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Sper°m c°, în clasa a 5-a, at,i reu£it s° îndr°git,i istoria. Am
dori ca nici în acest an £colar s° nu v° plictisit,i de aceast°
materie, ci s° v° încânte chiar £i mai mult!

Ne-am propus s° scriem manualul pentru clasa a 6-a în 
a£a fel, încât s° nu cont,in° numai date sau evenimente
istorice, adic° s° fie o istorie seac°, ci am inclus multe istori-
siri £i povestiri interesante.

Vet,i putea citi, de exemplu, despre felul în care au tr°it
oamenii £i copiii din Evul Mediu. Ce fel de haine se purtau £i
ce se mânca zi de zi sau de s°rb°tori? Cum a decurs un osp°t,
regal? Ce fel de boli au f°cut ravagii printre diferitele popu-
lat,ii? Cum s-au construit cet°t,ile? Ce fel de instrumente de
m°surare s-au utilizat? Cum s-a c°l°torit pe mare £i pe uscat?
Cum era viat,a pe vasele care str°b°teau apele oceanelor timp
de mai multe luni £i de ce se temeau oamenii de pirat,i?

Vet,i g°si în manual dou° coloane. Coloana lat° cuprinde
materia pe care trebuie s° o înv°t,at,i, iar coloana de pe 
marginea foii – tip°rit° pe fundal colorat – povestirile.
Acestea, desigur, nu trebuie s° le înv°t,at,i, numai dac° v° cere
profesorul!

În aceast° carte – la fel ca £i în cea din clasa a 5-a – infor-
mat,iile importante sunt scrise cu litere cursive, iar cea mai
important° parte a lect,iei am marcat-o cu litere aldine.  

În manualul vostru de anul trecut, expresiile, care meritau
s° fie verificate în micul lexicon de la sfâr£itul manualului, 
v-au fost semnalate de c°tre un simbol solar. Acum am 
marcat lexicul de verificat cu o stelut,° (*), exact a£a cum se
obi£nuie£te în c°rt,ile serioase £i £tiint,ifice de istorie.
(Verificat,i-le chiar dac° considerat,i c° le cunoa£tet,i deja
înt,elesul. Poate c°, în a£a fel, o s° le ret,inet,i mai exact.)

Cu ajutorul tabelului cronologic de la sfâr£itul manualului,
vet,i putea urm°ri ce s-a întâmplat în lume paralel cu eveni-
mentele din istoria maghiarilor.

Pentru a u£ura folosirea manualului, am creat un indice de
nume £i termeni, pe care îl vet,i g°si la sfâr£itul volumului.
Acesta v° va indica cu exactitate pagina pe care putet,i citi
despre ideile £i personajele cele mai importante din aceast°
carte.

V° dorim ca studierea istoriei medievale s° v° aduc° multe
bucurii £i note bune!

Horváth Péter                          Hámori Péter

DRAGI ELEVI DIN CLASA A 6-A
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RECAPITULARE

I. S† NE JUC†M DE-A ISTORIA!

Din ce surse putem cunoa£te trecutul?
Cum ne ajut° lingvistica în cercetarea trecutului?
Povestit,i despre munca arheologului!

II. EPOCA PREISTORIC†

Cum s-a modificat structura corpului uman în intervalul
epocii preistorice?
Din ce materiale £i-a confect,ionat omul preistoric uneltele?
Punet,i în ordine cronologic° – dup° aparit,ia lor – urm°toarele

instrumente: arc £i s°geat°, sulit,°, topor din piatr°!
De ce a sculptat omul preistoric statuete £i de ce a pictat

peret,ii grotelor?
Care este diferent,a dintre culegerea £i cultivarea plantelor?
Care au fost primele me£te£uguri? Ce fel de metale a folosit

omul preistoric?

III. ORIENTUL ANTIC

Enumerat,i, de la est c°tre vest, fluviile cele mai mari ale
Orientului Antic!
Ce înt,elegem prin sistem de irigat,ie? Ce fel de plante s-au

cultivat în acest mod în Orientul Antic?
Ce fel de cl°diri caracterizeaz° Mesopotamia £i Egiptul? 
Indicat,i pe hart° cele dou° imperii!
Ce fel de £tiint,e s-au dezvoltat în Orientul Antic?
Caracterizat,i religia indian°!
Ce fel de invent,ii dator°m Chinei antice?
De care zon° geografic° se leag° cea mai cunoscut° carte a

lumii, Biblia? Povestit,i câteva întâmpl°ri biblice!
Cum s-a scris în Egiptul antic, Mesopotamia £i China?

IV. GRECIA ANTIC†

Unde s-a întins Grecia antic°? Caracterizat,i peisajul grecesc!
Care este diferent,a principal° dintre Grecia £i imperiile studi-

ate pân° acum? (R°spunsul s° cont,in° cuvântul: polis.)
Care au fost cele mai celebre polisuri?
Cine „sunt” Zeus, Hera £i Atena?
Povestit,i despre olimpiadele Greciei antice! Când a avut loc

prima olimpiad°?
Ce diferent,e existau între Atena £i Sparta? (Comparat,i agri-

cultura, viat,a oamenilor £i artele!) 
Care erau relat,iile dintre cele dou° polisuri, în decursul

diferitelor perioade din istoria Greciei?
Cu ce imperiu s-a luptat Grecia în secolul al V-lea î.Hr.? Care

au fost cele mai semnificative b°t°lii ale acestui r°zboi £i
când au avut loc acestea? Cine a câ£tigat?

Să ne jucăm de-a istoria

Epoca preistorică

Orientul Antic
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Ce înseamn° cuvântul democrat,ie? C°ruia dintre polisuri îi
era, mai ales, caracteristic° aceasta?

Care au fost cele mai importante cl°diri ale Atenei? Care sunt
caracteristicile arhitecturii grece£ti?

Ce fel de £tiint,e £i arte s-au dezvoltat în Grecia? Din ce
cauz°?

Cine a fost Alexandru cel Mare £i în ce secol a domnit?
Ce mo£tenire ne-au l°sat grecii?

V. ROMA ANTIC†

Pe care peninsul° se afl° Roma? Indicat,i pe hart°! Prin ce
difer° condit,iile geofizice ale acestei peninsule fat,° de
Grecia?

Cine a întemeiat Roma, conform legendei? Dar în realitate?
Cine au fost patricienii £i plebeii? În ce fel de relat,ii erau?
Prezentat,i pe hart° etapele extinderii teritoriale romane, adic°

formarea imperiului! Care a fost cel mai cunoscut r°zboi
din istoria Romei, care a durat aproape o sut° de ani? Când
a atins Imperiul Roman apogeul extinderii sale?

Ce este provincia? Indicat,i pe hart° cele mai importante
provincii romane!

Ce fel de cauze au condus la criza Republicii romane? Cine a
fost Iulius Cezar £i cine a fost primul împ°rat roman?

Care este diferent,a dintre republic° £i imperiu?
Care au fost cele mai importante cl°diri ale Romei?
Care este diferent,a dintre cre£tinism, religia grecilor £i a

romanilor?
De ce a avut Pannonia un rol deosebit în Imperiul Roman?
Când £i din ce cauz° a c°zut Imperiul Roman de Apus?
Ce mo£tenire ne-au l°sat romanii?

POPORUL MAGHIAR ÎN EPOCA PREISTORIC†

Povestit,i legenda lui Hunor £i Magor! Care sunt asem°n°rile
dintre aceast° legend° £i cele legate de întemeierea altor
popoare?

Ce sust,in legendele despre originea poporului maghiar £i ce
sust,ine lingvistica?

Ce este iurta?
Indicat,i pe hart° etapele migr°rii poporului maghiar! Folosit,i

urm°torii termeni: „§ara de ba£tin°”, Levedia, Etelköz
(„T, inutul dintre ape”)!

Caracterizat,i stilul de lupt° al str°mo£ilor maghiarilor! Ce fel
de arme foloseau ace£tia?

Cum s-au numit primii doi principi maghiari?
De ce era Bazinul Carpatic un loc ideal pentru poporul

maghiar? Ce fel de popoare au tr°it aici înaintea maghiari-
lor?

Când a început desc°lecatul? Ce fel de legend° se leag° de
acest eveniment?

Cine sunt secuii?

Recapitulare 5

Grecia antică

Roma antică

Poporul maghiar în epoca preistorică

Olimp

Troia

Athena

Olimp

Sparta

C r e t a

Roma

R
i n

D u n ă r e a
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1. NOUA IMAGINE A EUROPEI

Imperiul Roman alc°tuia un stat uniform £i bine organizat pe teri-
toriile vaste ale Europei, Africii de Nord precum £i pe cele ale
Asiei Mici. Dup° c°derea lui, îns°, a încetat aceast° unitate:

Europa s-a destr°mat în mai multe state (regate).

În clasa a 5-a, at, i înv°t,at c° Imperiul Roman s-a scindat la
sfâr£itul Antichit°t, ii. Cum s-au numit cele dou° p°rt, i?

În clasa a 5-a, at, i înv°t,at despre huni. În ce fel au contribuit
ace£tia la c°derea Imperiului Roman de Apus?

De c°tre conduc°torul c°rui trib a fost învins ultimul împ°rat
roman?

Perioada ce urmeaz° c°derii Imperiului Roman de Apus o
numim Evul Mediu 

Recapitulat, i! Când a avut loc c°derea Imperiului Roman de Apus?
Sfâr£itul Evului Mediu este marcat de descoperirea Americii,

grat, ie lui Cristofor Columb. Când a avut loc acest eveniment? (Nu
este nici o problem° dac° nu £tit, i r°spunsul, fiindc° vet, i înv°t,a despre
aceste lucruri, mai multe, înc° în acest an £colar.)

GERMANII

Majoritatea barbarilor, care au invadat teritoriile Imperiului
Roman de Apus, au fost de origine germanic°. Populat,ia
germanic° a fost alc°tuit° din mai multe triburi. În fruntea
tribului, s-a aflat regele. (Regii erau u£or de identificat,
fiindc° nu s-au tuns niciodat°. P°rul lor lung simboliza pute-
rea £i autoritatea pe care o det,ineau.)

I. IMAGINI DIN VIAT,A EUROPEI
MEDIEVALE

Iat° cum scria un episcop cre£tin despre
germanii cuceritori: „Gloat° de pleto£i,
(...) care î£i ung p°rul cu unt rânced £i put
a ceap° £i a usturoi.”

Recapitulat, i! Cine este episcopul?

În asemenea sate au trăit germanii. Case recon-
struite, adică refăcute. ■ Ce fel de materiale 

s-au folosit la construirea caselor?

Unde ne aflăm?

Roma

Constantinopol
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La început, lupt°torii germani erau, în
general, egali. Campaniile lor militare au
fost conduse ori de c°tre rege, ori de c°tre
oamenii de încredere ai acestuia. Cei din
urm° au devenit cei mai respectat,i soldat,i
ai tribului. P°mânturile ocupate au fost
împ°rt,ite în funct,ie de ranguri. Cea mai
mare parte revenea regelui. La început,
conduc°torii primeau sclavi £i diferite
comori, în schimbul favorurilor. Mai târziu
îns°, regele le-a d°ruit diferite domenii
(propriet°t,i de p°mânt). În Evul
Mediu, proprietatea de p°mânt era cea
mai de seam° valoare. De aceea, Evul
Mediu mai este numit, conform cuvântu-
lui latin ce desemna proprietatea de
p°mânt, feudalism.

Imagini din viat,a Europei medievale 7

Ce era Forum Romanum?

Războinic german ■ Remarcat,i armamentul său!

Germanii. În triburile germanice a existat, de la început,
con£tiint,a consangvinit°t,ii (rudenie). Germanii au tt,inut evident,a
str°mo£ilor lor £i au povestit întâmpl°rile acestora £i generat,iilor
viitoare. P°mânturile ocupate au fost considerate bunuri
comune, îns° p°mântul era cultivat pe familii. Casa era simbolul
unit°t,ii familiale. Familia nu era alc°tuit° numai din rude bio-
logice. Slugile £i str°inii c°rora li se oferea ad°post erau consi-
derat,i, la fel, membri ai familiei. Capul familiei î£i exercita drep-
tul asupra fiec°rui membru din casa lui: avea dreptul s°-£i mus-
tre familia, în cazuri grave recurgea chiar la izgonirea unora din
cas°. Avea inclusiv dreptul de a-i ucide. În perioade critice (de
foamete), £i-a vândut chiar £i copii. Capul familiei era respon-
sabil pentru pacea intern° a casei sale, având £i datoria de a-£i
proteja familia. Nimeni nu avea dreptul s° p°£easc° în interiorul
casei, f°r° acordul acestuia. La fel era £i obiceiul ca cei care
intrau într-o cas° str°in°, s°-£i lase armele în fat,a u£ii. Casa era
protejat° de diferite zeit°t,i £i de spiritele mort,ilor. De aceea, unii
membri ai familiei erau înmormântat,i sub pragul u£ii.

Recompensa. Dac° un r°zboinic german ucidea un alt german,
era pedepsit, adic° trebuia s° pl°teasc°. M°rimea pedepsei varia
de la caz la caz. Dac° cel atacat era un nobil, suma de bani
cerut° era mai mare decât în cazul unui simplu r°zboinic. Dac°
vinovatul nu pl°tea, era pur £i simplu ucis. A£adar, nu mai exista
egalitatea dintre r°zboinici. (În cazul în care victima era un
sclav, în locul celui mort se d°dea un alt sclav.) 

Germanii £i romanii. Num°rul germanicilor, de obicei,
reprezenta o £esime din locuitorii romani. (Unui singur german
îi reveneau cinci romani.) Germanii, de obicei, au folosit numai
o treime din p°mânturile b°£tina£ilor. În acest fel, marii proprie-
tari de p°mânt £i-au putut p°stra o bun° parte din mo£ie.
Propriet°t,ile imperiale (sau statale) au revenit în totalitate
regilor germani.

La început, era interzis° c°s°toria dintre germani £i romani,
fiindc° aveau legi £i religii diferite. Cu timpul, cele dou° popu-
lat,ii s-au amestecat. Aceasta îns° a cauzat popoarelor germanice
sl°birea con£tiint,ei consangvinit°t,ii, contribuind £i la cre£terea
diferent,elor materiale.

DISPARIT, IA ORA¢ELOR ANTICE

Germanii, la început, au pustiit ora£ele romanilor. Au furat
averea locuitorilor £i au transformat oamenii în sclavi. Mai
târziu, îns°, £i-au dat seama de beneficiile £i comoditatea
viet,ii romane. Au început s° foloseasc° cu pl°cere b°ile £i
locuint,ele romanilor.

În curând, pe alocuri s-au stabilit £i au tr°it în pace cu
locuitorii ora£elor. În alte p°rt,i, îns°, au sosit triburi migra-
toare noi, care au continuat jefuirea ora£elor. Astfel au disp°-
rut, unul dup° altul, ora£ele Europei de Vest. Chiar £i fosta
capital°, Roma, a devenit pustie. Forum Romanum, cândva
magnific, a ajuns s° fie acoperit de iarb° £i buruieni. Noaptea
nu era recomandat s° umbli pe str°zi: zonele p°r°site ale
ora£elor erau acum populate de lupi, care atacau frecvent
oamenii.

Barbarii. Sensul originar al acestui cuvânt
era: cei a c°ror limb° nu o înt,elegem. Alt,ii
consider° c° acest cuvânt provine din 
denumirea latin° a b°rbii (barba). Cu alte
cuvinte, barbarii purtau barb° £i mustat,°,
ceea ce li se p°rea extrem de curios
romanilor b°rbierit,i.

Pe cine numeau grecii £i romanii bar-
bari?

Azi pe cine numim barbari?
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BIZANT, UL: MO¢TENITORUL IMPERIULUI ROMAN

Amenint,area triburilor germanice nu viza numai partea vestic°
a Imperiului Roman. Imperiul r°s°ritean, îns°, a reu£it s°-i
înfrunte cu succes. Constantinopolul era unul dintre cele mai
frumoase locuri ale lumii, fiind nu numai capitala str°lucirii,
datorit° fastului s°u, ci £i cel mai mare ora£ european.
Locuitorii erau vorbitori de limba greac°, de aceea î£i
numeau ora£ul, pe propria limb°, Bizant,.

Constantinopolul nu era doar un ora£ bogat £i puternic, ci £i
centrul estic al cre£tinismului. Preotul ora£ului (patriarhul)
era conduc°torul spiritual al întregului Imperiu Bizantin.
Împ°rat,ii erau îns° £i mai puternici. Ace£tia au întrunit chiar
£i sfaturi biserice£ti, adic° sinoade. Cu ocazia sinoadelor,
s-au decis £i regulile spirituale ale conduitei cre£tine, adic°
lucrurile în care trebuia s° cread° bunul cre£tin. Disputele
aprinse se încheiau prin decizia luat° de c°tre împ°rat.

Ce interes aveau  împ°rat, ii în r°spândirea cre£tinismului?

ERETICII

Ereticii erau persoanele ale c°ror convingeri spirituale erau
considerate false. Ereticii, erau a£adar, acei oameni care
nu au fost de acord cu înv°t,°turile bisericii cre£tine.
Ace£tia au fost nevoit,i s° fug° din imperiu, altfel riscau s° fie
executat,i. Erezia, mai apoi, a creat probleme £i în sânul 
bisericii apusene.

Împ°rat,ii i-au sprijinit îndeosebi pe acei preot,i, care au
propov°duit cre£tinismul pe meleaguri îndep°rtate.

8 Imagini din viat,a Europei medievale

Care sunt cele dou° p°rt, i în care s-a
destr°mat Imperiul Roman? Unde î£i aveau
capitalele?

Bizant,ul cel bogat. Domnitorii bizantini
sust,ineau c° doar ei sunt demni de a folosi
titlul de împ°rat, mo£tenit din Antichitate.
Ace£tia au urmat stilul roman, atât în
îmbr°c°minte, cât £i în arhitectur°. Supu£ii
lor se îmbog°t,eau în principal datorit°
comert,ului. Ace£tia transportau, în
Europa, m°rfurile din Orientul Îndep°rtat.
Astfel, în târgurile lor imense, se g°seau:
piper, scort,i£oar°, m°tase, arme minut,ios
lucrate, vase scumpe, bijuterii din aur.

Împăratul judecă eretici.
■ Remarcat,i pozit,ia cor-

pului celui condamnat!

Bizant,
Roma

Unde ne aflăm?
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ÎNCERCAREA DE REFACERE A IMPERIULUI ROMAN

Iustinian a fost unul dintre cei mai puternici împ°rat,i bizan-
tini. Acesta £i-a propus s° domneasc° pe teritorii la fel de
vaste ca £i împ°rat,ii romani. A pornit campanii militare de
succes, inclusiv c°tre vest. A reu£it chiar s° cucereasc° £i s°
anexeze imperiului, pentru o perioad° scurt°, £i fosta 
capital°, Roma. A construit un palat imens £i o biseric° £i mai
mare. Dup° moartea sa, imperiul a pierdut toate teritoriile
cucerite. Imperiul Bizantin a r°mas, îns°, pentru o perioad°
îndelungat°, invincibil. Cor°biile sale au st°pânit apele M°rii
Mediterane. Curtea împ°ratului bizantin a servit ca model
pentru viitorii domnitori europeni.

Imagini din viat,a Europei medievale 9

Numit, i cât, iva împ°rat, i romani!

Caracterul lui Iustinian. „Nu era nici
prea înalt, nici prea scund, (...) nu era nici
usc°t,iv, ci put,in gras, cu fat,a rotund° £i
deloc urât°; fat,a lui avea ro£eat,°, chiar £i
dup° dou° zile de post. (...) era un om
ipocrit £i te puteai a£tepta la orice de la el.
Simula diferite convingeri cu talentul unui
artist, lacrimile nu îi curgeau din pricina
durerii sau a bucuriei, ci din interes, dac°
momentul £i conjunctura o cereau.”

(Procopius despre împ°rat)

Imaginea împăratului Iustinian ■ Ce vă sugerează fat,a şi îmbrăcămintea 

acestuia?

Maria şi Iisus pe mozaicul celei mai cunoscute
biserici din Ravenna ■ Cum este reprezentat
copilul Iisus de către artist? ■ Căutat,i oraşul 

Ravenna pe harta istorică!

1. Ce am înv°t,at despre germani?
2. Care este cealalt° denumire a Evului Mediu? De ce?
3. De ce s-au distrus majoritatea ora£elor antice la începutul

Evului Mediu? 
4. De ce a supraviet,uit £i s-a dezvoltat Constantinopolul, capita-

la Bizant,ului?
5. Cine sunt ereticii?
6. De ce este vestit împ°ratul Iustinian?

Noua imagine a Europei
Popoare noi pe teritoriul Imperiului Roman.

Germanii – regate 
Bizant,ul (Constantinopol) nu este distrus
(ca £i celelalte ora£e).
Epoca de aur a Bizant,ului.

Centrul p°rt,ilor estice.
Centrul cre£tinismului r°s°ritean.
Persecutarea ereticilor.
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2. DOMENIUL FEUDAL

În Evul Mediu, poporul se afla sub st°pânirea unor domni 
feudali. În centrul domeniului feudal se afla cetatea, care punea

în evident,° supremat, ia nobilului, adic° a seniorului. În jurul
cet°t,ii se aflau p°mânturile arabile, p°durile, p°£unile, precum £i

casele t,°ranilor. S° vedem cum s-a format acest sistem!

SATUL

Num°rul celor care locuiau la ora£ nu a sc°zut doar din prici-
na atacurilor provocate de c°tre noile populat,ii migratoare. În
Antichitate, mult,i oameni tr°iau în ora£e. De hrana lor s-au
îngrijit funct,ionarii imperiali. Dup° c°derea imperiului, nu
mai era cine s° poarte grija acestor locuitori. Oamenii
înfometat,i au fost nevoit,i s° se mute în locuri în care £i-au
putut procura hran°. Au ap°rut astfel din ce în ce mai multe
sate.

FORMAREA IOB†GIEI

În Imperiul Roman, p°mânturile au fost lucrate de c°tre
sclavi. Ace£tia primeau din recolt° doar atât, cât s° nu moar°
de foame. De aceea, munca lor nu avea mare valoare. În plus,
la sfâr£itul Antichit°t,ii, când imperiul abia mai ie£ea
înving°tor în lupte, nu mai erau suficient,i sclavi. Mult,i
agricultori au fost eliberat,i. Ace£tia au putut p°stra o parte
din recolt°, a£adar interesul lor era ca recolta s° fie cât mai
bogat°, pentru c°, în acest fel, le r°mânea mai mult.

Printre agricultorii t,°rani, se num°rau, în afara sclavilor, £i
oameni liberi, cum era £i cazul germanilor care au cucerit mai
multe p°mânturi. R°zboinicul german, în caz c° nu avea
slugi, era nevoit s°-£i cultive p°mântul de unul singur. În timp
de r°zboi, î£i lua armele £i mergea în lupt°. P°mânturile sale
r°mâneau nesem°nate, iar familia lui, înfometat°. Unica lui
£ans° pentru supraviet,uire era de a-£i oferi serviciile £i pro-
prietatea unui nobil mo£ier, senior. Acesta îi d°ruia un
domeniu mai mare, care nu mai era proprietatea lui, ci îl
primea doar în folosint,°. Acesta îi era suficient pentru a tr°i,
în schimb trebuia s° recunoasc° supremat,ia nobilului. Nu mai
era om liber. A devenit iobag, iar p°mântul s°u a fost numit
sesie. La procesul lung de formare a iob°giei au contribuit
fo£tii sclavi £i militarii s°r°cit,i. Ace£tia prestau muncile 
agricole în Evul Mediu.

SESIA

Sesia era alc°tuit° din mai multe p°rt,i. Fiecare iobag primea
un loc de construit cas°, în care t,inea uneltele necesare cul-
tiv°rii p°mântului £i o parte din recolta sa. Casa avea £i o
ograd°, unde s-au cultivat tot felul de legume sau fructe,
necesare familiei. La hotarul satului, fiecare iobag avea o
bucat° de teren arabil, în care, de obicei, s-au sem°nat cereale
(secar°, orz, grâu). Aceste p°mânturi erau egale, iar proprie-
tatea lor era decis°, la fiecare început de an, prin tragere la

10 Imagini din viat,a Europei medievale

În Imperiul Roman, existau numeroase
ora£e. Enumerat,i câteva ora£e din provincia
Pannonia!

Cum £i-au ob•inut hrana (cereale) oamenii
s°raci din Roma?

Recapitulat,i! Din ce cauz° a sl°bit Imperiul
Roman?

Explicat,i motivul pentru care iobagul era
mai interesat în a avea recolta bogat° decât
sclavul! 
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sort,i, aceasta pentru ca tot,i s° aib° parte, în mod egal, de
terenuri bogate £i s°race. Cu tot,ii cultivau acelea£i plante, în
acela£i timp. Acest fapt era hot°rât de c°tre ob£tea t,°r°neasc°.
Satul avea £i p°mânturi comune, cum ar fi p°durile, din care
se aduceau lemne £i se mânau porcii la jir*(adic°, se scoteau
la ghind°), p°£uni, precum £i locuri de pescuit pe marginea
lacurilor sau apelor curg°toare.

Imagini din viat,a Europei medievale 11

Imaginea domeniului feudal şi a agriculturii tradit,ionale din Evul Mediu. Fit,i atent,i la cerealele verzi de toamnă, la terenurile
proaspăt arate şi la ogoarele necultivate! Se pot observa grădinile de lângă case, păşunile comune, pădurea şi moara ■

Din ce părt,i era alcătuit domeniul feudal?

Interesat,i-v° £i verificat,i! De ce sem°nau £i
secerau tot, i oamenii în acela£i timp?
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ST†PÂNUL DOMENIULUI, MO¢IERUL

Iobagii erau supu£i mo£ierului. P°mânturile satului
apart,ineau în totalitate acestuia. În schimbul sesiei, t,°ranii au
fost silit,i s° presteze anumite servicii. În fiecare an, oamenii
st°pânului colectau o zecime din recolta p°mânturilor
iob°ge£ti. Acestea erau obligat,iile în natur° ale iobagului.
Cu toate acestea, familia iobagului putea supraviet,ui din
recolta r°mas°.

O parte a p°mânturilor nu erau împ°rt,ite iobagilor, ci erau
ret,inute de c°tre nobil, pentru folosul s°u propriu. Aici se 
cultiva hrana necesar° pentru familia £i slugile nobilului.
Acesta era numit alodiu. Alodiul era lucrat de c°tre iobagi
gratuit, prin robot°. ( În robot° intra £i obligat,ia de a trans-
porta recolta.)

În disputele £i litigiile iobagilor, judecata era f°cut° de
c°tre nobil.

În disputele juridice ale nobililor, regele era cel care lua
hot°rârile. Deseori, între nobili începeau adev°rate lupte, din
cauza verdictului regal. Slugile participau £i ele, în mod
obligatoriu, la aceste lupte.

ASOLAMENTUL BIENAL ¢I TRIENAL

Atâta timp cât satele erau populate de put,ini iobagi, p°mân-
turile erau folosite pân° când nu mai d°deau roade. Dac°
p°mântul se epuiza, oamenii se mutau în alte locuri, unde î£i
creau noi terenuri arabile, prin defri£area p°durilor £i extir-
parea buruienilor. Dup° un timp, nu se mai g°seau p°mânturi
libere. Oamenii au g°sit o alt° metod° pentru obt,inerea de
p°mânturi fertile.

Ei au împ°rt,it p°mânturile lor arabile în dou° p°rt,i. O
parte au sem°nat-o, iar cealalt° au l°sat-o liber°. Aceasta
din urm° s-a numit pârloag° £i servea drept p°£une pentru
animale, care, între timp, au £i îngr°£at p°mântul. Acest tip de
agricultur° îl numim asolament bienal. Deoarece au folosit
anual doar jum°tate din terenurile arabile, iar recolta era
put,in°, acolo, unde condit,iile climatice erau favorabile, s-a
introdus asolamentul trienal. O treime a p°mânturilor era
sem°nat° cu cereale de prim°var°, una cu cereale de toamn°,
iar cea de-a treia era l°sat° în pârloag°. Terenurile se schim-
bau anual.

HAMUL

Iobagii lucrau cu ajutorul animalelor, folosind mai ales boii.
La început, animalele erau legate la gât cu un ham*, cu aju-
torul c°ruia tr°geau c°rut,a sau plugul. Dac° efortul era prea
mare, animalele riscau s° se sufoce. Cu timpul, îns°, agricul-
torii au descoperit c° animalele trag mai bine dac° hamul este
a£ezat pe pieptul boului, adic° pe spat°. Cu ajutorul noului
ham, animalele aveau fort,° mai mare. 

12 Imagini din viat,a Europei medievale

Observat, i asolamentul trienal din imaginea
de pe pagina 11!

Nu trebuie s° ne imagin°m domeniul feu-
dal ca o mo£ie modern°, care const°
dintr-o singur° zon° imens° cultivat° cu
cereale. Aceste p°mânturi erau împr°£tiate
în diferite colt,uri ale t,°rii. Alodiul nobiliar
era £i el împr°£tiat printre loturile iobagi-
lor. A£a se putea lucra £i acesta mai u£or,
dar, de la regulile ob£tei t,°r°ne£ti, nici
nobilul nu putea face except,ie.

Care este diferent,a dintre p°mânturile pro-
prii £i cele date în folosint,°?  

Agricultor ■ Observat,i uneltele sale! Ce fel de
plug este în imaginea de mai sus? ■ În spate, se
observă o cetate imensă. Oare cine locuia acolo?

Justificat, i avantajele asolamentului trienal
fat,° de cel bienal!

De ce trebuiau schimbate culturile de pe
terenuri?

gâtar

colac de
ham
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Aceast° nou° tehnic° de înh°mare a f°cut posibil° utilizarea
plugului greu. Seceri£ul îns° s-a realizat, înc° mult,i ani, de
c°tre omul aplecat, cu secera.

Care este diferent,a dintre coas° £i secer°?

VIAT, A LA SAT

În anii în care recolta era bogat°, t,°ranul £i familia lui tr°iau
lini£tit,i pe perioada iernii. Dac° aveau o recolt° medie,
duceau lips°. Foametea, bolile £i epidemiile distrugeau sate
întregi. Printre victime, se num°rau mult,i copii. Viat,a îns° nu
era dificil° doar din cauza alimentat,iei s°race.

La începutul Evului Mediu, iobagii tr°iau în semibordeie
(case cufundate pe jum°tate în p°mânt). Fumul ie£ea din cas°
pe u£°. Iarna, iobagii locuiau în cas° împreun° cu animalele
lor. Casele de la suprafat,a p°mântului au ap°rut dup° mai
multe secole. În aceste case, în locul vetrei deschise, s-au
construit deja cuptoare. Îns°, anexa locuint,ei de azi, baia,
lipsea. §°ranii, din prim°var° pân° în toamn°, se sp°lau în
pâr°u, iarna îns° nic°ieri. Mult,i erau chinuit,i de parazit,i*. De
aceea, femeile din sat se ajutau p°duchindu-se £i purecân-
du-se reciproc.

Imagini din viat,a Europei medievale 13

Obiceiurile culinare ale t,°ranilor din
Evul Mediu. Majoritatea plantelor cultivate
de c°tre t,°rani erau cerealele, din care se
putea obt,ine p°satul. (Din acestea, mai apoi,
se preparau diferite mânc°ruri.) Se mai 
cultiva grâul £i secara, dar o mare parte a
acestora trebuia dat° nobilului. Pe masa
iobagului, pe lâng° p°satul fiert, se mai
servea sup° £i bere, iar, de s°rb°tori, pâine £i
cozonac. Carne mâncau foarte rar. Cre£terea
g°inilor, a gâ£telor sau a porcilor s-a extins
foarte încet. Vân°toarea, în majoritatea
cazurilor, era permis° doar nobililor.

Pe parcursul Evului Mediu, s-a extins £i
în mediile t,°r°ne£ti obiceiul de a face
pâine. Combustibilul, adic° lemnul, era
foarte scump. Din aceste motive, t,°ranii
f°ceau pâine foarte rar. Existau zone unde
se înc°lzea cuptorul – pentru a face pâine
– doar de patru – cinci ori pe an. Pâinea
înt°rit° era f°cut° buc°t,i cu baltagul.
Pentru a le putea mânca, feliile trebuiau
înmuiate în sup°.

Str°mo£ul fotbalului. În Evul Mediu,
t,°ranii din Anglia obi£nuiau s° joace un fel
de fotbal, duminica. Ace£tia au încercat s°
rostogoleasc°, de la hotarul satului pân° în
satul vecin, o minge mare, din piele, umplut°
cu paie. B°rbat,ii din cel°lalt sat încercau 
s°-i împiedice. „Poarta” era peretele bisericii
(unica construct,ie înalt° a satului).

Roată de moară cu antrenare inferioară şi superioară. Mecanismul de măcinare era pus în funct,iune de către apă. La
început, apa mişca roata din partea de jos, astfel ea se scufunda în apă. Aceasta era roata cu antrenare inferioară. Mai
târziu, oamenii au realizat că este mai bine dacă apa cade pe roată de sus; aceasta era roata cu antrenare superioară.
Tehnica în sine nu a fost utilizată doar în cazul morilor, ci şi la diferite mecanisme cum ar fi joagărul sau sfărâmătorul ori 

barosul de minereu.
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VIAT, A DIN CETATE

În Evul Mediu timpuriu, nici nobilii nu tr°iau mult mai bine
decât iobagii lor. Init,al, castelul avea un singur turn. Acesta
era £i locuint,a nobilului, motiv pentru care s-a numit donjon.
La început, înc°perile nu puteau fi înc°lzite, astfel oamenii,
iarna, se ap°rau de frig cu ajutorul bl°nurilor. Apoi au ap°rut
£emineele. Pe vremuri, nu existau nici geamuri. Iarna,
deschiz°turile erau acoperite cu buc°t,i mari de lemn. 
Înc°perile erau luminate cu f°clii. Donjonul a fost înconjurat,
mai târziu, cu ziduri de ambrazur° £i alte turnuri, astfel au
ap°rut cet°t,ile medievale.

14 Imagini din viat,a Europei medievale

Viat,a în cetate ■

Enumerat,i cu ce se
ocupă cei din interior!

Armamentul cavalerului ■ Ce fel de funct,ii îndeplineau diferitele 
componente ale armamentului? ■ Cine se află lângă cavaler?
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GOSPOD†RIA AUTARHIC†

Majoritatea satelor urm°reau s° se aprovizioneze din interi-
or. Uneltele agricole erau confect,ionate de c°tre fierarul 
satului, iar oalele de c°tre olar. Cerealele erau m°cinate la
moara satului. Aceasta era construit° de c°tre nobil, iar, 
pentru folosirea ei, iobagii pl°teau cu f°in°. Firul necesar
t,es°turilor era tors de femei din lâna oilor, iar t,esutul era tot
îndeletnicirea lor. La început, £i ora£ele £i-au produs singure
o mare parte a alimentelor £i a ve£mintelor. Prima parte a
Evului Mediu se caracterizeaz° prin gospod°rie
autarhic°.

Explicat, i ce înt,elegem prin „gospod°rie autarhic°”!

Imagini din viat,a Europei medievale 15

Îmbrăcăminte caracte-
ristică epocii medievale

1. Cum s-au format primele sate?
2. Din ce structuri sociale s-a format

iob°gia?
3. Ce este robota?
4. Care este înt,elesul urm°toarelor

expresii: pârloag°, asolament bienal
£i trienal?

5. Caracterizat, i via•a iobagului £i a no-
bilului!

6. Cum s-a ridicat o cetate?

Domeniul feudal

Iob°gia: din sclavi eliberat,i, militari
s°r°citt,i.
Iobag: obligat,ii în natur°, robot°.
Agricultur°: asolament mai întâi bienal,
iar apoi trienal.
Ridicarea cet°t,ilor: donjon → cetate.
Gospod°rie autarhic°.

Segmente din viat,a cava-
lerului: După duel, cava-
lerul primeşte coronit,ă de
flori de la doamna inimii
sale ■ De ce s-au organi-
zat turnirurile? ■ Pe
cealaltă imagine: rămas
bun. Cavalerul înge-
nunchează în fat,a alesei
inimii sale, care îi taie şi îi
păstrează, ca amintire, o

şuvit,ă din păr.
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3. BISERICA MEDIEVAL†

În clasa a 5-a, at, i înv°t,at despre formarea £i r°spândirea 
cre£tinismului. Cultura £i viat,a cotidian° în Europa Evului Mediu

au fost influent,ate, în primul rând, de cre£tinism.

BISERICILE SATELOR

În Imperiul Roman, dup° r°spândirea cre£tinismului, fiecare
ora£ a avut cel put,in o biseric°. În biseric°, s-au t,inut cere-
monii religioase adic° slujbe, în fiecare duminc°. Slujba a
fost celebrat° de c°tre prelat, cu ajutorul celorlalt,i preot,i. 

Locuitorii regatelor formate pe teritoriul fostului imperiu
erau, în majoritate, p°gâni. Ace£tia au crezut în existent,a
mai multor zei care tr°iau în izvoare, stânci, dar mai ales în
stejari. Cu timpul, ace£ti p°gâni au f°cut cuno£tint,° cu religia
cre£tin° £i s-au botezat. Au sosit printre ei preot,i cre£tini.
Ace£tia doreau s° conving°, în special domnitorii, despre 
autenticitatea noii credint,e. Majoritatea popoarelor
stabilite în Europa au devenit cre£tine. Aceste popoare, de
obicei, nu locuiau în ora£e – precum în Roma antic° – astfel
bisericile au fost construite în sate. Preot,ii lor au fost numit,i
parohi (= preotul satului, din parohia respectiv°).

16 Imagini din viat,a Europei medievale

Care este cea mai semnificativ° diferent,°
dintre religia cre£tin° £i religia grecilor £i a
romanilor antici?

La început, cre£tinii au fost persecutat, i în
Imperiul Roman. De ce?

Care împ°rat roman a recunoscut oficial
dreptul de practicare a cre£tinismului?

Stejarul t°iat. Conform legendei, Sfântul
Bonifaciu a încercat în zadar s° cre£tineze
p°gânii. La un moment dat, s-a înfuriat, a
luat un topor £i a t°iat stejarul despre care
oamenii au crezut c° este o zeitate p°gân°.
Din lemnul stejarului a construit o biseri-
c°. Puterea credint,ei sale i-a impresionat
atât de profund pe lupt°torii germani, ast-
fel încât s-au convertit la cre£tinism.

Iat° cum îl implora pe Dumnezeu un
rege german: „ Dac° îmi vei d°rui victo-
rie asupra du£manilor mei £i-t,i vei ar°ta
puterea, am s° cred în tine £i m° voi
boteza. M-am rugat zeilor mei, dar se pare
c° ace£tia m-au p°r°sit.”

Ce credet, i, de ce se scrie în text cuvântul
Dumnezeu cu liter° mare, iar zeu cu liter°
mic°?

Edictul unui împ°rat convertit la
cre£tinism: „Dac° cineva nu ascult° de
preotul s°u £i dac° nu va doborî stâlpii
ridicat,i diavolului (zeit°t,ile p°gâne), 
atunci s° fie prins £i adus în fat,a noastr°.
Noi vom decide în ce mod s° pedepsim
vinovatul.” Aşa s-au construit bisericile în stil roman. ■ Remarcat,i geamurile mici, 

peret,ii groşi şi scunzi!
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Bisericile erau construite de c°tre nobili. O zecime din recol-
ta iobagilor (dijma sau zeciuiala) era folosit° pentru
întret,inerea bisericii £i pentru plata parohului. Datoria
preotului era s° instruiasc° norodul £i s° t,in° ceremonii reli-
gioase, biserice£ti. (Slujba era privit° de c°tre s°teni ca £i o
garant,ie a binecuvânt°rii divine asupra viet,ii £i activit°t,ii 
satului.) Preotul avea datoria s° verifice dac° tot satul era
prezent la slujba de duminic° £i de s°rb°tori £i s° interzic°
lucrul în zilele de s°rb°toare. 

SFINT, II ¢I MARTIRII

Biserica medieval° era caracterizat° prin cultul sfint,ilor.
Cuvântul „sfânt” la origine însemna „proprietatea
Domnului”. Cei despre care se credea c°, dup° moarte, vor
ajunge lângã Dumnezeu erau „sfint,i”.

La început, oamenii considerau c° doar martirii pot deveni
sfint,i. Martirii mai bine mureau, dar nu negau credint,a
cre£tin°. Mai târziu, au fost considerat,i sfint,i £i oamenii de
£tiint,° £i înv°t,°torii cre£tini. Apoi, oamenii au numit sfint,i £i
persoanele virtuoase £i cinstite. Despre viat,a acestora s-au
scris c°rt,i, pentru a servi drept înv°t,°tur° celorlalt,i.
Povestirile despre viat,a sfint,ilor se numesc legende.
Legendele cont,in multe elemente ireale, dar £i multe
adev°ruri. Majoritatea lor sunt moralizatoare. (Vezi legenda
Sfântului Nicolae.)

Oamenii credeau despre r°m°£it,ele p°mânte£ti, hainele
sau obiectele sfint,ilor c° au puteri magice £i le numeau
relicve. Cre£tinii p°strau asemenea relicve în altarele* biseri-
cilor.

Imagini din viat,a Europei medievale 17

V° mai amintit, i de atacurile c°rui popor a
salvat Papa, Roma? 

Care împ°rat a fost încoronat de c°tre
Pap°?

„Ceea ce este scrisul pentru cunosc°torul
de carte, aceea este pictura pentru cei
ne£tiutori, tocmai pentru ca cei care nu
cunosc literele, s° citeasc° privind peret,ii
ceea ce nu pot s° citeasc° din codexuri” –
afirma un Pap° celebru. (Grigore cel Mare
[Nagy Szent Gergely], sfâr£itul secolului
al VI-lea.)

Ce important,° aveau pentru cre£tini pic-
turile de pe peret, ii biserici?

Ce trebuia s° £tie un preot? S° boteze, s°
cunune, s° învet,e oamenii despre ce e r°u
£i ce e bine, s° t,in° slujbe, s° consoleze
bolnavii £i s° înmormânteze. Pentru aces-
tea, trebuia s° cunoasc° literele £i s° £tie s°
cânte.

Sfântul Nicolae, conform legendei, era
episcop. Când a aflat c° în ora£ul s°u sunt
trei fete care nu se pot m°rita, fiindc° nu
aveau zestre, tare s-a mai întristat. Dar a
g°sit repede solut,ia. A aruncat fetelor pe
fereastra deschis°, o pung° cu bani, astfel
c° tat°l a reu£it s°-£i m°rite fiicele.
Desigur, nu £tim dac° într-adev°r s-a
întâmplat a£a, c°ci aceast° întâmplare s-a
notat cu mult timp dup° moartea lui

Nicolae. Mesajul transmis de aceast° povestire îns° este unul
autentic: chiar £i în situat,iile drastice bun°tatea te poate salva.
De aici provine obiceiul din Germania (care, mai apoi, s-a extins
în întreaga lume) de a d°rui copiilor, de ziua Sfântului Nicolae,
diferite cadouri.

Cele mai importante s°rb°tori din Evul Mediu. Pe lâng° ziua
de duminic°, s-a s°rb°torit pretutindeni Cr°ciunul £i Pa£tele. Era
la fel de important s° se s°rb°toreasc° £i ziua sfântului al c°rui
nume era purtat de biseric° £i ale c°rui relicve se aflau în altarul
bisericii. În zi de s°rb°toare, nimeni nu lucra. În multe locuri,
oamenii au pus în scen° povestea s°rb°torii respective. De aici
vine £i obiceiul betlehemului în Ungaria.

Ce s°rb°torim la Cr°ciun, dar la Pa£ti? 

Azi, prin cuvântul relicv°, nu înt,elegem
numai obiecte religioase. Ce numim de exemplu
„relicv° de familie”?

Anul trecut at, i înv°t,at despre martiri. Cine au
fost ace£tia?

PRELAT, II

Episcopii £i arhiepiscopii erau superiorii (conduc°torii)
parohilor. Rangul de arhiepiscop era mai nobil decât cel de
episcop. Deasupra superiorilor se situa Papa de la Roma.
Majoritatea clerului superior era numit de c°tre rege. De
aceea, printre candidat,i se aflau adesea prietenii sau protejat,ii
regelui. Nu este de mirare c° mult,i clerici preferau vân°toarea
sau luptele în locul rug°ciunii neglijând astfel obligat,iile 
biserice£ti.
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C†LUG†RII

În Evul Mediu, un rol important, pe lâng° prelat,i £i parohi, îl
aveau c°lug°rii.

La început, siha£trii au fost cei care au ales singur°tatea
£i lini£tea, stabilindu-se departe de locurile aglomerate.
Ace£tia doreau s° nu fie perturbat,i de nimeni în timp ce se
rugau lui Dumnezeu. Mai târziu, oamenii care erau atra£i
de viat,a spiritual° s-au grupat în mici comunit°t,i. Ace£tia
sunt c°lug°rii, care tr°iau în m°n°stiri, sub conducerea unui
abate. Abatele a urm°rit cu atent,ie munca £i programul lor
zilnic. Obligat,iile c°lug°rilor au fost chiar notate; acestea le
numim reguli. Cele mai importante cerint,e erau supunerea £i
s°r°cia. C°lug°rii au renunt,at £i la c°s°torie. Masa lor era
simpl°. În locul c°rnii scumpe, mâncau mâncarea s°racilor,
pe£te £i brânz°. Datorit° lor, s-au înfiint,at multe hele£teie.

Sfântul Benedict era unul dintre cei mai cunoscut,i abat,i,
precum £i autorul unui regulament c°lug°resc. Acesta a fost
un om cu mult° r°bdare, care nu pretindea c°lug°rilor sacri-
ficii imposibile. Mai apoi, adept,ii s°i, au fost numit,i c°lug°ri
benedictini. Sfântul Benedict era indulgent chiar £i cu cei
care at,ipeau în timpul vegherii. A pretins îns° ca tot,i
c°lug°rii s°i s° lucreze. C°lug°rii îngrijeau cu drag  s°racii
£i bolnavii neajutorat,i.

În Evul Mediu înc° nu s-a cunoscut tiparul. C°rt,ile scrise
cu mâna, le numim codexuri. De regul°, acestea erau scrise
de c°tre c°lug°ri.

18 Imagini din viat,a Europei medievale

Mănăstirea Sankt Galen. Mănăstirile deseori
erau compuse din mai multe clădiri, în aşa fel 

încât arătau ca un mic oraş

Când folosim expresia „conform regula-
mentului”?

Călugări secerând. Imagine de altar din 1500 ■

Remarcat,i unealta cu care seceră! Oare de ce 
se roagă unul dintre călugări?

Clopotele. Regulamentul prescria, la anu-
mite intervale de timp, rug°ciune comun°.
Clopotele care chemau la rug°ciune se
puteau auzi pretutindeni. De aici £tia omul
din Evul Mediu cât este ceasul.

Clopotele au fost turnate din diferite
metale, de obicei bronz, iar turnarea lor
necesita cuno£tint,e serioase. Clopotele nu
chemau la rug°ciune numai c°lug°rii.
Începând cu secolul al XVII-lea, aproape
fiecare biseric° le folosea. Acestea atârnau
ori în turnul bisericii ori separat, lâng°
biseric°, în clopotnit,°. Sunetul lor chema
oamenii la slujb°, vestea moartea cuiva
(clopotele se tr°geau diferit dac° mortul
era b°rbat, femeie, copil sau b°trân), £i
conducea mortul pe ultimul s°u drum.
Vizitatorii mai important,i au fost salutat,i
de sunetul clopotului. În multe zone,
clopotele vesteau £i pericolul, diferitele
atacuri, iar în alte locuri s-a crezut c° sune-
tul clopotelor  contracareaz° epidemiile
sau catastrofele naturale. Exist° locuri unde
colopotele se trag în momente speciale. În
Seghedin, de exemplu, clopotele bat timp
de o or° pe data de 12 martie, ziua
comemorativ° a victimelor inundat,iei, din
secolul al XIX-lea; în biserica din centrul
Pestei, în fiecare noapte la ora 3, se bat
clopotele pentru a aminti de epidemia de
cium°. Clopotele amut,esc cu câteva zile
înainte de înviere. Se spune c°, în aceste
zile, clopotele merg la Roma.
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VIAT,A C†LUG†RILOR ● În Apus, în mare parte s-au urmat
regulile impuse de c°tre Sfântul Benedict (Szent Benedek).
Din Regulamentul acestuia £tim c°, cea mai dificil° încercare
din viat,a c°lug°reasc° era vegherea. C°lug°rii trebuiau s° se
trezeasc° la miezul nopt,ii pentru rug°ciune.

Bun°voint,a lui Benedict dovede£te £i faptul c° a permis s°
se fac° dou° feluri de mâncare; dac° cuiva nu îi pl°cea un fel,
s° se sature din cel°lalt.

Abatele înt,elept cuno£tea bine firea tinerilor, mai precis
£tia c° le place s° povesteasc°. De aceea, a prescris ca por-
tarul m°n°stirii, cel care primea str°inii, s° fie un c°lug°r
vârstnic £i chibzuit.

Din Regulamentul lui Benedict putem afla multe £i despre
obiceiurile din acea epoc°. Abatele a prescris, de exemplu, ca
tot,i c°lug°rii s° se culce în haine £i s° aib° paturi separate.
¢tia c° germanii, fiindc° veneau din zone friguroase,
dormeau claie peste gr°mad°, iar italienii au paturi separate,
dar dorm dezbr°cat,i. Benedict considera ambele cazuri inde-
cente.

Imagini din viat,a Europei medievale 19

O zi din viat,a c°lug°rului benedictin.
Omul medieval nu avea ceas, de aceea cal-
cula cu totul altfel timpul decât noi. Ziua £i
atunci era împ°rt,it° în 24 de ore, numai c°
acestea nu erau egale între ele. ¢i ziua £i
noaptea durau 12-12 ore. Prima or° a zilei
începea atunci când r°s°rea Soarele, iar
ultima or°, ora a 12-a, se termina când
soarele apunea.

Vara zilele erau mai lungi decât nopt,ile
£i orele zilei erau mai lungi decât orele
nopt,ii. Ora exact° se cuno£tea aproxima-
tiv. ( Mijlocul zilei era atunci când Soarele
se afla în mijlocul cerului.) Situat,ia s-a
schimbat îns° în secolul al XIII-lea, odat°
cu aparit,ia orologiului. C°lug°rii calculau
timpul în acest mod £i î£i îndeplineau pro-
gramul conform acestuia.

Privit, i ce fel de obligat, ii avea c°lug°rul,
în imagine!

Ce crede•i, de ce s-a l°sat mai mult timp
pentru lucru vara? (Gândit, i-v° la muncile
câmpului £i la condi•iile de iluminare de
atunci!)

Calculat, i aproximativ cât timp £i-a
petrecut c°lug°rul rugându-se?

1. Care este diferent,a dintre religia cre£tin° £i religiile p°gâne?
2. Cine sunt parohii £i ce fel de obligat, ii au?
3. Ce este dijma?
4. Caracterizat, i persoanele care au devenit sfint, i! Ce este 

legenda?
5. Despre ce prelat, i at, i înv°t,at?
6. Care sunt diferent,ele majore dintre parohi £i c°lug°ri?

Biserica medieval°

Popoarele europene se cre£tineaz°.
Construirea bisericilor cre£tine. 
Se r°spânde£te cultul sfint,ilor. Povestirile
despre viat,a lor se numesc legende.
Conduc°torii bisericii: Papa, arhiepiscopii,
episcopii.
C°lug°rii locuiesc în m°n°stiri conduse de
c°tre abate.
Viat,a c°lug°rilor era prescris° de anumite
reguli.

LECTURĂ

O zi din viat,a călugărului

rugăciune

lectură sau odihnă

duminica slujbă, în restul
săptămânii muncă

muncă
prânz sau cină

muncă sau lectură

somn
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20 Imagini din viat,a Europei medievale

CUM S-AU SCRIS CODEXURILE? ● C°lug°rii care £tiau s°
copieze codexuri erau foarte apreciat,i. S° vedem cum s-a
n°scut codexul! Mai întâi, s-au f°cut foile. S-au jupuit ovinele
dup° care, cu ajutorul unui cut,it, s-a îndep°rtat lâna de pe
piele. Pielea au înmuiat-o în var, apoi au ras-o de mai multe
ori. Dup° ce pielea a devenit curat°, au uscat-o £i au finisat-o
ca s° fie neted°. Dup° aceea, i-au dat o form° circular°.
Aceast° foaie s-a numit pergament.

Mai întâi au liniat foaia. Fiindc° pe vremea aceea nu exista
creion, liniile au fost trase cu un b°t, din plumb sau staniu.
Apoi a urmat scrisul. Pentru scris, au folosit pana de gâsc°.
Cerneala era f°cut° din ap°, funingine £i ristic* (extrasul din
gogoa£a de ristic, dup° ce s-a uscat, a format un strat protec-
tor, astfel ca nu cumva c°lug°rul s° mâzg°leasc° foaia în timp
ce scria). Textul ori era scris dup° dictare (pentru c° a£a au
putut face mai multe codexuri deodat°), ori era copiat 
dintr-un alt volum. Paginile gata f°cute au fost preluate apoi
de c°tre pictori. Ace£tia au pictat diferite imagini în jurul
primelor litere din aliniat. Pe acestea le numim init,iale. Textul
mai cont,inea £i alte imagini. Acestea sunt miniaturile. Pentru
colorarea lor deseori foloseau aur pur. Copiatul £i pictatul
codexurilor era o munc° foarte dificil°: c°lug°rii st°teau în
picioare, aplecat,i, iarna în semiobscuritate.

Dac° s-a terminat cartea, o legau în canat din lemn £i o
acopereau cu piele. Acestea îns° nici nu s-au putut observa
din pricina ornamentelor din aur, argint £i pietre pret,ioase.

Datorit° muncii grele £i a materialelor scumpe, cartea era
foarte valoroas°. În multe locuri, erau p°strate în vistierie, în
alte locuri cartea era legat° de pupitru cu lant,uri groase.
Multe volume s-au scris cu litere mari, chiar de o palm°. Din
cauza literelor imense, cartea putea fi folosit° de c°tre mai
multe persoane deodat° – un cor întreg, de exemplu.

LECTURĂ

Călugăr copiind codex, t,inând în mână pensula
folosită pentru pictat ■ Care este diferent,a 

dintre codexuri şi cărt,ile de azi?

Codex medieval. ■

Remarcat,i prelucrarea 

artistică a foii!

¢ti•i, oare, cât m°sura o palm°? Dac° nu,
pute•i verifica în lectura de la pagina 107! 
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4. ISLAMUL

Statutul Imperiului Bizantin nu a fost perturbat, vreme
îndelungat°, de nicio alt° t,ar°. Locuitorii acestuia erau tot mai
siguri de ei. Mare le-a fost surpriza când un popor pân° atunci
aproape necunoscut, arabii, au încercat s° le ocupe capitala.

Arabii erau adept, ii unei noi religii, erau adept, ii islamului.

ARABIA

Peninsula Arabiei este cea mai mare peninsul° a lumii. Pe
suprafat,a ei imens° acoperit° cu de£erturi, abia exist° teren
arabil. Locuitorii ei erau, în majoritate, p°stori nomazi, care
se ocupau de cre£terea animalelor, în special a cailor £i a
c°milelor. Se mai ocupau £i cu comert,ul, aveau caravane* cu
ajutorul c°rora transportau marfa între porturile estice, sudice
£i nordice ale peninsulei. Mecca era considerat unul dintre
cele mai semnificative centre comerciale. Aici se întâlneau
cele mai importante drumuri de caravane.

Arabii tr°iau în diferite triburi £i aveau diverse credint,e.
Cereau ajutorul zeilor, rugându-se diferitelor stânci sau
izvoare. Un comerciant din Mecca, Mahomed, a f°cut
cuno£tint,° cu iudaismul £i cre£tinismul datorit° c°l°toriilor
sale pe meleaguri îndep°rtate. Mahomed considera c°, dac°
triburile se vor uni pe plan spiritual, nu vor mai exista lupte
între popoarele arabe. 
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Recapitulat, i! Ce înseamn° cuvântul
„nomad”?

C°uta•i ora£ul Mecca în atlasul istoric!

Peisaj caracteristic din lumea arabă, cu rămăşit,ele unei băi din secolul
al VIII-lea. Prin asemenea locuri înaintau caravanele. Băile aveau un rol 

important în viat,a de societate

R°zboaiele triburilor arabe. În viat,a ara-
bilor, cel mai important element de
leg°tur° între rude – adic° în interiorul
tribului – era aliant,a. De aceea, luau în
serios ajutorarea £i protejarea aliat,ilor lor.
Dar la fel de dese erau £i r°zboaiele dintre
ei. Existau perioade de lini£te, când
triburile erau în relat,ii bune, alt° dat° îns°
se r°zboiau din cauza  unor fleacuri. De
exemplu, dou° triburi s-au r°zboit timp de
40 de ani din cauza unei c°mile pe nume
Miraj, care s-a r°t°cit pe p°£unile unui alt
trib £i a fost r°nit° cu o s°geat°.

Mecca

Unde ne aflăm?
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RELIGIA ISLAMIC†

Mahomed a interzis ucenicilor s°i s° se roage altor zeit°t,i,
în afara unicului Dumnezeu, numit în limba arab°, Allah.
Mahomed promitea c°, dup° moarte, faptele oamenilor vor fi
judecate drept de c°tre Dumnezeu £i c° cei buni vor avea
parte în lumea de dincolo de o viat,° plin° de pl°ceri. Din ce
în ce mai mult,i au început s° cread° în înv°t,°tura sa.
Mahomed a propov°duit noua credint,° £i în Mecca – sub 
piatra Kaaba. Noua credint,° se numea islam. (Înt,elesul
cuvântului islam este: „a te l°sa în voia Domnului”. Cre£tinii
numesc adept,ii acestei religii drept mahomedani.) Piatra
Kaaba este un meteorit (piatr° c°zut° din cosmos), c°ruia
arabii îi alocau puteri magice, deja în acele vremuri.
(Conform credint,ei, piatra a fost sc°pat° de c°tre Allah.)

Conduc°torii ora£ului Mecca se temeau c° Mahomed £i
noua sa credint,° vor distruge vechea religie £i vor cauza haos.
A£a c° au decis s° „scape” de profet. În acele vremuri,
Mahomed a fost contactat de c°tre solul Medinei. Ace£tia 
i-au povestit c° noua credint,° are din ce în ce mai mult,i adept,i
în ora£ul lor £i c° le-ar pl°cea dac° Mahomed i-ar vizita.
Acesta a acceptat invitat,ia. Conduc°torii din Mecca voiau 
s°-l opreasc°, dar Mahomed împreun° cu cât,iva adept,i ai s°i,
au trecut cu succes de garda de noapte £i „au fugit” în
Medina. Cu toate c° cei din Mecca au vrut s°-i opreasc°,
adept,ii noii religii au ajuns cu succes la t,int°. Aceste lucruri
s-au întâmplat în anul 622. De aceea adept,ii religiei islami-
ce consider° acest an momentul de cotitur° al istoriei uni-
versale, începutul unei noi ere.

IMPERIUL ARAB

Dup° cât,iva ani, Mahomed a putut s° se întoarc° victorios în
Mecca. Ora£ul a devenit centrul islamului. Aici a luat na£tere
£i Coranul, cartea care cont,ine înv°t,°turile islamice.
Triburile arabe, care au devenit cu timpul adept,ii noii religii,
au cucerit pe rând teritorii imense, a£a încât, sub urma£ii
lui Mahomed, au avut sub st°pânire mai multe teritorii decât
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Cu câ•i ani în urm° a avut loc „fuga” lui
Mahomed?

Conform erei cre£tine, în ce secol a avut loc
acest eveniment?

Mahomed £i Coranul. Mahomed avea
aproape patruzeci de ani când i-a ap°rut în
vis un înger (Gabriel). Acesta t,inea în
mân° o e£arf° din m°tase, pe care erau
ni£te însemn°ri. Îngerul i-a poruncit lui
Mahomed: „ Cite£te!”. La care acesta a
întrebat: „Ce s° citesc?” fiindc° Mahomed
– la fel ca £i majoritatea contemporanilor
s°i – era analfabet. Atunci îngerul l-a
strâns a£a de tare, încât aproape £i-a 
pierdut con£tiint,a. Acest dialog s-a repetat
de vreo trei ori, dup° care Mahomed, ca
prin minune a putut citi textul, care gr°ia
despre gloria unicului Dumnezeu. Dup°
acest vis minunat, Mahomed a început s°
predice noua religie.

Era islamic°. Pentru a £ti în ce an se afl°
statele arabe din ziua de azi trebuie s°
facem câteva calcule dificile. Arabii cal-
culeaz° în a£a-numit,ii ani lunari, de aceea
anul lor cont,ine ba 354, ba 355 de zile. Iat°
cum se calculeaz°: trebuie sc°zut 622 din
anul actual, iar rezultatul trebuie adunat cu
a 32-a parte a diferent,ei.

Efectuat, i calculul de mai sus!

Gibraltar. ¢tit,i, oare, de unde provine
denumirea stâmtorii Gibraltar? Aceasta
vine din numele unui comandant militar
arab, Tarik £i înseamn° stânca lui Tarik –
Gebel al Tarik.

O pagină din Coran ■ O
putet,i citi? Nu este nici o
problemă dacă nu, fit,i
atent,i totuşi la literele 

arabe caracteristice!
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Imperiul Roman. Aceste cuceriri erau sust,inute £i de c°tre
ideologia islamic°, conform c°reia: religia trebuie r°spân-
dit°, iar lupta împotriva necredincio£ilor este una sfânt°.
Cel care murea într-o asemenea lupt° ajungea direct în
Paradis*. Arabii au ajuns s° cucereasc° £i Ierusalimul, locul
unde a fost r°stignit Iisus. Imperiul lor ajungea de la Oceanul
Atlantic pân° în India. Au ajuns £i în Europa, au cucerit o
mare parte a Spaniei £i a Portugaliei de azi. Ace£tia au dorit
s° cucereasc° £i teritoriile Frant,ei de azi. Aici îns° au fost
oprit,i de c°tre un stat cre£tin, Imperiul Franc. Francii au reu£it
s° înving° arabii într-o b°t°lie mare, desf°£urat° la mijlocul
secolului al VIII-lea, oprindu-le astfel expansiunea în Europa. 

Imperiul Arab a fost condus de c°tre califi. Ace£tia au
fost considerat,i ucenicii, mo£tenitorii lui Mahomed. Ei erau
atât conduc°torii spirituali, cât £i militari ai imperiului. Mai
târziu, imperiul s-a dezbinat în mai multe p°rt,i (califate), care
adesea s-au r°zboit între ele.

Una dintre cele mai frumoase moschei ale lumii islamice: Moscheea din Ierusalim

1. Care este diferent,a dintre noua religie, islamul £i religia
str°bun° a triburilor arabe?

2. De ce a fost nevoit Mahomed s° p°r°seasc° Mecca?
3. Ce este Coranul?
4. Pe ce teritorii s-a format Imperiul Arab?
5. Cine sunt califii?

Islamul

Locul: imensa Peninsul° a Arabiei, acoperit°
cu de£ert.
Comert, de c°mile.
Conduita lui Mahomed→ formarea £i
r°spândirea religiei islamice.
622: începutul erei islamice.
Formarea Imperiului Arab→ califatele.

Cl°dirile islamului. Adept,ii religiei
islamice, pe lâng° cuceririle lor, au mai
construit £i palate minunate, b°i, locuri de
rug°ciune, £i moschei. Lâng° moschee, se
afla un turn, numit minaret, din care
muezinul chema credincio£ii la rug°ciune.
Muezinul era, de obicei, orb. A£a nu putea
vedea din spatele cl°dirilor, femeile care
î£i d°deau jos hainele speciale, care le
acopereau tot corpul, £i pe care trebuia s°
le poarte în fat,a str°inilor din considerente
religioase.
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CEI CINCI STÂLPI AI ISLAMULUI ● Coranul este cartea sfânt°
a islamului. În opinia credincio£ilor, textul Coranului a fost
dictat timp de 23 de ani de c°tre Dumnezeu (Allah) lui
Mahomed, prin intermediul îngerului Gabriel. Mahomed nu
£tia niciodat° când urma s° fie contactat de c°tre înger, iar
când acesta i-a ap°rut subit, Mahomed simt,ea cuvintele, ce se
rev°rsau asupra lui, de parc° ar fi fost pietre. O dat° – con-
form amintirilor lui Mahomed – era pe drum c°l°torind pe o
c°mil°, când i-a ap°rut Gabriel. Când a disp°rut vocea,
c°mila z°cea pe jos cu picioarele întinse.

Islamul, are cinci porunci care trebuie respectate £i azi de
c°tre credincio£i, adic°:

1. S° cread° necondit,ionat c°: nu exist° alt Dumnezeu
decât Allah, iar Mahomed este profetul* s°u. Credincio£ii
repet° aceast° fraz°, tot timpul, când se confrunt° cu greut°t,i,
de exemplu femeile în timp ce nasc, sau muribunzii. Dac° în
timpul unei teze, vreun elev roste£te aceast° fraz°, se aude un
suspin u£urat în sal°.

2. S° rosteasc° cinci rug°ciuni zilnic, cu fat,a orientat° c°tre
Mecca. Rug°ciunea începe în picioare, iar punctul maxim al
slujbei este atunci când credincio£ii îngenuncheaz° pe covo-
rul de rug°ciune £i ating p°mântul cu fruntea.
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LECTURĂ

Pe cine am numit în clasa a 5-a 
profet?  

Pelerinajul de la Mecca ■ Ce at,i învăt,at despre piatra Kaaba?
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3. S° fie milostiv. Cei înst°rit,i trebuie s° sust,in° s°racii cu
2,5% din venitul lor!

4. Trebuie s° t,in° postul Ramadan. În luna sacr°, credin-
cio£ii (cu except,ia celor bolnavi), nu m°nânc° de la r°s°rit
pân° la apus de soare.

5. S° fac° un pelerinaj. Tot,i cei care sunt s°n°to£i £i nu sunt
foarte s°raci, o dat° în viat,°, trebuie s° fac° un pelerinaj* la
Mecca, la sanctuarul unde se p°streaz° piatra Kaaba.
Credincio£ii aici î£i schimb° hainele în dou° buc°t,i de v°l,
simbolizând c° tot,i, £i cei bogat,i £i cei s°raci, sunt egali în
fat,a lui Allah.

Credinciosul musulman nici azi nu are voie s° m°nânce
carne de porc sau s° bea alcool. Are dreptul s° aib° mai multe
sot,ii – cel mult patru –, dar numai dac° le poate întret,ine în
mod cinstit.

În islam, femeile poart° haine care le acoper° în totalitate
corpul, chiar £i fat,a. Numai ochii li se v°d. (Aceast° hain° se
nume£te chador.)

5. IMPERIUL CRE¢TIN DE APUS

Cu timpul, dintre triburile germanice ale Europei, Regatul Franc
a devenit cel mai puternic. Francii au reu£it s°-£i protejeze 

regatul de du£mani, chiar au purtat campanii militare cu succes
£i împotriva regatelor învecinate. Armata francilor a oprit £i 

ofensiva arab°.

REGELE FRANC ¢I PAPA

La mijlocul secolului al VIII-lea, francii au avut un rege
foarte slab. Astfel, nu este de mirare c° puterea a fost prelu-
at° de c°tre un nobil din curtea imperial°. (I-au t°iat p°rul £i
barba regelui de atunci £i l-au trimis la m°n°stire.) Noul rege,
ca s°-£i consolideze pozit,ia, a fost încoronat de c°tre Pap°.
Papa „a uns” noul rege înainte de încoronare, adic° l-a dat cu
ulei sfint,it pe frunte. Aceast° procedur° a dovedit poporului
c° noul rege domne£te din voint,a lui Dumnezeu.

Regele franc, din recuno£tint,° £i-a trimis trupele în Italia
£i a învins inamicii Papei. Teritoriul astfel ocupat din Roma,
i s-a d°ruit papei. Papa domnea precum un rege pe acest 
teritoriu. Astfel, a devenit mai bogat £i mai puternic. În caz de
r°zboi, Papa putea s° mizeze întotdeauna pe ajutorul militar
al francilor.
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Şahişti ■ Remarcat,i fat,a şi îmbrăcămintea
jucătorilor! Ce credet,i, de unde a preluat 

creştinismul acest joc?

Pe teritoriul c°rui stat actual au oprit
francii expansiunea arab°? (Lec•ia 4)   

Ce este slujba?
Recapitulat, i! În fruntea c°rui imperiu antic se afla împ°ratul?
Recapitulat, i! Cine este Papa?
Regatul papei a fost numit Stat papal sau Stat bisericesc. C°utat, i

teritoriul acestuia în atlasul vostru de istorie!

Aachen

✶ = Învingerea arabilor

✶

Unde ne aflăm?

Cine s° fie împ°ratul? Conform croni-
carului, un nobil de la curtea regal° l-a
întrebat pe Papa: „Cine s° fie regele, cel
care nu are nici o autoritate în regat, doar
poart° titlul de rege sau cel care
guverneaz° t,ara £i are putere £i grij°
asupra tuturor?” Papa a r°spuns: regele s°
fie cel care, în realitate, posed° puterea.
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IMPERIUL LUI CAROL CEL MARE (NAGY KÁROLY)

Urm°torul rege al francilor, Carol cel Mare, £i-a m°rit
imperiul prin numeroase lupte. Pornea r°zboaie în numele
cre£tinismului, adic° voia s° cre£tineze popoarele p°gâne. În
momentul în care imperiul s°u era la fel de extins ca Imperiul
Roman de Apus pe vremuri, mult,i au considerat (printre ei £i
regele Carol) c° i se cuvine titlul de împ°rat, în locul celui de
rege. A fost încoronat de c°tre Pap° în anul 800.

Carol a s°rb°torit ajunul Cr°ciunului, împreun° cu escorta
sa, la Roma. A audiat slujba în biserica Sfântul Petru. Atunci
când £i-a terminat rug°ciunea, Papa, printr-un gest nea£teptat,
i-a a£ezat pe cap coroana, preg°tit° în prealabil. Romanii
prezent,i în biseric° au început s° aplaude. Papa a înge-
nunchiat de trei ori în fat,a lui Carol, aducând omagii noului
împ°rat. Astfel, a luat na£tere puterea imperial° din Evul
Mediu.

Cele trei mari imperii ale Evului Mediu

Victoria asupra arabilor. Trei t,°ri mai
mici ale francilor au fost unite de c°tre
Carol (Marteau). Armata acestuia a învins
arabii. Iat° cum a scris un contemporan
despre acest eveniment: Pe câmpul de
lupt° „în fruntea oastei era Carol Magnifi-
cul (…) cu tot,i soldat,ii pe care îi avea la
dispozit,ie. ¢i-a ordonat oamenii în linie de
b°taie £i s-a n°pustit asupra arabilor, pre-
cum lupul asupra oilor. (…) Atunci l-au
numit Marteau, adic° Ciocan, fiindc° pre-
cum ciocanul crap° fierul, ot,elul £i alte
metale, a£a a cr°pat £i Carol p°gânii £i
inamicii s°i în aceast° b°t°lie. ¢i, ca prin
minune, în aceast° b°t°lie a pierdut doar
1500 de oameni.”

Încoronarea lui Carol cel Mare. Cei
prezent,i la încoronare au exclamat:
„Tr°iasc° £i biruiasc° asupra du£manilor
s°i împ°ratul Carol Augustul, cel d°t°tor
de pace, încoronat de c°tre Dumnezeul
romanilor!”. Papa, dup° ceremonia de
încoronare, l-a respectat ca £i pe un
împ°rat roman, iar Carol s-a intitulat
împ°rat £i nu patrician.

Cine erau patricienii în Roma antic°?
De la numele cui provine denumirea de
împ°rat?

Oare de ce îl numeau oamenii pe Carol,
„Augustus”? Cine a fost primul Augustus?

Sub domnia lui Carol cel Mare, Imperiul
Franc, ajunsese s° aib° 1,2 milioane de
km2 £i o populat,ie de 15-18 milioane de
locuitori. Nu este de mirare c° inclusiv
contemporanii considerau justificat titlul
de împ°rat al lui Carol. Cu atât mai mult
cu cât, în Imperiul Bizantin, coroana impe-
rial° era pe vremea aceea purtat° de c°tre
Irina. Iar în concept,ia vremii, un b°rbat
este mult mai apt pentru domnie decât o
femeie.

Încoronarea lui Carol cel Mare ■ Remarcat,i
îmbrăcămintea şi potcapul prelat,ilor! Comparat,i
această imagine cu reprezentarea împăratului
bizantin, Iustinian, de pe mozaic! (pag. 9) Ce fel
de asemănări şi diferent,e putet,i remarca între 

cele două imagini?

Aachen

Cordova
Constantinopol
(Bizant,)

Ierusalim

Medina 

Mecca
Imperiul Franc

Imperiul Bizantin

Imperiul Arab

Roma
Marea Mediterană
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FEUDALISMUL

Domnia lui Carol cel Mare a fost asigurat° de c°tre loialitatea
armatei £i a oamenilor s°i. Regele d°ruia domenii (proprie-
tate de p°mânt) soldat,ilor s°i în schimbul anumitor servicii
militare sau pentru executarea unor misiuni extrem de impor-
tante. Fiindc° aceast° danie a fost obt,inut° prin loialitate £i
pentru anumite favoruri, a fost numit° „beneficiu”, de la
cuvântul latin „beneficium”, care însemna binefacere.
Aceasta, mai apoi, a fost numit° în acte feud°. Seniorul era
cel care d°ruia domeniul, iar cel care primea era numit
vasal. Leg°tura dintre cei doi era înt°rit° prin jur°mânt. Mai
târziu, ace£ti vasali au început £i ei s° d°ruiasc° din domeni-
ile lor unor nobili de rang inferior. Astfel, s-a creat un lant, al
leg°turilor feudale.

Feuda, în majoritatea cazurilor, a fost d°ruit° pentru
favoruri militare, dar vasalul deseori servea seniorul £i prin
sfaturi utile sau r°scump°ra seniorul c°zut prizonier.
Seniorul, în schimb, îl lua sub protect,ia £i jurisdict,ia sa. Dup°
moartea vasalului, domeniile sale erau mo£tenite de c°tre fiii
s°i, care astfel deveneau £i ei vasalii aceluia£i senior.

Acest sistem consolida £i puterea regelui: vasalii îi
îndeplineau poruncile, iar armata sa era alc°tuit° din soldat,ii
vasalului. Vasalul nesupus îns° era foarte periculos, fiindc°
comanda mai mult,i soldat,i înarmat,i. În epoca feudal°, erau
frecvente luptele interne.

ÎMP†RATUL ¢I BISERICA

Carol cel Mare domnea £i asupra clerului. Numea personal
prelat,ii (arhiepiscopii £i episcopii).

Împ°ratul prezida £i sinoadele convocate pentru clarifi-
carea problemelor biserice£ti £i controlarea prelat,ilor. Carol
îndemna nobilii înst°rit,i s° construiasc° biserici.

Printre atribut,iile clerului superior figura educarea £i con-
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Lant,ul leg°turilor feudale nu a putut s° se
extind° £i la nivelul iob°giei, fiindc°
ace£tia nu aveau propriet°t,i de d°ruit. Pe
mo£ieri îi numim nobili. Ace£tia au putut
d°rui domenii, aveau în primul rând drep-
tul de a purta arme £i îndeplineau diferite
funct,ii la curte sau în armat°.

Fragment din dou° jur°minte de
credint,°. „Din acest moment, eu Raimond
(…) nu am s°-l p°r°sesc în mod viclean pe
vicegroful Bernard (…), nu îl voi ucide, nu
îl voi captura £i nici un b°rbat sau femeie
nu va avea ordin de la mine împotriva lui.”

„Eu, (…) gândindu-m° la nenorocirile
ce pot urma, îi donez lui X toate proprie-
t°t,ile mele, pe care le posed, ba prin
mo£tenire, ba prin cump°rare. (În schimb)
ace£tia îmi vor purta de grij° £i m° vor
ap°ra, (…) în pâine, bere, p°st°ioase eu
lips° n-am s° duc £i am s° primesc £i carne
de s°rb°tori. Necesit din trei în trei ani
mantie, m°nu£i, înc°lt,°minte £i ciorapi
noi. S° se mai îngrijeasc° £i de s°pun £i
baie.”

Ce f°g°duia vasalul seniorului? Ce a
primit în schimb?

Curtea lui Carol cel Mare. La început,
Carol cel Mare, nu avea o re£edint,° sta-
bil°. Împreun° cu toat° curtea lui era mai
tot timpul pe drumuri. Astfel, au vizitat
diferitele locuri ale imperiului, au con-
sumat toate bunurile din domeniile regale,
iar regele între timp a judecat, a d°ruit £i a
pedepsit. Un or°£el, pe nume Aachen, de
pe malul Rinului, l-a încântat atât de mult
pe rege, încât £i-a construit un palat £i o
capel°, iar la b°trânet,e majoritatea
timpului £i-l petrecea acolo. Era atras mai
ales de izvoarele termale ale or°£elului,
fiindc° îi pl°cea tare mult s° înoate. Curtea
sa str°lucitoare era un simbol al bog°t,iei.
Noul palat a fost populat de c°tre clerici,
nobili £i o armat° întreag° de slugi. Carol cel
Mare £i-a dovedit puterea prin primirea la
curte a celor mai mari arti£ti £i oameni de
£tiint,° ai vremii. Astfel, în Aachen s-au
f°cut statui, picturi £i cl°diri nemaiv°zute
pân° atunci.

În istoria c°rui imperiu am mai înv°t,at
despre sinoade?

Cupă cu model de
ornament antic, turnată
de către sticlarii franci 

în tipar roman
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28 Imagini din viat,a Europei medievale

trolarea clerului de rând. În acest scop, s-au construit, pe
lâng° catedrale*, £coli, unde tinerii au putut înv°t,a s° scrie £i
s° citeasc° în limba latin°, respectiv s° interpreteze diferitele
texte biserice£ti. Cei talentat,i, apoi, au putut studia chiar £i
dreptul având £anse s° ajung° la curtea imperial°. Sarcina lor
de aici era scrierea £i copierea diferitelor diplome.

C°lug°rii se bucurau £i ei de sprijinul împ°ratului. În tim-
pul lui Carol cel Mare, s-au înfiint,at numeroase m°n°stiri.
Pentru aprovizionarea acestora, m°n°stirile primeau sute de
mo£ii £i iobagi. În m°n°stiri, pe lâng° rug°ciune, c°lug°rii
lucrau cu mult° sârguint,°: copiau c°rt,i cu duzina – adic°
scriau codexuri.

Cum s-au f°cut codexurile? (pag. 20)

Comparat, i harta istoric° a Imperiului
Franc cu o hart° actual°! Care teritorii ale
Imperiului Franc nu se afl° nici în Frant,a, nici
în Imperiul Romano-German?  

1. Ce fel de rela•ii existau între Pap° £i
regii franci?

2. Cum a devenit Carol cel Mare
împ°rat?

3. Ce anume dovede£te c° regele Carol
era £i conduc°torul bisericii £i nu
numai al statului?

4. În ce fel a contribuit Carol cel Mare la
dezvoltarea culturii în imperiul s°u?

5. De ce s-a destr°mat Imperiul Franc?

Imperiul Cre£tin de Apus

Consolidarea statului franc.
800: Carol cel Mare este încoronat de
c°tre Pap°.
Convocarea sinoadelor, înfiint,area £co-
lilor.
Imperiul se destram° în trei p°rt, i dup°
moartea lui Carol.

Caracterizarea lui Carol cel Mare: „Era
un b°rbat înalt, cu o constitut,ie solid°. (…)
Umbla cu mândrie, se vedea pe el c° este
un om important £i c° are un comporta-
ment nobil. (…) Îi pl°ceau foarte mult
b°ile calde £i înota mai bine ca oricine. De
aceea, £i-a construit o baie termal° la
Aachen. (…) Se îmbr°ca precum era obi-
ceiul la franci, adic° dedesubt purta
c°m°£i £i rufe din pânz°, iar pe deasupra
purta hain°* de m°tase. Purta iminei sau
pantofi, iar iarna se îmbr°ca în blan° de
jder*. Purta mereu sabie, care avea
mânerul din aur sau argint, iar centura din
stof° aurit° din m°tase.”

Comparat, i îmbr°c°mintea lui Carol cu
cea a lui Iustinian!

ÎMP†RT, IREA IMPERIULUI

Carol cel Mare dorea ca imperiul s°u imens s° supra-
viet,uiasc°. Fiul s°u a reu£it o scurt° perioad° s° ment,in° sta-
bilitatea din imperiu, îns° fiii s°i (nepot,ii lui Carol) s-au
r°sculat împotriva tat°lui lor £i au împ°rt,it imperiul între ei.

A£a s-au n°scut cele dou° t,°ri, care mai apoi s-au numit
Regatul Francez £i Imperiul Romano-German.

Împărt,irea imperiului lui Carol cel Mare

IMPERIUL
FRANC DE
APUS

IMPERIUL
FRANC DE
RĂSĂRIT
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VIKINGII ● Aproape în aceea£i vreme cu încoronarea lui
Carol cel Mare, un nou inamic amenint,a t,°rmurile Europei.
Locuitorii însp°imântat,i au observat, pe apele încret,ite ale
Oceanului Atlantic, cor°bii cu forme ciudate. Cor°biile aveau
sculptate la pror° un cap de balaur. Ele transportau lupt°tori
înfior°tori care veneau dinspre nord (din teritoriile Suediei,
Norvegiei £i Danemarcei de azi). Ace£tia erau vikingii. Ei nu
aveau suficiente p°mânturi arabile în t,°rile lor, de aceea
porneau expedit,ii de unde se întorceau cu comori, alimente £i
sclavi. Erau marinari except,ionali £i lupt°tori temut,i. Ace£tia
credeau c° lupt°torul ucis în b°t°lie ajunge direct în Rai, de
aceea nu ocoleau primejdia. Cor°biile lor iut,i erau echipate
cu pânze £i vâsle. Erau deschise, ceea ce nu deranja lupt°torii
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LECTURĂ

C°utat, i pe harta fizic° a Europei Suedia,
Norvegia £i Danemarca!

vikingi care adesea vâsleau s°pt°mâni întregi f°r° s° vad°
vreun t,°rm. Rareori transportau £i cai, deasupra lor ridicau un
fel de cort din piei cusute. Mâncarea marinarilor consta din
carne s°rat°, pe£te, brânz° £i din ap°, p°strat° cu grij° în bur-
dufuri din piele. Poate datorit° hranei s°r°c°cioase, vikingii
petreceau £i mâncau zile în £ir, dup° ce jefuiau câte un ora£.

Pe t,°rmurile Europei s-a instalat groaza. Vikingii ap°reau
peste tot. Aparent erau invincibili. Pân° când seniorul
domeniilor atacate £i-a adunat vasalii £i oastea, inamicul s-a
£i îmbarcat pe cor°bii £i vâslea deja pe ape îndep°rtate.

Norocul vikingilor era c° nobilii, între timp, se mai
r°zboiau £i între ei. Ace£tia adesea atacau cet°t,ile vecinilor,
dar jefuiau în special sate neajutorate, m°n°stiri £i biserici.
Nu este de mirare c° nobilii nu s-au gr°bit s° se întrajutoreze.

Corabie vikingă
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30 Imagini din viat,a Europei medievale

Nici a£ez°rile de pe uscat nu erau în sigurant,°. Vikingii
vâsleau pe fluviile mari kilometri întregi în interiorul
t,°rmurilor £i luau prin surprindere ap°r°torii acestora, prin
atacurile lor imprevizibile.

Vikingii nu amenint,au numai Europa de Vest: ap°reau
chiar £i pe fluviile din teritoriile estice, locuite de ru£i. Au
ajuns chiar £i în Constantinopol. Ei au r°mas uimit,i de arhi-
tectura magnific° a ora£ului, a bisericilor (deseori î£i gravau
numele pe peret,ii acestora). Locuitorii bizantini, în special
femeile, erau fascinate de imaginea vikingilor: niciodat° nu
au v°zut b°rbat,i atâta de imen£i, puternici, cu p°rul blond £i
ro£cat!

În cele din urm°, vikingii s-au stabilit în trei locuri. Anglia
au cucerit-o aproape în totalitate. ¢i-au f°cut rost de teritorii 
considerabile £i din Frant,a; aceasta s-a numit dup° aceea
Normandia („nord man” însemnând om nordic). Vâslind pe
apele M°rii Mediterane, au pus mâna pe cele mai importante
ora£e comerciale din sudul Italiei. S-au instalat în toate cele
trei teritorii, £i-au creat state autonome, iar dup° o vreme au
trecut la cre£tinism.

Regatul englez a suferit deosebit de mult de pe urma
vikingilor. Degeaba se construiau cet°t,i, inamicul cucerea din
ce în ce mai multe teritorii. Treptat, toat° Anglia era a lor. Iat°
cum scrie un cronicar* englez despre încerc°rile prin care a
trecut poporul s°u: „Dac° fiecare om din poporul nostru ar
avea o sut° de limbi, nici atunci nu ar fi capabil s°
povesteasc° £i s° în£iruie încerc°rile, insultele £i asuprirea pe
care am suferit-o în propria noastr° t,ar°, din cauza acestor
p°gâni îndr°znet,i £i s°lbatici.”

Iat° cum scria un c°l°tor arab despre
vikingi: „În viat,a mea nu am v°zut oameni
având corp mai perfect. Sunt supli £i înalt,i
precum curmalul, sunt blonzi £i
ro£cat,i…Corpul b°rbat,ilor este acoperit
doar pe jum°tate, un brat, le este l°sat liber.
Cu tot,ii au s°bii £i sulit,e. Sabia le este
plat°. Corpul lor, de la buric pân° la gât,
este acoperit cu tatuaje verzi, care
reprezint° copaci sau diferite forme geo-
metrice. (…) Conform obiceiului, dac°
moare un b°rbat viking, ceilalt,i constru-
iesc o corabie în care a£eaz° cadavrul, iar
apoi îi dau foc.”

Pentru a se apăra de vikingi, oamenii au construit numeroase cetăt,i,
chiar şi în Anglia ■ Cum au putut ajunge vikingii în aşezările îndepărtate 

de t,ărmurile mării?

Incursiuni vikinge

Coif viking

spre America

OCEANUL
ATLANTIC

MAREA MEDITERANĂ

MAREA NEAGRĂ

MAREA 
NORDULUI
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6. EUROPA ÎN PREAJMA ANULUI 1000

Ce s-a întâmplat în Europa dup° moartea lui Carol cel Mare £i
dup° dec°derea Imperiului de Apus? Ce fel de t,°ri noi s-au for-

mat? Ce soart° a avut cre£tinismul? La aceste întreb°ri r°spunde
lect, ia urm°toare.

NOI T, †RI ÎN EUROPA

Dup° destr°marea Imperiului Franc, puterea regilor apuseni
era mult sl°bit° de c°tre marii seniori. Partea estic° (unde
tr°iau popoare vorbitoare de limba german°) era amenint,at°
de c°tre atacurile popoarelor p°gâne din afara imperiului (de
exemplu, maghiarii). Defensiva era condus° de c°tre regele
care lupta în fruntea vasalilor s°i. Astfel, aici a crescut puterea
regal°. Cândva, pe la mijlocul secolului al X-lea, unul din-
tre împ°rat,ii germani a intrat în Roma, unde a fost
încoronat de c°tre Pap°. Astfel, a ren°scut Imperiul de Apus.

În jurul anului 1000, peste hotarele fostului Imperiu Franc,
în zona mijlocie £i de nord a Europei, s-au format mai
multe t,°ri noi. Conduc°torii acestora s-au cre£tinat £i £i-au
îndrumat poporul c°tre credint,a cre£tin°.
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Care secol a început în anul 1001?
Privit, i cu atent, ie harta! Ce fel de t,°ri vedet, i

în vecin°tatea Ungariei, dar mai departe?  

În care secol a avut loc schisma?
Dup° p°rerea voastr°, de ce este latina

limba bisericii cre£tine apusene?

SCHISMA

Înainte de anul 1000, patriarhul bisericii cre£tine de r°s°rit se
considera egal cu Papa de la Roma. Papa îns° nu a acceptat
ca împ°ratul bizantin s° se amestece în treburile bise-
rice£ti. Din pricina separ°rii de mai multe secole, slujbele
bisericilor de r°s°rit £i de apus au diferit din ce în ce mai
mult. Alta era limba slujbelor £i a documentelor oficiale: în
bisericile estice, oamenii, se rugau în limba greac°, iar în
vest în limba latin°. S-au înmult,it disputele dintre cei doi
conduc°tori. Pân° la urm°, (în 1054) au enunt,at urm°torul
lucru: de acum încolo nu mai apart,in aceleia£i biserici. Acest
eveniment îl numim schism°, fiindc° a scindat cre£tinismul.

Încoronarea unui domnitor. Coroana este plasată
pe capul acestuia de către prelat,i

Europa în jurul anului 1000 ■ Identificat,i cu 

ajutorul hărt,ii istorice care cifră coincide fiecărei

t,ări!

1

3

2

2

4

6
7

5

9

10

8

006-056 roman4 tord.qxd 7/9/09 6:58 Page 31



32 Imagini din viat,a Europei medievale

Astfel scria un episcop: „Roma este cea
mai mare £i cea mai veche biseric° cunos-
cut° de c°tre tot,i. Cu aceast° biseric° (…)
toate celelalte biserici trebuie s° fie în con-
sens.”

Ortodox £i catolic. Cre£tinii de la r°s°rit
s-au numit „ortodoc£i” (cuvântul
înseamn° „credint,° adev°rat°”), iar cei
apuseni, „catolici” (universal).

Papa de la Roma £i conduc°torul bise-
ricii r°s°ritene s-au excomunicat reciproc
din biseric°. Bisericile apusean° £i
r°s°ritean° £i-au retras aceast° decizie abia
cu 900 de ani mai târziu, în anul 1965. Îns°
£i dup° aceea au r°mas separate. 

Ţările creştine ale Europei după schismă

Mănăstire grecească construită în Evul Mediu ■ Ce credet,i, cum s-au
transportat materialele de construct,ie – în special pietrele imense – 

pe vârful muntelui?

Preot din Cipru t,inând o icoană pictată pe lemn. Separarea celor două
biserici, apuseană şi de răsărit, s-a reflectat şi în arta ecleziastică. Arta
bizantină a păstrat formele tradit,ionale ■ Ce fel de culori 

predomină în icoană?

Roma
Constantinopol

Creştinismul apusean

Creştinismul răsăritean

Religia islamică

●

●
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LUPTA DINTRE PAP† ¢I ÎMP†RAT

La început, papii au sust,inut cu entuziasm împ°rat,ii. Mai 
târziu îns° – dup° ce s-a consolidat puterea papal° – s-au ivit
conflicte între Pap° £i împ°ratul apusean. Ambii au consi-
derat c° sunt conduc°torii bisericii £i de aceea le apart,ine
dreptul de a numi arhiepiscopi. Aceast° opozit,ie a stârnit
un r°zboi îndârjit. Dup° b°t°lii îndelungate, a ie£it
înving°toare armata împ°ratului. Disputele dintre Pap° £i
împ°rat referitoare la numirea arhiepiscopilor au durat, îns°,
mai mult de-un secol.

Excomunicarea împ°ratului. La
începutul luptei (pentru investitur°), Papa
Grigore al VII-lea (VII. Gergely) l-a exco-
municat pe împ°ratul Henric al IV-lea
(1076). Pe vremea aceea, aceasta era
o pedeaps° foarte dur°: celui excomunicat
îi era interzis s° p°£easc° în biseric°,
c°snicia sa n-a fost binecuvântat° £i nu
putea s°-£i boteze copiii. Dup° moarte, nu
avea parte de o înmormântare demn°. De
aceea, cei excomunicat,i se temeau c°
ajung în iad. Jur°mântul feudal depus unui
nobil excomunicat nu mai era valabil, iar
vasalul nu mai trebuia s°-£i p°streze
f°g°duint,a fat,° de acesta.

Henric al IV-lea, dorind s° scape de
povara pedepsei, a pornit în pelerinaj la
cetatea Canossa. Acolo se afla Papa.
Henric a trebuit s° îndure, pe câmpul din
fat,a cet°t,ii, timp de trei zile, descult,, frigul
cumplit din ianuarie, pân° când în sfâr£it
Papa l-a dezlegat. (Capul bisericii nu avea
încotro, conform înv°t,°turii cre£tine, a tre-
buit s° ierte p°catele omului care s-a c°it.)

Se spune: „a merge la Canossa” dac°
vinovatul £i-a regretat p°catul £i-l caut° pe
cel fat,° de care a p°c°tuit pentru a-£i cere
iertare.

Împ°rat,ii s-au str°duit s° introduc° reguli
disciplinare severe, lucru îns° deloc
u£or. Fiindc° domeniile biserice£ti erau
daniile împ°rat,ilor, ace£tia se a£teptau ca
episcopii £i arhiepiscopii s° se comporte
precum vasalii. Trebuiau s°-£i însot,easc°
domnul în lupte. Pacifismul, blândet,ea
preot,ilor £i spiritul de lupt° al soldat,ilor
erau îns° virtut,i opuse.

„Mesajul”cupolelor. Majoritatea biseri-
cilor r°s°ritene s-au construit cu cupole.
Întotdeauna num°rul cupolelor avea o
semnificat,ie. Dac° cl°direa avea doar o
singur° cupol°, aceasta ar°ta credincio£ilor
c° exist° doar un singur Dumnezeu. Dac°
erau trei, ele reprezentau Sfânta Treime.
Iar dac° avea 5 cupole, asta însemna c°
trebuie urmate cuvintele lui Iisus £i ale
celor patru evanghelii.

Ce înseamn° Sfânta Treime?
Ce at, i înv°t,at în clasa a 5-a despre

evanghelii?

1. Cum a ren°scut Imperiul de Apus?
2. De ce s-a scindat lumea cre£tin°?
3. De ce au intrat în conflict Papa £i împ°ratul?

Europa în preajma anului 1000

1054: schisma.
Formarea
– cre£tinismului apusean (catolicismul) £i a
– cre£tinismului r°s°ritean (ortodoxia).
Lupta dintre împ°rat £i Pap° (de la sfâr£itul secolului al XI-lea).

Cupole ■ Ce reprezintă numărul cupolelor?

Papa Grigore al VII-lea (sfârşitul 
secolului al XI-lea), războinicul hotărât
al purităt,ii şi al libertăt,ii bisericeşti ■

Remarcat,i simbolurile puterii papale, 
toiagul şi mitra!
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7. EPOCA CRUCIADELOR

Arabii au cucerit cele mai sfinte locuri ale cre£tinismului, locurile
unde a tr°it, a predicat £i a fost crucificat Iisus. De ce au pornit

cre£tinii lupte pentru recuperarea acestor locuri? Au izbutit oare?

CAVALERII – VIAT, A CAVALEREASC†

Armamentul cavalerilor, în acea vreme, a fost din ce în ce mai
performant. Calul £i soldatul au fost acoperit,i cu zale*.
Cavalerii din Europa Evului Mediu sunt soldat,i c°l°ret,i,
înarmat,i, de origine nobil°*(proprietari de p°mânt).
Echipamentul îns° costa mult, de aceea foarte put,ini cavaleri
erau bine echipat,i.

34 Imagini din viat,a Europei medievale

Cavalerul învins era l°sat liber în schimbul
unei recompense. Suma recompensei
câteodat° era m°rit° chiar de c°tre cel cap-
turat, fiindc° cu cât pl°teau rudele mai
mult pentru el, cu atât era considerat mai
nobil.

Dac° at,i fi tr°it în Evul Mediu ce ar fi
trebuit s° facet,i s° devenit,i cavaleri?
Pentru viat,a cavalereasc° oamenii se
preg°teau serios, exact ca £i azi pentru
înv°t,area oric°rei meserii. S° vedem cum
ar fi trebuit s° procedat,i!

La vârsta de £ase ani, angajat,i-v° la
seniorul tat°lui vostru pe post de paj. Dac°
cavalerul este mult,umit de voi, putet,i s°
ajunget,i sp°tarul s°u. Iar dac° v° facet,i
treaba bine, mai târziu, at,i putea s°-l
însot,it,i în lupt°.

Vet, i deveni cavaleri – într-o zi de
s°rb°toare – pe la vârsta de 18 ani.
(Aceasta dac° meritat,i.) În seara prece-
dent°, s° v° spovedit,i în capela din castel,
apoi facet,i o baie. (Asta din urm° era un
obicei destul de rar întâlnit în Evul
Mediu.) Toat° noaptea va trebui s°
vegheat,i în capel° £i s° v° c°it,i.

În ziua urm°toare, dup° slujba din zori,
cavalerul care v° init,ieaz°, în timpul cere-
moniei, v° va atinge umerii £i gâtul cu o
sabie. Atunci rostit, i în felul urm°tor:
„Acestea au fost ultimele lovituri, pe care
le-am suferit nepedepsit.”

Dup° acestea va trebui s° rostit,i
jur°mântul cavalerilor. Suntet,i cavaleri.

¢tit, i oare ce înseamn° spovedania?
Dac° nu, interesat, i-v°!

Explicat, i urm°toarea propozit, ie:
„Acestea au fost ultimele lovituri, pe care 
le-am suferit nepedepsit”!

S-au schimbat £i luptele. O£tile a£ezate fat,° în fat,°, au
n°v°lit una contra alteia cu l°nci. Pentru aceasta era nevoie
de un câmp mare, motiv pentru care conduc°torii adesea
fixau în prealabil locul b°t°liei. În b°t°lie, câ£tiga cel care
reu£ea s°-£i doboare inamicul din £a. Comportamentul cava-
leresc mai însemna £i a nu ucide inamicul capturat. Armura £i
armele acestuia – care deseori costau cât un sat – îi erau îns°
confiscate. 

Mai târziu, cavalerii au dat dovad° de vitejie în b°t°lii mai
blânde. În curt,ile regale £i nobiliare se organizau
turniruri. Era o mare glorie a câ£tiga aici. Participarea nu era
lipsit° de pericole. Mult,i soldat,i vrednici au murit sau au
devenit invalizi în aceste „jocuri”. De aceea, s-a folosit
plato£° din ce în ce mai groas°, precum coiful închis. Pentru
ca lupt°torii s° se identifice mai u£or, s-a pictat pe scut bla-
zonul* familiei din care proveneau. Acesta era purtat împre-
jurul arenei de c°tre ajutorul tân°r al cavalerului, pajul, care
£i el se preg°tea s° devin° cavaler.

Dup° turnir, se organizau festine. În jurul donjoanelor
vechi s-au construit cet°t,i imense £i în aula acestora – sala
cavalerilor – se adunau nobilii. Mânc°rurile servite la început
erau destul de modeste, în general constau din cantit°t,i
imense de c°rnuri fripte. Mai târziu, buc°tarii au preparat
mânc°ruri cu totul deosebite.

Poemul cavaleresc era o parte component° a festinului
cavaleresc. Faptele eroice ale vitejilor erau cîntate de l°utari
priceput,i. Ace£tia î£i cântau poeziile, în timp ce cântau £i la
l°ut°. O mare parte a poemelor cavalere£ti se refereau la cru-
ciade.

Lupta cavalerilor ■ Po-
vestit,i, conform imaginii,
care era, în duel, t,elul 

principal al cavalerilor!
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CRUCIADELE
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Vân°toarea. Excesele cavalerilor au con-
dus la r°rirea, ba chiar la disparit,ia anumi-
tor specii de animale. Pentru pateul de pre-
pelit,° sau în special pentru cel de ciocârlie
buc°tarii au ucis mai multe sute, chiar mii
de p°s°ri. Ur£ii £i lupii s-au r°rit, fiindc°
cavalerii îi vânau cu mare pl°cere de dra-
gul sportului £i desigur pentru blana lor
groas°. 

Salutul militar provine £i el de pe vremea
turnirurilor. Fiindc° sub coiful închis nu se
vedea chipul lupt°torului, cavalerul £i-a
dus mâna dreapt° la frunte, a ridicat
viziera coifului ar°tându-£i fat,a, în semn
de respect fat,° de adversar.

De ce a fost numit° zona Ierusalimului „Loc
Sfânt”? (Gândit, i-v° la ceea ce at, i înv°t, at în
clasa a 5-a despre Iisus £i cre£tinism!)

Ce caracterizeaz° religia islamic°
(mahomedan°)?

Artişti cântând la lăută ■ Unde debuta menestrelul?

Imperiul Arab în expansiune a cucerit £i teritoriul cunoscut
cre£tinilor sub denumirea de Locuri Sfinte. Pelerinajele au
devenit periculoase £i dificile. De aceea, din ce în ce mai
mult,i cre£tini considerau c° Locurile Sfinte trebuie
recucerite.

Papa a anunt,at prima cruciad° pentru recucerirea
Locurilor Sfinte, la sfâr£itul secolului al XI-lea (1095).
Cruciat,ii au ocupat mai întâi zona central° a t°râmului sfânt,
Ierusalimul. Pentru a t,ine sub st°pânire acest ora£ £i pentru
extinderea cuceririlor era nevoie de mai multe cruciade noi în
aceste teritorii.

Luptele pentru ocuparea Locurilor Sfinte au atras o
mult,ime de oameni. Unii au fost mânat,i de scopuri nobile,
alt,ii au fost atra£i de faim° £i bog°t,ie, iar alt,ii pur £i simplu
din spirit de aventur°. Au fost £i mult,i care, fiind cavaleri
s°r°cit,i, au vrut s° fac° în acest fel rost de domenii noi. Era 
la fel de important° £i promisiunea Papei conform c°reia 

Pelerini căutând însănătoşirea. Cutia situată în
partea superioară a imaginii ascundea relicva
sfântului. Bolnavii au sperat că Dumnezeu îi va 

vindeca prin intervent, ia sfântului.

Ierusalim

Traseul primei cruciade

Unde ne aflăm?
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cruciat,ii vor beneficia de aceea£i recompens° ca £i pelerinii.
Adic° li se vor ierta p°catele lor anterioare, iar, dup° moarte,
vor ajunge în Rai.

Zeci de mii de persoane au participat la aceste cruciade.
Pân° la urm°, luptele nu £i-au atins scopul. Ierusalimul a fost
recucerit definitiv, în mai put,in de o sut° de ani, de c°tre
mahomedani, iar la sfâr£itul secolului al XIII-lea a c°zut £i
ultima cetate a cruciat,ilor din Locurile Sfinte.

Europenii îns°, au înv°t,at multe de la orientali pe parcursul
acestor cruciade, au cunoscut noi plante £i noi obiceiuri.
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Lupta cavalerilor creştini cu soldat,ii mahome-
dani ■ Ce simbol este gravat pe scutul 

creştinilor, dar pe cel al mahomedanilor?

1. Cine sunt cavalerii? Cum s-au luptat?
2. De ce s-a infiripat  obiceiul purt°rii blazonului?
3. Ce este poemul cavaleresc?
4, Care a fost scopul cruciadelor?

Epoca cruciadelor.

Organizarea turnirurilor în vreme de pace.
1095: anunt,ul primei cruciade pentru recucerirea Locurilor
Sfinte.
– Recucerirea Sfântului Mormânt.
– Cucerirea unor noi teritorii.
E£ecul cruciadelor.

Cruciadele £i schisma. Cruciadele au costat foarte mult £i nece-
sitau multe sacrificii. (În total au fost 7 cruciade importante £i
mai multe campanii minore.) Cruciada a patra a avut consecint,e
extrem de grave. Cruciat,ii, ca de obicei, au pornit la lupt°
împotriva mahomedanilor. Au avut cu ei un pretendent la tronul
bizantin, care le-a promis foarte mult,i bani, dac° va fi ajutat s°
devin° împ°rat. Cruciat,ii au câ£tigat, noul împ°rat îns°, nu a
putut pl°ti. Cruciat,ii înfuriat,i au luat sub asalt £i au ocupat
Constantinopolul. Pe str°zile ora£ului incendiat £i devastat
umblau acum cavaleri cu simbolul crucii cusut pe hainele lor,
c°rând diferite relicve biserice£ti. Cre£tin lupta împotriva
cre£tinului, în numele cre£tinismului! Bizant,ul nu a putut ierta
aceasta niciodat°. Bizant,ul a desconsiderat cavalerii apuseni £i a
negat posibilitatea unirii cu biserica cre£tin° de apus. Biserica
cre£tin° s-a rupt decisiv.

Care a fost cauza schismei?

Moartea lui Frederic I Barbarossa (Barbarossa Frigyes).
În a treia cruciad°, a luptat £i Frederic Barbarossa, vestitul
împ°rat viteaz al germanilor. (Numele s°u înseamn° „Cel cu
barb° ro£ie”.) Înainte de lupt°, a p°t,it o mare nenorocire, s-a
înecat într-un fluviu în timp ce f°cea baie. Soldat,ii s°i t,ineau
neap°rat s°-i duc° cadavrul acas°, ca s°-l înmormânteze într-un
mod demn £i s°-i pun° corpul al°turi de ceilalt,i împ°rat,i. Dar
pân° la urm° au fost nevoit,i s°-l îngroape acolo. De team° ca nu
cumva mormântul s° fie jefuit, locul a fost p°strat în secret. De
aceea, în sânul poporului german s-a r°spândit povestea c°
regele lor nu a murit, ci doar a adormit. Dac° imperiul va fi în
mare necaz, acesta se va trezi £i î£i va ajuta poporul.

Turn de asediu din lemn. Tot ceea ce se folosea
de către inamic, într-un asediu, era făcut, în 
general, la fat,a locului din lemn proaspăt tăiat.
Asemenea mecanisme s-au utilizat şi după
aparit,ia tunului sau a prafului de puşcă ■ Oare 

din ce cauză se folosea lemn proaspăt tăiat?
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ORDINELE CAVALERE¢TI ● Pentru vindecarea pelerinilor bol-
navi s-au construit multe spitale. Îngrijirea bolnavilor era, în
primul rând, sarcina c°lug°rilor. În timpul cruciadelor, aceste
spitale adesea au fost £i ele luate sub asalt. C°lug°rii au fost
nevoit,i s° se apere pe ei în£i£i £i pe bolnavi, cu arme. Mai
târziu, lupta a devenit cel mai important element din viat,a lor.
Pe lâng° jur°mântul c°lug°resc, ace£tia au jurat s° apere
cre£tinismul. Ei au înfiint,at ordinele cavalere£ti.

Cel mai cunoscut ordin c°lug°resc a fost cel german, al
ioanit,ilor £i cel al templierilor. Ordinul cavaleresc german a
fost înfiint,at de c°tre soldat,ii germani care luptau pentru
T°râmul Sfânt. Membrii acestuia purtau pelerin° alb° cu
cruce neagr°. Dup° ce cruciat,ii au p°r°sit T°râmul Sfânt, au
ocupat t,°rmul m°rii din vecin°tatea Poloniei, unde au luptat
mult timp cu polonezii £i cu alte popoare p°gâne de aici.
Ioanit,ii erau recunoscut,i dup° pelerinele negre sau ro£iatice
cu cruce neagr°. Dup° cruciade, s-au mutat pe insulele Cipru,
mai apoi Rodos, iar mai târziu au înfiint,at un stat de sine
st°t°tor pe insula Malta. (De aceea ordinul ioanit se mai
nume£te £i Ordinul Cavaleresc Maltez.) Ordinul Templierilor
a fost înfiint,at de c°tre cavaleri francezi. Ace£tia purtau
pelerin° alb° cu cruce ro£ie. Ordinul s-a îmbog°t,it foarte
mult. Ca s° le captureze averea, regele francez a dat în jude-
cat° conduc°torii ordinului £i a obt,inut de la Pap° desfiint,area
templierilor.

La sfâr£itul Evului Mediu, au intrat în ordin din ce în ce
mai multe persoane, care nu au mai depus jur°mânt
c°lug°resc, iar unii aveau familii. În multe locuri, s-au înfi-
int,at £i ordine noi, iar scopul acestora nu a fost lupta sau
ap°rarea cre£tinismului, ci glorificarea viet,ii cavalere£ti.

C°utat, i pe hart° Insulele Cipru, Rodos £i Malta!

8. VIAT,A ÎN ORA¢UL MEDIEVAL

S° p°£im, în imaginat, ie, pe urmele comerciant, ilor sau pe ale
pelerinilor £i s° vizit°m un ora£ medieval! S° vedem cum era

viat,a pe atunci!

IMAGINEA ORA¢ULUI

C°l°torul vedea deja de departe c° a£ezarea era înconjurat°
de mai multe ziduri groase £i puternice. Peisajul era vegheat
de privirea atent° a soldat,ilor din turn. De poart° se putea
trece doar dup° un control sever, indiferent dac° vizitatorul
era c°l°ret,, simplu pelerin, sau comerciant cu c°rut,a plin° de
marf°*. Aceast° precaut,ie î£i avea locul, fiindc°: ora£ele
bogate au fost atacate adesea pe vreme de r°zboi.

În interiorul zidurilor, aparent, domnea o dezordine total°.
Peste tot era g°l°gie £i aglomerat,ie. În caz c° ap°rea vreun
c°l°ret, sau vreo c°rut,°, oamenii de pe strad° se lipeau îngrozit,i
de peret,i. Nu existau trotuare, iar drumurile erau acoperite
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LECTURĂ

Pelerinii. Pe drumurile din Evul Mediu,
deseori se z°reau oameni care se gr°beau
undeva t,inând în mân° un toiag £i purtând
pe umeri o traist° de cer£etor*. Ace£tia au
fost pelerinii. Scopul lor era vizitarea unui
mormânt sfânt. Ace£tia credeau c°, în
acest mod, li se vor ierta p°catele, iar dup°
moarte nu vor ajunge în iad. Au fost prin-
tre ei £i persoane care nu au pornit la drum
benevol. Ace£tia au fost pedepsit,i de c°tre
biseric°. Alt,ii, au sperat c° se vor vindeca
de boli prin intervent,ia sfântului respectiv.
Unii au mers pur £i simplu din dragul de a
c°l°tori, ace£tia fiind turi£tii vremurilor
trecute.

Foarte mult,i pelerini s-au îndreptat
c°tre Ierusalim. Ace£tia au c°l°torit de
obicei cu vaporul. Pe drumul care a durat
mai multe s°pt°mâni, cu tot,ii aveau un
spat,iu egal, lung de aproximativ 1,60 cm £i
lat de 40 cm. În Ierusalim, ace£tia nu au
c°utat morminte sfinte, ci au vizitat locul
r°stignirii lui Iisus.

Cât,i au tr°it în ora£e? În ora£ele conside-
rate mari, în Evul Mediu, tr°iau mai put,ini
oameni decât în ora£ele mari din
Antichitate. Mult° vreme, Constantino-
polul a fost cel mai populat ora£ al
Europei, având circa 100 de mii de
locuitori. (Roma antic° avea peste 1 mili-
on de locuitori!) Majoritatea ora£elor din
Europa de Vest aveau între 3000 £i 15 mii
de locuitori, dar au existat £i ora£e mai
mici. (Azi cam atât,ia tr°iesc într-un sat 
din Ungaria.) În Paris, pe atunci, tr°iau
aproximativ 50 de mii de oameni. (În
perioada de maxim° înflorire a Evului
Mediu, adic° în secolul al XIII-lea,
num°rul parizienilor a ajuns la peste 100
de mii.) 
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cu noroi murdar, unde adesea se mai b°l°ceau £i porci sau
câini, c°utând mâncare. Locuitorii ora£elor goleau gunoiul,
chiar £i cont,inutul oalelor de noapte, pe str°zi. Despre
canalizare nu prea £tiau mare lucru. Conduc°torii ora£elor au
poruncit locuitorilor s°-i avertizeze pe oamenii de pe strad°,
cu voce tare, înainte de a arunca ceva, afar°, pe geam.

Nu numai canalizarea, dar £i apeductele lipseau din ora£e.
Apa o aduceau din apele curg°toare adesea poluate. Din
acest motiv, se declan£au sistematic epidemiile.

Piat,a era centrul ora£ului. Aici se aflau cl°dirile pom-
poase ale ora£ului (de exemplu prim°ria) £i biserica. Tot aici
s-au organizat £i târgurile. În acest loc se putea cump°ra –
la un pret, destul de ridicat – marfa comerciant,ilor sosit,i de
departe. Dreptul de a t,ine târguri era un privilegiu foarte
important, acordat de c°tre domnitor. 
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Condimentele se num°rau printre cele mai
scumpe m°rfuri. Completat, i zicala înc° £i azi
folosit°: are pret,ul....! 

Multe ora£e maghiare mai p°streaz° £i azi
în denumire ziua în care £i-au t, inut s°pt°mânal
târgul. Strânget, i câteva asemenea denumiri!

(piperat)

Imaginea oraşului medieval. În desen, se vede exact felul în care au fost plasate casele, precum şi terenurile arabile din
afara oraşului ■ Mergând către centru, ce diferent,ă obsevat,i între case? ■ De unde recunoaştet,i centrul oraşului? ■ În
centrul oraşului s-a aflat primăria şi în multe dintre ele chiar şi stâlpul infamiei. ■ Ştit,i la ce folosea stâlpul infamiei? 

Dacă nu ştit,i, interesat,i-vă sau răsfoit,i cartea la pagina 45!
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DEZVOLTAREA COMERT, ULUI

Dezvoltarea ora£elor se datoreaz°, în primul rând, avân-
tului comercial. Acesta a început în secolele XI-XIII. O parte
din m°rfurile c°utate (de ex. condimente, materiale scumpe,
bijuterii) erau transportate luni de zile din t°râmuri

Gravură şi sect,iune într-o casă tipic orăşeneas-
că. Meşterii au construit mai întâi scheletul din
lemn, care sust,inea greutatea peret,ilor. După
aceea, au umplut spat,iul dintre lemnăria schele-
tului cu pietre sau cărămidă. Asemenea case se
mai pot vedea şi azi în oraşele din Germania.
Mai demult, încăperile nu aveau ferestre, fiindcă
sticla costa foarte mult, în locul acesteia aveau 

în schimb o folie făcută din beşica vitelor.

Târgul din Saint Denis (Frant,a). Imaginea preotu-
lui sugerează relat,ia dintre sărbătorile bisericii şi
ale târgului ■ Ce fel de mărfuri recunoaştet,i pe
această miniatură din secolul al XII-lea? Cum 

s-au vândut mărfurile?

Privind imaginea, povestit, i,  cum trecea o zi
din viat,a locatarilor!
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îndep°rtate. Acest tip de comert, este numit comert, la dis-
tant,°. Drumul comerciant,ilor era îngreunat fiindc°, în multe
t,°ri, au fost oprit,i de c°tre soldat,ii nobilului sau ai regelui.
Ace£tia, pentru a-i l°sa s° mearg° mai departe, le-au cerut o
parte din marf°, adic° trebuiau s° pl°teasc° vam°.

Ora£ele nu ar fi putut exista f°r° comert, local.
Me£te£ugarii stabilit,i în ora£ ofereau diferite produse localni-
cilor, care £i ei la rândul lor î£i vindeau surplusul de recolt° în
piat,a ora£ului. Dezvoltarea comert,ului a adus cu sine
cre£terea circulat,iei monetare.

Ora£ele s-au constituit întotdeauna în locuri aglomera-
te (de exemplu, lâng° poduri sau în zonele de intersect,ie a
mai multor drumuri, intr°ri în vale sau în porturi importante).

„AERUL ORA¢ULUI TE ELIBEREAZ†”

Locuitorii ora£elor erau me£te£ugari sau negustori. Ace£tia
tr°iau mult mai liber decât iobagii de pe domeniul feudal. De
aceea, mult,i iobagi urm°reau s° se mute de la sat la ora£.
Potrivit obiceiului, dac° cineva a tr°it deja un an £i o zi în
ora£, atunci nu mai putea fi dus înapoi pe domeniul de unde
a evadat. A£adar, conform unui proverb german vechi: „aerul
ora£ului te elibereaz°”.

Locuitorii ora£elor erau numit,i burghezi. Burghez cu
drept deplin era considerat cel care avea £i o proprietate
– cas° sau atelier – în ora£. (Ace£tia erau relativ put,ini.)
Dintre ace£ti burghezi cu drept deplin s-au ales, mai apoi,
conduc°torii ora£elor, consulii £i magistratul, adic° consiliul
local. Alegerea consiliului local £i dreptul de a t,ine târguri
erau cele mai importante privilegii or°£ene£ti. Aceste pri-
vilegii, mai apoi, au fost stabilite în acte oficiale, adic°
diplome.

Or°£enii erau impozitat,i de c°tre consilierii locali, de
exemplu pentru l°rgirea sau pentru înt°rirea peret,ilor exteriori
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Traseele comerciant,ilor europeni din Evul Mediu

Me£te£ugurile în ora£ele din Evul
Mediu. Fiecare breasl° precum: aurarii,
comerciant,ii de postav, cizmarii, brutarii £i
£elarii î£i vindeau articolele pe diferite
str°zi ale ora£ului. Cei care se ocupau cu
t°b°citul pielii, au fost plasat,i la marginea
ora£ului, chiar lâng° fluviu, nu departe de
m°celari. Ambele meserii erau infecte pro-
ducând mult° mizerie £i de£euri de ani-
male. Aceste de£euri se aruncau, de obicei,
în apa fluviului.

Ce produceau cei doi me£teri: cizmarii £i
£elarii?

De ce au tr°it mai liber burghezii decât
locuitorii satelor, iobagii?

Ce credet, i, de ce s-au fixat în scris privilegi-
ile or°£ene£ti?

Venet,ia

Paris

Londra
●

●

Kiev
Brehmen

Constantinopol

Alexandria

Traseele Mării Nordice

Traseele Mării Mediterane

Trasee pe uscat
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ai ora£ului. În caz de nevoie, locuitorii ora£elor, au îndeplinit
£i sarcini militare.

Ce credet, i, de ce trebuiau l°rgite, din când în când, zidurile
ora£ului?

Consilierii locali în multe locuri erau numit, i senatori, iar con-
duc°torii, consuli. De unde vin aceste denumiri?

BRESLELE

De-a lungul str°zilor strâmte ale ora£elor se aflau pr°v°liile
me£te£ugarilor £i ale comerciant,ilor. Unele str°zi sau p°rt,i ale
acestora erau ocupate de c°tre pr°v°liile unei bresle. Breslele
sunt asociat,iile me£te£ugarilor dintr-un ora£, care au
aceea£i meserie. Me£te£ugul se putea exercita doar de c°tre
membrul unei bresle. Me£te£ugarii care nu apart,ineau nici-
unei bresle au fost pedepsit,i £i numit,i cârpaci.

Pe cine numim azi cârpaci?

Breslele hot°rau £i pret,ul pe care un me£ter îl putea cere
pentru produsul s°u £i stabileau calitatea acestuia. Falsul sau
neglijent,a erau pedepsite aspru. Calitatea produselor putea fi
verificat° £i de c°tre or°£eni, fiindc°, de exemplu,
me£te£ugarul trebuia s° lucreze în dreptul geamului, de parc°
ar fi fost într-o vitrin°, tocmai pentru ca oricine s°-i poat°
urm°ri munca. În fruntea breslelor se aflau me£terii.
Ucenicul putea deveni me£ter doar dup° o perioad° lung° de
studiu.
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Cum a devenit cineva staroste de breasl°?
Înv°t,area meseriei în breasl° începea prin
mult,i ani de ucenicie. Ucenicii locuiau în
casa me£terului £i erau considerat,i precum
copiii acestuia. În instruirea lor îns°, b°t°ile
erau mai dese decât lect,iile blânde. Mai
apoi, ucenicul devenea calf°. Acesta primea
£i un salariu minim pentru munca sa, cu
toate c° muncea din zori £i pân°-n sear°.
Dup° cât,iva ani buni de înv°t,°tur°, avea
£ansa de a-£i dovedi capacit°t,ile, putea s°
preg°teasc° un obiect confect, ionat special
pentru a trece proba de me£ter. Pe acesta
putea s° prezinte toate tainele meseriei.
Fierarii, de exemplu, au potcovit oul cu mai
multe sute de potcoave. Existau bresle care
î£i trimiteau calfele, înaintea probei de
me£ter, în t,°ri îndep°rtate pentru a înv°t,a
mai multe. Dac° obiectul confect,ionat, spe-
cial pentru a trece proba de me£ter, i-a
pl°cut £i juriului, se trecea la promovarea
ucenicului ca me£ter, unde trebuiau invitat,i
tot,i membrii breslei. Dar aceasta costa a£a
de mult, încât multe calfe preferau s° nu se
fac° me£teri £i s° lucreze pentru bani foarte
put,ini pân° la moarte.

Cu sigurant,° at,i auzit deja expresia:
„deschid consf°tuirea”. Aceasta, foarte
probabil, provine din acele timpuri când,
la consf°tuirile breslelor, s-a deschis lada
care cont,inea banii £i documentele breslei.
Din acel moment, nimeni nu avea dreptul
s° vorbeasc° f°r° a cere, în prealabil, voie
de la starostele breslei. 

Fragment din regulamentul breslei
t,es°torilor din Paris, din secolul al XIII-
lea: „În Paris, nimeni nu poate deveni
t,es°tor numai dac° î£i cump°r° dreptul de
a profesa de la rege…

Fiecare t,es°tor are dreptul de a t,ine în
casa lui dou° r°zboaie de t,esut, unul lat £i
unul îngust, dar în afara casei niciunul.

Fiecare staroste t,es°tor are dreptul s°
t,in° doar un singur ucenic.

Nici un membru al breslei nu are voie s°
înceap° lucrul înainte de r°s°rit.

La fabricarea postavului, nimeni nu are
voie s° amestece lâna autentic° cu cea de
miel.”

Interesat, i-v°, sau verificat, i, cu ce s-au
ocupat t,es°torii!

Ce credet, i c° înseamn° expresia „a
cump°ra industria de la rege”?

De ce asigur° acest regulament ca nu
cumva un t,es°tor s° distrug° un alt membru
al breslei?

Interesat, i-v° sau verificat, i care este
diferent, a dintre lâna autentic° £i cea de
miel! De ce este aceast° regul° important°?

Emblemele breslelor. Atelierele de breaslă au fost marcate cu embleme
■ Enumerat,i ce fel de bresle simbolizează emblemele din imagine?
Privit,i încă o dată miniatura despre târgul din secolul al XII-lea (pag. 

39)! Ce fel de bresle recunoaştet,i în imagine?
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Confect,ionarea postavului. Cel mai
scump £i mai renumit material din Evul
Mediu era postavul, care era confect, ionat
din lân° de oaie. Mai întâi, se împletea 
tortul, dup° aceea era t,esut. Acest 
material l-au îngro£at £i finisat cu ajutorul
ciocanului (adesea cu ajutorul morilor de
c°lcat postavul- dârst°). Acest procedeu 
s-a numit c°lcat. Postavul gata preparat a
fost sp°lat £i colorat. Postavul de bun°
calitate era foarte rezistent £i frumos £i,
din acest motiv, scump.

Ordinele cer£etoare. În fat,a bisericilor,
diferit,i cer£etori implorau pentru poman°.
Nu tot,i erau îns° bolnavi sau invalizi. 
Unii purtau „uniforme” maro. Ace£tia
apart,ineau unui ordin bisericesc nou,
numit franciscan. Membrii ordinului, fon-
dat de c°tre Francisc din Assisi, au
renunt,at la toat° averea pe care o aveau.
Ace£tia credeau c°, doar în acest fel, le va
asculta Dumnezeu rug°ciunile. În afara
acestora, mai existau £i alte ordine
c°lug°re£ti care cer£eau. Haina lor era
alb°, iar pe deasupra purtau pelerin°
neagr°. Adept,ii Sfântului Dominic,
dominicanii, pe lâng° s°r°cie mai conside-
rau £i studiul ca fiind foarte important.

Construirea unei biserici
gotice ■ Privit,i încă o dată
imaginea de pe pagina 16!
Căutat,i diferent,ele dintre
arhitectura gotică şi cea 

romanică

ÎMBR†C†MINTEA BURGHEZILOR

Îmbr°c°mintea „la mod°” în ora£ul medieval era foarte colo-
rat° £i diversificat°. Cu except,ia c°lug°rilor, aproape toat°
lumea urm°rea s° se îmbrace cât mai scump. Nu numai
femeile purtau haine foarte colorate, pestrit,e, ci £i b°rbat,ii.
Consiliul local, deseori, se pronunt,a împotriva exceselor,
desigur degeaba. Astfel, în zadar au interzis, de exemplu,
pantoful ascut,it, acesta înc° vreme îndelungat° împodobea
picioarele fl°c°ilor. (Câteodat°, au pus £i un clopot,el pe botul
pantofului.) Fetele purtau pantofi cu talp° groas°, care
serveau £i scopuri practice, pe str°zile pline de noroi £i baleg°
ale ora£elor.

BISERICA ÎN ORA¢

Precum am mai amintit, biserica se afla în centrul ora£ului.
Bisericile marilor ora£e au fost pe rând ref°cute, dup° moda
considerat° atunci nou°, în stil gotic. Bisericile gotice sunt
uimitor de înalte, cu u£i £i ferestre ce se terminau ogival.
Peret,ii subt,iri ai bisericii sunt sprijinit,i de stâlpi £i pila£trii
masivi. Lumina curgea în interior, în mii de culori, prin 
vitraliile colorate. Prin toate acestea, arhitectul vestea gloria
lui Dumnezeu.

În ora£e, mai activau dou° ordine c°lug°re£ti noi: francis-
canii £i dominicanii. Sub conducerea acestora, numeroase
£coli s-au transformat în universit°t,i. Dominicanii s-au anga-
jat s° fie £i ap°r°torii cre£tinismului. De aceea, biserica i-a
îns°rcinat cu treburile judec°tore£ti, cum ar fi inchizit,ia.
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Catedrala* gotică din Reims ■ Caracterizat,i stilul gotic!

Înfiint,area Ordinului Sfântului Francisc este aprobat de către Papă
■ Remarcat,i îmbrăcămintea călugărilor! Ce sunt ordinele călugăreşti?

Madona şi copilul. Stilul gotic este prezent şi în
sculptură. În biserici s-au răspândit statuetele
colorate din lemn ■ Remarcat,i caracteristicile 

acestei statui!

Inchizit,ia arde cărt,i ■ Ce credet,i, ce fel de cărt,i 
s-au ars şi din ce motiv?

006-056 roman4 tord.qxd 7/9/09 6:59 Page 43



Inchizit,ia se ocupa cu urm°rirea ereticilor. Ereticii sunt
acele persoane care se împotrivesc anumitor înv°t,°turi ale
bisericii. Cei care erau numit,i eretici se puteau a£tepta la o
soart° crunt°. Dac° cineva era g°sit vinovat, era întemnit,at
îndat°, ba chiar putea fi ars pe rug. (Pe vremea aceea, s-a con-
siderat c° focul purific° sufletul.) Chiar dac° mai apoi a fost
g°sit nevinovat, a r°mas în ochii oamenilor o persoan° sus-
pect° £i nedorit°.
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Vitraliu gotic. Aceasta reprezintă momentul în
care Dumnezeu judecă sufletele mort,ilor: cine
să ajungă în iad şi cine în rai. Fiindcă pe vremea
aceea încă nu s-au putut fabrica table mari de
sticlă, geamurile erau compuse din mai multe
bucăt,ele de sticlă colorată , t,inute de o 

ramă de plumb

La care imperiu am mai discutat despre
eretici?   

Conform înv°t,°turii cre£tine, exist° un sin-
gur Dumnezeu, iar în acesta exist° trei
persoane: Tat°l, Fiul (Iisus) £i Duhul
Sfânt. Se considera erezie – £i înc° grav° –
dac° cineva nega aceast° înv°t,°tur°.
Conform esent,ei neg°rii, Iisus nu este o
form° a lui Dumnezeu. Ereticii considerau
c° Iisus, într-adev°r, a pus bazele cre£tinis-
mului, îns° era un simplu muritor.

Ce at,i înv°t, at în clasa a 5-a despre
Sfânta Treime?

1. Descriet, i cum ar°ta un ora£ medieval!
2. Explicat, i zicala medieval°: „Aerul

ora£ului te elibereaz°”!
3. Pentru ce percepea impozite consiliul

local?
4. Ce este breasla? Cine era cârpaciul?
5. Cum asigurau regulamentele breslelor

calitatea produselor?
6. Caracterizat, i stilul gotic!

Viat,a în ora£ul medieval

Târgurile ora£elor faciliteaz° comert,ul la distant,°.
Privilegiile or°£ene£ti: alegeri de consiliu £i dreptul de a t,ine
târg.
Bresle £i regulament.
Un nou stil: arhitectura gotic°.
Înfiint,area universit°t,ilor or°£ene£ti.

VIAT‚A COTIDIANĂ, ISTORIE SOCIALĂ

PERSISTEN§A ORA¢ELOR MEDIEVALE ÎN CENTRELE URBANE

CONTEMPORANE ● „REGINA M†RII” ● Dac° azi ne plimb°m
în ora£ele Europei sau ale Ungariei, rareori ne gândim c°
multe din aceste a£ez°ri au existat deja £i în Evul Mediu.
Str°zile strâmte de atunci, piet,ele £i casele vechi au fost în
mare parte demolate £i, de-a lungul secolelor, locul lor a fost
preluat de c°tre locuint,e noi. Ne putem îns° întâlni, în multe
cazuri, cu ora£e care abia s-au schimbat. A£a este £i Venet,ia,
„regina m°rii”.

Venet,ia s-a construit pe apa unui golf marin £i este
sust,inut° de mai multe milioane de stâlpi b°tut,i pe fundul

Simbolul Venet,iei este leul cu aripi. Acesta
aminteşte de protectorul oraşului, Sfântul 

Apostol Marcu
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m°rii. Astfel, ora£ul bogat a reu£it s° se apere cu succes de
atacurile popoarelor nomade.

Venet,ia s-a îmbog°t,it datorit° comert,ului maritim. Apa
curge printre casele sale, iar pe „str°zile ei” se circul° cu
barca. Cu toate c° multe cl°diri s-au schimbat din Evul
Mediu, multe £i-au p°strat imaginea original°.

În alte ora£e, bisericile imense (catedralele) ne amintesc
de Evul Mediu. A£a sunt Parisul sau Viena. În anumite locuri,
£i centrul ora£ului a r°mas aproximativ neschimbat.
Plimbându-ne pe str°zile din jurul cet°t,ii din Buda, ne putem
imagina în care dintre case au funct,ionat ateliere sau se f°cea
comert,.

AMINTIRILE ORA¢ELOR MEDIEVALE MAGHIARE ● Dintre
ora£ele medievale maghiare, piat,a medieval° s-a p°strat în
special în ora£ele situate în nordul Ungariei, pe teritoriile
actualei Slovacii, pe care o numim T, inutul de Nord. În centru
se afl° biserica, în jurul ei piat,a. Aici se t,ineau târgurile, dar
tot aici aveau loc, ca urmare a sentint,elor, £i execut,iile la care
asistau mult,i oameni. Juzii considerau c° execut,iile 
publice sperie criminalii. În unele zone, s-au p°strat butucii £i
stâlpul infamiei: pe acestea erau a£ezate persoanele care au
s°vâr£it crime minore, pentru a fi obiectul batjocurii celorlalt,i
cet°t,eni. În casele ce înconjurau piat,a central° totdeauna
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Priveliştea lui San Gimigniano ■ Privit,i cu atent,ie imaginea oraşului
construit în Evul Mediu! Spunet,i prin ce diferă acesta de un oraş con-
temporan, modern? ■ Verificat,i într-un atlas geografic în ce direct,ie se 

situează acest orăşel fat,ă de Florent,a!

O catedrală* medievală din Germania (Köln) ■

Cu ce fel de clădiri este înconjurată astăzi?

Indicat, i în atlasul istoric (sau pe o hart°
actual°) ora£ul Venet, ia! Pe malul c°rei m°ri se
afl°?

Pe cine numim „popoare nomade”?

Recapitulat, i! Cum putea cineva deveni
membru al consiliului or°£enesc?

Foarte rar se întâmpl° ca un ora£ s° arate £i
azi precum ar°ta în Evul Mediu. Asta s-a
întâmplat £i cu ora£ul din nordul Italiei,
San Gimigniano. La începutul Evului
Mediu, acest or°£el a fost locuit de c°tre
comerciant,i. Mai târziu, îns° a fost învins
de c°tre bogata £i puternica Florent,°.
Ora£ul a s°r°cit £i locuitorii s°i nu aveau
bani ca s°-£i renoveze sau s°-£i fac°
locuint,e mai confortabile.
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locuiau cei mai înst°rit,i cet°t,eni. Dintre ace£tia s-au ales £i
membrii consiliului or°£enesc. Casele acestora au fost deco-
rate conform modei medievale. De aceea reg°sim aici atât
cl°diri gotice, cât £i cl°diri ridicate în stilurile vremurilor care
au urmat.

DIFICULT†T, ILE DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ● Atunci când
se efectueaz° diferite renov°ri sau s°p°turi, de exemplu se
repar° sistemul de canalizare, deseori se ivesc ni£te obiecte
sau p°rt,i ale unor construct,ii care au fost îngropate înc° din
Evul Mediu. Acestea sunt mai apoi preluate de c°tre arheo-
logi, care dup° ce vor cur°t,a £i completa materialele, le vor
trimite la muzeu. Câte un vas ceramic trebuie ref°cut, câteo-
dat°, din mai multe sute de buc°t,i. Aceasta adesea este un
veritabil joc al nervilor.

Munca arheologilor este îngreunat° £i de faptul c° noile
cl°diri nu urmeaz° totdeauna peret,ii vechilor construct,ii. Astfel,
temeliile caselor medievale dispar deseori sub alte cl°diri. Se
mai întâmpl°, destul de rar, ca la solicitarea arheologilor anu-
mite cl°diri noi s° fie demolate pentru ca s° ias° la suprafat,°
r°m°£it,ele cl°dirii medievale. Asta s-a întâmplat £i în cetatea din
Buda. Speciali£tii au grij° ca £i cei ne£tiutori s° vad° ceea ce
este autentic £i ce este restaurat dup° cl°direa medieval°, con-
form cuno£tint,elor lor. Din acest motiv, completarea se
efectueaz° cu piatr° de culoare diferit° sau cu ajutorul betonu-
lui, material necunoscut în Evul Mediu. Se mai întâmpl° ca
urmele arheologice s° nu poat° fi p°strate, fiindc° pe locul lor,
se construiesc, de exemplu, drumuri aglomerate. În asemenea
cazuri, descoperirile sunt desenate cu grij°, fotografiate, mai
apoi acoperite cu pietre. Câteodat°, se fac machete* ale ora£elor
vechi cu ajutorul schit,elor £i a fotografiilor.

9. MARILE R†ZBOAIE ALE EUROPEI

Europa medieval° nu era caracterizat° doar prin lupte mici, duse
de c°tre nobilii feudali, ci £i de lupte lungi £i foarte pustiitoare

între diferite t,°ri £i imperii 

ÎNCEPUTURILE R†ZBOIULUI DE 100 DE ANI

Cel mai lung r°zboi din istoria Europei medievale a fost
R°zboiul de 100 de Ani. R°zboiul s-a purtat între Anglia £i
Frant,a. Domnitorul englez î£i revendica £i titlul regal
francez. Pe deasupra, ambele t,°ri voiau s° ocupe T, °rile de
Jos. Aceste teritorii erau situate pe malul M°rii Nordului, în
dreptul Angliei. Din lâna oilor crescute pe câmpurile Angliei,
t,es°torii din T, °rile de Jos au f°urit cea mai renumit° £i de cea
mai bun° calitate pânz° din Evul Mediu. Din acest motiv,
T, °rile de Jos erau considerate foarte bogate. Aici se aflau cele
mai prospere ora£e din întreaga Europ°, în afara celor din
Italia.
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Verificat, i pe harta istoric° a Europei, din secolul al XIV-lea, teri-
toriile T,°rilor de Jos £i ale Italiei!   

De ce s-a numit R°zboiul de 100 de Ani,
de o sut° de ani? R°zboiul, de fapt, a
durat 116 de ani, între 1337-1453. Prin
denumire, contemporanii voiau s° suge-
reze c° acesta a durat foarte mult. Azi
poate am spune: „r°zboiul care nu se mai
termin°”.

¢tiat,i c° unul dintre zidurile Pestei
medievale mai exist° înc° £i azi? Zidul se
afl° acum lipit de o cas°. Peret,ii ora£ului
erau extrem de masivi £i gro£i, de aceea
arhitectul nu voia s° se complice cu
d°râmarea lui. A£a c° a preferat s°-i ali-
peasc° casa. Astfel de lucruri s-au întâm-
plat £i în alte ora£e.

Paris

Unde ne aflăm?
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ARCUL LUNG ¢I ARBALETA

Mult timp, r°zboiul a fost dominat de englezi, care au
debarcat în Frant,a îndat° dup° înfrângerea francezilor pe
mare. Francezii £i-au recrutat soldat,ii în Italia, iar ace£tia au
fost echipat,i cu arbalete. S°get,ile aruncate de arcul puternic
al arbaletelor au str°puns, aproape întotdeauna, armura
cavalerilor. A£adar, francezii s-au a£teptat la victorie. Nu
£tiau îns° c°, în armata englez°, sunt foarte mult,i arca£i £i c°
ace£tia din arcurile lor lungi £i înalte cât un om, pot s° trag°
s°get,i dese precum norii. Pân° când arbaleta a tras o singur°
s°geat°, englezii au tras vreo £ase, opt s°get,i înspre inamic.
(Imaginat,i-v° ce curajo£i erau cei care nu fugeau de pe câm-
pul de lupt°, nici atunci când au v°zut ploaia de s°get,i.)

Supremat,ia englezilor s-a putut observa deja de la
începutul b°t°liei. Cei cu arbalete au început s° se retrag°, iar
mult,i au murit. Cu toate astea, francezii au pornit un atac
îndr°znet,, dar degeaba. În acest atac au murit 1500 de soldat,i
francezi £i numai 4 cavaleri englezi!

Retragerea cavaleriei franceze a fost îngreunat° £i de
armura lor. Pe vremea aceea, armura ap°ra întregul corp al
cavalerilor. Buc°t,ile de metal se prindeau la cot, umeri,
genunchi £i în alte locuri f°când posibil c°l°ritul, dar 
cavalerul nu putea decât s° se târasc° pe jos £i asta cu 
zgomot mare. (Cavalerul urca £i cobora – în caz c° a
supraviet,uit – pe, £i de pe cal, cu ajutorul unei macarale.) În
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Cavalerii francezi au renunt,at la retragere
£i din cauza mândriei. Când regele a v°zut
c° b°t°lia este pierdut°, a ordonat trâmbi-
ta£ilor s° sufle retragerea, cavalerii îns°
înaintau în continuare. Ace£tia considerau
c° doar la£ii se retrag dintr-o b°t°lie.

Ca s° poat° alege dintre mai mult,i soldat,i
buni, regele englez a ordonat ca tinerii
englezi s° se întreac° doar în mânuirea
arcurilor, celelalte întreceri sportive erau
interzise.

Cea mai mare bătălie maritimă a Războiului de 100 de Ani. Englezii au nimicit aici flota franceză. După această bătălie,
lupta a continuat pe uscat ■ Fit,i atent,i la felul în care s-au luptat soldat,ii! În ce diferă aceasta de atacurile fortificat,iilor? În
clasa a 5-a, at,i învăt,at despre felul în care au luptat marinarii romani. S-a schimbat, oare, de atunci stilul de luptă maritim?
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cazul în care cavalerul s-a r°nit £i a c°zut de pe cal, era luat
prizonier sau era înjunghiat cu un pumnal lung £i subt,ire prin
deschiz°turile armurei. 

OCUPAT, IA ENGLEZ†

Dup° câ£tigarea b°t°liei, Frant,a a fost invadat° de c°tre
englezi. Mult,i nobili francezi s-au al°turat englezilor, sperând
ca regele Angliei s° le d°ruiasc° propriet°t,i mari de p°mânt.

Armata englez° nu era alc°tuit° din cavaleri cu echipa-
ment str°lucitor. În Anglia, soldat,ii au fost recrutat,i din rân-
dul t,°ranilor. Ace£tia au primit bani, sold°, în schimbul ser-
viciilor militare. Dac° nu £i-au primit banii, soldat,ii
hoin°reau în grupuri de câte 30-40 de persoane prin t,ara ocu-
pat°. Furau £i jefuiau. Poporul francez  a suportat acest com-
portament o vreme, dar dup° un timp au început £i ei s° atace
cuceritorii englezi, în timpul nopt,ii. Ace£tia, drept r°spuns, au
ucis tot,i t,°ranii £i burghezii francezi pe care i-au capturat.

O FAT† TÂN†R† ÎN FRUNTEA ARMATEI 
FRANCEZE

În fruntea francezilor, care nu mai suportau ocupat,ia
englez°, s-a ridicat o fat° tân°r°, o t,°ranc° analfabet°, pe
nume Jeanne d’Arc. Aceasta a reu£it întotdeauna s° încura-
jeze soldat,ii prin discursurile sale entuziaste. Francezii au
ajuns s° câ£tige succesiv numeroase b°t°lii. Englezii erau
înfiorat,i: se zvonea c° fata în mod sigur pactiza cu diavolul.
Când au reu£it s-o captureze, au condamnat-o pentru erezie £i
au ars-o de vie. Execut,ia lui Jeanne d’Arc îns° nu a putut
opri succesele militare franceze.
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Lupta cu arbaleta şi cu arcul lung în Războiul de 100 de Ani ■ Care 

armă era mai puternică şi care era mai iute?

Tragerea cu arbaleta

Iat° cum poveste£te execut,ia lui Jeanne
d’Arc un cronicar contemporan: „...tot,i
judec°torii au condamnat-o la moarte. Au
legat-o de un stâlp pe e£afod, acolo unde
au aprins focul. În curând s-a terminat, iar
haina i-a ars în totalitate. (...) O parte a
oamenilor spuneau deja acolo, apoi s-a
zvonit £i în alte locuri, c° e o martir° care
s-a sacrificat...”

Pe cine numeau martiri?

Conform imaginii £i a desenului, explicat, i
de ce era mai dificil° utilizarea arbaletei decât
a arcului lung?  
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NOI ARME

În timpul R°zboiului de 100 de Ani, s-a r°spândit în Europa
folosirea tunului £i a prafului de pu£c°. Drept urmare, s-a
modificat £i construct,ia cet°t,ilor. Înainte se f°ceau ziduri
înalte £i subt,iri pentru ca inamicul s° nu poat° ajunge în inte-
rior, nici cu ajutorul sc°rilor. Tunurile au nimicit îndat° aces-
te cet°t,i. De aceea, în noile fortificat,ii, bastioanele erau
proiectate relativ scunde £i masive. Mai târziu, pe câmpul de
lupt°, pe lâng° tunuri, a mai ap°rut o arm° sprijinit° pe furc°
de lemn, pu£ca, astfel plato£a cavalerilor putea fi u£or
str°puns°.

TURCII ÎN EUROPA

O dat° cu R°zboiul de 100 de Ani, £i partea estic° a Europei
era devastat° de lupte. Un nou imperiu a început s° se
extind° în Asia Mic°. Domnitorul acestuia era numit sultan.
Sultanii proveneau din populat,ia otoman°, de aceea noul stat 
s-a numit Imperiul Otoman. Locuitorii acestui imperiu
erau, în mare parte, turci de religie islamic°.
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Scopul Imperiului Otoman, printre altele, era cucerirea
Europei de Est. Acesta a înfrânt pe rând popoarele cre£tine.
La începutul secolului al XV-lea, numai Bizant,ul a mai rezis-
tat. Imperiul, cândva magnific £i imens, acum abia era mai
mare decât teritoriul înconjurat de c°tre zidurile ora£ului. În
anul 1453, turcii au reu£it s° cucereasc° Constantinopolul.
Din acest moment, ora£ul a devenit capitala Imperiului
Otoman (Turc) £i a primit numele de Istanbul.

Cunoa£tet, i alte b°t°lii din Antichitate unde
cursul luptei a fost schimbat de c°tre o invent, ie
tehnico-militar°?

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at despre religia islamic°? Ce atitudine
are aceast° religie fat,° de r°zboaie?

Turcii au construit nu-
meroase băi şi moschei
în t,ările cucerite. Dintre
acestea multe mai
funct,ionează şi în zilele
noastre. (Clădirea din
imagine se află pe teri-

toriul Serbiei de azi.)

Imperiul Otoman în perioada apogeului său ( în
secolul al XVII-lea) ■ Precizat,i pe care teritorii şi
în care parte a acestora s-a extins cucerirea 

otomană!

Istanbul
●
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ARMATA OTOMAN†

Cuceririle rapide ale Imperiului Otoman (turc) s-au datorat,
în principal, armatei sale imense. Câteodat° au putut mobi-
liza o sut° de mii de oameni. Cei mai buni soldat,i erau spahiii
£i ienicerii. Spahiii erau soldat,i bine instruit,i ai cavaleriei
otomane. Pentru serviciile lor, au primit diferite propriet°t,i
de p°mânt. Cu cât erau mai viteji în b°t°lie, cu atât era mai
mare domeniul primit.

Ienicerii au fost soldat,i pede£tri, foarte disciplinat,i.
Ace£tia erau pl°tit,i cu bani (sold°) £i nu cu p°mânturi.
Mult,i dintre ace£ti soldat,i erau copii de origine cre£tin°.
Ace£tia au fost r°pit,i de la familiile lor, la o vârst° foarte
fraged°. Au fost educat,i în spiritul religiei islamice, special
pentru a deveni soldat,i. În anii îndelungat,i de £coal°, ace£ti
tineri nu au înv°t,at altceva decât s° lupte, motiv pentru care
nu se mai pricepeau la nimic altceva. Astfel, la maturitate, au
ajuns sa fie cei mai temut,i lupt°tori, aproape invincibili.

O¢TIRE URIA¢†

În armata otoman°, în afara spahiilor £i a ienicerilor, mai
serveau £i alt,i soldat,i. Conduc°torii turci urm°reau s° adune
cât mai mult,i soldat,i, fiindc° £tiau c° inamicul va fi intimidat
dac° va vedea  num°rul mare al soldat,ilor. Nu le p°sa nici
dac° o parte a adun°turii o lua la fug°, la primul foc. Inamicul
astfel indus în eroare pornea un atac rapid considerând c° va
câ£tiga. Îns°, ienicerii nu fugeau. Când adversarii observau
armata teribil° a ienicerilor, de obicei era prea târziu. Între
timp, spahiii c°l°ret,i, înconjuraser° armata inamicului. Pentru
armata prins° astfel în cle£te, nu exista £ans° de sc°pare.

Turcii – pe lâng° ieniceri – au mai angajat £i soldat,i merce-
nari*. Tunurile lor au fost mânuite de c°tre artileri£ti cre£tini,
angajat,i pentru sume imense de bani. Turcii aveau nevoie de
priceperea acestora, fiindc° tunurile grele, folosite pentru
atacurile fortificat,iilor, deseori trebuiau turnate pe loc, în tim-
pul asaltului. Nu a fost o munc° u£oar° nici fabricarea ghiu-
lelelor, care adesea erau cioplite din piatr°, într-o form°
sferic° perfect°.

Armata imens° nu putea fi aprovizionat° doar din jafuri.
De aceea, transportul hranei, al nutret,ului £i al armamentului
a fost foarte bine organizat în prealabil. Aveau grupuri sepa-
rate, care se ocupau doar de aceste sarcini.
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Ienicerii nu aveau dreptul s° se c°s°to-
reasc°, sau s° aib° familie. Oare ce scop servea
acest regulament sever?

Despre mercenari at,i mai înv°t, at £i la lect, ia
despre Imperiul Roman. Cine au fost ace£tia?

1. Care au fost cauzele R°zboiului de 100
de Ani?

2. De ce s-a r°sculat poporul francez
împotriva asupritorilor? Cine a condus
aceste r°scoale?

3. Ce fel de religie aveau solda•ii turci?
4. Din ce consta for•a major° a armatei

otomane? Caracteriza•i cele dou°
grup°ri militare!

Marile r°zboaie ale Europei

R°zboiul de 100 de Ani dintre Anglia £i Frant,a (1337-1453)
Arme diferite – superioritate englez°.

Intervent, ia lui Jeanne d’Arc – victorii franceze→ alungarea
englezilor din Frant,a.
Expansiunea Imperiului Otoman – cucerirea Constantinopolului
(1453).
Armat° turc° puternic°, numeroas° £i bine organizat°.

Pictura unui artist francez despre lupta
soldat,ilor occidentali cu turcii, dusă pentru o
anumită fortăreat,ă ■ Comparat,i armamentul 

acestora!
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CIUMA, V†RSATUL ¢I HOLERA DIN EVUL MEDIU PÂN† ÎN

ZILELE NOASTRE ● Omul din Evul Mediu a fost nevoit s° se
confrunte cu nenum°rate boli. Cele mai groaznice erau bolile
infect,ioase.

La mijlocul secolului al XIV-lea, a izbucnit o epidemie de
cium°, ce a durat patru ani £i a ucis, din 100 de locuitori, 40.
Spaima oamenilor era de nedescris. Nimeni nu £tia dac°
familia lui va mai ajunge ziua de mâine.

Evolut,ia ora£elor medievale precum £i viat,a dinamic° din
acestea a fost brusc stopat° de c°tre epidemia de cium°. În
anul 1340, boala a ajuns în Europa foarte probabil datorit°
£obolanilor ce se ascundeau pe vase. Boala era transmis°
omului de c°tre puricii roz°toarelor. Cei care s-au infectat au
murit în chinuri groaznice. În unele ora£e, au murit aproape o
jum°tate din locuitori. Aceste ora£e £i-au rec°p°tat vechea
str°lucire dup° mai multe secole. 

Pe lâng° cium°, bolile cele mai r°spândite au fost holera,
v°rsatul £i TBC-ul. Holera a f°cut deodat° mai multe victime.
Au murit mai ales copiii mici £i sugarii. Azi £tim deja c°
holera poate fi prevenit° în mod eficace în ora£e £i sate dac°
p°str°m cur°t,enia. Ultima mare epidemie de holer° din
Ungaria a fost aproximativ acum 130 de ani.

V°rsatul negru a ap°rut chiar mai frecvent decât holera. La
sfâr£itul Evului Mediu, aproape tot,i l-au avut. Simptomele
acestuia au fost febra £i durerile mari. Bolnavul simt,ea c°-i
arde tot corpul. Pielea lui se acoperea de b°£ici negre. Mult,i
s-au vindecat, îns° au purtat o viat,° întreag° pe fat,° urmele
v°rsatului. Deseori, ap°reau epidemii care au ucis aproape
toat° lumea. V°rsatul negru a fost prima boal° la care i s-a
g°sit antidotul: vaccinul (sfâr£itul secolului al XVIII-lea).
Azi, aproape c° nici nu mai exist°. (Varicela, pe care azi
aproape tot,i copii au avut-o, este o rud° nepericuloas° a
v°rsatului negru, fiindc° din aceast° boal°, de obicei, tot,i se
vindec° în maxim dou° s°pt°mâni.)

TBC-ul, boal° ce atac° pl°mânii, nu f°cea ravagii atât de
spectaculoase precum holera, cu toate acestea a cauzat
moartea mai multor persoane. Aceast° boal° este cauzat° de
locuint,ele umede £i reci. Dac° cineva din familie se infecta,
era aproape sigur c° £i ceilalt,i membrii ai familiei se contami-
nau. TBC-ul adesea ataca £i sistemul osos: probabil de aceea
se pot vedea atât,ia coco£at,i sau persoane cu malformat,ii fiz-
ice în reprezent°rile medievale.

Despre multe boli, nici pân° azi nu £tim prea multe. A£a a
fost £i cazul maladiei numit° „transpirat,ie englez°”, una 
dintre cele mai periculoase infect,ii. Din o sut° de oameni
contaminat,i, supraviet,uiau numai vreo doi.

Oamenii din acea vreme habar nu aveau de ce se extind
bolile. Fiindc° nu cuno£teau înc° nici microscopul, nici lupa,
nu aveau cuno£tint,e despre acele fiint,e micut,e care cauzeaz°
bolile, adic° despre bacterii. Majoritatea au considerat c°
bolile se extind datorit° aerului prost. Mult,i medici purtau
m°£ti cu cioc de barz°, în care au ars diferite condimente. Iar
alt,ii au suspectat vr°jitoria. Mult,i au f°g°duit c°, dac° se vin-
dec°, vor face diferite acte de binefacere în semn de
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VIAT‚A COTIDIANĂ, ISTORIE SOCIALĂ

Persoane ce se autoflagelau în timpul marii epi-
demii de ciumă (mijlocul secolului al XIV-lea).
Zonele pustii ale Europei au fost cutreierate de
asemenea grupuri pocăite care se autoflagelau,
fiindcă epidemia era considerată pedeapsa lui
Dumnezeu. Cu aceasta însă au contribuit la 

răspândirea epidemiei

Epidemiile, deseori, erau însot,ite de
foamete. Dac° se îmboln°veau mult,i, nu
mai era cine s° lucreze p°mântul, iar pe
deasupra cei înfometat,i erau mai vulnera-
bili în fat,a bolilor. Despre o asemenea
foamete este vorba £i în urm°toarea
relatare din secolul al XI-lea: „Foamea
groaznic° a silit oamenii s° m°nânce carne
de om. Cei de pe strad° au r°pit persoanele
mai slabe, le-au fript pe foc buc°t,ile de
carne, dup° care le-au mâncat.”
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recuno£tint,° fat,° de Dumnezeu. Numeroase biserici £i altare
se datoreaz° acestui sentiment. Mai apoi, dup° Evul Mediu,
oamenii au în°lt,at stâlpi, memorând astfel promisiunile
f°cute. Ace£tia îi numim stâlpii f°g°duint,ei.

Împotriva infect,iei, a existat un singur medicament: fuga.
Îns° dac° individul se contaminase deja, atunci î£i purta
boala în zone îndep°rtate. Consiliile or°£ene£ti au ordonat ca
pe vreme de epidemii port,ile ora£elor s° fie închise £i s° nu
se lase în°untru str°inii. Dac° într-una dintre case s-a
îmboln°vit cineva, încuiau u£a £i geamurile casei respective.
Astfel, nimeni nu a putut ie£i. Cei r°ma£i în°untru mureau, iar
vecinii lor puteau spera c° vor sc°pa de boal°.

10. UMANISMUL ¢I RENA¢TEREA

Odat° cu înflorirea ora£elor £i a comert,ului, s-a schimbat £i
modul de gândire al oamenilor, precum artele £i £tiint,a. Pictorii
sau arhitect, ii, de exemplu, reprezentau înc° scene biblice, dar

accentul a c°zut pe prezentarea frumuset, ii corpului uman. Marii
creatori fiind interesat, i de tot, au meditat asupra naturii, au scris
poezii £i diferite opere muzicale, iar, între timp, concurau între ei.

Oare care era cauza acestei efervescent,e intelectuale?

UNIVERSIT†T, ILE MEDIEVALE

În Evul Mediu, oamenii de £tiint,° s-au format – exact a£a pre-
cum în zilele noastre – la universit°t,i. Elevii au putut alege
dintre mai multe £tiint,e: drept, medicin° sau teologie (aceas-
ta era £tiint,a care explica înv°t,°turile – doctrinele – cre£tine).
Instruirea student,ilor era un proces foarte lung, care putea s°
dureze chiar £i 15 ani £i costa enorm de mult,i bani. Disputa
era cea mai important° form° a studiului. În aceste dispute,
student,ii £i profesorii universit°t,ii au dezb°tut anumite
subiecte complicate, dovedindu-£i în acest mod cuno£tint,ele.
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Spital de leproşi la începutul secolului al XIII-lea.
Pe reprezentare se văd clar petele cauzate de
lepră ■ Cine erau cei care îngrijeau bolnavii? 

( Îi putet,i recunoaşte după haină.)

Chiar dac° se încerca vindecarea bolilor cu
medicamente, nici a£a nu era sigur°
reu£ita. Uneori, pentru vindecarea bolilor
se foloseau cu succes diferite fierturi £i
plante medicinale, alteori îns°, acestea
agravau boala. Medicii au încercat s°
ajute pe cei ce sufereau de „transpirat,ia
englezeasc°”, aprinzând foc în jurul
pacientului; au învelit bolnavul cu p°turi
groase, apoi i-au culcat slugile al°turi, ca
s°-£i înc°lzeasc° domnul. Metoda a fost
bun° doar pentru a scurta chinurile £i
pentru a accelera moartea nenorocitului.

Studii universitare. Primele universit°t,i
ale Europei au fost înfiint,ate dup° modelul
arab. În universit°t,ile cre£tine, au predat
pofesori laici (adic° nu clerici) £i c°lug°ri.
Dup° studiile de baz° – azi am spune £coli
generale £i licee – student,ii au putut alege
dintre trei £tiint,e: acestea erau £tiint,ele
credint,ei (teologia), dreptul £i medicina.
Dac° cineva a studiat con£tiincios toate
materiile, atunci deseori urma cursuri uni-
versitare chiar £i 15-20 de ani. Acest
savant era numit magister, adic° maestru. 
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REVIN „LA MOD†” AUTORII ANTICI

La începutul secolului al XV-lea, aceste dispute se refereau
mai ales la înt,elesul unor termeni latini. Pentru a clarifica
ace£ti termeni, oamenii de £tiint,° au citit din ce în ce mai
multe lucr°ri ale autorilor antici. Informat,iile din aceste
lucr°ri erau cu totul de alt° natur° decât cele din codexuri.
Anticii nu au scris nici despre Dumnezeu, nici despre cre£ti-
nism.

Citind autorii antici, din ce în ce mai mult,i au considerat c°
dorint,a lui Dumnezeu nu este ca omul s° renunt,e la toate
bucuriile lumii terestre sau s° se autoflageleze (precum o
f°ceau siha£trii). Omul trebuie s°-£i tr°iasc° viat,a din plin,
s° se delecteze cu frumuset,ile naturii, s° se dedice muncii
creatoare, s° se bucure de fiecare zi £i de dragoste. Oamenii
de £tiint,° care au adoptat acest mod de gândire, sunt
numit,i umani£ti. (În limba latin°, cuvântul „homo”
înseamn° om, iar „umanismul”- iubitor de om.)

TIPARUL

În Europa, la începutul secolului al XV-lea, c°rt,ile au fost
multiplicate prin copiere manual°. Datorit° evolut,iei din
domeniul £tiint,elor £i o dat° cu înmult,irea num°rului stu-
dent,ilor, c°rt,ile s-au dovedit a fi insuficiente, iar cerint,ele
piet,ei nu mai puteau fi satisf°cute de c°tre copii manuale.

La mijlocul secolului al XV-lea, germanul Johann
Gutenberg a inventat tiparul. Gutenberg a plasat litere de
plumb una lâng° alta, în a£a fel încât s° rezulte un text inteli-
gibil, iar paginile a£a preg°tite le-a strâns într-un cadru de
lemn. Dup° aceea, au vopsit tabla, iar mai apoi cu ajutorul

Înainte ca cineva s°-£i fi ales o £tiint,°
anume pentru studiu, trebuia s° învet,e
£apte materii. Acestea erau: 1. regulile lim-
bii latine (gramatica); 2. £tiint,a oratoric°
(retorica); 3. £tiint,a disputei £i a argumen-
tat,iei (dialectica); 4. aritmetica; 5. geome-
tria; 6. studiul stelelor £i preg°tirea calen-
darelor (astronomia); 7. regulile com-
punerii muzicale £i a cititului dup° note
(muzica). Aceste £apte materii au fost
numite arte liberale. Denumirea provine
din faptul c° înv°t,area acestor materii era
demn° doar de oamenii liberi. (Cuvântul
„art°” în aceast° epoc° însemna mai
degrab° „£tiint,°”.) 

De ce nu au scris autorii greci antici despre
cre£tinism?   

Toat° lumea s° citeasc° Biblia! Oamenii
de £tiint,° din Rena£tere au muncit nu
numai pentru aprofundarea cuno£tint,elor
limbii latine. Mult,i dintre ei ar fi dorit ca £i
oamenii simpli s° citeasc° c°rt,ile, mai ales
Biblia. Iat° cum scria despre aceste lucruri
un om de £tiint,° renumit (Erasmus): „A£
dori ca £i cea mai simpl° femeie religioas°
s° poat° citi scrisorile Sfântului Pavel; ca
aceast° înv°t,°tur° s° fie accesibil° în toate
limbile; ca t,°ranul s° se gândeasc° la asta
în timp ce ar°, ca t,es°torul s° murmure
aceste cuvinte atunci când t,ese, ca fl°c°ul
pribeag cu asta s°-£i scurteze drumul
lung.”

Ce at, i înv°t,at în clasa a 5-a despre apos-
tolul Pavel? Terminat, i fraza lui cea mai
celebr°, iar dac° ati uitat, cu ajutorul manu-
alului din clasa a 5-a (pagina 136), în care
este conceput° cea mai important°
înv°t,°tur° a religiei cre£tine: „Chiar de v°
gr°iesc în limba îngerilor sau a oame-
nilor...”

Cu ce se ocup° t,es°torul?
Cine sunt fl°c°ii pribegi?
Ce credet, i, de ce ar fi vrut Erasmus ca

toat° lumea s° citeasc° Biblia?

Tipografie la începutul secolului al XVI-lea ■

Povestit,i conform imaginii, cum a funct,ionat
tipografia! Dezbatet,i atribut,iile persoanelor din 

imagine!
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unui mecanism precum teascul, adic° al tiparului, au impri-
mat-o (presat-o) pe hârtie. Tehnica tip°ritului a r°mas, secole
în £ir, aproape neschimbat°.

Primele tip°rituri abia difereau de c°rt,ile scrise manual.
Ornamentarea £i imaginile lor, mult timp, au fost pictate înc°
manual. Pret,ul era ridicat, de aceea dintr-o carte nu s-au f°cut
mai mult de 100 sau 200 de exemplare.

RENA¢TEREA

Între timp, £i în domeniul artelor a survenit o schimbare.
Modelele arti£tilor contemporani au fost creatorii antici
greci £i romani. Ace£tia £i-au propus s° urmeze exemplul lor
atât în pictur°, sculptur°, cât £i în arhitectur°. Fiindc° noul
stil era înnoirea vechiului stil antic, acest curent îl numim
Rena£tere. Cuvântul înseamn° rena£terea artei antice, greco-
romane. Arti£tii renascenti£ti au reprezentat natura prin culori
vii, iar corpul uman cât se poate de real. Pe chipuri, au ap°rut
diferite sentimente umane precum furia, frica, îngrijorarea,
fericirea £i bucuria.

Arti£tii au fost sust,inut,i financiar de c°tre diferit,i nobili sau
comerciant,i înst°rit,i. Ace£tia concurau pentru angajarea celor
mai buni arti£ti. Aceasta a condus la transformarea ora£elor
italiene, care s-au îmbog°t,it pe seama comert,ului. În locul
str°zilor strâmte, au ap°rut acum piet,ele imense cu diferite
sculpturi £i fântâni arteziene. Casele £i bisericile au urmat
exemplul palatelor princiare £i au fost proiectate conform
noului stil. Rena£terea a fost preluat° dup° Italia de c°tre
T, °rile de Jos. 

Arti£tii renascenti£ti, deseori, erau oameni de £tiint,°
deosebit,i. Leonardo da Vinci, de exemplu, era renumit nu
numai datorit° picturilor sale, ci £i datorit° invent,iilor sale
geniale, care dep°£eau cu mult epoca sa. Acestea s-au realizat
cu multe secole dup° el. A£a erau: tancul, avionul £i eli-
copterul!  

Printre cei care comandau asemenea obiecte de art°, figu-
rau £i membri ai clerului superior sau chiar Papa. Ace£tia 
£i-au construit palate imense £i au comandat statui £i picturi.
În Rena£tere, s-a început construirea celei mai impozante £i
str°lucitoare biserici din întreaga lume de pân° atunci: a 
catedralei Sfântul Petru. Preot,imea îns° a neglijat obligat,iile
biserice£ti £i deseori tr°ia o viat,° imoral°.

54 Imagini din viat,a Europei medievale

Ce înseamn° azi cuvântul „pres°”?

Arta £i autopsia. Pentru cunoa£terea per-
fect° a corpului uman, Leonardo da Vinci
a efectuat autopsie pe aproximativ 30 de
cadavre. Aceasta denot° un mare curaj,
fiindc° ar fi putut ajunge cu u£urint,° în
fat,a inchizit,iei. Pe vremea aceea, corpul
uman, care era conceput de c°tre
Dumnezeu dup° chipul £i asem°narea sa, a
fost considerat sfânt, iar autopsia p°cat,
curiozitate malefic° dup° tainele lui
Dumnezeu. Nici m°car medicii din epoc°
nu f°ceau autopsii. Ei £i-au câ£tigat
cuno£tint,ele din c°rt,i teoretice. Leonardo
£i-a f°cut rost de cadavre din spitale £i din
azilurile pentru s°raci, dând bani câte unui
îngrijitor. (S-a întâmplat ca s° fi ales omul
de care era interesat, înc° în timp ce aces-
ta mai era în viat,°.) A efectuat desene per-
fecte despre musculatura corpului uman,
despre organele interne, desene care, mai
apoi, au fost folosite ca ilustrat,ii în manu-
alele de anatomie. Leonardo a mai partici-
pat £i la execut,iile publice £i f°cea schit,e
despre cele v°zute. Leonardo a fost foarte
interesat £i de oamenii vii. „Câteodat°, era
fascinat de capetele cu form° ciudat°, era
în stare s° urm°reasc° persoanele care i-au
trezit interesul din aceast° perspectiv° o zi
întreag° £i îi ret,inea atât de perfect toate
tr°s°turile, încât ajungând acas°, le-a putut
desena cu o fidelitate perfect°, parc° ar fi
fost în fat,a lui.”– nota un contemporan 
de-al lui.

1. Ce s-a studiat £i cum s-a studiat în uni-
versit°t, ile medievale?

2. De ce au considerat arti£tii, la sfâr£itul
Evului Mediu, arta greac° £i roman°
antic° ca fiind un posibil model de
urmat?

3. Cine au fost umani£tii?
4. Uitat, i-v° împreun°, într-un album de

art° ori într-un muzeu, la o pictur° £i o
sculptur° renascentist°! Discutat, i de ce
sunt frumoase!

5. Cum era biserica în epoca Rena£terii? 

Umanismul £i Rena£terea

Universit°t,i: „£apte arte liberale”→ £tiint,a dreptului, medicina,
teologia.
O nou° viziune: umanismul (viat,° tr°it° la maxim)

descoperirea artei antice greco-romane
→ Rena£terea ( Italia, T, °rile de Jos)

Portretul unui co-
mandant merce-
nar, realizat de
către sculptorul
celebru al epocii,
Verocchio ■ Ca-
racterizat,i acest
personaj urmărin-
du-i expresia fet,ei!
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Palatul Ducal al conducătorilor oraşului Venet,ia ■ Prin ce este sim-
bolizată, pe clădire, bogăt,ia ducilor? Prin ce diferă acest edificiu de 

clădirile gotice?

Maria cu copilul Iisus au fost reprezentat,i deseori în pictura artei
renascentiste ■ Comparat,i această pictură cu reprezentările artei 

gotice şi bizantine! Fit,i atent,i la culori şi la fundal!

Vestita pictură Mona Lisa, a celui mai celebru
pictor al Renaşterii, Leonardo da Vinci. ■

Comparat,i pictura cu icoana de la pagina 32!

Artiştilor renascentişti le plăcea şi să ironizeze.
În imagine avem scena de dinainte de crucifi-
care, în care Iisus a fost torturat de către soldat,i
■ Ce trădează expresia de pe fat,a soldat,ilor?

Modelul unei maşini de luptă, care a fost
făcută conform schit,elor lui Leonardo ■

Descriet,i cum ar fi funct,ionat maşina,
dacă într-adevăr ar fi fost constru-

ită! Oare, în acele vremuri, de
ce nu au putut funct,iona

asemenea mecanisme?
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RECAPITULARE

1. Cu ce eveniment a început Evul Mediu?
2. Cine sunt germanii?
3. Care parte a Imperiului Roman a supraviet,uit mai multe 

secole? Ce caracterizeaz° religia acestei zone?
4. Cine sunt ereticii?
5. Cine a contribuit la aparit,ia iob°giei?
6. Ce este alodiul £i ce numim robot°?
7. Care este diferent,a dintre asolamentul bienal £i trienal?
8. Cum s-a format cetatea medieval°?
9. Ce este gospod°ria autarhic°?

10. Care religie s-a r°spândit în întreaga Europ°, pân° la sfâr£itul
primului mileniu?

11. Cine sunt sfint,ii? Ce este legenda?
12. Cum s-au numit prelat,ii bisericii cre£tine?
13. Cu ce se ocupau c°lug°rii? Cine este abatele?
14. Cine a fost Mahomed? Ce s-a întâmplat în anul 622?
15. Care sunt asem°n°rile £i diferent,ele dintre religia islamic° £i

cre£tinism?
16. Pe ce teritorii s-a înfiint,at Imperiul Arab? Cine sunt califii?
17. Cine a fost primul împ°rat medieval? Când a avut loc

încoronarea sa? Dup° moartea acestuia, în câte p°rt,i s-a rupt
imperiul s°u?

18. Indicat,i pe hart° cele mai importante t,°ri ale Europei din seco-
lul al XI-lea. Cum s-au format aceste state?

19. Ce numim schism°? Când a avut loc acest eveniment?
20. Ce fel de contradict,ie a ap°rut între împ°rat £i Pap° în secolul

al XI-lea?
21. Cu ce scop £i unde au fost pornite cruciadele?
22. Ce înseamn° expresia comert, la distant,°?
23. Cum a ap°rut consiliul or°£enesc? Cu ce se ocupau membrii

acestuia?
24. Ce este manufactura?
25. Prin ce difer° biserica în stil romanic de cea în stil gotic? Care

s-a r°spândit mai devreme? Care stil a fost caracteristic pentru
sate £i care pentru ora£e?

26. De ce a izbucnit R°zboiul de 100 de Ani?
27. Cine a fost Jeanne d’Arc?
28. Indicat,i pe hart° Imperiul Otoman! De ce s-a extins, într-un

ritm atât de accelerat, acest imperiu?
29. Cine sunt spahiii £i ienicerii?
30. Ce este umanismul? Cum a schimbat gândirea umanist° artele?

Propuneri pentru lectur° suplimentar°:

Varga Domokos–Vekerdi László: Európa születése. Képes történelem. 

Bp., 1977

Erdôdy János: Bocskorosok hadinépe. Képes történelem. Bp., 1978

Lovagvárak és gotikus katedrálisok. Új képes történelem. Bp., 1994

Nagy vándorlások szárazon és tengeren. Új képes történelem. Bp., 1994

A reneszánsz és a humanizmus fényei. Új képes történelem. Bp., 1994

Erdôdy János: Keresztes lobogók alatt. Bp., 1986

Grabner Mária: Szentek, boldogok. Diák ki, kicsoda. Bp., 1993

Grant, Neil: A nagy felfedezések atlasza. Bp., 1992

Tarnowski, Wolfgang: Lovagok. Colect,ia: Mi, micsoda? Bp., 1994

C°derea Imperiului Roman de Apus a fost
cauzat° de c°tre atacurile survenite în
perioada migrat,iilor. Anul c°derii imperiu-
lui (476) este considerat sfâr£itul
Antichit°t,ii £i începutul Evului Mediu. În
R°s°rit, îns°, imperiul a mai supraviet,uit
aproape o mie de ani, sub numele de
Imperiul Bizantin.

În cadrul populat,iei arabe, a ap°rut o
nou° religie, cea monoteist°, islamul (sub
alt° denumire, mahomedanismul). Arabii
au cucerit mari teritorii în secolele VII £i
VIII. Aici s-a r°spândit islamul. Imperiul
Arab a fost condus de c°tre califi.

Principii germani din Europa de Vest, 
s-au convertit la cre£tinism £i au ap°rat ast-
fel regate cre£tine. Acestea erau caracteri-
zate prin societatea feudal°. Propriet°t,ile
de p°mânt (feuda) erau în mâinile marilor
proprietari (nobili), care au dat în folosint,°
iobagilor o parte din p°mânturi (sesii). În
schimb, iobagul trebuia s° presteze anu-
mite servicii, cum ar fi robota, sau impozi-
tul pe recolt°. Pe domeniile feudale,
oamenii încercau s°-£i produc° de toate
(gospod°rie autarhic°). Mai târziu, a
înflorit comert,ul, a crescut important,a
ora£elor.

Cea mai puternic° regalitate german°
era a francilor. Ace£tia au învins arabii.
Cel mai important domnitor al lor, Carol
cel Mare a înfiint,at un imperiu imens. A
recompensat fidelitatea supu£ilor s°i, prin
d°ruirea unor domenii: aceasta este feuda.

Dup° moartea lui Carol cel Mare, s-a
conturat imaginea Europei actuale.
Biserica cre£tin° de apus s-a rupt de biseri-
ca cre£tin° de r°s°rit. În apus, Imperiul
Romano-German a intrat în conflict cu
papalitatea. Cre£tinismul apusean a încer-
cat s° se extind° prin cruciade în detri-
mentul islamului £i al Bizant,ului. Mai
târziu, Anglia £i Frant,a s-au luptat într-un
r°zboi lung. În partea de sud-est a Europei,
a ap°rut un nou imperiu cuceritor:
Imperiul Otoman.

Metodele de lupt° din Evul Mediu au
înlesnit aparit,ia stilului de viat,° cava-
leresc, a culturii cavalere£ti. Biserica £i
ordinele c°lug°re£ti au avut un rol foarte
important în viat,a cotidian°, în cultur°.
Evolut,ia comert,ului £i îmbog°t,irea
ora£elor au schimbat cultura £i mentali-
tatea medieval°.
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11. VIAT, A MAGHIARILOR DESC†LEC†TORI

Odat° cu desc°lecatul a început o nou° etap° în viat,a poporului
maghiar. Trecerea la modul de viat,° sedentar°, la agricultur°, a

fost un proces lent. Pe vremea desc°lecatului, str°bunii maghiari-
lor nu foloseau înc° scrisul cu caractere latine. Viat,a lor o

cunoa£tem, în primul rând, din vestigii materiale.

MORMINTE DIN PERIOADA DESC†LECATULUI

Viat,a maghiarilor desc°lec°tori o cunoa£tem, în primul rând,
din r°m°£it,ele arheologice. Conform credint,ei maghiarilor
p°gâni, mort,ii tr°iesc în continuare în ceruri. Din acest motiv,
£i-au organizat cimitirele în a£a fel încât, s° semene cu viat,a
terestr°. Lâng° corpurile femeilor £i b°rbat,ilor defunct,i au
a£ezat obiecte pe care ace£tia le foloseau în timpul viet,ii. În
mormânt, s-au g°sit nu numai unelte, ci £i arme sau podoabe.

Locurile mormintelor au fost marcate dinainte. Bogat,ii, pe
care i-au numit „bô”, erau înmormântat,i într-un loc anume,
iar s°racii numit,i „ín”, într-altul. Aceste denumiri înc° mai
persist° £i azi în limba maghiar° în cuvintele „bel£ug”
(bôség) £i „nevoie” (ínség).

CRE¢TEREA ANIMALELOR

Datorit° descoperirilor arheologice, £tim c° maghiarii, în
aceast° perioad°, se ocupau preponderent de cre£terea
animalelor. Cel mai de pret, animal al lor era calul, iar 
pentru r°zboinici era de neînlocuit. Bovinele erau îns° cres-
cute în num°r mult mai mare, deoarece le puteau folosi

II. UNGARIA ÎN VREMEA
ARPADIENILOR

Recapitulat, i! Ce este leg°mântul de sânge?
Unde au legat acest pact conduc°torii triburilor
maghiare? Cine a fost ales atunci principe?
Cine a fost Árpád?

Din cuno£tint,ele voastre anterioare – din
clasa a 5-a – enumerat, i ni£te cazuri în care
uneltele erau îngropate lâng° cei defunct, i!

¢i câinele s-a bucurat de mare stim° prin-
tre desc°lec°torii maghiari. Multe oase de
câini s-au descoperit în cimitire. Din aces-
te urme, £tim c°, pentru mânatul turmei, 
s-a folosit câinele puli de azi, iar pentru
vân°toare s-a folosit un str°mo£ al ogaru-
lui. Bovinele au fost p°zite de str°mo£ul
câinelui ciob°nesc care, dac° era nevoie,
se înfrunta £i cu lupii sau alt,i pr°d°tori.

Animalele maghiarilor descălecători
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58 Ungaria în vremea Arpadienilor

fiecare parte. Asta fiindc° le puteau folosi integral. Le-au
consumat carnea £i laptele, iar din pielea lor au confect,ionat
haine £i înc°lt,°minte, din oase diferite ustensile, apoi din
coarne au f°cut vase de b°ut sau cornuri de sunat.

Carnea oii cu lân° lung° a ajuns mult mai des pe mas°. Nu
numai fiindc° era gustoas°, dar lâna ei s-a dovedit a fi indis-
pensabil°. Din aceasta, preg°teau femeile pâsla.

IURTA

Peret,ii corturilor, ce serveau drept ad°post, adic° ai
iurtelor erau acoperite cu fetru. Cortul putea fi desf°cut £i
montat la loc în câteva ore.

Transportarea u£oar° a iurtei era important° £i fiindc°
maghiarii desc°lec°tori nu tr°iau tot timpul în acela£i loc.
Dac° undeva se epuiza iarba pentru p°scut, î£i „strângeau
corturile” £i se stabileau altundeva. Doar iarna locuiau în
locuri stabile. Aici, pe lâng° iurte, au mai construit £i 
semibordeie (case construite pe jum°tate în p°mânt). În 
aceste locuri, s-au ocupat deja cu aratul £i sem°natul. ¢tim
acestea fiindc° în morminte s-au g°sit sape, lopet, i £i pluguri.
Pe lâng° secera folosit° pentru seceratul cerealelor a mai
ap°rut £i coasa, cu care coseau iarb° pentru animale.

Ce credet, i, de ce a fost mai bun° coasa
decât secera?

Cum s-a f°cut postavul? Lâna s-a sp°lat,
mai întâi, de gr°sime, apoi, pentru ca firele
umede, netoarse  s° se încâlceasc° s-au
fr°mântat bine. Materialul astfel obt,inut,
pus pe iarb°, era îndesat £i netezit cu ante-
brat,ul. Aceasta era munca femeilor. Pâsla
finisat° era impermeabil°, groas° £i 
rezistent°, dar destul de grea. De aceea s-a
folosit mai ales pentru construirea
peret,ilor iurtei, £i mai put,in pentru 
confect,ionarea hainelor. Cu cât pâsla 
era mai alb° £i mai curat°, cu atât era 
considerat° mai deosebit°. 

Cizelarea. Obiectele pret,ioase din metal,
în primul rând tolbele £i teaca s°biilor, au
fost ornamentate prin cizelare. Asta
însemna c° giuvaergiul a zgâriat modelul
dinainte, dup° care l-a prelucrat cu lovituri
fine, realizate cu ajutorul unui instrument
de ornamentat din fier ce sem°na cu o
dalt° mic°. Dup° aceasta, me£terul a
adâncit fundalul desenului £i l-a pres°rat
cu aur pentru a evident,ia modelul.

Amintit, i-v° ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a
despre iurt°!

Iurta şi semibordeiul ■ Povestit,i cum s-a 

construit iurta şi cum s-a construit bordeiul!

Luptător maghiar trăgând cu săgeata înapoi.
Această reprezentare s-a păstrat pe peret,ii unei
biserici dintr-un oraş italian ■ Ce dovedeşte 

această pictură murală?
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PRODUCT, IA MANUFACTURIER†

Printre maghiari, tr°iau numero£i me£te£ugari. Obiectele
necesare pentru viat,a de toate zilele au fost confect,ionate de
c°tre olari, £elari, curelari £i prelucr°torii de oase. Nici aurarii
nu erau rari. Celor bogat,i le pl°cea s°-£i împodobeasc°
hainele sau chiar £i harna£amentul. Au ap°rut multe comori
de acest gen. Printre acestea se num°r° £i tolbele de o fru-
muset,e de nedescris. B°rbat,ii î£i purtau gent,ile de piele, adic°
tolbele, pe curea £i le împodobeau cu diferite pl°ci de metal.
În acestea, î£i t,ineau obiectele de folosint,° zilnic°, uneltele de
t°iat £i cele de sc°p°rat foc. 

Totu£i, cele mai importante podoabe ale b°rbat,ilor nu erau
tolbele, ci armele. Arma de nepret,uit în vreme de pace era
arcul – pe care-l foloseau pentru vân°toare. Pe lâng° carnea
animalelor domestice, se mai consuma £i carne de vânat, în
special de pas°re. Pentru capturarea acestora, au crescut
£oimi dresat,i special pentru vân°toare.

Ce at, i înv°t,at în clasa a 5-a despre £oim°rit, adic° despre
vân°toarea cu £oimi?
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1. De unde putem s° cunoa£tem, în primul rând, viat,a
maghiarilor desc°lec°tori?

2. Cine sunt bô-i £i ín-i?
3. De ce au crescut str°mo£ii maghiarilor bovine £i ovine?
4. În ce fel de cl°diri locuiau str°bunii maghiarilor din vremea

desc°lecatului?
5. Ce este tolba?

Viat,a maghiarilor desc°lec°tori

Cimitire din vremea desc°lecatului – piese g°site în morminte.
Cre£terea animalelor: bovine, ovine (£i câini).
„Locuint,ele” maghiarilor desc°lec°tori.
Urme ale product,iei manufacturiere dezvoltate: tolbele £i
r°m°£it,ele de arcuri.

Şamanii au fost în stare să opereze craniul războinicilor rănit,i la cap.
Pe craniul descoperit de către arheologi, se observă, pe la margini,
vindecarea rănii. Aceasta dovedeşte că cel rănit s-a însănătoşit
■ După părerea voastră, de ce era o asemenea operat,ie foarte 

periculoasă?

Arcul folosit de maghiari. Arcul a fost f°cut
din lemn înt°rit cu pl°ci de oase. O aseme-
nea arm° era foarte puternic° £i putea trage
departe, cu precizie. Înainte de utilizare,
arcul, în form° de liter° C, trebuia înclinat
în direct,ia opus°, dup° care trebuia întins°
coarda. Pentru acest procedeu, maghiarii
au avut o denumire aparte: au spus c°
vân°torul sau r°zboinicul „î£i întinde”
arcul. Dup° preg°tire, arcul era pus într-un
toc, într-o tolb° din piele, ca nu cumva s°
se deterioreze. Tolba era legat° tot timpul
pe partea stâng° a c°l°ret,ului, ca s° poat°
scoate arcul cât mai rapid cu mâna
dreapt°. Pe partea lui dreapt°, atârna
cealalt° tolb°, plin° de s°get,i, f°cute din
trestie sau lemn. Vârful s°get,ilor era f°cut
din fier £i avea mai multe forme.
Maghiarii foloseau diferite vârfuri de
s°get,i: unele la lupte, altele la vânat de
cerbi, £i altele la vânat de p°s°ri.

Religia maghiarilor desc°lec°tori.
Maghiarii desc°lec°tori au fost p°gâni.
¢i-au venerat zeii în diferitele fenomene
ale naturii. În concept,ia lor, deasupra
tuturor zeilor se afla un alt zeu. Pe acesta
l-au numit în mai multe feluri: Zeu
P°rinte, Venerabilul Zeu, Bunul Zeu.
Acesta locuia în Cer. Adversarul acestuia
era Demonul, cu imperiul s°u subteran. În
imaginat,ia lor, cerul, p°mântul £i lumea
subteran° sunt unite de un copac magic,
arborele viet, ii. Maghiarii au crezut c°
muritorii, locuitorii lumii de mijloc, pot
ajunge în celelalte dou° lumi, prin acest
arbore, îns° doar £amanii erau capabili de
a£a ceva.

Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre
£amani?

¢amanii au fost ale£i deja din copil°rie £i
educat,i cu grij°. Mult,i dintre ei erau înzes-
trat,i cu calit°t,i extraordinare: s-au n°scut
cu dint,i, ori au avut £ase degete la mâini
sau la picioare. ¢amanii ajungeau în trans°
cu ajutorul cântecelor £i dansului. Nu
dormeau, dar nici nu erau treji. Vorbele lor
rostite în aceast° stare erau considerate de
oameni ca fiind cuvintele zeilor. Tot în
sarcina £amanilor intra £i vindecarea
bolilor. Ace£tia cuno£teau destul de multe
plante medicinale £i erau priceput,i în
tratarea diferitor r°ni sau rupturi.
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12. INCURSIUNILE 

Primele însemn°ri despre spiritul r°zboinic al poporului maghiar
dateaz° înc° dinaintea desc°lecatului. Vitejii maghiari au atacat

Europa de Vest, Italia £i Imperiul Bizantin de mai multe ori.
Campaniile militare, numite incursiuni, nu au încetat nici dup°

desc°lecat.

ARMAMENTUL SOLDAT, ILOR

Locuitorii t,°rilor atacate r°mâneau încremenit,i la priveli£tea
lupt°torilor maghiari. La început, atacatorii p°reau a fi invin-
cibili. Ace£tia au ap°rut nea£teptat, parc° din neant. Au
n°v°lit pe caii lor, scunzi, £i iut,i, care nu £tiau ce-i oboseala,
iar apoi au £i disp°rut pân° când ap°r°torii s-ar fi preg°tit.
Armamentul lor era mult mai u£or decât cel al soldat, ilor
bizantini sau occidentali. Din acest motiv, soldat,ii maghiari
se mi£cau mult mai repede decât adversarii lor.

Maghiarii nu au avut zale grele din ot,el, ci purtau doar scut
din piele. În locul s°biei grele, cei bogat,i purtau o sabie mai
u£oar°, sabie curbat°, iar cei s°raci au fost înzestrat,i cu bal-
tag de lupt°. Folosirea acestor arme era u£urat° de utilizarea
sc°rit,ei*, pe care vitejii maghiari o fixau de £a.

Soldat,ii deseori tr°geau cu arcul stând pe calul în galop cu
partea superioar° a corpului întoars°. Aceasta era posibil doar
dac° c°l°ret,ul putea s°-£i fixeze piciorul într-un punct stabil.
De aceea a fost important harna£amentul, £aua fixat° cu pre-
cizie, la fel ca £i sc°rit,a anexat° acesteia. Priceperea me£te-
rilor £elari maghiari din epoca desc°lecatului se cuno£tea în
locuri îndep°rtate.  

Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre stilul
vechi de lupt° al maghiarilor? 

Reputat,ia maghiarilor invadatori.
Popoarele vecine au n°scocit multe
pove£ti despre maghiarii invadatori. Mult,i
au crezut c° ace£tia m°nânc° carnea, pe
care o înmoaie sub £a. În realitate,
lupt°torii au folosit carnea crud°, în sco-
puri medicinale, pentru vindecarea
b°t°turilor de pe spatele cailor cauzate de
£a. În expedit,iile militare, soldat,ii luau alt
fel de mâncare cu ei. Maghiarii au uscat
carnea animalelor t°iate, din care mai apoi
au preparat un fel de praf. Dac° le era
foame, fierbeau ap° £i împr°£tiau praful de
carne în ap°. Astfel obt,ineau în scurt timp
o sup° hr°nitoare. 

Ce fel de mâncare – care se g°se£te azi în
alimentar° – î£i are originea în acest praf? 

Iat° cum scria împ°ratul bizantin, Leon
cel Înt,elept (Bölcs Leó), despre lupt°torii
maghiari din epoca desc°lecatului:
Ace£tia, foarte vicleni, au a£teptat momentul
cel mai potrivit £i nu au învins inamicul cu
fort,a brat,elor sau cu armata lor, ci prin
diferite în£el°torii £i atacuri nea£teptate.
Armele lor constau din sabie, scut din piele,
arc £i sulit,e; majoritatea lor purtau în lupt°
dou° feluri de arme, pe um°r poart° sulit,e,
iar arcul îl t,in în mân° £i folosesc ba una ba
alta, depinde de circumstant,e, îns°, în
urm°rire, obt,in avantajul folosind arcul...”

Comparat, i cavalerul din vestul Europei echipat în armament greu,
cu soldatul maghiar luptând în armament u£or! Care erau avantajele
£i dezavantajele acestor armamente?

Incursiuni militare ■ În ce fel de puncte cardinale au întreprins 
campanii militare maghiarii? 

Augsburg

0                          1000 km

PRINCIPATUL
MAGHIAR
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STRATEGII MILITARE

Lupt°torii maghiari adesea recurgeau la £iretenii. Cel mai
des, au simulat retragerea. În momentul în care ap°r°torii au
n°v°lit dup° oastea maghiar°, crezând c° ace£tia se retrag,
atacatorii maghiari s-au întors brusc, i-au înconjurat £i i-au
capturat sau i-au m°cel°rit.

Mult,i dintre cei atacat,i au considerat victoriile maghiarilor
p°gâni, înc° neconvertit,i la cre£tinism, drept pedeapsa lui
Dumnezeu. Convingerea lor a fost înt°rit° £i de faptul c°
maghiarii au jefuit biserici £i m°n°stiri. În Europa, în multe
locuri, oamenii s-au rugat pe atunci în felul urm°tor: „de
s°get, ile maghiarilor salveaz°-ne, Doamne, pe noi!” 

DE CE EXISTAU INCURSIUNI MILITARE?

Incursiunile militare au avut loc din mai multe motive:
1. Jefuirea £i capturarea prizonierilor au fost cele mai

importante motive. Desc°lec°torii, în acest fel, au putut
obt,ine obiectele pe care ei nu le puteau confect,iona. Le
pl°ceau îndeosebi metalele pret,ioase, stofele scumpe, tex-
tilele.

2. Maghiarii erau lupt°tori renumit,i £i au fost cu drag 
primit,i ca aliat,i în luptele interne ale principilor europeni. 

3. A fost la fel de important s°-£i t,in° vecinii departe de 
teritoriile de curând cucerite.
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Conform cuno£tin•elor voastre din clasa a
5-a, numi•i r°zboaie la care au participat £i
r°zboinici maghiari, fiind alia•ii uneia dintre
armate!

Aventura de la Sankt Galen. La un
moment dat, maghiarii invadatori, au
ajuns s° asedieze m°n°stirea veche din
Sankt Galen. C°lug°rii au realizat c° nu
pot s° se apere, a£a c° au fugit. Doar unul
singur a r°mas în interiorul cl°dirii. Acesta
nu voia nicicum s° p°r°seasc° m°n°stirea,
pân° când nu-£i primea de la abate bucata
de piele pentru înc°lt,°minte. C°lug°rul,
put,in bleg, a primit cu calm maghiarii care
au adunat repede toate obiectele din aur
din biseric°. Îns°, când r°zboinicii au
intrat în pivnit,a cu vin, c°lug°rul a ar°tat
revoltat spre dou° butoaie de vin: dac° sol-
dat,ii vor desfunda £i acele butoaie, atunci
ei ce vor mai bea? La auzul acestor vorbe,
maghiarii au izbucnit în râs £i au l°sat
acolo butoaiele cu vin cu tot. (Povestea 
s-a p°strat într-o cronic° contemporan°.)

Ce este cronica?

Strategia militară ■ Cum îşi înşelau maghiarii inamicii?
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ÎNFRÂNGEREA INVADATORILOR

O£tile t,°rilor vest-europene 
s-au dumirit încetul cu încetul
de tehnica de lupt° a 
maghiarilor. Cavalerii occi-
dentali, îmbr°cat,i în zale grele,
i-au învins de mai multe ori pe
invadatori. Ace£tia au suferit
cea mai mare înfrângere la
Ausburg. Ei au reu£it s° cap-
tureze pe cei doi conduc°tori
ai maghiarilor, pe Lehel £i
Bulcsú.
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Lehel îl loveşte în cap pe regele german ■

Remarcat,i îmbrăcămintea personajelor!

C°utat, i pe harta geografic° Augsburgul! Pe
teritoriul c°rei t, °ri se afl° azi?

Relat°rile unui cronicar german despre
înfrângerea maghiarilor: „Maghiarii
veneau într-o mult,ime de nedescris £i
spuneau c°, dac° nu cumva crap° p°mân-
tul sau dac° nu cumva cade cerul peste ei,
nimeni altcineva nu îi va învinge. ¢i totu£i
au suferit, cu ajutorul lui Dumnezeu, a£a o
înfrângere de la oastea regelui (german), la
fluviul Lecht (lâng° Augsburg), precum
înainta£ii lor niciodat° nu au auzit £i nu au
v°zut.”

Maghiarii umilit,i. Înfrângerea de la
Augsburg a avut multe consecint,e asupra
maghiarilor. Asta o dovede£te £i povestea
maghiarilor umilit, i. Conform povestirii,
dup° b°t°lie, înving°torii au l°sat în viat,°
numai £apte maghiari, dar i-au mutilat: 
le-au t°iat urechile. În aceast° ipostaz°, 
i-au trimis pe maghiari acas°, ca s°
vesteasc° moartea celorlalt,i. Ace£tia,
acas°, au fost considerat,i la£i £i primit,i cu
dispret,. Li s-a confiscat averea, i-au
desp°rt,it de neveste £i de copii. Au r°mas
descult,i, f°r° înc°lt,°minte: nu puteau s°
aib° nici un fel de bunuri. Trebuiau s° fie
tot timpul împreun°, cer£ind din cort în
cort, pân° la sfâr£itul viet,ii.

Din ce motiv, maghiarii cei umilit, i au
fost considerat, i ca fiind ni£te la£i?

Botond. Incursiunile militare spre sud,
adic° Bizant,, au continuat chiar £i dup°
înfrângerea de la Augsburg. Amintirea
unui astfel de atac p°streaz° £i povestea lui
Botond. Conform mitului, r°zboinicul
maghiar a spart cu baltagul s°u de lupt°
port,ile groase de fier ale Constanti-
nopolului. Grecii îngrozit,i au trimis afar°
un lupt°tor uria£. Botond nu s-a speriat,
învingându-£i inamicul într-un duel.

Principele Géza (a murit în 997), cu toate
c° a fost botezat, în sinea lui tot p°gân a
r°mas. Deseori spunea: este un domn
destul de mare ca s° slujeasc° mai multor
zei!

Conform povestirii, ultima dorint,° a lui Lehel a fost ca s°
mai poat° sufla înc° o dat° în cornul s°u. Domnitorul i-a per-
mis. Lehel a luat în mân° cornul greu £i a tras o lovitur° în
capul regelui, care a £i murit pe loc. Azi, desigur, £tim c°
aceasta este doar un mit. Dar poate dovede£te faptul c° cei
doi conduc°tori au înfruntat moartea cu mult curaj.

Dup° aceast° înfrângere, precum £i dup° execut,ia celor doi
conduc°tori, incursiunile maghiarilor în Occident s-au oprit.

CONSOLIDAREA ARPADIENILOR-TRECEREA LA
CRE¢TINISM

Neamul* lui Árpád s-a consolidat în timpul incursiunilor
militare. Domnitorii str°ini, în primul rând, la ei î£i trimiteau
solii. Oastea lor nu a luat parte la ultima campanie militar°
pierdut°. Nepotul lui Árpád, Taksony, s-a situat deasupra
tuturor principilor, devenind principe major.
Str°nepotul lui Árpád, principele Géza (972–997) a înv°t,at
din e£ecuri. ¢tia c° trebuie s° încheie pace cu t,°rile
du£mane.

Pe la sfâr£itul domniei lui Géza, t,°rile vecine erau deja în
mare majoritate cre£tine. Din acest motiv, principele a decis
s°-£i boteze fiul, adic° pe Vajk. Acesta a primit numele
cre£tin de ¢tefan (István). Pentru a consolida pacea, i-a
cerut-o în c°s°torie pe Gizela (Gizella), fiica principelui din
Bavaria învecinat°. Împreun° cu Gizela, au sosit în t,ar°
misionari £i c°lug°ri. S-a început la Pannonhalma (care pe
vremea aceea s-a numit Muntele Sfântului Martin) constru-
irea primei m°n°stiri benedictine din Ungaria. În acela£i
timp, s-a înfiint,at £i prima £coal° monahal° maghiar°.

Cum putea asigura pacea t, °rii trecerea la cre£tinism?
De ce asigura pacea intern° c°s°toria dintre ¢tefan £i Gizela?
Cine sunt c°lug°rii benedictini?
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13. ÎNTEMEIEREA STATULUI 

CRE¢TIN MAGHIAR

„ ...£i pe unde murmur° apele
Tisei £i Dun°rii
Înflori-va
Neamul eroic al lui Árpád”

(Imn, Ferenc Kölcsey)

ÎNFRÂNGEREA LUI KOPPÁNY

Tronul principelui Géza a fost mo£tenit de c°tre fiul s°u
¢tefan (997-1038). Aceasta îns° a stârnit nemult,umire în
anumite cercuri. Koppány, provenind tot din familia lui
Árpád, a revendicat pentru sine puterea. Pentru a-£i realiza
scopul, a recurs la arme. ¢tefan îns° l-a învins într-o b°t°lie
(pe undeva pe lâng° Veszprém). Pentru a-£i însp°imânta
du£manii, noul principe a t°iat corpul neînsuflet,it al lui
Koppány în patru buc°t,i, atârnându-le pe cele mai mari cet°t,i
din t,ar°. Astfel, cu tot,ii au putut afla: c° a£a isp°£esc cei care
atac° principele!

¢tefan a trebuit s° înfrunte £i alt,i rebeli. Cele mai lungi
lupte s-au dus în zona estic° a t,°rii, în Transilvania, pre-
cum £i în preajma fluviilor Tisa £i Mure£. Domnii din
Transilvania erau bogat,i datorit° ocnelor de sare. Sarea era

Lupta dintre ¢tefan £i Koppány. Lupta
dintre ¢tefan £i Koppány nu a fost lupta
simpl° a doi pretendent,i. ¢i Koppány era
str°nepotul lui Árpád, exact precum
principele Géza. Acesta poseda p°mânturi
la vest de Dun°re, pe teritoriul actual al
judet,ului Somogy, £i avea sub conducere
mult,i viteji. Conform dreptului p°gân de
mo£tenire, tronul princiar i-ar fi revenit
lui, fiindc° era mai în vârst° decât ¢tefan.
¢tefan îns° pretindea tronul conform 
dreptului cre£tin de mo£tenire. Potrivit
acestuia, tronul este mo£tenit de c°tre 
cel mai vârstnic fiu al domnitorului 
decedat. Lupta s-a desf°£urat, a£adar, între
obiceiurile cre£tine £i cele p°gâne!

1. Caracterizat, i stilul de lupt° £i armele soldat, ilor maghiari!
Care era cea mai cunoscut° diversiune a lor?

2. Care erau motivele incursiunilor militare?
3. De ce au fost, pân° la urm°, înfrânt, i maghiarii?
4. Cine au fost Lehel £i Bulcsú?
5. Ce fel de concluzii a tras principele Géza din înfrângerea

maghiarilor?

Incursiunile
Incursiuni militare – înainte £i dup°
desc°lecat.
Direct,iile principale ale incursiunilor:
Europa de Vest, Italia £i Imperiul Bizantin.
955: înfrângerea de la Augsburg –
înceteaz° incursiunile militare.
În interesul p°cii cu vecinii:
– s-au terminat incursiunile militare,
– s-a trecut la cre£tinism.

Fortificat,ia de pământ a cetăt,ii din Szabolcs. După înfrângerea lui Koppány şi a celorlalte căpetenii de trib, o mare
suprafat,ă din teritoriul t,ării a ajuns în posesiunea Arpadienilor. Pentru administrarea şi apărarea domeniilor regale, Ştefan a 

construit cetăt,i. Acestea erau, în majoritate, fortificat,ii din pământ
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transportat° (împreun° cu alte m°rfuri) pe apele Mure£ului £i
Tisei. ¢tefan a reu£it s° cucereasc° Transilvania £i zona din-
tre Mure£ £i Tisa, dup° b°t°lii îndelungate.

La  înfrângerea inamicilor s°i, ¢tefan a fost ajutat de c°tre
cavalerii sosit, i din Apus. Domnitorul i-a primit cu inima
deschis°. În schimbul rangurilor £i al averii primite de la
¢tefan, ace£tia £i-au servit domnul cu devotament.

De ce este avantajoas° st°pânirea teritoriilor pe care se trans-
port° multe m°rfuri? (Vezi pagina 40!) 

REGELE ¢TEFAN 

¢tefan I (mai târziu cel Sfânt) a mo£tenit de la tat°l s°u titlul
de principe. Îns° statele vestice erau conduse de regi. De
aceea £i domnitorul maghiar s-a decis s° se încoroneze rege
conform obiceiului cre£tin. În ajunul anului 1000, a primit de
la Pap° o coroan°. ¢tefan a fost încoronat la Esztergom,
devenind primul rege al statului maghiar cre£tin.

64 Ungaria în vremea Arpadienilor

CONSOLIDAREA BISERICII CRE¢TINE

Dup° consolidarea puterii sale, ¢tefan a început s° r°spân-
deasc° religia cre£tin°. Pe atunci poporul maghiar cuno£tea
deja cre£tinismul. Unii au £i trecut la noua credint,°, majori-
tatea îns° au r°mas p°gâni. Din acest motiv, a emis ¢tefan
anumite legi.

În aceste legi, a impus trecerea la cre£tinism. A mai ordo-
nat ca fiecare 10 sate s° construiasc° împreun° o biseric°.

Dezbatet, i, de ce era un aspect atât de
important în Evul Mediu cine poseda ocnele de
sare (salinele)? (Unde s-a putut exploata sarea?
La ce se mai folosea sarea, în afar° de a da gust
bucatelor?)

Legende despre regele ¢tefan. Despre
viat,a regelui ¢tefan exist° trei legende.
Una dintre acestea poveste£te c°, pe vre-
mea domniei sale, solul regelui polonez a
cerut coroana de la Pap°. Papa a preg°tit o
emblem° princiar°, pe care voia s° o 
trimit° în ziua ce urma, în Polonia. Îns°, în
acea noapte, i-a ap°rut în vis mesagerul lui
Dumnezeu £i i-a spus: „S° £tii c° în ziua de
mâine, în prima or° a zilei, vor sosi la tine
solii unei t,°ri necunoscute care vor cere de
la tine o coroan° regal° pentru principele
lor (...). Coroana pe care ai f°cut-o s° nu
ezit,i s° i-o trimit,i principelui. S° £tii c°
acesta prime£te coroana £i rangul glorios
de rege pe bun° dreptate.”

Ce este legenda?
Pentru ce merite a primit ¢tefan

coroana?

Vecinii Ungariei. Odat° cu formarea sta-
tului maghiar, s-au format mai multe state
cre£tine pe lâng° granit,ele Ungariei.
Boemia, Polonia, Croat,ia au urmat 
cre£tinismul apusean, iar Serbia £i Rusia,
pe cel de r°s°rit. Boemia a ajuns repede
sub jurisdict,ia împ°rat,ilor romano-ger-
mani. Austria de azi era £i ea parte compo-
nent° a Imperiului Romano-German, îns°
domnitorii s°i, care purtau titlul de print,i,
au neglijat adesea voint,a împ°ratului.

C°utat, i aceste t, °ri pe hart°! (pagina 31)

M°n°stiri. Pe lâng° biserici, s-au constru-
it mai multe m°n°stiri. ¢i în Ungaria,
asemenea altor t,°ri, m°n°stirile au devenit
locul £tiint,ei £i al £colariz°rii. La chemarea
lui ¢tefan, au sosit c°lug°ri în Zalavár,
Bakonybél £i în localitatea Pécsvárad de
lâng° Pécs. Regele a d°ruit m°n°stirilor
propriet°t,i de p°mânt pentru a le u£ura
existent,a.

Imaginea regelui Ştefan
pe mantia de încoronare.
Mantia t,esută cu fire de
aur nu a putut fi purtată la
încoronare de către
Ştefan, fiindcă aceasta 
s-a făcut în jurul anului
1030. La pregătirea aces-
teia, a participat şi sot,ia
regelui Ştefan, Gizela ■

Remarcat,i coroana rege-
lui! Seamănă, oare, cu
forma Sfintei Coroane? În
această epocă, şi sulit,a
era un important simbol 

al puterii.

Care este diferent, a dintre rege £i principe?
Cine a fost primul £i cine a fost ultimul principe maghiar?
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A devenit obligatorie frecventarea slujbelor de duminic°.
Regele nu s-a mult,umit cu atât. A poruncit s° fie pedepsit,i tot,i
cei care vorbesc £i nu sunt atent,i în timpul slujbei. B°trânii
erau doar dojenit,i de c°tre preot, pe cei tineri îns° îi a£tepta o
b°taie pe cinste.

Pentru ca preot,ii s° aib° din ce tr°i, iar biserica s°-£i poat°
îndeplini sarcinile, regele a ordonat ca oamenii de rând s°
dea anual o zecime din recolt°, precum £i fiecare al zecelea
animal bisericii. Acest impozit s-a numit dijm°. Domnitorul
s-a îngrijit £i de conducerea bisericii. A fondat episcopii £i
arhiepiscopii. Aprovizionarea bisericilor cu c°rt,i sau alte
obiecte necesare, precum £i controlarea viet,ii religioase intra
în obligat,iile superiorilor. ¢tefan a desemnat drept centru
al bisericii maghiare ora£ul Esztergom. Acesta a fost £i
re£edint,a regal°. Regele a petrecut mult timp £i la
Székesfehérvár (pe atunci numit Fehérvár).
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C°lug°ri greci în Ungaria. ¢tefan cel
Sfânt nu a sust,inut doar clerul de rit occi-
dental, de limb° latin°. A primit cu drag £i
c°lug°ri de rit oriental. Astfel, în
Veszprémvölgy a a£ezat m°icut,e care vor-
beau limba greac°, d°ruindu-le din bel£ug
£i propriet°t,i de p°mânt. Diploma lor
include £i câteva cuvinte pe limba
maghiar°. Aici figureaz° numele ora£ului
Veszprém, precum £i un viticultor având
numele Melegdi (acesta, probabil, î£i
datoreaz° numele faptului c°, avea pod-
goriile situate pe partea sudic°, mai cald°
a muntelui). Aceste însemn°ri sunt impor-
tante, fiindc°, pe vremea aceea înc° nu s-a
scris în limba maghiar°, dar din aceste
fragmente putem b°nui cum au vorbit
str°bunii maghiarilor.

Dieceze ungure£ti. Episcopiile £i arhiepiscopiile le mai numim
£i dieceze. În timpul domniei sale, regele ¢tefan a înfiint,at opt
dieceze. Esztergom £i Kalocsa au devenit centre arhiepiscopale.
Au devenit centre episcopale Veszprém, Pécs, Gyôr, Eger, £i
Cenad. Re£edint,a episcopal° a Transilvaniei este incert° (foarte
probabil, era la Alba Iulia).

Indicat, i pe harta voastr° istoric° re£edint, ele diecezelor
ungure£ti!

Judecata regelui ¢tefan. ¢tefan a judecat întotdeauna corect £i
în cazul str°inilor. Conform legendei, la un moment dat, au sosit
în t,ar° ni£te comerciant,i str°ini. Servitorii regelui îns° au invidi-
at aurul £i argintul acestora. Au stat la pând° £i i-au atacat. Pe
unii i-au m°cel°rit, pe alt,ii i-au r°nit £i le-au furat averea.
Regele, dup° ce a ascultat plângerea comerciant,ilor r°ma£i în
viat,°, £i-a condamnat la moarte slugile vinovate £i pentru
înv°t,are de minte, le-a atârnat corpurile, câte dou°, pe marginea
drumului. A poruncit ca în viitor tot,i str°inii s° intre liber în t,ar°
£i nimeni s° nu îndr°zneasc° s°-i molesteze.

Dup° p°rerea voastr°, de ce sunt foarte
importante legile lui ¢tefan?

Ce at, i înv°t, at mai devreme despre dijm°?

La ce se refer° r°d°cina „székes” (scaun)
din numele ora£ului Székesfehérvár?

Indicat, i pe harta istoric° localit°t, ile
Esztergom £i Székesfehérvár!

REGELE, ORGANIZATORUL STATULUI

Regele s-a îngrijit £i de organizarea statului*. A împ°rt,it
teritoriile t,°rii în comitate. În centrul fiec°rui comitat se
afla un castel regal. În cadrul acestuia locuia conduc°torul
comitatului, comitele. Acesta avea datoria de a aduce la
cuno£tint,a oamenilor legile noi, precum £i obligat,ia de a ve-
rifica dac° acestea sunt într-adev°r respectate sau nu.
Criminalii erau judecat,i de c°tre comite. În caz de r°zboi, el
conducea soldat, ii cet°t, ii în oastea regal° £i, dac° situat,ia o
cerea, organiza £i ap°rarea locuitorilor din comitat. Domnia
lui ¢tefan a mai fost înt°rit° în afara comitatelor £i de c°tre
alte cet°t,i regale.

¢tefan a fost primul domnitor maghiar
care a b°tut monede (de argint). Pe
ambele fet,e ale monedei se afl° o cruce,
iar împrejur o inscript,ie: „Regele ¢tefan”
(desigur, în latin°: „Stephanus Rex”).

Legile asigurau funct,ionarea statului,
precum £i lini£tea intern°. Pentru
ment,inerea stabilit°t,ii interne, ¢tefan a
ordonat: „Dac° cineva ucide cu sabia, s°
piar° de sabie” (adic° s° fie ucis).

Cap regesc descoperit cu ocazia săpăturilor de la biserica arhiepisco-
pală din Kalocsa. Mult,i consideră că statuia îl reprezintă pe Ştefan cel 

Sfânt 
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MOARTEA PRINT, ULUI EMERIC (IMRE)

Regele ¢tefan ar fi vrut cu orice pret, s° lase t,ara pe seama
fiului s°u. De aceea, a pus mare accent pe educarea print,ului
Emeric. Pentru studiile sale, a angajat un c°lug°r erudit, pe
Gellért (Gerard*). Print,ul Emeric nu a putut deveni rege. Nu
cu mult timp dup° ce s-a c°s°torit, s-a r°nit la vân°toare £i  a
murit. ¢tefan a fost marcat profund de moartea fiului s°u.

Domnitorul b°trân, pân° la urm°, l-a desemnat ca succe-
sor pe fiul sorei sale, Petru (Péter). Petru s-a n°scut în
Venet,ia, dar atunci tr°ia deja de o vreme în Ungaria. (¢tefan
l-a desemnat conduc°tor suprem al o£tii regale.) Îns°
mo£tenitorul în descendent,° masculin°, Vazul, a complotat
împotriva regelui. ¢tefan a fost nevoit s° recurg° din nou la
fort,°. A orbit rebelul. Fiii lui Vazul – Andrei (András), Béla £i
Levente – au fugit din t,ar°.

66 Ungaria în vremea Arpadienilor

Gellért nu a fost doar profesorul lui
Emeric. Conform legendei, într-o zi, l-au
c°utat treizeci de nobili cre£tinat,i. Ace£tia
au cerut eruditului ca s° le educe copiii £i
s°-i fac° preot,i. Acest pasaj se num°r°
printre cele mai vechi surse referitoare la
sistemul de £colarizare a maghiarilor.

Înv°t,°turile regelui ¢tefan c°tre fiul s°u Emeric. Regele
¢tefan £i-a notat în scris anumite experient,e ale domnirii sale,
pentru a-i servi drept înv°t,°tur° fiului s°u Emeric. Lucrarea se
intituleaz°: „Instructio morum”. Probabil, lucrarea a fost scris°
de c°tre rege împreun° cu Gellért.

Din aceast° culegere, putem s° cunoa£tem regulile care, în
opinia lui ¢tefan, trebuie respectate de c°tre un domnitor bun.
Printre acestea figura £i respectarea soldat,ilor £i a nobililor,
respectiv g°zduirea £i îndr°girea str°inilor. Este foarte impor-
tant° urmarea religiei £i p°strarea moravurilor cre£tine.

Pasaje din înv°t,°turi: „...dac° vrei ca regatul t°u s° fie cinstit,
iube£te judecata dreapt°; dac° vrei s°-t,i st°pâne£ti sufletul, fii
r°bd°tor....Regii r°bd°tori domnesc, iar cei ner°bd°tori devin
tirani...”

„...s° nu te sf°tuie£ti cu tineri sau persoane put,in înt,elepte, s°
nici nu ceri sfat, numai de la b°trânii din adunare, care datorit°
vârstei £i înt,elepciunii sunt apt,i pentru aceast° sarcin°.
...Fiindc°, dac° urmezi calea înt,elept,ilor, vei fi înt,elept, dac° te
învârt,i cu nebunii, li te dai însot,itor...”

„T, ara unde se vorbe£te aceea£i limb° £i unde obiceiurile sunt
identice, este una slab° £i caduc°. Din aceast° pricin°, ît,i
poruncesc fiule, s° ocrote£ti £i s° cinste£ti plin de bun°voint,°
venetici, ca s° stea la tine cu mai mult drag, decât oriunde altun-
deva...”

Dovedit, i, conform textului, c° regele ¢tefan nu a fost tiran!
Ce indic° în citat c° regele a domnit împreun° cu sf°tuitorii s°i

înt, elept, i, a£a-numitul sfat regal?
Explicat, i expresia: „...s° ocrote£ti £i s° cinste£ti plin de

bun°voint, °...”!

Gellért £i slujitoarea. Conform legendei,
Gellért, într-una dintre drumurile sale, a
cerut ad°post pentru o noapte în casa unui
episcop. A auzit în zori c° o femeie cânta
un cântec ciudat, în timp ce m°cina la
moara manual°. Gellért, uimit £i put,in iro-
nic pe seama melodiei ciudate, i s-a adresat
însot,itorului s°u: Auzi simfonia maghiari-
lor? (De£i simfonia este o melodie mult
mai complicat°.) Îns°, dup° câteva
momente, a ad°ugat: „Fericit° este femeia
asta, cu toate c° este doar o slujitoare,
fiindc° este mult,umit° £i î£i îndepline£te
sarcinile atât de frumos, f°r° a cârti.” Dup°
aceea, a d°ruit ni£te bani slujitoarei.

Interesat, i-v°! Ce înseamn° mo£tenitor pe
linie masculin° £i feminin°!

1. Care a fost numele p°gân al lui
¢tefan?

2. Cine a fost Koppány? Pe ce drept î£i
revendica acesta tronul maghiar?

3. De ce a fost esent, ial ca ¢tefan s°
devin° rege £i nu principe?

4. Cu ce scop s-au scris legile lui
¢tefan? (Scopuri laice £i biserice£ti.)

5. Cine era comitele?
6. De ce l-au orbit pe Vazul?

Întemeierea statului cre£tin maghiar

Înfrângerea lui Koppány £i a altor rebeli.
Dup° moartea lui Géza, ¢tefan
mo£tene£te titlul de principe.
La sfâr£itul anului 1000: încoronarea lui
¢tefan.
Prima culegere maghiar° de legi.
Organizarea diecezelor £i a comitatelor.
Moartea nea£teptat° a print,ului Emeric.
Cine s° fie urm°torul rege al Ungariei?

Râşnit,ă manuală. Probabil un asemenea instru-
ment învârtea şi slujnica văzută de Gellért.
Asemenea pietre s-au folosit şi acum 60-70 de
ani: cu acestea s-a pregătit hrana animalelor.
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14. DECENII TULBURI

Dup° moartea energicului rege, ¢tefan, s-a dovedit c°, în sânul
populat, iei, mai supraviet,uiesc tradit, iile p°gâne de dinaintea

cre£tin°rii. Împ°ratul romano-german £i-a propus s° se
foloseasc° de aceste conflicte interne pentru a cuceri t,ara. Marea

întrebare a secolului era dac° va fi, oare, în stare Ungaria
cre£tin°, opera lui ¢tefan, s°-£i p°streze independent,a?

LUPTELE PENTRU TRON

Petru Venet,ianul a stârnit antipatia maghiarilor datorit°
politicii sale. Acesta s-a bazat mai ales pe cavalerii str°ini, iar
în curtea sa îi favoriza doar pe ace£tia. Domnii maghiari,
foarte curând, s-au r°sculat împotriva lui Petru £i l-au ales
rege pe unul dintre urma£ii  lui Árpád, Aba Sámuel. Petru a
cerut ajutorul împ°ratului romano-german. Oastea împ°ratu-
lui a reu£it s°-l înving° pe Aba Sámuel (în 1044), readucân-
du-l pe Petru pe tronul maghiar. În schimb, Petru a trebuit
s° devin° vasalul împ°ratului, obligându-se s° urmeze
poruncile acestuia în toate. 

Ce presupunea relat, ia senior – vasal?
De ce era dezavantajos pentru întreaga t, ar° dac° împ°ratul

romano-german devenea seniorul regelui maghiar?

REBELIUNI P†GÂNE

Victoria lui Petru îns° nu a adus pacea. Mult,i s-au r°sculat
împotriva regelui sub conducerea unui domn din comitatul
Békés, Vata. Rebelii considerau c° toate necazurile t,°rii se
datoreaz° noii credint,e. Ace£tia voiau s° revin° la credint,a
p°gân°, mai precis, s° r°stoarne statul cre£tin maghiar. În
acela£i timp, s-au r°sculat împotriva împ°ratului £i o parte
dintre domnii £i mai marii bisericii: drept urmare, i-au
chemat acas° din Rusia pe cei doi fii ai lui Vazul, Andrei £i
Levente, refugiat,i în t,ara vecin° dup° ce tat°l lor a fost orbit.

Cine a fost Vazul?

Dintre cei doi, nobilii l-ar fi preferat ca rege pe Andrei,
fiindc° acesta era cre£tin. La venirea în t,ar°, Andrei a fost
nevoit s° se înt,eleag° cu adept, ii lui Vata. Împreun° au reu£it
s°-i înving° cu u£urint,° pe soldat,ii lui Petru £i s°-l încoro-
neze pe Andrei (András I., 1046-1060). Pret,ul învoielii cu
p°gânii era prea mare. O mult, ime de preot, i cre£tini, printre
care £i episcopul Gellért au c°zut victime p°gânilor. (Mai
târziu, Gellért a fost canonizat.)

Andrei, pân° la urm°, £i-a consolidat puterea cu ajutorul
comitatelor £i a cet°t,ilor rege£ti. Credint,a p°gân° a fost din
nou interzis°. §ara a r°mas cre£tin°. 

Ungaria în vremea Arpadienilor 67

Iat° cum este caracterizat° domnia lui
Petru în Cronica Pictat°*: [Petru] „nu
b°ga în seam° nobilii din Ungaria; se
îndopau cu bunurile p°mântului împreun°
cu teutonii (germanii), care urlau ca fiarele
£i cu guralivii de latini (italienii) care
sporov°iau ca rândunelele.” 

Ce înseamn° „a nu b°ga în seam° pe
cineva”?

Ce credet, i, de ce sunt str°inii caracteri-
zat, i în acest mod?

Relatare din Cronica Pictat° despre
înfrângerea lui Aba Sámuel: „Dup° ce a
început b°t°lia, de ambele p°rt,i s-a dus o
lupt° îndârjit° £i lung°, pân° când, cu mare
noroc £i prin ajutor divin, a ie£it înving°tor
împ°ratul. Regele înfrânt a fugit c°tre Tisa
£i într-un sat, a fost dus într-o grot° veche
£i ucis într-un mod cumplit chiar de c°tre
maghiari, c°rora le-a f°cut mult r°u în tim-
pul domniei sale.”

Andrei £i p°gânii. Andrei £i Levente au
fost înconjurat,i de c°tre adept,ii lui Vata
deja la intrarea în t,ar° (Abaújvár).
Conform cronicii, p°gânii au cerut frat,ilor
ca s° permit° ca: „tot poporul s° tr°iasc° în
religia p°gân°, s° ucid° clerul (bisericesc)
£i episcopii, s° demoleze bisericile, s°
nege credint,a cre£tin° £i s° respecte idolii
p°gâni.” Cei doi frat,i s-au certat din cauza
cererilor, fiindc° Andrei a fost cre£tin, dar
Levente a r°mas p°gân. Pân° la urm°, au
cedat p°gânilor. Andrei a avut mustr°ri de
con£tiint,° pân° la sfâr£itul viet,ii.

Ce este idolul?
De ce a acceptat Andrei cerint, ele

p°gânilor?
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ATACURI GERMANE

Împ°ratul romano-german a vrut s°-l oblige pe noul rege,
Andrei I, s° urmeze exemplul lui Petru adic° s°-i devin°
vasal. Regele maghiar l-a refuzat. Din aceast° cauz°, a ata-
cat de dou° ori oastea regelui Ungariei. Primul atac a sur-
venit în anul 1051, iar al doilea în anul 1052.

Andrei l-a chemat acas° din Polonia pe cel°lalt frate al s°u,
print,ul* Béla. Béla a fost admirat de c°tre polonezi din cauza
puterii sale fizice, de aceea l-au supranumit Campion £i
Zimbru. Andrei a reu£it s° alunge germanii cu ajutorul
print,ului.

În interesul p°cii, Andrei a cerut-o în c°s°torie, pentru fiul
s°u, pe fiica împ°ratului romano-german.

Dup° învingerea germanilor, Andrei s-a str°duit s° recom-
penseze daunele suferite de c°tre cre£tinism £i biseric°. Prin
urmare, a fondat o m°n°stire benedictin° la Tihany.

68 Ungaria în vremea Arpadienilor

Moartea episcopului Gellért. Când au
ajuns la portul Dun°rii (trecerea) din
Pesta, „ni£te oameni tic°lo£i, adic° Vata £i
complicii s°i, (...) s-au n°pustit asupra
episcopului £i asupra însot,itorilor s°i,
r°sturnând pietre peste ei. (...) Episcopul
Gellért ar°ta încontinuu crucea celor care
aruncau cu pietre în el. Ace£tia v°zându-l
s-au enervat £i mai tare; s-au n°pustit
asupra lui (...) £i l-au târât din carul s°u, 
l-au a£ezat într-o roab° cu dou° rot,i £i l-au
împins în adâncime de pe muntele din
Kelenföld. V°zând c° se mai mi£ca, i-au
str°puns pieptul cu o sulit,° £i i-au zdrobit
craniul pe o piatr°. Astfel, a trecut din
lumea asta în eterna fericire martirul glo-
rios al lui Christos. Dun°rea adesea s-a
rev°rsat asupra acelei pietre, (...) dar timp
de £apte ani nu a putut s°-i spele sângele.”
(Fragment din Cronica Pictat°)

¢tit, i cum se nume£te azi muntele din
Kelenföld?

Înfrângerile o£tii germane. Print,ul Béla,
cu ocazia primului atac german din 1051,
a incendiat toate nutret,urile £i hrana din
fat,a o£tii adversare. Soldat,ii înfometat,i 
s-au oprit în apropierea lui Székesfehérvár
£i s-au întors înapoi în t,ara lor. Maghiarii 
i-au atacat. Pentru a fugi cât mai repede,
germanii £i-au aruncat plato£ele, adic°
zalele conform denumirii contemporane.
Potrivit cronicarului, de atunci, locul se
nume£te Muntele Vértes (de Zale).

E£ecul celei de-a doua campanii ger-
mane a fost cauzat, conform cronicii, de
c°tre un viteaz maghiar, Zotmund (sub alt
nume, Búvár Kund). Dup° ce cor°biile
germane au ajuns pe lâng° Bratislava,
Zotmund, în timpul nopt,ii, s-a scufundat
sub ap° £i a sabordat cor°biile adversare.
Fiindc° armele £i hrana soldat,ilor erau pe
vasele scufundate, oastea german° a fost
nevoit° s° se retrag°.

Ce credet, i, de ce s-au transportat hrana
£i armele pe vas £i nu pe uscat?

C°utat, i pe hart° localitatea Bratislava £i
Muntele Vértes!

Ce credet, i, de ce a durat a£a de mult timp
r°spândirea credint, ei cre£tine?

Ce sunt sfint, ii?

Statuia Sfântului Gellért
■ Ştit,i, oare, unde se
află? De ce a fost plasată

chiar aici?

Lupta dintre soldat,ii maghiari şi germani ■ Remarcat,i steagul căzut 
jos! După părerea voastră, cine a câştigat în această bătălie?
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LUPTELE PENTRU TRON CONTINU†

Andrei a l°sat tronul fiului s°u. Îns° £i fratele s°u mai mic,
Béla, avea pretent, ii la coroan°. Când regele a aflat de
intent,ia lui Béla, l-a convocat la o întâlnire, unde i-a propus
s° aleag° între: spad°, adic° ducat sau coroan°, adic° tron.
Béla a fost atent,ionat de c°tre adept,ii s°i c°, în cazul în care
alege coroana, va fi ucis. De aceea, £i-a a£ezat mâna pe sabie.

În pofida promisiunii sale, Béla a pornit r°zboi împotriva

Ungaria în vremea Arpadienilor 69

Barzii. Cei care at,ât,au spiritele împotriva
cre£tinilor erau cânt°ret,ii, adic° barzii.
Ace£tia mergeau din cas°-n cas°, din 
iurt°-n iurt° povestind faptele eroice ale
str°mo£ilor £i cântând despre gloria
religiei vechi. Regii cre£tini i-au urm°rit
f°r° mil°. Mai târziu, ace£tia cântau £i în
curt,ile regale, de data asta îns° despre vite-
jia regelui £i a soldat,ilor s°i sau despre
sfint,i.

Chiar £i azi, mai exist° obiceiul maghiar
al cânt°rii: cum ar fi ur°rile din mijlocul
iernii, de Cr°ciun £i de Anul Nou. Atunci,
fl°c°ii sau copiii merg din cas°-n cas°
urând locatarilor un an îmbel£ugat £i feri-
cit. Cânt°ret,ii povestesc c° au sosit din
meleaguri îndep°rtate. Mai amintesc c° nu
sunt hot,i, ci servitorii regelui ¢tefan. Dup°
aceasta începeau s° cânte.

Ce credet, i, de ce îl amintesc cânt°ret, ii
tocmai  pe regele ¢tefan?

Diploma m°n°stirii din Tihany. Textul latin cont,ine
numeroase cuvinte maghiare. De exemplu expresia „a
Székesfehérvárra menô hadiút” se reg°se£te astfel în expresia
„feheruuaru rea meneh hodu utu rea”.

Remarcat, i felul în care s-a schimbat limba maghiar° de-a lun-
gul secolelor! Expresia „feheruuaru rea” azi este un singur
cuvânt: Fehérvárra. În limba veche maghiar°, rea (reá) era post-
pozit, ie, iar azi s-a contopit deja în cuvânt. Azi cum anume numim
aceste p°rt, i ale vorbirii? (de asemenea: „hodu utu rea”.)

Este curios c°, pe diplom°, se pot observa îndoituri! În aceast°
epoc°, diplomele de obicei nu erau rulate, ci împ°turate £i puse
într-o pungut,° de piele. Actul, împachetat în acest mod, l-au
atârnat cu o sfoar° subt,ire de piele, ca s° nu poat° fi ront,°it de
£oareci.

Diploma în limba latină a mănăstirii din Tihany ■ Ce at,i citit despre 
pregătirea diplomelor?

Ce alege print,ul: sabia sau coroana? ■ Ce
eveniment istoric este reprezentat în cronică?
■ Cine este individul cu coroană de lângă pat?
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lui Andrei. În b°t°lia decisiv°, Andrei a fost r°nit mortal. 
(L-au înmormântat la Tihany.) Béla (Béla I., 1060–1063) a
devenit rege. Noul domnitor a convocat o adunare pentru a
asculta plângerile maghiarilor. Poporul adunat a cerut regelui
restaurarea religiei p°gâne. Béla nu a vrut s° îndeplineasc°
cerint,a sub nici o form°. Pân° la urm°, a gonit rebelii cu aju-
torul soldat,ilor. Béla nu a domnit mult timp. A avut o moarte
ciudat°: a fost ucis de c°tre construct,ia de lemn a propriului
s°u tron.

70 Ungaria în vremea Arpadienilor

Este curios faptul c°, sub regele ¢tefan cel
Sfânt, tâlharii trebuiau s° dea ca recom-
pens° doar un num°r anume de vite (jun-
cani). (Ace£tia înlocuiau banii.) Pedeapsa
sever° indic° cât de mult s-a r°spândit, în
Ungaria, tâlh°ria dup° moartea lui ¢tefan.

1. Cine a fost Petru? De ce nu i-au accep-
tat domnia nobilii maghiari?

2. Care era cauza r°scoalei p°gâne?
3. De ce £i cum a murit episcopul Gellért?
4. De ce a atacat împ°ratul german

Ungaria?
5. Cum i-au putut maghiarii învinge pe

germani?
6. Cine au fost Andrei £i Béla?

Decenii tulburi

Lupta dintre Aba Sámuel £i Petru.
Rebeliuni p°gâne împotriva religiei £i bisericii cre£tine. Vata.
Atacuri germane–victorii maghiare.
R°zboi fratricid dintre Andrei £i Béla.

15. REGATUL LUI LADISLAU CEL SFÂNT

(SZENT LÁSZLÓ) ¢I KÖNYVES KÁLMÁN

(COLOMAN C†RTURARUL) 

Haosul £i rivalitatea pentru tron nu s-au terminat odat° cu
moartea regelui Béla. Pacea s-a instalat doar pe la sfâr£itul 
secolului, o dat° cu încoronarea lui Ladislau I (mai târziu: 

cel Sfânt).

TULBUR†RI ÎN T, AR†

(Sfântul) Ladislau I a primit mo£tenire de la înainta£ii lui o
t,ar° devastat° £i chinuit° de r°zboaie. O parte a populat, iei
era înc° ata£at° de religia p°gân° £i nu voia s° urmeze
înv°t,°turile religiei cre£tine. Mult, i nu erau de acord nici cu
slujirea nobililor. De aceea, adesea au pribegit dintr-un loc în
altul, f°r° s° aib° un c°min stabil. Se mai întâmpla, £i nu
rareori, ca s° fure din propriet°t,ile nobililor, ale regelui sau a
bisericii. Câteodat°, au mânat turme întregi, îns° mai des au
furat doar câte un animal.

Oare de ce au preferat t, °ranii pribegia în locul iob°giei?

RESTABILIREA ORDINII

Regele, pentru a restabili ordinea, a fost nevoit s° aduc° legi
foarte severe. A poruncit, ca cel care fura mai mult decât
valoarea unei g°ini (10 denari*) s° fie spânzurat. Dac°
cineva a furat doar o g°in° sau o gâsc°, atunci a fost orbit.
Copiii tâlharului au fost vândut,i ca sclavi. Inclusiv cei care au
cump°rat marfa furat° sau au ajutat la vânzarea ei, se puteau
a£tepta la o pedeaps° grav°. Regele a obligat nobilimea, prin
jur°mânt, s° nu ascund° sub nici o form°, vinovat,ii.

Ladislau a interzis prin lege pribegirea. Prin aceasta voia

Relicva-cap a lui Ladislau cel Sfânt. În această
statuie strălucitoare se păstrează o bucată din
craniul lui Ladislau cel Sfânt, adică relicva lui.
Statuia seamănă probabil cu portretul regelui.
■ Ce mai putem numi relicve? De ce era 
importantă relicva pentru creştinii din Evul Mediu?

Oare de ce l-au înmormântat pe Andrei la
Tihany?
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Ungaria în vremea Arpadienilor 71

s° asigure ca întotdeauna s° existe oameni suficient,i pentru
lucrarea p°mânturilor donate. Cei care au fost colonizat,i pe
asemenea domenii, au fost obligat,i s° serveasc° noul domn,
precum £i s°-i dea o parte din recolt° ca tribut. Nu mai erau
oameni liberi.

Regele a contribuit la respectarea legilor £i prin organi-
zarea unor zile de judecat°. Acestea au avut loc în ora£ul
unde-£i petrecea majoritatea timpului, la Székesfehérvár.
Dac° p°rt,ile litigioase au fost nemult,umite de hot°rârea
judec°torului, în aceast° zi, au avut posibilitatea de a se
adresa, pentru decizie, regelui. Székesfehérvár a devenit cea
mai important° re£edint,° regal°; regele se afla aici de cele
mai multe ori. Tot acum Esztergom devenise centrul bisericii
maghiare.

LEGILE DE ÎNT†RIRE A BISERICII

Regele a sprijinit biserica £i prin legi. ¢tefan a introdus
frecventarea slujbelor în mod obligatoriu. Legea nu a fost
respectat° în totalitate. De aceea, Ladislau a condamnat la
pedeaps° fizic° (b°taie) persoanele care se îndep°rtau de
biseric°. A interzis efectuarea muncilor în zi de s°rb°toare sau
în zi de duminic° (într-un an, au fost în total 37-38 de zile de
s°rb°toare). Târgurile £i zilele de piat,° trebuiau t,inute
sâmb°ta. (Înt,elesul original, în limba maghiar°, al
„duminicii”, vasárnap era de vásár nap – ziua târgului).

Justit,ia divin°. Asupra persoanelor c°rora
nu li s-a putut dovedi vinov°t,ia, s-a
hot°rât, aplicarea pedepsei divine.
Acuzatul trebuia s° t,in° în mân° un fier
încins £i s° îl duc° la o distant,° stabilit°, de
obicei la o sut° de pa£i. Dup° aceea, i-au
pansat £i i-au sigilat rana de pe mân°.
(Scopul sigilului era împiedicarea trat°rii
r°nii cu plante medicinale.) Pansamentul a
fost luat jos dup° câteva zile. Dac° rana a
început s° se vindece, atunci individul a
fost considerat nevinovat. Dac° îns° rana
avea puroi, oamenii considerau aceasta ca
fiind pedeapsa lui Dumnezeu – astfel 
judeca Dumnezeu. Acuzat,ia era deci
adev°rat°. Locul vinovatului era pe
spânzur°toare.

De ce era în Evul Mediu mult mai dificil°
dovedirea vinov°t, iei decât în zilele noastre?

Re£edint,a regal°. În Ungaria, pe vremea
primilor regi, au existat mai multe
re£edint,e regale, cu alte cuvinte, „capi-
tale”. Regele £i curtea sa se aflau, ba 
într-unul dintre castele, ba într-altul.
Slugile erau ad°postite în satele din jur.
Multe sate p°streaz° pân° azi aceast°
denumire.

Ce fel de meserii aveau slugile din
urm°toarele sate: Halászi, Vadászi, Lovászi,
Solymár, Nagykovácsi, Üllô, Kulcsod,
Szakácsi, Szekeres?

Cheile Turzii. Conform legendei, în acest loc s-au
deschis munt,ii pentru ca Ladislau şi vitejii săi 

să scape de cei ce-i urmăreau.

Justit,ia divină. În Evul Mediu, s-a crezut că omul
vinovat nu este suportat nici de către apă.
Astfel, dacă acuzatul rămânea la suprafat,a 

apei, era considerat vinovat.
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Legile pedepseau grav pe cei care tr°iau conform obi-
ceiurilor p°gâne £i: „care prezentau jertfe pe lâng° fântâni
sau ofereau ofrande copacilor, izvoarelor sau pietrelor”. A
interzis mutarea satelor de lâng° biseric°. În acest mod, a vrut
s° împiedice perpetuarea obiceiurilor p°gâne.

Dorind s° ofere un model maghiarilor, a obt,inut de la Pap°
canonizarea a cinci persoane care au tr°it mai demult. Pe
regele ¢tefan l-au canonizat pentru fondarea bisericii
maghiare, iar pe episcopul Gellért, în primul rând, fiindc° era
martir. În afara lor, i-au mai considerat sfint,i pe fiul lui
¢tefan, print,ul Emeric £i înc° alt,i doi siha£tri, fiindc° au dus
o viat,° exemplar°.

72 Ungaria în vremea Arpadienilor

Postul. Postul se t,inea în cele patruzeci de
zile dinaintea Pa£telui. În aceste zile, a fost
interzis consumul c°rnii. Fiindc° vedeau
cu tot,ii ce m°nânc° vecinii, oamenii î£i
d°deau seama, cine este cre£tin £i cine nu,
tocmai din respectarea postului.

Legile prescriau t,inerea posturilor. Pe
deasupra, Ladislau a mai poruncit ca £i
str°inii, din Ungaria, s° se conformeze
acestui obicei. În caz contrar, conform
legilor regale „s° mearg° unde vor. Banii
îns° pe care i-au f°cut aici, s°-i lase în t,ar°,
pân° când le revine mintea la cap.”

Sfântul cel Drept. Când regele Ladislau
cel Sfânt l-a canonizat pe ¢tefan, l-a plasat
într-un mormânt nou. Conform descrieri-
lor, în momentul în care s-a deschis mor-
mântul lui ¢tefan, cei prezent,i au simt,it
miresme minunate, g°sind nev°t°mat°
mâna dreapt° a acestuia. Pentru oamenii
din Evul Mediu, acesta era un miracol £i
dovedea c° ¢tefan era într-adev°r sfânt.
Mâna lui ¢tefan se afl° azi în biserica din
Budapesta, ce-i poart° numele (Bazilica
Sfântul ¢tefan), într-un str°lucitor 
relicvariu.

Ce este relicva?

Cumanii. Popor nomad asiatic. Traiul lor
sem°na cu cel al maghiarilor de dinainte
de desc°lecat. Sub domnia lui Ladislau,
ace£tia au ajuns s° atace Ungaria în mod
frecvent.

Recapitulat, i! Ce înseamn° nomadism?
(clasa a 5-a)

Ce înseamn° „martiriul” episcopului Gel-
lért?

Recapitulat, i! Cine sunt siha£trii?

Legende despre regele Ladislau. De per-
soana lui Ladislau se leag° o serie de 
legende £i mituri. Conform unei povestiri,
Ladislau (pe atunci doar print, £i nu rege)
cu ocazia unui atac cuman, s-a pornit de
unul singur dup° atacatori. La un moment
dat, a v°zut cum un viteaz cuman a furat o
fat° maghiar° frumoas°. A £i pornit
îndat° în urma lor, dar nicicum nu a reu£it
s°-i ajung°. I-a strigat fetei s° trag° jos

POLITICA EXTERN† A LUI LADISLAU

Ladislau a ap°rat t,ara £i de inamicii externi. Atacurile
frecvente ale cumanilor prezentau cea mai mare problem°.
În lupta împotriva acestora, armata a fost condus° însu£i de
c°tre rege. Ladislau, de nenum°rate ori d°dea exemplu de
vitejie soldat,ilor s°i. Datorit° victoriilor sale, l-au considerat
cel mai viteaz cavaler al Ungariei. A£a l-au £i numit în Evul
Mediu: regele cavaler.

Ladislau nu ducea tot timpul o politic° de ap°rare, ci £i una
de expansiune. În timpul domniei sale, a murit regele Croat,iei
învecinate. V°duva, (sora lui Ladislau) a cerut ajutorul
regelui maghiar. Ladislau a reu£it s° anexeze Croat,ia
Ungariei.

C°utat, i pe harta istoric° Croat, ia!

Sfântul cel Drept: mâna nevătămată a regelui Ştefan ■ Ce at,i citit 

despre asta?
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Legendák László királyról. László sze-
mélyéhez számos monda és legenda fû-
zôdik. Az egyik történet szerint László
(akkor még herceg, nem király) a kunok
betörésekor maga vette üldözôbe a táma-
dókat. Amikor látta, hogy egy kun vitéz
îndat° în urma lor, dar nicicum nu a reu£it
s°-i ajung°. I-a strigat fetei s° trag° jos
r°zboinicul de pe cal, prinzându-l de brâu.
Fata a react,ionat îndat°. Ladislau £i-a
învins inamicul în duel.

Toporul de lupt° al lui Ladislau se
p°streaz° azi la Oradea, în catedrala înte-
meiat° de el. Conform legendei, pr°pastia
imens° din zon°, Cheile Turzii, au fost
f°cute de potcoavele calului s°u.

Care este diferent, a dintre legend° £i
mit?

Interesat, i-v° în care t, ar° se afl° azi
Oradea?

KÖNYVES KÁLMÁN

Ladislau I nu a avut fii. Tronul s°u a fost ocupat de c°tre
nepotul s°u, Kálmán (1095–1116). Kálmán  a fost preg°tit
init,ial s° fie preot. A f°cut £coal°, £tia s° scrie £i s° citeasc°.
Acest lucru era o raritate în acea epoc°. Datorit°
cuno£tint,elor sale l-au numit Könyves Kálmán. Dorind s°
devin° preot, a neglijat anumite aspecte fizice, cum ar fi fost
antrenamentele, fiindc° considera aceste activit°t,i lipsite de
important,°. Nu este de mirare c° domnii maghiari, care l-au
admirat pe Ladislau pentru vitejia £i puterea sa, au cam zâm-
bit la v°zul trupului firav al noului domnitor.

Kálmán a continuat legile lui Ladislau. A ordonat ca la
granit,ele t,°rii s° se pl°teasc° vam° dup° m°rfuri. A atenuat
legile referitoare la furt. De acum încolo, erau condamnat,i la
moarte doar cei care au furat bunuri în valoarea unei bovine.

Kálmán £i-a urmat înainta£ul £i în cuceriri. Dup° ce a ocu-
pat Croat,ia, a ocupat £i regiunea litoral° a M°rii Adriatice,
Dalmat,ia. Astfel, Ungaria a beneficiat £i de porturi, care
primeau vasele sosite dinspre meleaguri îndep°rtate.

Kálmán nu a putut domni în pace. Fratele s°u mai mic,
print,ul Álmos, voia s° devin° £i el rege. Kálmán nu a avut alt°
alegere, a trebuit s° se lupte cu el. Fiindc° nu a vrut s°-l ucid°,
l-a f°cut inapt pentru domnie: a poruncit s° li se scoat° ochii
lui £i fiului s°u, Béla.
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Lupta lui Ladislau cel Sfânt cu  viteazul cuman. Pictură murală din bi-
serica din Kakaslomnic. Mai întâi, vedem cumanul fugind şi trăgând cu
arcul în spate, apoi lupta dintre Ladislau şi soldatul cuman. ■ Povestit,i
legenda! Ce face fata din imagine? De unde ştim că pictura îl 

reprezintă pe regele cel sfânt?

1. De ce a fost nevoit Ladislau cel Sfânt s° emit° legi extrem
de severe? Cum erau pedepsit, i tâlharii?

2. Ce au fost zilele de judecat°?
3. De ce era interzis°, de exemplu, aducerea de jertfe lâng°

fântâni?
4. De ce l-au numit pe Ladislau „rege cavaler”?
5. În ce fel a continuat Könyves Kálmán politica extern° £i

intern° a lui Ladislau?

Regatul Sfântului Ladislau £i al lui Könyves Kálmán

Regele Ladislau: legi severe pentru protejarea propriet°t,ilor.
Consolidarea bisericii cre£tine → consolidarea statului
medieval maghiar.
Cucerirea Croat,iei.
Könyves Kálmán: atenuarea legilor, cucerirea Dalmat,iei.

Ce fel de concluzii putem s° tragem din fap-
tul c° regele Kálmán a atenuat legile severe ale
lui Ladislau?

Pe teritoriul c°rei t, °ri se afl° actualmente
Dalmat, ia? C°utat, i pe h°rt, ile voastre istorice
ni£te porturi dalmat, iene renumite! Interesat, i-v°
cum se numesc acestea azi!

Lupte pentru Dalmat,ia. Litoralul a fost
pretins de c°tre Imperiul Bizantin £i de
c°tre Venet,ia. Acesta a fost izvorul mai
multor conflicte £i r°zboaie.

C°utat, i pe harta istoric° Venet, ia £i
litoralul M°rii Adriatice!

Despre Imperiul Bizantin am înv°t, at
deja c° era o mare putere în aceast° epoc°
£i c° voia s° se extind°. Oare ora£ul-stat,
Venet, ia, de ce avea nevoie de porturi mari-
time?

Regele Kálmán coco£at £i £chiop?
Ladislau l-a ales ca urma£ pe Álmos. Dup°
moartea sa – care nu £tim cum a survenit –
a devenit rege Kálmán. Álmos nu s-a putut
împ°ca niciodat° cu aceasta. A complotat
de mai multe ori împotriva lui Kálmán.
Din acest motiv, Coloman a ordonat ca el
£i fiul s°u, Béla s° fie orbit,i. Cu toate
astea, mai târziu, Béla a ajuns rege, sub
numele de Béla al II-lea cel Orb [II. (Vak)
Béla]. Cronicarii din timpul domniei sale,
au vrut s°-i fac° pe plac, de aceea l-au
reprezentat pe Kálmán ca fiind un adev°rat
monstru. Aceast° caracterizare a fost pre-
luat° mai târziu £i de c°tre Cronica Pictat°:
„Sub domnia lui Kálmán, s-au întâmplat
multe lucruri rele. Conformat,ia corpului
era jalnic°, dar era viclean £i înv°t,a
repede, era ciufulit £i p°ros, chior, coco£at,
£chiop £i bâlbâit...”
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16. EPOCA LUI BÉLA AL III-LEA ¢I ANDREI 

AL II-LEA

Odat° cu consolidarea regatului maghiar, au ap°rut o serie de
probleme. Regii maghiari au luat diferite m°suri pentru

solut, ionarea acestora.

ORGANIZAREA FUNCT, IILOR REGALE

Domnia lui Béla al III-lea (1172–1196) este considerat° ca
fiind una dintre epocile de aur ale regatului medieval
maghiar. Tân°rul crescut la Constantinopol s-a obi£nuit cu
luxul curt,ii imperiale. A asimilat, pe lâng° acestea, tot ce 
trebuia s° cunoasc° domnitorul unei t,°ri bogate.  

Dup° încoronarea sa, Béla al III-lea £i-a propus s° fac°
ordine în statul maghiar. El a con£tientizat în Bizant,, cât de
avantajos este dac° chestiunile importante sunt notate £i în
scris. De aceea, a organizat la curtea sa un oficiu pentru
întocmirea actelor. (Aceasta era cancelaria.) Cea mai impor-
tant° sarcin° a cancelariei era t,inerea în evident,° a daniilor,
respectiv emiterea diplomelor referitoare la acestea. Aici s-au
emis £i actele despre deciziile juridice ale regelui.

Probabil £i cronicarul Anonymus a lucrat în cancelaria lui
Béla al III-lea. Oficiul funct,iona în noul sediu regal, la
Óbuda.
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Cum a ajuns print,ul Béla în Bizant,?
Fratele mai mare al lui Béla (¢tefan al 
III-lea) a luptat mult pentru tron. A cerut
ajutorul împ°ratului bizantin. Acesta l-a £i
ajutat, îns° nu necondit,ionat, adic°, nu pe
„gratis”. A cerut Dalmat,ia £i Croat,ia în
schimb. Pe lâng° aceasta, a obt,inut s° i se
mai dea £i copilul Béla. Fiindc° împ°ratul
nu avea fii, l-a educat pe print,ul maghiar
de parc° ar fi fost mo£tenitorul s°u. Béla a
primit, la curtea bizantin°, numele de
Alexios (Elek) £i l-au logodit cu fiica
împ°ratului. Împ°ratului, mai târziu, i s-a
n°scut un fiu. Din acel moment, Béla a
fost privit ca mo£tenitorul tronului
maghiar.

Biserica cisterciană din Bélapátfalva. Călugării cistercieni nu au construit biserici pompoase. Aceştia sust,ineau că orna-
mentele, de fapt, distrag atent,ia credinciosului de la rugăciune, pe deasupra le mai considerau şi risipă de bani. Era orna-
mentat doar vitraliul, aflat, deasupra intrării principale. Acesta este plasat în aşa fel, încât dimineat,a să lumineze exact
preotul care t,ine slujba. ■ Remarcat,i, pe imaginea mică din partea stângă, decorarea intrării cu pietre de culoare 

închisă şi deschisă!
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POLITICA EXTERN† A LUI BÉLA

Béla al III-lea a fost stimat ca rege £i în str°in°tate. A avut
puterea necesar° pentru a lua înapoi teritoriile date Bizant,ului
de c°tre tat°l s°u, adic° Croat,ia £i Dalmat,ia. Béla s-a înrudit
cu regele francez, luându-i fiica de nevast°. C°s°toria indic°,
de fapt, c° Ungaria a fost considerat° egal° cu toate celelalte
state din Europa.

DANIILE REGALE

La nou° ani dup° moartea lui Béla al III-lea, tronul a fost ocu-
pat de c°tre fiul s°u mai mic, Andrei al II-lea [II. András]
(1205-1235). Domnia lui Andrei s-a desf°£urat între conflicte
interne £i externe.

Domnitorul a fost încontinuu asaltat de cereri. Mult,i voiau
ca regele s° le d°ruiasc° pe veci p°mânturi £i cet°t,i din
domeniile regale. Î£i ofereau în schimb loialitatea. Acest 
sistem funct,iona deja demult în t,°rile din vestul Europei.
Pentru a-£i consolida puterea, Andrei le-a f°cut pe plac. A
d°ruit nobililor teritorii imense, aproape cât un comitat.
Cei mai bogat,i dintre ace£tia au fost numit,i baroni. În acest
fel, nobilii, au ajuns proprietarii mai multor cet°t,i, fapt ce a 
condus la sl°birea puterii militare regale.

T, ARA NELINI¢TIT† ¢I BULA DE AUR

Mica nobilime* se temea c° va fi asuprit° de c°tre marii
proprietari de p°mânt, adic° de c°tre baroni. R°zboaiele
costisitoare ale regelui îi afectau mai ales pe ace£tia.
Nemult,umirea lor era s° se transforme în rebeliune. Pe dea-
supra, se mai agitau £i nobilii, care au fost l°sat,i f°r° danii £i
neglijat,i de c°tre rege, din cauza domnilor str°ini. Clerul

Sfânta Coroan° a maghiarilor.
Mult° vreme, s-a crezut c° aceas-
ta este coroana trimis°, în anul
1000, regelui ¢tefan cel Sfânt.
Cercet°torii sust,in c°, actuala
coroan°, s-a f°cut mai târziu.
Este îns° cert c° în Ungaria dup°
domnia lui Béla al III-lea, doar
acel domnitor fusese considerat,
domnitor autentic, care a fost
încoronat cu aceast° coroan°.

¢tit, i azi unde se afl° Sfânta
Coroan°? Dac° nu, interesat, i-v°!

Sfânta Coroană a maghiarilor

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre Anonymus?
Unde era re£edint, a Sfântului ¢tefan, dar a Sfântului Ladislau?
Ce fel de avantaj prezint° notarea în scris a informat, iilor impor-

tante?

Locurile de adeverire. Variatele treburi
ale t,°rii nu puteau fi rezolvate doar de
c°tre oficiul regal. De aceea s-au înfiint,at,
în provincie, locurile de adeverire care
funct,ionau în m°n°stiri sau re£edint,e epis-
copale. Aici se t,ineau £i judec°t,ile divine,
despre care, de obicei, s-au p°strat £i urme
scrise.

Sub domnia lui Béla al III-lea, aceste
locuri de adeverire au emis £i diplomele.
Diplomele erau importante fiindc° serveau
ca act doveditor, adic° prezentau dreptul
de proprietate. Locurile de adeverire au
preg°tit diplomele în mai multe exem-
plare. C°lug°rii întotdeauna au p°strat un
exemplar. Dac° diploma emis° se pierdea,
sau dac° se iveau dispute despre autentici-
tatea acesteia, atunci se decidea pe baza
diplomei aflat° la locurile de adeverire.

Ca s° evite falsurile, diplomele au fost
scrise, pe foaie, una sub alta. În mijlocul
foii s-au desenat litere sau imagini, iar
coala s-a întret°iat prin aceste imagini.
Dac° cele dou° reprezent°ri erau compati-
bile, atunci diploma prezentat° era auten-
tic°. Dac° nu, falsificatorul era aspru
pedepsit!

Ce s-a numit justit, ie divin°?

Canonizarea lui Ladislau cel Sfânt. Béla
al III-lea l-a considerat pe regele cavaler,
Ladislau I, un model demn de urmat. ¢i-a
propus s°-i semene mai ales prin vitejie.
L-a stimat atât de mult, încât a obt,inut de
la Pap° canonizarea acestuia (1192).

Ce fel de acte a s°vâr£it Ladislau pentru
consolidarea bisericii?

Baronii au d°ruit bisericii o parte din
satele lor. Din veniturile acestor domenii,
s-au construit biserici £i m°n°stiri imense.
Printre acestea, se num°r° £i biserica de la
Ják, existent° £i azi.

C°utat, i pe hart° localitatea Ják!
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superior era revoltat fiindc°, în cazul în care se golea
vistieria regal° – lucru care se întâmpla destul de des datorit°
campaniilor militare – regele lua £i din bunurile cuvenite
bisericii. 

Pentru calmarea spiritelor, Andrei al II-lea a emis, în
anul 1222, o diplom° regal°. Aceasta a fost sigilat°, în locul
obi£nuitei pecete de cear°, cu aur, de aceea o numim Bula de
Aur. În Bula de Aur regele a f°cut mai multe promisiuni
nobililor. Cea mai important° era, scutirea nobililor de plata
impozitelor. Bula de Aur mai prescria c° nobilii însot,esc
regele în campaniile sale din str°in°tate, numai în cazul în
care sunt pl°tit,i de c°tre acesta. Dac° Ungaria este atacat°,
atunci nobilii sunt obligat,i s° lupte. Legea mai permitea ca
nobilii s° se opun° regelui, dac° acesta înc°lca legile t,°rii.

Dup° emiterea Bulei de Aur, Andrei al II-lea £i-a schimbat
politica de pân° atunci. Nu a mai d°ruit domenii peste
m°sur°, ba chiar a luat înapoi unele danii.
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Uciderea reginei. Sot,ia regelui era de ori-
gine german°, pe nume Gertrud. Regele £i-a
cople£it rudele germane prin acordarea
diferitor ranguri £i propriet°t,i. Nobilimea
maghiar°, din acest motiv, s-a simt,it
nedrept°t,it°. Odat°, când regele era plecat
din t,ar°, purtând r°zboi cu Rusia, baronii
conspiratori au ucis regina într-o vân°toare
de pe Muntele Pilis.

Cine a fost Bánk Bán? Dac° nu £tit, i,
interesat, i-v°!

Cruciada lui Andrei al II-lea. Béla al 
III-lea a f°g°duit s° porneasc° o cruciad°
pentru recucerirea Locurilor Sfinte.
Aceasta îns° nu a avut loc. Pe patul de
moarte, a l°sat o gr°mad° de bani fiului
s°u mai mic, Andrei, pentru ca acesta s°-i
îndeplineasc° promisiunea. Andrei era
deja demult rege, când a pornit, la îndem-
nul Papei, o cruciad° (1271). Oastea
maghiar°, îns°, a fost mult mai mic°, decât
o cerea un asemenea r°zboi. De aceea,
Andrei a evitat b°t°liile. În schimb, a vizitat
alt,i domnitori £i a cheltuit mult pentru
cump°rarea relicvelor. Aceast° expedit,ie a
costat mult t,ara, vistieria s-a golit aproape
în totalitate. Regele a fost nevoit s° adune
taxe noi.

Sfânta Elisabeta din dinastia Arpadien-
ilor (Árpádházi Szent Erzsébet). A fost
fiica lui Gertrud £i a lui Andrei al II-lea.
Înc° din copil°rie a fost logodit° cu un
grof german. A tr°it, din acel moment, în
castelul p°rint,ilor logodnicului. La maturi-
tate, a devenit sot,ia grofului c°ruia i-a
n°scut trei fete. Elisabeta a petrecut, din ce
în ce mai mult timp ajutând s°racii £i
cer£etorii. Familia ei a privit-o cu ochi r°i.
Conform legendei, într-o zi, a fost oprit°
de c°tre sot,ul ei, tocmai când ducea pâine
s°racilor. Acesta era revoltat de faptul c°
sot,ia lui, d°ruia bunurile familiei,
s°racilor. Îns° în momentul în care a
deschis co£ul, a g°sit trandafiri ro£ii, în loc
de pâine. Elisabeta a fost canonizat°. Este
venerat° în întreaga Europ°. Este u£or de
recunoscut în imagini: t,ine în mân° un co£
plin de trandafiri.

Sfânta Elisabeta din
neamul Arpadienilor.
Pictură pe sticlă
din biserica Sfânta
Elisabeta din Margburg
(Germania). Elisabeta a
înfiint,at un spital pentru
săraci în acest oraş ■

Povestit,i legenda Sfintei 
Elisabeta!

Denarii de argint ai lui Béla al III-lea. Regele a realizat prin stabilizarea
banilor un surplus financiar. În fiecare an, a bătut monede noi, din ce
în ce mai mici, cont,inând din ce în ce mai put,in argint. Banii vechi 
trebuiau obligatoriu schimbat,i în bani noi, pentru care regele mai 

percepea încă o taxă. Desigur, aceasta, a stârnit revolta oamenilor.

Sigilul Bulei de aur
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CRONICA LUI ANONYMUS ● Din Evul Mediu maghiar, s-au
p°strat multe scrieri. Pe lâng° diplome, cronicile sunt cele
mai interesante. Acestea povestesc istoria Ungariei.
Nu £tim cine a fost autorul primei cronici. Autorul afirm°
despre sine c° este „notarul regelui Béla” £i îl cheam°
„me£terul P.”. De aceea l-au numit istoricii Anonymus, adic°
anonim. Acesta probabil a fost notar  în cancelaria regal° al
lui Béla al III-lea.

Cronica lui Anonymus se refer° la originile £i desc°leca-
tul poporului maghiar. Scopul lui era ca poporul s°-£i
cunoasc° istoria din aceast° lucrare £i nu din „pove£tile
t,°ranilor” sau „ciripitul cântecelor barzilor”. Cu toate c°, în
multe locuri, a notat totu£i credint,ele populare. Iat° un astfel
de exemplu: dup° p°rerea lui Anonymus, primul conduc°tor
al maghiarilor, Álmos, £i-a primit numele fiindc° mama lui,
Emese, a visat c° a r°mas gravid° de la o pas°re turul.

Opera lui Anonymus este foarte important° chiar £i în ciuda
povestirilor preluate. Cercet°torii consider° c° nu ni se ofer°,
în primul rând informat,ii despre desc°lecat, ci despre epoca
autorului, despre Ungaria de la sfâr£itul secolului al XII-lea
(de exemplu, despre familiile nobiliare de atunci).

Cine sunt barzii? (pagina 69)
Ce fel de animal este pas°rea turul? (→ Lexicul din manualul de

clasa a 5-a.)

17. INVAZIILE T†TARE

„„...Vai, din pricina p°catelor noastre
Trezi-se sup°rarea din sânul t°u
£i ne-ai lovit cu fulgere
Din norul t°u tun°tor
Acum s°geata mongolilor tâlhari
Vuie£te deasupra noastr°,...”

(Kölcsey Ferenc: Imn)

DRUMUL FRATELUI* IULIAN (JULIANUS)

Cânt°ret, ii din Evul Mediu adesea cântau despre diferite
pove£ti sau profet,ii. Conform acestora, precum £i a izvoarelor
vechi, o parte a poporului maghiar a r°mas în Orient.

La sfatul regelui, c°lug°rii dominicani s-au decis s°-i

1. Dat, i ni£te exemple de acte care au fost emise de c°tre cance-
laria lui Béla al III-lea!

2. Cine sunt baronii?
3. De ce a d°ruit domenii imense Andrei al II-lea? Ce consecint,e

a avut acest fapt?
4. Care sunt principalele dispozit, ii ale Bulei de Aur?

Epoca lui Béla al III-lea £i Andrei al II-lea

Béla al III-lea:
– oficiu regal pentru întocmirea actelor
– recuperarea Croat,iei £i a Dalmat,iei
Andrei al II-lea:
– danii imense→ revolte
– 1222 Bula de Aur – restrict,ia juridic° a
puterii regale

LECTURĂ

Statuia lui Anonymus din Városliget ■ Ce credet,i, 
de ce nu a redat sculptorul şi chipul autorului?

Cu sigurant, ° at, i mai înv°t, at despre fratele
Iulian. Ce £tit, i despre el? 
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caute. Unul dintre c°lug°ri a £i pornit la drum, a auzit despre
maghiarii r°ma£i în Orient, dar a fost nevoit s° se întoarc°
acas°, fiindc° s-a îmboln°vit. Cu câteva zile mai târziu, a
murit. În ultimele sale ore, i-a povestit fratelui Iulian, unde
pot fi g°site rudele maghiarilor r°ma£i în Orient.

Iulian a pornit la drum, cu alt,i trei c°lug°ri. Dup° pribegia
ce a durat o jum°tate de an, i-a g°sit pe maghiari. Colegii lui
nu mai erau atunci al°turi de el. Unii s-au întors, iar alt,ii
epuizat,i, au murit.

Maghiarii din Orient l-au a£teptat cu o veste groaznic°: un
nou imperiu, al hanului t°tar, vrea s° cotropeasc° toate
t,°rile din Europa! Terifianta oaste nu a putut fi învins° pân°
atunci de c°tre nimeni. Fratele Iulian s-a întors îndat° ca s°
atent,ioneze maghiarii. Atacul t°tarilor nu a survenit imediat,
astfel c° fratele a pornit din nou la drum. Cu ocazia celui 
de-al doilea drum, îns° nu i-a putut g°si pe maghiari, fiindc°
ace£tia au pierit cu tot,ii. La întoarcere, a sosit cu vestea
groaznic°: vin t°tarii!

ÎNAINTEA ATACULUI T†TAR

Andrei al II-lea a fost urmat pe tron de c°tre fiul s°u, Béla al
IV-lea (1235–1270). Noului rege nu i-a fost u£or. A mo£tenit
o vistierie aproape goal°. Majoritatea baronilor l-au urât,
fiindc° £i-a propus s° refac° puterea regal°. A luat înapoi o
parte din daniile tat°lui s°u. A dorit, prin toate mijloacele,
s° dovedeasc° c° el este unicul domn suprem. Pentru ca
nimeni s° nu se poat° a£eza în prezent,a regelui, a ars scaunele
nobililor din Sfatul regesc.

Mult,i sust,ineau c° iminentul atac al t°tarilor îl prive£te
doar pe rege. Unii domni chiar se bucurau. Cea mai mare
problem° consta în faptul c°, în Ungaria, nu £tiau aproape
nimic despre t°tari. Domnii maghiari au subestimat 
pericolul!

CUMANII

Cumanii tr°iau peste Munt,ii Carpat,i, în partea de sud-est.
Ace£tia nu au trecut la cre£tinism, iar felul lor de viat,° era
nomad*. Andrei al II-lea a dorit s° se alieze cu ei. Spera c°
va reu£i s°-i cre£tineze. I-a îns°rcinat pe dominicani cu
aceast° misiune. Cumanii au fost, între timp, învin£i de c°tre
t°tari, iar regele lor a cerut refugiu în Ungaria. Béla al IV-lea
i-a primit cu brat,ele deschise, fiindc° o£tile lor îi m°reau
puterea militar°. Cuno£teau deja stilul de lupt° al t°tarilor.
Majoritatea nobililor maghiari £i a t,°ranilor îns° nu i-au tole-
rat, fiindc° animalele cumanilor le-au p°scut sem°n°turile.

Aliant,a cu cumanii ar fi însemnat un mare ajutor pentru
maghiari. Îns°, regele lor, Kötöny, a fost asasinat în Ungaria,
la primirea primelor ve£ti despre invazia t°tarilor. Mult,i au
crezut despre acesta, poate datorit° ve£mintelor lui str°ine, c°
este spionul t°tarilor. Cumanii, dup° acest incident, au p°r°sit
t,ara furând £i pustiind.
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Adept,ii Sfântului Dominic s-au instalat în
Transilvania la cererea regelui. Ace£ti
c°lug°ri au înfiint,at, mai târziu,
numeroase £coli £i m°n°stiri în Bazinul
Carpatic.

Regulile încoron°rilor regale. În timpul
lui Béla al IV-lea, s-a clarificat £i regula-
mentul de încoronare al regilor maghiari.
Coroana a fost plasat° pe capul regelui de
c°tre arhiepiscopul de Esztergom.
Încoronarea a avut loc întotdeauna la
Székesfehérvár, în biserica construit° de
c°tre ¢tefan cel Sfânt. Dup° moartea sa
majoritatea regilor au fost înmormântat,i
aici. R°m°£it,ele bisericii se pot vedea £i în
ziua de azi.

Recapitulat, i! Sub domnia c°rui rege au ata-
cat cumanii Ungaria? 

At, i înv°t, at deja, de mai multe ori, despre
diferent, ele dintre viat, a sedentar° £i cea
nomad°. Enumerat, i aceste diferent, e!

Care rege maghiar £i-a sf°tuit fiul s°
primeasc° str°inii în t, ar°!

Luptător mongol trăgând cu arcul
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RAVAGIILE T†TARE

Oastea maghiar° a încercat s° opreasc° oastea principal° a
t°tarilor, condus° de hanul* Batu. Cele dou° o£ti s-au înfrun-
tat la 11 aprilie 1241 la Muhi. Lupta dintre t°tari £i maghiarii
cei plini de sine a început noaptea. R°s°ritul a luminat câmpul
de lupt° deja plin de sânge. Regele Béla al IV-lea a sc°pat, dar
majoritatea soldat,ilor £i a comandant,ilor s°i au murit.
Ungaria a r°mas f°r° ap°rare în fat,a inamicului.

Pustiirea t°tarilor a fost groaznic°. O parte a locuitorilor a
fost ucis°, cealalt° dus° în robie. Au incendiat localit°t,ile.
Îns°, în t,ar° au existat £i teritorii care au fost foarte slab, sau
deloc afectate de c°tre oastea t°tar°. Locuitorii acestora au
suferit mai put,in pe seama invaziilor t°tare.

Regele s-a refugiat din fat,a atacatorilor pe o insul° mic°
din Dalmat,ia (Trau). Aici a primit £i vestea c°, în anul 1242,
t°tarii s-au retras din Ungaria.

Oare de ce s-au retras? Nici pân° azi nu ne sunt cunoscute
motivele reale ale retragerii. Una dintre posibilele explicat,ii
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Mesajul hanului t°tar c°tre regele Béla
al IV-lea. „...¢tiu c° e£ti un rege puternic
£i bogat, ai mult,i soldat,i £i guvernezi de
unul singur o t,ar° mare. De aceea ît,i este
greu s° mi te închini. Cu toate astea, ar fi
mai bine dac° mi te-ai supune benevol.
Am aflat c° ai primit în t,ar° slugile mele,
cumanii. De aceea ît,i poruncesc ca, în
viitor, s° nu-i t,ii la tine, ca nu cumva s° ne
împotrivim din cauza lor...”

De ce sunt numit, i cumanii „slugile”
hanului t°tar?

Care rege maghiar a ocupat Dalmat, ia?
C°utat, i în harta istoric° insula Trau!

Béla al IV-lea este urmărit de către tătari ■ Oare de ce ar fi fost 
important ă pentru tătari capturarea regelui?

Muhi

Buda

Atacurile tătarilor

fuga lui Béla al IV-lea
PRINCIPATE
RUSEŞTI

REGATUL
POLONEZ

IMPERIUL
ROMANO-
GERMAN

Trau

Invaziile tătarilor în Ungaria şi fuga regelui din fat,a tătarilor

Vicleniile t°tarilor. T°tarii au ajuns în
Pesta grupat,i în o£ti mai mici. Au incendi-
at satele din preajm°, unul dup° altul, în
v°zul maghiarilor refugiat,i în interiorul
ora£ului. Unii au îndr°znit s° înainteze
chiar pân° la zidul Pestei. Vitejii maghiari
doreau s° porneasc° atacul, ca s° se con-
frunte cu ei, îns° regele nu le-a permis.
Pân° la urm°, arhiepiscopul de Kalocsa nu
a mai suportat umilint,a £i a n°v°lit cu oas-
tea sa asupra t°tarilor. Aparent, t°tarii au
început s° se retrag°, arhiepiscopul £i oas-
tea sa i-au luat în urm°rire.

Retragerea îns° a fost o fars°! Ajungând
într-o zon° ml°£tinoas°, oastea maghiar°
s-a blocat, soldat,ii se împotmoleau
datorit° greut°t,ii zalei de pe ei. T°tarii,
v°zându-i, s-au întors £i i-au ucis pe tot,i, în
gr°mad°.

Un alt exemplu al vicleniilor t°tare este
felul în care au traversat Dun°rea la
Esztergom. Au a£teptat pân° când a
înghet,at apa, îns° nu £tiau dac° gheat,a este
suficient de puternic° ca s° le t,in° £i caii.
De aceea, au l°sat vizavi de maghiari, pe
mal, o turm° întreag° de cai £i bovine, iar
ei s-au ascuns. Maghiarii au crezut c°
t°tarii s-au retras £i au mânat acas°
animalele pe gheat,°. Atât le-a trebuit 
t°tarilor. Au trecut peste apa înghet,at° £i 
i-au m°cel°rit pe maghiari. (Aceast°
povestire a fost notat° de c°tre un preot
supraviet,uitor, Rogerius.)
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ar fi c°, ocuparea decisiv° au planificat-o pe mai târziu.
Conform altor p°reri, au plecat fiindc°, undeva departe în
Asia de R°s°rit a murit conduc°torul t°tar suprem („marele
han”), iar în locul acestuia trebuiau s° aleag° altul. Este posi-
bil ca o parte a conduc°torilor, cum era £i hanul Batu, s° se fi
întors acas° din cauza alegerilor.
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1. Cu ce scop au pornit la drum fratele Iulian £i tovar°£ii s°i?
2. De ce fratele Iulian nu i-a mai g°sit pe maghiarii din

r°s°rit, în cel de-al doilea drum al s°u?
3. Prin ce difer° stilul de viat,° al maghiarilor de cel al

cumanilor?
4. De ce au p°r°sit cumanii Ungaria?
5. De ce era extrem de dificil° organizarea ap°r°rii împotriva

cumanilor?

Invaziile t°tare

Drumul fratelui Iulian→ vestea atacurilor t°tare.
Béla al IV-lea:
Încercarea zadarnic° de colonizare a cumanilor.
Reluarea daniilor→ mult,i baroni s-au întors împotriva regelui.
11 aprilie 1241: înfrângerea de la Muhi
Pustiiri t°tare.

LECTURĂ

B†T†LIA DE LA MUHI ● În acele vremuri, în întreaga Europ°,
toat° lumea se temea, £i pe bun° dreptate, de t°tari. Iat°
relat°rile unui martor contemporan despre imaginea
lupt°torilor t°tari: „T°tarii aveau ochii îngu£ti £i parc°
înt,epau cu privirea, probabil ar fi putut g°uri £i un ulcior de
cupru. Mirosul le era îns° £i mai groaznic. Capul le era lipit
de corp, de parc° nu ar fi avut deloc gât; fat,a le sem°na cu un
burduf de piele din cauza ridurilor £i a cucuielor. Nasul le era
atât de lat, încât se întindea pe ambii pomet,i. N°rile se
sem°nau cu ni£te gropi de morminte surpate, iar p°rul ce
cre£tea din ele le ajungea pân° în gur°.” Îns°, adev°rul era c°
r°zboinicii t°tari erau de temut datorit° felului lor de a lupta.

Cea mai mare înfrângere militar° a Ungariei de sub
Arpadieni a survenit lâng° podul râului Sajó, la Muhi. Pe
malul stâng al râului, se afla oastea imens° a t°tarilor. Ace£tia
erau probabil vreo 15-20 de mii. Comandantul lor, hanul
Batu, conduc°torul invaziilor militare, a primit, de la hanul
principal Ögödej, sarcina de a porni c°tre vest £i de a nu se
opri pân° când nu a cucerit toate t,°rile din Europa. („Întreaga
lume” – se spunea pe vremuri.) 

Tab°ra lui Béla al IV-lea, adunat° la Pesta, se în£iruia pe
malul drept al râului Sajó. Doar o parte mic° a o£tii era
alc°tuit° de cavaleria grea, marea mas° apart,inea cavaleriei
u£oare. Maghiarii £i-au a£ezat tab°ra pe o zon° întins°, pe
care au înconjurat-o cu carele lor. Conform hanului Batu,
erau precum „turma închis° într-un staul îngust”; adic° nu
puteau s° se apere corespunz°tor.

Iat° cum scrie Rogerius în Cronica lui,
Cântec de jale, despre invaziile t°tari-
lor: „Pe câmpuri £i pe drumuri z°ceau
cadavre, unele erau decapitate, altele erau
rupte în mai multe p°rt,i, bisericile £i satele
în care s-au refugiat oamenii erau pline de
cadavre incendiate. Pustiirea £i nimicirea o
vedeai peste dou° hotare, tot p°mântul era
ro£iatic din cauza sângelui, a£a z°ceau
cadavrele pe p°mânt, precum pasc turmele
pe câmpuri sau precum pietrele în mina de
piatr°.”

În Alba Iulia, în cel mai bogat £i cel mai
mare ora£ din Transilvania, autorul a g°sit
numai oase £i urme de sânge uscat pe
peret,ii d°râm°turilor.

Ce este cronica?
C°utat, i pe hart° ora£ul Alba Iulia!

Cum stabilit, i care este partea stâng° £i cea
dreapt° a râului? (Cu sigurant, ° at, i înv°t, at
despre aceasta la ora de geografie.)

Catedrala din Alba Iulia
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Béla al IV-lea a trimis un soldat ca s° spioneze tab°ra
t°tarilor. Astfel, au luat la cuno£tint,° c° vizavi de tab°ra
maghiar°, pe cel°lalt mal al râului Sajó se afl°, de fapt, hoar-
da principal° a t°tarilor! Regele a fost precaut – nu a trecut
podul. A considerat c° este mai sigur dac° îl desparte un râu
de inamic.

Regele Béla £i comandant,ii s°i nu £i-au dat seama c° au
c°zut în capcana adversarilor, preg°tit° în prealabil cu mare
grij°. Strategia militar° a t°tarilor a avut în vedere dou° posi-
bilit°t,i:

1. Dac° maghiarii trec peste pod, atunci îi vor înghesui în
semicerc la râu, dup° care îi vor nimici.

2. Dac° oastea regelui nu trece râul, atunci t°tarii vor ataca
din fat,° (peste pod), între timp, „ flancurile”* t°tarilor vor tra-
versa râul £i vor înconjura tab°ra regelui. Înainte de toate, tre-
buia capturat regele, viu sau mort! Dac° reu£eau s°-l 
anihileze pe rege, iar conduc°torii erau mort,i sau robi, atunci
toat° t,ara este în mâna lor – considerau conduc°torii t°tari.

Dar, oare, în ce se încredeau maghiarii? În mod cert, le-ar
fi convenit s° lupte într-o b°t°lie, fat,°-n fat,° cu t°tarii, ca s°
le ia pe veci pofta de a le ataca t,ara.

Înainte – sub domnia regilor ¢tefan £i Ladislau – t,ara a fost
atacat° dinspre est, de mai multe ori, iar ap°r°torii granit,elor
nu totdeauna au putut face fat,° atacurilor rapide. Îns° oastea
regal° s-a adunat repede £i, de fiecare dat°, au dat o lovitur°
decisiv° o£tilor tâlhare, ajunse în mijlocul t,°rii, înc° înainte
ca acestea s° se fi putut retrage.

T°tarii au pornit atacul pe data de 10 aprilie. Atacatorii se
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Bătălia de la Muhi

Am înv°t, at oare despre cazuri în care cava-
leria grea a reu£it s° înving° trupele cavaleriei
u£oare, cunoscându-le stilul de lupt°? Care
popor a folosit atunci aceast° tactic°?
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a£teptau ca la aceast° or° s°-i ia prin surprindere pe maghiari
£i s° cucereasc° îndat° £i cel°lalt mal al râului. Nu s-a 
întâmplat a£a. Podul fiind prea strâmt, t°tarii nu au reu£it s°
înconjoare soldat,ii maghiari, £i nu aveau nici o £ans° de
reu£it° fat,° de cavaleria bine sincronizat°. B°t°lia nu a durat
mult: hanul Batu £i-a retras soldat,ii, fiind con£tient c° în urma
luptelor £i-ar pierde cele mai bune o£ti.

Maghiarii – cu except,ia ap°r°torilor de pe pod – s-au dus
s° se odihneasc°. Nu s-au a£teptat la atacuri noi, mai ales nu
pe dou° fronturi! La o distant,° considerabil° de pod, o£tile
t°tare au traversat râul! Ace£tia au c°utat un vad la nord (unde
au putut traversa râul cu caii), iar la sud s-au folosit de plute
de lemn. În zori de zi, flancurile au trecut deja râul, iar hanul
Batu a putut ataca din nou. Paznicii podului au fost acum ata-
cat,i nu doar frontal, ci din mai multe direct,ii, astfel încât
ap°r°torii maghiari au fost nevoit,i s° se retrag°. R°mas f°r°
ap°rare, podul putea fi traversat, f°r° dificultate, de c°tre
inamici, care au reu£it în acest mod s° încercuiasc° tab°ra
maghiar°!

Cavalerilor maghiari le-a trebuit mult timp pân° s°-£i
îmbrace armura £i s° se suie pe cai, pentru ca apoi s° se ali-
nieze în rânduri de atac. A£a c° nu e de mirare c° atacul t°ta-
rilor i-a luat prin surprindere.

B°t°lia a durat de la £apte dimineat,a pân° la amiaz°. Era tot
mai evident, ceea ce înainte era de neconceput: T°tarii erau la
un pas de victorie! Din fericire, vitejii maghiari au hot°rât
din timp s°-l salveze pe regele Béla din acel inel. O mic°, dar
bine selectat° trup°, a încercat s° sparg° încercuirea.
Demersul a reu£it, dar regele se afla în continuare în primej-
die. T°tarii au început s°-l urm°reasc° pe Béla. Acum, totul
depindea de vitez°. Regele a avut mai mult,i cai de 
rezerv°, dar nici aceasta nu a fost suficient. În locul cailor
obosit,i £i epuizat,i, cortegiul a oferit domnitorului caii de 
rezerv°, mai apoi propriii cai. Soldat,ii, r°ma£i f°r° cai, au
luptat f°r° sperant,° £i au avut cu tot,ii parte de o moarte
eroic°.

18. A DOUA ÎNTEMEIERE DE T, AR†

„În acest an (1241) Ungaria, existent° de trei sute cincizeci de
ani, a fost devastat° de t°tari”- nota pe vremea aceea un c°lug°r

german. Sau poate se în£ela?

PRINT, ESA DIN M†N†STIRE

La vestea retragerii armatei t°tare din Ungaria, regele Béla al
IV-lea a p°r°sit castelul Trau de pe insula Dalmat,iei. Îns° nu
£i-a putut duce acas° cele dou° fetit,e. Le-a ad°postit într-un
mic ora£, îns° acolo fetele au murit. Mare era durerea regelui!
Î£i deplângea în acela£ timp, atât fiicele, cât £i t,ara devastat°.
A crezut c° tot r°ul survenit era de fapt pedeapsa lui
Dumnezeu. Béla a dorit s°-l împace pe Dumnezeu. De aceea
s-a decis ca s°-£i dea fiica nou-n°scut°, pe Margareta
(Margit), la m°n°stire, pentru a deveni c°lug°rit,°.
Când a crescut, Margareta a fost apreciat° pentru modestia ei
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Monumentul ridicat pentru comemorarea
bătăliei de la Muhi ■ Ce semnificat,ie au crucile 

plasate pe câmpul de luptă?
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pretutindeni. Degeaba a fost print,es°, nu l°sa s° fie servit°, ci
ea a fost cea care £i-a servit colegele din m°n°stire.

RECONSTRUIREA T, †RII

Îndat° dup° revenirea sa, Béla al IV-lea a început reconstru-
irea t,°rii.

Pentru a spori puterea militar° £i num°rul locuitorilor t,°rii,
regele i-a rechemat pe cumani. I-a colonizat în locuri
nepopulate, unde erau destule p°£uni pentru turmele lor. În
schimb, i-a obligat ca, în caz de nevoie, s° serveasc° în 
oastea regal°.

Regele deja £tia, din experient,°, c° asaltul cavaleriei u£oare
putea fi oprit doar de zidurile cet°t,ilor de piatr°. ¢i-a propus
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Colonizarea cumanilor £i a iazigilor.
Cumanii, mult timp dup° colonizarea lor,
au tr°it separat,i de maghiari. Foarte rar 
s-au legat c°s°torii mixte. În chestiunile
interne, cereau sfatul propriului lor jude.
Încetul cu încetul, au preluat obiceiurile
cre£tine, s-au stabilit în sate £i s-au apucat
de agricultur°. ¢i-au uitat limba
str°mo£easc° £i vorbeau deja în limba
maghiar°.

Iazigii au fost o populat,ie, având un trai
asem°n°tor cu cel al cumanilor. Ace£tia,
foarte probabil, au sosit în Ungaria deo-
dat° cu cumanii. Poporul iazigilor £i azi
mai p°streaz° anumite obiceiuri str°bune.

C°utat, i pe harta geografic°: Kiskúnság,
Nagykúnság £i Jászság! Pe aceste
meleaguri, tr°iau în Evul Mediu cumanii £i
iazigii.

C°utat, i denumiri de localit°t, i care se
refer° la cumani £i iazigi!

Viat,a Sfintei Margareta. Legenda Sfintei Margareta a fost
scris° £i în limba maghiar° de c°tre o c°lug°rit,°, Ráskai Lea.
Asta fiindc° majoritatea c°lug°rit,elor din m°n°stire nu
cuno£teau limba latin°.

Aici putem citi despre faptul c° Margareta a tr°it într-o
m°n°stire benedictin° de pe Insula Iepurilor. Azi insula îi poart°
numele, „Insula Margareta” (Margit-sziget). Margareta era
foarte modest°: cu toate c° era print,es°, g°tea £i sp°la vasele o
dat° pe s°pt°mân°. Se angaja cu bucurie la cur°t,area £i
m°turarea buc°t°riei, la t°iatul £i c°ratul lemnelor, precum £i la
tragerea apei din fântân°. A efectuat toate muncile, care în alte
locuri au fost f°cute de slugi. Îngrijea cu drag chiar £i bolnavii
de care restul c°lug°rit,elor erau dezgustate.

Cu cât,iva ani mai târziu, Béla al IV-lea £i-a propus s°-£i
m°rite fiica în ciuda promisiunii. A sperat ca astfel, viitorul sot,,
regele Cehiei, îi va deveni aliat. Îns° print,esa s-a împotrivit
voint,ei regelui. Voia s°-£i t,in° leg°mântul £i s° r°mân°
c°lug°rit,°. Pân° la urm°, regele a cedat voint,ei fiicei sale.

Sfânta Margareta ■ De ce este ea renumită?

Locurile de colonizare ale cumanilor şi iazigilor ■ Căutat,i pe harta
geografică: Kiskúnság, Nagykúnság şi Jászság! Căutat,i denumiri de 

localităt,i care îşi au etimologia în cuvintele cumani şi iazigi!
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construirea mai multor cet°t,i de acest gen. A renunt,at la
luarea înapoi, £i ba mai mult, a d°ruit noi domenii baronilor.
Condit,ia donat,iei a fost ca, pe noile domenii, s° se con-
struiasc° cet°t,i de piatr°. S-au construit aproximativ o sut°
de asemenea cet°t,i pân° la moartea regelui. (Béla a construit
cet°t,i £i pe domeniile regale.) Regele a obligat ora£ele ca s°
construiasc° ziduri groase, turnuri £i bastioane solide. În
schimb, cet°t,enii ora£elor beneficiau de variate privilegii,
asemenea locuitorilor ora£elor din Europa de Vest.

În Ungaria, exact precum în vestul Europei, locuitorii
ora£elor mari au beneficiat de dreptul de a-£i alege
conduc°torii (ace£tia se numeau juzi). În chestiunile lor
juridice, decizia era luat° de c°tre jude £i membrii consiliului.
Ace£tia datorau regelui impozit unitar pl°tit o dat° pe an.
Consiliul ora£ului stabilea £i suma pe care trebuia s° o
pl°teasc° fiecare individ. Ora£ele care beneficiau de aseme-
nea privilegii au fost numite ora£e libere regale.

¢i locuitorii Pestei au fost obligat,i s°-£i construiasc° cetate
fortificat°, îns° teritoriile plane de lâng° Dun°re nu au fost
potrivite. Astfel, oamenii au construit fortificat,ia pe cel°lalt
mal al Dun°rii, pe munte. A£a a luat fiint,° Buda. Regele £i-a
construit palatul pe muntele Buda, în partea sudic° a cet°t,ii
de azi. Acesta î£i petrecea majoritatea timpului aici, astfel
capitala t,°rii, în acea perioad°, s-a mutat la Buda.

În zonele pustiite, în urma t°tarilor nu au r°mas decât

Cum s-au construit cet°t,ile de piatr°?
Rar se întâmpla ca zidurile cet°t,ilor s° fie
construite în totalitate din piatr°. Piatra era
prea scump°. De obicei, s-au ridicat dou°
ziduri de piatr° la o distant,° de un metru
sau o jum°tate de metru. Între acestea s-a
turnat nisip, var £i sf°râm°turi de piatr°.
Dup° o vreme, aceast° umplutur° s-a
înt°rit, adic° s-a „pietrificat”.

Victoriile din vest. Ungaria era înc° în
toiul invaziilor t°tare când print,ul austriac
a ocupat mai multe cet°t,i ale lui Béla al 
IV-lea. Regele, dup° ce £i-a ref°cut armata,
a pornit la recucerirea acestora. Print,ului
austriac nu-i era team° de maghiari.
Acesta a crezut c° Béla nu va fi capabil 
s°-l înfrâng°, la doar cât,iva ani dup°
invaziile t°tare. S-a în£elat: chiar £i el a
fost r°nit mortal pe câmpul de lupt°.

Comitatele nobiliare. Sub domnia lui
Béla al IV-lea, not,iunea de comitat nu mai
avea înt,elesul pe care l-a avut sub domnia
regilor ¢tefan £i Ladislau.  Nobilii din
comitate au încercat s° înfrunte agresivi-
tatea baronilor. De aceea, £i-au ales cu
acordul regelui judec°tori, care aveau
dreptul s° hot°reasc° asupra apartenent,ei
anumitor teritorii. Fiindc° nobilii se con-
siderau unicii slujitori ai regelui, juzii s-au
numit juzi nobiliari. Al°turi de ace£tia se
afla comitele, desemnat de c°tre rege.
Atribut,ia lui era verificarea £i impunerea
respect°rii legilor. 

Ce am înv°t, at în lect, ia a opta despre drep-
turile ora£elor? Cum s-au ales conduc°torii £i
juzii ora£elor? Cu ce scop s-au strâns impozite
în ora£e? 

Construirea cetăt,ii de piatră

057-091 roman4 tord.qxd 7/9/09 7:03 Page 84



Ungaria în vremea Arpadienilor 85

ruinele satelor. Nu era cine s° lucreze p°mântul. Cu acordul
regelui, nobilii au adus coloni£ti din str°in°tate. Acestora li
s-au oferit diferite privilegii pentru a-i convinge s° vin° în
Ungaria, cum ar fi scutirea lor de plata impozitelor mai mult,i
ani la rând.

Înfiint,area unei noi armate era, pentru rege, o chestiune
mai urgent° chiar decât reconstruirea t,°rii. Béla se temea de
revenirea t°tarilor. Oastea regal° a obt,inut victorii pe alte 
teritorii (la granit,ele de vest).

Important,a lui Béla al IV-lea nu s-a ar°tat doar prin recon-
struirea rapid° a t,°rii. Regele a fost capabil de a-£i schimba
atitudinea mândr° £i eronat° de dinainte. A ajuns la
înt,elegere £i cu fiul s°u ¢tefan, care aspira la putere. Au
împ°rt,it t,ara în dou°, oferind partea de r°s°rit lui ¢tefan.

Conflictul dintre Béla £i fiul s°u era în folosul nobililor.
Ace£tia î£i ofereau serviciul celui care le promitea mai multe
domenii. Unii domni au posedat teritorii aproape cât
regele.

19. „ULTIMA CREANG† DE AUR”

În Evul Mediu, marile familii î£i întocmeau cu mândrie arborele
genealogic. Dac° îns° pe arbore nu mai figurau descendent, i pe
linie masculin°, atunci afirmau trist: „s-a rupt ultima creang°”.

LADISLAU CUMANUL (KUN LÁSZLÓ)

La doi ani dup° moartea lui Béla al IV-lea, tronul a fost ocu-
pat de c°tre nepotul s°u, Ladislau al IV-lea (1272-1290),
care pe atunci avea doar zece ani. Acesta a fost supranumit
Ladislau Cumanul, mama sa fiind de origine cuman°. Marii
domni ai t,°rii nu s-au preocupat de copil £i nu s-au supus nici
mamei sale, care domnea în numele s°u.

Magnat,ii erau preocupat,i doar de cre£terea
propriet°t,ilor lor. În acest scop se mai £i r°zboiau. Luptele
nu au crut,at nici domeniile micii nobilimi, nici satele sau
ora£ele. Inclusiv biserica a suferit anumite daune. Au furat £i
incendiat biserici £i m°n°stiri.

Prelat,ii £i-au propus s° pun° cap°t acestei situat,ii nefaste.
Pentru aceasta, au întrunit congregat,iile nobiliare sub
numele de diet°. Aceasta l-a obligat pe Ladislau, care pe
atunci avea doar 15 ani, s° jure c° va lichida baronii, care
devastau domeniile altora. Pentru aceasta avea nevoie îns°,
de ajutorul cumanilor.

Béla al IV-lea £i fiul s°u ¢tefan (mai târziu
al V-lea) au început o lupt° crâncen°, exact
cum era pe vremuri între Béla £i tat°l s°u,
Andrei al II-lea. Fiind foarte îndurerat° la
gândul c° tat°l £i fratele ei vor târî t,ara
într-un nou r°zboi, Margareta a readus
pacea între ei.

Aducet, i câteva exemple de lupte pentru
tron înv°t, ate mai devreme!

Dup° moartea lui Béla al IV-lea, a ajuns
rege fiul s°u ¢tefan al V-lea. Acesta îns° a
domnit doar doi ani. Ca s°-l £antajeze,
marii magnat,i, i-au furat fiul, pe Ladislau.
Regele ¢tefan la aceast° veste, s-a
îmboln°vit  £i în curând a murit.

Iat° însemnarea cronicarului despre
domnia lui Ladislau al IV-lea: „În
aceast° perioad°, poporul a numit cotiga,
adic° carul cu dou° rot,i, carul regelui
Ladislau, fiindc° datorit° jafurilor con-
stante, au disp°rut din t,ar° animalele de
tract,iune, iar oamenii au fost prin£i în jug,
precum dobitoacele.”

T°tarii atac° din nou! Sub domnia lui
Ladislau Cumanul a avut loc un nou atac
al t°tarilor, care se mai nume£te £i a doua
invazie. Oastea t°tarilor era mai mic°
decât în 1241. Zidurile ora£elor, precum £i
cet°t,ile de piatr° „au trecut testul cu brio”:
majoritatea au putut fi ap°rate. Mult,umit°
acestora, a doua invazie a t°tarilor nu a
avut urm°ri nefaste.

1. De ce s-a c°lug°rit Margareta?
2. Ce fel de m°suri a luat Béla al IV-lea în privint,a

– cumanilor
– relu°rii daniilor
– ora£elor
– reconstruirii t,°rii?

3. De ce este r°u dac° se formeaz° mari domenii feudale?

A doua întemeiere de t,ar°

Béla al IV-lea £i-a modificat politica dup°
invaziile t°tarilor→ t,ara a devenit puternic°.
Au ap°rut alte probleme:
Lupta pentru putere dintre regele Béla £i fiul
s°u.
Formarea marilor propriet°t,i.
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Regele a petrecut din ce în ce mai mult timp între cumani.
Se îmbr°ca £i se comporta precum cumanii. În loc s°-£i fi
petrecut ziua cu sot,ia sa cre£tin°, el petrecea al°turi de trei
fete cumane. Pe sora sa, care tr°ia precum Sfânta Margareta,
într-o m°n°stire, a r°pit-o £i a silit-o s° se c°s°toreasc° cu un
nobil ceh.

Maghiarii au fost stupefiat,i de p°catele regelui. Prelat,ii l-au
excomunicat. Ca s° obt,in° iertare, Ladislau s-a întors
împotriva poporului s°u iubit, împotriva cumanilor £i i-a
învins în b°t°lie. La scurt timp, a fost ucis de c°tre un aten-
tator cuman.

Ce presupunea excomunicarea bisericeasc°?

ULTIMUL REGE ARPADIAN

Ladislau Cumanul nu a avut fii. Dup° moartea sa, au ap°rut
o serie de pretendent,i pentru coroan°. Unul dintre ei a fost
fiul sorei sale, Carol (Károly) crescut în Italia. Nobilii l-au
ales, îns° pe Andrei al III-lea (1290–1301), nepotul lui
Andrei al II-lea.

Andrei al III-lea a f°g°duit s° pun° definitiv cap°t  act,iunilor
devastatoare ale marilor nobili, care £i-au m°rit domeniile prin
fort,°, ajun£i deja de nest°pânit. Ace£tia se comportau pe pro-
priile lor p°mânturi de parc° ar fi fost regi. Oamenii i-au £i
numit cr°i£ori. Mai ales mica nobilime suferea de pe urma lor
fiind obligat° s°-i serveasc° pe cr°i£orii cu arme. 

Regele a pornit mai multe lupte împotriva cr°i£orilor.
Pe unii i–a învins, îns° i-a iertat în momentul în care i-au jurat
loialitate. Astfel, nu le-a sl°bit puterea. Csák Máté se num°ra
printre cei mai puternici cr°i£ori. Acesta, la început, i-a
sust,inut pe Ladislau al IV-lea £i pe Andrei al III-lea în luptele
lor împotriva celorlalt,i nobili. În schimbul serviciilor sale, a
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Regele mânios. Arhiepiscopul de
Esztergom a trimis doi preot,i pentru a-l
convinge, cu vorbe blânde, pe Ladislau
Cumanul s°-£i trimit° sora înapoi la
m°n°stire. Regele îns°, nici m°car nu i-a
ascultat. Le-a replicat în felul urm°tor:
„Dac°, întâmpl°tor, a£ avea 15, s-au mai
multe surori la m°n°stire, pe toate le-a£ lua
de-acolo. Le-a£ m°rita ca prin ele s°-mi
câ£tig rude, cu ajutorul c°rora s°-mi
exercit voint,a. Adic° ni£te persoane care
s° m° sust,in° din plin! Îmi pas° prea put,in,
sau deloc, dac° acest fapt se afl° în 
consens cu legile biserice£ti sau nu. Asta
fiindc°, în ceea ce m° prive£te, legea sunt
eu!” Acestea fiind spuse, a mai £i
amenint,at preot,ii cu sabia.

T,ara Româneasc°. Haosul creat sub dom-
nia lui Ladislau Cumanul a fost folosit
împotriva regelui, nu doar de c°tre domnii
maghiari. Dup° invaziile t°tare, s-a n°scut
un nou principat, pe lâng° frontiera de est
a t,°rii, T, ara Româneasc°. Locuitorii aces-
tuia au fost românii* £i cumanii. În fruntea
acestora, se afla voievodul, care era
vasalul regelui maghiar. Voievodul nu s-a
mai supus regelui Ladislau Cumanul.

C°utat, i în atlasul istoric T, ara Româ-
neasc°! În care t,ar° se afl° actualmente?

Cr°i£orii au t,inut armate mari. Pe domeni-
ile lor, au îndeplinit £i funct,ia judec°to-
reasc°, au privat de drepturi ora£e £i nobili,
au trimis soli la domnitori str°ini, £i s-a
mai întâmplat s° £i bat° monede.

Imaginea lui Ladislau
Cumanul şi a ucigaşilor
săi în Cronica Pictată.
Cine şi de ce l-au ucis pe 

Ladislau al IV-lea?
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primit domenii £i titluri noi. În momentul în care a realizat c°
a devenit destul de puternic, s-a împotrivit regelui.

Andrei al III-lea s-a îmboln°vit £i a murit la începutul
anului 1301. El a fost ultimul descendent al lui Árpád pe
linie masculin°. Atunci s-a afirmat c°: „s-a stins neamul
Arpadienilor”. 
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Cetarea Trenčín ■ De ce este avantajoasă
pozit,ionarea cetăt,ii?

Centrul domeniilor lui Csák Máté se aflau
în T, inutul de Nord, în cetatea Tren∂ín.
Máté a fost numit Mátyus de c°tre con-
temporani. Acest nume s-a p°strat £i în
denumirea de azi a acelor locuri,
Mátyusföld.

Însemn°rile lui István Ákos, baronul
fidel al lui Andrei al III-lea, despre
moartea domnului s°u: „Clerul superior
al t,°rii, baronii, nobilii £i oamenii de toate
st°rile (...) plângând ultima creang° din
prima s°mânt,° regal°, cel din sângele lui
¢tefan cel Sfânt, s-au fr°mântat mult,
gândindu-se cum £i unde î£i vor g°si, prin
voint,a lui Dumnezeu, un rege vl°star din
sângele regilor sfint,i.”

Cât, i ani au trecut de la încoronarea lui
¢tefan I (cel Sfânt) pân° la moartea ultimului
descendent pe linie masculin° din Casa
Arpadienilor?

Arborele genealogic al Casei Arpadienilor ■ Oare ce marchează culorile liniilor din acest arbore?

ÁRPÁD (889–907)

ZSOLT (907–947)

TAKSONY (947–972)

I. SFÂNTUL ¢TEFAN
(997–1038)

GÉZA (972–997) Mihai

Vazul

Pin•ul
Emeric

PETRU
(1038–1041

£i 1044–1046)

so•ul unei fete necunoscute:
ABA SÁMUEL
  (1041–1044)

       so•ul unei fete necunoscute:
    Pietro Orseolo

   dodge din Vene•ia

LeventeANDREI I
(1046–1060)

BÉLA I
(1060–1063)

SALAMON
(1063–1074)

GÉZA I
(1074–1077)

LADISLAU I (CEL SFÂNT)
(1077–1095)

ÁlmosKÖNYVES KÁLMÁN
(1095–1116)

¢TEFAN AL II-LEA
(1116–1131)

BÉLA AL II-LEA (CEL ORB)
(1131–1141)

¢TEFAN AL IV-LEA
contrarege: 1163)

LADISLAU AL II-LEA
anti-rege: 1162–1163)

GÉZA AL II-LEA
(1141–1162)

¢TEFAN AL III-LEA
(1162–1172)

BÉLA AL III-LEA
(1172–1196)

EMERIC
(1196–1204)

ANDREI AL II-LEA
(1205–1235)

BÉLA AL IV-LEA
(1235–1270)

¢tefan
(s-a n°scut dup° moartea

tat°lui, în str°in°tate)

Sfânta ElisabetaLADISLAU AL III-LEA
(1204–1205)

ANDREI AL III-LEA (1290–1301)
(se stinge dinastia Arpadienilor

pe linie b°rb°teasca)

¢TEFAN AL V-LEA (1270–1272)Sfânta Margareta

Mária
so•ul: Carol al II-lea (Anjou)

rege napolitan

  Carol

CAROL I (1308–1342)

LADISLAU AL IV-LEA (CUMANUL)
(1272–1290)

secolul
al XIV-lea

secolul
al XIII-lea

secolul
al XII-lea

secolul
al XI-lea

secolul X

Dinastia de Anjou
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CUM S-AU C†S†TORIT STR†MO¢II MAGHIARILOR? ● Mai
demult, c°s°toriile nu s-au legat din iubire, ci fiind aranjate
de c°tre p°rint, i. În primul rând, ca nu cumva prin c°s°torie s°
scad° averea familiei, ci mai degrab° s° se înmult,easc°. 

Sot,ia înainte de nunt° primea zestre adic° diferite obiecte
de valoare £i de întrebuint,are. Familia sot,ului, în schimb,
d°ruia diferite cadouri familiei fetei. La aceasta se refer° £i
expresiile din limba maghiar°: „feleségül vesz” (a lua de ne-
vast°) £i cel de „vôlegény” (în original suna vevô legény–
fl°c°u cump°r°tor). Cuvântul „menyasszony” provine din
„menyem asszony”- femeie nor°. Femeia se muta la familia
b°rbatului, unde trebuia s° asculte de soacr°.

Mult, i fl°c°i îns°, nu au putut pl°ti suma cerut° pentru fat°.
În asemenea cazuri au recurs la furarea sau r°pirea fetelor.
Acesta era un obicei des întâlnit la maghiarii p°gâni. De
aceea, legea secund° a lui ¢tefan I se pronunt,° grav asupra
acestei crime: „Dac° careva dintre viteji ar fura o fat°
împotriva voint,ei p°rint,ilor ei, decidem ca s° dea fata înapoi
p°rint,ilor, iar tâlharul s° pl°teasc° cu zece juncani pentru furt,
dup° aceea s° se împace cu p°rint,ii fetei. Dac° un om s°rac
înf°ptuie£te un asemenea act, s°-£i r°scumpere furtul prin
cinci juncani.”
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1. Cu ce scop s-a întrunit dieta sub domnia
lui Ladislau al IV-lea?

2. Cum a murit regele?
3. Cine sunt cr°i£orii?
4. Cum a sl°bit puterea cr°i£orilor din vre-

mea lui Andrei al III-lea?
5. De ce nu s-a putut pune cap°t domniei

acestora?

„Ultima creang° de aur”

Domnia lui Ladislau al IV-lea (Cumanul).
Cre£te puterea cumanilor £i a mo£ierilor.
Prima diet°.
Cre£te puterea cr°i£orilor sub Andrei al III-lea. Cel mai puternic
a fost: Máté Csák.
1301: se stinge descendent,a masculin° a Casei Arpadienilor.

LECTURĂ

De ce trebuia fl°c°ul s° se împace cu
p°rint, ii fetei?

De ce au pl°tit vitejii zece, iar oamenii
s°raci cinci juncani?

VIAT,A COTIDIANĂ, ISTORIE SOCIALĂ

R†M†¢I§E ARPADIENE ÎN UNGARIA DE AZI ● BISERICI ● Din
bisericile £i castelele construite în epoca Arpadienilor, azi 
s-au p°strat destul de put, ine. Multe dintre ele au fost d°râmate
pe timp de r°zboi. Altele au fost transformate de-a lungul 
secolelor, m°rite sau modernizate. Câteodat°, nici nu ne 
d°m seama c° înc°perea în care ne afl°m exist° de mai bine
de 500 de ani!

Nu £tim cine a construit prima biseric° din Ungaria.
Arheologii îns° au descoperit c° pe vremea principelui Géza,
exista deja în Esztergom o bisericut,° în form° circular° (i s-au
g°sit doar urmele fundat,iei). Capele circulare s-au construit £i
mai târziu. A£a este, de exemplu, bisericut,a din satul Öskü.

¢tefan a ordonat, precum bine £tit,i, ca fiecare zece sate s°
construiasc° o biseric°. Oamenii s-au supus cu sigurant,°
poruncilor regale, îns° azi aproape niciuna dintre aceste bise-
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rici nu s-a p°strat. Fiindc° erau construite din lemn, este posi-
bil s° fi ars sau s° fi putrezit de-a lungul anilor. Una dintre
put,inele biserici de piatr° ce s-au mai p°strat, se afl° azi la
Tarnaszentmária, lâng° Eger. 

Remarcat,i caracteristicile arhitecturii arpadiene, a stilului
romanic! Ferestrele mici, înguste £i peret,ii gro£i. Biserica s-a
construit în acest fel, fiindc°, în caz de atac, trebuia s° ofere
refugiu oamenilor din satele din jur. Poarta groas° de lemn a
fost încuiat° din interior cu bare încruci£ate din fier, iar
oamenii s-au ap°rat stând la ferestre.

Invaziile t°tare nu au scutit nici cl°dirile biserice£ti. Odat°
cu reconstruct,ia t,°rii, au trebuit ref°cute multe biserici.
Printre acestea s-au g°sit atât cl°diri imense, cât £i mici.

Dintre bisericile de dimensiuni mari trebuie amintit°
biserica din Ják. Construirea ei a început înc° înaintea 
invaziilor t°tare, îns° lucr°rile au fost suspendate pe perioada
r°zboiului, a£a c° au terminat-o mai târziu. Aici, pe lâng°
biseric°, exista £i o m°n°stire care îns° a disp°rut aproape
f°r° urme. Biserica din Ják nu a fost construit° de c°tre rege,
ci la comanda unei familii nobiliare. Dimensiunile £i bog°t,ia 
bisericii reflect° puterea familiei respective.

În Ungaria, la sfâr£itul epocii, nu s-au construit doar bise-
rici impozante. Nobilimea cu relativ put, ine domenii sau sate
nu £i-ar fi permis finant,area unor asemenea construct,ii.
Ace£tia £i-au construit capele mici cât clasa voastr°. În ciuda
dimensiunilor s-a urm°rit ornamentarea lor cu statuete £i
gravuri din piatr°. Fiindc° aceste biserici s-au construit deja
din piatr°, unele s-au p°strat pân° azi. Printre acestea se
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Modificările în timp ale bisericii de la Öskü: la
început, era turn de veghe roman, mai târziu
biserică creştină, apoi geamie turcească, iar azi 

din nou biserică creştină.

Capela regală din Esztergom. Probabil că, în locul acestei clădiri, s-a
aflat prima biserică din Ungaria. Ruinele capelei au fost descoperite de 

către arheologi.

Csempeszkopács. Biserica nu este cu mult mai
mare decât clasa voastră. Clădirea indică şi
numărul mic de locuitori pentru care, probabil,
şi această biserică s-a dovedit a fi destul de
mare ■ După părerea voastră, cam cât,i locuitori 

avea un sat medieval din Ungaria?
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num°r° £i cea din Csempeszkopács. (Satul se afl° în partea de
sud-vest a Ungariei.)

CET†T, I ● Dintre cet°t,ile din epoca Arpadienilor, s-au p°strat,
din p°cate, £i mai put,ine. Dintre fortificat, iile de p°mânt se
mai p°streaz° cetatea Szabolcs. Dimensiunile ei sunt imense.
În caz de atac, în cetate s-au putut refugia nu numai t,°ranii
din satele din jur, ci £i animalele lor.

Printre cet°t,ile de piatr°, construite dup° invaziile t°tarilor,
cea mai celebr° este cetatea din Szigliget, situat° pe malul
nordic al lacului Balaton. Este foarte simplu de ghicit motivul
pentru care au construit-o tocmai aici. Din cetate, se poate
vedea departe, astfel se puteau observa, din timp, o£tile ina-
mice. Cetatea oferea sigurant,° nu doar prin masivitatea
zidurilor sale, ci £i fiindc° s-a construit pe un munte abrupt.
Astfel, atacatorii au fost nevoit,i s° urce muntele, £i pân° când
au ajuns la baza zidurilor, erau deja rupt,i de oboseal°.

90 Ungaria în vremea Arpadienilor

Cronicile ungure£ti

Ce at,i înv°t,at despre Anonymus?

Lucrarea lui Anonymus a fost completat°
sub domnia lui Ladislau Cumanul de c°tre
un alt cronicar. Numele acestuia îl
cunoa£tem deja: Simon de Kéza. Acesta
tr°ia la curtea regelui. Conform lui Simon
de Kéza, maghiarii sunt descendent,ii
hunilor, motiv pentru care lucrarea descrie
pe larg £i istoria hunilor.

Cine au fost hunii?
Anonymus £i Simon de Kéza povestesc

doar despre începuturile poporului
maghiar. Evenimentele care au urmat dup°
desc°lecat, le cunoa£tem din alte dou°
codexuri. Unul dintre acestea a fost scris
în anii 1350 £i se nume£te Cronica Pictat°.
Aceasta £i-a primit numele de la imaginile
colorate pe care le cont,ine. Cel°lalt codex 
s-a scris £i mai târziu (la sfâr£itul secolului
al XV-lea). Autorul acestuia este János
Thuróczy, astfel c° lucrarea se intituleaz°
Cronica* lui Thuróczy.

Biserica din Ják. Remarcat,i în imagine carac-
teristicile stilului romanic: structura arhitecturală

scundă, precum şi dispunerea ferestrelor.

Cetatea de la Csesznek
■ Din ce motiv s-au con-
struit cetăt,ile pe munte?

Drumul care conducea în cet°t,ile de pe
munte era unul spiralat*. Soldat,ii atacatori
purtau sabia £i lancea, precum £i celelalte
instrumente de lupt° pe partea dreapt°, în
vreme ce scutul îl t,ineau în cealalt° mân°.
De aceea constructorii au f°cut acest drum
în a£a fel încât, soldat,ii urcând pe serpen-
tine s° aib° orientat° c°tre cetate partea
dreapt°.
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RECAPITULARE

1. Când a început desc°lecatul?
2. Caracterizat,i societatea maghiarilor desc°lec°tori! 
3. Ce fel de me£te£uguri erau dezvoltate la maghiarii

desc°lec°tori?
4. De ce au întreprins str°mo£ii maghiarilor incursiuni 

militare?
5. C°rui fapt se datora succesul militar al maghiarilor?
6. De ce au fost, pân° la urm°, învinse triburile invadatorilor?
7. Care au fost cele mai importante dispozit,ii ale principelui

Géza?
8. Cine era Koppány?
9. Când a domnit ¢tefan I (cel Sfânt)? Care au fost cele mai

importante m°suri luate de c°tre acesta?
10. Ce fel de lupte au sl°bit Regatul Ungariei dup° domnia lui

¢tefan I (cel Sfânt)?
11. Caracterizat,i legile lui Ladislau I (cel Sfânt)!
12. În ce direct,ii s-au întins teritoriile Regatului Ungariei în

timpul lui Ladislau I (cel Sfânt) £i Könyves Kálmán?
13. În ce an £i de ce a emis Andrei al II-lea Bula de Aur?
14. Ce £tit,i despre fratele Iulian?
15. Ce s-a întâmplat la Muhi? Când a avut loc aceast° b°t°lie?
16. Ce fel de dispozit,ii a dat Béla al IV-lea pentru reorganizarea

t,°rii dup° invaziile t°tare?
17. În ce fel au influent,at dispozit,iile lui Béla al IV-lea situat,ia

nobililor? (Gândit,i-v° c° au existat mai multe categorii de
nobili!)

18. De ce a sl°bit puterea regal° sub domnia ultimilor Arpadi-
eni?

19. Când s-a rupt „ultima creang° de aur”? Ce înseamn° aceast°
expresie?

Propuneri pentru lectur° suplimentar°:

Hegedûs Géza: Korona és kard. Képes történelem. Bp., 1975

Csoba Csaba: „Árpád jöve magyar néppel”. Új képes történelem. Bp.,

1996

Csoba Csaba: Árpád örökében. Új képes történelem. Bp., 1996

Estók János: Királynék könyve. Bp., 2000

Font Márta: Így élt Könyves Kálmán. Bp., 1993

Földes Péter: Ha a krónikák igazat mondanak. Bp., 1982

Hogyan éltek elôdeink? Bp., 1980

Királyok könyve. Szerkesztette: Gáspár Zsuzsa és Horváth Jenô. Bp.,

1995

László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Bp., 1967

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Bp., 1972

Magyar történelem gyermekeknek. Szerkesztette: Tóth Dóra. Bp.,

1994

Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diak ki kicsoda. Bp., 1994

Varga Domokos: A mogyeriektôl Mohácsig. A magyarság története
1526-ig. Bp., 1992

Dup° desc°lecat, maghiarii au întreprins
diferite incursiuni militare înspre vest,
sud £i sud-est. Dup° mai multe înfrân-
geri, principele Géza a realizat c° trebuie
luat drept exemplu sistemul de organi-
zare al statelor vestice. Géza a trecut
la cre£tinism, botezându-£i fiul (pe
regele ¢tefan – mai apoi cel Sfânt).
¢tefan £i-a consolidat prin lupte
crâncene puterea. Papa i-a trimis
coroan°, astfel Ungaria a putut intra în
rândul regalit°t,ilor cre£tine. Regele a
organizat biserica maghiar° £i comi-
tatele. A asigurat ordinea prin lege.

Fiul Sfântului ¢tefan, print,ul Emeric,
a murit de tân°r, ceea ce a cauzat, mai
ales, o perioad° zbuciumat°, care a durat
câteva decenii în istoria Ungariei.
Profitând de conflictul pentru tron,
împ°rat,ii romano-germani au încercat s°
cucereasc° Ungaria. Ordinea a fost
restabilit° de c°tre Ladislau (cel Sfânt) £i
Könyves Kálmán. Puterea statului
maghiar a fost simbolizat° £i de
diferitele cuceriri. Dup° moartea lui
Kálmán au reînceput din nou luptele
pentru tron. Béla al III-lea a consolidat
puterea regal°. A introdus sistemul can-
celariei. El s-a num°rat printre cei mai
bogat,i domnitori europeni.

Puterea regal° a sl°bit la începutul
secolului al XIII-lea, fiindc° Andrei al
II-lea a d°ruit domenii imense
sust,in°torilor s°i. §ara era amenint,at° de
atacurile t°tarilor. Dup° pustiirile ce au
durat un an întreg, t°tarii au p°r°sit
Ungaria. Regele Béla al IV-lea, „al
doilea întemeietor de stat” a reorganizat
Ungaria devastat°.

Dup° moartea lui Béla al IV-lea, pute-
rea regal° a sl°bit din nou. Pe atunci,
existau deja domenii nobiliare imense.
Cei mai mari mo£ieri (baronii) au luptat
unul împotriva celuilalt sau chiar £i
împotriva regelui. Cei mai puternici
baroni domneau pe propriet°t,ile lor pre-
cum cr°i£orii.

În anul 1301, s-a stins descendent,a pe
linie masculin° a dinastiei Arpadienilor.
§ara s-a rupt în buc°t,i.
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20. T, ARA LUI CAROL I (I. KÁROLY) 

Dup° moartea lui Andrei al III-lea, tronul t,°rii a fost râvnit de
c°tre trei persoane. Atât Venceslav din Cehia, Otto din Bavaria

cât £i Carol din familia Angevinilor, aveau adept, ii lor. Adev°rat, ii
domni erau cr°i£orii, care au împ°rt, it între ei aproape toat° t,ara.
Oare s-a putut, în asemenea condit, ii, consolida puterea regal°?

ÎNFRÂNGEREA CR†I¢ORILOR

Din lupta ce a urmat dup° decesul ultimului descendent
masculin al Arpadienilor, a ie£it victorios Carol. Acesta a
fost sust, inut îndeosebi de c°tre Pap° £i a fost încoronat în
anul 1308, având acordul majorit°t,ii nobililor. (Sfânta
Coroan° i s-a a£ezat pe cap abia în anul 1310.)

Recapitulat, i! Când a fost considerat° încoronarea unui rege, în
Ungaria, un act legitim?

Dup° ce £i-a învins rivalii, Carol I (1308–1342) £i-a pro-
pus s° sl°beasc° puterea cr°i£orilor. A pornit campanii mili-
tare împotriva lor. Cr°i£orii se urau reciproc, la fel de mult
precum îl urau pe rege, de aceea nu s-au putut alia. Astfel
abilul rege s-a luptat o dat° doar cu un singur du£man. Regele
a angajat mercenari cu banii obt,inut,i din sprijinul financiar
al ora£elor care au suferit de pe urma cr°i£orilor jefuitori.

În urma luptelor, Carol I i-a învins pe aproape tot,i cr°i£orii.
Doar puterea lui Máté Csák nu a putut s° o sl°beasc°. Cet°t, ile
£i domeniile acestuia au ajuns în posesia sa abia dup°
moartea cr°i£orului.

O NOU† P†TUR† DE LATIFUNDIARI

Carol I a donat cet°t,ile cucerite sust,in°torilor s°i. Ace£tia au
fost init,ial nobili s°raci, care £i-au dovedit vitejia în lupte.
Fiindc° £i-au primit domeniile £i cet°t,ile de la rege, i-au
r°mas fideli acestuia. Datoria noilor nobili (baroni) era £i s°
se al°ture în vreme de r°zboi oastei regale. Au avut drep-
tul de a conduce soldat,ii sub propriile steaguri, de aceea
s-au numit seniori bandielari. Steagurile lor reprezentau
blazoanele familiale* primite de la rege. Soldat,ii adunat,i sub
steagul nobilului, adic° armata lui, s-a numit banderie.

III. EVUL MEDIU DEZVOLTAT
ÎN UNGARIA

Privind harta, povestit, i pe unde aveau £i
c°rui cr°i£or îi apart, ineau domeniile din t, ar°?

Dac° dorit, i, desenat, i în caiet proiectul pro-
priului blazon!

Cum s-a numit Carol I? Numele original,
napolitan, al regelui era Caroberto. Întrucât
astfel de nume unguresc nu exist°, regele a
fost numit de c°tre sust,in°torii s°i Carol.
Cu acest nume, semna £i diplomele. Mai
târziu, s-a r°spândit £i numele de Carol
Robert. Multe str°zi £i piet,e p°streaz°, sub
acest nume, memoria regelui.

Pierderea coroanei. „Atunci când print,ul
Otto a adus Sfânta Coroan° în Ungaria,
temându-se de du£mani, £i-a închis
coroana într-o plosc° f°cut° de un me£ter
strungar. Odat°, pe când c°l°rea împreun°
cu escorta sa, în lini£tea nopt,ii, într-un loc
unde umblau destul de mult,i c°l°tori,
plosca la un moment dat s-a dezlegat de pe
cureaua de £a, f°r° s° fie observat° de cei
din jur. Mai târziu, deja în zori de zi, sol-
dat,ii au observat c° a disp°rut coroana
pret,ioas° £i au c°l°rit înapoi atât de rapid
cât au putut. Au g°sit coroana în mijlocul
drumului, într-o mult,ime de trec°tori,
neg°sit° de c°tre nimeni. (...) O întâmplare
într-adev°r minunat°!”

(Citat din Cronica Pictat°)

Regulile viet,ii cavalere£ti. Viat,a cavaleri-
lor a fost reglementat° prin diferite reguli.
Dac° persoana cavalerului sau a regelui
era ofensat°, ace£tia erau obligat,i s°
provoace inamicul la duel. Era foarte
important ca £i cavalerul s° nu-£i dezmint°
propriile vorbe. Se întâmpla ca inamicul s°
elibereze prizonierul în schimbul cuvântu-
lui de onoare, pentru a strânge banii pentru
r°scump°rare. Dac° nu se întorcea era
desconsiderat £i de c°tre propriii camarazi.

Un aspect important al viet,ii cavalere£ti
îl reprezentau turnirurile. Despre acestea,
am înv°t,at deja în lect,ia a £aptea.
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ÎNFLORIREA ECONOMIEI

Carol I s-a str°duit s° restabileasc° £i ordinea economic°. De
aceea a b°tut monede de aur, urmând modelul italian, adic°
florentin. Monedele au fost acceptate de c°tre comerciant,ii
din întreaga Europ°, fiindc° au fost stabile £i de bun° calitate.

Regele a dorit ca aurul £i argintul s° se extrag° în cantit°t,i
mai mari. Înainte, profitul provenit din minerit îi apart,inea în
totalitate regelui. Carol a ordonat ca o parte din minereul
exploatat (din care s-a obt,inut metalul nobil) s°-i revin°
posesorului de z°c°mânt. Astfel, proprietarii au deschis mai
multe mine. În acela£i timp, regele a mai pus o condit,ie:
minereul exploatat putea fi vândut doar în locurile de
schimb ale regelui. Minereul avea un pret, relativ sc°zut, ast-

Evul Mediu dezvoltat în Ungaria 93

Care rege a b°tut pentru prima oar° mone-
de de argint în Ungaria?

Cu ajutorul atlasului istoric c°utat, i £i
localizat, i aceste teritorii! C°rei t,°ri apart, in?

fel c° regele a mai obt,inut o surs° de venit. Veniturile
vistieriei au mai crescut £i datorit° reglement°rii prin care
regele prescria ca negustorii s° pl°teasc° ca vam° o parte
din marfa importat° (adic° taxa vamal° de treizecime).

Prin donat,iile de cet°t,i, regele a donat o mare parte £i din
domeniile regale. Iobagii de pe acele domenii pl°teau impo-
zit, nu regelui, ci noului proprietar. Ca vistieria s° nu se
goleasc°, regele a introdus un nou impozit. Acesta era cal-
culat dup° domenii, adic° dup° port, i £i s-a numit impozit pe
poart°. Acesta trebuia pl°tit anual de c°tre fiecare iobag. 

Impozitul trebuia pl°tit dup° domeniile pe sub a c°ror poart°
putea trece un car înc°rcat. Ce credet, i, oare de ce?

Gândit, i-v°! În ce difer° acest tip de impozit de cel pl°tit pân°
atunci de iobagi?

Regele a urm°rit s° repopuleze ora£ele £i satele distruse. În
t,ar°, au ap°rut populat, ii noi. Acum s-au mutat în num°r
mare românii* în Transilvania £i rutenii* în Ucraina
Subcarpatic°.

Mineritul din Evul Mediu. Pe vremea lui
Carol I, minereurile de aur £i argint se
exploatau în put,ine locuri din Europa.
Minele din Ungaria se num°rau printre
cele mai mari. Acestea se aflau în partea
nordic° a Ungariei £i în Transilvania.
Minerii, în majoritatea cazurilor, veneau
de pe meleagurile Boemiei £i Germaniei.
A£ez°rile lor, ora£ele de mineri, benefici-
au de numeroase privilegii. Locuitorii lor
dispuneau de drepturi similare cet°t,enilor
din ora£ele libere rege£ti.

Minerii lucrau cu metode simple.
Sp°rgeau piatra cu pan° £i ciocan. Adesea
f°ceau foc,  încingeau stânca, apoi o stro-
peau cu ap° rece. Stânca cr°pat° putea fi
u£or dezmembrat°. Acolo unde nu se putea
face foc din cauza lipsei de aerisire, piatra
se g°urea, în gaur° era b°tut un ic din lemn
care era îmbibat cu ap°, piatra cr°pa.
Datorit° lemnului îmbibat cu ap°, piatra
cr°pa. Piatra extras° era transportat° la
suprafat,° în co£uri împletite din nuiele, cu
ajutorul cailor.

Blazoane de mineri ■ Ce
fel de unelte reprezintă

blazonul?

Forintul (florinul) de aur al lui Carol I

Reprezentarea mineritului medieval ■ Remar-
cat,i uneltele folosite!
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ÎNTÂLNIREA LA VÂRF DE LA VI¢EGRAD
POLITICA EXTERN† A LUI CAROL

Regele a construit o nou° capital° la Vi£egrad, loc unde £i
înainte s-a aflat o cetate pentru ap°rarea Dun°rii. În anul
1335, în acest palat fastuos s-a desf°£urat cel mai mare eveni-
ment diplomatic al epocii, întâlnirea regilor. Carol I a dus
tratative cu regii Poloniei £i Cehiei. Succesul tratativelor
este indicat £i de faptul c° regatele, dup° aceasta au tr°it
aproape 50 de ani în pace. Aici s-a decis c°, de acum înco-
lo, comerciant,ii maghiari vor evita Viena, unde de altfel au
suferit mari pierderi materiale. Noul drum comercial ducea
prin Polonia £i Cehia.

Carol s-a împrietenit mai ales cu regele Poloniei. L-a £i
sust,inut de mai multe ori. De aceea, regele polonez a dispus c°,
în cazul în care moare f°r° a avea fii mo£tenitori, tronul s°u 
s°-i revin° lui Ludovic (Lajos), fiul mai în vârst° al lui Carol. 

94 Evul Mediu dezvoltat în Ungaria

Dreptul de a opri marfa. Viena a primit
de la împ°ratul romano-german dreptul de
a opri marfa. Aceasta însemna c°
negustorul str°in a fost obligat s°-£i vând°
marfa la pret,ul piet,ei hot°rât de acest ora£.
Dac° marfa nu a fost cump°rat° de nici un
comerciant vienez, atunci puteau s° o
transporte mai departe. Pret,ul era îns° atât
de sc°zut, c°, de obicei, marfa era preluat°
de vienezi, care mai apoi o vindeau altun-
deva la un pret, mult mai ridicat.

Atentat împotriva familiei regale.
Domnia lui Carol a fost umbrit° doar de un
singur eveniment. În noul sediu regal, la
Vi£egrad, un nobil pe nume Felicián Zách
a comis un atentat împotriva familiei
regale. Motivele lui nici pân° azi nu le
cunoa£tem. Se zvonea c° unul dintre invi-
tat,ii regelui i-a molestat fiica, care era la
curte, în preajma reginei. Tat°l, turbat, s-a
n°pustit asupra familiei regale care tocmai
era la mas°. L-a r°nit pe Carol £i i-a t°iat
reginei patru degete de la mân°. A mai £i
ucis doi înv°t,°tori ai copiilor regelui. Pân°
la urm°, a fost oprit de c°tre un servitor.

R°zbunarea domnitorului, care pe 
atunci £i-a consolidat puterea, a fost
cumplit°: l-a m°cel°rit pe Felicián Zách £i
întreaga lui familie. Cea mai groaznic°
moarte era a fetei. Înainte de execut,ie, i-au
t°iat nasul, opt degete £i astfel maltratat°
au purtat-o în mai multe ora£e. Au obligat-o
ca s° strige: „A£a p°t,e£te cel ce nu-i
r°mâne fidel regelui!”

C°utat, i Viena pe harta voastr° istoric°!
În ce secol a avut loc întâlnirea regilor de la

Vi£egrad?

Cetatea din Vişegrad

1. De ce au izbucnit conflictele pentru tron
dup° moartea lui Andrei al III-lea?

2. Cine a ie£it victorios din aceast° com-
petit, ie?

3. De ce a reu£it Carol I s°-i înving° pe
cr°i£ori?

4. Ce a f°cut Carol cu domeniile £i cet°t, ile
recuperate de la cr°i£ori?

5. Ce înseamn° cuvântul „banderie”?
6. Cu ce fel de dispozit, ii £i-a m°rit regele

veniturile?
7. Ce fel de consecint,e a avut întâlnirea

regilor de la Vi£egrad?

T, ara lui Carol I

Domnia lui Carol (Robert) I: 1308-1342.
Lichidarea puterii cr°i£orilor.
Formarea unei noi p°turi de mo£ieri, adept,i ai regelui.
Organizarea batalioanelor.
Avântul economiei:
– forintul de aur (avântul mineritului)
– v°mi,
– impozitul pe poart°.
Politica extern°: întâlnirea regilor de la Vi£egrad.
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21. LUDOVIC CEL MARE (NAGY LAJOS)

Carol I (1342) a l°sat mo£tenire fiului s°u Ludovic o t,ar° înflori-
toare. Datorit° tratativelor de la Vi£egrad, era pace, inclusiv pe
plan extern. Noua p°tur° a nobilimii a servit loial regele. Noul
sistem de impozit s-a dovedit viabil. ¢i vistieria s-a umplut. S°

vedem cum s-a folosit noul rege Ludovic de mo£tenirea l°sat° de
tat°l s°u?

CAMPANIA MILITAR† DE LA NEAPOLE

Coroana maghiar° a fost mo£tenit° de c°tre fiul lui Carol,
Ludovic cel Mare I (1342-1382). Vechea t,ar° a Angevinilor,
Regatul Napolitan, îi revenea fiului mai mic, care a luat-o de
nevast° pe fiica regelui napolitan. (Carol a investit mult aur
în aceast° c°s°torie.) Îns° print,ul* a fost ucis înc° înainte de
încoronarea sa. Ca s° r°zbune moartea fratelui s°u, regele
Ludovic a pornit o campanie militar° împotriva Italiei.
I-a învins £i i-a pedepsit pe asasinii fratelui s°u într-o lupt°
lung°, dar nu a avut puterea necesar° de a p°stra Regatul
Napolitan. R°zboiul a costat foarte mult. (Situat,ia soldat,ilor
maghiari a fost îngreunat° £i de c°tre marea epidemie de
cium°, care a f°cut ravagii pe atunci prin Italia. ¢i Ludovic 
s-a îmboln°vit, dar a sc°pat cu viat,°.)

C°utat, i pe harta istoric° Regatul Napolitan!
Ce credet, i de ce nu a rezistat în timp cucerirea lui Ludovic?

LEGILE DIN ANUL 1351

În Ungaria, rar populat°, întotdeauna au fost foarte put,ini
agricultori. De aceea, marii mo£ieri au urm°rit s° atrag°
iobagii altora ca s° lucreze pe domeniile lor. Le-au promis
c°, în cazul în care se mut° la ei, vor fi scutit,i de impozit mai
mult,i ani la rând. Nobilul, care nu prea avea iobagi, nu putea
s° fac° o asemenea promisiune, fiindc° aceasta l-ar fi s°r°cit.
De aceea nu a fost surprinz°toare revolta micii nobilimi, care
a£tepta solut, ionarea problemei de c°tre rege, deoarece £i
nobilii, la rândul lor, au servit regele cu arme.

Regele întors din Italia, v°zând revolta micii nobilimi a
întrunit dieta în anul 1351. Aici s-au înt°rit dispozit,iile Bulei
de Aur £i s-au adus £i o serie de legi noi. Cele mai importante
erau cele referitoare la non° £i la dreptul str°mo£esc.

Legea nonelor prevedea ca, pe lâng° dijma pl°tit° bise-
ricii, o parte din recolta iobagului, cealalt° zecime (adic° a
noua zecime) s° revin° mo£ierului. Dac° cumva un nobil lua
mai put,in de la iobagi, decât prescria legea, diferent,a reve-
nea regelui. Aceasta era o mare u£urare pentru mica nobi-
lime, c°ci, în acest fel, nu trebuia s° se team° c° va r°mâne
f°r° iobagi. 

Cealalt° lege prescria c° nobilii î£i puteau l°sa mo£tenire
bunurile doar rudelor. Dac° nu aveau rude, p°mântul reve-
nea regelui. ¢i aceast° lege era înspre binele micii nobilimi:
cu alte cuvinte ace£tia nu mai puteau fi obligat,i s°-£i dea pro-
priet°t,ile marilor mo£ieri.
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T,ările regelui Ludovic ■ Găsit, i perechile cifrelor 
şi ale literelor! (Vă va ajuta atlasul istoric.)

Campania din Italia. Ludovic £i-a
câ£tigat renumele în campania împotriva
Regatului Napolitan. La asediul cet°t,ilor, a
luptat întotdeauna în prima linie. Odat°, i
s-a înfipt o s°geat° de arbalet° în picior.
Soldat,ii i-au smuls s°geata f°r° s°-l fi
anesteziat. Vitejii se temeau c° regele nu
va supraviet,ui r°nii, dar datorit° firii rezis-
tente, regele cavaler £i-a revenit în câteva
s°pt°mâni.

Ludovic a vizitat £i Roma. Conduc°torii
ora£ului l-au primit în haine croite special
pentru acest eveniment £i s-au dus s°-l
întâmpine cu 100 de trompeti£ti. Str°zile
pe care a umblat regele maghiar au fost
acoperite cu covoare. Ludovic a vrut s°
dovedeasc° c° este unul dintre cei mai
bogat,i domnitori europeni; de aceea a
donat bisericii o sum° imens°.

De ce a fost interesat nobilul în a avea cât
mai mult, i iobagi?

Ale cui drepturi servea Bula de Aur?
Care rege maghiar a introdus dijma?
De ce nu le convenea iobagilor plata nonei?

Cracovia

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Buda

a) Bosnia
b) Bulgaria
c) T,ara

Românească
d) Polonia
e) Ungaria
f) Moldova
g) Serbia
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Dac° iobagii au comis ceva ilegitim sau au avut diferite
probleme juridice erau judecat,i de c°tre mo£ierul lor.
Aceast° judecat° o numim scaun domnesc. Mica nobilime
putea judeca doar cazuri minore sau furturi, pe când baronii
se pronunt,au £i în cele mai grave situat,ii. Puteau chiar s°
condamne inculpatul la moarte. Acesta a fost numit drep-
tul palo£ului.

Explicat, i termenul de „drept de palo£”!
Cugetat, i! De ce s-au uniformizat atât iobagii, cât £i nobilimea

dup° legile din anul 1351?

POLITICA EXTERN† A LUI LUDOVIC CEL MARE

Legile din anul 1351 au lini£tit nobilimea din t,ar°. Regele
Ludovic a putut porni noi r°zboaie. A recuperat Dalmat,ia,
cândva cucerit° de c°tre Venet,ia. Pentru a o p°stra, a dispus
înfiint,area unei flote maritime.

Ludovic a luptat mult în Peninsula Balcanic°. Odat°, a
învins £i o oaste turceasc°. Atacurile t°tarilor nici sub dom-
nia lui Ludovic nu au încetat, îns° pericolul real consta doar
în jafuri minore. Pe teritoriile eliberate de sub st°pânirea
t°tarilor, s-au format dou° principate (voievodate) locuite în
majoritate de români: §ara Româneasc° £i Moldova. Prima
a ajuns sub influent,a Ungariei, cealalt° sub cea a Poloniei.

Românii nu au locuit doar în Moldova £i T, ara
Româneasc°. S-au mutat din ce în ce mai mult,i £i în
Transilvania. Î£i duceau animalele la p°scut în munt, ii l°sat,i
nepopulat,i de c°tre agricultorii maghiari.

Regele £i-a extins puterea £i înspre nord. Dup° moartea
regelui polonez, Ludovic a mo£tenit tronul Poloniei,
devenind domnitorul a dou° t,°ri: al Ungariei £i al Poloniei.
Astfel, trebuia s° se r°zboiasc° £i cu du£manii polonezilor.
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Care rege maghiar a cucerit Dalmat, ia?

C°utat, i cele dou° teritorii pe atlasul vostru
istoric! De ce depindea Moldova de Polonia?

Femeile din Ungaria medieval°.
Egalitatea în drepturi dintre femei £i
b°rbat,i a fost de neconceput în Evul
Mediu. Dac° nobilul avea doar o singur°
fat°, atunci aceasta îi putea mo£teni doar
un sfert din avere. Dac° erau mai multe
fete, atunci acest sfert se împ°rt,ea între
ele. Cealalt° parte a averii revenea rudelor
de gen masculin.

V°duvele nobililor nu au primit nici
atât, aveau dreptul doar la zestrea lor.
Deseori îns°, nici de aceast° zestre nu mai
aveau parte. Pentru a evita situat,ia, cele
mai multe s-au rec°s°torit, ori s-au
c°lug°rit.

Pe de alt° parte, sot,iile iobagilor au avut
un rol important în rezolvarea problemelor
£i treburilor familiale. Astfel, lor le revenea
datoria de a transporta cerealele la moar°.
Adesea, trebuiau s° a£tepte ore-n £ir în fat,a
morii. Atunci, aveau ocazia s° discute
despre întâmpl°rile £i nout°t,ile din sat.

Regele Ludovic a obligat ora£ele
dalmat,iene recucerite de la Venet,ia s°-i
construiasc° galere £i nave de r°zboi, iar
unele au fost cump°rate chiar de domnitor.
Vasele regelui maghiar aveau la bord
preot,i £i medici.

Toldi Miklós. Cultura cavalereasc° a
înflorit la curtea regelui Ludovic. Se orga-
nizau turniruri unul dup° altul. La o
asemenea întrecere, s-a f°cut remarcat £i
Miklós Toldi, prin fort,a sa. Pe atunci, nu
numai regele, dar £i membrii nobilimii
aveau cavalerii lor proprii. Toldi apart,inea
cavaleriei arhiepiscopului de Esztergom,
iar când regele i-a remarcat puterea £i firea
descurc°reat,°, l-a ridicat printre cavalerii
s°i. La curtea regal° £i la alte curt,i nobili-
are, se cântau adesea cântece despre viat,a
sa plin° de aventuri. Mai târziu Péter
Ilosvai Selymes le-a £i notat. De aici s-a
inspirat János Arany când a scris capo-
dopera sa despre Toldi, pe care o s-o
înv°t,at,i anul acesta la orele de literatur°
maghiar°.

Ce at, i înv°t, at despre barzi în lect, ia 14?

Vas de comert, pe Marea
Adriatică. Oraşelor dal-
mat,iene le era mult 
mai avantajos să fie 
sub stăpânirea regelui
maghiar, decât sub cea a
oraşului comercial rival, 

Venet,ia.
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IMPORTANT,A, SFÂR¢ITUL LUI LUDOVIC CEL MARE 

Datorit° campaniilor sale militare de succes, regele Ludovic
a meritat din plin atributul de „cel Mare”. Vitejia i-a fost
recunoscut° £i de c°tre adversarii s°i, de aceea a fost adesea
pomenit cu acest atribut. În acela£i timp, Ungaria a putut
evolua în pace, iar pe teritoriul ei nu au p°£it du£mani.

Ludovic cel Mare în jurul vârstei de 50 de ani s-a
îmboln°vit. Corpul i-a fost acoperit de r°ni, mult,i crezând c°
regele este lepros. De aceea, el a tr°it retras, departe de viat,a
pompoas° a curt,ii regale.

Ultimii ani £i i-a petrecut singur, în rug°ciune. Nu-l îngri-
jora doar propria sa soart°. Nu a avut fii, doar dou° fete.
Regele a vrut s° le lase mo£tenire coroanele Ungariei £i
Poloniei. Nu putea fi îns° sigur c° voint,a sa va fi acceptat° £i
de c°tre marii domni ai celor dou° t,°ri.
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1. De ce a pornit Ludovic cel Mare o campanie militar°
împotriva Regatului Neapolelui?

2. Cu ce scop a întrunit regele dieta din anul 1351?
3. Cum au solut, ionat legile aduse de diet° problemele micii

nobilimi?
4. Cine judeca în cazul iobagilor?
5. Ce fel de succese militare a avut Ludovic cel Mare? Ce fel

de coroane a obt, inut?
6. Ce £tit, i despre principatele române£ti?

Ludovic cel Mare

Domnia lui Ludovic cel Mare I: 1342-1382.
R°zboaie (pentru cucerirea Regatului Neapolelui £i pentru
recuperarea Dalmat,iei de la Venet,ia).
Legile din anul 1351: 
– nona,
– dreptul str°mo£esc.
Introducerea Scaunului Domnesc (dreptul de palo£).
Ludovic cel Mare, regele Poloniei.

Regi cavaleri. Exemplul lui Ludovic cel
Mare era „regele cavaler”, Ladislau (cel
Sfânt). ¢i-a propus s° extind° venerarea
acestuia peste hotarele Ungariei. A con-
struit o capel°, în vechea capital° imperi-
al°, la Aachen în memoria regelui cavaler,
Ladislau. Aici se mai p°streaz° dovezi
istorice referitoare la ceilalt,i doi sfint,i
maghiari, regele ¢tefan £i print,ul Emeric.

Sub care împ°rat a fost Aachen capitala
imperiului?

C°lug°rii paulini. Ludovic cel Mare a
fost sust,in°torul unicului ordin c°lug°resc
medieval fondat în Ungaria, Ordinul
Paulinilor. Exemplul lor, cel de la care 
£i-au primit numele, era sihastrul Sfântul
Pavel din Egipt. Ace£ti c°lug°ri umblau în
haine albe. Ludovic le-a construit, nu
departe de Buda, o m°n°stire imens°.
Ruinele acesteia se pot vedea £i ast°zi.
Mai multe denumiri din preajm° p°streaz°
amintirea lor; astfel Pál hegy (Muntele
Pavel) £i Remete hegy (Muntele Sihastru).

Fondarea universit°t,ilor. Ludovic cel
Mare £i-a dorit s° dovedeasc° c° Ungaria
nu este cu nimic mai prejos decât celelalte
t,°ri. De aceea, a fondat o universitate la
Pécs, care îns° a funct,ionat doar cât,iva ani.
Dup° desfiint,area ei, student,ii maghiari,
dac° voiau s° studieze, trebuiau s° mearg°
din nou în str°in°tate.

Ce cuno£tint, e avet, i despre universit°t, ile
medievale?

Altar din argint aurit. Acesta apart,inea Elisabetei, mama de origine
poloneză a lui Ludovic cel Mare. În bisericile vremii, erau destul de 

frecvente polipticele*

Statuia Sfântului Gheorghe, opera frat,ilor clu-
jeni Martin şi Gheorghe. Sfântul Gheorghe era 

modelul cavalerilor
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CETATEA DE LA DIÓSGYÔR ● Diósgyôr se afl° nu departe de
Miskolc, în zona unde se întâlnesc Câmpia Mare cu muntele.
Cea mai cunoscut° cl°dire a ei este o cetate imens° cu patru
turnuri. Cetatea, cândva, a avut un rol important: veghea
asupra drumului care mergea dinspre sud spre nord. Pe acest
drum se ajungea la Ko®ice, apoi în Polonia.

Îns° pe acest drum c°l°toreau nu numai comerciant,i, ci £i
soldat,i. De aceea, aici s-a construit o fortificat,ie, înc° în
epoca Arpadienilor. Aceasta era o cetate circular° din p°mânt,
la care trimite £i denumirea (Gyûrû – inel, Diós  – nucii care
înc° £i azi înconjoar° ruinele cet°t,ii).

Cetatea din p°mânt s-a distrus, probabil, în timpul 
invaziilor t°tare. Îns°, un asemenea loc important nu a putut
fi l°sat nesupravegheat. Când domnitorul, dup° invaziile
t°tarilor, a donat proprietatea cu o singur° condit,ie: noul pro-
prietar s° construiasc° cetate din piatr°! Lucrul a început
de-ndat°. Pietrele au fost aduse de pe muntele vecin. Acestea
au fost mai apoi cioplite de me£teri priceput,i. Construct,ia
propriu-zis° a r°mas pe seama iobagilor. Ace£tia construiau
cetatea nobilului prin robot°, adic° pe gratis. Unica lor 
consolare era faptul c° cetatea masiv° îi va speria pe cei care
pr°dau* £i jefuiau satele.

În anul 1304, în cetatea proasp°t finisat°, a avut loc o nunt°
fastuoas°. Un domn important a cerut în c°s°torie pentru fiul
s°u pe fiica print,ului bavarez. Pe atunci Diósgyôr era nu
numai o cetate puternic°, dar £i un palat pompos. Invitat,ii
bavarezi priveau stupefiat,i ornamentele de pe cl°dire.

Re£edint,a regilor Angevini, sub Carol I £i Ludovic cel
Mare, era la Vi£egrad. Drumul ce ducea de aici spre minele
bogate din nordul Ungariei, mergea chiar pe lâng° Diósgyôr.
Pe acest drum s-au transportat în vistieriile regale, aurul £i
argintul, precum £i monedele b°tute din acestea. De aceea,
Ludovic cel Mare a preluat cetatea £i a ref°cut-o pentru 
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LECTURĂ

C°utat, i în atlasul istoric localitatea Ko®ice!
În care t, ar° se afl° azi?

Ce înseamn° not, iunea „robot°”?

Imaginea reconstituită a cetăt,ii din Diósgyôr şi cetatea din zilele noastre. ■ Comparat,i desenul cu fotografia! Ce s-a 
distrus de atunci?
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o sum° foarte mare de bani. Pentru ca inamicului s°-i fie difi-
cil s° se apropie de zidurile cet°t,ii, s-au s°pat £ant,uri imense
în jurul castelului. Acestea au fost umplute cu apa dintr-un
râu apropiat. În cele patru colt,uri ale cl°dirii, s-au ridicat
patru turnuri din care se putea vedea în dep°rtare. În dreptul
turnurilor, patru poduri mobile puteau fi l°sate peste ap°. În
caz de pericol acestea erau ridicate. Drept ap°rare serveau £i
gratiile de fier ale celor patru port,i. Dac° inamicul voia s°-i
atace pe nea£teptate pe ap°r°torii cet°t,ii, gratiile se l°sau 
într-o clip°.

Diósgyôr nu a fost folosit doar ca fortificat, ie militar°.
Regele, împreun° cu alaiul regal, poposea adesea aici. În
Munt,ii Bükk din apropiere, erau multe animale s°lbatice.
Domnitorul vâna cerbi £i c°prioare. Dar erau £i animale mai
periculoase. Vitejii au avut ocazia, destul de des, de a se con-
frunta cu lupi £i ur£i, specii care azi aici nu mai pot fi întâl-
nite.

Uneori, Ludovic invita la vân°toare £i solii regilor vecini,
organizând mai multe turniruri în onoarea acestora. Seara,
dup° turnir, sau dup° ce se termina vân°toarea, se organizau
ospet,e. Cânt°ret,ii £i l°utarii aveau rolul de a-i distra pe înalt,ii
oaspet,i. Mesele erau înc°rcate de bucate. În platourile cu
sosuri, erau fripturi de: p°s°ri de curte, fazani, prepelit,e.
Alteori se mânca carne de mistret, £i de cerb. Invitat,ii nu
r°mâneau fl°mânzi nici atunci când, datorit° prescrierilor 
biserice£ti, era interzis consumul c°rnii. Atunci se serveau
p°str°vi ori alt° specie de pe£te. Arheologii au descoperit
r°m°£it,ele a£a-numitei s°li cavalere£ti unde se t, ineau aceste
distract, ii. Datorit° dimensiunilor ei, aceasta era considerat° o
raritate în Europa. Tavanul £i peret,ii erau vopsit,i în culori vii,
iar sala mare era înc°lzit° de £eminee imense.

22. ÎMP†RATUL ¢I REGELE SIGISMUND

(ZSIGMOND)

Dup° moartea lui Ludovic cel Mare mo£tenirea acestuia a fost
împ°rt, it° între cele dou° fiice ale sale. Pentru prima oar° în 

istoria Ungariei, tronul a fost ocupat de c°tre o femeie, ceea ce a
dus la un conflict intern. Puterea baronilor a crescut 

considerabil. Cum a putut domni în asemenea condit, ii Sigismund
care, pe deasupra, trebuia s° se lupte £i cu turcii?

REGELE ÎN TEMNIT, †

Domnia fiicei lui Ludovic, Maria, a fost primit° destul de
negativ de c°tre domni. Ace£tia nu erau de acord ca Sfânta
Coroan° s° fie purtat° de c°tre o femeie. De aceea, l-au adus
acas° din Neapole pe Carol, rud° de-a lui Ludovic. Acesta,
din cauza în°lt,imii sale, a primit numele de „cel Mic”. Dup°
o lun° £i jum°tate de la încoronarea sa, Carol (cel Mic) a fost
asasinat la Buda. Odat° cu moartea sa, a izbucnit un r°zboi
intern în t,ar°. În cele din urm°, majoritatea baronilor au
sust,inut-o pe Maria cu o singur° condit,ie: s°-l încoroneze £i
pe sot,ul ei pe Sigismund de Luxemburg (1387-1437). Maria
a murit în curând, astfel Sigismund a domnit singur.
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Sot,ia lui Carol cel Mic se temea c° domnia
regelui va avea un sfâr£it dezastruos. Iat°
ce spunea, conform cronicii: „Om mai
neînduplecat ca tine nu am v°zut. Urechea 
t,i-e surd° la cereri, mergi benevol la
pierire, vei muri! Eu îmi lep°d hainele de
regin° £i îmi preg°tesc hainele negre,
fiindc° £tiu c° am s° devin v°duv°.

Casa de Luxemburg a fost una dintre cele
mai prestigioase familii regale europene.
Pe parcursul secolului al XV-lea, din sânul
acesteia, s-a ales de mai multe ori
împ°ratul romano-german, care purta
deseori £i coroana Boemiei. Sigismund a
crescut îns° în Ungaria, la curtea lui
Ludovic cel Mare, ca s° cunoasc° la matu-
ritate obiceiurile maghiare, dar £i pentru ca
s° st°pâneasc° limba maghiar°. A£a a £i
fost: când a ajuns la b°trânet,e, regele vor-
bea cu cel mai mare drag în limba maghiar°.

Reprezentarea turnirului în Cronica Pictată.
Viat,a cavalerească s-a răspândit la curtea lui 

Ludovic cel Mare

De pe vremea lui Sigismund, datează şi urmele
unei sculpturi descoperite la Buda. Merită de 

remarcat îndemânarea sculptorului
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Cât, i ani a domnit Sigismund £i în ce secol?

Acordul nobililor îns°, a avut un pret,: deciziile importante
privind t,ara au fost luate în locul regelui de c°tre baroni
£i prelat,i.

Între timp, turcii au învins armata Serbiei învecinate.
Regele £i baronii au c°zut de acord în declan£area unui r°zboi
împotriva turcilor. Îns° campania a fost f°r° succes. În anul
1396, turcii au nimicit armata lui Sigismund la Nicopole.
Din b°t°lia pierdut°, regele a putut reveni în Ungaria numai
dup° o lung° pribegie. Acas° a fost întemnit,at de c°tre cei
care nu mai erau de acord cu domnia sa. Sigismund a fost
eliberat în curând de c°tre adept,ii s°i, care l-au ajutat £i în
înfrângerea r°sculat,ilor.

C°utat, i pe hart° Nicopole!
Ce at, i mai înv°t, at despre Imperiul Otoman?

CONSOLIDAREA PUTERII REGALE – DEFENSIVA
ÎMPOTRIVA TURCILOR

Sigismund £i-a consolidat puterea, bazându-se pe un grup
mai mic al baronilor. Ace£tia au primit toate funct,iile impor-
tante, precum cet°t,i £i domenii. Apoi el a început s° orga-
nizeze defensiva. A construit pe bani grei cet°t,i la granit,a
sudic° a t,°rii. (Cet°t,ile de lâng° granit,° s-au numit cet°t,i de
margine.) Acestea ap°rau cele mai importante locuri: dru-
murile sau trecerile râurilor. Cet°t,ile de margine ale lui
Sigismund s-au dovedit a fi de mare folos: inamicul nu le-a
putut cuceri, mult° vreme. Pentru întret,inerea cet°t,ilor de
margine, regele a impus impozite noi.

Sigismund nu a fost doar regele Ungariei. A fost ales rege
al Boemiei £i împ°rat romano-german. Dorint,a sa de a
implica £i soldat,ii noii sale t,°ri în lupta cu turcii nu s-a rea-
lizat.

Care este diferent, a dintre titlul de rege £i cel de împ°rat?

CONCILIUL

Pe vremea lui Sigismund s-au înmult, it p°catele din interiorul
bisericii. Mult,i episcopi nu £i-au îndrumat de acas° preot,ii, ci
î£i petreceau timpul la Roma. S-a mai întâmplat ca preot,ii s°
aib° în secret £i sot,ii. Alt,ii se distrau, beau £i tr°iau o viat,°
imoral°!

Sigismund, ca domnitor al Imperiului Romano-German, 
s-a simt,it responsabil fat,° de biseric°. În opinia sa, problema
major° consta în faptul c° domnitorii £i preot,imea din
diferitele t,°ri au recunoscut în acela£i timp trei papi.
Biserica nu a avut un conduc°tor adev°rat. Pentru a solut, iona
problema, s-a întrunit conciliul. Organizarea acestuia nu a
decurs u£or. În ace£ti ani, Europa era devastat° de R°zboiul
de 100 de Ani dintre englezi £i francezi.
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Pipo de Ozora, baronul fidel al regelui
Sigismund. Viat,a lui Pipo de Ozora, pe
numele lui italian: Filippo Scolari, ilus-
treaz° ascensiunea unei persoane la rangul
cel mai înalt. Filippo s-a n°scut în Florent,a
(Italia). A ajuns la Buda ca ucenic la un
negustor, unde a înv°t,at s° citeasc° £i s° so-
coteasc°. A fost remarcat £i primit în 
serviciul arhiepiscopului de Esztergom.

Odat°, regele £i arhiepiscopul calculau
de cât,i bani ar avea nevoie pentru a anga-
ja mercenari împotriva turcilor. Degeaba
au adunat £i au sc°zut: rezultatul era dife-
rit de fiecare dat°. Atunci le-a ap°rut
Filippo. A cerut o pan° £i a efectuat repede
calculele. Pe când domnii maghiari voiau
s° calculeze cu cifre romane, b°iatul itali-
an a calculat precum noi, cu cifre arabe.

Efectuat,i urm°torul calcul: XXII împ°rt,it
la IV! Apoi facet,i urm°toarea împ°rt,ire:

22:4? Cum este mai simplu?

Cauzele înfrângerii de la Nicopole.
Înfrângerea de la Nicopole s-a datorat pe
de o parte £i atitudinii gre£ite, trufa£e a
soldat,ilor francezi. Conform cronicarului,
ace£tia se l°udau înainte de lupt° în felul
urm°tor: „Dac° ar c°dea cerul infinit
asupra noastr°, l-am putea t,ine cu l°ncile 
noastre.” Nu au luat în serios oastea
ienicerilor pedestra£i, s-au pierdut printre
ei £i au sângerat cu tot,ii.

Portretul regelui Sigismund. Acesta era un
om cult, vorbea şapte limbi şi era abil în 
tratativele cu duşmanii săi. Mult,i l-au 
considerat cel mai frumos bărbat al vremii sale.
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Ce am înv°t, at despre R°zboiul de 100 de Ani?
Ce este conciliul (sinodul)? (pagina 8)

Membrii clerului superior erau de obicei £i conduc°tori
militari, astfel la dispute, trebuiau a£ezat,i fat,°-n fat,° du£manii
de moarte. Sigismund s-a dovedit un diplomat except,ional.
Conciliul a fost organizat într-un ora£ de la granit,a germano-
elvet,ian°, Konstanz. Dup° lungi dezbateri, au ales un nou
Pap°, în locul celor trei.

Îns° purificarea bisericii nu a avut succes. Conciliul l-a
condamnat la moarte pe Jan Huss, preot £i profesor de la
Praga, care propov°duia o biseric° simpl° £i mai implicat° în
viat,a religioas°. Acesta a murit ars pe rug. (Despre el, vet,i citi
mai pe larg în lectura ce urmeaz°.)

SATE ¢I ORA¢E

În vremea lui Sigismund s-a schimbat viat,a din sate £i ora£e.
În sate, în locul semibordeielor, s-au r°spândit casele
t,°r°ne£ti, construite în întregime la suprafat,a p°mântului £i
care aveau mai multe înc°peri (camer°, buc°t°rie). Peret,ii
acestora erau din nuiele împletite a£ezate între stâlpi £i apoi
erau lipite cu lut (paiant°). Erau acoperite cu paie sau trestie.

A crescut num°rul ora£elor. Pe lâng° ora£ele libere
regale, au ap°rut târgurile (oppidum). Acestea nu erau
înconjurate de ziduri, astfel str°inii aveau impresia c° erau
construite pe câmp, precum satele. Locuitorii lor se ocupau
preponderent cu agricultura. Târgurile nu intrau sub juris-
dict, ia regelui, ci a nobililor. Au primit îns° unele privilegii de
la seniori. Astfel, cazurile minore puteau fi judecate de c°tre
proprii lor juzi. Chiar £i impozitul anual era împ°rt,it între
locuitorii lor. Multe asemenea a£ez°ri au primit dreptul de a
t, ine târguri. Locuitorii acestora s-au îmbog°t,it repede.
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Regele l-a primit pe Filippo la curtea sa,
iar acesta a fost numit de c°tre domnii
maghiari „Pipo”. Pipo s-a £i c°s°torit
repede: a cerut-o de sot,ie pe fiica domnu-
lui cet°t,ii £i a domeniilor din Ozora. Dup°
c°s°torie a luat numele de „Ozorai”.

Datorit° noii propriet°t,i, deja avea sufi-
cient venit ca s°-£i sust,in° viat,a costisi-
toare de la curte. Sigismund l-a ridicat
repede printre cavalerii s°i £i i-a acordat
un salar lunar. Pipo a condus oastea regal°
în mai multe campanii militare. Pentru
meritele sale, a primit funct,ii înalte de la
rege: el a fost responsabil pentru cet°t,ile
de margine. Din comerciantul de cândva, a
devenit unul dintre cei mai puternici
baroni ai Ungariei, care £i-a servit cu
fidelitate regele, pân° la moarte.

De unde £tim cum ar°ta o cas°
medieval°? Nici o cas° medieval° auten-
tic° nu ni s-a p°strat. Arheologii îns° au
g°sit multe urme gr°itoare. În vreme de
r°zboi, mai ales, multe case au ars. Peret,ii
s-au d°râmat, îns° p°mântul a p°strat
urmele fundat,iei arse.

Ce am înv°t, at despre ora£ele libere regale?
Cine judeca iobagii din sat?

Reprezentarea unei şcoli generale din secolul al
XV-lea. Evolut,ia oraşelor din epoca lui
Sigismund presupunea, în acelaşi timp, şi extin-

derea învăt,ământului

Cetatea din Tata. Regele Sigismund şi-a petrecut cu drag timpul aici. 
O folosea ca cetate de vânătoare
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REBELIUNI ÎN T, †RILE LUI SIGISMUND ● R†SCOALA

T, †R†NEASC† DIN TRANSILVANIA ● În Evul Mediu, în Ungaria,
doar regele a avut dreptul de a bate monede. În secolul al 
XV-lea, s-au b°tut monede noi anual, iar cele vechi trebuiau
convertite. Valoarea banului îns° s-a schimbat între timp.
Dac° regele avea nevoie de mai mult,i bani pentru luptele
sale, s-a pus în moned° o cantitate mai mic° de aur sau argint.
În asemenea cazuri cei care £i-au schimbat bunurile în bani
noi, n-au f°cut o afacere prea bun°.

Episcopul Transilvaniei nu a strâns dijma timp de trei ani,
fiindc°, pe atunci, era în circulat,ie o moned° slab°. Îns°, când
în anul 1437 s-au b°tut monede valoroase, a cerut impozitul
pe tot, i ace£ti ani. De aceea a izbucnit r°scoala t,°r°neasc°
condus° de Budai Nagy Antal.

Pentru înfrângerea acesteia s-au aliat „cele trei nat,iuni” din
Transilvania: maghiarii, secuii £i sa£ii. Ace£tia au învins, pân°
la urm°, oastea t,°ranilor, datorit° ajutorului primit de la rege.

CELE TREI NAT, IUNI ALE TRANSILVANIEI ● Dintre grupurile ali-
ate împotriva r°scoalei t,°r°ne£ti, cel mai mic grup era cel al
sa£ilor. Ace£tia au emigrat în Transilvania de pe teritorii ger-
mane, începând cu secolul al XII-lea. Andrei al II-lea le-a
acordat numeroase privilegii în anul 1224. Conform
diplomelor, au putut avea conduc°tori proprii, beneficiau de
dreptul de a t,ine târguri în localit°t,ile lor £i aveau dreptul de
a face comert, în întreaga t,ar°. Sa£ii (care s-au mutat în
Transilvania, în majoritate, dup° invazia t°tarilor) vorbeau
limba german° £i tr°iau îndeosebi la ora£.

Cealalt° nat,iune, a secuilor, are o origine mult discutat°.
Limba lor, pe atunci, era cu sigurant,° limba maghiar°.
Conduc°torii lor erau a£a-numit,ii „primipili”. Nu cuno£teau
iob°gia: tot,i secuii erau considerat,i liberi. În schimbul liber-
t°t,ii lor, au p°zit granit,a £i au prestat diferite servicii militare.

A treia nat,iune era cea a maghiarilor. În acest grup, se aflau
cei care au primit rangul nobiliar de la rege. În afara
maghiarilor, multe familii de origine s°seasc°, secuiasc°,
chiar £i românii sau slavii au fost înnobilat,i £i astfel s-au 
contopit în nat,iunea maghiar°.

Iob°gimea transilvan° nu era inclus° în nici una dintre nat,iuni.

JAN HUSS ¢I HUSIT, II ● Sub domnia lui Sigismund, nu doar
Transilvania a fost tulburat° de lupte interne.
La universitatea din Praga, capitala Cehiei, a predat în acea
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1. Cum a devenit Sigismund rege? Cum i-a
influent,at aceasta, mai apoi, domnia?

2. Ce s-a întâmplat la Nicopole?
3. Cum s-a ap°rat Sigismund împotriva

atacurilor turce£ti?
4. Cu ce scop a întrunit Sigismund concili-

ul?
5. Cum s-a modificat imaginea satelor în

timpul domniei lui Sigismund?

Sigismund, rege £i împ°rat

Domnia lui Sigismund de Luxemburg: 1387-1437.
Baronii împotriva regelui.
Înfrângere → construirea cet°t,ilor de margine la granit,a de sud.
Sigismund devine împ°rat.
Conciliu pentru solut,ionarea problemelor biserice£ti.

LECTURĂ

Ce este dijma?

Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre teoriile
referitoare la originea secuilor?
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vreme un preot erudit, Jan Huss. Acesta def°ima în timpul
slujbei Papa £i clerul bogat, fiindc°, în concept,ia lui, ace£tia
nu f°ceau altceva, decât nenoroceau poporul. De aceea a
respins ordinele c°lug°re£ti £i alte institut,ii biserice£ti. A
propov°duit c° pentru tot, i este suficient° cunoa£terea Bibliei
£i nu este nevoie nici de slujbe biserice£ti. A atacat £i puterea
domnitorilor precum £i pe cea a laicilor.

Mult,i dintre profesorii £i student,ii universit°t,ii i s-au
al°turat. Sigismund voia s°-l potoleasc° pe profesorul Huss £i
pe adept,ii acestuia, invitându-i la Conciliul de la Konstanz.
Regele considera c° acolo se vor afla suficient,i erudit,i, care
s° decid° dac° avea sau nu dreptate Huss. 

Ce am înv°t, at despre Conciliul de la Konstanz?

Sinodul a vrut s°-l conving° pe Huss, ca s°-£i revoce
înv°t,°tura. Când acesta i-a refuzat, l-au condamnat pentru
erezie £i l-au ars pe rug.

La vestea mort, ii lui Huss a izbucnit r°scoala din Boemia.
Sigismund a încercat s° înving° rebelii, dar, la început, nu a
avut succes. Adept,ii lui Jan Huss au adoptat o nou° tactic°
de lupt°. Au montat tunurile pe c°rut,e. Dac° au fost atacat,i au
format un cerc din c°rut,ele lor. Ar°tau precum o mic°
fort°reat,°. Aceasta s-a numit „szekérvár” (cetate de care). Cei
care luptau din spatele carelor cu arbalete £i arcuri precum
artileri£tii i-au putut învinge cu u£urint,° pe cavaleri. Printre
ap°r°torii înfocat,i au existat £i femei.
Dup° lungi tratative, Sigismund a ajuns la învoial° cu o parte
a husit,ilor, iar pe de cealalt° parte, a înfrânt-o cu armele.

23. UN ORA¢ MEDIEVAL MAGHIAR, BUDA

Dup° invazia t°tarilor, în vremea lui Béla al IV-lea, s-a început
construct, ia cet°t, ii £i a ora£ului din Buda. De-a lungul secolelor,

aici s-au construit tot mai multe palate £i case magnifice, iar
ast°zi este unul dintre cele mai frumoase complexe de monumente

istorice din Europa.

IMPORTANT, A ORA¢ULUI BUDA

Dup° înfiint,are, Buda a devenit unul dintre cele mai impor-
tante ora£e comerciale din t,ar°. Comerciant,ii s-au putut
simt,i aici în sigurant,°. Zidurile sale puternice £i pantele
abrupte au îngreunat accesul eventualilor atacatori. Pe lâng°
acestea, Buda s-a mai £i aflat în drumul comerciant,ior sosit,i,
sau mergând înspre Vest, care £i-au transportat marfa* pe
malul Dun°rii. Marfa adesea era transportat° pe ap°. Fiindc°
ora£ul era plasat în mijlocul t,°rii, de aici puteau duce marfa
oriunde vroiau.

Cine au fost negustorii? Interesat, i-v° sau verificat, i în Dict, ionarul
Enciclopedic!
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Ce fel de unelte at, i remarcat în imaginea de
mai sus?

Jan Huss este condus la rug (sus) şi ars (jos) ■

De ce l-au executat pe Huss?

Târgul de la Buda a fost t,inut cu ocazia a
dou° mari s°rb°tori. Una a fost cea de
Rusalii, prim°vara, iar cealalt° cu ocazia
hramului bisericii plebaniei, de Kis-
boldogasszony. (Aceasta este pe data de
opt septembrie £i este considerat° ziua de
na£tere a Maicii Domnului, a Mariei.)
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TÂRGUL DIN BUDA

În timpul târgurilor s-au adunat o mult,ime de oameni în ora£.
Pe lâng° magazinele £i mesele negustorilor, acrobat,ii, magi-
cienii £i clovnii distrau mult,imea. Cei care erau înfometat,i
sau însetat,i î£i puteau potoli foamea £i setea în corturile 
special amenajate. Îns° nu tot,i î£i puteau permite acest lucru.
Ora£ele aveau £i mult,i locuitori s°raci. Ucenicii sau lucr°torii
viilor vecine nu se puteau gândi la astfel de distract,ii. Pe
lâng° târg, de dou° ori pe s°pt°mân° s-a mai t,inut £i piat,°.
Aici, t,°ranii din satele din preajm° î£i vindeau produsele.

Comerciant,ii £i industria£ii s-au unit în bresle. Breslele
au fost îns°rcinate £i cu ap°rarea ora£ului. Bastioanele £i
turnurile au fost construite pe banii lor, tot ei pl°teau £i 
soldat,ii. Bastionul Pescarilor (Halászbástya) p°streaz° £i azi
memoria acelor vremuri. (Cl°direa ce se vede azi s-a 
construit mai târziu £i nu avea funct,ii militare, ci mai degrab°
decorative.) Membrii breslelor mergeau împreun° la biseric°
duminica sau în zilele de s°rb°toare. 

Ce am înv°t, at despre bresle?

BISERICILE DIN BUDA

Buda a avut dou° biserici. Una se în°lt,a în centrul ora£ului £i
a fost construit° în onoarea Mariei (care, în Ungaria, este
numit° „Preafericita” „Boldogasszony”). Aceasta s-a aflat în
locul Bisericii Matei (Mátyás–templom). Cealalt° a fost con-
struit° în partea nordic° a ora£ului, în onoarea Mariei
Magdalena. Din aceasta, azi doar turnul mai exist°.

Nu întâmpl°tor ora£ul avea nevoie de dou° biserici.
Biserica „Boldogasszony” apart,inea burgheziei germane,
cealalt° era a maghiarilor. Ace£tia se certau încontinuu cu
privire la a cui biseric° este mai frumoas°, mai bun° £i mai
mare. În vremea domniei lui Matei Corvin, în Buda exista £i
o sinagog°* frecventat° de negustorii evrei.

Cine a fost Maria?

Imaginea oraşului medieval 
Buda 

Însemn°rile unui negustor mahomedan,
care a tr°it în Buda: „Am cump°rat pen-
tru 10 denari o sclav° n°scut° acolo. (...)
Avea doar 15 ani £i era mai frumoas° decât
luna plin°: avea ochii £i p°rul negru, iar
pielea alb°, precum camforul. ¢tia s°
g°teasc°, s° coase £i s° socoteasc°. Apoi
am mai cump°rat pentru 5 denari înc° o
sclav°. Asta mi-a n°scut un copil, care, din
p°cate, a murit. Apoi am eliberat-o £i i-am
dat numele de Miriam.”

Turnul Maria Magdalena din Buda ■ Cine a 

frecventat această biserică?
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CONDUC†TORII ORA¢ULUI

Cet°t,enii maghiari £i germani nu se luau la întrecere doar în
construct,iile de biserici. Ora£ul era condus de c°tre un sfat
alc°tuit din £ase persoane. Dar degeaba num°rul locuitorilor
maghiari era egal cu cel al locuitorilor germani, sfatul
ora£ului Buda era alc°tuit doar din germani. Ace£tia erau
mult mai bogat,i. (Întret,ineau relat,ii bune cu ora£ele germane
bogate.) 

Negustorii £i industria£ii maghiari au suportat o vreme s°
fie marginalizat,i. Dup° moartea lui Sigismund îns°, s-au
revoltat £i i-au atacat pe cet°t,enii germani. Regele de atunci
doar cu greu a putut lini£ti spiritele. De atunci, în sfatul
ora£ului, au fost în num°r egal maghiarii £i germanii.
Conduc°torul ora£ului, judele, a fost ales într-un an din
rândul maghiarilor, în cel°lalt din rândul germanilor. 

Cine a condus ora£ele din Europa medieval°?

CL†DIRILE DIN BUDA

Casele negustorilor £i ale me£terilor bogat,i abia difereau
unele de altele. În majoritate, erau f°cute din piatr°, iar 
tencuiala era colorat°. Etajul câteodat° ajungea deasupra 
nivelului drumului, m°rind dimensiunile camerelor de acolo.
În multe case, la etaj, se aflau s°li pompoase, unde se t,ineau
serate, exact precum era moda cavalereasc°.

Populat,ia s°rac°, desigur, nu tr°ia în asemenea condit,ii
confortabile. Ace£tia ori se ad°posteau în od°ile din spatele
caselor, care erau mici £i f°r° ferestre, ori tr°iau în satele din
afara zidurilor, adic° la periferia ora£ului.

La sud de ora£, se afla cetatea ce servea în acela£i timp
drept locuint,° regelui. Construct,ia ei a fost început° sub
Béla al IV-lea. A fost m°rit° sub Sigismund, mai apoi recon-
struit° într-un palat magnific. Capela £i sala tronului erau
vestite. Palatul dovedea faptul c° Sigismund era un domnitor
cu nimic mai prejos decât regii t,°rilor învecinate, fiind astfel
demn de coroana imperial°. Mai târziu, Matei Corvin a fost
cel care a continuat construct,iile începute de Sigismund.

CE SE VEDE AZI DIN CASTELUL MEDIEVAL?

Multe dintre casele burghezilor se pot vedea £i ast°zi. În
majoritatea cazurilor, au fost d°râmate doar etajele supe-
rioare, dar parterul s-a p°strat în forma autentic°. Pe alocuri,
port,ile au p°strat memoria Evului Mediu.

Ce credet, i, de ce s-a p°strat bordura de jos din canatul port, ii?

Din cetatea-palat medieval°, azi aproape c° nu s-a p°strat
nimic. S-au g°sit doar temeliile bastioanelor sudice £i ale tur-
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Relat°rile unui cronicar contemporan
despre conflictele dintre maghiari £i
germani: „ Ora£ul (Buda) (...) este locuit
de dou° nat,ii: de maghiari £i de germani.
Germanii sunt îngâmfat,i...I-au asuprit pe
maghiari în toate felurile £i au vrut s° des-
fiint,eze obiceiul vechi din Buda, conform
c°ruia, într-un an, se alege judele dintre
maghiari, iar în cel°lalt, dintre germani.
Acum au simt,it c° a sosit vremea: i-au
oc°rit £i i-au atacat pe maghiari. Iar
maghiarii, înc° din vremuri str°bune, por-
nesc greu la r°zbunare, dar dac° se por-
nesc într-un sfâr£it, ca s° cear° socoteal°
pentru jigniri, r°zbunarea lor târzie este
uria£°. ¢i acum se pref°ceau c° dorm.
A£teptau oare s° vad° ce se va alege din
mândria germanilor?

Tr°ia pe vremea aceea, în Buda, János
Ötvös, unul dintre cei mai important,i
cet°t,eni ai ora£ului. Acest cet°t,ean, care se
bucura de un mare prestigiu, nu putea
accepta, în nici un fel, ca maghiarii s° fie
oc°rât,i. (...) Germanii l-au privit într-una
cu ochi r°i. (...) L-au prins £i l-au chinuit
cu tot felul de instrumente de tortur°, pân°
când a murit de durere.

I-au legat o piatr° grea de gât £i l-au
aruncat în Dun°re. Opt zile au putut p°stra
în secret nemernicia. Pân° la urm°, piatra
s-a desprins, astfel corpul neînsuflet,it a
putut ie£i la suprafat,°. (...) Maghiarii (...)
s-au agitat £i s-au întrunit deodat° în mare
g°l°gie. (...) ¢i pentru c° nu puteau g°si
vinovat,ii, au atacat palatele, au spart
port,ile £i au pr°dat* cu l°comie averea
germanilor.”

Fragment de pe o casă din secolul al XV-lea din Buda
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nului-buzdugan, pe care mai apoi s-au construit înt°rituri. În
curtea palatului actual, pe pietrele negre de pavaj, putem
observa linii late, albe: astfel au fost marcate de c°tre arhe-
ologi, urmele subterane ale vechilor ziduri.

Ce credet, i, de ce nu s-au putut descoperi majoritatea ruinelor
vechi?   
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1. De ce a devenit Buda un centru comercial renumit?
2. Povestit, i despre târgul de la Buda de parc° at, i fi fost

prezent, i acolo!
3. De ce au existat dou° biserici în Buda?
4. Ce a cauzat conflictul dintre burghezii maghiari £i ger-

mani?

Un ora£ medieval maghiar: Buda

Buda, centru comercial.
Târguri la Buda.
Biserica Boldogasszony – Biserica Maria Magdalena.
Consiliul or°£enesc: maghiari sau germani?
Palatul regal.

VIAT,Ă COTIDIANĂ, ISTORIE SOCIALĂ

Recapitulat, i! În compozit, ia c°rui metal se
afl° staniul? (Un mic ajutor: acest metal s-a
r°spândit la sfâr£itul Antichit°t, ii.)

De unde proveneau sclavii vândut, i de
maghiari?

RELAT, IILE COMERCIALE ALE UNGARIEI ÎN TRECUT ¢I ÎN

PREZENT ● ÎNCEPUTURILE COMERT, ULUI MAGHIAR Negustorii
venit,i din Ungaria au ap°rut pe piet,ele târgurilor vecine deja
în perioada incursiunilor. Pe atunci, vindeau cai £i argint £i
cump°rau staniu* £i sclavi. Caii din Ungaria erau c°utat,i,
deoarece erau animale rezistente £i f°r° pretent,ii.

Dup° întemeierea statului, maghiarii au exportat în
str°in°tate mai ales argint £i aur. Minereul din care obt,ineau
aceste metale pret,ioase l-au exploatat din Munt,ii Carpat,i. Pe
lâng° acestea au mai exportat produse agricole, animale, piei,
cear°, miere £i diferite obiecte confect,ionate din lemn. În
schimb, au adus în t,ar° arme, materiale scumpe £i stofe. În
schimbul minereului cump°rau, din ce în ce mai des, obiecte
din aur £i argint. Aurarii maghiari din epoca desc°lecatului
erau renumit,i, mai târziu îns°, s-au schimbat gusturile. Dup°
o vreme, vasele scumpe de pe masa regal° sau chiar £i 
potirele bisericilor au fost deja comandate din str°in°tate.

Domnitorii au sprijinit comert,ul mai ales fiindc° negus-
torii pl°teau vam° vistieriei. Sub ultimii regi Arpadieni, chiar
£i cr°i£orii au înfiint,at v°mi ilegale. Deseori furau, ori b°teau
sau ucideau negustori. Când Carol I a reu£it s° sl°beasc°
puterea cr°i£orilor, a introdus vama de treizecime, £i, în
acela£i timp, s-a str°duit s° remedieze situat,ia negustorilor.
Întâlnirea regilor de la Vi£egrad a servit £i acestui scop.

DRUMURI COMERCIALE ● Drumurile comerciant,ilor adesea

Dac° un negustor a trecut vama cu 120 de
boi, pret, ul câtor boi a trebuit s° îl pl°teasc° la
intrare?

Diploma negustorilor dat° de Carol I.
„Carol, rege al Ungariei din voint,a divin°,
salut°m negustorii ce ne str°bat t,ara. Cu
aceast° diplom° (...) confirm°m c° putet,i
s° circulat,i cu bunurile £i m°rfurile voastre
pe întregul teritoriu al regatului, dac° at,i
pl°tit vama de treizecime, prescris° înc°
de înainta£ii no£tri.”

În afara germanilor £i a maghiarilor, în
Buda, au mai tr°it £i alte nat,ii. Italienii £i
armenii f°ceau negot, cu m°rfurile lor
aduse de pe meleaguri îndep°rtate. Ace£tia
erau cre£tini. În afara lor, mai locuiau în
Buda £i oameni de alte confesiuni, precum
evrei £i mahomedani.

De unde aveau ap° locuitorii ora£ului?
Pentru locuitorii din Buda, lipsa apei pota-
bile constituia cea mai mare problem°. Pe
munte era dificil s°patul fântânilor. Or°-
£enii transportau apa Dun°rii, în spate, în
burdufuri de piele sau cu ajutorul catârilor.
Pe vremea lui Sigismund s-au construit
ni£te pompe pe marginea râului, care
funct,ionau cu puterea omului. Într-adev°r,
era o munc° grea pomparea apei în ora£
prin acest instrument! De aceea Matei
Corvin a poruncit ca s° se construiasc° t,evi
lungi din lemn, plumb sau lut care s°
coboare de pe muntele ora£ului. Fiindc°
izvorul era situat la în°lt,ime fat,° de piat,a
ora£ului, apa curgea în jeturi puternice în
fântâna artezian°. Conform ordinului dat de
Matei Corvin, £i spre bucuria locuitorilor
din Buda, în zi de s°rb°toare, în loc de ap°
t,â£nea vin din fântân°.
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duceau pe ni£te poteci b°t°torite, uneori îns° foloseau £i dru-
murile de piatr° înc° utilizabile, construite pe vremea
romanilor.

Peste apele curg°toare de obicei nu existau poduri, a£a c°
negustorii au trecut pe la vad (pe unde apa era mai put,in
adânc°, precum se spunea mai demult, pe locurile de trecere
cu bacul). Proprietarul vadului, de obicei, percepea o tax°
vamal° pentru trecere. Acest drept l-a primit de la rege. Din
legile lui Ludovic cel Mare £tim c° mult,i percepeau aceast°
tax° f°r° a avea acordul regelui.

Comert,ul maghiar era prosper nu numai înspre Apus, 
dar £i înspre R°s°rit. Comorile Orientului Îndep°rtat, 
condimentele, m°tasea, t°mâia ce se folosea în biserici erau
aduse din Constantinopol prin Transilvania. Îns° acest drum,
odat° cu avansarea turcilor, a devenit extrem de periculos.

De unde s-a transportat m°tasea în Antichitate £i în Evul Mediu?
La ce se folose£te t°mâia în biseric°?
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Care a fost drumul comercial construit de
romani, care str°bate chiar £i Ungaria de azi?

Unde am mai înv°t, at despre dreptul de
oprire a m°rfurilor? (lect, ia 20)

Ludovic I a d°ruit în diploma sa
ora£ului Ko®ice dreptul de a opri marfa:
„Tot,i negustorii str°ini, (...) care se
îndreapt° din Rusia sau Regatul Poloniei
în Regatul Ungar, s° nu poat° trece de
Ko®ice cu transportul £i marfa lor de vân-
zare, ci toate m°rfurile, (...) de orice natur°
ar fi ele, s° le pun° jos, chiar s° se scoat°
la vânzare.”

LECTURĂ

CUM S-A M†SURAT ÎN EVUL MEDIU ● Omul de azi poate s°
constate dimensiunea, adic° m°sura cu u£urint,°. Dac° vorbim
de distant,°, m°sur°m în metri sau kilometri; dac° vorbim de
greutate, în grame £i kilograme. În Evul Mediu, nu au existat
m°suri universal valabile. Adesea chiar £i ora£ele sau satele
învecinate foloseau modalit°t,i de m°surare diferite.

P°mântul era m°surat în iug°re. De cele mai multe ori, nu
au notat iug°rele domeniului, ci num°rul plugurilor. Aceasta
ar°ta câte pluguri sunt necesare pentru cultivarea p°mântului.

Lungimea au m°surat-o cu palma, cotul, piciorul £i brat,ul.
Palma este lungimea dintre degetul mare £i mic al p°lmii
drepte. Cotul era egal cu antebrat,ul, iar piciorul cu m°rimea
piciorului uman. Un brat, era egal cu distant,a dintre cele dou°
mâini întinse. Îns° dimensiunile corpului uman difer° de la
individ la individ. Altfel m°sura un om mic £i scund, iar alt-
fel unul mare. De aceea, cu ocazia târgurilor, m°surile au fost
reglementate de c°tre ora£e. Modelul putea fi copiat de toat°
lumea la conduc°torul ora£ului. Judele a supravegheat aceste
m°sur°ri, ca nu cumva s° se foloseasc° alte dimensiuni.
Regele Sigismund a încercat uniformizarea acestor m°suri,
îns° f°r° succes.

Pentru a indica lungimea drumului, foloseau mila. O mil°
însemna distant,a care putea fi f°cut° pe jos, f°r° opriri. Prin
munt,i, distant,a aceasta era mai scurt°, iar pe câmpie era mult
mai lung°.

B°uturile, în special vinul, au fost m°surate în vadr° £i
cup°. Prima m°sura la Buda, 50 de litri, iar cealalt° 1 litru. ¢i
cerealele au fost m°surate cu ajutorul unui vas, numit câble.
Grâul £i secara proasp°t secerate au fost calculate în snopi.
Snopul era cantitatea pe care secer°torul o putea cuprinde în
brat,.

brat,

cot

picior

palmă
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24. IANCU DE HUNEDOARA

(HUNYADI JÁNOS)

Dup° moartea lui Sigismund, domnii maghiari nu voiau ca regatul
s° fie condus de un conduc°tor puternic. Ei doreau s° fie propriii

lor st°pâni. S-a remarcat printre ei un domn, care beneficia de
mai multe bunuri, dar bog°t, ia £i-a sacrificat-o în folosul t,°rii, în

luptele împotriva turcilor.

FAMILIA HUNIAZILOR (HUNYADI)

În anul 1440, domnii l-au ales ca rege pe Vladislav I 
[Ulászló I.] (1440-1444), regele Poloniei. Au sperat c° în
locul b°iatului de abia 15 ani o s° domneasc° ei, iar în lupta
antiotoman° se vor sprijini pe ajutorul polonezilor. Vladislav
I a fost întâmpinat de c°tre un comandant except,ional,
Iancu de Hunedoara.

Familia Huniazilor era o familie necunoscut° de nobili
maghiarizat,i, probabil de origine român°, f°r° prea mult°
avere.

C°utat, i castelul de la Hunedoara în atlasul vostru istoric! Unde se
situeaz° acesta fat, ° de Buda? Calculat, i aproximativ la cât, i km se afl°!

Iancu de Hunedoara a înv°t,at s° lupte, la curtea lui
Sigismund. A însot,it regele în mai multe b°t°lii. Datorit°
acestor r°zboaie, £i-a însu£it cele mai moderne cuno£tint,e
militare. Familia Huniazilor a primit propriet°t, i imense de la
regele Sigismund, printre acestea se num°r° £i cetatea de la
Hunedoara, de unde le provine £i numele.

Vladislav, recunoscându-i abilit°t,ile de comandant, i-a mai
d°ruit domenii £i cet°t,i. Astfel, Iancu de Hunedoara a devenit
cel mai mare mo£ier din Ungaria £i Transilvania. A câ£tigat
titlul de voievod al Transilvaniei. Voievodul a fost domnitorul
£i comandantul militar al Transilvaniei.

IANCU DE HUNEDOARA ÎMPOTRIVA TURCILOR

Voievodul £i-a meritat titlul pe deplin. ¢tia c° t,ara va sc°pa de
turci, numai dac° î£i gone£te inamicii cât mai departe de
granit,ele t,°rii. De aceea, în anul 1443, a adunat oastea t,°rii.
A pornit atacul iarna, pentru a lua prin surprindere tab°ra
otoman°. Cu toate c° drumul oastei cre£tine a fost îngreunat
£i de frigul iernii, victoria a fost deplin°. Soldat,ii maghiari au
ajuns pân° la Sofia. Aceast° campanie militar° a fost numit°
campania lung° (de iarn°), datorit° drumului lung £i fiindc°
armata maghiar° a fost departe de t,ar°, aproximativ un sfert
de an. Unul dintre rezultatele campaniei a fost £i eliberarea
Serbiei ocupat°, cu cât,iva ani în urm°, de turci.

Ce credet, i, de ce nu s-au a£teptat turcii la atacul din iarn°?
Capitala c°rei t, °ri este Sofia?
De ce pentru Ungaria era important° eliberarea Serbiei?
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Prima victorie a lui Iancu de Hunedoara
asupra turcilor. În anul 1442, Transilvania
a fost atacat° de o oaste turceasc° imens°.
Beiul Mezid, conduc°torul de frunte al tur-
cilor, s-a gândit c° maghiarii nu sunt în
stare s° contracareze cu un atac prompt.
Iancu de Hunedoara, într-adev°r, a pierdut
prima b°t°lie. Oastea turceasc° înc°rcat°
cu robi £i comori a fost luat° în urm°rire £i
învins° pân° la urm° de c°tre maghiari.
Beiul Mezid a murit pe câmpul de lupt°.
Turcii însp°imântat,i atunci l-au supranumit
pe Iancu de Hunedoara: „suflet înr°it £i
blestemat pe nume Jankó”.

Castelul din Hunedoara, una dintre cele mai fru-
moase clădiri ale arhitecturii gotice maghiare.
Iancu de Hunedoara a ajuns în Frant,a în 
calitate de cavaler al lui Sigismund. Probabil, pe
acolo a văzut asemenea construct,ii ■ În care 

t,ară se află azi castelul?

Iancu de Hunedoara în zale
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B†T†LIA DE LA VARNA

Dup° înfrângerile armatei otomane, în vara anului 1444, sul-
tanul a încheiat pacea cu Vladislav. Turcii au promis c° nu
vor ataca Ungaria. Vladislav I a jurat s° ment,in° pacea.

În ciuda angajamentului, acesta pl°nuia noi atacuri. Regele
£i domnii maghiari au crezut c° vor reu£i s° înving° definitiv
turcii. Noul atac a fost gr°bit £i de c°tre Pap°. Ajutoare îns°
nu soseau de nic°ieri. Astfel, oastea maghiar°, înc°lcând
pacea, a pornit atacul împotriva turcilor singur°.

Atacul s-a sfâr£it catastrofal. Turcii au învins armata
cre£tin° lâng° Varna, în luna noiembrie 1444. Cauzele
înfrângerii se datorau, în primul rând, nepriceperii £i
necuget°rii tân°rului domnitor. Iancu de Hunedoara aproape
c° a reu£it s° înving° armata numeric° a turcilor, când regele
Vladislav, pe atunci la vârsta de 18 ani £i-a exprimat dorint,a
de a conduce atacul. Împreun° cu cavalerii s°i, a pornit atacul
direct împotriva ienicerilor care ap°rau sultanul, £i a murit
pe câmpul de lupt°.

GUVERNATORUL

Tronul a fost mo£tenit de c°tre Ladislau al V-lea [V.
László](1444–1457) din Casa de Habsburg. Ladislau era
înc° copil. În locul lui, l-au ales ca guvernator, adic° coman-
dantul t,°rii, pe Iancu de Hunedoara. Acesta a donat mai
multe cet°t,i £i domenii regale credincio£ilor s°i. Din proprie
experient,°, £tia c° nobilii î£i ap°r° cel mai bine propriile
domenii £i nu lupt° cu acela£i devotament pentru p°mânturile
altora. Iancu de Hunedoara £i-a sacrificat din propria avere
atunci când a angajat soldat, i, mercenari împotriva turcilor.
Cu toate acestea nobilii l-au f°cut pe Ladislau al V-lea s°
cread° c° Iancu de Hunedoara este un om avid, care se
gânde£te doar la propria îmbog°t,ire £i nu la ap°rarea t,°rii.

Iancu de Hunedoara £tia c° nu poate învinge inamicul cu
propriile sale puteri. De aceea, s-a aliat cu beiul* Szkander,
conduc°torul legendar al albanezilor. Ei £i-au propus s°-l
înving° pe sultan. Aliant,a celor dou° armate, îns° nu a avut
succes. În anul 1448, pe Câmpia Mierlei, au stat fat,°-n fat,°
20 de mii de soldat,i maghiari împotriva a 50 de mii de turci!
Armele oastei otomane, în special ale ienicerilor, erau mult
mai performante decât ale maghiarilor. Oastea maghiar° a
suferit o înfrângere grav°.
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C°utat, i în atlasul istoric localitatea Varna!
Pe malul c°rei m°ri se situeaz°? În ce t, ar° se
afl° azi?

Oare de ce înainta oastea maghiar° de-a
lungul malului m°rii?

Turcii au considerat c° au învins maghiarii,
datorit° judec°t, ii drepte a lui Dumnezeu! Din
ce cauz° gândeau în acest fel?

Iat° cum scria arhiepiscopul de
Esztergom, Vitéz János, despre haosul
de dup° moartea lui Vladislav. „Era per-
mis° pe atunci ura, iar furturile £i ravagiile
du£m°noase promiteau comori. Dar
oroare! Conflictele erau printre rude £i nu
printre du£mani, c°ci frate lupta împotriva
fratelui s°u! S° mai enum°r? (...) De
spaim°, nimeni n-a sc°pat.”

Caracterizat, i, prin cuvintele voastre, 
situat, ia haotic° de dup° moartea regelui!

Care rege maghiar a învins cr°i£orii cu aju-
torul mercenarilor?

1. Cum a devenit renumit° familia Huniazilor?
2. De ce a fost important° campania din anii 1443-1444?
3. Cum a murit regele Vladislav?
4. Ce fel de dispozit, ii a adus Iancu de Hunedoara în timpul

guvern°rii sale?

Iancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara comandantul regelui
Vladislav.
Primele lupte împotriva turcilor›campanii
pân° în Sofia.
1444: înfrângerea de la Varna.
Iancu de Hunedoara guvernatorul.
1448: înfrângerea de la Câmpia Mierlei.

Blazon nobiliar dăruit de către guvernatorul
Iancu de Hunedoara ■ Oare din ce motiv a 

primit nobilul respectiv acest blazon?
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25. VICTORIA DE LA BELGRAD (1456)

Cetatea de la Belgrad a fost numit° mai demult, poarta sudic° a
Bazinului Carpatic. Sultanul £i-a propus s° cucereasc° £i aceast°

cetate.

MAREA OFENSIV† TURCEASC†

În anul 1453 oastea turceasc° a cucerit Constantinopolul,
pe atunci ora£ul cel mai mare din Europa. Întregul continent
a fost cuprins de spaim°. Mult,i au crezut c° turcii sunt invin-
cibili.

Sultanul nu t,inea în secret c° Ungaria va fi urm°toarea t,ar°
pe care o va cuceri. Atacul trebuia s° aib° loc de-a lungul
Dun°rii. Astfel, alimentele necesare o£tirii, nutret,ul animalelor
£i armele soldat,ilor au putut fi transportate în b°rci, pe ap°.
Drumul c°tre centrul t,°rii, Buda, a fost blocat de mai
multe cet°t,i, cea mai important° fiind cea de la Belgrad.
Aceast° fortificat,ie p°zea Dun°rea £i vadul fluviului Sava.

¢i maghiarii £i turcii £tiau: dac° fortificat, ia va ceda, atunci
t,ara nu va rezista mult timp. Defensiva a fost condus° de
c°tre Iancu de Hunedoara. Oastea lui era îns° mic° fat,° de cea
a sultanului. Ladislau al V-lea, la zvonul atacului, s-a refugiat
împreun° cu adept,ii s°i la Viena, astfel pe ajutorul acestora nu
se mai putea baza. Situat,ia fiind disperat°, Papa a încercat s°
intervin°: a anunt,at o cruciad°. A trimis în Ungaria un orator
except,ional, în persoana c°lug°rului franciscan, Ioan de
Capistrano (Giovanni Capistrano) care a reu£it s° recruteze
20 de mii de oameni pentru ap°rarea Belgradului. Majoritatea
lor nu erau soldat,i priceput,i, ci t,°rani £i membrii ai nobilimii
mici, slab înarmat,i.

ÎNCEPUTUL ASEDIULUI

Pân° în anul 1456, când cruciat,ii au pornit la drum, turcii au
înconjurat cetatea £i ora£ul din jurul acesteia. Ap°r°torii nu
erau mult,i, iar hrana nu le ajungea nici m°car lor. Sultanul,
care conducea personal oastea turceasc°, nu s-a gr°bit cu
atacul. ¢tia c°, la un moment dat, se vor epuiza proviziile, iar
maghiarii vor fi nevoit,i s° predea cetatea din cauza foamei.
A£tepta cu r°bdare, tr°gând cu tunurile asupra ora£ului,
încât a reu£it s° d°râme din ce în ce mai multe ziduri.

Situat,ia p°rea atât de disperat°, încât Papa a ordonat ca
lumea cre£tin° s° spun° zilnic o rug°ciune pentru salvarea
Belgradului £i a cruciat,ilor. Ca poporul s° nu uite de
rug°ciune, în lumea occidental° s-au tras zilnic clopotele de
trei ori, la amiaz°. (Sunetul clopotelor de la amiaz° ne
amintesc £i azi de acest eveniment.)

Atunci când Iancu de Hunedoara a ajuns cu cruciat,ii lâng°
Belgrad, a observat c° turcii au blocat Dun°rea cu b°rcile lor.
Marinarii turci, plini de sine, au fost învin£i repede de c°tre
maghiari. Astfel Iancu de Hunedoara a putut intra în cetate,
(cruciat,ii £i-au f°cut tab°ra undeva pe insul°, în afara
ora£ului), astfel, o lic°rire de sperant,° s-a aprins în ochii
tuturora.
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Verificat, i în atlasul istoric £i explicat, i de ce
a fost Belgradul poarta sudic° a Bazinului
Carpatic!

În care t, ar° se afl° azi ora£ul Belgrad?

Ce at, i înv°t, at despre Constantinopol în
clasa a 5-a £i a 6-a?

C°utat, i Constantinopolul pe harta istoric°!
Explicat, i de ce este extrem de important rolul
militar al acestui ora£!

Cum s-a numit Constantinopolul dup°
cucerirea otoman°?

Relat°rile unui cronicar italian despre
cruciat,ii ce se îndreptau spre Belgrad:
„Tot,i cei care s-au adunat erau din rândul
poporului: t,°rani, preot,i de la t,ar°,
c°lug°ri. (...) Majoritatea dintre ei aveau
s°bii, ciomege £i pr°£tii, precum p°storii.”

B°t°lie pe apele Dun°rii. Turcii au con-
struit pentru asediul cet°t,ii ambarcat,iuni
imense, ce sem°nau cu galerele maritime.
Acestea aveau la bord tunuri, ma£ini de
aruncat pietre £i soldat,i. De partea cealalt°,
maghiarii £i sârbii au pornit în b°rci £i pe
£alupe. Acestea nici nu se observau pe
lâng° galerele turce£ti. Îns°, în curând, s-a
dovedit eficacitatea micilor vapoare.
Acestea mi£unau precum b°rz°unii în
jurul inamicului. Au t°iat funiile ancorelor
turce£ti, iar galerele imense au fost duse pe
apele râului, f°r° ca vâsla£ii s° le poat°
opri. Maghiarii au reu£it s° £i incendieze
câteva dintre nave.
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ASEDIUL CET†T, II

La vestea înfrângerii vapoarelor otomane £i la vestea sosirii
ajutorului, sultanul a pornit atacul. Zidurile de ap°rare ale
ora£ului fiind distruse, soldat,ii turci au putut intra cu u£urint,°
în cetate. Pe str°zi, s-au dat lupte sângeroase între turcii bine
înarmat,i £i odihnit,i, respectiv maghiarii epuizat,i de foame £i
oboseal°. Cruciat,ii £i soldat,ii ap°r°tori ai cet°t,ii au început s°
se retrag°. Mult, i turci au ajuns pân° la zidurile cet°t, ii inte-
rioare, la cetatea de pe munte. Au început s° se urce cu aju-
torul sc°rilor £i s° intre prin sp°rturile f°cute de obuze. Erau
însuflet,it,i de gândul c°, în curând, î£i vor atârna îndat° pe
cetate tuiul, simbolul victoriei otomane. Ap°r°torii îns°, au
rezistat eroic. Îns°, un soldat b°trân de-al lui Iancu de
Hunedoara, pe nume Dugovics Titusz, l-a tras cu el în h°u pe
stegarul turc.
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De ce era extrem de important ca steagul
turcesc s° nu ajung° pe cetate?

Harta bătăliei de la Belgrad
■ Povestit,i cum a decurs

bătălia, folosindu-vă de

hartă şi de textul de alături!

Asediul Belgradului. Pictură turcească ■ Care
segmente ale bătăliei le-a considerat artistul turc 
ca fiind semnificative pentru a fi reprezentate?

Gestul eroic al lui Dugovics Titusz. Pictura lui Székely Bertalan ■

Comparat,i pictura din secolul al XIX-lea cu reprezentarea turcă!
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ofensivă maghiară
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ofensivă maghiară

înaintarea maghiarilor
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ULTIMA ÎNC†IERARE

Dup° lungul asediu, deasupra celor dou° tabere adversare s-a
l°sat o noapte lini£tit°. Iancu de Hunedoara £i Ioan de
Capistrano se temeau de un nou atac turcesc. Dimineat,a îns°
nu s-a întâmplat nimic. Cei doi conduc°tori au b°nuit ceva
în£el°torie, de aceea au interzis soldat,ilor £i cruciat,ilor s°
atace turcii. În ciuda interdict,iei, din ce în ce mai mult,i sol-
dat,i din cetate s-au n°pustit asupra inamicului. Mica
ciorovoial° în curând s-a transformat într-o b°t°lie serioas°.
Ioan de Capistrano £i-a dirijat excelent soldat,ii, cu toate c°
niciodat° nu a înv°t,at s° lupte. Au reu£it s° cucereasc°
tunurile turcilor. (Tunurile erau mânuite de mercenari
cre£tini.) Cruciat,ii au întors tunurile împotriva armatei
otomane. Astfel, au devenit turcii din atacatori, atacat,i.
Sultanul s-a retras.

În cealalt° zi, cre£tinii au privit stupefiat,i tab°ra pustie.
Du£manii au fugit. Pe bun° dreptate un comandant din
armata maghiar° îi spunea lui Ioan de Capistrano: „Ungaria
niciodat° nu a avut o asemenea victorie împotriva du£manilor
s°i!”

FIII LUI IANCU DE HUNEDOARA: LADISLAU
(LÁSZLÓ) ¢I MATEI (MÁTYÁS)

Victoria a fost urmat° de evenimente triste. Iancu de
Hunedoara £i Ioan de Capistrano au murit, nu peste mult°
vreme, de cium°. Ladislau de Hunedoara £i-a propus s°
urmeze calea tat°lui s°u. Îns° adept,ii regelui Ladislau al V-lea
nu i-au permis. Ladislau de Hunedoara, cu ocazia vizitei
regelui la Belgrad, în urma unui scandal, a ucis un fidel al
regelui. Ladislau al V-lea – cu toate c° i-a promis lui Ladislau
de Hunedoara, c° nu-l va pedepsi, mai târziu l-a capturat £i 
l-a decapitat la Buda. Pe fratele s°u mai mic, Matei Corvin,
l-a luat cu el în Praga unde l-a închis în închisoare. Ladislau
al V-lea îns° a murit, în scurt° vreme, probabil de cium°. Ura
ce înconjura domnitorul de 17 ani, i-a f°cut pe mult,i s° cread°
c° a fost otr°vit.
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1. Care a fost important,a militar° a Belgradului?
2. Expunet, i planul militar al sultanului!
3. De ce a fost erou Titusz Dugovics?
4. Care a fost momentul de r°scruce al luptei pentru cetate?
5. Ce s-a întâmplat dup° b°t°lie cu cei doi fii ai lui Iancu de

Hunedoara?

Victoria de la Belgrad (1456)

1453: c°derea Constantinopolului.
1456: asediul Belgradului:
– cruciat,i – b°t°lie pe Dun°re – asediul cet°t,ii,
– victorie maghiar°, retragere otoman°.

Relat°rile unui cronicar italian despre
asediul Belgradului: cruciat,ii „au umplut,
cu praful de pu£c° £i pietrele l°sate acolo,
tunurile p°r°site de turci £i le-au întors
împotriva lor. Iar turcii au fost masacrat,i
(...) Pe deasupra, au fost instalate tunuri în
cetate (...), iar ghiulelele din piatr° ale
acestora loveau pe deasupra cre£tinilor £i
ucideau turcii îngr°m°dit,i, astfel încât, cu
o singur° lovitur°, piereau mult,i turci £i
corturi.”

„În sfâr£it, în noaptea haotic°, sultanul a
fugit în mod ru£inos de aici. Acesta nicio-
dat° nu a suferit o asemenea înfrângere £i
o ru£ine ca asta nu s-a mai pomenit în
cronici. S° ia cuno£tint,° Maiestatea
Voastr° c° am nimicit în mare parte
pedestra£ii domniei sale (ai sultanului) £i
mult,i dintre conduc°torii £i frunta£ii
otomani au r°mas mort,i pe câmpul de
lupt°.” (Fragment din scrisoarea lui Iancu
de Hunedoara scris° c°tre rege.)

Ioan de Capistrano a fost canonizat de
c°tre biseric° datorit° meritelor sale. În
lupta împotriva turcilor, mult,i i s-au rugat,
fiindc° l-au considerat salvatorul Ungariei.

Sfântul Ioan de Capistrano recrutează oameni împotriva turcilor. Pe
orator, se pot remarca hainele specifice franciscanilor ■ De ce sunt 

numit,i cruciat,i persoanele care luptă împotriva turcilor?
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26. MATEI CORVIN (HUNYADI MÁTYÁS)

Matei este considerat cel mai celebru rege maghiar. Sub domnia
sa, Ungaria medieval° a atins apogeul existent,ei sale.

ALEGEREA REGELUI

La vestea mort,ii lui Ladislau al V-lea, la începutul anului
1458, nobilii au fost convocat,i la Pesta pentru diet°. Trebuia
ales un nou rege. În cetatea de la Buda, se sf°tuiau nobilii £i
prelat, ii. Între timp, pe cel°lalt mal, se sf°tuia £i mica nobi-
lime. S-a dovedit, în curând, c° majoritatea îl voiau ca domni-
tor pe Matei, fiul de 15 ani al lui Iancu de Hunedoara.
Mult,imea s-a adunat pe apa înghet,at° a Dun°rii, unde cereau
încoronarea lui Matei, ca rege al Ungariei. 

Dup° încoronare, Matei (1458–1490) revenind în t,ar°, a
dovedit c° este un domnitor precum nu a mai avut t,ara de la
Sigismund încoace! A nimicit pe rând puterea cr°i£orilor.
Obt,inea supunere, ba prin lingu£iri, ba prin amenint,°ri, astfel
c° nimeni nu a îndr°znit s° se opun° voint,ei sale regale.

De unde s-a întors Matei în 1458?

POLITICA EXTERN† A LUI MATEI

Dup° ce i s-a consolidat puterea în interiorul t,°rii, regele £i-a
propus s° opreasc° amenint,°rile turcilor. Matei a înv°t,at din
înfrângerile anterioare ale o£tii maghiare. Nu voia s° intre în
conflict direct cu oastea mult mai puternic° a sultanului. A
preferat s° înt°reasc° sistemul de ap°rare al granit,elor. A
atacat cea mai puternic° cetate a turcilor, Jaice. A trimis aici,
£i în celelalte cet°t,i de margine, soldat,i bine înarmat,i. Dup°
aceasta, nu a atacat Imperiul Otoman, ci dimpotriv°, a
urm°rit s° tr°iasc° în pace cu turcii.
Oastea regal° a fost preg°tit° pentru orice
fel de atac imprevizibil al inamicului.
O£tile otomane, care atacau Transilvania,
au fost oprite la Câmpul Pâinii (1479) de
c°tre Kinizsi Pál (Pavel Chinezul), cel
mai celebru comandant al lui Matei. Ca
urmare a acestei înfrângeri suferite, turcii
nu au mai încercat mult timp s° atace
Ungaria. 

Evul Mediu dezvoltat în Ungaria 113

Localizat,i cetatea Jaice pe harta din atlasul
istoric. Ce rol a jucat aceast° cetate în 
strategia de ap°rare a t,°rii?

Domnul milostiv. Nobilii din t,ar° l-au
ales pe Matei datorit° stimei pe care i-o
purtau tat°lui s°u. Despre tân°rul Matei nu
se £tia dac° va fi un rege destoinic sau un
comandant bun. De aceea i-au pus al°turi
un guvernator în persoana lui Mihály
Szilágyi, care îi era £i unchi, dup° mam°.
Matei, când s-a reîntors acas°, l-a
înl°turat pe Szilágyi, fiindc° voia s°
guverneze singur.

B°trânul revoltat s-a r°zvr°tit de mai
multe ori împotriva nepotului s°u, dar
Matei l-a calmat de fiecare dat° £i nu s-a
r°zbunat pe infidelitatea sa.

Matei £i lupta antiotoman°. Papa a insistat de mai multe ori
asupra unui r°zboi împotriva turcilor. I-a promis lui Matei c°:
dac° va porni r°zboi, toate celelalte t,°ri cre£tine îi vor trimite în
ajutor mult,i – mult,i soldat,i. Iat° cum suna r°spunsul lui Matei:
„Încrezându-m° în aceste promisiuni (...) stau pe câmp cu oas-
tea mea adunat°. Dar, în realitate, pân° acum, nu am v°zut nimic
din promisiunile f°g°duite. (...) Du£manii ne amenint,°, le-o iau,
bineînt,eles înaintea nehot°rât,ilor £i toat° oastea o vor îndrepta
doar asupra mea.”

Kinizsi Pál. Kinizsi Pál era un comandant except,ional care a
fost poreclit de contemporani „biruitorul turcilor”. Viteazul a
fost renumit datorit° puterii sale fizice. În b°t°lie, se lupta ade-
sea cu dou° s°bii. Matei i-a apreciat pe soldat,ii buni. De aceea,
în ciuda originii sale modeste, l-a înnobilat. Kinizsi Pál s-a
remarcat mai ales în luptele antiotomane.

Conform tradit,iei, dup° victoria de la Câmpul Pâinii, a
început s° danseze de bucurie, dar nu oricum! A strâns sub brat,
câte-un turc mort, iar pe al treilea l-a luat între dint,i £i t,op°ia £i
se învârtea în jurul focului de tab°r°.

Regele Matei ■ Povestit,i ce reprezintă simbo-

lurile din blazon!
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Ca s° m°reasc° puterea t,°rii, Matei s-a decis s° obt, in°
coroana Boemiei. Fiind regele Boemiei, avea dreptul de a se
amesteca în treburile Imperiului Romano-German, mai precis
în alegerea împ°ratului. O f°cea £i din mândrie, datorit° fap-
tului c° ceilalt,i domnitori îl desconsiderau, deoarece nu avea
str°mo£i regali.

Regele a pornit r°zboi împotriva Boemiei. Pentru aceas-
ta £i-a reorganizat armata. Mai demult, în caz de r°zboi,
domnitorul trebuia s° a£tepte pân° când se adunau nobilii din
toate colt,urile t,°rii. Faptul în sine lua mult timp £i nu era sigur
c° cei prezent,i erau soldat,i profesioni£ti. De aceea, Matei
avea permanent la dispozit,ie o armat° de mercenari.
O£tirea neagr°, la început, avea 6 mii de soldat,i, mai târziu
îns°, num°rul lor a crescut la 20 de mii.

R°zboaiele cu cehii £i organizarea armatei au costat îns°
mult, i bani. Aceasta a generat nemult,umiri. Mult,i i-au
repro£at regelui c° nu lupt° împotriva turcilor. Astfel, s-a
organizat un complot împotriva regelui, pentru a-l detrona.
Matei a lichidat repede grupul celor nemult,umit,i.

SURSELE BOG†T, IEI REGALE

Proiectele ambit,ioase ale regelui au necesitat mult,i bani.
Pentru a m°ri veniturile vistieriei, regele a schimbat impozi-
tul pe poart° în impozit pe fum (banii fumului). Deja nu se
pl°tea impozitul doar pe sesie, ci pe case (adic° pe hornuri).
¢i, fiindc° într-o sesie erau mai multe case iob°ge£ti, aceasta
m°rea considerabil veniturile vistieriei.

Care rege maghiar a introdus impozitul pe poart°? Cine pl°tea
acest tip de impozit?
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Cei mai buni soldat,i din „o£tirea neagr°”
au fost cehii £i moravii. Majoritatea lor
erau husit,ii care au luptat decenii în £ir
împotriva regilor maghiari. Îns° Matei nu
a t,inut seam° de aceasta. ¢tia c° merce-
narul î£i d° £i viat,a pentru cel care-l
pl°te£te.

Ce am înv°t, at despre husit, i?

Rebeliune împotriva lui Matei. Cei doi
organizatori ai complotului au fost
arhiepiscopul de Esztergom Vitéz János £i
nepotul s°u, episcopul de Pécs, Janus
Pannonius. Eruditul arhiepiscop a fost
cândva înv°t,°torul regelui. La început, l-a
sust,inut pe Matei: faptul c° acesta a fost
ales rege, i se datora în mare parte lui
Vitéz. Poate din aceast° cauz° l-au £i iertat
mai apoi. Nici mai târziu nu a fost pedep-
sit aspru, iar când Vitéz János a devenit din
nou suspect, pur £i simplu l-au închis în
palatul s°u din Esztergom.

Conform relat°rilor lui Bonfini, o parte
a nobilimii a încercat s° tempereze spiritul
rebel al baronilor. Iat° ce scrie: „Mihály
Országh a fost un om înt,elept, cu mult°
experient,° £i, pe bun° dreptate, l-au con-
siderat foarte de£tept. (...) Acesta a afirmat,
la un moment dat, c° cel care este încoro-
nat cu Sfânta Coroan°, chiar £i de-ar fi un
bou, este rege sfânt £i inviolabil.”

Relat°rile lui Bonfini, istoricul adus de
c°tre rege din Italia, despre veniturile lui
Matei: „Venitul anual al regelui este de
200 de mii de galbeni £i const° din
urm°toarele: cea mai important° surs° de
venit este sarea, exploatat° în Tran-
silvania; aceasta este t°iat° în blocuri de o
chintal°, sau dou°, apoi este trimis° în
toate t,inuturile t,°rii. (...) Regele percepe
anual, de la toate casele or°£ene, un galben;
acesta este impozitul normal, dac° îns°
lupt° împotriva turcilor mai cere înc° vreo
2-3 galbeni. Apoi mai sunt casele unde se
bat monede de aur, argint £i cupru. Exist°
patru asemenea locuri. (...) Regele are un
venit considerabil din treizecimi, adic° din
vama pl°tit° pentru exportul sau importul
m°rfurilor. În afara veniturilor ment,ionate
mai sus, regele profit° £i datorit°
minereurilor de cupru £i de pe urma
evreilor, ace£tia din urm° îi pl°tesc anual
30 de mii de galbeni.”

Palatul de la Vişegrad ■ Care rege a avut reşedint,a la Vişegrad?

Piatra funerară a lui Vitéz János ■ Remarcat,i
îmbrăcămintea clericului şi toiagul din mâna sa 

(acestea erau însemnele episcopale)!
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Matei a mai introdus £i impozitul extraordinar de r°zboi,
crescând astfel considerabil povara asupra iobagilor. Regele
£tia c° iobagii doar atunci î£i vor putea pl°ti impozitele, dac°
sunt l°sat,i s°-£i sporeasc° bunurile. De aceea, a urm°rit s°
opreasc° nedrept°t,ile nobililor. Conform decretului s°u, orice
iobag avea dreptul s° se mute pe oricare domeniu dorea.
Astfel au putut iobagii s° se apere de despotism.

Mult,i iobagi sub domnia lui Matei s-au îmbog°t,it. Unii
aveau mai multe sesii. Acestea au fost lucrate de c°tre jeleri.
Ace£tia erau t,°rani care nu aveau deloc p°mânt arabil, ci
lucrau p°mânturile altora, pentru bani. (Majoritatea lor au
avut totu£i cas° £i ograd° proprie.)

Lini£tea intern° a favorizat dezvoltarea comert,ului £i a
ora£elor. A crescut £i num°rul târgurilor. Tot acum, ora£ul
medieval Buda a ajuns în epoca sa de glorie.

CURTEA RENASCENTIST† A LUI MATEI

Dup° încheierea r°zboaielor cu Cehia, Matei s-a decis s°-£i
caute o sot,ie demn° de rangul £i renumele s°u. A £i g°sit-o
repede. Fata regelui Neapolelui, Beatrice, era una dintre cele
mai frumoase femei ale epocii. Viat,a de la curtea regal° s-a
schimbat dup° stabilirea ei în Ungaria. Regele a ordonat
începerea lucr°rilor de modernizare a palatului lui
Sigismund. Pe lâng° aceasta a început construirea unui nou
palat pe malul Dun°rii, la Vi£egrad.

Ambele palate s-au construit într-un stil modern,
renascentist. Fiindc° me£terii maghiari nu cunoscuser° acest
nou curent, Matei a chemat sculptori £i constructori italieni.
Pentru construct,ie, s-au folosit marmur° £i alte materiale con-
siderate scumpe în acea epoc°.

Ce credet, i, de ce ar fi fost important° pentru Matei obt, inerea
coroanei imperiale?

Spiritul renascentist al lui Matei nu s-a manifestat doar în
arhitectur°. Regele a înfiint,at o bibliotec°, urmând modelul
renascentist italian. Codexurile ornamentate minunat au fost
aduse, în mare parte, din str°in°tate, iar o parte au fost copi-
ate în Ungaria. Acestea au primit un alt nume. În blazonul
familiei Huniazilor, se poate vedea un corb, adic° „Corvus”
în limba latin°. A£adar, c°rt,ile s-au numit „corvine”. 

Ce sunt codexurile? Amintit, i-v° cum s-au f°cut codexurile!
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Foaie ornamentată dintr-o corvină ■ Ce sunt corvinele?

Domnitorul cumplit al §°rii Române£ti.
Pe vremea lui Matei, tr°ia în T, ara
Româneasc° domnitorul Vlad T, epe£.
Acesta a fost temut de c°tre poporul s°u
datorit° firii sale cumplite. A tras în t,eap°
sute de persoane, fiindc° ace£tia erau
nemult,umit,i de domnia sa. Orice individ
suspect a fost condamnat la moarte. Vlad a
luptat £i împotriva Ungariei. În urma
asediului de la Bra£ov, a tras în t,eap° mai
mult,i cet°t,eni sa£i. Pe maghiarii capturat,i
i-a încuiat într-o cl°dire £i i-a ars de vii.
Mai târziu, prin comportamentul lui a atras
nemult,umirea turcilor care l-au detronat,
iar Vlad a fost nevoit s° fug°.

Pentru cruzimea sa, Vlad a fost supranu-
mit de c°tre popor Dracul. În secolul al
XIX-lea, un scriitor englez a modificat
acest nume £i a scris o poveste de groaz°
intitulat°: „Contele Dracula”, care, de-
sigur, nu are nici o leg°tur° cu realitatea.

Prima însemnare referitoare la t,igani
(romi). Prima însemnare despre t,iganii
care veneau dinspre est (£i care se numeau
„romi”), dateaz° din vremea regelui
Sigismund. Mai târziu, £i Matei Corvin i-a
primit cu drag în t,ar°, fiindc° erau 
fierari foarte priceput,i £i f°ceau arme de
bun° calitate. Sot,ia regelui, Beatrice, a
pl°tit dup° o festivitate de pe insula Csepel
o sum° considerabil° mai multor t,igani,
fiindc° i-au distrat musafirii cu muzica lor
extraordinar°.
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Matei a adus la curtea sa scriitori £i poet,i italieni. Unul din-
tre ace£tia, Antonio Bonfini relateaz° domnia regelui. În cro-
nica sa, Matei este amintit ca fiind descendentul împ°rat,ilor
romani! Aceasta, desigur, nu era adev°rat; regele totu£i a fost
recunosc°tor. Matei a decis s°-l urmeze pe Sigismund £i s°
concureze pentru scaunul imperial!

Ce at, i citit la pagina 54 despre stilul renascentist?

Regele a început r°zboiul pe teritoriul austriac. Datorit°
succeselor militare, a cucerit chiar £i Viena. Nu i-a mai
r°mas îns° mult timp s°-£i ating° scopul. Peste cât,iva ani a
murit, la nici m°car 50 de ani.

„MATEI CEL DREPT”

Poporul l-a plâns mult° vreme pe „Matei cel drept”. Regele a
tr°it mai departe în memoria lui, prin mituri £i pove£ti. Matei
cel din pove£tile populare este un personaj inventat. Matei nu
se deghiza £i nu f°cea dreptate, personal. Sub domnia sa îns°,
poporul a tr°it în pace £i, cu except,ia unui singur caz, t,ara nu
a fost perturbat° nici m°car de turci. De aceea, timp de mai
multe secole, î£i aminteau cu nostalgie de domnia sa.

În clasele mai mici, at, i citit £i înv°t, at câteva povestiri populare
despre Matei. Povestit, i câteva dintre ele!
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1. Cum a devenit rege Matei Corvin?
2. Care au fost primele m°suri de politic° intern° luate de

Matei?
3. În ce se aseam°n° politica antiotoman° a noului rege, cu

cea a lui Sigismund?
4. Ce fel de avantaje £i dezavantaje are armata mercenarilor

£i a nobililor?
5. Caracterizat, i curtea lui Matei!
6. Sub domnia lui Matei iobagii pl°teau mai mult impozit

decât înainte. Cu toate acestea, cum a reu£it Matei s° fie un
domnitor îndr°git?

Matei Corvin

Domnia lui Matei Corvin: 1458–1490.
Lichidarea cr°i£orilor.
Politica extern°:
– înt°rirea sistemului gr°niceresc (cet°t,i de margine)
– ocuparea Boemiei
Cre£terea veniturilor regale.
Curte regal° renascentist°.

Cartea de rugăciune a reginei Beatrice. Pe cartea legată cu piele şi 
ornamentată cu aur se găseşte blazonul regelui Matei.

Moartea £i înmormântarea lui Matei.
Conform lui Bonfini, moartea lui Matei a
fost cauzat° de faptul c° servitorul i-a oferit
regelui smochine stricate. Pe rege a£a de
tare l-a sup°rat prostia slugii, c° l-a lovit
guta. A avut un chin lung, nu mai putea
vorbi £i adesea ofta: „Vai! Vai! Iisuse!”

Conform cronicarului italian, moartea
regelui a fost anticipat° de numeroase mi-
nuni. De exemplu, nu s-a mai v°zut nici un
corb – pas°rea din blazonul familiei
Huniazilor la Buda. Îns° la Szekesfehérvár,
la locul de înmormântare al regilor
maghiari, s-au adunat mai multe sute de
asemenea p°s°ri.

Tot Bonfini a descris înmormântarea
regelui: „La înmormântarea solemn°, s-au
adunat o mult,ime de oameni. Cadavrul
regelui a fost întins pe un catafalc purpuriu,
apoi l-au acoperit cu insignele regale:
sabia, mantia, sceptrul, coroana £i globul
regal. (...) Cortegiul funerar a fost condus
de doisprezece c°l°ret,i îmbr°cat,i în pur-
puriu. Ace£tia duceau steagurile cucerite de
împ°rat în numeroasele sale victorii. (...)
C°l°ret,ii au aruncat toate insignele în fat,a
altarului principal, de parc° odat° cu
moartea regelui s-ar fi pierdut toate victori-
ile £i teritoriile cucerite. La v°zul acestora,
toat° lumea a izbucnit în plâns.”

Palatinul. Dispozit,iile lui Matei referi-
toare la demnitatea palatinului: el era
loct,iitorul regelui, când acesta se afla
departe de t,ar° (în str°in°tate). Dac° regele
era înc° minor, era datoria lui de a convo-
ca dieta. Sarcina lui era s° calmeze
spiritele în cazul în care se iveau conflicte
între locuitorii t,°rii. El a fost judec°torul
suprem al t,°rii. Dup° moartea regelui, el
era primul nobil care î£i d°dea votul la
alegerea noului rege.
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LA MASA REGELUI MATEI ● OBICEIURI CULINARE ● La
începutul domniei lui Matei, curtea regal° ungureasc° £i obi-
ceiurile regilor au diferit de cele din Occident. Cronicarul
chemat din Italia, Bonfini, scria mirat: „Era în obiceiul regilor
maghiari ca leg°tura lor cu nobilii £i cu demnitarii lor de vaz°
s° fie direct°, familiar°. U£ile lor nu prea erau ap°rate, (...)
mâncau cu încredere printre nobilii lor, t,ineau u£ile deschise
în timpul mesei; era permis accesul cer£etorilor care primeau
de poman° mâncare £i b°utur°, necazul fiec°ruia era ascultat,
se împ°rt,ea pâine £i tot,i oamenii nec°jit,i aveau intrare liber°
la rege. Au avut un stil de viat,° necioplit, se mult,umeau cu
înc°peri scunde (locuint,e modeste). (...) Au investit sume
considerabile în r°zboaie, nu £i în construct,ii.”

Cronicarul a mai notat felul în care s-a schimbat curtea lui
Matei dup° încheierea c°s°toriei sale cu Beatrice: „S-au con-
struit s°li de mese minunate, sufragerii delicate £i dormitoare
frumoase. (Regina) £i-a atent,ionat sot,ul s° nu se mai încread°
în nobili. Ca s° îngreuneze accesul în palat, a angajat o serie
de gardieni. ¢i-a educat sot,ul s° fie mult mai mândru de dem-
nitatea sa regal°. L-a sf°tuit s° t,in° audieri, judec°t,i doar în
anumite intervale. A init,iat (maghiarii) în obiceiurile italiene,
a tr°it cu mânc°ruri italiene. (...) A chemat din Italia gr°dinari
priceput,i la cultivarea legumelor £i fructelor, precum £i
preparatori care preg°teau brânza precum francezii £i italienii
(...) Pe lâng° ace£tia au mai sosit clovni £i actori, care îi pl°ceau
îndeosebi reginei. Au sosit trâmbita£i, flauti£ti, violoni£ti £i
harpi£ti. (...) Ace£tia i-au pl°cut (£i) lui Matei.” La curtea lui
Matei mai erau £i barzi, care cântau despre faptele de vitejie,
r°zboaiele, victoriile regelui £i ale înainta£ilor s°i. Cântecele
erau în limba maghiar°. Cânt°ret,ii mai cântau £i la mese 
nobiliare, iar l°utarii s°raci au ajuns £i în casele micii nobilimi.

De unde (din ce ora£) a sosit Beatrice?
Ce at, i înv°t, at pân° acum despre barzi (cânt°ret, i)? (Lect, iile 

14 £i 21.)

Din relat°rile lui Bonfini, £tim c° regele nu s-a mai a£ezat
la aceea£i mas° cu restul nobilimii, ci i-a pus la o mas° sepa-
rat°, conform rangului lor.

CE SE MÂNCA LA CURTEA REGAL†? ● Bonfini a notat relativ
put,ine informat,ii referitoare la mânc°rurile consumate la
curte: „Este obiceiul maghiarilor (...) ca s° prepare toate
mânc°rurile în sos. Sosurile difereau în funct,ie de mânc°ruri.
Gâsca, rat,a (...) fazanii, graurii, potârnichile care se g°seau în
num°r mare pe aici, apoi boul, mielul, (...) porcul £i mistret,ul,
c°rnuri £i pe£ti, fiecare plute£te în sosul s°u. (...) Conform
obiceiului de aici, dar contrar obiceiurilor noastre italiene –
unde tot,i m°nânc° în farfurii separate – tot,i servesc dintr-un
singur vas £i nimeni nu folose£te furculit,a când ridic° bucata,
ci o ia direct de acolo. În fat,a fiec°rui individ, sunt puse pâini.
Bucata dorit° o scot din vasul comun £i o taie buc°t,i, apoi le
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VIAT,Ă COTIDIANĂ, ISTORIE SOCIALĂ

Reprezentarea festinului pe un altar (1470) ■

Remarcat,i tacâmurile, hainele şi comportamen-
tul celor de la masă!

Linguri de argint
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ridic° la gur° cu mâna (...). La mesele copioase £i bogate ale
maghiarilor numai cu greu pot,i s° te aperi ca s° nu-t,i
murd°re£ti mâinile £i hainele. (...) Dar regele Matei, cu toate
c° lua totul cu mâna, niciodat° nu se murd°rea oricât de
adâncit era în discut,ii.”

Obiceiurile culinare italiene s-au r°spândit mai apoi nu
numai în curtea regal°, ci £i la curt, ile nobiliare mai însem-
nate. Nobilul st°tea separat de musafiri, al°turi de oamenii s°i
de încredere; familia £i servitorii s°i st°teau la mas° separat°
în funct,ie de rangul lor. Carnea £i pâinea au fost £i aici
mânc°rurile principale. Casele nobiliare au imitat curtea
regal° £i prin importul condimentelor scumpe, prin importul
zah°rului de pe t°râmuri îndep°rtate, la fel ca £i în consumul
fructelor exotice (curmale £i smochine).

Pe vremea lui Matei s-a r°spândit utilizarea zah°rului la
curtea regal°. Acesta pe atunci nu se obt,inea din sfecla de
zah°r, ci din trestie. T, ara trestiei de zah°r era India, de unde
zah°rul a fost transportat în Europa de c°tre negustorii
mahomedani, arabi.

CE AU MÂNCAT OAMENII DE RÂND? ● Despre mânc°rurile
burgheziei £i ale nobilimii din provincie avem foarte put,ine
informat,ii. E foarte probabil c° £i ace£tia utilizau frecvent
condimente exotice, de£i nu puteau decât s° viseze la viat,a
plin° de lux a marii nobilimi. Consumau destul de des sup°,
pe care o preg°teau în vase mari, aceasta servind ca hran°
pentru familie timp de mai multe zile. Dintre mânc°rurile
iobagilor, p°satul a fost cel mai r°spândit £i în vremea lui
Matei, dar uneori mai mâncau £i pâine coapt° pe vatr°.

Populat,ia cea mai s°rac°, în caz de recolt° slab°, nu-£i
putea preg°ti nici m°car fiertur° de p°sat. În asemenea cazuri,
au m°cinat ghinda sau scoart,a de copac, iar din praful aces-
tora î£i f°ceau „pâine”. Cei care au fost nevoit,i s° se
hr°neasc° cu aceste mânc°ruri, au sl°bit mult £i s-au
îmboln°vit repede. Mult,i dintre ei au murit înc° de tineri.

Fructe £i dulciuri se mâncau £i în casele mai modeste.
Dintre fructe mâncau mai ales mere, pere, struguri £i fructe 
de p°dure (fragi, afine, coarne, porumbe). În loc de zah°r,
pentru îndulcit bucatele, foloseau miere.

B†UTURI ● În casele iobagilor înst°rit, i, se consuma vin exact
a£a precum la curtea regal°, fiindc° apa deseori era infec-
tat°. La curt,ile domne£ti £i regale se aducea vin tare* din
meleaguri îndep°rtate, în vreme ce iobagii trebuiau s° se
mult,umeasc° cu b°uturi acre £i slabe.

Precum vestimentat,ia, calitatea £i pret,ul alimentelor £i
b°uturilor consumate, nu serveau doar pentru nutrit,ie, ci
oglindeau cât de bogat, cât de înst°rit era proprietarul gos-
pod°riei.
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Ce este fiertura de p°sat?

¢tit, i oare unde s-a f°cut cel mai bun vin al
Europei”regele vinurilor £i vinul regilor”?

Pescuitul din Ungaria medieval°. La
masa nobililor cea mai important° hran° a
fost carnea. În anumite perioade ale anului
(în vremea Pa£telui), legile biserice£ti
interziceau consumul de carne. În aseme-
nea perioade, s-a consumat pe£te.

Ungaria a fost renumit° datorit° fluvi-
ilor sale, în care „erau mai mult, i pe£ti
decât ap°”. Pe£tii au fost prin£i, ori în
plas°, ori cu ajutorul unor capcane inge-
nioase. Pe lâng° pescuitul din râuri, au fost
la mod° £i p°str°v°riile. S-au înfiint,at
lacuri artificiale nu la mare distant,° de
râuri sau fluvii, care mai apoi au fost
legate printr-un canal. Canalul se
deschidea prim°vara, iar pe£tii gata de
împerechere au înotat spre lac. Mai târziu,
canalul a fost blocat fiind astupat cu
p°mânt, astfel pe£tii au crescut în apa 
lacului, urmând  s° fie o prad° u£oar°.

O form° specific° a pescuitului a fost
prinderea morunilor. Pe£tele imens, care
putea s° ating° o lungime de mai mult,i
metri, tr°ia în special în apa m°rii, dar se
mai g°sea £i în Dun°re, locul lui de
împerechere fiind în apele de lâng° Buda.
Pescarii a£teptau momentul potrivit,
înconjurau pe£tii cu plase £i aceste animale
imense, dar neajutorate, erau omorâte cu
ajutorul unor bâte. Cele mai frumoase
specii, ajungeau în buc°t°ria curt,ii regale.

Vinul adesea era r°cit. Deja în legenda
Sfântului Gellért g°sim însemn°ri referi-
toare la s°parea gropilor pentru vin, care
de iarna erau umplute cu gheat,°, astfel
încât vinul r°mânea proasp°t £i rece toat°
vara. Pentru ca £i gheat,a s° se topeasc° cât
mai încet, gropile au fost c°ptu£ite cu
trestie. Dac° cuiva îi este tare frig se
spune: „Este la fel de frig ca într-o
ghet,°rie!”
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27. EPOCA IAGEØØONILOR ÎN UNGARIA

Dup° moartea lui Matei, t,ara a intrat într-un declin rapid.
Ungaria a fost m°cinat° de conflicte interne, iar de granit,a t,°rii

se apropiau amenint,°tor turcii.

CINE S† FIE URM†TORUL REGE?

Dup° moartea lui Matei, au urmat zile grele în Ungaria. La
tron  au fost mai mult,i pretendent,i. Matei £i-a propus s° lase
coroana fiului s°u ilegitim (adic° nu de la sot,ia sa), lui Ioan
Corvin (Corvin János). De asemenea £i-a obligat nobilii
printr-un jur°mânt depus în biserica Nagyboldogasszony din
Buda ca, dup° moartea sa, s°-l sust,in° pe Ioan. Îns°, atât
baronii, cât £i mica nobilime au vrut s° evite ca tronul s°
fie ocupat de c°tre un rege puternic. Ace£tia au dorit s° câr-
muiasc° singuri t,ara. Când print,ul Ioan a p°r°sit capitala
Buda, a fost urm°rit de o oaste în fruntea c°ruia se afla
Kinizsi Pál. Fugarul Ioan Corvin a luat cu el o mare parte a
vistieriei. Print,ul a fost învins de c°tre oastea lui Kinizsi Pál,
iar soldat, ii au împ°rt, it averea statului între ei.

¢i v°duva lui Matei, Beatrice £i-a dorit coroana. ¢tia îns°
c°, fiind femeie, nu va putea domni în Ungaria. Beatrice, de
altfel urât° de maghiari, a fost nevoit° s° se întoarc° acas° în
Italia.

Din cele cunoscute, încercat, i s° g°sit, i motivele pentru care nobilii
maghiari nu au pl°cut-o pe Beatrice!

DOBZSE LÁSZLÓ

Pân° la urm°, nobilii l-au ales rege pe Vladislav al II-lea
[II. Ulászló] (1490–1516), din familia regal° polonez° a
Iage∞∞onilor. În curte a fost pomenit doar ca „Laszló Dobje”.
Acesta c°dea de acord cu orice sugestie venit° dinspre dom-
nii din jurul s°u £i spunea în limba sa matern° „dobje”, adic°
„este bine”. Vistieria era goal°. Bunurile sale au fost risipite.
Datorit° desfiint,°rii noilor legi de impozitare introduse înc°
de c°tre Matei, nici nu erau £anse pentru umplerea ei. Drept
urmare, nu mai erau bani pentru renovarea £i întret,inerea
cet°t,ilor de margine. ¢i turcii care atacau Ungaria cu o£ti din
ce în ce mai mari erau con£tient,i de acest fapt. 

În calea pericolului iminent, nu st°tea nici o armat° perfor-
mant°. O parte din „o£tirea neagr°” a lui Matei s-a
împr°£tiat, iar ceilalt,i, din lips° de venit, se întret,ineau din 
furturi £i prad°. Oastea nu demult mândr°, pân° la urm°, a
fost nimicit° de c°tre Kinizsi Pál.

DIN CRUCIAD†, R†SCOAL† T, †R†NEASC†

Din cauza lipsei unei armate bine organizate, mult,i au con-
siderat c° trebuie aplicat° tactica de pe vremea ap°r°rii
Belgradului: trebuie anunt,at° o cruciad° împotriva tur-
cilor. La începutul anului 1514, Papa într-adev°r a £i anunt,at
aceast° cruciad°, afirmând c° tuturor c°rora lupt° împotriva
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Ce am înv°t, at pân° acum despre biserica
din Buda („Nagyboldogasszony”) construit°
pentru pream°riea Mariei? (lect, ia 23)

Care a fost pretextul £i motivul real pentru
care domnii maghiari nu l-au acceptat pe Ioan
Corvin ca rege?

Când am mai înv°t, at despre o asemenea
situat, ie în care domnii maghiari nu au acceptat
domnia unei femei?

Iat° cum scrie Bonfini despre pierderea
vistieriei: „ înving°torii au ocupat tab°ra
(lui Ioan Corvin). (...) Cei care puteau,
furau haine rege£ti, vase din aur £i din
pietre pret,ioase, precum £i multe unelte
din gospod°rii. A£a a disp°rut averea
adunat° de-a lungul anilor, pe care soldat,ii
o împ°rt,eau între ei, dup° voie. (...) Amar°
era victoria din acea zi: nu curgea decât
sânge unguresc.”

Este interesant c° între descendent,ii fami-
liei regale poloneze a Iage∞∞onilor era £i
fiica regelui maghiar Ludovic cel Mare,
Hedviga. Hedviga a mo£tenit tronul
Poloniei. Nobilii polonezi ca s° sporeasc°
veniturile t,°rii lor £i s° nu trebuiasc° s°
tr°iasc° „sub domnia unei femei”, au con-
vins-o pe Hedviga s° se m°rite cu print,ul
lituanian Iage∞∞o, care pe vremea aceea era
înc° p°gân. Nunta a avut loc îndat° dup°
ce print,ul lituanian s-a cre£tinat. Din
unirea Lituaniei cu Polonia, s-a n°scut cea
mai mare t,ar° a Europei.

De ce suprimarea impozitelor a cauzat
destr°marea „o£tirii negre”?

Ce credet, i de ce nu a putut Vladislav al 
II-lea s° ment, in° sistemul impozitar impus de
c°tre Matei?
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turcilor, li se vor ierta p°catele. Îndemnul Papei de la Roma a
fost transmis în Ungaria de c°tre arhiepiscopul de Esztergom,
Bakócz Tamás. În adunarea oastei cruciat,ilor, s-au implicat
£i celebrii c°lug°ri franciscani. Apelul Papei îns° nu a fost
bine receptat în t,°rile învecinate. În Ungaria s-au adunat sub
steaguri zeci de mii.

Conform credint, ei medievale care este r°splata celui care lupt°
într-o cruciad°?

În fruntea oastei adunate pe Rákosmezô, se afla un sol-
dat din cet°t,ile de margine, Gheorghe Doja Secuiul
(Székely Dózsa György). Acesta £i-a dovedit vitejia în mai
multe lupte antiotomane, motiv pentru care a fost înnobilat de
c°tre rege. T, °ranii au avut mult° încredere în el. Au consi-
derat c° tot,i nobilii ar trebui s° fie precum Doja.

Din cauza lucr°rilor de prim°var° – majoritatea nobililor
au împiedicat înrolarea t,°ranilor. Acest fapt a stârnit revol-
ta celor, care au crezut în idealurile cruciat,ilor.

Cruciat,ii s-au întors împotriva domnilor. Dup° moartea
lui Matei, t,°ranii au fost deseori umilit,i. Ace£tia erau încura-
jat,i £i de c°tre c°lug°rii franciscani: ei predicau c° voint,a lui
Dumnezeu este ca domnii ce asupresc s°racii, s° fie învin£i.
V°zând c° nemult,umirea cre£te, nobilii i-au cerut lui Bakócz
s° desfiint,eze oastea cruciat, ilor.
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Bakócz Tamás. Tat°l arhiepiscopului de
Esztergom, al lui Bakócz Tamás, fusese
înc° iobag. Fiul s°u, datorit° calit°t,ilor
sale except,ionale, a devenit cel mai impor-
tant cleric al Ungariei. Puterea lui reiese £i
din salutul delegatului Venet,iei, care l-a
numit regele neîncoronat al Ungariei.

Bakócz este un reprezentant tipic al
clerului bogat din epoca renascentist°.
Dac° era vorba de arte, nu era niciodat°
avar. În Esztergom, £i azi se vede capela
care a fost construit°, pe placul arhiepis-
copului, din marmur° ro£ie. Îns°, Bakócz a
dus o viat,° imoral° £i nu îi p°sa prea mult
nici de preot,i. Ambit,ia sa era nem°rginit°.
¢i-a propus s° devin° Pap°. Cu ocazia
alegerilor papale, pentru a convinge clerul
cu drept de alegere, cam ret,inut fat,° de
persoana sa, argumenta prin faptul c° are
mai mult° avere decât cel°lalt candidat.
Cu toate acestea, nu a fost ales. Acas°,
domnii care invidiau averea lui Bakócz, 
l-au numit în batjocur° „arhiepiscopul
rotar”( aceasta fiind meseria tat°lui s°u).

Dup° moartea lui Matei, nobilii î£i jefuiau
reciproc domeniile, jafuri de pe urma
c°rora sufereau iobagii. Dispozit,iile lor
vizau mai ales t,°ranii înst°rit,i, precum £i
târgurile. Au anunt,at, de exemplu, c°
nonele trebuie pl°tite de tot,i în recolt° pe
când, în timpul lui Matei, acestea puteau fi
pl°tite £i în bani. Aceasta era dezavantajos
fiindc°, cerealele pe atunci se vindeau la
un pret, foarte ridicat. Iobagii mai s°raci au
fost asuprit,i prin interzicerea liberei circu-
lat,ii £i prin interzicerea vân°torii.

Asta din urm°, oare de ce?

Reprezentarea vâ-
nătorii nobiliare
într-o pictură de 

epocă

Capela arhiepiscopului Bakócz Tamás din Esztergom. Peret,ii capelei
au fost construit,i din marmură roşie, material foarte scump în acea
vreme ■ Ce fel de caracteristici ale stilului renascentist remarcat,i pe 

imagine?
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Aceasta a încins £i mai mult spiritele. Oastea a pornit £i a
pustiit prin foc £i sabie toate castelele £i casele nobiliare din
drumul ei. Nobilii au vrut s° înfunte rebeliunea, cu arme. Au
luat prin surprindere £i au nimicit lâng° Mure£ o oaste mai
mic° de t,°rani. Încrezându-se în victoria u£oar°, nobilii s-au
pus pe s°rb°torit la N°dlac. Dar pe la miezul nopt,ii au fost
atacat,i prin surprindere de oastea format° din t,°rani.
Domnii capturat,i au fost torturat,i, apoi tra£i în t,eap°. Nu l-au
crut,at nici pe episcopul de Cenad.

ÎNFRÂNGEREA REBELIUNII

Dup° masacrul de la N°dlac, Doja a înconjurat una dintre
cele mai puternice cet°t,i ale t,°rii, Timi£oara. Fiindc° soldat,ii
lui nu s-au priceput la asediul cet°t,ii, a vrut s° a£tepte pân°
când se epuizeaz° proviziile de alimente ale ap°r°torilor. Nu
£tia c° voievodul Transilvaniei, Szapolyai János (Ioan de
Zapolya), între timp a adunat o oaste puternic° £i a pornit
împotriva t,°ranilor r°sculat,i.

Când Szapolyai a ajuns la Timi£oara, r°sculat,ii au fost
prin£i la mijloc. Mult,i au fugit din tab°r°. Alt,ii au plecat
acas°, fiindc° sperau c°, în acest fel, vor sc°pa de pedeapsa
voievodului. Într-un final, Szapolyai l-a capturat £i pe Doja.
Conduc°torul cruciat,ilor a fost torturat, apoi executat.

Dieta unit°, înc° în toamna anului respectiv, a hot°rât s°
pedepseasc° întreaga iob°gime. Au silit t,°ranii s° pl°teasc°
desp°gubire £i le-au interzis s° p°r°seasc° domeniile nobili-
are. Aceast° lege numit°, legarea de glie, a împiedicat
iobagii s° se mute altundeva, adic° s° scape de tirania dom-
nilor.
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Oare din ce cauz° l-au pedepsit pe
Gheorghe Doja (£i pe mai mult, i adept, i ai aces-
tuia) în acest mod crunt?

De ce a fost avantajoas° pentru domni
legarea de glie a iobagilor?

Execut,ia lui Gheorghe Doja

În timpul r°scoalei, de ambele p°rt,i s-au
comis multe acte de tiranie. Tragerea în
t,eap° a fost una dintre cele mai crunte
metode de execut,ie, deoarece victima tras°
în t,eap° mai tr°ia ore, în anumite cazuri,
chiar £i zile, pân° când murea. (Despre
tragerea în t,eap°, vezi imaginea de pe 
pagina 179.)

Execut,ia lui Gheorghe Doja. Gheorghe
Doja, „regele t,°ranilor”, a fost executat
într-un mod crunt, £i anume i s-a pus pe
cap o coroan° încins°. Aceast° metod° de
execut,ie era un obicei medieval utilizat în
cazul celor care atacau puterea regal°, în
mod ilegitim. Adept,ii lui Doja au fost silit,i
ca s° mu£te buc°t,i din corpul muribundu-
lui.

Arme t,ărăneşti
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TRIPARTITUL

Dieta din anul 1514 a devenit renumit° £i din alte motive. 
S-a conturat aici, nu numai conflictul dintre nobili £i iobagi,
ci £i conflictul puternic dintre mica nobilime £i baronii,
care st°pâneau t,inuturi, deseori, mari cât o t,ar°.

În fruntea micii nobilimi, s-a situat un doctor jurist,
Werbôczi István, judec°tor al curt,ii regale. Numele s°u este
legat de una dintre cele mai importante opere ale £tiint,ei
juridice maghiare, Tripartitul. În cadrul acestuia se reg°sesc
toate cutumele juridice ale Ungariei, pân° atunci, cunoscute
în majoritate, pe cale oral°.

Pân° atunci, juzii nu au avut la dispozit,ie nici o carte din
care s° se fi putut inspira în diferitele cazuri juridice. Aceast°
situat,ie era favorabil°, mai ales marii nobilimi. Ace£tia
puteau cu u£urint,° mitui forurile judec°tore£ti, pe deasupra,
în multe cazuri erau în relat,ie de rudenie cu judec°torii.

Tripartitul a fost folosit mai multe secole la rând.
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Iat° cum scria Werbôczi, în cartea sa,
despre legarea de glie a iobagilor: „Pân°
acum (t,°ranii), au tr°it cu acel drept al li-
bert°t,ii (...), c° atunci când voiau, se
puteau muta din locuint,ele lor altundeva.
(...) Aceast° libertate £i-au pierdut-o pen-
tru totdeauna, din pricina r°scoalei din
vara trecut°, condus° de c°tre un tâlhar
malefic pe nume Gheorghe (Doja) Secuiul
(...) £i datorit° lipsei de loialitate manifes-
tate fat,° de întreaga nobilime, astfel, î£i
vor servi domnii pentru o vecie.”

1. De ce nu a ajuns domnitor fiul lui Matei?
2. De ce a sl°bit sistemul cet°t, ilor de margine sub domnia lui

Vladislav al II-lea?
3. Cum s-a transformat în r°scoal° cruciada condus° de

Gheorghe Doja?
4. Cine a fost Ioan Szapolyai?
5. Ce numim „legare de glie”?

Epoca Iage∞∞onilor în Ungaria

Domnia lui Vladislav al II-lea (1490–1516). 
Puterea regal° slab° – vistierie goal° – oastea se destram°.
1514: r°scoala condus° de Gheorghe Doja.
Culegerea de legi a lui Werbôczi.

28. DEZASTRUL DE LA MOHÁCS

B°t°lia de la Mohács este considerat° a fi una dintre cele mai
cumplite catastrofe din istoria maghiarilor. Nu întâmpl°tor; cu
aceast° înfrângere s-a terminat epoca în care Ungaria era con-

siderat° ca fiind una dintre puterile importante ale Europei.

T, ARA P†R†SIT†

La doi ani dup° înfrângerea r°scoalei t,°r°ne£ti conduse de
c°tre Doja, în anul 1516 a murit regele Vladislav al II-lea.
Dieta l-a ales rege pe fiul acestuia de 15 ani, Ludovic al 
II-lea [II. Lajos] (1516–1526). Situat,ia tân°rului domnitor
nu a fost promit,°toare. Vistieria era aproape în totalitate
goal°, cet°t,ile de margine, construite împotriva turcilor, se
d°r°p°nau, iar oastea permanent° a t,°rii num°ra în jur de opt

Mărturie a bogăt,iilor bisericii sunt şi comorile
din secolele XV-XVI (din colect,ia vistieriei din
catedrala din Esztergom) ■ Interesat,i-vă ce fel 

de rol aveau acestea în celebrarea slujbelor?

Portretul lui Ludovic al II-lea ■ La ce face referire 
îmbrăcămintea şi expresia de pe fat,a regelui?
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mii de soldat,i mercenari. Regele nu putea s° se a£tepte nici la
ajutorul regilor vecini.

Conflictele interne dintre cei înst°rit,i nu se mai sfâr£eau.
Ar fi fost nevoie de o autoritate central° puternic°, nu de alta,
dar sultanul £i-a propus cucerirea Ungariei. 

Turcii, la început, nu abuzau de situat,ia din Ungaria. Chiar
mai mult, noul sultan, Soliman al II-lea (1520-1566), a pro-
pus pace regelui maghiar. Tân°rul Ludovic îns°, ascultând de
sfetnicii s°i, nici nu a dat r°spuns otomanilor.

Sultanul s-a sup°rat £i s-a decis s° atace Ungaria. În anul
1521, turcii au asediat £i au cucerit cele mai importante
dou° cet°t,i de margine, Belgrad £i Szabacs.

Vestea înfrângerii de la Belgrad a creat panic° în întreaga
t,ar°. Mult,i s-au temut c°, în cazul în care zecile de mii de sol-
dat,i turci vor porni la atac, nimeni nu va fi în stare s°-i
opreasc°. Ludovic al II-lea s-a decis s° ridice o oaste puter-
nic°. Veniturile vistieriei îns° nu cre£teau. Regele a luat doar
o singur° decizie bun°: Pál Tomori, arhiepiscopul de Kalocsa,
a fost numit £i în funct,ia de c°pitan suprem al Ungariei de
Sud. Acesta a organizat excelent ap°rarea granit,elor din sud.

Recapitulat, i ce at, i înv°t, at despre obligat, iile militare ale
prelat, ilor?
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Dintre vecinii Ungariei, Polonia a preferat
s° încheie pacea cu turcii. Împ°ratul ger-
man, Carol al V-lea i-ar fi ajutat pe
maghiari cu drag° inim°. Fratele s°u mai
mic, pe care l-a îns°rcinat cu guvernarea
Austriei, a fost cumnatul lui Ludovic al 
II-lea. (Sot,ia acestuia era sora lui
Ferdinand.) Îns° împ°ratul a intrat în
r°zboi cu Frant,a £i avea nevoie de bani,
precum £i de întreaga sa armat°.

Asediul Belgradului. Comandantul
cet°t,ii, Balázs Orbán £i soldat,ii s°i £tiau
c°, în cazul în care cade Belgradul, atunci
Ungaria va fi într-o mare primejdie. De
aceea, se luptau viteje£te cu turcii. Atunci
când partea sudic° a ora£ului a fost deja
ocupat° de turci, soldat,ii retra£i în cetate
abia mai aveau ap° potabil°. Dar £i a£a au
rezistat. Atunci, turcii s-au folosit de o
în£el°torie foarte rar utilizat°. Au s°pat
tunele lungi de-a lungul zidurilor, apoi 
le-au umplut cu praf de pu£c° pe care le
numeau mine. Atunci când praful de pu£c°
a explodat, unul dintre turnurile cele mai
înalte s-a d°râmat asupra ap°r°torilor,
ucigând mai mult,i dintre ei. Zidurile, în
mare majoritate, s-au pr°bu£it. De aceea,
c°pitanul cet°t,ii a decis s° predea
fort°reat,a ruinat° turcilor, cu condit,ia ca
soldat,ii s° p°r°seasc° cetatea nev°t°mat,i.
Sultanul a c°zut de acord cu Orbán.
Soldat,ii turci îns° nu au ascultat de porun-
ca sa. S-au n°pustit asupra maghiarilor
f°r° ap°rare £i i-au m°cel°rit.

În care roman maghiar am putut citi
despre faptul c° turcii au pus mine în jurul
cet°t, ii?

Tomori Pál este una dintre cele mai
interesante figuri din epoca sa. Ca nobil
avea datoria de a lupta în oastea regelui. O
vreme, a fost c°pitanul cet°t,ii din Buda.
Dup° ce dou° mirese i-au murit, viteazul
s-a decis s° se izoleze de lume £i s° devin°
c°lug°r franciscan. Nu a p°r°sit
m°n°stirea nici la st°ruint,a sau la
implor°rile regelui. A fost nevoit s°
primeasc° titlul de arhiepiscop de Kalocsa,
la îndemnul papei, £i s-a îmbr°cat din nou
în zale. Sub hainele sale militare, purta
vizibil sutana, îmbr°c°mintea specific° a
c°lug°rilor, f°cut° dintr-o t,es°tur° aspr°.
Comandantul, care î£i petrecea mult timp
în rug°ciune £i nu cuno£tea frica de
moarte, a fost foarte respectat în rândul
soldat,ilor s°i.

Depozit de artilerie de la începutul secolului al XVI-lea. Tunurile au un
rol din ce în ce mai important în bătălii, cu toate că mobilizarea şi uti-
lizarea lor era destul de dificilă ■ Ce fel de ghiulele vedet,i în imagine?
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OFENSIVA TURCEASC†

În prim°vara anului 1526, a sosit vestea c° oastea turceasc°
a pornit împotriva Ungariei. Pál Tomori £tia c° sultanul are
la dispozit,ie mult mai mult,i soldat,i decât regele maghiar. De
aceea, i-a propus lui Ludovic s° opreasc° turcii la râurile
Sava, sau mai spre est, la Drava, în sperant,a c° va putea s°-i
opreasc° înainte de a traversa râurile, cu ajutorul tunurilor £i
a altor arme.

Ludovic al II-lea degeaba a chemat t,ara la lupt°; soldat,ii
se adunau cu greu la locul stabilit în prealabil. Tomori în
zadar a gr°bit pornirea, turcii au traversat ambele fluvii.
Oastea maghiar°, pân° la urm°, a ales pentru înfruntare 
câmpul de lâng° Mohács.

Conduc°torii maghiari sperau ca, pân° la începutul
b°t°liei, s° ajung° £i voievodul Transilvaniei, Szapolyai
János, împreun° cu vitejii s°i. Szapolyai îns°, a primit ordine
contradictorii de la rege £i era dezorientat. Pân° la urm°, nu a
mai sosit pe câmpul de lupt°.

Maghiarii £i-au a£ezat soldat,ii într-o linie lung°, pe câmpul
de la Mohács, sperând c°, în acest fel, inamicul nu va fi în
stare s° le încercuiasc° oastea.

Ce am mai înv°t, at despre Szapolyai János?

B†T†LIA

În ziua de 29 august 1526, oastea maghiar° s-a aliniat înc° în
zori pe câmpul de la Mohács. Maghiarii a£teptau atacul tur-
cilor. Îns° sultanul nu a dat ordin pentru atac. Soarele b°tea
din ce în ce mai puternic. Dup°-mas°, între orele 3 £i 4,
Tomori a dat ordin de atac. Vitejii maghiari au £i pornit
împotriva turcilor, care erau în vârful dealului £i se preg°teau
de amplasat tab°ra. Îns°, pân° când au ajuns la ei, au obosit.
Oastea otoman° s-a divizat în dou° aripi, reu£ind s°-i încon-
joare, ba chiar s° le nimiceasc° flancul drept al armatei.
Tomori nu a v°zut decât înaintarea trupelor maghiare £i a por-
nit la atac £i cu efectivele din mijloc. Maghiarii care atacau
dinspre stânga au suferit o înfrângere crunt°. Astfel, merce-
narii mai bine echipat,i ai flancului din mijloc au fost £i ei
înconjurat,i din dou° direct,ii. În curând, s-au g°sit în fat,a
tunurilor turce£ti £i în focul ienicerilor. Cavalerii din oastea
de mijloc au fost cuprin£i de spaim°. Fugeau dezorientat,i din
fat,a celor care i-au înconjurat, p°r°sind pedestra£ii, care au
pierit cu tot,ii. Mult,i nici nu au fost uci£i de c°tre turci, ci de
c°tre copitele cailor cavalerilor.

V°zând pierirea pedestra£ilor, £i cealalt° parte a o£tii s-a
speriat. Din ce în ce mai mult,i au încercat s°-£i salveze
viet,ile, dezertând. Mult,i din cavaleria u£oar° au £i reu£it, dar
din cavaleria grea, adic° cei care purtau zale* grele £i se
mi£cau greoi, foarte put, ini au supraviet,uit. Mult,i dintre ei 
s-au r°t°cit în mla£tina de la marginea câmpului de lupt°,
fiindc° nu cuno£teau terenul, astfel s-au înecat împreun° cu
caii lor. A£a a pierit regele Ludovic al II-lea, care abia
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Datoria lui Szapolyai János a fost ap°rarea
Transilvaniei. La început, nu s-a mobi-
lizat, fiindc° nu £tia dac°, o dat° cu defi-
larea sultanului de-a lungul Dun°rii, nu
cumva va fi £i Transilvania atacat°. Apoi,
regele i-a cerut s° atace teritoriile
otomane, în sperant,a c° astfel oastea sul-
tanului (sau m°car o parte) se va retrage.
Pân° la urm°, i-a poruncit s° se al°ture
o£tirii regale.

Iat° cum scria un delegat al Papei despre
c°derea uneia dintre cele mai importante
cet°t,i de margine (Pétervárad): „Turcii
au pus mine de-a lungul bastioanelor
cet°t,ii, le-au aprins £i astfel au d°râmat
întregul zid. Oastea din cetate s-a mutat
c°tre centrul cet°t,ii £i a rezistat viteje£te
asalturilor turce£ti. Se spune c° sângele
turcilor £i al maghiarilor ajungea pân° la
genunchi. Numai nou°zeci de maghiari,
care s-au refugiat în turnul bisericii, au
supraviet,uit, biserica fiind unica cl°dire
r°mas° intact°. Turcii au fost nevoit,i s°
încheie cu ei un pact. Conform acestuia,
maghiarii au putut p°r°si locul nev°t°mat,i,
iar turcii £i-au înt°rit promisiunea prin
jur°mânt. Atunci când soldat,ii maghiari au
coborât, i-au dezbr°cat £i i-au trimis
aproape goi, într-o c°ma£°, la arhiepisco-
pul de Kalocsa (la Tomori). Pe ceilalt,i,
care erau deja r°nit,i sau pe moarte, i-au
decapitat £i i-au aruncat în Dun°re.”

Atunci când Ludovic al II-lea a pornit, de
la Buda, la drum cu oastea sa mic°, ca s°
se uneasc° cu o£tile celorlalt,i nobili, a
decis s° înnopteze la Érd dup° o zi
întreag° de c°l°rit. Aici a pierit calul
favorit al regelui. Dup° dezastrul de la
Mohács, mult,i au spus: acest eveniment
nenorocit a prevestit înfrângerea.
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împlinise vârsta de dou°zeci de ani, s-a înecat £i el în apele
rev°rsate ale râului Csele. 

Apusul de soare lumina câmpul de la Mohács, acoperit de
cadavrele a mii de soldat,i maghiari. Oastea maghiar° a fost
nimicit°. Înfrângerea de la Mohács însemna, în acela£i timp,
£i sfâr£itul statului maghiar medieval. Au murit 28 de seniori
(care au avut funct,ii importante), 7 prelat,i (printre ace£tia £i
conduc°torul suprem, Pál Tomori).

Dup° victoria lor, turcii au avut incursiuni în interiorul teri-
toriilor situate de-a lungul Dun°rii. Au ucis, au f°cut ravagii,
au incendiat sate £i ora£e. Au exterminat aproape tot,i
locuitorii ora£ului Pécs. Sot,ia lui Ludovic al II-lea, la vestea
înfrângerii, a fugit la fratele ei, din Viena Ferdinand de
Habsburg. Sultanul, în curând, a intrat în Buda. Oastea lui
a jefuit £i a incendiat ora£ul, apoi a pornit c°tre cas°. Spre
toamn°, nu s-a mai aflat nici un soldat inamic pe teritoriul
t,°rii. Turcii au plasat paznici în cet°t,ile de margine din
T, inutul de Sud, astfel c° oastea otoman° a putut ajunge
oricând cu u£urint,° în inima t,°rii, la Buda. 
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1. De ce vistieria a fost aproape goal° la începutul domniei lui
Ludovic al II-lea?

2. De ce pentru sultan a fost foarte important° ocuparea
Belgradului?

3. De ce este renumit Tomori Pál?
4. Enumerat, i cauzele
– mai îndep°rtate (vechi)
– mai apropiate
ale înfrângerii de la Mohács!

Dezastrul de la Mohács

Ludovic al II-lea nu a reu£it s° consolideze puterea regal° – t,ara
se afl° într-o situat,ie f°r° sperant,e.
1521: c°derea Belgradului.
1526: dezastrul de la Mohács, c°derea statului medieval
maghiar.

Găsirea cadavrului lui Ludovic al II-lea. Opera lui
Bertalan Székely, pictor din secolul al XIX-lea

Relat°rile unui prelat, supraviet,uitor al
b°t°liei, despre moartea regelui £i a lui
Tomori Pál: „B°t°lia a durat aproape un
ceas jumate. Mult,i (...) au fost înghit,it,i de
mla£tina f°r° fund. Corpul regelui (...) l-au
g°sit într-o pr°pastie, la jum°tate de mil°
de satul Csele. Datorit° inundat,iilor
Dun°rii, în pr°pastie, se afla mai mult° ap°
decât de obicei. (...) C°lug°rul (Tomori) se
pare c° a murit în prima linie, luptându-se
viteje£te; în cealalt° zi capul s°u decapitat
a fost purtat victorios pe vârful unei sulit,e
prin tab°ra inamicului; se zvone£te c°, mai
apoi, l-au a£ezat în fat,a cortului sultanului.
În zilele urm°toare, au decapitat în fat,a
armatei victorioase 1500 de persoane,
printre care se num°rau £i nobili.

Reprezentarea turcă a bătăliei de la Mohács

De când pân° când a domnit Ludovic al 
II-lea?

Care dintre cele mai importante cet°t, i din
T, inutul de Sud au fost ocupate de c°tre turci
înc° înaintea b°t°liei de la Mohács? Care
cetate a fost „cheia Ungariei”?
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RECAPITULARE

1. Cine sunt cr°i£orii? Care rege maghiar a reu£it s° le
sl°beasc° puterea?

2. Ce s-a întâmplat cu domeniile luate de la cr°i£ori?
3. Ce fel de decizii a luat Carol I pentru a m°ri veniturile

vistieriei?
4. Când a avut loc întâlnirea regilor de la Vi£egrad? Ce fel de

rezultate a avut?
5. De ce a condus Ludovic cel Mare campanii militare în

Italia? Ce fel de rezultate a avut?
6. Ce fel de conflicte existau în rândul nobililor, pe vremea lui

Ludovic cel Mare?
7. Ce înseamn° dreptul str°bun £i ce înseamn° nona? Care

rege maghiar a introdus aceste legi?
8. În ce direct,ii £i-a extins Ludovic cel Mare domnia?
9. Cine au fost baronii? Împotriva c°rui rege s-au ridicat?

10. Ce s-a întâmplat la Conciliul de la Konstanz?
11. Care este diferent,a dintre ora£ele libere regale £i târguri?
12. Povestit,i despre ora£ul medieval Buda!
13. C°rui fapt î£i datoreaz° familia Huniazilor ascensiunea?
14. Ce s-a întâmplat la Varna? Când a avut loc b°t°lia?
15. Care este diferent,a dintre rege £i guvernator?
16. De ce a fost extrem de important ca cetatea Belgradului s°

nu cad° în mâna turcilor? Când a avut loc b°t°lia decisiv°?
17. Povestit,i istoria ap°r°rii Belgradului! Folosit,i urm°toarele

expresii: cruciat,i, blocaj naval turcesc, cetate interioar°,
artilerie turc°, cium°.

18. Când a domnit Matei Corvin?
19. În ce direct,ii £i-a extins puterea regele Matei?
20. Caracterizat,i curtea renascentist° a lui Matei!
21. Care este diferent,a dintre impozitul pe poart° £i cel pe fum?
22. De ce, dup° moartea lui Matei, a sl°bit armata maghiar° £i

sistemul cet°t,ilor de margine?
23. De ce s-a transformat cruciada din anul 1514 în r°scoal°

t,°r°neasc°?
24. Ce a fost Tripartitul? De numele cui se leag°?
25. De ce nu a reu£it oastea maghiar° s° câ£tige la Mohács?

Enumerat,i cât mai multe motive!

Propuneri pentru lectur° suplimentar°:

Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása. Képes

történelem. Bp., 1970

Csukovits Enikô: Liliom és holló. Új képes történelem. Bp., 1977

Csorba Csaba: Legendás váraink. Bp., 1999

Dobos Lajos: Középkori váraink. Bp., 1990

Estók János: Királynék könyve. Bp., 2000

Hámori Péter: A magyar hajózás története. Bp., 1999

Hegedüs Géza: Megkondulnak a harangok. Bp., 1962

Királyok könyve. Red. Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenô. Bp., 1995

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Bp., 1972

Magyar történelem gyerekeknek. Red. Tóth Dóra. Bp., 1994

Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diák ki, kicsoda. Bp., 1994

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. Bp., 1976

Varga Domokos: A mogyeriektôl Mohácsig. A magyarság története
1526-ig. Bp., 1992

Zsolnay László: Az elátkozott Buda – Buda aranykora. Bp., 1982

Dup° un conflict intern, care a durat mai
mult,i ani, tronul maghiar a fost ocupat în
anul 1308 de c°tre Carol I (sau Carol
Robert) din Casa Angevinilor. Acesta a
înl°turat cr°i£orii £i a consolidat puterea
regal°. Prin decretele sale, a facilitat dez-
voltarea economic° a t,°rii, precum £i
cre£terea puterii militare regale. Veniturile
vistieriei regale le-a m°rit prin introduce-
rea unor impozite noi. A avut succese £i pe
plan extern: £i-a construit relat,ii bune cu
regii Boemiei £i ai Poloniei.

Fiul lui Carol, Ludovic cel Mare a încer-
cat s°-£i înt°reasc° puterea prin r°zboaie,
mai multe teritorii ajungând astfel sub
influent,a sa. Mai târziu, a devenit £i regele
Poloniei. În anul 1351, a adus legi care au
protejat interesele micii nobilimi.

Urma£ul s°u, Sigismund de Luxem-
burg, datorit° înt,elegerii încheiate cu anu-
mit,i baroni, a reu£it, pân° la urm°, s°
domine masa cr°i£orilor. Regele a devenit
între timp £i regele Boemiei, precum £i
împ°rat. Sigismund a construit, în partea
sudic° a Ungariei, un sistem de cet°t,i de
margine pentru a ret,ine atacurile turce£ti.

Iancu de Hunedoara, care într-o vreme
îndeplinea £i funct,ia de guvernator, a
obt,inut victorii în luptele împotriva tur-
cilor. El a încercat s° t,in° turcii departe,
prin ofensive militare, cu toate c°, cea mai
mare victorie a obt,inut-o în lupta pentru
ap°rarea Belgradului, în anul 1456.

Regatul maghiar medieval £i-a atins
apogeul sub fiul lui Iancu de Hunedoara,
regele Matei. Matei a sl°bit puterea
baronilor £i a preluat conducerea t,°rii. A
umplut vistieria, introducând noi
impozite. A folosit veniturile pentru
organizarea unei o£tiri mercenare perfor-
mante. În curtea regelui Matei, datorit°
influent,elor italiene, s-a r°spândit cul-
tura umanist° £i arta renascentist°.

Matei a fost urmat la tron de c°tre
descendent,ii familiei Iage∞∞onilor.
Puterea regal° a sl°bit din nou. Oastea
regal° s-a destr°mat din lips° de bani, 
s-au distrus £i cet°t,ile de margine. Nu
mai existau, astfel, sperant,e în ap°rarea
împotriva turcilor. §ara a fost sl°bit° £i
de r°scoala t,°r°neasc° condus° de c°tre
Gheorghe Doja.

Oastea maghiar° a suferit în anul
1526, la Mohács, o înfrângere decisiv°
din partea sultanului. Pe câmpul de lupt°
a murit pân° £i regele. 
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29. LUMEA DIN AFARA EUROPEI

Dac° ne referim la istorie, de obicei ne gândim la istoria Europei
sau a Ungariei. Cu toate acestea, ar merita, £i ar fi chiar intere-

sant, s° ne raport°m £i la celelalte continente! La r°s°rit de
Europa, peste hotarele Imperiului Otoman, existau dou° t,°ri
imense £i bogate: India £i China. Oare ce se întâmpla în Evul

Mediu, în Africa, deja bine cunoscut° din Antichitate? 

INDIA

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre India?

Majoritatea populat,iei indiene era s°rac°, cu toate c° t,ara era
plin° de bog°t,ii. Condimentele scumpe, cum erau piperul sau
scort,i£oara, erau cultivate pe mari suprafet,e. Se mai cultiva
ceaiul £i cafeaua. În multe locuri se t,eseau stofe minunate.
Dar, de pe urma acestora, au profitat numai negustorii £i
domnitorii. Negustorii au vândut o parte dintre aceste bunuri
comerciant, ilor arabi, ca mai apoi, marfa s° ajung° la
venet, ieni. A£a au ajuns în Europa aceste m°rfuri.

Urm°rit, i pe hart° traseul m°rfurilor! Cine le-a transportat pe ap°,
dar pe uscat?

Domnitorii au pretins impozite mari de la popor, t,°rani £i
me£te£ugari. Câteodat°, se întâmpla ca o treime, ba chiar mai
mult de o treime din produs s° fie luat ca impozit. Domnitorul
£i personalit°t,ile însemnate £i-au construit, din ace£ti bani,
palate minunate £i tr°iau în condit,ii de lux.

CHINA

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre China?

Imperiul Chinez s-a situat la est de India. Împ°rat,ii chinezi 
£i-au desemnat capitala la Beijing. Imperiul a fost împ°rt,it în
13 t,inuturi, care au fost guvernate de c°tre o veritabil° armat°
de funct, ionari.

Conform cuno£tint, elor voastre din clasa a 5-a, de ce era nevoie de
funct, ionari în viat, a statului?

IV. ÎNCEPUTURILE EPOCII MODERNE

Zona estic° a Peninsulei Indiene a fost
cucerit° de c°tre mahomedani, sub con-
ducerea c°rora s-a format un stat mare.
Capitala acestuia era Delhi. Primul domni-
tor nu a fost doar un comandant curajos, ci
£i o persoan° extrem de cult°. Acesta a
adus la curtea sa scriitori £i poet,i din zone
îndep°rtate, care au fost foarte bine pl°tit,i
în schimbul serviciilor prestate.

Conform cuno£tint, elor pe care le avet, i
din clasa a 5-a £i a 6-a, comparat, i religia
b°£tina£ilor indieni (adic° a hindu£ilor) cu
cea a mahomedanilor! 

Unde ne aflăm?

Unde ne aflăm?
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128 Începuturile epocii moderne

Unde se situeaz° Africa fat, ° de Europa?

China a fost renumit° £i în Evul Mediu
datorit° produselor sale industriale,
îndeosebi datorit° m°t°sii £i port,elanului.
Negustorii au transportat aceste m°rfuri
pe t°râmuri îndep°rtate, cu vase maritime
performante pentru acea vreme. Au între-
prins £i expedit,ii geografice, iar spre est
au ajuns pân° la t,°rmurile Africii, pe care
mai apoi le-au înconjurat spre sud. În
c°l°toriile lor, au fost ajutat,i £i de busol°,
care le indica tot timpul nordul.

Ce credet, i, de ce nu este suficient pentru un
marinar s° se orienteze dup° stele sau dup°
Soare?

AFRICA

Africa de Nord era format° din state arabe, înc° din Evul
Mediu. Prin intermediul negustorilor arabi au ajuns în
Europa, comorile Sudului. Negustorii transportau în special:
aur, argint £i filde£. Mai târziu, s-au ocupat de comert,ul cu
sclavi, adic° cu vânzarea oamenilor. Comert,ul cu Africa a
fost mult° vreme privilegiul arabilor, deoarece numai ei
îndr°zneau s° traverseze de£ertul cu rezistentele lor c°mile.

Cum s-a format Imperiul Arab? Cine sunt califii?
At, i înv°t, at deja despre un negustor arab, care, mai târziu, a

devenit extrem de cunoscut. Despre cine este vorba?

În a doua jum°tate a secolului al XV-lea, marinarii din
Portugalia, t,ar° situat° în partea vestic° a continentului 

Mandarinii. Educat,ia funct,ionarilor – în
chinez° a mandarinilor – a fost considerat°
extrem de important° în China. Ace£tia au
putut intra în serviciul statului numai dup°
studii îndelungate £i dup° trecerea unor
examene dificile.

Preg°tirea a fost îngreunat° £i de c°tre
scrisul chinez, care are peste 60.000 de
caractere diferite. Cu toate c°, în majori-
tate, cuvintele sau propozit,iile pot fi notate
în varianta a 2000 de simboluri,
funct,ionarii erudit,i au fost obligat,i s°
cunoasc° mult mai multe caractere.

Simbolurile chineze au fost pictate pe o
bucat° de hârtie, cu ajutorul unei pensule.
Hârtia este, de asemenea, o invent,ie
chinez°.

Recapitulat, i! Pe ce fel de materiale s-a
scris înainte de inventarea hârtiei?

M°tasea este o t,es°tur° extrem de subt,ire, u£oar°, fin°, având
o str°lucire mat°. Firul de m°tase este f°cut de viermele de
m°tase, din propriile sale secret,ii. Viermele se ad°poste£te în
gogoa£a de m°tase. Datorit° ordinelor împ°ratului chinez,
secretul fabric°rii m°t°sii a fost bine p°strat. Cel care a încercat
s° scoat° din t,ar° doar o singur° gogoa£° sau un singur vierme
de m°tase a fost pedepsit cu moartea!

Câmpurile cultivate cu orez. Cea mai important° hran° a
chinezilor a fost – precum în Antichitate – orezul.
P°mânturile au fost acoperite cu ap° de câteva p°lmi, artificial,
astfel câmpurile de orez au putut fi cultivate doar cu ajutorul
unui sistem complicat de irigat,ie. Pe canalele mari, circulat,ia
navelor era intens°.

Ce sens are aici cuvântul palm°?
Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre sistemul de irigat, ii?

Primele informat,ii despre China
îndep°rtat° au p°truns în Europa datorit°
lui Marco Polo, cândva înainte de anul
1300. Mult,i s-au îndoit de autenticitatea
descrierilor sale. Marco a notat faptul c°,
în China, banii nu erau din aur sau argint,
ci din hârtie, iar casele se înc°lzeau prin
arderea unor pietre negre (c°rbuni).

Joncă chinezească
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30. ÎN T, ARA ¢ARPELUI CU PENE

Precum bine £tit, i, t°râmul de pe cel°lalt mal al Oceanului
Atlantic se nume£te America. B°£tina£ii acestui continent erau
indienii. Înc° înaintea sosirii europenilor, au existat imperii, în
care s-au construit cl°diri la fel de minunate precum în Egiptul

antic.

INDIENII

B°£tina£ii Americii, indienii, au migrat cândva, demult, din
Asia. Pe atunci, Asia £i America erau legate printr-o fâ£ie
îngust° de p°mânt, astfel se putea trece pe uscat.

Indienii au populat la început America de Nord tr°ind în
p°duri £i pe câmpiile numite preerii. Au pescuit, au vânat cu
unelte primitive, erau culeg°tori. Armele lor cele mai impor-
tante erau arcul £i s°geata, cu ajutorul c°rora puteau vâna
chiar £i bizoni. Au locuit în corturi, care au fost confect,ionate
din pielea animalelor. Uneori, triburile s-au luptat f°r° mil°
între ele.

Începuturile epocii moderne 129

1. Din ce motiv majoritatea poporului indian a r°mas s°rac°?
2. Unde era capitala Chinei în Evul Mediu? Dar azi?
3. Ce fel de m°rfuri s-au exportat din Africa?
4. Navigatorii c°rei t,°ri europene au întreprins, printre primii,

expedit,ii pe malul Africii?

Lumea din afara Europei

India: 
– multe produse (condimente, cafea, ceai, t,es°turi). Profitul

revenea, în majoritatea cazurilor, negustorilor.
China: 
– 13 t,inuturi. Comert, activ. Expedit,ii geografice.
Africa: 
– aur £i filde£, negustori arabi.
– Africa de Mijloc: regate bogate.

Cu viat, a c°rui om istoric seam°n° stilul de
viat, ° al indienilor? Motivat, i-v° r°spunsul!   

european, au început s° întreprind°
diferite expedit,ii pe t,°rmurile Africii,
cu ajutorul busolei preluate de la
chinezi.

În curând, s-a dovedit c° acest conti-
nent imens ascunde regate ale c°ror
bog°t,ie concureaz° cu bog°t,ia regatelor
europene. Astfel, portughezii au înfiint,at
ni£te ora£e, colonii comerciale, iar, pen-
tru ap°rarea lor, au construit fort°ret,e 
de-a lungul t,°rmului. Dup° un interval
de timp, au ajuns s° dirijeze o parte a
comert,ului cu sclavi.

Filde£ul nu este osul, ci fiecare dintre 
incisivii elefantului. Înc° din Antichitate
acesta era un material preferat de 
sculptori, datorit° frumoasei culori albe £i
a rezistent,ei sale.

Relat°rile unui cronicar portughez
despre una dintre primele piet,e de
sclavi: „Marinarii au adus sclavii pe uscat.
Într-adev°r, era o priveli£te minunat°, felul
în care st°teau cu tot,ii acolo, fiindc° unii
erau destul de albi £i bine f°cut,i, alt,ii 
erau galbeni, (...) iar alt,ii negri. (...)
V°zându-le nenorocirea, oare care inim°,
oricât ar fi ea de dur°, nu ar fi simt,it mil°?
Unii £i-au aplecat fat,a plin° de lacrimi,
iar° alt,ii au oftat pentru-ndurare. (...) Ca s°
le mai m°reasc° nenorocirea, au început
destr°marea familiilor. Au separat copiii
de p°rint,i, femeile de sot,i. Funct,ionarii
(...) au aranjat totul conform dorint,elor
lor.(...) Aceast° împ°rt,ire a cauzat multe
greut°t,i, fiindc° b°iet,ii au fugit înapoi la
tat,i, pe când mamele £i-au strâns copiii în
brat,e, s-au întins pe p°mânt £i îndurau cu
r°bdare loviturile de bâte de pe corpul lor
dezvelit, în sperant,a de£art° c°, pân° la
urm°, nu vor fi separate de copiii lor.”

Indienii de azi. În preriile americane, £i
azi tr°iesc indieni. Ace£tia deja nu mai
vâneaz° £i nu mai pescuiesc. Majoritatea
lor tr°iesc la ora£, în condit,ii asem°n°toare
cu noi. În anumite zile ale anului, de
s°rb°toare, se îmbrac° în haine pompoase,
î£i a£eaz° coroana de pene pe cap, chiar
mai mult, în amintirea vremurilor vechi,
unii î£i vopsesc £i fat,a. (Aceasta indic°,
faptul c° lupt°torul a „p°£it pe calea
r°zboinic°”, adic° este în r°zboi.) În
aceast° îmbr°c°minte, danseaz° (azi în
mod pa£nic) dansurile tradit,ionale de
lupt°.  

Statuie din bronz,
reprezentând o
regină africană ■

Remarcat,i talentul 
artistului! 
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130 Începuturile epocii moderne

Continentul american este împ°rt, it în trei arii geografice. Care
sunt acestea?   

În America Central° £i de Sud, tr°iau altfel de indieni. În
America Central°, zona situat° între cele dou° oceane,
locuiau maia£ii £i aztecii; în America de Sud, pe malul
Oceanului Pacific, inca£ii au construit ora£e £i au întemeiat
imperii. 

T,ARA MAIA¢ILOR

T,ara maia£ilor se situa spre nord nu departe de Ecuator, pe
teritorii cu clima cald° £i umed°. Ocupat,ia de baz° a locuito-
rilor era cultivarea p°mântului £i cre£terea animalelor.
Mâncarea lor principal° consta din fasole £i porumb. Pe
masa celor ale£i, adesea, se servea £i carne de curcan domes-
ticit sau diferite c°rnuri de animale s°lbatice.

C°utat, i t, ara maia£ilor în atlasul vostru istoric!

Maia£ii £i-au construit ora£e imense în care se în°lt,au £i
bisericile lor. ¢i-au imaginat zeul suprem ca un £arpe cu
pene. Preot,imea a avut un rol important £i în vreme de r°zboi.
Unele triburi maia£e se luptau destul de des între ele. Lupta
îns° nu începea pân° ce prevestirea preot,ilor nu le era 
favorabil°. Maia£ii vroiau s° dobândeasc° grat,ia divin° prin
oferirea de jertfe. De obicei ofereau hran° sau mai rar, sacri-
ficau animale. Dac° îns° era vorba de un r°zboi mai serios,
au recurs chiar £i la sacrificarea oamenilor.

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at anul trecut despre jertfele grecilor £i
ale romanilor?

Interesat, i-v° cartea c°rui popor antic pomene£te despre sacrifi-
c°ri umane? Povestit, i întâmplarea!

AZTECII

Puterea maia£ilor nu a putut fi sl°bit° mult° vreme de c°tre
nici un popor. În anii 1200 îns°, au fost învin£i de c°tre
triburile r°zboinice ale aztecilor. Aztecii au preluat multe
elemente de la maia£i. La fel ca ace£tia, tr°iau în ora£e, iar
zeit°t,ile £i templele erau asem°n°toare cu ale maia£ilor.

Viat,a aztecilor, în ciuda multor asem°n°ri, era diferit° de
cea a maia£ilor. Pentru ei, cel mai important era r°zboiul.
Copiii erau luat,i de la p°rint,i £i erau crescut,i în £coli comune.
Aici înv°t,au s° respecte £i s° se supun° b°trânilor. Cel mai
mare respect îl acordau suveranului £i nobililor. Suveranul
era considerat zeu. Cea mai important° materie de studiu a
fost lupta, adic° mânuirea arcului £i a diferitelor arme. Era
considerat adult, doar cel care a asimilat pe deplin aceast°
£tiint,°. Acesta î£i putea dovedi îndemânarea în lupt°, prin
capturarea unor prizonieri potrivit, i pentru jertf°. 

R°zboinici maia£i. Maia£ii au avut o
armat° excelent°. Soldat,ii lor au fost disci-
plinat,i £i foarte priceput,i în mânuirea celei
mai importante arme, adic° a sulit,ei de
lemn. Înainte de lupt°, se înveleau în blan°
de jaguar £i-£i vopseau fat,a, sau purtau
masc° de jaguar, ca s° semene cât mai
mult cu acest animal. Prin aceasta vroiau
s°-£i intimideze du£manii. Sperau probabil
c°, în acest mod, vor asimila spiritul £i 
puterea ferocelui animal de prad°.

Statuie de războinic. Haina lui groasă din bum-
bac îi oferea o oarecare protect,ie împotriva 

săget,ilor.

În ce secol a început dominat, ia aztec°?

Unde ne aflăm?
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Maia£ii £i aztecii au fost me£teri except,ionali. Au prelu-
crat excelent aurul £i argintul, din care mai apoi au f°cut biju-
terii £i sculpturi minunate. Îns° nu au cunoscut metalul dur,
cum a fost fierul. Uneltele £i le-au confect,ionat din lemn £i
din piatr°.

INCA¢II

La sud de t,ara aztecilor, pe t°râmurile de la marginea
Oceanului Atlantic, în America de Sud, tr°iau inca£ii. Acest
popor £i-a primit numele de la domnitorul s°u, adic° cuvân-
tul „incas” desemna un rang nobiliar. Ace£tia au cucerit
numeroase popoare mai mici. În secolul al XV-lea, au înfi-
int,at un imperiu imens. Pentru a controla mai bine imperiul,
domnitorii au construit o ret,ea uria£° de drumuri. O parte a
acesteia era pavat° cu piatr°, iar pe al°turi se aflau posturi
desemnate pentru curieri. În fiecare stat,ie erau doi-doi curieri.
Dac° domnitorul trimitea vreun mesaj, curierii îl preluau
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Piramidă-templu. Jertfa a fost adusă în vârful acesteia, aproape de cer, 
adică de locuint,a zeilor ■ Oare cu ce scop au sacrificat oameni?

Oameni sacrificat,i. Zeul suprem al
aztecilor era Zeul-Soare. Aztecii au con-
siderat c° sursa de viat,° a tuturor
viet,uitoarelor este acest zeu. De aceea,
foarte des i s-au oferit jertfe sângeroase.
De obicei, jertfeau soldat,ii capturat,i în
lupt°. Prizonierii erau condu£i, pe sc°ri,
pân° în vârful templului. Acolo îi sileau s°
se culce pe spate, apoi preotul cu ajutorul
unui cut,it, confect,ionat dintr-un minereu
dur sau din obsidian îi t°iau pieptul. În
timpul rug°ciunii, preotul smulgea inima
soldatului care se mai zb°tea £i urla, £i o
ar°ta oamenilor. Asemenea jertfe nu au
fost f°cute doar Zeului-Soare. ¢i celor mai
important,i zei, ai porumbului sau ai
r°zboiului le-au fost jertfit,i oameni.

Anul trecut, at, i mai înv°t, at despre un
popor care adora Soarele. Despre care
popor este vorba?

Viat,a aztecilor. Aztecii pretindeau tineri-
lor soldat,i s° suporte suferint,ele survenite
în timpul luptelor. Îi supuneau la o serie de
probe, care azi ni se par adev°rate torturi.
De exemplu, în vreme ce li se înt,epau sub
piele acele cactusului agave, tinerii nu
aveau voie nici m°car s° clipeasc°. Numai
a£a putea s° demonstreze c° va fi un
r°zboinic neînfricat. 

Viat,a de zi cu zi a aztecilor a fost destul
de rigid°. Nu cuno£teau patul £i dormeau
pe rogojini. Hrana le era simpl°, de mân-
cat mâncau în special porumb. Meniul era
diversificat cu o b°utur° cu cacao. Fiindc°
nu cuno£teau zah°rul, o consumau amar°,
sau îndulcind-o cu vanilie.

Cu viat, a c°rui ora£-stat antic sem°na
stilul de viat, ° al aztecilor?

Lama. Cel mai important animal domestic
din munt,ii Americii de Sud era lama.
Acest animal, rud° cu c°mila, a oferit
lapte, iar din p°rul s°u s-au confect,ionat
haine £i p°turi. Era folosit £i pentru trans-
portarea poverilor mai u£oare, îns° nu
putea transporta oameni. Înc° de pe vre-
mea inca£ilor, se p°streaz° statui care
reprezint° aceste animale. Atât scheletele
g°site, cât £i aceste statui dovedesc c°,
înc° în acele vremuri, locuitorii s-au 
ocupat cu cre£terea acestui animal.

Machu Picchu, oraş incaş din Munt,ii Anzi. În
imagine, se poate observa la ce înălt,imi şi-au 

construit incaşii oraşele
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aceasta £i au pornit la fug°. Dup° câteva ore, £tafeta a fost
preluat° de c°tre ceilalt,i „po£ta£i”.

Schimbarea frecvent° a curierilor era necesar° datorit°
drumului, deosebit de greu, din munt,i. Relieful muntos a
îngreunat cultivarea p°mânturilor. Fiindc° pantele abrupte ale
munt,ilor nu au putut fi lucrate, au construit, cu munc° incredi-
bil de grea, terase. Pentru scurgerea apei, pentru ca ploaia s°
nu spele peret,ii teraselor, au instalat un sistem complicat de
conducte.

Pe pantele abrupte, s-a circulat pe jos. În America nu au
existat vite, nici cai care s° se fi putut domestici.

În care secol s-a format imperiul inca£ilor?
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31. EXPLORATORI ¢I CUCERITORI

În Evul Mediu (£i în Antichitate), oamenii au crezut mult° vreme
c° P°mântul este un disc plat. Dac° aceasta era adev°rat, atunci
în India, situat° la est de Europa, se putea ajunge doar mergând
spre est. Au existat îns° £i oameni curio£i care au avut o cu totul

alt° p°rere...

DRUMUL MARITIM SPRE INDIA

Oamenii £tiau c°, la est de Europa, se întinde Imperiul
Otoman, iar mai departe China £i India, de unde provin o
serie de m°rfuri valoroase.

Imperiul turcilor în expansiune dorea s° monopolizeze
comert,ul estic; în acest scop a impus mari taxe vamale. Din
acest motiv, regele Portugaliei, având o renumit° flot° mari-
tim°, £i-a propus s° ajung° în India, ocolind Africa. Iar acest
lucru i-a reu£it lui Vasco da Gama. Îns° drumul s-a dovedit
a fi extrem de lung.  

Enumerat, i cât mai multe m°rfuri provenite din India £i China!

1. De unde au migrat indienii în Ameria de Nord?
2. Pe cine au numit maia£ii „£arpe cu pene”?
3. Care popor a învins imperiul maia£ilor?
4. Caracterizat, i serviciul de curierat inca£!

În t,ara £arpelui cu pene

America de Nord: indienii. Pescuit, vânat, cules.
America Central°: maia£ii. Agricultur°: fasole £i porumb.
Ora£e imense.
Aztecii: r°zboaie frecvente. Sacrificarea oamenilor.
America de Sud: inca£ii. Imperiu imens. Ret,ele de drum, agri-
cultur° în terase.

Scrierea cu noduri, kipu 

„Scrierea” inca£ilor. În Imperiul Inca£,
£nurul înlocuia scrisul. Pe £nur, au legat
diferite noduri complicate. Fiecare nod
avea un rol aparte. Astfel au putut „scrie”,
cât impozit trebuiau s° pl°teasc° a£ez°rile
în aur, lân° sau porumb.

Urm°rit, i pe atlasul istoric drumul lui Vasco
da Gama!

Pove£tile de groaz° ale marinarilor.
Drumul marinarilor portughezi a mai fost
îngreunat £i de c°tre pove£tile de groaz°,
precum £i de superstit,ii. Unii au afirmat 
c° la Ecuator este atât de cald, încât oame-
nilor le fierb creierii £i mor. Alt,ii
povesteau despre un animal care „apare
din adâncul m°rii £i g°ure£te cor°biile cu
ciocul s°u. Monstrul putea fi speriat doar
dac° cineva, lipsit de fric°, îl privea in-
sistent, aplecat în totalitate deasupra apei.
Dac° cel care privea pe£tele, clipea sau se
speria, animalul, ie£ea la suprafat,°, tr°gea
individul în ap°, iar apoi îl mânca”.
(Povestea, probabil, se refer° la specia
inofensiv° a pe£telui-spad°.)
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DRUMUL LUI CRISTOFOR COLUMB

Dup° ocolirea Africii, oamenii £tiau una-alta despre teritoriile
aflate spre est, îns° în direct,ia opus°, nu vedeau altceva decât
Oceanul Atlantic. Mult° vreme au crezut c°, dac° vâslesc
mult timp pe mare, vor ajunge la cap°tul P°mântului, iar
cor°biile, împreun° cu marinarii de la bord, vor c°dea în
neant. Erudit,ii umani£ti din secolul al XV-lea au început s°
citeasc° din ce în ce mai multe c°rt,i antice, unde se scria c°
P°mântul nu este plat, ci are o form° sferic°.
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Un marinar de origine italian°, Cristofor Columb
(Kolumbusz Kristóf), a citit £i el lucr°rile autorilor umani£ti.
S-a gândit c°, dac° P°mântul într-adev°r are form° sferic°,
atunci se poate ajunge în India £i mergând spre vest. A £i
notat pe paginile uneia dintre c°rt,i: „Cap°tul Spaniei nu este
departe de începutul Indiei. Este evident c° s-ar putea traver-
sa marea doar în câteva zile, asta dac° vântul ar fi propice.”

Pentru proiectul s°u, a c°utat sprijin în Spania. Cu toate c°
mult,i au afirmat c° marinarul bate câmpii, curtea regal°, pân°
la urm°, i-a acordat trei cor°bii mai mici. Columb a 
pornit în anul 1492 £i, dup° 61 de zile petrecute pe mare, a
debarcat pe un p°mânt necunoscut.

Columb, toat° viat,a sa, a  fost convins c° a ajuns în India.
De aceea i-a numit pe b°£tina£ii americani, indieni. Aceasta
le-a £i r°mas denumirea. Alt,ii îns° au început s° aib° îndoieli

Caravelele. Niciuna dintre ambarcat,iunile lui Columb nu a fost mai mare
decât un vapor de pe Balaton sau Dunăre. ■ Uitat,i-vă cu atent,ie la
cârma de la pupă! Cârma era mişcată cu ajutorul funiilor, ceea ce făcea
posibil ca mai mult,i oameni să ajute la conducerea corabiei cu ajutorul 

cârmei. Astfel, şi navele mari făceau mai uşor fat,ă furtunilor

Evolut,ia construct,iei corăbiilor. Pânza montată
pe prăjina înclinată facilita cârmuirea în cazul în
care vântul bătea lateral, iar, dacă bătea din
spate, se foloseau pânzele de pe bara orizonta-
lă ■ Ce credet,i, de ce era la început una, iar mai 

apoi două pânze?

Cine a fost primul european care a p°£it
în America? Cu mult,i ani înaintea lui
Columb, este posibil s° fi ajuns £i alt,i
c°l°tori, pe cel°lalt t,°rm al Oceanului
Atlantic. Vikingii au ajuns în America de
Nord pe cor°biile lor rapide. Oamenii de
£tiint,° consider° c° anumit,i c°lug°ri din
Irlanda (t,ar° învecinat° cu Anglia), au
luat-o înaintea vikingilor. Irlandezii
c°l°toreau cu b°rci din lemn, c°ptu£ite cu
piei de vit° £i unse cu untur°.

Amintirea acestor drumuri îns° a
disp°rut.

Ce at, i mai citit despre vikingi?

Ce fel de cuno£tint, e avet, i despre umanism?

Cu sigurant, ° cunoa£tet, i deja r°spunsul:
unde a debarcat Columb?

Calculat, i cu ajutorul h°rt, ii kilometri f°cut, i
de c°tre cor°biile lui Columb!

Aproximativ cât, i kilometri au parcurs 
într-o zi?

Columb a fost sust,inut în proiectele sale £i
de Irlanda. Aceasta fiindc° se întâmpla ca,
apa m°rii s° aduc° la malul irlandez
cadavrele unei rase mongoloide de oameni
precum £i b°rci cu form° ciudat°. Columb
era ferm convins c° acestea veneau 
dinspre China (în realitate, erau americane).
Exploratorul, probabil, a avut cuno£tint,° £i
despre drumurile vikingilor, în urma
c°rora lupt°torii m°rii au ajuns pe
t,°rmurile occidentului îndep°rtat.

Columb a fost încurajat £i de faptul c°, pe
atunci, exista deja o hart° a lumii, precum
£i un Glob, care reprezenta P°mântul sfe-
ric. Conform acestora, distant,a dintre
Europa £i partea estic° a Asiei nu era deloc
mare. Dac° harta ar fi indicat distant,a
real°, Columb, în mod cert, nu ar fi pornit
la drum.
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£i erau convin£i c° marinarul a descoperit un t°râm r°mas
pân° atunci necunoscut. Amerigo Vespucci era cel mai con-
vins de aceasta. El a întreprins mai multe drumuri spre
t°râmul descoperit de Columb, a desenat h°rt,i reu£ind s°
dovedeasc° c° marinarul nu a ajuns de fapt în India. În cin-
stea lui, „lumea nou°” a fost numit° America. 

ÎNCONJURUL P†MÂNTULUI ÎN TREI ANI

Pân° la urm°, faptul c° într-adev°r P°mântul are form°
sferic°, a fost dovedit de c°tre portughezul Fernando
Magellan. Acesta a pornit, la îndemnul regelui spaniol, la
înconjurul P°mântului cu cinci cor°bii. Dup° un drum plin de
peripet,ii, care a durat aproape trei ani, s-a întors acas° doar o
singur° corabie. Chiar £i exploratorul a murit în urma unui
conflict izbucnit pe o insul° din Asia de Est. Dup° revenirea
corabiei £i a câtorva marinari, nimeni nu a mai îndr°znit s°
afirme c° P°mântul arat° precum o farfurie plat°!

CUCERITORII

C°l°torii nu au fost mânat,i doar de spiritul de aventur° sau
din dorint,a de a cunoa£te lumea. Majoritatea lor au vrut s° se
îmbog°t,easc°, fiind atra£i £i de z°c°mintele de aur £i argint
din America. În curând, din Spania au pornit zeci de nave,
având la bord vân°torii de comori preg°tit,i pentru orice. 

Pentru a obt,ine aurul, argintul £i pietrele pret,ioase, cuceri-
torii au trebuit s° se confrunte mai întâi cu triburile armate ale
indienilor. La început, acest lucru p°rea a fi imposibil,
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Localizat, i pe o hart° fizic° Strâmtoarea Magellan. Cu 
ajutorul atlasului istoric, spunet, i de ce a fost astfel denumit°!  

Descrierile lui Columb despre
popoarele £i t,inuturile v°zute. „Ace£tia
pun iarb° uscat° pe o frunz°, apoi r°sucesc
frunza în jurul cont,inutul ei, îi dau foc, o
iau în gur° £i puf°ie încontinuu.”

Oare despre ce fel de obicei este vorba în
pasajul din jurnalul lui Columb?

„Pe fiecare insul°, au o gr°mad° de canoe.
Unele sunt mai mari decât o galer° cu 18
rânduri de b°nci. Nu sunt late, fiindc° sunt
cioplite dintr-un singur trunchi.”

Ce înseamn° canoe?

Relat°rile unui ofit,er de-al lui Magellan
despre încerc°rile prin care au trecut.
„Pesmet,ii pe care-i mâncam nici m°car nu
mai erau pesmet,i, ci praf amestecat cu
viermi £i mizerie de £oareci, care put,ea
insuportabil. Apa pe care eram nevoit,i s-o
bem, a fost clocit° £i put,ea. Ca s° nu
murim de foame, am mâncat pieile, care
erau înf°£urate pe verga cea mare. (...)
Acestea au fost atât de tari, încât am fost
nevoit,i s° le t,inem patru-cinci zile în ap°,
ca s° se mai înmoaie. Dup° aceea, le-am
pr°jit pe jar £i le-am înghit,it cumva, chi-
nuit,i de great,°. Adesea nu am avut nimic
altceva de mâncat decât rumegu£, iar
£oarecii, de care în mod normal t,i se face
scârb°, au devenit cea mai c°utat° mân-
care, încât se pl°tea pentru unul jum°tate
de ducat. În aceste zile cumplite, au murit
patru dintre camarazii no£tri. (...)
Magellan a poruncit s° se arunce cadavrele
îndat° în ap°. Probabil se temea ca nu
cumva careva dintre noi s° devin° cani-
bal.”

Cucerirea Imperiului Inca£. Imperiul
Inca£, situat la sud, era s° fie cucerit de
c°tre trupele unui aventurier spaniol.
Acesta a reu£it s° intre £i în capital°. La
început, suveranul i-a primit pe str°ini cu
brat,ele deschise, crezându-i £i el, poate,
zei. În curând a fost dezam°git fiind f°cut
prizonier de c°tre europeni. În schimbul
libert°t,ii sale, conduc°torul inca£ a promis
c° va umple sala tronului cu aur, pân° la
în°lt,imea unui om. Spaniolii au acceptat
târgul, îns° l-au ucis pe suveran, în
momentul în care au primit aurul.

Debarcarea soldat,ilor cuceritori pe t,ărmul Americii ■ Din ce reiese 
intent,ia de extindere a creştinismului?

127-163 roman4 tord.qxd  7/9/09  7:12  Page 134



europenii trebuind s° fac° fat,° miilor de lupt°tori indieni.
Conduc°torii spanioli au realizat, în curând, c° armele indi-
enilor sunt cu mult mai primitive decât ale lor – b°£tina£ii
nu cuno£teau, de exemplu, praful de pu£c°, pu£ca sau
tunurile. Pe deasupra, unele triburi au preferat aliant,a cu
europenii, deoarece î£i urau suveranul, care le îngreuna viat,a
pretinzându-le impozite imense. Cu ajutorul acestor aliat,i,
armata spaniol°, a putut învinge cu u£urint,° inamicul.
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Mon£trii cu „dou° capete”. Locuitorii
imperiilor inca£ilor £i aztecilor i-au privit
stupefiat,i pe spanioli. Înc° nu au v°zut
oameni cu nas atât de lung, cu barb° £i cu
piele a£a de alb°. Mult, i au crezut c°
str°inii sunt zei. Bubuiturile tunurilor,
pân° atunci nemaiv°zute de ei li s-au p°rut
a fi tunetele cerului. Datorit° pânzelor,
cor°biile au fost numite „cor°bii cu aripi”.
Imaginea cavalerilor îmbr°cat,i în zale a
creat o panic° groaznic°. Indienii au crezut
c° soldatul este unit cu calul £i nu £i-au
putut imagina ce sunt ace£ti mon£tri cu
patru picioare, dou° brat,e £i dou° capete,
cu trupuri acoperite cu un metal (zale)
necunoscut.

1. Ce fel de m°rfuri s-au transportat din India?
2. De ce au vrut europenii s° ajung° în India, navigând spre

vest? 
3. Ce fel de greut°t, i au trebuit s° înfrunte primii expeditori? Ce

i-a ajutat în aceast° întreprindere?
4. Cum a dovedit Magellan c° P°mântul are form° sferic°?

Expeditori £i cuceritori

Expansiunea Imperiului Otoman→ taxe vamale imense→
c°utarea unor noi trasee comerciale.
Drumul lui Columb→ descoperirea Americii (1492).
Corabiile lui Magellan înconjoar° P°mântul.
Din Spania, sute de vân°tori de comori, pornesc spre America.

32. URM†RILE MARILOR DESCOPERIRI 

GEOGRAFICE

Întâlnirea dintre diferite culturi £i obiceiuri întotdeauna aduce cu
sine schimb°ri în viat,a popoarelor. A£a s-a întâmplat £i în cazul

Americii, respectiv, al Europei.

ÎNCEPUTURILE COMERT, ULUI MONDIAL

Cuceritorii spanioli au învins, în cât,iva ani, imperiile
aztecilor £i inca£ilor, începând s° transporte comorile înspre
Europa. Nici portughezii nu au vrut s° r°mân° pe dinafar°. În
curând, s-au luat la ceart° cu spaniolii pentru a obt,ine domi-
nat,ia asupra noilor teritorii. Aceast° disput° a fost solut,ionat°
de c°tre Pap°; astfel, marea majoritate a Americii Centrale
£i de Sud a ajuns în posesia Spaniei, iar Portugaliei i-a
revenit doar o mic° parte. 

C°utat, i Brazilia pe o hart° actual°! În care parte a Americii de
Sud (est sau vest) se situeaz°?  

Pentru a compensa, portughezii au înfiint,at un drum com-
ercial maritim c°tre India £i China, prin înconjurarea
Africii. Pe acest drum, cor°biile au avut posibilitatea de a se
opri £i a se aproviziona cu ap° potabil° £i cu alimente. Aceste
locuri au fost ap°rate de fort°ret,e. În Orientul Îndep°rtat, 
portughezii au înfiint,at £i ni£te colonii, ca s° poat° vinde £i
cump°ra, chiar £i când cor°biile sunt pe drum.

Ce factori au ajutat cuceritorii spanioli în învin-
gerea b°£tina£ilor?

În America Central° £i de Sud, £i azi se
vorbe£te în limba spaniol°, cu except,ia
Braziliei. O parte a teritoriilor sale au fost
alipite înc° pe vremuri Portugaliei, prin
sentint,a Papei: astfel, aici s-a r°spândit
limba portughez°.
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Portughezii au pl°tit marfa prin produse
industriale europene £i cu aurul Americii.
Drumurile comerciale, încetul cu încetul,
au împânzit toat° lumea. Deja nu era
vorba despre comert, la distant,°, ci despre
comert, mondial. Aceste trasee nu se
desf°£urau pe apele M°rii Mediterane, ci
pe apele oceanelor. 

Explicat, i, care este diferent, a dintre co-
mert, ul local, la distant, ° £i cel mondial?
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URM†RILE DESCOPERIRILOR ASUPRA AMERICII

Cuceritorii au luat în st°pânire America. Pentru
guvernarea unor teritorii, regele a desemnat viceregi dintre
nobilii s°i. Funct,ionarii lumii noi au fost tot nobili sosit,i din
Europa. Ace£tia au considerat indienii, la fel precum £i
p°mânturile lor, prad° proprie. Bunurile noilor teritorii
cucerite le-au transportat în Spania £i Portugalia.

Teritoriile cucerite, jefuite £i asuprite le numim colonii.
În aceste colonii au organizat £i biserica catolic°. Dac° era
necesar, europenii nu au ezitat s° utilizeze chiar £i fort,a 
pentru cre£tinarea indienilor.

Care este diferent, a dintre colonizare £i expedit, ie?

Indienii nu au suportat munca grea £i epuizant° la care au
fost supu£i de noii lor st°pâni. Mult,i dintre ei au murit în
mine.

De ce s-au înfiint, at mine în America?

Pentru a completa rândurile muncitorilor, coloni£tii au
adus b°£tina£i africani care au fost tratat,i ca ni£te sclavi.
Num°rul lor dep°£ea mai multe sute de mii. I-au tratat 
dur, inuman. Copiii sclavilor au devenit £i ei sclavi, chiar £i 
atunci dac° tat°l lor era om liber, adic° soldat spaniol sau 
latifundiar.

Colonizarea a schimbat imaginea Americii. Au ap°rut noi
specii de plante £i animale. Coloni£tii au realizat c° anumite
plante, deja cunoscute, pot fi cultivate £i aici cu succes.
Cultivarea trestiei-de-zah°r era una dintre cele mai impor-
tante ocupat,ii, pentru care au înfiint,at plantat,ii* imense. Din
trestia-de-zah°r se putea obt,ine nu numai zah°r, ci £i o
b°utur° alcoolic°, romul. Pe lâng° zah°r, cele mai importante
noi produse alimentare au fost cafeaua £i bumbacul.

Unde s-au cultivat înainte trestia-de-zah°r £i bumbacul?

argint, aur, condimente,
mătase
sclavi

Drumurile comerciale după anul 1500

C°lug°rii sosit,i în America de Sud au fon-
dat £coli pentru indieni, unde s-a predat
limba spaniol° £i unde b°£tina£ii au înv°t,at
s° scrie £i s° citeasc°. Preot,ii adesea s-au
revoltat datorit° comportamentului inu-
man al coloni£tilor. Îns° nu au putut s°
fac° nimic împotriva lor.

Mult,i indieni au murit din cauza bolilor
aduse de c°tre spanioli, în special de TBC
£i de varicel°. ¢i coloni£tii s-au contami-
nat, dar organismul lor a fost mult mai
rezistent. Mult,i s-au vindecat total sau au
tr°it mult, în ciuda bolii.

Vapoare cu sclavi. În Africa, negustorii
au cump°rat sclavii, în majoritatea
cazurilor, de la £efii triburilor. Ace£tia vin-
deau, de obicei, robii capturat,i în urma
diferitelor lupte, dar s-a mai întâmplat s°
vând° £i din propriii lor oameni. Oamenii
legat,i în lant,uri au fost transportat,i, apoi,
pe cor°bii special construite pentru acest
scop. Un om avea exact atâta loc cât s° se
întind° pe spate. S° se ridice în picioare,
îns°, nu putea. În asemenea condit,ii erau
nevoit,i s°-£i fac° £i nevoile. O dat° pe zi
erau condu£i pe bord £i atunci li se d°dea
£i mâncare. Pe drumul care dura câteva
s°pt°mâni, se întâmpla ca jum°tate din
„înc°rc°tur°” s° moar°. C°pitanii nemilo£i
nu s-au purtat mai bine nici cu marinarii.
Fiind recrutat,i cu fort,a nu primeau nici
m°car atâta hran° cât sclavii, fiindc°, dup°
debarcare, pentru ei nu pl°tea nimeni...
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URM†RILE DESCOPERIRILOR ASUPRA EUROPEI

¢i Europa a cultivat multe plante originare din America. În
multe locuri, s-au aclimatizat ro£iile, cartofii, ardeii, fasolea
£i porumbul. Tot dup° descoperirea Americii, s-a r°spândit £i
cultivarea tutunului. Cor°biile transportau arahide, ananas £i
cacao. O nou° specie de pas°re de curte era considerat° curca. 

Desigur imporant,a aurului £i argintului adus din America
era cu mult mai mare. Spania a devenit cea mai bogat° t,ar°
din Europa. Aceast° bog°t,ie îns°, nu a fost spre binele t,°rii.
Spaniolii puteau cump°ra din str°in°tate tot ce-£i doreau: pro-
duse industriale, unelte £i diferite obiecte de folosint,°, lucruri
scumpe, astfel Spania nu era interesat° s° aib° o industrie
dezvoltat°. „Comorile s-au spulberat din t,ar°” se spunea 
pe-atunci.

O ALTFEL DE EVOLUT, IE: ANGLIA ¢I T, †RILE DE JOS

Englezii £i flamanzii, la început, au r°mas în afara proceselor
de colonizare, de aceea au fost nevoit,i s° caute o alt° cale
pentru a se îmbog°t,i. În schimbul aurului, argintului £i al
condimentelor, au transportat textile £i alte bog°t,ii în Spania
£i Portugalia. Breslele îns° nu au putut produce articolele
în cantitatea cerut° de c°tre comerciant,i. 

Pentru solut,ionarea acestei situat,ii, au construit diferite
ateliere – de obicei pe banii comerciant,ilor – care au fost
numite manufacturi. Aici lucrau oamenii care nu £i-au putut
permite ateliere private sau nici m°car nu erau me£te£ugari.
Uneltele £i materialul brut au apart,inut manufacturii, munci-
torii £i-au oferit slujba, iar în schimb au primit un salariu. De
aceea îi numim salariat,i. Salariul lor era foarte mic, deoarece
oricând puteau fi înlocuit,i cu alt,ii.

Muncitorii nu au cunoscut toate trucurile meseriei precum
me£terii sau ucenicii. Nici nu aveau nevoie de aceasta.
Activitatea era împ°rt,it° în mai multe faze, un muncitor
trebuia s° se priceap° doar la o anumit° faz°: de exemplu, la
fabricarea postavului un muncitor torcea firul, cel°lalt t,esea,
al treilea, piuarul c°lca postavul, al patrulea vopsea t,es°tura,
al cincilea împacheta materialul finisat. În acest fel, au putut
lucra mult mai rapid, iar pe deasupra, a crescut £i product,ia.
Manufacturile £i-au propus, în primul rând, s° aib° o pro-
duct,ie cât mai mare.

¢tit, i ce înseamn° piuarea/împâslirea? Dac° nu £tit, i, interesat, i-v°
sau verificat, i în Dict, ionarul Explicativ al Limbii Române!

Conform cuno£tint, elor voastre anterioare, dovedit, i c° breslele
urm°reau s° produc° obiecte de calitate!

C°utat, i diferent, e între bresle £i manufacturi!
Oare de ce se poate produce mai mult prin împ°rt, irea în etape a

muncii, adic° dac° un individ face doar o anumit° parte a muncii pe
care, mai apoi, o d° mai departe?
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Despre T, °rile de Jos am înv°t, at câte ceva în
leg°tur° cu un r°zboi £i un nou curent artistic.
Care au fost acestea?

C°utat, i înc° o dat° pe harta istoric° T, °rile
de Jos!

Locuitorii Americii. T, °rile Americii
Centrale £i de Sud p°streaz° pân° azi
memoria coloniz°rii £i a sclavagismului.
Exist° state, ca de exemplu insula Haiti, în
care £i în ziua de azi majoritatea populat,iei
este alc°tuit° din urma£ii negrilor, adu£i
cândva demult din Africa. Alte regiuni
sunt locuite de urma£ii coloni£tilor
europeni. Un asemenea stat este £i
Argentina. În unele t,°ri, precum în Bolivia
sau Peru, predomin° indienii. În majori-
tatea t,°rilor, populat,ia este compus° din
oameni provenit,i din c°s°torii mixte.

Vopsitul textilelor în Flandra

Mai demult, me£terilor din bresle le era
interzis s° schimbe pret,ul m°rfurilor.
Indiferent dac° marfa* s-a vândut în can-
tit°t,i mai mari sau mai mici, me£terii
breslelor au fost nevoit,i s° cear° aceea£i
sum° pentru produsul lor. Proprietarii
manufacturilor nu au fost îngr°dit,i de
asemenea reguli. Dac° produsul era solici-
tat de c°tre mai mult,i, atunci aveau dreptul
s° cear° un pret, cât mai ridicat. Dac°, în
schimb, ceva nu se putea vinde bine, sau
dac° piat,a era suprasaturat° cu un produs,
atunci trebuiau s° lase din pret,, ca s° îl
poat° vinde, ce-i drept cu un profit mult
mai sc°zut. Aceast° regul° a piet,ii se
nume£te legea ofertei £i a cererii.

Explicat, i, conform informat, iilor de mai
sus, când scade sau când cre£te pret, ul unei
perechi de cizme pe piat, °!
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B†NCILE

Construirea £i dotarea manufacturilor a necesitat mult,i bani.
Dac° proprietarul nu avea suficiente fonduri, atunci lua
împrumut, adic° credit. Creditul era oferit de c°tre insti-
tut,iile bancare. În schimbul creditului, b°ncile au perceput
dobând°. Aceasta însemna pe vremuri (precum £i azi), c° cel
care prime£te credit pl°te£te înapoi mai mult,i bani decât cât,i
a primit.

Viat,a popoarelor europene s-a modificat datorit°
descoperirilor geografice. Din acest motiv, perioada ce a
urmat descoperirilor o numim epoc° modern°. Aceast°
epoc° începe, în general, cu anul 1492.
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Ce s-a întâmplat în anul 1492, la începutul
epocii moderne?

Despre ce fel de epoci istorice at, i înv°t, at
pân° acum? Indicat, i – cu aproximat, ie sau cu
exactitate–  de când pân° când au durat acestea!

1. Care este diferent,a dintre comert,ul la distant,° £i cel mondi-
al?

2. De ce s-au transportat sclavi africani în America?
3. Ce fel de plante s-au transportat din America în Europa?
4. Cum au influent,at descoperirile viat,a din Spania?
5. În ce mod au beneficiat Anglia £i T, °rile de Jos din avanta-

jele descoperirilor geografice?
6. De ce au avut o product, ie mult mai ridicat° manufacturile,

decât o aveau pe vremuri breslele?
7. În cazul breslelor, cine beneficia de profitul m°rfurilor vân-

dute? Dar în cazul manufacturilor?

Consecint,ele descoperirilor geografice

Împ°rt,irea noilor teritorii între Portugalia £i Spania.
Formarea comert,ului mondial.
Colonii.
Plante noi.
Aparit,ia manufacturilor.
Sistemul creditelor bancare.

Îngr°direa. Dat fiind faptul c° manufac-
turile au putut prelua din ce în ce mai
mult° lân°, seniorii feudali ai Angliei au
cresut tot mai multe ovine, fiindc° le-au
putut vinde lâna. Ca oile s° aib° loc de
p°scut, au început s° îngr°deasc° p°£unile,
pân° atunci folosite în comun, în a£a fel
încât doar animalele lor au putut pa£te.
Animalele t,°ranilor au r°mas f°r° loc de
p°scut, iar proprietarii lor au fost nevoit,i
s°-£i vând° oile. Astfel, mult,i t,°rani au
s°r°cit. Ace£tia s-au mutat la ora£ £i au
început s° lucreze în manufacturi. La peri-
feria ora£elor, au ap°rut suburbii insalubre,
unde î£i petreceau zilele, în condit,ii
groaznice, muncitorii manufacturilor.

Deseori se întâmpla ca timpul petrecut în
manufactur° s° dep°£easc° 14-15 ore pe
zi. În multe locuri, muncitorii au fost silit,i
s° lucreze £i duminica.

B°ncile de la sfâr£itul Evului Mediu.
Primii bancari au fost italieni (înc° în
secolul al XIV-lea). Ace£tia au realizat £i
faptul c° banii nu trebuie transportat,i. În
acest scop, au deschis birouri pe t,°rmuri
îndep°rtate. Dac° un negustor a luat credit
înc° în Italia, atunci putea s° pl°teasc° rata
chiar £i în Anglia, iar biroul de acolo trimi-
tea scrisoare – polit,° – b°ncii italiene.

Ceas ornamentat
din Germania, de
la începutul seco-
lului al XVI-lea. 
Un aspect impor-
tant al schimbării
stilului de viat,ă
este şi important,a
calculării timpului. 
Minutarul lipseşte. 

Sot,ii Arnolfini (pictura
artistului flamand, Jan van
Eyck). Cu toate că pictura
datează din secolul al XV-
lea, ea poartă caracteristi-
cile burgheziei flamande
din secolul al XVI-lea.
Proprietarii băncilor, a
manufacturilor sau negus-
torii nu au trăit o viat,ă
plină de lux, ci doar una
„comodă”. Aceasta fiind-
că au putut acorda, din
banii economisit,i, noi
credite, îmbogăt,indu-se 

astfel şi mai mult.
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33. „DOAR PRIN DUMNEZEU”. REFORMA

Cuvântul „reform°” înseamn° „înnoire”. Din aceast° expresie,
provine £i termenul de reform°, cuvânt utilizat  în cazul

mi£c°rilor îndreptate spre reformarea bisericii. Care era esent,a
înnoirii £i pe ce planuri s-a manifestat aceasta?

CAUZELE APARIT, IEI REFORMEI

La sfâr£itul secolului al XV-lea, biserica catolic° s-a confrun-
tat cu o serie de probleme grave. Majoritatea prelat, ilor tr°iau
ca £i nobilimea laic°, nu se ocupau nici de preot, i £i nici de
norod. Nici m°car papii nu au oferit un model de viat,° demn
de urmat. Investeau sume imense în diferite articole de lux.
În Roma, de exemplu, au construit o catedral° imens° dea-
supra mormântului apostolului Sfântul Petru. Banii necesari
pentru construct,ie i-au adunat de la populat,ia cre£tin° a mai
multor t,°ri. Printre preot, i, au existat £i cât, iva ignorant, i;
ace£tia nu au fost în stare s° r°spund° nici la cele mai banale
întreb°ri ale credincio£ilor. De aceea, s-au putut extinde
prejudec°t,ile, cum ar fi, de exemplu, credint,a în vr°jitorie.
(Despre aceasta, vet,i putea citi în lectura ce urmeaz°.)

De ce este viat, a pompoas° a prelat, ilor în opozit, ie cu înv°t, °tura
cre£tin°?

De ce este necesar ca preot, ii s° fie înv°t,at,i, erudit, i?
Ce at, i înv°t, at în clasa a 5-a despre Sfântul Petru?

Oamenii au fost extrem de revoltat,i c° biserica a început
s° vând° – respectiv s° perceap° bani pentru iertarea
p°catelor. Dac° cineva s-a spovedit preotului, atunci, con-
form înv°t,°turilor cre£tine catolice, automat a primit iertare.
P°catele pot fi iertate mai repede, prin s°vâr£irea faptelor
bune, cum ar fi pomana oferit° cer£etorilor.

Ce este pomana?

La sfâr£itul secolului al XV-lea, mult,i au considerat c°
aceste p°cate pot fi iertate £i în schimbul unei sume de bani.
Pentru ace£ti bani, biserica a dat mai apoi un certificat, iar
acest act se numea vânzare de indulgent,°.

MARTIN LUTHER (LUTHER MÁRTON)

Mult, i au protestat împotriva decadent,ei bisericii, dar mai
ales a vânz°rilor de indulgent,e. Printre ace£tia, s-a remarcat
£i un c°lug°r erudit german, pe nume Martin Luther. Cea
mai de seam° înv°t,°tur° a sa era aceea c° „Doar prin
Dumnezeu ajunge omul la mântuire*”. Cel care crede în
Dumnezeu, poate fi sigur c° p°catele sale vor fi iertate,
f°r° s° fie nevoie de alte mijloace sau acte de binefacere.
Aprofundarea credint,ei se poate realiza doar prin studierea
Bibliei. Luther a considerat sistemul clerical sau m°n°stirile
ca fiind inutile. C°lug°rul german era de p°rere c° cel mai
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Luther cu o Biblie in limba ebraică (pictura lui 
Cranach Lucas sr.) ■ Ce reprezintă imaginea?

Au fost cazuri în care anumit,i indivizi,
doritori de vreo funct,ie de prelat, au fost
nevoit,i s° contracteze credit bancar. Pe
acesta mai apoi, l-au pl°tit din vinderea
indulgent,elor.

În concept,ia catolic°, Hramul semnific°
dezlegarea de la pedeaps°. Aceasta se
obt,inea prin s°vâr£irea unor fapte bune,
prin rug°ciune, prin implorarea sfint,ilor.
Dup° un timp, cre£tinii au început s°
numeasc°, în acest fel, £i s°rb°torile bise-
ricilor. Hramul bisericii era în ziua în care
s°rb°toreau sfântul ale c°rui relicve se
aflau în biseric°. De hram, de obicei, se
organizau petreceri £i târguri. 

Cine sunt sfint, ii?
Ce este relicva?

Iat° cum a scris Luther despre vinderea
indulgent,elor: „sufletele nenorocite
(adic° credincio£ii) cred c°, prin
cump°rarea indulgent,elor, li se asigur°
mântuirea. (...) Nu am mai putut s° m°
abt,in. C°ci omul nu poate fi sigur de 
mântuire prin nici un dar episcopal,
fiindc° preot,ii nu îi pot asigura grat,ia
divin°. De ce n°scocesc pove£tile astea
despre hram, (...) acolo unde hramul nu
folose£te cu nimic sufletului?”
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corect este dac° preot,ii renunt,° la celibat, se c°s°toresc £i
tr°iesc precum ceilalt,i credincio£i. Reformatorul considera
inutil, ba  chiar nociv cultul sfint, ilor.

Luther în anul 1517, a adunat £i a propus pentru dezbatere
95 de teze. A anunt,at c° biserica trebuie modificat°, adic°
reformat°. Papa îns°, nu a acceptat aceste teze, iar pe Luther
l-a considerat eretic £i l-a excomunicat. Ca r°spuns, Luther 
s-a delimitat definitiv de Pap°, fiind considerat fondatorul
unei noi religii.

Cine sunt ereticii?
Ce presupune excomunicarea?

Înv°t,°tura lui Luther s-a r°spândit în timp scurt în întregul
Imperiu Romano-German. Adept,ii s°i £i ai Papei au purtat
dispute furtunoase despre adev°rurile lor. Pentru solut,ionarea
conflictului, împ°ratul romano-german, Carol al V-lea, a 
convocat dieta imperial° în care au proclamat înv°t,°tura lui
Luther ca fiind d°un°toare. Luther £i adept, ii s°i s-au
r°zvr°tit, adic° au protestat (termenul latin) împotriva
sentint,ei. În curând, au fost numit,i protestant,i.

Temându-se de mânia împ°ratului, Luther s-a ad°postit în
cetatea Wartburg £i a început s° lucreze la traducerea ger-
man° a Bibliei. A reu£it s°-£i finiseze opera dup° mult,i ani de
munc° sârguincioas°. Biblia în limba german°, datorit°
tiparului, a ajuns la mult,i oameni.

De ce era pentru Luther important ca Biblia s° poat° fi citit° £i în
limba german°?
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Luther £i principii. În acele vremuri
Imperiul Romano-German a fost împ°rt,it.
Marii seniori se purtau pe teritoriile lor, ca
£i cum ar fi fost regi. Aceasta desemneaz°
£i titlul de principe. Ei au ales £i împ°ratul.
Mult,i dintre ei l-au sust,inut £i pe Luther.
¢tiau c°, prin insultele aduse bisericii cato-
lice, sl°be£te £i puterea împ°ratului care
ap°ra interesele bisericii. Pe de alt° parte,
au crezut c°, dac° îl vor urma pe Luther £i
modelul lui de biseric° modest°, atunci
vor putea lua în st°pânire domeniile bise-
rice£ti. Martin Luther a primit refugiu în
Wartburg, ora£ul principelui Frederic cel
Înt,elept.

Luther nu redacta doar lucr°ri religioase,
ci £i alte opere, de exemplu despre edu-
cat,ia copiilor: „Dac° copiii sunt r°i,
cauzeaz° daune £i comit vreo n°zbâtie, tre-
buie pedepsit,i, în special dac° se apuc° de
mint,it £i de furat. Îns° trebuie s° avem
simt,ul m°surii în pedepse. (...) Este crunt
când un copil se sup°r° pe p°rint,ii s°i, sau
un elev pe profesorul s°u, din cauza
pedepsei. Mult,i înv°t,°tori î£i irosesc talen-
tul prin urlete £i trânte (...) sau b°t°i. (...)
Pe mine, odat° la £coal°, m-au pleznit
întruna, de vreo 15 ori, înainte de mas°.”

Cum s° citim Biblia? Dac°, înaintea lui
Luther, cineva ar fi vrut s° citeasc° Biblia,
atunci ar fi trebuit s° învet,e limba latin°
sau greac°. Erudit,ilor le era team° c° tex-
tul sacru va suferi anumite modific°ri prin
traducere, adic° va fi falsificat. Luther îns°
li s-a împotrivit. El propov°duia c° cel mai
corect ar fi dac° fiecare individ ar citi
Biblia în propria sa limb° £i nu ar cunoa£te
înv°t,°turile ei doar de la preot,i.

Tiparul a fost descoperit înc° dinaintea lui
Luther, îns° num°rul c°rt,ilor tip°rite era
foarte sc°zut. Datorit° influent,ei protes-
tantismului, a crescut atât de mult interesul
pentru citirea Bibliei, încât aceasta a 
trebuit tip°rit° în mai multe sute, ba chiar
mii de exemplare. Astfel, datorit° lui
Luther £i a adept,ilor s°i, tiparul s-a r°spân-
dit în multe t,°ri.

Imaginea de pe prima pagine a Bibliei din 1523 tradusă de Luther. ■

De ce a fost importantă traducerea Bibliei în alte limbi?
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R†ZBOAIELE RELIGIOASE

Degeaba a interzis împ°ratul extinderea noii religii; protes-
tantismul s-a r°spândit în mai multe p°rt,i ale imperiului.
Altarele bisericilor au fost zdrobite £i aruncate. Slujbele pom-
poase au fost înlocuite cu servicii simple. Între cele dou°
tabere îns° s-a pornit o lupt° armat°. Dup° o b°t°lie f°r°
rezultat, împ°ratul a convocat o întrunire în anul 1555, în
ora£ul Augsburg. Catolicii £i adept,ii lui Luther s-au înt,eles
aici asupra faptului c° nobilimea are dreptul s° aleag° liber
religia pe care vrea s° o urmeze. T, °ranii, în schimb, au tre-
buit s° urmeze voint,a nobilului în materie de credint,°. Ideea
principal° a P°cii de la Augsburg a fost: „ai religia aceluia,
pe al cui p°mânt tr°ie£ti”. 

Aceast° înt,elegere îns° nu a dus la încetarea conflictelor. În
prima jum°tate a secolului al XVII-lea, a avut loc între cato-
lici £i reformat,i o lupt° ce a durat treizeci de ani. Atunci
când s-a terminat, mare parte a Imperiului Romano-German
era deja în ruine, iar teritoriile sale au fost pe alocuri pustiite
total.
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Explicat, i fraza „ai  religia aceluia, pe al cui
p°mânt tr°ie£ti”!  

JEAN CALVIN (KÁLVIN JÁNOS)

Religia protestant° a ap°rut în curând £i în Elvet,ia, în ora£ul
Geneva. În fruntea noului curent s-a situat un erudit francez,
pe nume Jean Calvin.

Conform lui Calvin, esent,a religiei este încrederea în
Dumnezeu, care exercit° o putere absolut° asupra lumii.
Dumnezeu a decis, deja înainte ca omul s° se fi n°scut, (adic°
l-a predestinat), dac° acesta va fi de treab° sau tic°los £i, con-
form acestora, va ajunge ori în rai, ori în iad. Acesta sust,inea,
contrar catolicismului, c° biserica nu poate garanta mântuirea
individului.

Calvin a considerat extrem de important ca oamenii s°
tr°iasc° o viat,° moral° £i activ°, fiindc° doar prin lucru se
poate cunoa£te voint,a divin°. Datoria bisericii este ca s°
îndrume credincio£ii.

Calvin a a£ezat în fruntea bisericii preot,i £i un consiliu
alc°tuit din laici. Consiliul or°£enesc era alc°tuit din cei mai

R°zboaiele t,°r°ne£ti germane (1525).
Mult,i iobagi, urmând înv°t,°turile lui
Luther £i Calvin, au considerat c° nu este
suficient de a reforma doar biserica. Cu
alte cuvinte, Biblia nu scria nici despre
domnitori, nici despre feudalism, nici
despre iob°gie: exact din aceste motive au
vrut s° aboleasc° acest sistem.

În curând, a izbucnit un r°zboi sângeros
între iobagi £i domnii lor. Ambele tabere
au comis atrocit°t,i. Pân° la urm°, nobilii
au reu£it s° înving° t,°ranii lipsit,i de arma-
mentul necesar £i nepriceput,i în lupt°.

Răspândirea religiilor protestante până la
jumătatea secolului al XVI-lea ■ Îndeosebi în 

care părt,i ale Europei s-a răspândit?

Jean Calvin

●

Londra

● Wittenberg

●

Roma

● Geneva

Calvin despre predestinat,ie: „Creditorul
(...) are puterea de a l°sa datoria unui indi-
vid, la fel precum poate s° o încaseze de la
cel°lalt. ¢i Domnului (lui Dumnezeu) îi
st° în putere s°-i mântuie pe cei ale£i de
el.”
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stimat,i £i priceput,i burghezi – numit,i b°trâni. Datoria preotu-
lui era predarea înv°t,°turii biserice£ti £i explicarea Bibliei.
Membrii consiliului decideau £i în cazurile de imoralitate.
Sentint,a era adus° de c°tre consiliu £i preot împreun°.
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1. Care au fost cauzele aparit, iei
Reformei?

2. Explicat, i titlul lect, iei!
3. Care au fost cele mai importante

înv°t,°turi ale lui Luther?
4. Cine sunt protestant, ii?
5. Ce înseamn° predestinarea? Cui

apart, ine aceast° doctrin°?

Reforma

Martin Luther, init,iatorul Reformei.
Traducerea în limba german° a Bibliei.
R°zboaie sângeroase între protestant,i £i
catolici→ Pacea de la Augsburg.
Jean Calvin – Geneva – viat,° activ° £i
moral°.

Noi religii, noi biserici. Înv°t,°turile lui Luther £i Calvin au
generat în cadrul cre£tinismului dou° noi religii £i dou° noi 
biserici. Adept,ii lui Luther se numesc evanghelici, iar biserica
lor este evanghelic°, fiindc° principiul ce st° la baza credint,ei
lor este revenirea la Biblie, mai precis la Evanghelii. Adept,ii lui
Calvin se numesc reformat, i.

Ce sunt Evangheliile? În care parte a Bibliei se reg°sesc?

Cre£tinismul ori-

ental (ortodoc£i) 

Adept,i ai Papei 
de la Roma  

Turn cu dou°
cruci 

Turn cu cruce 

Protestant, i

Lutherani, 
adic°

evanghelici 

Calvini£ti,
adic°

reformat, i   

Adept,ii 

lui Luther

Adept, ii 
lui Calvin 

Catolici 

Turn cu cruce 
sau coco£

Calvin despre viat,a oamenilor. Calvin a
fost extrem de sever în ceea ce prive£te
viat,a activ°, pe placul lui Dumnezeu. Se
a£tepta ca în cazul în care cineva observ°
un comportament nepotrivit, alcoolism,
trând°vie* sau ocar°, s° raporteze îndat°.
B°trânii au avut dreptul de a intra oricând
în casa cet°t,enilor spre a-i controla. A
interzis folosirea perdelelor. În concept,ia
sa, doar cei p°c°to£i vor s° se ascund°.

Dup° ce ora£ul Geneva a acceptat ideile
lui Calvin, preotul erudit a interzis modifi-
carea religiei. ¢i-a condamnat un adversar
la ardere pe rug, fiindc° acesta nega 
existent,a Sfintei Treimi.

Recapitulat, i! Ce este Sfânta Treime?

Slujbă protestantă. Remarcat,i cât de simplu este ornamentată biserica! Nu există altar: preotul stă în mijloc şi vorbeşte
de pe un piedestal. Lângă el se află şi o clepsidră: preotul cuvânta doar până când se scurgea nisipul ■ Ce credet,i, oare 

de ce s-a reglementat lungimea predicii?

C°utat, i Elvet, ia £i ora£ul Geneva pe harta
voastr° istoric°!

Turn cu stea 
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VR†JITOARELE ● Oamenii dintotdeauna au crezut în existent,a
vr°jitoarelor, numai c°, de la sfâr£itul secolului al XV-lea,
aceast° credint,° a devenit mai puternic° ca oricând. S-a
crezut c° vr°jitoarele au puterea de a îmboln°vi oamenii, precum
£i puterea de a s°vâr£i diferite crime. S-au r°spândit diverse
pove£ti cum c°, unele vr°jitoare puteau s° se transforme în
animale sau puteau zbura c°lare pe coada unei m°turi.

O simpl° suspiciune era suficient° pentru a afirma despre o
persoan° c° este vr°jitoare. Astfel puteau fi posibile cauze de
suspiciune faptul c°: persoana respectiv° era prea urât°, pre-
cum £i dac° era prea frumoas°. Au b°nuit, în special, babele
care se pricepeau la diferite plante £i ierburi medicinale. Nu
numai femeile au fost suspecte; li s-a intentat proces £i unor
b°rbat,i.

Dac° o persoan° a fost învinuit°, au prins-o repede £i au
întemnit,at-o. Pentru a-£i m°rturisi „p°catele”, nenorocit,ii au
fost supu£i unor torturi incredibile. A£a era, de exemplu,
stoarcerea de m°rturisiri cu ajutorul scripetelui de tortur°.
Brat,ele suspectului au fost trase spre spate, apoi i-au legat o
sfoar° de încheietur° £i l-au tras în sus cu ajutorul scripetelui.
Dac° asta nu s-a dovedit a fi suficient, c°l°ul i-a ars pielea cu
fier încins £i i-a rupt buc°t,i de carne cu un cle£te.

Dac° acuzata s-a dat b°tut° £i a recunoscut acuzat,iile, atunci
a fost dus° la judecat°. Pedeapsa acesteia era, de obicei,
moartea prin ardere. Cu toate c°, împotriva persecut°rii
vr°jitorilor au protestat atât catolicii, cât £i protestant,ii, aces-
tea s-au terminat abia la sfâr£itul anilor 1600.

34. „TOTUL SPRE PREASL†VIREA

LUI DUMNEZEU.” ÎNNOIREA CATOLIC†

Azi este destul de dificil de a înt,elege de ce au fost a£a de
multe dispute £i conflicte, la începutul epocii moderne, din

cauza confesiunilor. Pe atunci, toat° lumea a crezut în 
existent,a lui Dumnezeu, precum £i în faptul c°, dup°

moarte, sufletele vor ajunge dup° merit, ori în rai, ori în
iad. De aceea, toat° lumea ar fi vrut s° cunoasc° calea ce

ducea înspre rai, precum  £i modul de a evita iadul.

ÎNNOIREA BISERICII CATOLICE

Expansiunea confesiunilor protestante a fost privit° cu îngri-
jorare la Roma. La început, prelat,ii au crezut c° este suficient
s°-l excomunice pe Luther. Au vrut s°-i adune adept,ii în fat,a
inchizit,iei, ca s°-i sileasc° la negarea noii înv°t,°turi. Îns°
toate acestea i-au înt°râtat £i mai tare pe protestant,i, în ura lor
contra Papei.

V°zând cum decurg lucrurile, Papa a îns°rcinat cinci eru-
dit,i ca s° fac° propuneri: cum ar trebui readu£i credincio£ii în
sânul bisericii catolice. Cei cinci erudit,i au fost de acord, în
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Ce at, i înv°t, at despre inchizit, ie?
Protestant, ii au numit catolicii în batjocur°

„papista£i”. Explicat, i denumirea!

LECTURĂ

Torturarea şi arderea vrăjitorilor

127-163 roman4 tord.qxd  7/9/09  7:13  Page 143



principiu, cu observat,iile lui Luther. Au recunoscut c° preot,ii
£i c°lug°rii adeseori tr°iesc o viat,° imoral°, mult,i dintre
preot,i sunt ignorant,i, iar viat,a prelat,ilor câteodat° este mai
luxoas° decât cea a principilor. Au sugerat, pentru
solut,ionarea problemei, întrunirea unui conciliu (sinod), în
care s° se caute un remediu la problemele cu care se con-
frunt° biserica.

Am înv°t, at deja de mai multe ori despre sinoade (concilii). V° mai
amintit, i când? Ce este sinodul? De ce au întrunit conciliul pe vremea
lui Sigismund?

CONCILIUL DE LA TRIDENT

Conciliul a fost, pân° la urm°, întrunit în or°£elul din Italia de
Nord, Trident (azi Trento), în anul 1545. Disputele au durat
aproape 19 ani! Pân° la urm°, prelat,ii au sugerat reînnoirea
bisericii. Au decis ca, de acum încolo, preot, ii s° fie educat, i
la universit°t, i. Au poruncit ca prelat,ii s°-£i viziteze sistema-
tic plebaniile, s° verifice activitatea preot, ilor, dar £i s° se
conving° c° ace£tia duc o viat,° modest° £i moral°. Au con-
siderat extrem de important ca preot,ii s° se ocupe mult
mai mult de laici decât pân° atunci. Au dat ordin preot,ilor
ca în duminici s° nu se t,in° doar slujbe, ci s° vorbeasc° noro-
dului despre rolul credint,ei. C°lug°rii au fost £i ei disci-
plinat,i. S-a decis c° tot,i catolicii trebuie s° se supun° Papei
în materie de credint,°.

Pe lâng° reformele aduse, conciliul a respins concesiile
acordate protestant,ilor. Au hot°rât ce trebuie preot,ii s°
învet,e norodului despre rai £i iad, despre mântuire* £i sfint,i.
Una dintre cele mai importante înv°t,°turi se referea la faptul
c° doar catolicii pot s° ajung° în rai. Protestant,ii au fost
blestemat,i. Papa a interzis citirea c°rt,ilor care ar putea
sl°bi credint,a catolicilor. S-a întocmit un inventar al acestor
c°rt,i.

Inventarul c°rt, ilor interzise se nume£te în limba latin° index.
Indexul a fost desfiint, at doar în anul 1967. Pân° atunci, s-au adunat
extrem de multe c°rt, i. Oare ce fel de subiecte au avut acestea?

C°utat, i în atlasul vostru
istoric ora£ul Trident!

Ce este plebania?
Ce atitudine manifesta

Luther fat, ° de ordinele
c°lug°re£ti?
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Inamicii conciliului. Nu toat° lumea era
de acord cu întrunirea Conciliului de la
Trident. Protestant,ii au considerat c° Papa
dore£te s° se foloseasc° de acest prilej pen-
tru a cuvânta împotriva lor (au avut drep-
tate de fapt). Nici împ°ratul romano-ger-
man, Carol al V-lea, nu a fost entuziast,
fiindc° ar fi vrut s° fac° personal ordine.
Chiar £i regele francez a fost împotriva
conciliului; aceasta deoarece, atâta timp cât
Germania era tulburat° de  luptele dintre
catolici £i protestant,i, Frant,a nu trebuia 
s°-£i fac° griji de un eventual atac.

Cunoa£tet, i cazuri în care „problemele
bisericii au fost solut, ionate” de c°tre un
împ°rat?

Revolta lui Luther împotriva Conciliului
de la Trident: „Ar trebui prin£i atât
arhiepiscopii, cât £i Papa ca s° li se smulg°
limbile din gât pentru blasfemie £i ar tre-
bui cu tot,ii spânzurat,i.”

Savant,ii au f°cut numeroase descoperiri, la începutul epocii moderne. Au realizat
c° sângele circul° în corpul uman datorit° b°t°ilor inimii. Au putut preg°ti globuri
£i h°rt,i geografice mult mai exacte. Au construit lunete prin punerea laolalt° a mai
multor lentile convexe, iar cu aceasta apoi, au putut cerceta mi£carea stelelor, a
planetelor. Savantul italian Galileo Galilei a ajuns la concluzia c° nu Soarele este
cel ce se învârte£te în jurul P°mântului, ci P°mântul în jurul Soarelui. Inchizit,ia
catolic° a considerat aceste teorii ca fiind în opozit,ie cu înv°t,°tura biblic°. I-a
ordonat lui Galilei s° mearg° la Roma £i l-a silit s°-£i retrag° afimat,iile.

¢tit, i oare de unde provine expresia „¢i totu£i se-nvârte£te!”? Dac° nu £tit, i, intere-
sat, i-v°! (De fapt, povestea de care se leag° nu este adev°rat°.)

Alegerea papilor. Pe vremea Conciliului
de la Trident, s-au format regulile
alegerilor papale, care, în esent,°, de atunci
nici nu s-au modificat. Dup° moartea
papei, s-au întrunit pentru consf°tuire cei
mai important,i prelat,i (cardinalii). La
aceste consf°tuiri s-a decis care dintre ei s°
fie ales. ¢edint,a s-a desf°£urat cu u£ile
închise £i nimeni nu a avut dreptul de a
intra. Din acest motiv, s-au £i zidit intr°rile
s°lii. Fiindc° dezbaterile au început s° t,in°
din ce în ce mai mult, dup° o vreme, au
introdus regula de a da, pe zi ce trece, din
ce în ce mai put,in° hran°, celor din interi-
or. Prin acest fapt, voiau s° gr°beasc°
luarea deciziei.

Atunci când, în sfâr£it, au c°zut de acord,
biletele de vot au fost arse în £emineul
înc°perii. Acest fum alb a semnalat poporu-
lui din Roma c° biserica catolic° are un nou
conduc°tor. Adesea folosim £i în zilele
noastre, dup° lungi dezbateri, expresia „s-a
ridicat fumul alb”.
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ORDINUL IEZUIT

Pe lâng° m°surile luate la Conciliul de la Trident, numeroase
ordine c°lug°re£ti noi au ajutat la consolidarea bisericii.
Dintre acestea s-a remarcat ordinul iezuit Compania lui Isus.
Întemeietorul acestuia, Sfântul Ignat, iu de Loyola (Loyolai
Szent Ignác), pretindea ca membrii ordinului s° fie extrem de
cult,i. Acesta considera c° protestant,ii pot fi învin£i cu
u£urint,°, prin argumentat, ie. Pentru dispute îns°, era nevoie
de profesioni£ti. De aceea, iezuit,ii au înfiint,at £coli pretutin-
deni în Europa. Dac° cineva voia s° fie membru deplin al
ordinului, era nevoit câteodat° s° studieze chiar zece ani.

Lozinca Sfântului Ignat,iu a fost aceea c° omul trebuie s°
fac° „totul pentru preasl°virea lui Dumnezeu”. 

Iezuit,ii £i-au propus s° conving° despre autenticitatea
înv°t,°turii catolice, în primul rând, principii £i nobilii,
deoarece £tiau c° ace£tia aveau puterea de a porunci poporu-
lui în materie de credint,°.
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ARTA BAROC†

Unul dintre instrumentele înnoirii catolice a fost £i noul
curent artistic, barocul. Ideea principal° a barocului era
delectarea. De aceea, arti£tii nu s-au zgârcit cu ornamentarea
exagerat°. Au folosit destul de des auritul, în special în cazul
altarelor. Cl°dirile sugerau gloria, puterea £i bog°t,ia bise-
ricii. Picturile, la fel ca £i statuile, £i-au propus redarea
evlaviei* religioase, momentul în care omul realizeaz°
prezent,a £i m°rimea lui Dumnezeu în lumea ce-l înconjoar°.
Unele opere de art° nu au avut subiect religios. Pretutindeni
s-a pus mare accent pe utilizarea culorilor £i a luminilor
aparte.

Cum a devenit c°lug°r Ignat,iu de Loyola? Fondatorul
Ordinului Iezuit, Sfântul Ignat,iu de Loyola, a fost init,ial soldat,
mai exact, cavaler. În timpul unui asediu, a fost lovit de o ghiulea,
astfel încât i s-a rupt gamba. Medicii au pus la loc oasele rupte.
Acestea s-au £i sudat, dar soldatului i-a r°mas pe picior un nodul
imens de os, din cauza c°ruia nu mai putea purta cizme. Ignat,iu
a cerut doctorilor ca s°-i taie acest nodul cu fier°str°ul. Fiindc°
pe acea vreme înc° nu s-a folosit anestezierea, intervent,ia
chirurgical° de o jum°tate de or° a fost un chin continuu pentru
soldat.

Bolnavul în convalescent,° plictisindu-se, a c°utat ceva de
citit. Îns° nu a g°sit romane cavalere£ti, doar o carte despre viat,a
sfint,ilor. Citind cartea, a realizat c° a fi c°lug°r este un fapt de
vitejie, exact a£a precum era a fi cavaler. S-a decis s° se
c°lug°reasc°. În curând, £i-a g°sit £i adept,i. Acestora le-a cerut
s°-l urmeze £i s° i se supun° exact a£a cum era obi£nuit de la
armat°. Chiar £i azi, disciplina este una dintre caracteristicile
cele mai importante ale Ordinului Iezuit.

Piari£tii. ¢colile iezuit,ilor au fost frecven-
tate, în primul rând, de c°tre fiii nobililor
£i ai cet°t,enilor înst°rit,i. Un preot italian a
înfiint,at £coli pentru copiii s°raci. În aces-
te £coli, au predat c°lug°ri, al c°ror ordin
s-a numit Ordinul Piarist. Întemeietorul
ordinului considera c°: „Tot,ii punem mult
pret, pe educat,ia copiilor, în special a celor
s°raci (...): pe de o parte, p°rint,ii care
privesc cu satisfact,ie calea corect° pe care
p°£esc fiii lor, pe de alt° parte statul, care
astfel va putea conta pe supunerea acestor
copii educat,i, £i finalmente, mai ales
biserica care astfel î£i va câ£tiga ni£te
membri activi £i de încredere.”

Despre ce fel de ordine c°lug°re£ti am
înv°t, at pân° acum?   

Van Dyck: Odihna în timpul fugii către Egipt ■ Cum sunt reprezentat,i
Maria şi Iisus de către artiştii barocului? Comparat,i tabloul cu 

reprezentările din epocile anterioare!

Sfântul Ignat,iu
de Loyola ■ Prin

ce a devenit
celebru?
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CONTRAREFORMA

Curentul protestant init,iat de Jean Calvin a ajuns £i în Frant,a.
Catolicii £i calvinii s-au r°zboit destul de des. Regele a per-
mis protestant,ilor ca, exceptând capitala, adic° Parisul, s°-£i
exercite credint,a liber, aproape pretutindeni. Aceasta îns° nu
a durat mult timp. În anul 1572, în noaptea Sfântului
Bartolomeu, catolicii au atacat protestant,ii cu £tirea regelui £i
au ucis mai multe zeci de mii de oameni. Pân° la urm°, dup°
lupte lungi £i sângeroase, regele a permis din nou t,inerea sluj-
belor protestante.

Nu doar în Frant,a s-a încercat consolidarea fort,at° a
credint,ei catolice, protestant,ii erau persecutat,i £i în Spania,
Italia sau Portugalia. 
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Catedrala Sfântul Petru,
biserica Papei. Construct,ia
a fost începută în stil
renascentist şi a fost termi-
nată în stil baroc ■ Ce fel
de caracteristici ale stilului
antic remarcat,i pe 

imagine?

1. La ce fel de înt,elegere s-a ajuns la
Conciliul de la Trident?

2. Cine a fost (Sfântul) Ignat, iu de Loyola?
3. Care sunt caracteristicile stilului

baroc?
4. Ce înseamn° not, iunea contrareform°?

Înnoirea catolic°

Conciliu pentru rezolvarea conflictelor
dintre protestant,i £i catolici.
Înfiint,area Ordinului Iezuit.
Lupte împotriva protestant,ilor:
– modific°ri în biserica catolic°,
– Ordinul Iezuit.

Masacrul protestant,ilor
francezi (Noaptea Sfântu-
lui Bartolomeu, 23-24 

august 1572)
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35. LUPTA PENTRU M†RI

Descoperirile geografice presupuneau îmbog°t, irea £i a altor 
t,°ri, nu numai a celor care participau la expedit, ii. În Europa a

izbucnit un nou conflict: cum s° fie împ°rt, ite coloniile £i bog°t, iile
acestora de c°tre marile puteri?

INAMICII SPANIEI

Dup° cucerirea £i colonizarea Americii Centrale £i de Sud,
aurul £i argintul a început s° se reverse în Spania. T, ara lui
Carol I (I. Károly) a devenit cea mai bogat° t,ar° din Europa.
Din averea sa imens°, fiul acestuia, Filip al II-lea (II. Fülöp),
a construit o nou° capital° magnific° la Madrid. Datorit°
splendorii palatelor, a ornament°rii baroce precum £i datorit°
numeroaselor sale biserici, ora£ul a devenit celebru în în-
treaga lume.

Carol I a domnit între anii 1516 £i 1556. Cât, i ani a domnit? În ce
secol?

Dac° privit, i harta Europei, putet, i observa cu u£urint, ° din ce
cauz° Spania £i Portugalia au întreprins coloniz°ri. Ei bine?
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Frant,a £i Anglia au privit cu invidie bog°t,ia spaniolilor.
Dup° o vreme, £i ei au început s° organizeze expedit,ii.
Aceasta desigur a stârnit gelozia spaniolilor. Ei s-au r°zboit
de mai multe ori cu cor°biile expedit,iilor franceze sau
engleze, cu scopul de a le goni. Îns° nici francezii, nici
englezii nu au r°mas datori. Dac° au putut, au atacat £i au
jefuit cor°biile pline de comori ale spaniolilor.

Colonizarea spaniol° a favorizat nu numai îmbog°t, irea Spaniei,
dar £i evolut, ia Angliei. De ce?

Escorial, centrul imperiului spaniol ■ La ce face aluzie strictet,ea 
format,iunilor geometrice?

Unde ne aflăm?
■ Aleget,i care culoare desemnează Anglia, dar

Olanda şi Spania?

Carol I a provenit din familia
Habsburgilor. (Habsburgii au fost regi
spanioli pân° la sfâr£itul secolului al
XVII-lea.) Acesta a obt,inut £i titlul de
împ°rat romano-german, (sub numele de
Carol al V-lea), devenind cel mai puternic
domnitor al Europei. Datorit° protes-
tantismului, Germania i-a creat permanent
probleme. Dup° patruzeci de ani de dom-
nie, a renunt,at la tron. A oferit titlul de
împ°rat £i Austria fratelui s°u mai mic, lui
Ferdinand (despre el o s° mai auzim £i în
istoria maghiar°), iar regatul spaniol fiului
s°u, lui Filip. El s-a retras într-o m°n°stire
£i £i-a petrecut timpul meditând asupra
chestiunilor religioase.

Se spunea c°, în imperiul lui Carol,
Soarele nu apune niciodat°. Cum este posibil
a£a ceva?

Curtea lui Filip al II-lea nu a stârnit
admirat,ia contemporanilor doar datorit°
cl°dirilor sale impozante. Regele a oferit
un exemplu £i prin comportamentul s°u.
Voiciunea curt,ilor renascentiste a fost
înlocuit° cu un aer sumbru, plin de demni-
tate. Obiceiurile curt,ii spaniole,
îmbr°c°mintea, precum £i dansurile lor au
fost imitate în numeroase regate europene.
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PIRAT, II

Hot, ii jefuitori ai m°rilor s-au numit pirat, i. Ace£tia erau ni£te
oameni în stare de orice. În majoritatea cazurilor, erau crimi-
nali c°utat,i de c°tre oficialit°t,i. Alt,ii au evadat de pe nave din
cauza tratamentului cumplit la care erau supu£i.

Pirat,ii, de obicei, poposeau pe insulele-labirint, mult timp
necartografiate, din apropierea Americii Centrale. De aici,
porneau la jefuirea £i incendierea cor°biilor £i a porturilor
spaniole. Pirat, ii urm°reau s° intre în posesia imenselor
cor°bii spaniole înc°rcate cu diferite m°rfuri £i comori.
Aceasta îns° nu întotdeauna era simplu. Cor°biile spaniole
erau dotate cu tunuri £i soldat,i. Pirat,ii au folosit cor°bii mai
mici £i mai rapide, reu£ind astfel s° ia inamicul prin sur-
prindere.

Printre pirat,i se aflau nu numai aventurierii ascun£i dup°
insule. În Frant,a, mai multe b°nci s-au ocupat cu finant,area
unor cor°bii, ba chiar flote maritime, care s° jefuiasc°
cor°biile spaniole. Spaniolii £i-au dat seama c° vasele lor nu
sunt atacate de ni£te pirat,i £i, drept r°spuns, au amenint,at
regele Frant,ei cu r°zboi.

Ce at, i înv°t, at despre b°nci?

CEL MAI CELEBRU PIRAT

Exemplul francezilor a fost în curând urmat £i de c°tre
englezi. În capital°, la Londra, au existat numero£i bancheri
care au investit cu generozitate bani în acte de piraterie. Toate
acestea s-au întâmplat cu consimt,°mântul domnitorilor
englezi. Unul dintre cei mai celebri marinari englezi, 
Francis Drake, a înconjurat P°mântul urmând traseul lui
Magellan. În opozit,ie cu Magellan, scopul s°u nu era de ordin
geografic. Drake voia aurul £i argintul spaniolilor! A avut un
succes deplin: cei care au investit bani în aceast° init,iativ° au
primit înapoi de 47 de ori mai mult,i bani decât au dat.

Regina Angliei, Elisabeta, l-a ridicat pe Drake la rangul de
lord £i l-a numit amiral. Cu aceasta îns° a recunoscut c°
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V° mai amintit, i, care era capitala statului
antic a c°rui aprovizionare cu cereale a fost în
pericol din cauza pirat, ilor?

Pirat,i au existat tot timpul: deja £i
popoarele antice s-au luptat împotriva lor.
La sfâr£itul Evului Mediu, £i la începutul
epocii moderne, comert,ul de pe Marea
Mediteran° era perturbat de c°tre pirat,ii
din Africa de Nord care, la rândul lor, au
fost angajat,ii sultanului.

Atacul pirat,ilor! Pe cor°biile pirat,ilor
atârnau – pentru a crea confuzie – steaguri
spaniole, iar în acest fel s-au apropiat cu
u£urint,° de cor°biile pe care £i-au pus
ochii. În ultimul moment, au în°lt,at apoi
pe catarg, steagurile negre sau cu hârc°
spaima spaniolilor.

Pirat,ii nu au atacat cor°biile adversare
cu tunuri. Scopul nu era scufundarea aces-
tora, c°ci atunci s-ar fi pierdut comoara!
De aceea, au ochit în special pânzele £i
catargele cor°biilor, obligând spaniolii s°
le opreasc°. Dac° act,iunea a avut succes,
pirat,ii au s°rit pe bord £i au preluat con-
ducerea corabiei prin lupte sângeroase.

Adversarii foarte rar au dat dovad° de
mil°. Spaniolii au considerat pirat,ii ni£te
tâlhari, iar dac° i-au capturat, în majori-
tatea cazurilor, i-au dus la spânzur°toare
f°r° tratative. Nici pirat,ii nu au r°mas
datori: i-au îngropat pân° la gât pe soldat,ii
£i pe marinarii spanioli, apoi le-au luat
capul drept t,int°.

„Scuza” lui Drake. Drake, înainte de a
porni, a primit de la regin° o scrisoare de
acreditare, prin care aceasta îi permitea s°
jefuiasc° cor°biile t,°rilor aflate în conflict
armat cu Anglia. Îns° drumul a durat
aproape trei ani, iar Drake putea afirma
oricând, atacând cor°biile spaniole, faptul
c° nu £tie dac° Anglia se afl° sau nu în
r°zboi cu Spania.

Exista o veritabilă între-
cere între state pentru a
construi corăbii cât mai
mari. Demersurile, câteo-
dată, aveau urmări tragi-
ce. Cea mai mare corabie
a lui Henric al VIII-lea,
Mary Rose, s-a răsturnat
şi s-a scufundat încă la 

primul ei drum.
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Drake a atacat spaniolii cu consimt,°mântul £i cu £tirea ei.
Conflictul armat dintre Anglia £i Spania a devenit inevitabil.
Regele catolic al spaniolilor a c°utat un alt pretext £i l-a g°sit:
în faptul c° englezii au trecut la confesiunea protestant°.

REGELE ÎN FRUNTEA BISERICII ENGLEZE

Religia protestant° a ap°rut în Anglia sub domnia lui Henric
al VIII-lea [VIII. Henrik] (1509–1547). Regele, la început,
se pronunt,a împotriva noii religii, ba mai mult, a redactat o
lucrare împotriva lui Luther. Îns°, în curând, a ajuns în con-
flict cu papalitatea. ¢i-a învinov°t,it sot,ia pentru faptul c°
aceasta nu i-a n°scut b°iet,i. A dorit s° divort,eze, în sperant,a
c° noua sa sot,ie îi va na£te un fiu. Regulile bisericii catolice
îns°, nu i-au permis acest lucru. Regele s-a adresat Papei,
n°d°jduind c° acesta va face o except,ie. Pân° la urm°, Henric
al VIII-lea s-a decis s° se împotriveasc° Papei £i s-a a£ezat în
fruntea bisericii engleze! Astfel, a luat fiint,° biserica angli-
can°.

Dup° moartea lui Henric al VIII-lea, protestantismul a
ajuns în mare pericol în Anglia. Fiica regelui, Maria,
mo£tenitoarea tronului englez s-a m°ritat cu regele Spaniei,
Filip al II-lea £i a trecut din nou la catolicism. Aceasta a
început, la îndemnul sot,ului ei, s° persecute £i s° ucid°
protestant, ii. De aceea, poporul a numit-o „Maria cea
Sângeroas°”.
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Care este diferent, a dintre cauzele reale £i
pretextul unui r°zboi?   

Henric al VIII-lea a fost un domnitor ciu-
dat. A avut în total £ase neveste. A divort,at
de dou°, una i-a murit, pe celelalte dou°
le-a decapitat, condamnându-le pentru
infidelitate.

Sub domnia sa, s-au adus extrem de
multe sentint,e de condamnare la moarte.
La început, a persecutat £i a ucis protes-
tant,ii. Mai târziu, când a fost excomunicat
de c°tre Pap°, din cauza înfiint,°rii bisericii
anglicane, a adus dispozit,ii împotriva
catolicilor. Degeaba i s-a implorat mila,
acesta nu a iertat pe nimeni. Adesea îns°,
se întâmpla ca pedeapsa s° fie £i mai
aspr°.

În acela£i timp, regele s-a delectat în
art°. A adunat mult,i poet,i, scriitori £i pic-
tori la curtea sa. Regele însu£i era un poet
excelent £i avea o voce pl°cut°.

Lui Henric i-au pl°cut £i alte genuri de
distract,ii. A organizat festine celebre, unde
a ie£it în evident,° prin l°comie. S-a £i
îngr°£at destul de repede. La b°trânet,e,
avea o talie de 130 de cm!

M°surat, i-v° talia!

Execut,iile impuse de Henric. Mult,i nu au
fost de acord cu ruptura dintre Henric £i
papalitate. Regele i-a executat pe rând
ace£ti oameni. Iat° scrisoarea lui Thomas
Morus c°tre fiica sa, redactat° înainte de
execut,ie:  „Eu sunt un om loial regelui (...)
£i m° rog pentru M°ria Sa £i pentru
imperiul s°u. Nu fac r°u nim°nui, nu spun
nimic r°u £i nu m° gândesc la nimic r°u, ci
doresc pentru toat° lumea numai lucruri
bune. Iar dac° aceasta nu este suficient s°
t,in° un om în viat,°, atunci nici m°car nu
vreau s° mai tr°iesc.”

Biserica anglican°, la început, diferea de
biserica catolic° doar prin desfiint,area
ordinelor c°lug°re£ti, precum £i prin faptul
c°, era condus° de c°tre rege. Acesta
desemna £i episcopii, care mai apoi £i-au
înt°rit statutul prin jur°mânt de fidelitate.
Ceremonia a r°mas aceea£i. Mai târziu,
dup° moartea lui Henric al VIII-lea, 
biserica anglican° a preluat înv°t,°turile £i
ceremoniile protestante. Preot,ii anglicani
aveau dreptul s° se c°s°toreasc°. Îns° rolul
episcopilor s-a p°strat în continuare.

Henric al VIII-lea
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B†T†LII PE MARE

Dup° domnia de cinci ani a Mariei, tronul Angliei a fost ocu-
pat de c°tre sora sa vitreg°, Elisabeta [Erzsébet](1558-
1603). Aceasta era adepta protestantismului. În curând, a
ajuns la conflict cu regele catolic al Spaniei, Filip al II-lea.
Atacurile pirat,ilor au pus numai paie pe foc.

Regina £tia c° lupta este inevitabil°. De aceea, l-a trimis pe
amiralul Drake împotriva unuia dintre cele mai mari porturi
spaniole. Atacul neprev°zut a fost un succes total. Din flota
spaniol°, abia au r°mas vreo dou° – trei cor°bii.

Filip al II-lea s-a hot°rât s° se r°zbune £i s° înving°
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În care an de domnie al Elisabetei, flota
spaniol° a fost învins° de englezi?

1. De ce au intrat în conflict vasele franceze £i engleze cu flota
spaniol°?

2. Care era scopul pirat, ilor?
3. Cine este conduc°torul bisericii catolice, dar al bisericii

anglicane?
4. Din ce motiv Spania atacase Anglia?
5. Cum a devenit Anglia st°pâna m°rilor?

Lupta pentru m°ri

Epoca de glorie a Spaniei (Carol I £i Filip al II-lea).
Piraterii cu consimt,°mânt regal (Drake).
Înfiint,area bisericii anglicane (Henric al VIII-lea).
Înfrângerea „Armadei Invincibile”.

Anglia definitiv. A investit o sum° imens° de bani în constru-
irea unei flote de galere £i cor°bii. Flota alc°tuit° din mai
multe sute de cor°bii a fost numit° Armada Invincibil°.
Aceasta a suferit o înfrângere ru£inoas° în anul 1588.
Majoritatea vaselor s-au scufundat. Fiindc° spaniolii nu au
mai avut bani pentru construirea unei flote noi, Anglia a
devenit st°pâna oceanelor.

De la sfâr£itul secolului al XVI-lea, Spania a intrat într-un declin
continuu. Enumerat, i cauzele acestuia!

Pierirea Armadei Invincibile. Englezii
au a£teptat atacul noii flote spaniole.
Amiralul Drake a stat la pând° cu cor°biile
sale iut,i, iar în momentul în care flota
adversar° a pornit spre Anglia, s-a n°pustit
asupra lor. Galerele imense £i lente se
împ°cau foarte greu cu valurile Oceanului
Atlantic. Cele r°mase în urm° au fost
încercuite £i scufundate îndat°.

La învingerea Armadei, Drake a fost
ajutat £i de condit,iile climatice. Cor°biile
engleze nu au fost deranjate de c°tre vân-
tul puternic, galerele îns° nu au putut fi
cârmuite £i s-au ciocnit una cu cealalt°,
sau pur £i simplu au fost luate de valuri.
Pentru a cre£te haosul, englezii au înc°rcat
anumite vase cu praf de pu£c°, la care 
le-au dat foc, apoi le-au p°r°sit. Iar vântul
le-a purtat direct spre cor°biile spaniolilor.

Armada cea mare
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VIAT,A PE MARE ● GALERELE ● În Evul Mediu £i la începutul
epocii moderne, m°rile au fost dominate de c°tre galerele cu
vâsle. Viat,a celor de la galere era cumplit°. Dup° ce erau cap-
turat,i, li se tundea barba £i p°rul, apoi erau marcat,i, cu fier
încins, pe frunte sau pe um°rul stâng. Dup° aceea, erau
îmbarcat,i pe vas, unde erau legat,i în lant,uri de vâsle în grupe
de 6 -8 persoane. Existau zile în care trebuiau s° vâsleasc° în
continuu timp de 15-20 de ore sub soarele arz°tor. Munca lor
era supravegheat° de paznici echipat,i cu biciuri.

În timpul vâslitului, în gura celor care tr°geau la galere era
pus un c°lu£, ca s° nu se poat° v°ieta de durere. C°lu£ul în
form° de par°, f°cut din lemn sau fier, este o invent,ie a
pirat,ilor. Pentru a a£eza para, au strâns individul de gât, care
neavând încotro a fost nevoit s°-£i deschid° gura. Para s-a
deschis în interiorul gurii cu ajutorul unui arc, încordând gura
vâsla£ilor. Datorit° acestui instrument, robii nu mai £tiau nici
vorbi, vocea le sem°na cu l°tratul câinilor. Oricum nu ar fi
avut cu cine s° vorbeasc°, nici m°car în timp ce se odihneau.
Cei care vorbeau aceea£i limb° erau prin£i în lant,uri cât mai
departe unul de altul.
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LECTURĂ

Cei de la galere au fost mai degrab°
hr°nit,i: paznicii le umpleau gura cu pes-
met îmbibat în ap° sau în vin. Dac°
galerele stat,ionau în port, atunci le fier-
beau fasole sau p°sat cu viermi, care se
puteau mânca dintr-un jgheab comun, cu
mâna. Noaptea puteau dormi câteva ore,
ghemuit,i sub lopet,ile vâslelor.

Aparit,ia tunurilor a modificat tehnica de
lupt° de pân° atunci. S-a întâmplat îns°,
destul de des, ca marinarii s° se lupte
s°rind de pe un vas pe altul, dar au devenit
din ce în ce mai frecvente luptele cu
tunurile.

De obicei, nu exista cale de sc°pare de pe galer°. Majoritatea
celor de pe galere mureau în chinuri groaznice în câteva luni.

COR†BIILE ● Galerele au fost marginalizate, pe vremea expe-
dit,iilor, de cor°bii. Valurile înalte ale apelor nelini£tite ale
oceanelor au f°cut imposibil° utilizarea vâslelor. Galerele au
fost dep°£ite £i datorit° aparit,iei tunurilor. P°rt,ile laterale ale
galerelor erau umplute cu vâsla£i, astfel tunurile s-au putut
plasa în fat,°, pe pror°, sau în spate. Cor°biile au avut în partea
lateral° ni£te u£i, în spatele c°rora se aflau tunurile-camu-
flate.

Cei din echipajul cor°biilor o duceau put,in mai bine decât
cei de la galere. Hrana lor era ceva mai bun°, dar foarte
monoton°, fiind alc°tuit° din carne insuportabil de s°rat° £i
de nemestecat, sau din pe£te £i pesmet. Acesta din urm° ade-
sea trebuia t°iat cu toporul. Hr°nirea membrilor echipajului 
a fost îngreunat° £i de faptul c° ace£tia, de obicei, aveau o 
dantur° extrem de proast°. Fiindc° le-au lipsit din alimentat,ie
legumele £i fructele, marinarii au fost atacat,i de o boal°

Ultima mare bătălie maritimă,
unde ambele flote au utilizat
galere. Aceasta este lupta dintre
turci şi creştini (în special span-
ioli) din anul 1571, de la Lepanto.
■ Căutat,i pe hartă insula
Lepanto! (Se situează la t,ărmurile 

vestice ale Greciei.)
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numit° scorbut*, astfel gingiile li s-au mic£orat £i le-au c°zut
dint,ii. Mai târziu, pentru a preveni scorbutul, li s-a dat s°
m°nânce varz° murat°.

Ca s°-£i uite de soart°, marinarilor din flota englez° li se
d°dea, pe lâng° port,ia de ap°, £i put,in rom. Alcoolul a avut un
efect imediat asupra nenorocit,ilor înfometat,i. Unii au devenit
blânzi £i supu£i, alt,ii îns° au înc°lcat poruncile sau au început
s° se bat°. Ace£tia au fost pedepsit,i într-un mod groaznic.
Dac° marinarul beat a ofensat un ofit,er, atunci l-au biciuit
pân° la moarte. De altfel, nu erau rare nici pedepsele de 20-30
de lovituri de bici.  Acestea au fost efectuate cu un bici numit
„mât,a cu nou° cozi”. Instrumentul £i-a primit numele de la
greut°t,ile din plumb de pe cap°tul biciului, care smulgeau
carnea £i mu£chii, precum ghiarele unei mât,e. O altfel 
de pedeaps° era tragerea individului, cu sfoar°, sub fundul
vasului. Fiindc° fundul vasului era plin de buc°t,i de scoici, nu
mult,i dintre cei pedepsit,i în acest mod au putut supraviet,ui.

Munca echipajului nu era lipsit° de primejdii. Chiar £i pe
vreme bun° era extrem de dificil s° se lucreze pe cataragele
înalte iar, în vreme de furtun°, era moarte curat°. Pânzele,
îns°, se puteau mânui doar de acolo. De aceea £i proverbul
englez „cu un brat, pentru corabie, cu unul pentru tine”.

Dac° nu erau la datorie, zilele marinarilor erau destul de
monotone. Ori pompau apa ce intra mai tot timpul în interi-
orul vasului, ori frecau bordul. Aceasta din urm° nu servea
scopurilor igienice, ci practice – marinarii voiau s° evite
a£chiile ce puteau intra cu u£urint,° în t°lpile lor descult,e.
Noaptea membrii echipajului dormeau în hamacuri. În 
caz de furtun°, toate deschiz°turile corabiei se închideau.
Aerul din interior devenea insuportabil datorit° mirosului
oamenilor nesp°lat,i £i cel al apei ce coclea pe fundul vasului.

Ofit,erii îns°, mâncau destul de bine £i aveau camere con-
fortabile. C°pitanul avea la dispozit,ie o sal° imens°, decorat°,
numit salon. Ambele capete ale corabiei erau ornamentate cu
sculpturi, aurite chiar, ar°tând puterea £i bog°t,ia domnitoru-
lui £i a flotei. 

Desigur, în caz de r°zboi, în centrul atent,iei se aflau
tunurile £i nu ornamentele cor°biei. Marinarilor le era foarte
team° de a nu fi r°nit,i. Ghiulelele tunurilor odat° lovite în
lemnul masiv împr°£tiau în jur a£chii imense. Cei care erau
astfel r°nit,i, erau transportat,i spre centrul vasului, fiind pu£i
în fat,a camerei medicului. Aici, de obicei, se v°itau £i gemeau,
în £iruri lungi, r°nit,ii. Instrumentele cele mai utilizate ale fel-
cerului, adic° ale medicului, erau fer°str°ul £i cut,itul. R°nit,ii
primeau o gur° de rom, li se punea în gur° c°lu£ul deja cunos-
cut de pe galere, erau imobilizat,i de doi b°rbat,i în  putere, iar
medicul începea s° taie membrul r°nit. În timpul „operat,iei”,
rana era sp°lat° cu buretele folosit £i la pacientul anterior. Nu
este de mirare deci, c° majoritatea r°nit,ilor nu ajungeau s° se
vindece, ci mureau la timp scurt dup° operat,ie.

În asemenea condit,ii, desigur, nu s-au prea g°sit oameni
care s° fi vrut s° lucreze pe cor°bii. Problema a fost rezolvat°
de c°tre tribunale: inculpat,ii nu au fost condamnat,i la moarte,
sau la pedeaps° cu închisoare, ci la serviciu pe „vasul de
r°zboi al Maiest°t,ii Sale”.
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În anumite locuri, ale lumii încă şi azi corăbiile
se construiesc în stilul vechi. Mai întâi, se con-
struieşte nervura, apoi peste aceasta se înclină
şi se fixează mantia exterioară, iar la sfârşit se
amenajează interiorul vasului. Montarea catar-

gului şi a pânzelor are loc deja pe apă.

Ce am înv°t, at pân° acum despre metodele
de vindecare din Evul Mediu?  

Dac° at, i v°zut vreun film despre viat, a mari-
narilor povestit, i celorlalt, i, pe scurt, cont, inutul
acestuia!
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36. „COASTELE DE FIER”

REVOLUT, IA DIN ANGLIA

Cuvântul „revolut, ie” a fost folosit în Evul Mediu de astrologi:
acesta însemna un eveniment nea£teptat, imprevizibil, care a per-
turbat previziunea viitorului. Ceva asem°n°tor s-a întâmplat £i în

Anglia, dar aceasta a fost declan£at° de c°tre oameni.

PURITANII: „PURIFICATORII”

Dup° învingerea Armadei spaniole, comerciant,ii englezi au
întrecut încetul cu încetul concurent,a. A crescut averea
burghezilor, dar £i a nobilimii cu întreprinderi comerciale,
manufacturi. T, ara a înflorit £i a prosperat. S-au deschis noi
£coli £i teatre, s-a extins scrisul £i cititul.

În aceast° vreme, în Anglia, precum £i în majoritatea t,°rilor
din Europa de Vest – domnitorul guverna împreun° cu
parlamentul (adic°, diet°). În majoritatea problemelor,
decizia era luat° de c°tre rege, care solicita, în prealabil, £i
p°rerea parlamentului. Regele nu avea dreptul de a impune
impozite f°r° acordul parlamentului. Pacea intern° era garan-
tat° de c°tre relat,ia armonioas° dintre regin° £i parlament.

Sub domnia Elisabetei, s-au temperat £i luptele religioase.
Elisabeta a tolerat £i activitatea adept,ilor lui Calvin. Tot,i
calvini£tii englezi au dispret,uit destul de mult biserica angli-
can°, din cauza luxului £i fastuozit°t,ii sale. Ace£tia au
pretins biserici £i ceremonii simple, cerând ca biserica s° fie
condus° de c°tre b°rbat,i laici ale£i, £i nu de c°tre episcopi.
(Exact a£a precum a realizat Calvin în Elvet,ia.) Fiindc° au
afirmat c° vor s° purifice biserica, adept,ii lui Calvin au
început s° fie poreclit,i puritani (cuvântul în limba latin°
înseamn° „purificator”).
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În care ora£ elvet, ian £i-a desf°£urat activi-
tatea Calvin?

Ce înseamn° c° cineva este o persoan°
„laic°”?

Oare azi despre cine se spune c° este „puri-
tan”?

Puritanii citesc Biblia la
întruniri secrete ■ Privit,i
cu atent,ie îmbrăcămintea
şi amenajarea încăperii!

Parlamentul. Pentru a participa la
adun°rile parlamentare, nobilimea £i clerul
superior au primit invitat,ii personale de la
rege; nobilimea mic° £i burghezia, pentru
a-£i valida voint,a, au ales deputat, ii. În
Anglia, deliberau separat nobilii invitat,i
personal £i deputat,ii ale£i.

Unde ne aflăm?
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FORMAREA AUTOCRAT, IEI REGALE

Urma£ii reginei Elisabeta, Iacob I (I. Jakab) £i Carol I
(I. Károly), nu-i suportau pe adept,ii lui Calvin, desconside-
rând persoanele proasp°t îmbog°t,ite, cu toate c° majoritatea
parlamentului a fost alc°tuit° din nobilii implicat,i în comert,
£i burghezii înst°rit,i. Carol £i Iacob au guvernat t,ara, de obi-
cei, f°r° parlament, adic° singuri. Aceasta se nume£te auto-
crat,ie regal°.

Autocrat, ia este descris° în termeni istorici ca fiind „absolutism”.
Oare de ce?  

REVOLUT, IA

Când regele Carol I a intrat în r°zboi cu Scot,ia învecinat°, £i-a
dat seama c° fondurile vistieriei nu sunt suficiente pentru
întret,inerea unei armate. Domnitorul a fost nevoit, în anul
1640, s° convoace parlamentul, pentru a vota introducerea
unor noi taxe. Îns° parlamentul, în loc s° voteze taxele, a
eliberat deputat,ii închi£i de rege fiindc° s-au opus voint,ei
regale. Poporul londonez dansa euforic pe str°zile ora£ului £i
cerea condamnarea la moarte a celor doi sfetnici regali.
Parlamentul a £i îndeplinit aceast° cerint,°. A izbucnit revo-
lut,ia.

De ce a fost nevoit regele s° convoace parlamentul în leg°tur° cu
impozitele?

Ce fel de drept mai avea parlamentul, desigur dac° regele l-ar fi
respectat?

R†ZBOIUL CIVIL

Domnitorul – luând în considerat,ie starea de spirit a lon-
donezilor – a suportat o vreme ascensiunea puterii parla-
mentare. (A acceptat pân° la urm°, destul de greu, execut,ia
celor doi sfetnici.) Mai târziu îns°, voia s° prind°
conduc°torii revolut,iei, dar a e£uat. A decis s°-£i înfrâng°
inamicii cu arme. A fugit din Londra în nordul Angliei. A
început astfel r°zboiul civil.

În fruntea o£tii parlamentare, s-a aflat un comandant
except,ional de talentat £i de viguros, pe nume Oliver
Cromwell. Cele mai performante unit°t,i* ale sale erau
alc°tuite din mica nobilime. Ace£ti soldat,i au fost numit,i,
„Coaste de Fier”, datorit° zalelor din fier pe care le purtau pe
piept £i pe spate.

Aleget, i, conform descrierilor de mai jos,  în care caz vorbim
despre revolut, ie, r°zboi £i r°zboi civil:
– lupta mai multor trupe înarmate din interiorul unei •°ri, care au

diferite opinii în anumite chestiuni,
– oamenii nemult, umit, i r°stoarn° puterea domnitorilor
– lupta armat° dintre dou° sau mai multe t, °ri!
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Decretele lui Iacob I. Regele Iacob I £i-a
propus s° reglementeze, prin decrete,
comportamentul £i vestimentat,ia supu£ilor
s°i. Acesta a decretat c° doar nobilii din
familii vechi au dreptul de a purta haine
ro£ii, ceilalt,i trebuiau s° se mult,umeasc°
cu hainele de culoare neagr°, chiar dac°
erau mult mai bogat,i. A mai decretat £i
aceea ca, în cazul în care un nobil, un epis-
cop £i un membru al nobilimii mici stau
împreun° la mas°, câte feluri de mânc°ruri
are fiecare dreptul de a comanda.

Carol I £i scot,ienii. Carol I a fost £i rege
al Scot,iei. (Familia lui, Stuart, a domnit
mai întâi în Scot,ia, apoi în Anglia.) Acest
rege a vrut s° introduc° obiceiurile bise-
ricii anglicane în Scot,ia care era prepon-
derent calvinist°. Îns°, atunci când £i-a
expus aceste idei, s-a stârnit o mare revolt°
în catedral°. O precupeat,° strigând
revoltat°, £i-a aruncat scaunul în capul
regelui. Alt,ii l-au numit pe rege adeptul
Papei. În curând, toat° t,ara s-a r°zvr°tit
împotriva lui Carol.

Drumul lui Mayflower. Din cauza perse-
cut,iilor din timpul lui Carol I £i Iacob I,
din ce în ce mai mult,i puritani au emigrat
în America de Nord. Primul vas, pe nume
Mayflower, a pornit c°tre coloniile
engleze în anul 1620. Mai târziu, din aces-
te colonii, s-au n°scut Statele Unite ale
Americii (SUA). 

Cromwell
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În fruntea oastei sale, Cromwell, a obt, inut victorii peste
victorii. L-a capturat £i pe Carol I. Acestuia i-a propus ca, în
cazul în care ar trece la calvinism, ar putea reveni din nou pe
tronul Angliei. Regele îngâmfat îns°, a refuzat tratativele cu
acest comandant. Cromwell a condamnat regele la moarte.
Regele a fost decapitat la Londra de c°tre un c°l°u*. Dup°
moartea regelui, s-a abolit monarhia. Anglia a devenit
republic°. În fruntea acesteia se situa Cromwell. În
guvernare, a fost ajutat de c°tre parlament, din care, cu 
ajutorul soldat, ilor, i-a înl°turat pe acei deputat, i care nu erau
de acord cu guvernarea sa.
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Conform cuno£tint, elor voastre din clasa a 5-a, explicat, i
diferent, ele dintre monarhie £i republic°!

Dat, i exemple contemporane de monarhii £i republici! (Desigur,
monarhiile din zilele noastre nu mai au caracter absolutist.)

Cromwell nu a permis nim°nui s° intervin° în politica sa.
La moartea sa, poporul era deja extrem de nemult,umit de
stilul s°u de guvernare. Conduc°torul puritan a interzis
s°rb°torile £i jocurile de noroc, a închis cârciumele £i teatrele.
Astfel, nimeni nu a avut obiect, ii atunci când fiul lui Carol I,
Carol al II-lea, a revenit din Frant,a £i a preluat puterea.
Anglia a devenit din nou monarhie, îns° parlamentul a
devenit o institut,ie extrem de puternic°. Datorit° despotismu-
lui s°u, noul rege a pierdut încrederea £i simpatia poporu-
lui englez. Dup° moartea sa, tronul a fost mo£tenit de c°tre
fratele s°u mai mic. Acesta s-a purtat chiar mai despotic decât
fratele s°u; £i-a propus s° reintroduc° religia catolic° în
Anglia. Englezii l-au gonit, iar în locul s°u, parlamentul l-a
adus pe tronul Angliei pe domnitorul flamand, Wilhelm
de Orania (Orániai Vilmos).

Execut,ia lui Carol I. ■ Cum a fost executat regele? ■ Cum se comportă
norodul adunat?

Victoriile lui Cromwell. „Armata Noului
Model” lupta cu un curaj nemaipomenit.
Au fost ocazii când Cromwell, în fruntea a
numai 8.000 de soldat,i a învins o oaste
scot,ian° de 20.000 de soldat,i. (Scot,ienii,
între timp, i s-au al°turat lui Carol I,
fiindc° Cromwell £i-a propus cucerirea
Scot,iei.) Cromwell nu a dat dovad° de
mil° fat,° de adversari, ci i-a executat pe
tot,i soldat,ii capturat,i.

Primele reviste tip°rite. În timpul lui
Cromwell, au ap°rut primele reviste
tip°rite în Anglia. Toate acestea relatau
despre victoriile „Coastelor de Fier” £i
despre comandantul lor destoinic, prin asta
crescând, desigur, popularitatea lui
Cromwell.

R°zboi irlandez. Cromwell a purtat
r°zboi £i împotriva Irlandei catolice. A
m°cel°rit foarte mult,i irlandezi, apoi le-a
luat p°mânturile £i le-a dat englezilor.
Antipatia dintre englezi £i irlandezi, care
persist° £i în zilele noastre, î£i are
r°d°cinile în aceste evenimente.

R°zbunarea lui Carol al II-lea. Carol al
II-lea a persecutat adept,ii lui Cromwell,
chiar mai mult, nu a crut,at nici m°car
cadavrul comandantului. Iat° relatarea
acelor evenimente dintr-un jurnal contem-
poran: „Dup°-masa, când am trecut prin
Londra, (...) am observat (...) ni£te cadavre
t°iate în patru (...). A fost o priveli£te
amarnic°: era o s°pt°mân° sângeroas°, ca
£i cea de dinainte, de fapt; au fost vreo
zece execut,ii prin spânzurare, decapit°ri £i
ciopârt,iri. (...) Azi s-a votat în parlament s°
se scoat° din mormânt cadavrul lui Oliver
Cromwell, s° fie legat de un cal £i s° fie
târât pân° la spânzur°toare £i s°-l îngroape
acolo. Cred c° este profund revolt°tor ca
s° se fac° o astfel de nemernicie cu corpul
unui asemenea viteaz.”

De ce au fost nemult, umit, i englezii de dom-
nia lui Carol I, Carol al II-lea £i Oliver
Cromwell?
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DECLARAT, IA DREPTURILOR

Dup° încoronarea lui Wilhelm de Orania, în anul 1689, par-
lamentul englez a redactat o nou° culegere de legi, numit°
Declarat,ia Drepturilor. În cadrul acesteia s-a stabilit c°:
puterea legislativ° nu intr° în atribut, ia regelui, ci a parla-
mentului ales de c°tre popor. Guvernul r°spunde în fat,a par-
lamentului £i nu a regelui. Legile trebuie respectate £i de
c°tre rege. Acest nou tip statal îl numim monarhie consti-
tut,ional°.
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1. Cine sunt puritanii?
2. Ce înseamn° expresia: „autocrat, ie regal°”?
3. Din ce motiv a izbucnit revolut, ia £i r°zboiul civil?
4. Cine au fost „Coastele de Fier”?
5. Cum a guvernat Cromwell? De ce a fost poporul

nemult,umit de el?
6. Cum asigura Declarat, ia Drepturilor imposibilitatea

aparit, iei unei monarhii absolute în Anglia?
7. Principiul major ce st° la baza monarhiei constitut,ionale:

„regele domne£te, dar nu guverneaz°”. Ce înseamn° aceasta?

Revolut,ia în Anglia

Înv°t,°turile lui Calvin în Anglia.
Absolutismul lui Carol £i Iacob I.
R°zboi civil: parlamentarii împotriva regelui.
Republic° – Cromwell.
Monarhie constitut,ional°.

37. LA CURTEA „REGELUI SOARE”

Cel mai cunoscut rege francez din epoca modern° este Ludovic al
XIV-lea, „Regele Soare”. Palatul regal £i obiceiurile curt, ii sale au

fost, mai apoi, preluate de c°tre tot, i domnitorii europeni.

„REGELE SOARE” PE TRONUL FRANT, EI

În anul 1600, Frat,a a fost guvernat° în locul regelui de c°tre
mini£trii acestuia. Conduc°torul lor era un prelat. La curte
rivalizau diferite grup°ri nobiliare. Cei învin£i au fost trimi£i
în exil, ba chiar mai mult, unii au fost executat,i. Bârfele,
denunt,urile £i intrigile* au fost frecvente.

Dup° moartea domnitorului, copilul Ludovic al XIV-lea
[XIV. Lajos] (1463–1715) a devenit regele Frant,ei. Când a
ajuns la maturitate, £i-a convocat mini£trii £i le-a interzis ca
de acum înainte s° dea dispozit,ii f°r° consimt,°mântul s°u.
Regele voia s° fie bine informat, iar în chestiunile cele mai
importante decidea personal. 

Cum se nume£te aceast° form° de guvernare? (A figurat în lect, ia
anterioar°.)  

Declarat,ia Drepturilor, din anul 1689
1. (...)Este ilegal°, suprimarea sau

împiedicarea (...) legilor doar pe baza
autorit°t,ii regale...

4. Sunt ilegali banii luat,i pentru coroan°
(...) f°r° acordul parlamentului.

6. Este ilegal° t,inerea unei armate perma-
nente, în timp de pace, f°r° acordul par-
lamentului.

7. Supu£ii protestant,i au dreptul de a purta
arme pentru a se ap°ra. (...)

8. Alegerile parlamentare sunt libere.
9. Liberatea cuvântului, a disputei £i a

dezbaterilor nu poate fi luat° în discut,ie
de nici un for, în afara parlamentului.

Paris

Domnitorul con£tiincios. Ludovic al
XIV-lea a notat în Memoriile sale cât de
mult s-a str°duit pentru solut,ionarea 
problemelor cu care se confrunta t,ara:
„Mi-am propus ca s° muncesc zilnic de
dou° ori, vreo 2-3 ore, cu diferit,i mini£tri
£i le-am permis, ca în cazuri except,ionale,
s° intre chiar £i atunci când sunt singur.
Consider c°: doar prin munc° putem
domni. Suntem nerecunosc°tori £i
îndr°znet,i fat,° de Dumnezeu, £i tirani £i
nedrept,i fat,° de oameni, dac° nu le unim
pe acestea dou° (guvernarea £i munca).”

Unde ne aflăm?
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CURTEA REGAL† A LUI LUDOVIC AL XIV-LEA

Ludovic al XIV-lea a construit cea mai minunat° curte
regal° a Europei. Aceasta s-a situat lâng° Paris, la
Versailles, unde s-au ridicat palate imense, frumos ornamen-
tate. Arhitect,ii s-au folosit de tot fastul barocului: au utilizat
extrem de mult° marmur° precum £i oglinzi scumpe. S°lile
bogat decorate cu picturi au fost luminate de candelabre
imense. Cl°direa era înconjurat° de un parc bine îngrijit, care
era decorat cu fântâni arteziene £i statui.

Prin construirea Versailles-ului, regele francez a vrut s°
aduc° la cuno£tint,a întregii lumi c° este cel mai mare domni-
tor al Europei. Datorit° curt,ii sale magnifice, a fost numit de
c°tre contemporani Regele Soare. Aceast° curte £i obi-
ceiurile franceze au fost apoi preluate de numero£i regi £i
nobili prestigio£i din întreaga Europ°. Stilul de conduit°
spaniol a fost înlocuit de c°tre cel francez.

În leg°tur° cu ce evenimente at, i mai înv°t, at despre baroc?

La curtea regal°, tot timpul era o viat,° animat°, în centrul
c°reia se afla persoana regelui. Aproape nu exista moment
din viat,a regelui care s° nu se fi petrecut în public. Trezirea
sa £i masa de dimineat,° erau veritabile ceremonii. Regele era
servit de c°tre crema nobilimii, ei erau £i cei care îl ajutau s°
se îmbrace. Astfel, Ludovic al XIV-lea a reu£it ca nobilii
îngâmfat,i, adesea antiregali£ti s° devin° ni£te supu£i favorit,i
care pândeau dorint,ele regelui.
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Domnitorul sublim. Un adept al lui
Ludovic al XIV-lea scria despre curtea
regal°: „Regele s-a aruncat în acest vârtej
magnific, unde a asimilat smalt,ul politet,ii
(...), pe care l-a p°strat toat° viat,a £i pe
care îl combina atât de bine cu m°ret,ie £i
decent,°. Dac° s-ar fi n°scut un om simplu,
s-ar fi diferent,iat de restul prin comporta-
mentul, gusturile, frumuset,ea £i vocea
sa(...). 

ARMATA FRANCEZ†

Regele Soare, nu doar prin curtea sa, a dorit s° dovedeasc° c°
nu mai exist° un asemenea domnitor pe suprafat,a p°mântului.
A întret, inut o armat° imens° £i nu exista r°zboi în care s° nu
se fi implicat. A în°lt,at fort°ret,e moderne la granit,ele Frant,ei,
care au fost considerate imposibil de cucerit. ¢i flota francez°
a fost înzestrat° cu o serie de nave uria£e.

Ludovic al XIV-lea cu pompă regală (pictura lui 
Van der Meulen)

Soldat,ii regelui. Oastea lui Ludovic al
XIV-lea a fost prima în care soldat,ii au
purtat uniforme. În locul muschetelor*
obi£nuite, care erau greu de mânuit £i care
mai £i ratau, regimentul a fost înarmat cu
pu£ti moderne. Întret,inerea soldat,ilor a
fost controlat° cu strictet,e. Pentru soldat,ii
r°nit,i în campaniile militare, s-au înfiint,at
infirmierii.

Palatul regal din Versailles
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FINANT, ELE

Întret,inerea curt,ii, precum £i a armatei, au necesitat sume
imense de bani. Regele Soare era con£tient de faptul c°
umplerea vistieriei este una dintre cele mai dificile sarcini, de
aceea, pentru îndeplinirea acestei funct, ii, a numit un profe-
sionist care, cu toate c° nu era de origine nobiliar°, era
extrem de priceput în finant,e. Acest profesionist a crescut, în
timp scurt, considerabil veniturile t,°rii, în a£a fel încât
impozitele abia au crescut. Înainte de toate, avea grij° ca nu
cumva s° ias° banii din Frant,a. De aceea a interzis
importarea m°rfurilor care se produceau £i în Frant,a.
Anumite m°rfuri puteau fi vândute doar de c°tre stat,
sporind astfel veniturile t,°rii (Aceasta se nume£te monopol.)

La sfâr£itul domniei sale regele Ludovic al XIV-lea a 
trebuit s° se confrunte cu o serie de probleme. Puterea
armatei franceze a sl°bit în luptele numeroase, iar t,ara suporta
din ce în ce mai greu cheltuielile necesare pentru campaniile
militare £i pentru întret,inerea curt,ii luxoase.
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1. Caracterizat, i curtea lui Ludovic al
XIV-lea!

2. În ce mod a crescut regele veniturile
vistieriei?

La curtea Regelui Soare

Regele Soare: Ludovic al XIV-lea.
Curte regal° magnific° (Versailles).
Reforme militare.
Dezvoltarea comert,ului→vistierie plin°.

LECTURĂ

Am înv°t, at pân° acum de mai multe ori
despre T, °rile de Jos. V° mai amintit, i când
anume? În care parte a Europei se situeaz°?  

R†BOAIELE MARI ALE UNEI T,†RI MICI ● Pe la sfâr£itul Evului
Mediu, T, °rile de Jos au devenit cele mai bogate t,°ri ale
Europei. Bun°starea lor se datora muncii cet°t,enilor s°i sili-
tori. În urma Reformei, au aderat la curentul calvinist.

La începutul epocii moderne, T, °rile de Jos au intrat sub
st°pânirea Spaniei. Nobilimea, negustorii îmbog°t,it,i £i
cet°t,enii, deseori protestau împotriva absolutismului spaniol,
precum £i împotriva r°spândirii agresive a religiei catolice.

În curând, a izbucnit o r°scoal°. Regele spaniol l-a a£ezat
în fruntea o£tilor sale pe print,ul de Alba. Print,ul era un
comandant renumit. Se cuno£tea îns° c° este un om cumplit,
ba mai mult, setos de sânge. Câ£tiga pe rând b°t°liile împotri-
va flamanzilor. A executat 18 mii de persoane dintre cei
r°sculat, i! P°rea c° lupta flamanzilor va e£ua. Îns° un coman-
dant de-al lor, Wilhelm de Orania (Orániai Vilmos), a continu-

Bog°t,ia Frant,ei. Iat° cum a descris dele-
gatul Venet,iei bog°t,iile regatului francez:
consilierul financiar „£i-a propus ca Frant,a
s° fie cea mai înst°rit°, s° abunde în
m°rfuri, s° fie bogat° în art° £i s° benefi-
cieze de tot ce este mai bun. S° devin° (o
t,ar°) care nu are nevoie de nimic £i este
capabil° s° vând° orice t,°rilor vecine. ¢i-a
propus, mai ales, s° aduc° meseriile utile
în Frant,a £i s° exclud° m°rfurile externe.
A preluat de la Anglia industria piel°riei £i
a fabric°rii încalt,°mintei, de la Olanda
prelucrarea textilelor, mai apoi de la
Germania industria de p°l°rii. (...) Cu cât
se bucur° de intrarea banilor str°ini în t,ar°,
cu atât interzice ie£irea acestora.” (Olanda
este numele de mai târziu al T, °rilor de
Jos.)

Canalul. În partea de sud a Frant,ei, la
porunca regelui, s-a s°pat un canal imens,
care lega Marea Mediteran° de Oceanul
Atlantic. Referitor la acest eveniment,
afirma cineva: „Regele a gr°it, iar munt,ii
s-au ridicat.”

T, °rile de Jos au avut relativ put,ine p°mân-
turi arabile. De aceea, au construit diguri,
prin acestea cucerind imense teritorii de la
mare. De pe suprafet,ele astfel separate, au
pompat apa cu ajutorul morilor de vânt,
care funct,ionau încontinuu datorit° brizei
m°rii. Cealalt° surs° a bog°t,iei era pes-
cuitul. Heringii pescuit, i erau conservat,i în
sare, apoi transportat,i £i vândut,i pe
meleaguri îndep°rtate.

Întâlnirea dintre Ludovic al XIV-lea şi domnitorul Spaniei ■ Remarcat,i 
îmbrăcămintea nobilimii!
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at lupta, chiar £i în momentele cele mai disperate. (Acesta nu
este identic cu Wilhelm de Orania ajuns rege al Angliei,
fiindc° a tr°it cu aproximativ 100 de ani înaintea acestuia.)
Wilhelm a fost sust,inut £i de c°tre acei r°sculat,i, care ap°reau
subit prin p°duri, sau atacau cor°biile spaniole nimicind £i
h°rt,uind armata acestora.

¢i englezii au avut un rol important în desprinderea celor
£apte t, inuturi de regatul Spaniol. Noua t,ar° s-a numit Olanda.
(Acesta a fost numele unui t,inut.) Forma de stat a Olandei nu
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R°sculat,ii, care luptau în p°duri sau atacau
pe mare, s-au autointitulat „cer£etori”.
Atunci când nobilimea §°rilor de Jos, a
dorit s° înainteze o cerere loct,iitorului
regelui spaniol, însot,itorul acestuia i-a
numit dispret,uitor „droaie de cer£etori”.

era monarhia, ci republica. În fruntea sa s-a aflat o persoan°
aleas°.

Dup° nimicirea Armadei Invincibile, Spania a recunoscut
independent,a Olandei. (Teritoriile de sud ale T, °rilor de Jos,
Belgia de azi, au r°mas sub st°pânire spaniol°.) Olanda, cu
toate c° a suferit multe pierderi în acest r°zboi, a început s°
se dezvolte într-un ritm alert. Negustorii olandezi au ajuns pe
meleaguri îndep°rtate. Au transportat m°rfurile valoroase din
China, India £i din alte t,°ri asiatice. Portul Amsterdam a
devenit unul dintre cele mai populate ora£e din Europa.

Îmbog°t,irea Olandei nu era pe placul englezilor: negustorii
olandezi au întrecut adesea, pe cei englezi. Pe lâng° aceasta,
englezii au trebuit s° constate tristul fapt c°, inclusiv în 
porturile londoneze sosesc m°rfuri transportate de cor°biile
olandeze, iar profitul acestora revenea în mare parte Olandei.
De aceea, Cromwell a dat o lege prin care a ordonat ca
m°rfurile ce sosesc în Anglia s° fie transportate doar de c°tre
cor°bii engleze. Olandezii nu s-au
împ°cat cu aceast° idee. A început un
r°zboi lung în care, pân° la urm°, Olanda
a fost învins°.

Abia s-a terminat conflictul armat cu
Anglia £i a ap°rut un alt adversar pericu-
los: Frant,a Regelui Soare. Pentru oprirea
o£tilor franceze, olandezii au deschis digu-
rile £i £i-au inundat o parte a t,°rii. Au 
preferat s°-£i vad° pierind bog°t,iile, decât
libertatea! Ludovic al XIV-lea, a fost nevoit,
pân° la urm°, s°-£i retrag° acas° soldat,ii
dintr-o t,ar° mult mai mic° decât Frant,a.

În vreme de pace, olandezii preferau să se distreze. Pe apele înghet,ate
ale canalelor, jucau un joc foarte asemănător cu ceea ce numim azi 

hochei pe gheat,ă

Moară de vânt. Imaginea reprezintă o moară din
Ungaria, însă energia vântului a fost utilizată
pentru prima oară în T, ările de Jos ■ Remarcat,i
cele trei bare din spatele clădirii! Cu ajutorul
acestora, se putea răsuci vârful morii, tocmai
pentru ca roata să fie tot timpul în direct,ia 

vântului

Lupta dintre corăbiile engleze şi olandeze

Ce at, i înv°t, at: ce era Armada Invincibil°?
În care r°zboi a fost distrus°?  
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38. RUSIA T, ARULUI PETRU CEL MARE

În partea estic° a Europei, a ap°rut o nou° mare putere. Aceasta
era statul celei mai numeroase populat, ii slave: statul rus.

CONSOLIDAREA RUSIEI

Cine sunt slavii? Enumerat, i alte popoare slave!

Poporul rus, în timpul Evului Mediu, era divizat în mai multe
cnezate. Majoritatea lor pl°teau tribut t°tarilor. Dintre prin-
cipi, în curând, s-a remarcat conduc°torul Moscovei, numit
cneazul principal. Ceilalt,i cneji au fost nevoit,i s°-i
recunoasc° puterea.

În timpul cneazului Ivan al III-lea (secolul al XV-lea), cele
mai multe teritorii ruse£ti erau subordonate Moscovei. De
aceea, principele £i-a luat titlul de împ°rat, adic° t,ar în limba
rus°. În timpul domniei fiului s°u, Ivan al IV-lea, t,ara a
devenit £i mai puternic°. Oastea t,arului a învins în mai multe
lupte t°tarii, c°rora le erau subordonate init,ial cnezatele
ruse£ti. Acum a pornit expedit, ia £i cucerirea teritoriilor situ-
ate la est de Rusia, adic° cucerirea Siberiei.

160 Începuturile epocii moderne

„A treia Rom°”. Ivan al III-lea (care a
domnit între 1462–1505) a numit
Moscova „a treia Rom°”. Acesta argumen-
ta alegerea numelui în felul urm°tor: prima
Rom°, adic° capitala Imperiului Roman, a
fost cea cucerit° de barbari în 476. A
„doua” a fost Constantinopolul. Îns°, când
turcii au cucerit acest ora£, titlul a fost
mo£tenit de Moscova. Argumentat,ia era
valabil° £i datorit° faptului c°, pe vremea
aceea, conduc°torul bisericii r°s°ritene
era patriarhul de la Moscova.

Siberia. Siberia a fost important° pentru
ru£i, în primul rând pentru bogatul teren de
vân°toare, adic° pentru bl°nurile care se
pl°teau cu bani grei în întreaga Europ°. De
aceea, negustorii au amenajat mici
târgu£oare, care mai apoi s-au transformat
în ora£e. Siberia a început s° fie populat°
de iobagii fugari. Mai apoi, t,arii au trimis
aici oamenii condamnat,i pentru diferite
crime.

Catedrala din Moscova. A fost construită la ordinul lui Ivan cel 
Groaznic, pentru a reflecta, prin măret,ia sa, puterea t,arului

Aşa arăta Kremlinul la începutul epocii moderne

Recapitulat, i! Ce at, i înv°t, at despre t°tari?
R°spundet, i la urm°toarele întreb°ri cu ajutorul atlasului istoric

sau poate chiar f°r°: care este motivul principal pentru care t°tarii au
reu£it s° t, in° sub st°pânire Rusia, mai multe sute de ani la rând?

Localizat, i ora£ul Moscova pe hart°!

Unde ne aflăm?

●

●

Petersburg

Moscova
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SITUAT, IA T,†RANILOR

Nobilimea rus°, adic° boierii, au încercat de mai multe ori
limitarea puterii t,arului. Chiar £i puternicul Ivan al IV-lea
£i-a formulat ordinele în felul urm°tor: „t,arul porunce£te, iar
boierii aprob°”. Poporul, adic° t,°ranii, au fost supu£i boie-
rilor.

Nobilii £i-au chinuit iobagii, câteodat° chiar i-au £i vândut.
Iobagii, încercând s° scape de sub tirania lor, £i-au c°utat
refugiu în teritoriile estice, abia populate. Din acest motiv, 
s-a interzis iobagilor s° se mute: adic° i-au legat de glie.

T, ARUL PETRU CEL MARE (NAGY PÉTER)

Petru I a avut zece ani, în anul 1682 când a fost încoronat. În
locul copilului, t,ara a fost guvernat° de c°tre mama £i m°tu£a
acestuia. Lui Petru i-a ajuns aceast° situat,ie £i, la vârsta de
17 ani, a preluat conducerea.

Dup° ce a preluat puterea, Petru I a întreprins o c°l°torie
în Europa occidental°. Îns° nic°ieri nu £i-a dezv°luit identi-
tatea real°, adic° faptul c° este t,ar: a c°l°torit deghizat. Peste
tot a vrut s° învet,e. Secretele artileriei £i le-a însu£it în
Germania, iar ale navigat,iei în T, °rile de Jos. A lucrat ca 
dulgher, ca s° aib° cât mai multe cuno£tint,e în construct,ia
cor°biilor.

Aici a aflat c°, între timp, în Rusia a izbucnit o revolt°
împotriva sa. Ajungând acas°, a învins rebeliunea £i a 
pedepsit tot, i participant, ii, f°r° mil°. Atunci când patriarhul
Moscovei l-a implorat s°-i lase în viat,°, Petru l-a refuzat afir-
mând: „Bun°tatea mea se manifest° prin îndeplinirea 
obligat,iilor mele fat,° de popor £i prin r°zbunarea p°catelor.”

Ce credet, i, de ce ar fi înv°t, at t, arul mai put, in, dac° £i-ar fi
dezv°luit adev°rata identitate?

Explicat, i r°spunsul dat patriarhului!
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În care lect, ie am mai înv°t, at despre legarea
de glie?

Iat° o întrebare dificil° la care sigur o s°
putet, i r°spunde: în Anglia t, °ranii nu au fost
legati de glie, dimpotriv°. De ce?

Ivan cel Groaznic. T, arul Ivan al IV-lea a
fost supranumit £i „cel Groaznic” (a dom-
nit între 1533-1584). Acesta ucidea prin
diferite torturi boierii care au îndr°znit s° i
se împotriveasc°. Într-un acces de furie, 
£i-a omorât chiar £i propriul fiu.

Tân°rul talentat, Petru. Petru nu a pri-
mit o educat,ie aleas° în copil°rie sau
adolescent,°. Nu a putut s° scrie corect nici
m°car când era adult; a înv°t,at s°
socoteasc° abia la 16 ani. Cu atât mai
mult, era pasionat de diferitele
me£te£uguri. A ie£it de mai multe ori din
palat £i st°tea ore-n £ir în atelierele me£teri-
lor, pentru a asimila ceva cuno£tint,e.
Câteodat°, încerca £i el instrumentele de
lucru ale acestora. La maturitate, a fost
preocupat mai ales de navigat,ie £i
milit°rie. Comanda soldat,i deja la vârsta
de 11 ani; ace£tia purtau uniforme con-
form modelului occidental £i au fost
supu£i unui antrenament temeinic. Atunci
când corpul de gard° s-a r°sculat, la
începutul domniei sale, a învins rebelii cu
ajutorul oastei sale disciplinate £i bine
echipate.

Domnitorul nemilos. În drumul s°u din
Polonia, regele polonez l-a distrat pe Petru
t°ind capul boilor dintr-o singur° lovitur°
de sabie. T, arul a cerut sabia ca mai apoi,
ajungând acas° cu aceasta, s° decapiteze
conduc°torii rebeliunilor.

Relat°rile unui ofit,er str°in despre exe-
cut,ia rebelilor: „Mai întâi, au legat £i au
biciuit fiecare rebel (...) dup° ce li s-au
vindecat nit,el r°nile, au repetat biciuirea,
pân° când au m°rturisit totul. Abia apoi a
urmat condamnarea la moarte. (...) extrem
de mult,i au fost decapitat,i. Mult,i au fost
tra£i pe roat°, ace£tia murind numai peste
trei-patru zile. (...) Pe scurt: num°rul 
condamnat,ilor atingea cifra de 6000. 
Le-au distrus casele, iar din nevestele lor
au f°cut sclave.”

Petru cel Mare cu
copilul Ludovic al

XV-lea, regele Frant,ei
■ Ce vă sugerează

imaginea?
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MODERNIZAREA RUSIEI

Dup° înfrângerea rebeliunii, Petru s-a apucat de moderni-
zarea t,°rii. A dorit s° guverneze un imperiu, precum a v°zut
în Europa de Vest, în urma c°l°toriilor sale. A interzis boieri-
lor s° poarte barb°. Funct,ionarii trebuiau s° se îmbrace pre-
cum francezii.

A reorganizat funct,iile £i armata. În fruntea statului, a
a£ezat un sfat. Membrii sfatului au fost numit,i de c°tre t,ar, £i
doar el avea dreptul s° le cear° socoteal°. A adus în armat°
ofit,eri occidentali. A poruncit ca nobilimea s° t,in° înv°t,°tori
str°ini pentru educarea copiilor lor, iar, la maturitate, s°-£i
trimit° fiii la universit°t,ile occidentale. Savanat,ii, arti£tii
chiar £i t,°ranii sau me£terii sosit,i din str°in°tate se puteau
a£tepta la bun°voint,a t,arului. Petru considera c°, datorit°
ajutorului str°inilor î£i va putea obi£nui poporul cu stilul de
viat,° occidental.

PETERSBURG

Pe lâng° armata puternic°, Petru a mai construit £i o flot°. Cel
mai important port al flotei era la nord. §arul a cl°dit aici
un ora£ str°lucitor, pe care l-a numit Petersburg (ora£ul
lui Petru). A £i mutat capitala aici. El a urmat modelul curt,ii
regale franceze. Datorit° activit°t,ii sale, Petru a început s° fie
numit Petru cel Mare.

Unde se afl° azi capitala Rusiei?
Cât, i domnitori cunoa£tet, i în istorie având atributul „cel Mare”?

(Gândit, i-v° £i la materialul din clasa a 5-a!)

Curtea regal°, armata £i flota au costat foarte mult. De
aceea fiecare iobag £i or°£ean a fost nevoit s° pl°teasc° un
impozit anual. Doar preot,ii, nobilii, fo£tii soldat,i £i str°inii
au fost scutit,i de plata acestuia. Poporul rus, lipsit de entuzi-
asm fat,° de reformele t,arului, £i care abia î£i putea pl°ti
impozitele, nu a fost mult,umit cu domnia lui Petru cel Mare,
dar nici nu a îndr°znit s° se r°scoale.

În anul 1725, dup° 43 de ani de domnie, când Petru cel
Mare a murit, a l°sat mo£tenire succesoarei, adic° v°duvei
sale, o t,ar° modernizat°.
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Impozitul pe barb°. T,arul Petru I nu voia
ca supu£ii s°i s° urmeze tradit,iile ruse£ti
str°bune. A interzis b°rbat,ilor s°-£i lase
barb° £i s° poarte hainele tradit,ionale. A
afi£at pe port,ile ora£ului hainele care, dup°
opinia t,arului, trebuiau purtate de c°tre
popor. Mai târziu, a devenit mai
îng°duitor: cei care voiau, puteau s°-£i
lase barb°, dac° au pl°tit impozit pentru
asta. A permis £i fumatul, interzis pe atunci
de biseric°, îns° tutunul se putea cump°ra,
la un pret, extrem de piperat, doar de la
stat. T, arul a investit tot,i ace£ti bani în
realizarea proiectelor sale grandioase.

Cum se nume£te situat, ia în care o anu-
mit° marf° poate fi comercializat° doar de
c°tre stat?

§arul în fruntea bisericii. Petru a preluat
£i conducerea bisericii. Dup° moartea
patriarhului de la Moscova, a numit în
fruntea bisericii un sfat pe care, mai apoi,
l-a condus personal.

Caracterul lui Petru. Relat°rile unui
nobil francez despre a doua c°l°torie euro-
pean° a lui Petru: „Acest domnitor a fost
admirat, pe bun° dreptate, pentru curiozi-
tatea sa, care tot timpul servea un scop
anume, ori referitor la guvernare, comert,,
ori la £colarizare. (...) Exista ceva sociabil
în stilul s°u (...) cu toate c° nu-i lipseau din
comportament nici elementele barbare ale
neamului s°u. (...) Adesea, mânca necuvi-
incios.”

1. Cine sunt t,arii?
2. Ce £tit, i despre boieri?
3. De ce a c°l°torit Petru cel Mare în

str°in°tate?
4. Cu ce fel de dispozit, ii £i-a modernizat

t,ara? Care a fost scopul moderniz°rii?

Rusia t,arului Petru cel Mare

Consolidarea puterii t,ariste.
Boieri £i iobagi.
Domnia lui Petru cel Mare – Rusia devine o mare putere.
Construirea ora£ului Petersburg.
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RECAPITULARE

1. Ce at,i înv°t,at despre China £i India medieval°?
2. De ce au fost vizitate t,°rmurile Africii de c°tre portughezi?
3. Culturi str°bune americane: imperiile maia£ilor, inca£ilor £i

aztecilor. Aleget,i, care expresii li se potrivesc cel mai mult:
America Central°, sacrificii umane, America de Sud, ret,ea
de drumuri moderne, cultivarea fasolei, agricultur° în
terase, £arpe cu pene!

4. De ce au fost nevoit,i marinarii europeni s° caute noi dru-
muri la sfâr£itul secolului al XV-lea?

5. Prin ce este renumit Vasco da Gama?
6. Când a avut loc celebrul drum al lui Columb? Ce fel de

granit,° istoric° marcheaz° acest eveniment?
7. De ce numim b°£tina£ii din America drept indieni?
8. Indicat,i pe hart° drumul lui Magellan!
9. Cu ce scop au pornit expeditorii spre America?

10. Cum s-au modificat, datorit° expedit,iilor, drumurile comer-
ciale?

11. Ce înseamn° not,iunea „colonie”?
12. Ce fel de plante s-au transportat în Europa din America?
13. Ce sunt manufacturile?
14. De ce s-au înfiint,at atâtea b°nci în secolul al XVI-lea?
15. De ce au vrut mult,i s° reformeze biserica catolic°?
16. Care sunt înv°t,°turile cele mai importante ale lui Luther?
17. Ce propov°duia Jean Calvin? Ce fel de biseric° a înfiint,at?
18. De unde provine denumirea protestant,ilor? Care sunt cele

dou° religii protestante despre care am înv°t,at?
19. Cu ce scop s-a întrunit Conciliul de la Trident?
20. Cine sunt iezuit,ii? Cine este fondatorul ordinului?
21. Cu ce se ocupau pirat,ii englezi?
22. Ce înseamn° expresia: biseric° anglican°?
23. Care t,ar° a învins „Armada Invincibil°” a spaniolilor?
24. Din ce motiv a izbucnit conflictul dintre rege £i parlamen-

tul englez, în prima jum°tate a secolului al XVII-lea?
25. Prin ce este renumit Oliver Cromwell?
26. Ce este monarhia constitut,ional°?
27. Cine a fost „Regele Soare”? Ce fel de m°suri a luat pentru

umplerea vistieriei £i pentru înt°rirea armatei?
28. Cine a fost cel mai celebru t,ar al Rusiei? Care ora£ – fondat

de c°tre el – îi p°streaz° numele?

Propuneri pentru lectur° suplimentar°:

Márkus István: Európa élre tör. Képes történelem. Bp., 1984

Erdôdy János: Küzdelem a tengerekért. Képes történelem. Bp., 1994

Rande Jenô: A gépek forradalma. Képes történelem. Bp., 1968

A nagy felfedezések kora. Új képes történelem. Bp., 1994

Biradalmak és távoli gyarmatok. Új képes történelem. Bp., 1992

Királyok és lázadók küzdelmei. Új képes történelem. Bp., 1994

Ballér Judit: Felfedezések. Bp., 1992

Guinness rekordok könyve, 1492. A világ ötszáz évvel ezelôtt. Bp.,

1992

Így élt Galilei. Bp., 1979

Így élt Kolumbusz. Bp., 1978

Koronás portrék. Red.: Szvák Gyula. Bp., 1987

Kulcsár Zsuzsanna: Rejtélyek és botrányok a középkorban. Bp., 1978

Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Bp., 1981

Tari Endre: Földrajzi felfedezôk. Diák ki kicsoda. Bp., 1993

Datorit° expansiunii Imperiului Otoman,
comert,ul r°s°ritean a devenit din ce în ce
mai complicat. Europenii au fost nevoit,i
s° caute noi drumuri comerciale.
Negustorii au încercat s° ajung° în India,
mai întâi f°când înconjorul Africii, mai
apoi, mergând spre vest. Columb a
debarcat în America, în anul 1492 £i, cu
toate c° el personal a crezut c° a ajuns în
India, a descoperit „Lumea Nou°”.

Europenii au transportat plante £i can-
tit°t,i mari de aur din America, ceea ce a
contribuit la dezvoltarea economiei din
Europa Occidental°. În manufacturile
care au înlocuit product,ia breslelor, au
început s° se produc° din ce în ce mai
multe produse industriale, astfel s-a
îmbog°t,it din ce în ce mai mult
burghezia, care activa în domeniul
industrial £i comercial.

La începutul secolului al XVI-lea, a
ajuns la ordinea zilei reformarea bise-
ricii. Conform înv°t,°turilor preotului
german Martin Luther, sufletul individu-
lui ajunge în rai doar prin credint,a în
Dumnezeu; nu este nevoie astfel de
institut,ii ecleziastice bogate. Prelat,ii
catolici £i împ°ratul romano-german au
refuzat reforma, astfel s-au desprins
bisericile protestante. Pân° la urm°, £i
biserica catolic° s-a reînnoit.

Ca urmare a expedit,iilor, Spania a
devenit st°pâna m°rilor, dar la sfâr£itul
secolului al XVI-lea flota spaniol° a fost
învins° de c°tre englezi. Din acest
moment, m°rile au fost dominate de
englezi. Dup° conflictul cu papalitatea,
domnitorul Angliei s-a proclamat capul
bisericii engleze. La mijlocul secolului
al XVII-lea, absolutismul regilor englezi
a fost r°sturnat prin revolut,ie. A luat
fiint,° monarhia constitut,ional°. De la
sfâr£itul secolului al XVII-lea, regele
englez „domne£te, dar nu guverneaz°”.

În Frant,a, s-a consolidat puterea
regal°, a£a-numitul absolutism. Frant,a a
devenit puterea central° a Europei sub
domnia lui Ludovic al XIV-lea. „Regele
Soare” a înfiint,at o curte str°lucitoare.

În Rusia, dup° dominat,ia t°tar° ce a
durat mai multe sute de ani, t,arii au
ref°cut puterea domneasc°. §arul Petru
cel Mare a dezvoltat armata, flota, £i s-a
folosit de mijloace absolutiste pentru
modernizarea t,°rii.
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39. UNGARIA SCINDAT† ÎN TREI P†RT, I

Dup° b°t°lia de la Mohács, armata otoman° s-a retras, pusti-
ind £i distrugând tot ceea ce îi era în cale. T,ara, r°mas° f°r°

rege, a£tepta cu groaz° noul atac.

CEI DOI REGI – T, ARA ÎMP†RT, IT† ÎN DOU†

Tronul Ungariei a fost râvnit de dou° persoane. Ferdinand,
din Casa de Habsburg £i Szapolyai János (Ioan de
Zapolya), s-au încoronat amândoi, fiecare considerându-l
pe cel°lalt ilegitim. Nobilimea maghiar° a fost £i ea divizat°:
unii au depus jur°mânt de fidelitate regelui Ioan, alt,ii lui
Ferdinand. Re£edint,a lui Ferdinand a fost la Viena, prin
urmare îi apart, ineau teritoriile vestice ale Ungariei.
Szapolyai a fost conduc°torul Transilvaniei £i al p°rt, ilor
estice. Ferdinand a fost sust,inut £i de c°tre fratele s°u,
împ°ratul romano-german. Szapolyai, neavând prea multe
alternative, a cerut ajutorul turcilor.

Care împ°rat maghiar, despre care at, i înv°t, at deja, a provenit din
Casa de Habsburg?

De ce este dezavantajos dac° t, ara are doi domnitori?
Dat, i exemple de conflicte pentru tron din istoria Ungariei!

PACEA DE LA ORADEA

Majoritatea domnilor maghiari erau con£tient,i de faptul c°
certurile £i du£m°niile sunt pe placul turcilor. De aceea, au
urm°rit s°-i conving° pe cei doi domnitori s° ajung° la acord.
Ace£tia au c°zut la învoial°, în anul 1538, la Oradea.
Regele Ioan, care nu avea copii, a promis c°, dup° moartea sa
tronul va reveni lui Ferdinand, care, astfel, va deveni domni-
torul întregii t,°ri.

Totu£i nu s-a întâmplat a£a, întrucât regelui Ioan i s-a
n°scut un fiu. Dup° moartea tat°lui, o parte a nobilimii l-a
ales ca rege pe acest copil, adic° pe Ioan Sigismund (János
Zsigmond)

C°utat, i în atlasul istoric ora£ul Oradea! În care t,ar° se afl° azi?

V. UNGARIA LA ÎNCEPUTUL EPOCII
MODERNE

De ce au p°r°sit turcii Ungaria deja
învins°? Nu cunoa£tem precis motivele
retragerii otomane £i nici motivul pentru
care nu au ocupat definitiv t,ara. Probabil,
au considerat prea costisitoare ment,inerea
unei armate permanente în Ungaria. Nici
în alte teritorii cucerite nu au t,inut aseme-
nea armate. De exemplu, voievozii T, °rii
Române£ti £i ai Moldovei, au ajuns pe
tronul voievodatelor cu acordul turcilor, 
au pl°tit tribut anual £i au fost supu£ii 
sultanului, iar în schimbul banilor, au fost
scutit,i de atacurile o£tilor otomane.

Ce at, i mai înv°•at despre T, ara
Româneasc° £i Moldova?

Motivat,ia pretendent,ilor. La început,
Szapolyai a fost voievodul Transilvaniei £i
avea, dup° rege, cea mai mare oaste. Acest
voievod a fost extrem de popular în rân-
durile micii nobilimi. Ace£tia au dat, deja
sub domnia lui Vladislav al II-lea, un
decret prin care au afirmat c°, dup°
moartea domnitorului Iage∞∞on, nu vor mai
alege domnitori din case str°ine. Pe atunci,
mult,i s-au raportat la Szapolyai ca la un
viitor rege. Popularitatea voievodului a
mai fost sporit° £i datorit° faptului c° el a
fost cel care a reu£it s° pun° cap°t
r°scoalei conduse de Gheorghe Doja.

Ferdinand îns° revendica tronul pe baza
pactului secret încheiat între Iage∞∞oni £i
Habsburgi. Drept z°log, regele a luat-o de
nevast° pe fiica regelui Vladislav al II-lea,
Anna, iar sora lui Ferdinand, Maria, s-a
c°s°torit cu fiul regelui, adic° cu Ludovic
al II-lea. La încheierea logodnei, tot,i patru
au avut mai put,in de zece ani.

Iat° cum s-a plâns Szapolyai, din cauza
reneg°rilor frecvente ale nobililor: „Nu
suntem str°ini nici de mil°, nici de compa-
siune, ne-am obi£nuit deja £i cu tr°darea.
(...) Dar s° nu cread° dumnealor, c° sufle-
tul £i inimile noastre s-ar fi dezobi£nuit de
aceste dureri.”
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ORA¢UL BUDA PE MÂNA TURCILOR

Auzind vestea, Ferdinand, s-a sup°rat foarte tare £i a pornit
s° cucereasc° „mo£tenirea sa legal°”, Ungaria. Oastea, slab
echipat° £i prost comandat°, nu a avut mari £anse de câ£tig.
Nu a putut cuceri nici ora£ul Buda, care era ap°rat de c°tre
soldat,ii copilului Ioan Sigismund £i ai mamei sale, Izabela.

Turcii au react,ionat îndat° la vestea atacului început de
Ferdinand. Oastea sultanului Soliman a sosit, în curând, sub
cetatea Buda. Turcii au ocupat cetatea Buda prin
în£el°torie în anul 1541 £i au capturat o mult,ime de nobili
maghiari. Astfel, au luat sub st°pânire partea mijlocie a
Ungariei. Transilvania au l°sat-o sub conducerea lui Ioan
Sigismund. §ara s-a scindat în trei p°rt,i: la est, teritoriul
numit mai târziu Principatul Transilvaniei, a fost sub 
domnia lui Ioan Sigismund, la vest, Regatul Ungariei, care
se afla sub conducerea lui Ferdinand, iar zona imens° dintre
cele dou° a ajuns sub st°pânirea turcilor, adic° sub ocupat,ie
otoman°.

Cu sigurant, ° at, i citit în romanul „Stelele din Eger” („Egri csil-
lagok”), al lui Géza Gárdonyi, felul în care au pus st°pânire turcii pe
cetatea de la Buda. Povestit, i întâmplarea!

Copilul Ioan Sigismund nu a putut guverna t,ara de unul
singur. În locul lui au domnit mama sa, regina Izabela, £i
tutorele s°u Gheorghe Martinuzzi, cunoscut mai ales sub
numele de Fratele* Gheorghe, (Fráter György).

Fratele Gheorghe £tia c° Transilvania £i Ungaria separat
nu vor reu£i s° se opun° turcilor. De aceea, s-a sf°tuit în
secret, adic° f°r° £tirea turcilor, cu Ferdinand despre
predarea Transilvaniei. Ferdinand a fost de acord £i a trimis
mercenari în Transilvania. Comandantul acestora îns°, 
nu avea încredere în c°lug°r. Deoarece a pl°tit sultanului 
tributul, Fratele Gheorghe a fost suspectat de a fi complicele
turcilor £i a fost asasinat.

Sultanul Soliman, despre ocuparea
Budei. „Anul trecut, din mila lui Allah £i
cu ajutorul sabiei mele victorioase, am
cucerit Ungaria £i capitala acesteia, Buda.
Dar, fiindc° pe atunci se situa atât de
departe de Imperiul Otoman, ar fi fost cam
dificil° guvernarea ei. Fiindc° regele Ioan
s-a obligat s° pl°teasc° impozit, m-am
decis s° las pe seama lui regatul maghiar,
iar, dup° moartea sa, am d°ruit coroana
fiului s°u (regelui Ioan Sigismund). Îns°
regele Germaniei, t,ar° învecinat° cu
Ungaria, Fernandus (Ferdinand) necredin-
ciosul (...) a adunat o oaste imens°. Intrând
în Ungaria, £i-a consolidat puterea £i a luat
sub asediu cetatea Buda. Scopul meu era,
de fapt, s° f°uresc din Buda o cas° a isla-
mului £i s° iau sub st°pânire Ungaria.”

Pe cine numesc mahomedanii Allah?
De ce sultanul l-a numit necredincios pe

Ferdinand?

Soliman I dăruieşte partea estică a Ungariei lui
Ioan Sigismund. Pictură turcească ■ Cum este
reprezentată relat,ia dintre sultanul turc şi Ioan 

Sigismund?Ungaria scindată în trei 
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Ă

TRANSILVANIA

Buda

REG
AT

UL 
UNG

AR
IE

I

164-201 roman4 tord.qxd  7/9/09  7:17  Page 165



NA¢TEREA PRINCIPATULUI TRANSILVANIA

În cele din urm°, Ioan Sigismund a ajuns la înt,elegere cu
Habsburgii. A renunt,at la titlul de împ°rat, dar a putut r°mâne
domnitorul Transilvaniei, cu titlul de principe. În anul 1571,
Báthori István [¢tefan Báthori] a fost ales principe. Báthori
(precum Fratele Gheorghe) £tia c° Transilvania nu va putea s°
înfrunte de una singur° Imperiul Otoman. Acesta – pentru 
a-£i spori puterea militar° – s-a aliat cu Polonia: a luat-o de
nevast° pe v°duva regelui polonez, obt,inând astfel £i tronul
Poloniei. Autonomia £i independent,a Transilvaniei s-a
consolidat sub domnia lui Báthori István.

166 Ungaria la începutul epocii moderne

Fratele Gheorghe a fost c°lug°r paulin. (¢i acest ordin intr° în
categoria ordinelor cer£etoare, iar ace£tia au fost numit,i, în
Ungaria, frat,i.) Cuvântul latin „frater” înseamn° „frate”: a£a se
numeau c°lug°rii între ei.

Ce at, i înv°t,at despre ordinele cer£etoare? (pagina 42)

Moartea Fratelui Gheorghe. Fratele Gheorghe £tia c° trebuie
s° ment,in°, m°car aparent, prietenia turceasc°, fiindc° soldat,ii
trimi£i de Ferdinand nu vor fi în stare s° reziste în cazul unui
atac. Îns° nici comandantul mercenarilor £i nici regele
Ferdinand nu au avut încredere în sinceritatea c°lug°rului; au
crezut c° acesta a oferit deja, în realitate, Transilvania turcilor.
De aceea, regele i-a poruncit comandantului: „Fat,° de Gheorghe
Martinuzzi (...) s° v° prefacet,i, pân° când simt,it,i c° î£i amân°
proiectele fatale (...) Dac° totu£i, nu putet,i rezolva nicicum 
treaba, (...) punet,i-l la o parte!” (Adic° s°-l ucid°.) Dup° acest
ordin, l-au asasinat pe c°lug°rul Gheorghe.
Fratele Gheorghe a fost caracterizat în felul urm°tor: „Acest
frate era extrem de prudent în blamarea oamenilor, (...) sau în
condamn°rile la moarte. Astfel, s-a putut ca cei mai mari
du£mani ai s°i au devenit, cu timpul, datorit° purt°rii sale, 
prietenii £i adept,ii s°i. Aceasta a fost cea mai de seam° arm° a
prelatului.”

Báthori nu a fost doar un soldat excelent
sau un domn cult, ci £i un sust,in°tor al
artelor. A avut o curte magnific° la Alba
Iulia, în „capitala” Transilvaniei. A fost sti-
mat, chiar iubit de c°tre supu£ii s°i
polonezi. Proiectul s°u de a uni
Transilvania cu Polonia a e£uat: cele dou°
t,°ri s-au desprins dup° moartea sa.

1. Cine a domnit în Ungaria, dup° b°t°lia
de la Mohács?

2. La ce fel de înt,elegere s-a ajuns la
Oradea?

3. Când s-a scindat Ungaria în dou°, apoi
în trei p°rt, i?

4. Numit, i cele trei p°rt, i!
5. Cine a domnit în acestea?

Ungaria scindat° în trei p°rt,i

Regat dublu: Ferdinand de Habsburg – Szapolyai János.
1541: Buda pe mâna turcilor. Ungaria scindat° în trei p°rt,i.
Báthori István primul principe important al principatului
autonom, Transilvania.

Fratele Gheorghe

Báthori István, principele Transilvaniei

Turcii atac° din nou! Dup° moartea Fratelui Gheorghe, turcii –
v°zând vicle£ugurile regelui Ferdinand £i având deja dovada
nestatorniciei Transilvaniei – £i-au extins ocupat,ia (1552).
Acum a fost cucerit° £i Timi£oara £i Szolnokul. Au mai luat sub
asediu £i cetatea din Eger, dar nu au avut succes. (Despre aces-
te lupte, vet,i putea citi în lect,ia 42.)
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40. ST†PÂNIREA OTOMAN† ÎN UNGARIA

Dup° cucerirea cet°t, ii Buda, turcii au început organizarea
ocupat, iei. În locul comitatelor maghiare, ei au alc°tuit unit°t, i
teritoriale turce£ti. Pentru acestea strângerea impozitelor era

extrem de important°. 

INSTAURAREA TURCILOR ÎN UNGARIA

Primul aranjament al turcilor se referea la organizarea sis-
temului de impozitare a populat, iei cre£tine. Conform legilor
otomane, doar populat,ia care nu era mahomedan° îi datora
sultanului impozit. De aceea, au urm°rit s° ia în evident,° cât
mai repede locuitorii de alte confesiuni din teritoriile ocupate.
Majoritatea lor au fost iobagi. Masa nobililor, a celor înst°rit,i
£i tot,i care £i-au permis au fugit înspre teritoriile r°mase
libere. 

Indicat, i, pe harta istoric°, teritoriile de sub
ocupat, ie otoman°!

¢i mahomedanii au fost nevoit, i s° pl°teasc°
impozit (2,5 %). V° mai amintit, i, în ce scop ?
(pag. 25)

Ungaria la începutul epocii moderne 167

DOMENIILE SPAHIILOR

Turcii au acaparat £i domeniile nobililor fugit,i. Conform
legilor otomane, toate teritoriile cucerite erau proprietatea
sultanului. În schimbul serviciilor militare, suveranul a l°sat
majoritatea p°mânturilor pe seama soldat,ilor cavaleri, adic° a
spahiilor.

Spahii £tiau c° domeniile primite în folosint,° pot fi
oricând luate înapoi de c°tre sultan. De aceea, au urm°rit s°
abuzeze cât mai mult pe seama p°mânturilor £i a t,°ranilor.
Astfel, au pretins servicii imense de la t,°rani.

Pa£alâcuri £i pa£i în ocupat,ia otoman°.
Teritoriile aflate sub ocupat,ie otoman° au
fost împ°rt,ite în sectoare, pa£alâcuri. În
fruntea acestora, se afla pa£a. Dintre
ace£tia, cel mai important era pa£a de la
Buda. Acesta era loct,iitorul £i suplinitorul
sultanului. Fiecare pa£° aduna impozite,
tot,i erau comandant,i militari precum £i
judec°tori supremi. Dac° maghiarii ar fi
avut vreo plângere, din cauza vreunui
locuitor turc, pentru solut,ionarea proble-
mei, puteau s° se adreseze pa£ei.

Tributul luat în copii. Unul dintre cele mai f°r° de mil° tribu-
turi era cel cerut în copii. Perceptorii turci ap°reau, din când în
când, prin sate. Alegeau copiii cei mai iscusit,i £i mai puternici,
luându-i de la familiile lor pentru a-i cre£te ca ieniceri. Copiii
nu-£i mai revedeau niciodat° p°rint,ii £i frat,ii.

Cine au fost ienicerii?
Care înfrângere maghiar° se datora trupelor ienicere£ti?

Scrisoarea pa£ei de la Buda. Pa£a de la Buda a somat
maghiarii, care locuiau pe teritoriile sale, s° apar° la curtea sa,
ca s°-i ia în evident,° (acest lucru era important, în special din
cauza impozitelor). Fragmente din scrisoarea pa£ei: „Iat°, v°
atent,ion°m din nou, pe cei din Körtvélyes, Tóthfalu £i Lugoj:
(...) la vederea scrisorii noastre (...) f°r° orice fel de întârziere,
s° venit,i la noi £i s° nu v° fie team° de nimica. Jur°m pe credint,a
noastr°, pe cinstea £i omenia din noi, (...) c° pe domeniile noas-
tre nu o s° p°t,it,i nimica. (...) Îns°, dac° dup° v°zul scrisorii
noastre, nu venit,i la domnul vostru: pentru nenorocirea ce se
va abate asupra voastr°, noi nu vom avea nici o vin°, vet,i
suferi din vina voastr°.”

Impozit dublu. T, °ranii nu au fost presat,i
doar de c°tre ner°bdarea £i avarit,ia spahi-
ilor. Nobilii fugari î£i trimiteau, sistematic,
perceptorii pentru adunarea impozitelor
cuvenite lor. Pe aceasta o numim impozi-
tare dubl°.

Cimitir turcesc din Buda. Remarcat,i că, în locul
crucii, pe pietrele funerare s-au sculptat 

turbane! ■ Ce sunt turbanele?
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ORA¢ELE DE SUB OCUPAT, IA OTOMAN†

Mult,i t,°rani s-au refugiat în a£ez°rile mai mari, datorit° con-
dit,iilor insuportabile la care erau supu£i. Târgurile
(Debret,in, Kecskemét, Nagykôrös, Seghedin) au devenit
uria£e. Acestea, spre deosebire de ora£ele mai vechi, nu erau
înconjurate de ziduri, ci doar de un gard mic, numit z°plaz. În
fruntea acestor târguri, se aflau juzii care dirijau viat,a cotidi-
an° a locuitorilor £i judecau în chestiunile lor juridice. Tot ei
adunau £i tributul solicitat de c°tre Poart°. Unele târguri
beneficiau de protect,ia sultanului. 

Locuitorii târgurilor erau mai demult, ori iobagi, ori 
membri ai nobilimii mici. În momentul în care s-au mutat, 
£i-au luat toate bunurile transportabile. P°mânturile îns° nu £i
le-au putut împacheta! De aceea, pe teritoriile ocupate, pe
lâng° satele pustiite, au existat numeroase terenuri agricole
p°r°site. Pe acestea, au p°scut turme imense de boi. Ele au
fost conduse £i mânate de c°tre p°stori. Aceste persoane au
fost numite, în limba maghiar° veche, haiduci. Ei au fost
nevoit,i s° înfrunte multe pericole: animalele erau adesea ata-
cate de c°tre lupi, dar nu era deloc rar ca turma s° fi fost
râvnit° £i de tâlhari. De aceea, haiducii au fost ni£te persoane
antrenate, rezistente £i curajoase, care nu se speriau cu una,
cu dou°, de vreo primejdie.

În timpul ocupat,iei, pe lâng° târguri, mai existau £i ora£ele
vechi. Mult,i dintre locuitorii lor au fugit sau au murit îns° în
timpul atacurilor otomane. În casele l°sate goale, s-au mutat
turcii sau au r°mas, pur £i simplu, nelocuite, iar mai apoi s-au
d°râmat.

Bisericile ora£elor au fost, adesea, transformate în case de
rug°ciune turceasc°, adic° în moschee. Pe lâng° acestea,
turcii au mai construit £i minarete. Minaretul este un turn
înalt £i subt,ire. Din acest turn, erau chemat,i credincio£ii
musulmani la rug°ciune. În multe locuri, s-au construit £i b°i.
Acestea erau frecventate des de credincio£ii musulmani,
datorit° obligat,iilor lor religioase.

Recapitulat, i! Care sunt „cei cinci stâlpi” ai islamului?

168 Ungaria la începutul epocii moderne

Reprezentarea ienicerilor şi a spahiilor ■ Care este ienicerul şi care 
este spahiul?

Turci bând cafea. Acest obicei a fost adus în 
Ungaria de către turci

Plăvanul unguresc. Acesta a rezistat capriciilor
climatice, putând fi t,inut fără grajd. Datorită
acestora, s-au îmbogăt,it târgurile aflate sub 

ocupat,ie turcească

Despre târguri am mai înv°t, at. Care este
diferent, a dintre târguri £i ora£ele libere regale?

Indicat, i pe hart° ora£ele sus-ment, ionate!

Exportarea vitelor. Vitele din Ungaria au
fost foarte c°utate pe piet,ele ora£elor ger-
mane. Din corpul lor imens, m°celarii au
putut t°ia mult mai mult° carne, decât din
cel al vitelor vest-europene. Vitele au mai
avut £i un alt avantaj: puteau fi u£or trans-
portate. Turmele erau mânate pe jos £i
puse în vânzare pe piet,ele din ora£ele
îndep°rtate. Chiar £i dac° primejdia era
mare, sau era r°zboi, acestea puteau fi 
relativ u£or transportate, fiind mânate prin
zone sigure.
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41. REGATUL UNGARIEI

Partea nordic° £i de vest a Ungariei – Ungaria regal° – p°rea a
fi independent°, îns° a fost condus° de c°tre Habsburgi. Acest

fapt a cauzat mai apoi, numeroase conflicte armate.

DIETELE

Nobilimea teritoriilor situate la vest £i la nord de ocupat,ia
turceasc° a depus jur°mânt regilor Habsburgi. Aceast° parte
a t,°rii a fost guvernat°, din Viena £i din Bratislava. Domnitorul
£i sfetnicii s°i se aflau la Viena. Tot aici era £i vistieria.

Chestiunile referitoare la Ungaria au fost dirijate, în
majoritate, din Bratislava. Aici se afla £i palatinul, adic°
reprezentantul £i loct,iitorul regelui. Tot în acest ora£ s-au
întrunit £i dietele. 

Ungaria la începutul epocii moderne 169

1. De ce i-au luat turcii în evident,° atât de repede pe locuitorii
maghiari?

2. Cu ce se ocupau haiducii?
3. Caracterizat, i ora£ele £i târgurile aflate sub st°pânirea

otoman°!

St°pânirea otoman° din Ungaria

Administrat,ie turceasc° – impozite.
P°mânturile pe mâinile spahiilor.
Teritorii imense depopulate:
– târguri uria£e›comert, cu vite.
Ora£e: moschee, minarete, b°i.

Relat°rile unui c°l°tor maghiar despre
Buda, dup° cincizeci de ani de st°pânire
otoman°: „G°sesc câteva dovezi c°, într-ade-
v°r, Buda era, pe vremuri, exact a£a cum
era descris°, precum se poveste£te. Acum
îns°, nu mai exist° nimic frumos, peste tot
este mizerie. Nu pot,i vedea (...) nici o
grind° nou°. Pietrele de marmur°, din 
cimitire, au fost scoase pe marginile
str°zilor pentru a folosi ori pentru £ezut,
ori pentru a servi drept mas° negustorilor.”

Dietele alegerilor regale. La moartea
domnitorului, palatinul convoca dieta pen-
tru a alege noul rege. Dac° regele a avut
b°iat, atunci nobilimea dietei îl alegea
automat pe acesta. În schimbul loialit°t,ii
dietei, noul rege era obligat s° depun° un
jur°mânt, în care se angaja s° respecte
legile t,°rii. (Dintre acestea, cea mai impor-
tant° era scutirea nobilimii de impozit.)
Acest jur°mânt trebuia înt°rit £i în scris.
Drepturile £i obligat,iile palatinului au fost
reglementate înc° sub domnia regelui
Matei Corvin.

Recapitulat, i! Care au fost aceste drep-
turi £i obligat, ii? (pag. 116)

Cupola băii regale turceşti de la Buda. Turcii au construit băile şi din 
considerente religioase

Geamia din Pécs ■ Care sunt diferent,ele dintre
o biserică creştină şi una mahomedană

(islamică)?
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Cea mai important° sarcin° a dietelor a fost votarea
impozitelor necesare pentru r°zboi, precum £i votarea
recrut°rilor. Ambele au vizat iob°gia, cu toate c° nobilimea
adunat° în aceste cazuri, se decidea foarte greu. Adic° în con-
dit,iile în care iobagii au fost luat,i soldat,i sau pl°teau un
impozit majorat vistieriei, sc°dea £i venitul nobilimii.

CRE¢TE ROLUL ALODIULUI

Gospod°riile nobililor din Ungaria regal°, încetul cu încetul,
s-au schimbat. (Mai ales ale acelora care aveau domenii
imense.) Mai demult, iobagul d°dea o zecime din recolta sa,
bisericii, iar a noua parte (nona) nobilului, cea din urm°
putând fi pl°tit° £i în bani. Bog°t,iile nobililor proveneau, mai
ales, din acestea. Alodiul, lucrat de c°tre iobagi în robot°,
adic° pe gratis, s-a folosit pentru întret,inerea nobilului £i a
familiei sale £i, de obicei, era destul de mic. Pret,ul cerealelor
a început s° creasc° atât în Ungaria cât £i în str°in°tate. De
aceea, nobilii au vrut s° aib° mai mult grâu, ov°z £i
secar°. Au crescut teritoriile alodiale. Au pretins iobagilor
ca, în schimbul utiliz°rii sesiilor, s° lucreze £i p°mânturile
alodiale imense! Robota a devenit cel mai important £i cel
mai ap°s°tor impozit (serviciu) al iobagilor.

170 Ungaria la începutul epocii moderne

1. Cu ce fel de cazuri s-a ocupat, îndeosebi, Dieta de la
Bratislava?

2. De ce a crescut robota?

Regatul Ungariei

Conducerea Ungariei regale-rolul dietei.

Cre£te pret,ul cerealelor → cre£te teritoriul alodiului.

Sporesc sarcinile iobagilor.

C°utat, i pe hart° Bratislava! În care t, ar° se
afl°? Pe baza cuno£tint, elor voastre anterioare,
dat, i câteva exemple de diete la care s-au adus
legi importante!

Pe teritoriul Regatului Ungariei s-au
aflat £i ora£e. În opozit,ie cu târgurile din
câmpie, ora£ele au fost înconjurate de
ziduri, erau vegheate de turnuri, iar
locuitorii lor aveau mult mai multe privi-
legii, cu toate c° dezvoltarea acestora nu
era la fel de rapid°, precum cea a ora£elor
din vestul Europei. Industria lor s-a bazat,
în continuare, pe bresle £i nu au înfiint,at
manufacturi. Nobilii au preferat s° aduc°,
din vest, produse scumpe, textile, haine £i
bijuterii. Armele lor de lupt° sau uneltele
le-au produs cu me£terii de pe alodiile lor.

De ce sunt manufacturile mai evoluate
decât breslele?

Evolut,ia mineritului. În T, inutul de Nord,
£i minele s-au dezvoltat destul de rapid.
Pietrele, care cont,ineau minereul brut, au
fost exploatate cu ciocanul sau ranga, dar
încet s-a extins £i mineritul cu ajutorul
explozivelor £i a prafului de pu£c° (pe
acestea le-au deprins, probabil, la asediul
cet°t,ilor).

Au ap°rut primele ma£ini de minerit.
Prin anii 1550, un inginer german scria în
felul urm°tor despre ma£inile ce lucrau în
minele din Ungaria: „Aceast° ma£in°
(pompa), care este în stare s° ridice apa £i
din minele (extrem de) adânci, este pus° în
mi£care de 32 de cai. Dintre ace£tia,
lucreaz° câte opt timp de 4 ore, dup° care se
odihnesc 12 ore. (...) La Banska Štiavnica
(Selmecbánya), (...) au ridicat trei aseme-
nea ma£in°rii. Cele trei ma£ini
funct,ioneaz° cu 96 de cai. Ma£ina cea mai
adânc° se afl° la 670 picioare adâncime.”

C°utat, i, în atlasul istoric, ora£e din 
nordul Ungariei, în a c°ror denumire figu-
reaz° cuvântul „bánya”!

Imaginea Bratislavei ■ Care râu se vede în imagine?
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Bucătărie nobiliară. (În cetatea din Krásna Horka.) În aceste vremuri,
se mânca de două ori pe zi, dimineat,a la ora 11 şi seara. Micul dejun
s-a introdus mult mai târziu. Numele primei mese era „prânz”, iar a 

celei de seară era „cină” ■ Remarcat,i ustensilele din bucătărie!

Kremnica (Körmöcbánya), unul dintre cele mai
bogate oraşe miniere din T, inutul de Sus, pe 
vremea aceea centrul locurilor de bătut mone-
de. Aici se băteau monede de aur de calitate ■

Căutat,i în atlasul istoric T, inutul de Sus!

Bucătărie tipică din epoca modernă. ■ Raportat
preşcolarului care stă lângă şemineu, apreciat,i
cam cât de mari au fost oalele! ■ Ce credet,i, de 

ce sunt peret,ii acoperit,i de funingine?

Casă şi cameră t,ărănească. Acest tip de casă a fost răspândit în
Ungaria de sud-vest. Datorită invaziilor, ferestrele sale sunt mici, de
parcă ar fi ambrazuri. Camera era locuită de 18 persoane! Bărbat,ii însă
s-au mutat înăuntru, doar în cele mai cumplite nopt,i de iarnă, altfel
dormeau în grajd sau în coridorul (prispa) din fat,a casei ■

Remarcat,i mobilierul!  Despre ce fel de viat,ă sugerează?

Ladă ornamentată a unei bresle. În oraşele din Regatul Ungariei, s-a
dezvoltat organizarea şi product,ia breslelor. Banii şi documentele
privind breasla erau păstrate în lăzi ■ La şedint,ele breslei, lada trebuia 

deschisă. Oare de ce?
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42. EROII CET†T, ILOR DE MARGINE

La granit,a dintre Regatul Ungariei £i ocupat, ia otoman°, se aflau
cet°t, ile de margine. Despre vitejia soldat, ilor de aici s-au scris
nenum°rate romane, poezii, precum £i filme. Enumerat, i câteva!

ASEDIUL CET†T, II KÔSZEG

Oastea otoman° nu s-a mult,umit doar cu st°pânirea Budei £i
a zonei de mijloc a t,°rii. Sultanul ar fi dorit s° ocupe, de la
regele Ferdinand, £i Viena. În anul 1532, a £i pornit imensa
oaste a turcilor. De data aceasta, nu au înaintat pe traseul
Dun°rii, ci s-au aliniat de-a lungul fluviului Drava. 

Ferdinand cerea disperat bani £i soldat,i fratelui s°u,
împ°ratului Carol al V-lea. Pân° la urm°, a reu£it s° adune o
oaste pentru ap°rarea Vienei. Îns° nu a avut loc nici o b°t°lie.
Oastea turceasc° a fost oprit° de o cetate mic° ungureasc°,
Kôszeg. C°pitanul cet°t,ii, Jurisics Miklós, a comandat 28 de
husari maghiari, 18 cavaleri germani £i aproximativ 700 de
t,°rani. Turcii ar fi putut ocoli cetatea, îns° s-au temut ca nu
cumva cei din cetate s° atace trupele ce transportau ali-
mentele £i armamentul o£tii. De aceea, au asediat-o. Zidurile
vechi s-au pr°bu£it îndat°, îns° ap°r°torii nu s-au predat. Pân°
la urm°, turcii au fost nevoit,i s° se întoarc°.

ROLUL CET†T, ILOR

172 Ungaria la începutul epocii moderne

Iat° cum s-a plâns un c°lug°r iezuit, din
cauza nerecuno£tint,ei t,°rilor vecine:
„C°ci cine a împiedicat ca Germania s° fie
nimicit° de turci? Ungaria. (...) Cine a
t,inut departe necredincio£ii de hotarele
Boemiei(...)? Ungaria. ¢i, pân° la urm°,
cine a închis poarta Austriei în fat,a o£tii
otomane? Tot Ungaria. Aceast° t,ar° a
ap°rat pacea din t,°rile cre£tine, le-a
îmbog°t,it ora£ele cu aur £i argint, le-a
oferit hran° £i le-a ap°rat cu arme. ¢i iat°
acum aceast° s°rman° t,ar° (...) nu se poate
baza pe ajutorul nim°nui.”

Ce fel de cuno£tint, e avet, i despre Ordinul
Iezuit?

Cetatea ocupat° simbolic. Oastea
turceasc° lupta doar în timpul verii. Iarna
era destul de dificil° aprovizionarea oame-
nilor £i a animalelor, de aceea, conform
regulamentului, turcii terminau luptele
pân° în 26 octombrie (ziua de Kasim),
dup° care se retr°geau. Sultanul Soliman
£tia asta. Când a v°zut c° nu reu£e£te s°
cucereasc° nicicum cetatea Kôszeg, l-a
chemat pe Jurisics la tratative £i i-a cerut
permisiunea de a atârna tuiul turcesc pe
cetatea bombardat°. C°pitanul a cedat,
voind s° ocroteasc° soldat,ii r°ma£i în
viat,°. Îns° sultanul a întârziat chiar £i a£a;
oastea cre£tin° s-a adunat, între timp, la
marginea Vienei.

Duelurile £i £iretlicurile. Se întâmpla
frecvent ca soldat,ii, în loc de b°t°lie, s° se
provoace la duel. Au fost situat,ii în care
adversarii nu au îndr°znit s° ias°, ci au
n°scocit ni£te £iretlicuri. A£a s-a stins unul
dintre cei mai celebri viteji maghiari,
c°pitanul Thury György. Turcii i-au
preg°tit lui £i o£tirii sale o capcan°. Când
Thury a v°zut c° va fi învins, £i-a luat jos
coiful, preferând s° moar° eroic decât s°
fie prizonier pân° la sfâr£itul viet,ii sale.

C°utat, i pe hart° cetatea Kôszeg £i fluviul
Drava!

Tolbă turcească cu săget,i. Arcul a rămas, în
continuare, o armă importantă. Săget,ile
aprinse serveau la incendierea cetăt,ilor 

apărate de palisade.

Pistol cu lacăt de rotat,ie din secolul al XVI-lea.
La primele arme, praful de puşcă (introdus prin
fat,ă) a fost activat prin fitil. Fiindcă fitilul a fost
sensibil la umezeală, s-a inventat lacătul de
rotat,ie. Apăsând pe trăgaci, praful de puşcă a
fost atins de către roata zimt,ată din ot,el, iar 
scânteia astfel provocată a aprins praful de 

puşcă.
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Succesul de la Kôszeg a dovedit important,a cet°t, ilor de mar-
gine. Îns° nu întotdeauna s-au g°sit bani pentru construirea
unor fort°ret,e solide. Neavând alte solut,ii, oamenii au con-
struit numeroase fort°ret,e rudimentare. Acestea s-au numit
cet°t, i de palisad°. Pentru a supraveghea inamicul sau pentru
însp°imântarea unor trupe mai mici, precum £i pentru a vesti
venirea unor o£ti mai mari, s-au construit cet°t, i de trestie £i
case de margine. Acestea au fost construite prin transfor-
marea unor biserici vechi sau altor cl°diri de piatr°, având în
jur de vreo 10-20 de soldat,i.

Încercat, i s° deducet, i denumirile: cetate de palisad°, de trestie £i
cas° de margine!

Dac° aveau banii necesari se renovau £i se fortificau 
marile cet°t,i construite mai demult. Turnurile £i zidurile
înalte £i-au dovedit deja rezistent,a, fiindc° inamicul nu a
reu£it s° urce pe ele. Acestea au fost îns° dep°£ite de
r°spândirea tunurilor, fiindc° s-au d°râmat destul de u£or în
urma exploziilor. De aceea, s-a început construct,ia unor
bastioane mai mici £i mai rezistente, din care inamicii au
fost t,inut,i departe cu focul tunurilor. 

Tot pentru t,inerea la distant,° a inamicului, serveau £i
£ant,urile cu ap°, iar sub ap° au a£ezat t,epi ascut,ite. Atacatorii
au inventat alte viclenii. Pe lâng° utilizarea tunurilor, care
puteau fi transportate din ce în ce mai departe £i puteau t,inti
din ce în ce mai bine, au urm°rit s° asaneze £ant,urile, astfel
încât apa s° curg° afar°. Au construit tuneluri secrete sub peret,ii
cet°t,ii, pe care le-au umplut cu praf de pu£c°. Acestea au fost
numite mine. În cazul unei explozii reu£ite, chiar £i zidul cel
mai puternic s-ar fi d°râmat pe o port,iune destul de lung°.

Despre minele s°pate sub peret, ii cet°t, ii, at, i putut citi deja £i în
lect, ia despre b°t°lia de la Mohács. Care cetate maghiar° a fost ase-
diat°, în acest fel, de c°tre turci?

Gárdonyi Géza a descris în romanul s°u intitulat „Stelele din Eger”
felul în care au privit ap°r°torii minarea cet°t, ii de c°tre inamic. Dac° v°
mai amintit, i, povestit, i întâmplarea £i colegilor vo£tri!

ANUL MARILOR B†T†LII PENTRU CET†T, I

Noul atac otoman a survenit în anul 1552. De data aceasta,
turcii £i-au propus s° ocupe T, inutul de Nord. Pe lâng° minele
de aur £i argint, îi mai tenta £i ideea de a desprinde Regatul
Ungariei de Transilvania.

Verificat, i, în atlasul istoric, cum s-ar fi desprins T, inutul de Nord £i
Transilvania!

Oastea lui Soliman a cucerit, pe rând, cet°t,ile maghiare.
Soldat,ii, care ap°rau Timi£oara, s-au predat, îns° majoritatea
lor au fost uci£i, cu toate c° li s-a promis c° vor putea p°r°si
cetatea nev°t°mat,i. Ora£ul Szolnok era ap°rat de mercenari
str°ini. Când soldat,ii au auzit c° se apropie oastea imens° a
inamicului, au p°r°sit cetatea, pe rând, salvându-£i pielea.
Odat° cu atacurile o£tilor sultanului, a pornit în lupt° £i pa£a
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Construirea cet°t,ilor de margine. O
parte a cet°t,ilor de margine ne amintesc de
cet°t,ile de p°mânt construite înainte de
invazia t°tarilor. Au b°tut în p°mânt, în
dou° rânduri, pari gro£i £i lungi legat,i între
ei cu împletituri de nuiele. Apoi în spat,iul
r°mas gol au turnat p°mânt, iar, pe 
dinafar°, l-au b°t°torit cu lut, ca s° nu
poat° fi incendiat de c°tre inamic. Cetatea,
astfel construit°, era mai slab° decât 
fortificat,iile din piatr°, îns° costa mult mai
put,in.

Raportul unui comandant maghiar
despre s°r°cia vitejilor: „Doar
Dumnezeu le cuno£tea nevoile (...).
Multora dintre ei, care (...)sunt de 40 de
ani în serviciul maiest°t,ii sale, le curgeau
lacrimile pe fat,° £i pe barba lor b°trân°.
(...) Pot s° afirm, pe credint,a mea, c° sunt
mult,i printre ei, care de trei sau patru zile
nu au mâncat pâine.”

Tipuri de palisadă ■ Care este diferent,a dintre 
cetatea clasică şi cea cu palisadă?
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de la Buda, care, apoi, a pus st°pânire pe mai multe cet°t,i
nordice. Dintre acestea cea mai cunoscut° era cetatea
Drégely.

În calea turcilor, mai st°tea o singur° cetate semnifica-
tiv°: Eger. Comandantul acesteia, Dobó István, auzise
despre soarta celorlalte cet°t,i de margine. De aceea, tot,i banii
pe care i-a avut, i-a investit în înt°rirea zidurilor. A urm°rit s°
adune tot mai mult,i soldat,i, îns° num°rul ap°r°torilor nu a
ajuns nici a£a mai mult de 2000. Fat,° de aceasta, oastea
otoman° a avut aproximativ de 20 de ori mai mult,i soldat,i!
Asediul a durat 38 de zile. Pân° la urm°, a biruit rezistent,a
ap°r°torilor: oastea otoman°, în frunte cu pa£a de la Buda
s-a retras ru£inos.

CÂNT†RET, II

Vestea vitejiei soldat,ilor din Eger s-a r°spândit în întreaga
Ungarie £i a ajuns chiar £i în str°in°tate. Cânt°ret,i pribegi
cântau cântece de vitejie despre soldat,ii din Eger, pentru a-i
încuraja pe cei din celelalte cet°t,i de margine. Era nevoie de
a£a ceva: soldat,ii deseori erau am°rât,i £i revoltat,i, fiindc°
solda le întârzia s°pt°mâni sau chiar luni de zile. În aceste
cazuri, nu le r°mânea altceva decât s° ias° din cetate £i s°
jefuiasc° teritoriile aflate sub st°pânire otoman°, f°cându-£i
astfel rost de haine, alimente £i arme.
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Asaltul lui Drégely. Oastea pa£ei de la
Buda a înconjurat cetatea de la Drégely.
V°zând aceasta, comandantul cet°t,ii,
Szondi György, £i-a adunat toat° averea în
mijlocul fort°ret,ei, iar apoi i-a dat foc. 
Le-a spus sodat,ilor c° în cazul în care vor
câ£tiga, vor primi suficiente recompense,
iar, dac° vor pierde, atunci m°car nu vor
l°sa nimic turcilor! La scurt timp dup°
primul atac, zidurile au început s° se
d°râme, unul dup° altul, îns° pa£a degeaba
a cerut predarea cet°t,ii; Szondi £i soldat,ii
s°i au murit cu armele în mân°. Pa£a le-a
recunoscut vitejia £i prin faptul c° i-a
îngropat cu mare cinste.

Eroii de la Eger. Cetatea Eger a fost
asaltat° de 13 ori, dar turcii, de fiecare
dat°, au fost nevoit,i s° se retrag° în
taberele lor. Ap°r°torii s-au folosit de toate
mijloacele posibile. Au aruncat asupra
inamicului rot,i £i butoaie aprinse, unse în
prealabil cu smoal° £i umplute cu praf de
pu£c°. Când ienicerii erau deja c°t,°rat,i pe
ziduri, i-au atacat cu pietre, paie aprinse £i
ap° fierbinte. În lupta de ap°rare, s-au
remarcat £i femeile: acestea luptau pe bas-
tioane al°turi de sot,ii £i fiii lor.

Sebestyén Tinódi Lantos. Creat,iile
cânt°ret,ilor ambulant,i nu au rezistat în
timp. Versurile lui Sebestyén Tinódi Lantos
îns°, se pot citi £i azi. El a fost primul poet
maghiar, care nu £i-a scris poeziile în
limba latin°, ci în maghiar°. În poeziile
intitulate „Históriás énekek” se reg°sesc
faptele de vitejie ale soldat,ilor, cele ale lui
Szondi, precum £i istoria cet°t,ii Eger.

Vitejii de la Eger ■ Conform picturii şi a romanu-
lui „Stelele din Eger” povestit,i ce rol au avut 

femeile în apărarea cetăt,ii!
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ASEDIUL DE LA SZIGETVÁR, 1566

Nu numai maghiarii, dar nici turcii nu au uitat de asaltul
nereu£it al cet°t,ii din Eger. B°trânul sultan, Soliman, a decis
s°-£i conduc° personal oastea £i s°-£i ia revan£a prin
cucerirea Vienei! Turcii au fost oprit,i de soldat,ii viteji din
cetatea maghiar° Szigetvár. Soliman s-a îmboln°vit înc° în
timpul asediului £i a murit. Aceasta îns° nu a u£urat situat,ia
în care se afla Zrínyi Miklós [Nicolae Zrínyi] £i soldat,ii s°i.
Soldat,ii din interiorul cet°t,ii, totalmente bombardat°, au
decis s° nu ajung° pe mâinile turcilor! Au n°v°lit asupra ata-
catorilor sub conducerea lui Zrínyi. Cu tot, ii au avut parte de
o moarte eroic°.  

Oastea otoman°, r°mas° f°r° comandant, nu a mai continu-
at campania militar°, ci s-a retras. Viena a fost salvat° din nou
de primejdie.
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1. Care a fost scopul campaniei turce£ti din anul 1532?
2. De ce nu au ocolit turcii cetatea Kôszeg?
3. Cum s-au reconstruit cet°t, ile maghiare în timpul turcilor?
4. Povestit, i despre ap°rarea cet°t, ii Eger!

Eroii cet°t,ilor de margine

1532: defensiva de succes de la Kôszeg.
Cre£te rolul cet°t,ilor (construct,ii noi, tipuri noi de cetate).
1552: anul marilor b°t°lii  (Timi£oara, Drégely, Eger).
1566: moartea eroic° a lui Zrínyi.

Iat° cum £i-a luat r°mas bun c°pitanul
din Szigetvár, Zrínyi: „Nu vreau s° fug
sau s° evadez din Sziget. (...) S° mergem
(...) £i s° ne lupt°m cu inamicul, precum
ni£te viteji adev°rat,i, s° ne batem cu ei ca,
dup° ce vom c°dea £i vom muri cu tot,ii, s°
avem parte de gloria etern°. Credet,i-m°,
(...) c° pân° la moarte, nu am s° v°
p°r°sesc .”

Asaltul cetăt,ii Szigetvár, reprezentare turcească

Ieşirea lui Zrínyi. Pictura
lui Székely Bertalan ■

Conform imaginii, po-
vestit,i cum s-a terminat
asediul cetăt,ii!? Compa-
rat,i reprezentările turceşti 

cu cele maghiare!
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43. REFORMA ÎN UNGARIA

În secolul al XVI-lea – la începutul ocupat, iei otomane – în
Ungaria, s-au r°spândit repede religiile protestante. Turcii au

privit cu încântare felul în care disputele despre credint,°
cauzeaz° du£m°nie printre maghiari. Înflorirea culturii maghiare,

din aceast° epoc°, s-a datorat protestantismului.

R†SPÂNDIREA RELIGIILOR PROTESTANTE ÎN
UNGARIA

Înv°t,°turile lui Luther au ajuns foarte repede în Ungaria. Deja
la curtea sot,iei lui Ludovic al II-lea s-au g°sit clerici protes-
tant,i. R°spândirea noii credint,e îns°, a început abia dup°
b°t°lia de la Mohács. Aceasta se datora £i sl°birii bisericii
catolice, mai ales c° majoritatea prelat,ilor (a episcopilor £i a
arhiepiscopilor) catolici au murit pe câmpul de lupt°.

Religiile protestante s-au înr°d°cinat, în diferite feluri, în
regiunile din Ungaria. În multe locuri din vest, nobilii au
desemnat preot,ii satelor. Ace£tia au ales, în principiu, clerici
simpatizant,i cu înv°t,°turile lui Luther. În acest fel, nobilimea
£i-a putut revendica cu u£urint,° dijma bisericii. De obicei,
nobilimea a urmat îns° cu mare încântare, înv°t,°tura protes-
tant°. Sa£ii din Transilvania au ales înv°t,°turile lutherane £i
au invitat în ora£ele lor clerici erudit,i care au studiat în
Germania. Adept,ii lui Luther sunt numit,i azi lutherani sau
evanghelici.

În r°s°ritul Ungarei £i în p°rt,ile Transilvaniei locuite de
maghiari, chestiunile biserice£ti au fost dezb°tute (disputate)
la sinoade. Disputele au avut loc în limba maghiar°, ca s° fie
pe înt,elesul tuturor. În majoritate, triumfau adept,ii lui Calvin
– care azi se numesc calvini£ti sau reformat,i. Disputele reli-
gioase, deseori au fost înfocate, uneori chiar agresive. Cei
care polemizau au urm°rit s°-£i popularizeze cât mai mult
opiniile. ¢i-au notat ideile, pe care le-au tip°rit sub form° de
c°rt, i.
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Înv°t,°turile protestante au fost r°spândite
îndeosebi de c°tre fo£tii c°lug°ri. Mult,i
dintre ei £i-au amintit de r°scoala condus°
de Doja £i de înfrângerea ei cumplit°, în
urma c°reia au murit mai mult,i camarazi
de-ai lor. Religia catolic° au considerat-o
drept „religia domnilor”, iar, în locul ei, au
vrut s° r°spândeasc° protestantismul,
adic° „religia poporului”.

Poezia unui disputant protestant
împotriva catolicilor: 

„Sosit-a timpul s° pomenim de cele dou°
credint,e
Despre cea a lui Christos, a înv°t,°turii cre£tine
Iar apoi de cea papal°, cea pref°c°toare
Mai cu seam° de natura ei în£el°toare
(...)
Asta mai din urm° tot pe Christos îl invoac°
Îl aprob° doar prin vorb°, dar în suflet nu îl
poart°
Din am°giri mântuirea £i-o a£teapt°
Nefiindu-i de ajuns jertfa cea suprem°

La ce se refer° autorul în versul „Din
am°giri mântuirea £i-o a£teapt°”?

At, i mai înv°t, at despre sinod. Explicat, i ter-
menul!

Care a fost esent, a înv°t, °turii lutherane?
Când a domnit Ludovic al II-lea? Cum a

murit?

Ce era dijma £i în care carte de legi a
ap°rut pentru prima oar°?

Cine sunt sa£ii?

Biserici simple. Bisericile din zonele
locuite de reformat,i au fost amenajate con-
form prescrierilor lui Calvin. Conform
religiei protestante, cultul sfint,ilor este
inutil, ba mai mult, chiar nociv, motiv pen-
tru care au îndep°rtat altarele £i statuile.
Au v°ruit chiar £i picturile. Amvonul l-au
a£ezat în mijloc. Nu au lipsit îns° nici
decorurile; astfel, tavanul £i strana au fost
adesea pictate cu motive de plante colorate.

Amvon reformat orna-
mentat. În bisericile
reformate, amvoanele
sunt aşezate în cen-
tru, în locul altarelor ■

Oare din ce cauză?
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BIBLIA ÎN LIMBA MAGHIAR†

Tiparul nu servea doar pentru popularizarea disputelor.
Biblia a fost tradus° în limba maghiar° sub îndemnul
preotului calvinist Károlyi Gáspár, ca urmare a unei
munci îndelungate. Aceasta a fost tip°rit° la Vizsoly. (De
aceea se nume£te Biblia de la Vizsoly.) S-au tip°rit în limba
maghiar° c°rt, i de rug°ciune £i de cântece. Cu ajutorul aces-
tora, poporul s-a implicat în slujb°.

Pentru ca aceste c°rt,i s° fie citite de cât mai multe per-
soane, pe teritoriul Ungariei s-au înfiint,at numeroase
£coli. În multe locuri, s-au preluat £colile c°lug°rilor. ¢tiint,a
de carte s-a r°spândit mai mult ca oricând.
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PROTESTANTISMUL ÎN TRANSILVANIA ¢I ÎN 
TERITORIUL OCUPAT DE TURCI

În Transilvania, religiile protestante s-au r°spândit la fel de
rapid ca în celelalte zone ale Ungariei. Majoritatea principi-
lor protestant,i au încurajat £i ei noua credint,°. Doar secuii au
r°mas fideli religiei catolice.

Pe lâng° adept,ii lui Luther £i Calvin, au ap°rut £i alt,i
înnoitori. Ace£tia au negat existent,a Sfintei Treimi. Fiindc° au
propov°duit c° trebuie adorat doar unicul Dumnezeu, ei au
fost numit,i unitarieni. (Acesta provine din cuvântul latin
„unus”, care înseamn° „unicul”.) 

Iat° cum oc°ra un preot protestant
luxul nobililor: „Mult,i domni exist° £i
printre nobili, care ar cheltui 100, 300 de
forint,i pentru distract,ii, pe câini, cai,
îmbr°c°minte aleas°, sau din l°comie(...).
Îns° nu sunt în stare, chiar dac° sunt
implorat,i, s° se ocupe de educat,ia
s°rmanilor copii de iobag, r°ma£i orfani.”

Ce credet, i, de ce considera preotul ca
fiind important° educarea copiilor de
iobag?

Debret,in, „Roma calvinist°”. Debret,in a
devenit cel mai important centru al calvi-
nismului din Ungaria de est. Aici l-au ales
conduc°tor, adic° episcop, pe preotul eru-
dit £i polemizator except,ional, Méliusz
Juhász Péter.

Biblioteca colegiului din Debret‚in ■ Reforma a considerat ca fiind extrem de 
important° £colarizarea tinerilor. Oare de ce?

De unde a cunoscut poporul înv°t, °turile bisericii, înaintea
aparit, iei tiparului?

Prima Biblie în limba maghiară, Biblia de la
Vizsoly. Greutatea cărt,ii de 2412 pagini era
aproape de 6 kilograme. A apărut în aproxima-
tiv 800 de exemplare, din care azi ştim despre
existent,a a 54 dintre ele. Dintre acestea, 20 se 

află în Ungaria

Dávid Ferenc [Francis David] a fost cel
mai important adept al unitarianismului
transilvan. Preotul a avut o viat,° curioas°;
s-a n°scut catolic, îns°, în anii studiului
din Germania, a devenit adeptul lui Luther.
Ajungând în Ungaria, a considerat c°
adept,ii lui Calvin au dreptate; mai târziu, a
fost ales conduc°torul lor. Când a f°cut
cuno£tint,° cu înv°t,°tura unitarienilor, a
realizat c° a g°sit, în sfâr£it, credint,a
adev°rat°. A propov°duit la curtea lui
Sigismund inexistent,a Sfintei Treimi.
Dup° moartea principelui, îns°, a fost
învins într-o disput°. L-au întemnit,at, unde
a £i murit în curând.

Ce credet, i, de ce l-au întemnit, at pe
Dávid Ferenc dup° disput°?
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Pentru t,ara aflat° între Imperiul Otoman £i Habsburgi, ar fi
fost extrem de periculos dac° s-ar fi ivit lupte între confesiu-
ni. De aceea, în anul 1568, la Turda, s-a declarat c° pe teri-
toriul Transilvaniei toate cele patru religii pot fi practi-
cate liber.

Care sunt cele patru religii?

Pe teritoriul aflat sub ocupat,ia turceasc°, datorit°
presiunilor otomane, abia au mai r°mas clerici catolici.
Protestantismul s-a r°spândit foarte rapid, mai ales în târ-
guri. Nici în aceste teritorii nu au fost rare disputele reli-
gioase. Turcii erau indiferent,i fat,° de acestea; ei erau preocu-
pat,i doar de strângerea impozitelor.
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44. LUPTA ANTIHABSBURGIC† A LUI 

BOCSKAI ISTVÁN [¢TEFAN BOCSKAI]

Luptele antiotomane au fost o mare povar° pentru maghiari.
Acestea au devenit extrem de sup°r°toare, în momentul în care
domnii maghiari au fost condamnat, i pe baza unor acuzat, ii false

pentru ca, în acest mod, s° li se confi£te bunurile.

R†ZBOIUL DE 15 ANI

În anul 1593 a izbucnit un nou r°zboi între turci £i
Habsburgi. Curtea de la Viena a câ£tigat £i aliant,a
Transilvaniei. La început, o£tile cre£tine au avut succes, dar
nu au reu£it s° recucereasc° Buda.

Locuitorii Transilvaniei au fost nelini£tit,i. Oamenii se
temeau c° sultanul va putea ataca oricând principatul infi-
del. Atunci când Rudolf, împ°rat £i rege maghiar, a aflat
despre aceste nelini£ti, a trimis ni£te mercenari pentru a
invada Transilvania. Trupele au fost conduse de c°tre
generalul Basta. Soldat,ii lui Basta au fost extrem de agre-
sivi, au jefuit, au furat, au distrus în timp scurt principatul în
plin° înflorire.

1. De ce s-au putut r°spândi atât de
repede înv°t,°turile lui Luther în
Ungaria?

2. De ce a fost important ca Biblia s° se
tip°reasc° £i în limba maghiar°?

3. Cine sunt unitarienii?

Reforma în Ungaria

R°spândirea rapid° a religiilor reformate
£i evanghelice.
Prima Biblie în limba maghiar° – Károlyi
Gáspár.
R°spândirea religiei unitariene în Tran-
silvania.

Turcii £i protestant,ii. Foarte rar se mai întâmpla ca turcii s° se
fi implicat în disputele cre£tinilor. În aceste cazuri, de obicei,
turcii erau de partea protestant,ilor. Despre un asemenea caz,
relateaz° £i polemizatorul Eszéki Imre, un discipol de-al lui
Luther: „Am fost invitat la Tolna de c°tre ni£te credincio£i bla-
jini £i m-au a£ezat în biserica mic° de la cap°tul ora£ului. Aici,
poporul (conform religiei lor) se împarte în dou°. Unii (...) ap°r°
înfocat,i papalitatea. Am avut multe lupte crâncene pe aici. Dar
Domnul ne-a venit un ajutor, printr-un mod miraculos, în per-
soana domnilor £i a comandant,ilor turci. Suntem sust,inut,i de
c°tre conduc°torii lor, în special de doctorii în drept, numit,i
kadi.”

Tr°d°tori £i eroi în cetatea Gyôr. În anul
1594, oastea otoman° a pornit la cucerirea
cet°t,ilor situate la vest de Dun°re. Mai
întâi, au ocupat cetatea Tata, apoi au luat
în asediu cetatea Gyôr. Cetatea a fost
ap°rat° de £ase mii de soldat,i. Condu-
c°torul lor, un c°pitan german, nu voia
îns° s°-£i ri£te viat,a sau pe cea a soldat,ilor
s°i. Dup° ce luptaser° de mai mult de-o
lun°, £i nu au primit sprijin de nic°ieri,
c°pitanul a predat cetatea turcilor. Cu asta,
s-a deschis calea turcilor spre Viena!
Ofit,erul a fost condamnat la moarte £i exe-
cutat, aceasta îns° nu a remediat situat,ia.

Comparat, i comportamentul c°pitanului
cu cel al lui Szondi György sau Zrínyi Miklós!

Gyôr a fost recucerit° prin lupte sânge-
roase de c°tre cre£tini, abia dup° patru ani.
Conduc°torul asediului, Pállfy Miklós, 
£i-a încurajat soldat,ii prin propriul s°u
exemplu, a fugit înspre focul s°lbatic al
armelor turce£ti. Vitejii s°i i-au urmat
exemplul, câ£tigând titlul de „eroul de la
Gyôr”.

Reglement°rile Dietei (transilvane) de
la Turda în materie de religii: „Când
predicatorii (înv°t,°tori, oratori) predic°
Evangheliile, tot,i s° predice conform
credint,ei lor, iar, dac° comunit°t,ii îi este
pe plac, bine, dar dac° nu, nimeni s° nu-i
sileasc° s° t,in° predicatori a c°ror
înv°t,°tur° nu le place. (...) Nimeni (...) s°
nu supere predicatorii, nimeni s° nu fie
oc°rât din cauza credint,ei sale. Nim°nui
nu îi este îng°duit s° amenint,e cu întem-
nit,are sau s° fie deportat, exilat pentru
convingerile sale religioase, fiindc°
credint,a este darul lui Dumnezeu.”

Comparat, i reglement°rile Dietei de la
Turda, cu Pacea de la Augsburg!
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PROCESE CU ACUZAT, II FALSE

Situat,ia nu a fost mai favorabil° nici spre vest, în Regatul
Ungariei. La îndemnul împ°ratului, s-au intentat o sumedenie
de procese nedrepte împotriva nobilimii maghiare. Repre-
zentant,ii acesteia erau, de obicei, condamnat,i la decapitare £i
la confiscarea domeniilor. Curtea de la Viena a folosit ace£ti
bani pentru finant,area r°zboiului. Pe lâng° aceasta, domni-
torul catolic î£i ataca înfocat supu£ii s°i protestant,i.

Mult, i au fost nevoit, i s° emigreze din fat,a nedrept°t,ilor.
Printre emigrant,i, se num°rau persoane persecutate din
motive religioase, soldat,i demi£i din cet°t,ile de margine £i
haiduci r°ma£i, datorit° r°zboiului, f°r° surs° de venit. În
fruntea acestora, s-a aflat un mare domn, Bocskai István,
care £i el, la rândul s°u, a fost trimis în proces pe baza unor
acuzat,ii false.

LUPTA PENTRU LIBERTATE CONDUS† DE BOCSKAI

Bocskai s-a bazat mai ales pe priceperea haiducilor, atunci
când a pornit lupta împotriva împ°ratului. În curând, a cucerit
T, inutul de Nord £i Transilvania. Bocskai a fost ales, la Dieta
din 1605, principele Ungariei £i al Transilvaniei. Acesta £i-
a mutat re£edint,a la Ko®ice.

Bocskai era con£tient c° oastea lui nu poate lupta în acela£i
timp £i cu împ°ratul (care între timp mai purta £i coroana
Ungariei), £i cu sultanul. De aceea, a decis s° readuc° pacea
în t,ar°. Dup° lungi tratative, în anul 1606, a încheiat cu
împ°ratul Rudolf, Pacea de la Viena. Împ°ratul a recunos-
cut c° Transilvania este o t,ar° autonom°. A mai îng°duit ca
protestant,ii de pe teritoriile Regatului Ungariei s° î£i exercite
credint,a liber. A mai promis c°, de acum încolo, va desemna
doar maghiari în fruntea celor mai importante institut,ii.

Cele mai importante reglement°ri ale
P°cii de la Viena (1606). „Tuturor cor-
purilor £i st°rilor (adic° nobilimea) (...)
ora£elor, precum £i soldat,ilor maghiari de
margine (din cet°t,ile de margine) s° le fie
permis s°-£i exercite credint,a liber, îns°
f°r° a d°una bisericii catolice, pentru ca
bisericile £i clerul romano-catolic s°
r°mân° nev°t°mate £i libere. (...) (Acele
biserici care), în aceste vremuri tulburi, au
fost ocupate de c°tre ambele p°rt,i, s° fie
returnate reciproc. (...)

Palatinul trebuie ales la cea mai apropi-
at° diet° (...) conform vechiului obicei.
(...)

Vistierul (...) s° nu se implice, sub nici
o form°, în guvernarea Ungariei, ci s° aib°
grij° de veniturile regale. (...)

În fine, în ceea ce prive£te funct,iile 
statului, acestea vor fi împ°rt,ite f°r°
diferent,ieri confesionale.”

Ce credet, i, oare de ce nu s-a extins
Pacea de la Viena £i asupra iobagilor?

Unde at, i mai înv°t, at despre vreo pace,
care a  împuternicit nobilimea s° aleag°
religia iobagilor?

Tragerea în t,eapă a mercenarilor care voiau să predea cetatea Pápa.
S-a mai întâmplat ca mercenarii străini să fi predat cetăt,ile turcilor.
Dacă trădarea ar fi ieşit la iveală din timp, trădătorii ar fi fost executat,i 

în mod crunt

Bocskai István

Coroana trimisă lui Bocskai de către sultan. Azi,
se păstrează la Viena ■ De ce nu a acceptat 

Bocskai titlul de rege?
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COLONIZAREA HAIDUCILOR

Bocskai nu s-a mult,umit doar cu încheierea p°cii. Lini£tea
t,°rii a fost perturbat° £i de c°tre haiduci. Ace£tia s-au 
dovedit a fi ni£te soldat,i except,ionali în vreme de r°zboi, dar,
în vreme de pace, nu aveau din ce tr°i, de aceea jefuiau
locuitorii ora£elor £i ai satelor. De aceea, principele a hot°rât
s°-i colonizeze. Le-a donat p°mânturi din propriile sale
domenii. În schimbul serviciilor prestate, i-a eliberat £i de
sub serviciile feudale £i le-a permis s°-£i urmeze religia
protestant° (reformat°). În schimb, în vreme de r°zboi, au
fost obligat, i s° se înroleze £i s°-l serveasc° pe principe.
Astfel, s-au înfiint,at ora£ele privilegiate ale haiducilor-
osta£i.
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45. ÎNNOIREA CATOLIC† 
¢I CONTRAREFORMA ÎN UNGARIA

Biserica romano-catolic° a f°cut, £i în Ungaria, tot ce era posibil
pentru ca oamenii s° abandoneze protestantismul £i pentru a-i

recuceri în favoarea bisericii catolice.

HABSBURGII ¢I RELIGIILE PROTESTANTE

Domnitorii din Regatul Ungariei, Habsburgii, au fost
adept,ii religiei catolice. La începuturile protestantismului
îns°, nu s-au împotrivit adept,ilor noilor religii. Se temeau c°,
dac° vor persecuta protestant,ii, atunci ace£tia vor emigra în
Transilvania. Dup° Mohács, scaunele episcopilor £i ale
arhiepiscopilor decedat,i pe câmpul de lupt°, au r°mas
vacante. Asta deoarece, în lipsa prelatului, veniturile epis-
copiei £i ale arhiepiscopiei intrau în vistieria regal°.

Enumerat, i ni£te a£ez°ri care, pân° azi, p°streaz° denumirea de
„hajdú”!

1. De ce s-au deteriorat relat, iile dintre domnitorul de
Habsburg £i nobilimea maghiar°, la sfâr£itul secolului al
XVI-lea?

2. Cine a fost Bocskai?
3. De ce a reu£it Bocskai s° înving° Habsburgii?
4. Care au fost cele mai importante reglement°ri ale P°cii de

la Viena?

Lupta antihabsburgic° a lui Bocskai István

R°zboiul de 15 Ani.
Lupta pentru libertate a lui Bocskai.
-1605: Principele Ungariei £i al Transilvaniei.
-1606: Pacea de la Viena.
Recompensa haiducilor.
Pacea cu otomanii.

Pacea cu turcii. Odat° cu Pacea de la
Viena, s-a stabilizat relat,ia dintre Bocskai
£i împ°rat. Turcii îns° erau în r°zboi cu
Viena. Principele Bocskai voia s° pun°
cap°t £i acestei lupte, pentru ca locuitorii
t,°rii s° tr°iasc° în pace. Datorit°
st°ruint,elor principelui, delegat,ii sultanu-
lui £i ai împ°ratului au semnat convent,ia
de pace. (Tratatul a fost încheiat la
v°rsarea fluviului Zsitva £i Dun°re, de
aceea o numim Pacea de la Zsitvatorok.)
Pacea, ce a pus cap°t R°zboiului de 15
Ani, a consolidat granit,ele existente
înainte de izbucnirea r°zboiului. Unele
cet°t,i îns° au ajuns sub st°pânire otoman°;
printre acestea £i mult încercata Eger.
Sacrificiile, pân° la urm° s-au dovedit a fi
fost inutile.

Rege catolic – supu£i protestant,i. Regele
catolic, Ferdinand, a fost nevoit s° suporte
faptul c° supu£ii lui sunt adept,ii lui Luther.
Un exemplu relevant, în acest caz, este cel
al unui nobil, care avea mai multe domenii
£i cet°t,i. Acesta, în schimbul fidelit°t,ii sale,
a cerut domnitorului ca s° nu fie întrebat
despre religia sa, ci s° se mult,umeasc° cu
faptul c° el crede în Christos. (Iisus este
considerat de c°tre ambele religii unicul
Mântuitor.) Neavând încotro, regele catolic
a acceptat condit,iile, în caz contrar, nobilul
s-ar fi al°turat lui Szapolyai.

Situat,ia bisericii catolice a fost îngreunat°
£i de faptul c° sediul prelatului catolic
maghiar a ajuns sub ocupat,ie otoman°.
Conduc°torul suprem al bisericii
maghiare, arhiepiscopul de Esztergom, a
fost nevoit s° fug°: chestiunile biserice£ti,
de acum încolo, erau reglementate din
ora£ul Trnava.

Reprezentarea haiducilor şi a husarilor ■ Cine
au fost haiducii? De unde le provine denumirea?
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Domnitorul avea nevoie extrem de mult de ace£ti bani pentru
lupta antiotoman°! 

Pe la sfâr£itul anilor 1500, a început s° se consolideze
biserica catolic° din Ungaria. Catolicii au urm°rit s°
înfrunte cu fort,° adept,ii protestantismului. Arhiepiscopul de
Esztergom a încurajat împ°ratul s° nu respecte Pacea din
1606 £i s° goneasc° din Ungaria du£manii religiei catolice.

Ce credet, i, de ce a fost important pentru biserica catolic° s° aib°
episcopi?

PÁZMÁNY PÉTER [PETRU PÁZMÁNY]

În anul 1616, a ajuns în scaunul arhiepiscopal, adic° în frun-
tea bisericii catolice, Pázmány Péter. Pázmány ar fi dorit ca
tot, i locuitorii Ungariei s° redevin° adept, ii religiei catolice.
Arhiepiscopul, de£tept £i bine preg°tit, £tia c° aceasta nu se
putea obt,ine prin fort,°. Astfel, £i-a propus s°-£i conving°
adversarii despre autenticitatea catolicismului prin dispute,
adic° prin argumentat,ie. A scris numeroase c°rt,i în acest
scop.

Pázmány a considerat £colarizarea un factor chiar mai
important decât dezbaterile, în r°spândirea credint, ei.
V°zând ignorant,a preot,ilor catolici, a înfiint,at, la Viena, un
institut teologic. În anul 1635, a deschis la Trnava noul sediu
arhiepiscopal, o tipografie £i o universitate catolic°. Scopul
lui era ca, în acest mod, s° educe b°rbat,i cult,i £i fideli bise-
ricii catolice. În acest scop, a sust, inut £i iezuit, ii care au înfi-
int,at mai multe gimnazii pe teritoriul Ungariei.

C°utat, i în atlas Trnava! În ce t, ar° se afl°?
Ce am înv°t, at despre Sfântul Ignat, iu de Loyola £i despre iezuit, i?
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Turcii – pedeapsa lui Dumnezeu?
Pustiirile turcilor pe teritoriile din
Ungaria, precum £i împ°rt,irea t,°rii în
epoca modern° au fost considerate, una-
nim, ca fiind pedeapsa lui Dumnezeu.
Protestant,ii care polemizau, au repro£at
adesea catolicilor c° Dumnezeu
pedepse£te neamul maghiar, din cauza
p°catelor s°vâr£ite de catolici înainte de
Mohács. Unul dintre ei, Magyari István, a
£i scris o carte intitulat°: „Despre
numeroasele cauze ale stric°ciunilor din
t,ar° £i despre calea cea bun° de sc°pare”.
În aceasta a sf°tuit pe tot,i s° se con-
verteasc° la protestantism!

Pázmány a r°spuns printr-o glum°.
Acesta a afirmat c°, pân° când în Ungaria
nu au existat protestant,i, nici turcii nu
voiau s° cucereasc° t,ara. A mai ad°ugat
apoi batjocoritor: „Credint,a voastr° a
sust,inut bastioanele Ungariei alterabile,
precum au f°cut-o ghiulelele tunurilor cu
zidurile cet°t,ii cucerite.”

Explicat, i ultima fraz° a lui Pázmány!

Pázmány i-a încredint,at c°lug°rului iezuit
Káldi György traducerea Bibliei în limba
maghiar°. Aceasta a fost editat°, astfel £i
catolicii au putut citi Biblia în propria lor
limb°. Pázmány, câteodat°, a publicat £i
pamflete.

Pázmány despre important,a £cola-
riz°rii: „M° gândesc zi £i noapte, cum am
putea s° promov°m religia catolic°, îns°
nu v°d (...) nici o cale mai eficient°, decât
educat,ia tineretului.”

Pázmány Péter ■ Ce credet,i, de ce Pázmány 
este reprezentat t,inând în mână o carte?

Altarul deosebit din biseri-
ca catolică din Gyöngyös-
patak. Acesta reprezintă
arborele genealogic al lui
Iisus. Contrareforma a mo-
bilizat şi credint,a poporului
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Arhiepiscopul a întâlnit în persoana domnitorului habsbur-
gic cel mai înfocat sust,in°tor al religiei catolice. El nu a servit
îns° regele necondit, ionat; dac° trebuia, cuvânta aspru pentru
interesul t,°rii. 

În Ungaria, religia catolic° s-a r°spândit din nou
datorit° activit°t,ii lui Pázmány. Dintre urma£ii s°i îns°,
mult,i nu au urmat exemplul marelui arhiepiscop. S-au reluat
persecut,iile împotriva protestant,ilor: le-au confiscat biseri-
cile, obligându-i, astfel, pe preot,ii protestant,i s° emigreze.
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1. Cum au vrut s° consolideze Habsburgii biserica catolic°
din Ungaria?

2. Ce fel de dispozit, ii a adus Pázmány în interesul religiei
catolice?

Înnoirea catolic° £i contrareforma din Ungaria

Habsburgii catolici.
Activitatea arhiepiscopului de Esztergom, Pázmány Péter:
– argumente în sprijinul bisericii catolice
– educat,ia,
– iezuit,ii.
Consolidarea religiei catolice.

Pázmány, în ultima sa lucrare, a indicat
domnitorului calea cea dreapt°: „P°storul
bun î£i tunde turma, dar nu o jupuie£te. În
locul lânii, lân° cre£te: în locul pielii
(îns°), nu cre£te nimica.” Prin aceasta voia
s° sugereze c° domnitorul are dreptul de a
impozita poporul, îns°, dac° cade în exces,
va distruge t,ara.

Cântecele biserice£ti. Noile cântece bise-
rice£ti slujeau înnoirea catolic°. Acestea
au f°cut posibil ca £i poporul s° participe
activ la slujb°, nu numai s° asculte cuvin-
tele preotului.

„István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad,
Margit imái vezekelve* szállnak,
Minket hiába, Uram ne sirasson
Áldott Boldogasszony!

Cine au fost persoanele (István, Imre,
László, Erzsébet, Margit) enumerate de
c°tre autorul cântecului?

Explicat, i expresia „bog°t, ia inimii”!
Dat, i exemple din faptele de vitejie ale

regelui Ladislau!
Ce at, i citit despre Sfânta Elisabeta?
Fata c°rui rege maghiar a fost

Margareta £i ce £tim despre ea?

Port liturghier din secolul al XVII-lea ■ Ce cre-
det,i, de ce a fost ornamentată cu simboluri 

maghiare?

Altarul baroc al bisericii romano-catolice din Trnava ■ Comparat,i 
imaginea cu cea a bisericii reformate de pe pagina 176!
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46. EPOCA DE AUR A TRANSILVANIEI

Partea mijlocie a t,°rii era sub st°pânire otoman°, iar cea de nord
sub st°pânire habsburgic°. Dintre cele trei teritorii maghiare,
principatul autonom al Transilvaniei a avut cea mai rapid°

evolut, ie în aceast° perioad°

BETHLEN GÁBOR [GABRIEL BETHLEN],
PRINCIPELE

Dup° moartea lui Bocskai, situat,ia din Transilvania era destul
de trist°. Principele de atunci a avut o fire neîncrez°toare,
fiind imprevizibil £i capricios. Chiar £i cel mai fidel nobil al
s°u, Bethlen Gábor, a fost nevoit s° se refugieze pe p°mânt
turcesc. În curând, Bethlen s-a întors în Transilvania în 
fruntea unei armate otomane. La îndemnul turcilor, dieta 
l-a ales principe pe Bethlen Gábor (1613–1629). Nu le-a
p°rut r°u pentru alegere, c°ci Transilvania a ajuns la apogeu
sub acest principe.

Recapitulat, i! Ce s-a stabilit în leg°tur° cu Transilvania la Pacea
de la Viena?

ÎNFLORIREA TRANSILVANIEI

Sub domnia lui Bethlen Gábor, s-a schimbat £i viat,a din prin-
cipat. Principele a urm°rit s° îmbog°t,easc° t,ara. A chemat
me£teri £i mineri din str°in°tate. A interzis exportarea
m°rfurilor valoroase (a aurului, argintului, fierului, s°rii,
cailor, vitelor, pieilor, mierii £i a cerii). Acestea puteau fi vân-
dute doar de c°tre persoane autorizate de principe,
îmbog°t,ind, în acest mod, veniturile din vistieria t,°rii.

C°utat, i în atlasul istoric Alba Iulia! În ce t, ar° se afl°?

Bethlen a folosit o parte din bani pentru construirea unei
str°lucitoare curt, i princiare la Alba Iulia. Str°inii s-au minu-
nat de luxul curt,ii princiare, considerându-l pe Bethlen un
principe pe m°sura oric°rui domnitor european. Mare parte 
a veniturilor au fost investite în armat°. În curând, s-a
dovedit c° principatul, într-adev°r, avea mare nevoie de sol-
dat,i £i de o armat° bine preg°tit°.
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Care domnitor rus £i-a propus moderni-
zarea t, °rii, urmând modele occidentale?

În cazul c°rei t, °ri am mai înv°t, at despre
reglement°ri economice, asem°n°toare cu cele
impuse de c°tre Bethlen?

Diplomatul priceput. Dac° cineva voia s°
obt,in° ceva la curtea sultanului, atunci a
trebuit s° ofere daruri tuturor funct,ionari-
lor. Cu cât persoana era în funct,ie mai
înalt°, cu atât se a£teptau mai multe
cadouri. Bethlen a fugit din t,ar°, f°r° s° ia
cu sine nimic £i, cu toate acestea, £i-a atins
scopul: ba mai mult, a fost primit £i de
c°tre sultan! Aceast° onoare except,ional°
se datora competent,elor lingvistice £i
diplomat,iei lui Bethlen.

Cele două fet,e ale monedei de aur bătute de Bethlen. Pe spate în
mijlocul blazonului maghiar, se regăseşte blazonul familiei Bethlen
(lebede cu gâtul străpuns de o săgeată) ■ Oare de ce era important 

pentru Bethlen baterea unor monede de calitate?

Ulcior şi castron haban ■ Cine sunt habanii? 
Informat,i-vă din dict,ionarul explicativ!

Bethlen Gábor, principele Transilvaniei
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BETHLEN ¢I R†ZBOIUL DE 30 DE ANI

În anul 1618, a izbucnit R°zboiul de 30 de Ani între
Habsburgi £i numero£ii lor adversari de confesiune protes-
tant°. Bethlen a sperat c°, dac° se va alia cu inamicii
Habsburgilor, atunci va putea domni atât în Transilvania, cât
£i în Regatul Ungariei. T, ara, astfel unit°, ar fi fost deja suficient
de puternic° pentru a goni turcii din zona ocupat°. Trupele
principelui au ie£it înving°toare £i, în curând, au pus
st°pânire pe p°rt,ile nordice ale Ungariei. Mult,i dintre
locuitorii acesteia i s-au al°turat cu arme. Principele calvinist
a fost primit cu încântare, mai ales de c°tre protestant,i. Viena,
înc°lcând reglement°rile p°cii din 1606, a început din nou
persecutarea protestant,ilor.

R°zboiul de 30 de Ani a durat într-adev°r treizeci de ani. Când 
s-a terminat?

Care a fost acel r°zboi lung din Evul Mediu, care nu a durat atât
cât sugereaz° denumirea?

Bethlen, în ciuda succeselor sale militare, nu a reu£it s°
obt,in° tronul regal. Adversarii europeni ai Habsburgilor au
suferit o înfrângere £i, astfel, nu l-au putut sust,ine. Bethlen nu
a mai insistat asupra r°zboiului, ci a încheiat o pace avanta-
joas°. Prin aceasta s-au înnoit reglement°rile P°cii de la
Viena, s-a interzis persecutarea protestant, ilor de pe teritoriul
Regatului Ungariei, iar teritoriile cucerite, £apte comitate din
Ungaria, au fost l°sate în posesia principelui.

Bethlen a înfiint,at £coli £i tipografii în t,ara îmbog°t,it° de
pe urma p°cii. Noile £coli protestante s-au numit colegii. În
acestea au predat profesori renumit,i chiar £i în t,°ri
îndep°rtate. Bethlen a urmat înv°t,°turile protestante, dar a
fost tolerant cu catolicii £i nu permitea persecutarea lor.

Care au fost cele mai importante realiz°ri ale P°cii de la Viena?
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R°zboiul de 30 de Ani a izbucnit într-unul
din teritoriile aflate sub ocupat,ia
Habsburgilor, în Boemia. Nobilimea
protestant° din Praga s-a r°sculat împotri-
va dominat,iei habsburgice. Peste put,in
timp, s-au implicat în conflict mai multe
t,°ri din afara teritoriilor germane £i cehe,
cum ar fi: Frant,a, Suedia, Danemarca £i
Principatul Transilvaniei, participând 
astfel la cea mai mare £i mai pustiitoare
lupt° a epocii moderne. Este curios faptul
c° Frant,a catolic° a luptat împotriva
împ°ratului £i a spaniolilor catolici, de
partea puterilor protestante (Suedia,
Danemarca, Transilvania).

V° mai amintit, i, care a fost cea mai
drastic° consecint, ° a r°zboiului? (pagina
141)

Martirii de la Košicce. Bethlen Gábor, pe
parcursul campaniilor sale militare, a
returnat protestant,ilor bisericile confis-
cate, sust,inând interesele confesiunii
protestante în diferite feluri. Soldat,ii lui au
persecutat adesea catolicii împotriva
voint,ei sale. La Kosiče, au capturat trei
preot,i catolici, printre care £i un c°lug°r
iezuit. Dup° ce ace£tia nu s-au lep°dat de
credint,a lor catolic°, nici în ciuda torturii
groaznice, i-au ucis £i le-au aruncat
cadavrele în haznaua ora£ului.

Pázmány £i Bethlen. Pázmány Péter, la
început, l-a urât £i chiar l-a dispret,uit pe
Bethlen. A crezut c° principele este mari-
oneta ascult°toare, adic° servitorul tur-
cilor. Mai târziu, când a realizat c° Bethlen
lupt° pentru unirea Ungariei cu Transilva-
nia, £i-a schimbat p°rerea; a început s°-l
cinsteasc° pe principe.

¢coli protestante. Principii Bethlen Gábor £i Rákóczi I au
sust,inut numeroase £coli protestante. Cele mai importante erau
cele din Sárospatak £i Debret, in. Aici a predat unul dintre cei
mai celebri profesori ai epocii, Jan Amos Komensky. Acesta 
£i-a scris numele în latin°, precum era obiceiul în acea epoc°,
numindu-se astfel Comenius. Un alt înv°t,°tor, Apáczai Csere
János, a devenit celebru nu doar ca profesor, ci £i ca autorul  mai
multor c°rt,i, în care s-a ocupat cu diferite aspecte educat,ionale.

¢colile protestante din Transilvania £i Ungaria au urm°rit
modelul £colar inventat de c°tre iezuit,i. Au împ°rt,it elevii pe
clase £i au predat diferite materii în diferite ore. Între aceste ore,
se t,ineau pauze – o noutate în acea epoc°.

Cine erau iezuit, ii? Dup° p°rerea voastr°, oare de ce au urmat
protestant, ii tocmai modelul lor de £colarizare?

Predicator protes-
tant. Acuarelă

dintr-un manu-
script din secolul al

XVII-lea
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DEC†DEREA PRINCIPATULUI

Dup° moartea lui Gabriel Bethlen pe tronul princiar, a urmat
Rákóczi György I. (I. Rákóczi György) (1630–1648). Acesta a
continuat munca antecesorului s°u. A fost extrem de preocu-
pat de soarta protestant,ilor. Rákóczi a pornit r°zboi împotri-
va Habsburgilor doar în momentul în care ace£tia erau slabi,
datorit° înfrângerilor suferite în urma R°zboiului de 30 de
Ani. Pacea a fost favorabil° din nou Transilvaniei £i protes-
tant, ilor.

Urm°torul principe, Rákóczi György al II-lea (II. Rákóczi
György) (1648–1660) îns°, a distrus tot ce au cl°dit predece-
sorii s°i. A pornit r°zboi împotriva Poloniei, îns° f°r° a
cere, în prealabil, permisiunea turcilor. Sultanul, care
privea îngrijorat îmbog°t,irea £i consolidarea principatului,
precum £i tendint,ele de independent,° ale Transilvaniei, s-a
decis s° se r°zbune. El £i-a trimis aliat,ii împotriva principatu-
lui. Oastea acestora a incendiat p°mânturile £i a înrobit
aproape 20 de mii de persoane. T°tarii au cucerit £i Oradea,
una dintre cele mai importante cet°t, i. În urma b°t°liilor, a
murit £i principele, sosit acas° în grab° din Polonia.

C°utat, i pe hart° Oradea! Oare
de ce a fost numit° de c°tre con-
temporani „Poarta Transilvaniei”?
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Pornind de la cele expuse mai
sus, dovedit, i c° Transilvania, cu
toate c° a fost un principat
autonom, nu a fost total indepen-
dent° de Poarta otoman°!

1. Ce fel de dispozit, ii a adus Bethlen pentru modernizarea
Transilvaniei?

2. Cu ce scop a participat Bethlen la R°zboiul de 30 de Ani?
3. Cum a sust, inut cultura?
4. Din ce cauze a dec°zut Transilvania în a doua jum°tate a

secolului al XVII-lea?

Epoca de aur a Transilvaniei

Principele Bethlen Gábor – epoca de glorie a Transilvaniei.
Re£edint,a princiar°: Alba Iulia.
Participarea principatului la R°zboiul de 30 de Ani.

Zale de sârmă împodobită din
Transilvania secolului al XVII-
lea. Cămaşa a fost împletită din
inele de metal, ornamentele
sunt din bronz aurit şi sticlă

colorată

Viat,a în Principatul Transilvaniei. În
opozit,ie cu multe t,°ri occidentale, în
Regatul Ungariei £i în Transilvania,
oamenii obi£nuiau s° fac° baie, s° se spele
sistematic. Aceasta reiese din inventarul
testamentelor, care enumer° obiecte pre-
cum: cad°, prosop, £terg°tor de mâini £i de
fat,°.

Ce este testamentul?

Cu toate acestea, viat,a oamenilor nu a fost
cu nimic mai lung° sau mai s°n°toas°
decât în alte locuri. Iat° relat°rile unui
funct,ionar important: „Bunicul meu a
murit la vârsta de 58 de ani £i poate ar fi
tr°it mai mult, dar am auzit de la tat°l meu
c° ar fi fost otr°vit. (...) Fratele meu mai
mic (...) Paul, la 40, Samuel, la 44, iar fiul
meu Mihai a murit la vârsta de 33 de ani.”
Autorul £i-a amintit £i alte rude, care au
tr°it 43, 47, 38 sau 52 de ani.

Ce credet, i, de ce au tr°it pe atunci a£a
de put, in?

Tot în aceast° descriere, î£i prezint° relat,ia
cu sot,ia sa, cu toate c° nobilul în cauz°,
dup° moartea primei sot,ii, s-a c°s°torit £i
pentru a doua oar°: „iar iubirea pe care am
simt,it-o fat,° de fiecare sot,ie se reflect° £i
în faptul c° pe niciuna nu am b°tut-o, nici
m°car nu le-am lovit, chiar mai mult, nu
le-am oc°rât în fat,a altora..., m-am sup°rat
pe prima de vreo dou° ori, iar pe actuala o
singur° dat°.”

La ce fel de concluzii at, i ajuns citind
pasajul de mai sus? Era, oare, la mod° mal-
tratarea sau insultarea sot, iilor în acele
epoci?

Nobilii au acordat mult° atent,ie educat,iei
tinerilor. Sugarii, deseori, au fost al°ptat,i
nu de c°tre mamele lor, ci de c°tre doici.
Mai târziu, au t,inut înv°t,°tori, iar, când au
crescut, i-au dat la £coal°.

Cu ce se ocupa doica?

În familiile s°race, copiilor nu le mergea
atât de bine. Foarte mult,i dintre ace£tia au
murit înainte de a ajunge la maturitate. Cei
r°ma£i în viat,° au fost nevoit,i s° lucreze,
înc° de la vârst° fraged°; la început, au
îngrijit animalele, apoi au ajutat adult,ii în
diferite munci.
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47. LUPTE ANTIHABSBURGICE ÎN A DOUA

JUM†TATE A SECOLULUI AL XVII-LEA

Unificarea Transilvaniei nu a fost dorit° doar de c°tre principii
din Transilvania. ¢i nobilimea din Ungaria a dorit unirea cu

Transilvania £i gonirea turcilor din teritoriul ocupat. Domnitorii
Habsburgi îns°, intent, ionau s° ment, in° pacea cu turcii.

POETUL ¢I COMANDANTUL, ZRÍNYI MIKLÓS  

Imperiul Habsburgilor a fost amenint,at, dinspre vest, de c°tre
Frant,a. Regele Ludovic al XIV-lea ar fi vrut s°-£i m°reasc°
t,ara prin cucerirea unor teritorii habsburgice. De aceea,
împ°ratul – care era în acela£i timp £i regele Ungariei – nu a
îndr°znit s°-£i trimit° oastea împotriva turcilor.

Ce at, i înv°t, at despre Ludovic al XIV-la, Regele Soare?

Dintre domnii maghiari cu orientare antiotoman°, s-a
remarcat Zrínyi Miklós, str°nepotul eroului de la Sziget.
Zrínyi a fost, în acela£i timp, un comandant £i un poet
except,ional. În poemele sale, a scris despre important,a
luptelor antiotomane. Era con£tient de faptul c° oastea
împ°ratului nu va salva Ungaria de turci, de aceea £i-a propus
înfiint,area unei armate maghiare independente.

Ce am înv°t, at despre Zrínyi Miklós sr., str°bunicul comandantului
£i al poetului?

CAMPANIA DE IARN† ¢I PACEA „ODIOAS†” DE LA
VASVÁR

În anul 1663, oastea otoman° a asediat £i a cucerit cea mai
important° cetate ce ap°ra drumul c°tre T, inutul de Nord,
Nové Zámky (Érsekújvár). Zrínyi s-a decis s° a ct,ioneze. ¢tia
c° turcii nu luptau de obicei iarna. Folosindu-se de momentul
favorabil, a pornit un atac în februarie 1664. În urma acestuia
a reu£it s° incendieze podul de la Osijek, care era cel mai
important peste Drava.

Turcii au vrut s° se r°zbune vara. Au pornit cu o oaste
imens° spre Viena, îns° au suferit o înfrângere grav° la
Szentgothárd. Domnitorul habsburg, împ°ratul £i regele
maghiar Leopold I, nu s-au folosit de aceast° ocazie favora-
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C°utat, i în harta istoric° Osijek! În ce t, ar°
se afl°? Incendierea podului de la Osijek

Cele mai importante opere ale lui Zrínyi
sunt „Primejdia de la Sziget” £i
„Doftorie în contra opiumului turcesc”.
Prima este un poem (mai precis, o
epopee), care descrie asaltul £i c°derea
eroic° a cet°t,ii de la Sziget. Poetul a vrut
s°-£i mobilizeze tovar°£ii, prin exemplul
oferit de c°tre ap°r°torii cet°t,ii. Cealalt°
oper° a insistat asupra organiz°rii unei
armate maghiare autonome.

Distrugerea podului de la Osijek. Râul
Drava nu se enumer° printre cele mai mari
ape curg°toare, îns° era înconjurat de o
mla£tin° mare, destul de greu de str°b°tut.
Podul de lemn de la Osijek, lung de 6 km,
£i lat, cât s° treac° patru c°rut,e, una lâng°
alta deodat° pe el, era foarte important.

Pentru distrugerea podului, Zrínyi s-a
folosit de condit,iile meteorologice. Fiind
iarn°, soldat,ii s-au apropiat de pod pe
gheat,°, punând sub el leg°turi de vreascuri
pe care le-au aprins. Odat° cu vreascurile
a ars £i podul.

Poetul şi comandantul Zrínyi Miklós
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bil°. Împ°ratul a acceptat propunerea de tratative a turcilor,
semnând Pacea de la Vasvár.

Conform acordului, toate teritoriile st°pânite înainte de
turci r°mân sub dominat,ie otoman°. ¢i Transilvania a
r°mas subordonat° turcilor. Atitudinea împ°ratului reiese
£i din pasajul inclus în tratatul de pace, conform c°ruia
tendint,ele de autonomie ale domnilor maghiari nu sunt
sust,inute nici de c°tre sultan, nici de c°tre Habsburgi.

De ce nu s-a folosit împ°ratul de condit, iile favorabile de dup°
lupta de la Szentgothárd?

CONSPIRAT, IA PALATINULUI WESSELÉNYI

Dup° pacea de la Vasvár, a fost clar c° nu se va putea conta
pe ajutorul Habsburgilor nici în unirea t,°rii, nici în gonirea
turcilor. De aceea, domnii maghiari au început s° se orga-
nizeze împotriva regelui sub conducerea palatinului
Wesselényi Ferenc [Francisc Wesselényi]. Conspirat,ia a
ie£it la iveal° în timp scurt, iar împ°ratul s-a hot°rât s° se
r°zbune într-un mod crunt. Cei trei conduc°tori au fost
decapitat, i, iar domeniile lor împ°rt,ite. Sute de suspect,i au
fost prin£i £i întemnit,at,i.

Leopold I, dup° înfrângerea conspirat,iei, a realizat c° nu
mai poate avea încredere în maghiari. Astfel, a eliberat din
funct, ie soldat, ii din cet°t, ile de margine, aducând în locul lor
mercenari germani. Salariul acestora îns° întârzia mai tot tim-
pul sau a lipsit în întregime, prin urmare ace£tia au tr°it din
jafuri £i tâlh°rii.

Potrivit p°rerii domnitorului, Ungaria £i-a pierdut toate
drepturile datorit° conspirat, iei nobililor. În locul palatinului,
a a£ezat în fruntea t,°rii un guvernator italian. Acesta a inten-
tat o mult,ime de procese bazate, desigur, pe acuzat,ii false. Nu
era deloc întâmpl°tor: domeniile £i averea conspiratorilor
puteau fi confiscate cu u£urint,°. Domnitorul nu i-a crut,at nici
pe protestant, i. Le-a confiscat bisericile £i a vrut s°-i oblige pe
preot,ii protestant,i s°-£i renege credint,a.
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Care pace a fost înc°lcat° de curtea
imperial° prin persecutarea protestant, ilor?

Leopold I într-o piesă de
teatru. Pe lângă actorie,
împăratului îi mai plăcea
să cânte, desigur, doar
unui auditoriu extrem de
restrâns. De altfel, era un
bărbat urât. Din cauza
buzelor sale, duşmanii
săi îl numeau în batjocură
„Leopold, Gură de cămilă”.

Moartea lui Zrínyi. Zrínyi a tr°it înc° trei
ani dup° încheierea p°cii odioase de la
Vasvár; în anul 1664, a fost atacat £i ucis la
o vân°toare de c°tre un porc mistret, r°nit.
Mult,i din t,ar° au considerat c° moartea lui
nu a fost deloc accidental°, ci a fost
comis° de un criminal pl°tit de Habsburgi.

Nobilii complotant,i £i turcii. Palatinul
Wesselényi Ferenc a murit înc° înainte de
demascarea complotului. Nobilimea a
fost, mai apoi, condus° de c°tre cel mai
bogat domn al Ungariei, Ferenc Nádasdy.
Organizatorii complotului £tiau c°
num°rul soldat,ilor este prea mic pentru a
înfrunta cu succes oastea domnitorului. De
aceea, neavând alt° alternativ°, s-au
adresat sultanului turc. Acesta îns°, în loc
s°-i ajute, i-a tr°dat împ°ratului.

Protestant,ii la galere. Dup° demascarea
complotului lui Wesselényi, a reînceput
persecut,ia protestant,ilor. Preot,ii reformat,i
au fost chemat,i la Bratislava, iar cei care
nu voiau s°-£i renege credint,a, au fost vân-
dut,i ca robi la galere. Tribunalul a fost
condus de c°tre arhiepiscopul de
Esztergom, Szelepcsényi György. Iat°
relat°rile unui predicator protestant:
„B°trânul de 80 de ani(...), cu un picior în
mormânt (...) lovea nenorocit,ii robi, 
profesorii* credincio£i în Dumnezeu, cu
barosul £i cu târn°copul, a£a de tare, încât
i-a nenorocit pe unii pe veci, (...) cum era
£i predicatorul din Nyárád, care, chiar £i
dup° eliberare, umbla cu mâna legat° de
gât.”

Povestea predicatorilor condamnat,i la
galere a stârnit revolt° £i în str°in°tate. Cei
care au supraviet,uit chinurilor, au fost
eliberat,i de c°tre un amiral olandez protes-
tant.

Despre cei de la galere at, i mai citit în
acest manual. Caracterizat, i soarta acestora!
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Din cauza f°r°delegilor, a tâlh°riilor £i a atrocit°t,ilor, foarte
multe persoane au cunoscut pribegia, alegând s° emigreze.
Printre ace£tia, s-au aflat £i vitejii cet°t,ilor de margine. În
fruntea vitejilor, s-a aflat un soldat except,ional, Thököly
Imre. 

PRINCIPELE THÖKÖLY IMRE

Thököly, care abia împlinise vârsta de 21 de ani, a câ£tigat
sprijinul sultanului pentru luptele sale antihabsburgice.
Astfel, a învins trupele imperiale în mai multe b°t°lii.
Majoritatea soldat,ilor s°i numit,i curut,i, proveneau din fo£tii
soldat,i ajun£i pribegi. Acesta a cucerit, în curând, partea
estic° a T, inutului de Nord (numit £i T, inutul de Sus).
Sultanul i-a oferit £i coroana Ungariei, dar Thököly s-a
mult,umit cu titlul de principe. Astfel, Ungaria s-a destr°mat
în patru p°rt,i: Regatul Ungariei, Transilvania, pa£alâcul
turcesc £i t,ara de sub domnia lui Thököly Imre (1682–1685).
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Care este diferent, a dintre rege £i principe?
C°utat, i zonele Ungariei ment, ionate mai sus!

Principele Transilvaniei, Apafi Mihály.
Principele Transilvaniei, Apafi
(1661–1690), a sust,inut pribegii, îns° nu 
s-a angajat s° le fie conduc°tor. Acesta
considera armata Transilvaniei prea mic°
pentru a înfrunta oastea împ°ratului 
austriac. 

Apafi a fost, de felul lui, un om blând,
put,in cam nehot°rât, despre care se zvonea
c° este asuprit de c°tre nevast°-sa.
Ocupat,ia lui cea mai drag° era
colect,ionarea ceasurilor. Chiar £i
principele fabrica asemenea mecanisme.
În palatul s°u, a avut o veritabil° colect,ie
de ceasuri. Trecerea timpului era sem-
nalat° de muzica sau de dansul mari-
onetelor construite în ceas. În acea epoc°,
nu existau doar ceasuri de mas° £i
orologii, ci £i ceasuri de buzunar. Acestea
au fost numite, datorit° locului unde s-au
f°cut pentru prima oar°, „ou de Nürn-
berg”. În vistieria lui Apafi, cu sigurant,°,
au existat £i asemenea exemplare.

În ce t, ar° se afl° Nürnberg?

Familia Thököly s-a îmbog°t,it, pe la
începutul secolului al XVII-lea, datorit°
comert,ului (în special de vite). Mai întâi,
au primit titlul de nobili, apoi pe cel de
grofi.

Thököly a g°sit cantit°t,i imense de argint
£i aur în ora£ele miniere. Dintr-o parte a
acestora, a b°tut monede pe care scria:
„Pentru libertate £i adev°r”.

Oradea

T, INUTUL DE SUSBratislava
Viena

Buda

Košice

Granit,ele principatului condus de Thököly în anul 1682

1. Cum £i-a imaginat Zrínyi alungarea tur-
cilor?

2. Pacea de la Vasvár este numit° odioas°.
Oare de ce?

3. Cine au fost curut, ii?

Lupte antihabsburgice în a doua jum°tate a secolului al XVII-lea

Zrínyi Miklós jr.
– activitate literar°;
– succese militare.
Pacea de la Vasvár→ mi£carea lui Wesselényi
Principatul lui Thököly Imre.
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48. RECUCERIREA ORA¢ULUI BUDA, 

ALUNGAREA TURCILOR DIN UNGARIA

Comandant, ii împ°rat, ilor Habsburgi, mult° vreme, nu au f°cut
nimic pentru eliberarea Ungariei. S-au hot°rât s° act, ioneze doar

în momentul în care £i Viena a ajuns în pericol.

ASALTUL VIENEI

În anul 1683, oastea otoman° a pornit din nou spre cucerirea
Vienei. Ora£ul, înconjurat cu fort°ret,e £i ziduri masive, a
rezistat cu succes asaltului. Inamicul a fost nevoit s°
p°r°seasc° locul. Înfrângerea turcilor a dovedit cât de mult a
sl°bit Imperiul Otoman cândva însp°imânt°tor. Turcii nu mai
erau invincibili. 

Thököly, fiind aliatul turcilor, a atacat oastea Habsburgilor,
îns° a fost învins. A vrut s° negocieze cu împ°ratul, c°ruia 
i-a propus, ruperea aliant,ei cu turcii, în schimbul domeniilor
sale. Vestea tratativelor îns° s-a aflat £i în tab°ra advers°, la
porunca sultanului, Thököly a fost luat în lant,uri.

ALIANT, A ÎMPOTRIVA TURCILOR

Pe vremea victoriei de la Viena, pe tronul papal, se afla
Inocent,iu al XI-lea (XI. Ince). Clericul cu abilit°t,i
except,ionale cuvânta pentru lupta antiotoman°, precum £i
pentru eliberarea t,°rilor aflate sub st°pânire turceasc°. Dup°
lungi dezbateri, a obt,inut aliant,a dintre Habsburgi, Polonia
£i Venet,ia. (Comert,ul maritim al Venet,iei a fost amenint,at de
c°tre turci.) Papa a reu£it s°-l conving° pe Ludovic al
XIV-lea, regele Frant,ei, destul de greu ce-i drept, s° nu-i
atace pe Habsburgi în timpul r°zboiului antiotoman.
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Pe unde s-a extins principatul lui Thököly?
Explicat, i expresia „în lant, uri”!

Când £i cum au cucerit turcii ora£ul Buda?

Bătălia pentru Buda. ■

Care moment este
reprezentat în pictură?

Soarta lui Thököly. Sultanul l-a crut,at
mai apoi pe Thököly, acuzat de tr°dare, £i,
dup° ce Transilvania a ajuns pe mâinile
Habsburgilor, i-a dat o oaste pentru
recucerirea teritoriilor pierdute. Thököly a
avut mai multe victorii de pe urma cam-
paniilor sale. Referitor la aceste lupte,
Cserei Mihály scria: „Cunoscând dru-
murile secrete ale munt,ilor(...) î£i con-
ducea tab°ra prin zone £i c°r°ri pustii, prin
munt,ii abrupt,i, pe unde c°l°ret,ii, dar poate
nici pedestra£ii nu au umblat £i pe unde
putea s° treac° doar câte un c°l°ret, în
genunchi... a£a coborau încet £i frumos în
valea larg°.”

Succesele militare ale lui Thököly nu au
putut schimba situat,ia pentru turci. De
aceea, sultanul, în pacea încheiat° cu
împ°ratul habsburg, a promis c° nu-l va
mai l°sa vreodat° pe Thököly s° intre în
Ungaria.
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În anul 1686, o oaste cre£tin° imens° a pornit pentru a
elibera Buda £i Ungaria. În armat°, s-au adunat soldat,ii mai
multor t,°ri: pe lâng° germani, luptau £i polonezi, englezi,
francezi, spanioli, italieni £i soldat,i de alte nat,ionalit°t,i.
Desigur, nici maghiarii nu au r°mas indiferent,i: în oastea de
80 de mii de persoane, fiecare a cincea persoan° era de
nat,ionalitate maghiar°. Operat,iunea militar° a fost condus°
de c°tre doi comandant,i priceput,i: Carol de Lotharingia
(Lotharingiai Károly) £i Eugen de Savoya (Savoyai Jenô).

RECUCERIREA ORA¢ULUI BUDA (1686)

Oastea cre£tin° înainta într-un ritm alert spre Buda. Cetatea
fortificat° de turci s-a dovedit a fi extrem de greu de cucerit!
Pân° la urm°, dup° un asediu lung, trupele cre£tine au avut
succes. Dup° 145 de ani, capitala t,°rii a ajuns din nou pe
mâna cre£tinilor.
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În anii urm°tori, s-a recucerit £i marea majoritate a
teritoriilor aflate sub ocupat,ie otoman°. ¢i Transilvania a
sc°pat de sub jugul otoman. Îns° domnitorul, împ°ratul £i
regele Leopold I nu s-a str°duit s° restabileasc° situat,ia de
dinaintea cuceririi otomane. Nu a unit Ungaria cu
Transilvania, ci le-a st°pânit separat, iar teritoriile eliberate
de sub ocupat, ie, le-a tratat ca fiind prad° de r°zboi.
Majoritatea domeniilor le-a donat credincio£ilor s°i. Pe 
deasupra, r°zboiul a avut urm°ri dramatice. T, °ranii au fost
nevoit,i s° fug° din fat,a trupelor cre£tine, fiindc° soldat,ii 
acestora, adesea, le jefuiau £i le pr°dau bunurile. În urma
r°zboiului, Câmpia Mare cândva înfloritoare, a devenit pustie
aproape în totalitate.

Oare de ce era mai avantajos pentru împ°ratul austriac, dac°
guverna Ungaria separat de Transilvania?

Mormântul paşei Abdurrahman, în cetatea din
Buda. Inscript,ia de pe mormânt: „A fost un
adversar eroic, odihnească-se în pace.” ■ Ce
credet,i; de ce s-au scris aceste cuvinte pe mor-
mântul paşei? La ce se referă ornamentările 

specifice de pe mormânt?

Ce s-a întâmplat cu domeniile
recucerite de la turci? Domeniile au fost
date înapoi vechilor proprietari, doar dac°
ace£tia au putut dovedi c° p°mânturile cu
pricina le-au apart,inut cândva. În ace£ti
ani tulburi £i sub ocupat,ia de 150 de ani,
majoritatea diplomelor au disp°rut, a fost
imposibil de dovedit apartenent,a unor
domenii. Curtea s-a folosit de aceast°
ocazie; oricum nu ar fi avut din ce pl°ti
persoanele care transportau hrana
soldat,ilor, armele £i combustibilul, a£a c°
le-au donat domenii imense din teritoriile
recucerite de la turci.

Tunuri contemporane din cetatea Buda folosite
la asediu. Tunurile au fost încărcate din fat,ă. Mai
întâi, cu praf de puşcă, apoi au fost astupate cu
hârtie şi cârpe (aceasta s-a numit fuituială ) Apoi
s-au aşezat ghiulelele rotunde, ele la început,
fiind făcute din pietre, mai apoi turnate din fier.
Tunul a fost aprins prin gaura din spate ■ Ce 

credet,i, de unde s-au manevrat tunurile?

1. De ce s-a format o aliant,° internat, ional°
pentru eliberarea ora£ului Buda?

2. Cum au guvernat Habsburgii în  t,°rile
recucerite?

Alungarea turcilor din Ungaria

1683: asediul zadarnic al Vienei.
1686: eliberarea ora£ului Buda de sub ocupat,ie otoman°.
Ungaria tratat° ca teritoriu cucerit.
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SURSE CONTEMPORANE DESPRE RECUCERIREA ORA¢ULUI

BUDA ● Ne-au r°mas numeroase descrieri despre asediul
ora£ului Buda din anul 1686. Cea mai temeinic° este cea a lui
Bél Mátyás (1684–1749). Eruditul a adunat, la începutul
secolului al XVIII-lea, cu mare grij° descrierile, în£tiint,°rile
contemporane despre asediu.

Atunci când Abdurrahman, comandantul turcilor
ap°r°tori, a aflat despre înaintarea o£tilor cre£tine „mai întâi
a convocat o adunare, a avertizat str°jile despre datoriile lor,
le-a cerut insistent s° fie b°rbat,i; amenint,a neglijent,ii cu
pedepse £i a promis recompense celor care î£i vor dovedi
vitejia. Le-a reamintit: (...) Buda este unica putere otoman°
din preajm°, (...) bastionul întregului Orient.”

Turcii au fost preg°tit,i pentru contracararea atacului £i au
f°cut fat,° primului asalt  al cre£tinilor: „Europa, îndoliat°, a
izbucnit în lacrimi la vestea mort,ii nobililor voluntari. În isto-
ria cre£tinismului, g°sim put,ine b°t°lii în care s° se fi luptat
mai viteje£te, cu mai mult° perseverent,° £i hot°râre.”

Bél Mátyás a scris cu recuno£tint,° £i despre vitejia
soldat, ilor maghiari: „Maghiarii au atacat curajos, adunându-£i
toate fort,ele, c° mai mult nici nu se putea. Fie voit sau 
întâmpl°tor, au fost defavorizat,i, iar, pentru atac, aveau mai
put,ini soldat,i decât le cerea situat,ia. (...) Pe deasupra, tre-
buiau s° se confrunte cu  foarte mult,i du£mani.(...) Maghiarii
au avut £ansa de a-£i dovedi virtut,ile. (...) Din rapoarte, reiese
c° generalii concurau cu soldat,ii lor în alegerea situat,iilor
periculoase. De altfel, nu a existat nici un atac în care soldat,ii
maghiari s° nu fi fost printre lupt°torii de frunte.”

Atacurile veneau unul dup° altul, îns° turcii au f°cut fat,°
tuturor acestora. Cursul b°t°liei a fost schimbat de c°tre un
eveniment nea£teptat: „Era, printre artileri£ti, un belgian
numit Gonzales (...) Acesta a aplicat o nou° tactic°, pentru
bombard°ri, a folosit un tun mai scurt, cu gura mai larg°,
care, datorit° asem°n°rilor sale (cu piulit,a), a fost numit
mortier, acesta putea t,inti mult mai sus, folosind mai put,in
praf de pu£c°. Mult° vreme, invent,ia a fost desconsiderat° de
c°tre ceilalt,i artileri£ti (...) pân° când, o dat°, tunul a t,intit
întâmpl°tor unul dintre depozitele de praf de pu£c° ale tur-
cilor £i, spre marea mirare a acelor atacatori, precum £i a
celor ce erau sub asediu, a distrus întreaga cl°dire. (...) Aerul
s-a umplut cu buc°t,i imense de piatr° £i aproape c° s-a pro-
dus o furtun° de bolovani deasupra Dun°rii. Explozia a lovit,
în special, palatul.”

Ap°r°torii, disperat,i, au urm°rit s° înfrico£eze adversarii:
„Cruzimea turcilor nu era tocmai neobi£nuit°(...), dar, în tim-
pul asediului, soldat,ii au suferit groaznic de mult. Turcii au
ar°tat £i au lipit de bastioane capetele trase în t,eap°, iar în fat,a
uneia dintre port,i era un arbore imens, care era acoperit, în
întregime, cu capetele vitejilor cre£tini. (...) Turcii au crezut
c° aceast° priveli£te trist° va frânge inimile atacatorilor.
Efectul a fost contrar, cruciat,ii au pornit la r°zbunare, arzând
de dorint,a de a reprima nemernicia turcilor.”

Erau înc° în mijlocul asediului atunci când a sosit vestea c°
„turcii au ref°cut podul de la Osijek £i au trecut fluviul Drava
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LECTURĂ

Dispozitiv pentru aruncarea bombelor ■ Ce 
credet,i, cum s-a utilizat acesta?

Explicat, i expresia „Bastionul Orientului”!

Dac°, într-adev°r, putem s° ne încredem în
vorbele cronicarului, de ce oare, au fost soldat, ii
maghiari plasat, i în locuri nefavorabile?
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cu 90 de mii de soldat,i, mobilizându-£i toate fort,ele pentru
gonirea trupelor imperiale.” Atacatorii au devenit, deodat°,
atacat, i! Comandant,ii trupelor cre£tine au s°pat £ant,uri pe
Munt,ii Gellért £i Svábhegy (care era vizavi), unde £i-au putut
ridica tunurile. Aici a£teptau atacul marii o£tiri, care spre
marele lor noroc, nu a mai avut loc.

Bél Mátyás descrie ultimul atac în felul urm°tor: „Au por-
nit asediul ruinii din ambele p°rt,i, privind cu batjocur°
moartea ce-i pândea de pretutindeni. (...) Cetatea este ap°rat°
de c°tre c°pitan £i elita ap°r°torilor. (...)Turcii au f°cut fat,°
asaltului, ambele tabere s-au luptat viteje£te, astfel încât,
mult° vreme, soarta b°t°liei a r°mas indecis°.(...) Aerul era
plin de focurile ienicerilor, care, simt,ind pericolul mortal, au
adunat toate armele posibile.

Aceia luptau din r°sputeri pentru existent,°, ai no£tri pentru
victorie. (...) Turcii nu au mai putut rezista atacurilor £i î£i
vedeau deja moartea cu ochii; s-au încurcat £i picau pe rând,
la care ai no£tri au prins curaj £i au n°v°lit în centru, aruncând
la o parte stâlpii £i grinzile de fier. (...) Turcii au ridicat prea
târziu steagurile albe (ale capitul°rii). (...) Put,ini au sc°pat de
moarte. Au picat la gr°mad° înarmat,i £i neînarmat,i, fiindc°
soldat,ii nu £i-au putut st°pâni furia. (...) (Turcii) au pornit la
fug° spre palat, ca nu cumva s° fie înconjurat,i prin spate.
Doar c°pitanul a stat neclintit, oc°rând comportamentul 
mizerabil al soldat,ilor s°i, iar, pân° la urm°, r°nit în multe
locuri, a murit demn de reputat,ia sa. (...) Atacatorii au trebuit
s° se bat° pentru fiecare buc°t,ic° de p°mânt.  (...) Lupta s-a
terminat doar atunci când tot,i turcii s-au adunat în piat,a
înconjurat° de un perete dublu £i, aruncându-£i armele,
implorau mil°. (...) Toat° noaptea au continuat pustiirile £i
crimele, iar în multe locuri au izbucnit incendii, ceea ce a
împiedicat ca averea s° cad° prad° l°comiei soldat,ilor.”  

Cu toate c° ultimul asediu a fost cu succes, Buda, ajuns° în
mâinile cre£tinilor, a fost în întregime d°râmat°: „Ora£ul era
cumplit £i incredibil de murdar. Mii de cadavre z°ceau pe
str°zi, iar priveli£tea era £i mai crunt° datorit° cadavrelor
pline de r°ni ale femeilor £i ale copiilor, care nu puteau fi
privite f°r° mil°, nici m°car de cei care i-au ucis. Nu a r°mas
nici o cas°, care s° nu fi fost g°urit°, d°râmat° sau incendi-
at°.”
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Din sursele ce ne-au r°mas, reiese £i impor-
tant, a podului de la Osijek. În care lect, ie at, i mai
înv°t, at despre acesta?

Cortul unui nobil turc. (Se găseşte în Muzeul
Nat,ional Maghiar.) Acest exemplar a fost cap-
turat la Viena, însă armele şi obiectele orna-
mentate ale comandant,ilor turci ofereau pradă
deosebită şi soldat,ilor care luptau la asediul 

oraşului Buda
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49. „PENTRU PATRIE ¢I LIBERTATE”

Curtea imperial° de la Viena nu privea Ungaria ca pe o t,ar°
autonom°, ci ca pe una cucerit°. Aceasta îns°, a stârnit revolte.

AP†RAREA MUKACSEVULUI

Când Thököly Imre a ajuns prizonierul turcilor, sot,ia acestu-
ia, Zrínyi Ilona, a fost unica care s-a împotrivit cuceririi hab-
sburgice. S-a refugiat în cetatea Mukacsevo (Munkács), în
munt,ii din nord-estul Ungariei.

Zrínyi Ilona era fiica unuia dintre nobilii executat,i dup°
demascarea complotului condus de Wesselényi.
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C°utat, i în atlasul istoric Mukacsevo! În
care t, ar° se afl°?

Ce at, i înv°t, at despre Thököly?
Ce at, i înv°t, at despre Wesselényi?

TINERET, EA LUI RÁKÓCZI FERENC [FRANCISC
RÁKÓCZI]

Zrínyi Ilona a ap°rat cetatea de la Mukacsevo timp de trei ani,
dar pân° la urm°, cetatea i-a fost luat° prin tr°dare. Împ°ratul
Leopold a condamnat-o pe ea £i pe cei doi copii ai ei la tem-
nit,°. L-a luat pe b°iatul de 12 ani, Rákóczi Ferenc, de 
lâng° mama £i sora sa. Copilul a ajuns la £coala iezuit,ilor,
unde a avut parte de o educat,ie except,ional°, dar unde a
suferit mult din cauza condit,iilor vitrege £i lipsite de
afect,iune. Rákóczi studia deja la universitate atunci 
când Thököly, care pe atunci tr°ia în Turcia, i-a propus
împ°ratului un târg: dac° sot,ia sa Zrínyi Ilona va fi eliberat°,
în schimbul sot,iei sale va elibera un general din armata 
imperial°. Leopold, a fost nevoit s° accepte târgul, cu toate c°
nu îi convenea. Îns° nu i-a mai permis tân°rului Rákóczi 
s°-£i ia r°mas bun de la mama sa. Chiar £i c°s°toria lui
Rákóczi a fost anulat° de c°tre curte. Nu este de mirare deci,
c° tân°rul nobil ura din tot sufletul Habsburgii. Prietenul
s°u, contele Bercsényi, l-a încurajat s° urmeze calea mamei
sale £i s° se împotriveasc° împ°ratului.

Dat, i exemple de mi£c°ri antihabsburgice studiate mai devreme!

Primul sot, al lui Zrínyi Ilona, Rákóczi I, a
participat £i el la mi£c°rile antihabs-
burgice, îns° nu a fost executat. A fost
grat,iat, în schimbul unei recompense
imense (400 mii de forint,i). Aceast° sum°
a fost mai mare decât suma provenit° din
impozitele anuale ale Ungariei.

Cetatea din Mukacsevo

Principele Rákóczi Ferenc, la vârsta de patru
ani. Îmbrăcămintea sa este precum cea a unui 

adult

Conform imaginii, povestit, i de ce a fost
cetatea u£or de ap°rat?
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ÎNCEPUTURILE LUPTEI PENTRU LIBERTATE

Rákóczi a început s° corespondeze cu cel mai mare du£man
al Habsburgilor, cu regele francez Ludovic al XIV-lea. Regele
Soare l-a încurajat pe Rákóczi. Îns° corespondent,a sa a ajuns
în mâna împ°ratului. Rákóczi a fost întemnit,at, dar a reu£it s°
scape de decapitare printr-o evadare plin° de aventuri.

Oare de ce l-a încurajat Ludovic al XIV-lea pe Rákóczi?

Dup° evadare, Rákóczi s-a refugiat în Polonia. Aici a aflat de
r°scoala iobagilor din Mukacsevo care a izbucnit din cauza
impozitelor, a jafurilor £i a f°r°delegilor comise de soldat, ii
armatei imperiale. Conduc°torul iobagilor, Esze Tamás, £i-a
propus s°-l a£eze pe Rákóczi în fruntea r°scoalei. În
prim°vara anului 1703, conduc°torul t,°ranilor r°sculat,i, l-a
c°utat pe acesta în Polonia. Rákóczi se bizuia £i pe ajutorul
regelui francez, Ludovic al XIV-lea. Astfel, a acceptat con-
ducerea armatei £i s-a întors în Ungaria.
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În care lect, ie am înv°t, at despre curut, i?

PRIMELE SUCCESE

La început, printre r°sculat, i, se g°seau aproape numai iobagi.
Ca s° se adune din ce în ce mai mult,i sub steagurile sale,
Rákóczi a promis c° iobagul care se va înrola va fi scutit de
plata impozitului, împreun° cu familia sa, precum £i de
serviciile feudale. Pe de alt° parte, a urm°rit s° câ£tige £i
simpatia nobililor, de aceea a interzis soldat,ilor s°i jefuirea £i
distrugerea castelelor. Iobagii, care nu s-au înrolat, au fost în
continuare obligat,i s° presteze anumite servicii domnilor lor.

Oastea lui Rákóczi, oastea curut,ilor, a înaintat victorios
c°tre vestul t,°rii. Împ°ratul abia avea soldat,i care s° se fi
putut împotrivi acestora; soldat,ii s°i luptau împotriva
francezilor, undeva departe de granit,ele Ungariei. Împ°ratul

Baltage, armele cele mai
îndrăgite ale emigrant,ilor din
secolul al XVII-lea, apoi ale 

curut,ilor

Evadarea din închisoare. Când s-a aflat
despre corespondent,a dintre Rákóczi £i
regele francez, cumnatul s°u l-a avertizat
de primejdia în care se afla. Rákóczi îns°,
nu voia s°-£i p°r°seasc° sot,ia bolnav°.

Dup° ce l-au prins, l-au întemnit,at exact
acolo unde a fost t,inut £i bunicul s°u, 
Zrínyi Péter (participant la mi£carea lui
Wesselényi) înainte de execut,ie. Fiindc°
sot,ia lui Rákóczi degeaba se ruga pentru
grat,iere, aceasta, pân° la urm°, s-a decis s°
organizeze evadarea sot,ului. I-au trimis o
hain° de soldat prin comandantul
închisorii, astfel încât Rákóczi a putut s°
ias° afar° din fort°reat,°, f°r° prea mare
b°taie de cap.

Relat°rile despre oastea lui Rákóczi în
memoriile sale: „Am poruncit s° conduc°
o£tile în fat,a mea(...). ace£tia au sosit pe la
amiaz°, au fost înarmat,i cu bâte £i coase.
(...) Comandantul lor era Esze Tamás,
iobagul meu din Tarpa. Dup° ce am
st°pânit ur°rile(...) trupelor t,°r°ne£ti, am
oprit focurile de arme £i i-am oc°rât. Unii
(...) aveau dubii fat,° de persoana mea,
pân° când m-am identificat printr-un dis-
curs lung. (În acesta), mi-am exprimat sâr-
guint,a fat,° de t,ar° £i iubirea mea sincer°
fat,° de ei. Atunci, mi-au depus jur°mântul
cu mult° încântare. Eu însumi am ordonat
acest norod împ°rt,it pe haite.(...) Hrana au
împ°rt,it-o în prezent,a mea, am avut grij°
s° nu aduc°, nici vin £i nici p°linc° (...)
printre ace£tia. Am proclamat tribunalul
militar £i am numit un judec°tor pentru
ment,inerea disciplinei.”

Rezumat, i de ce a trebuit Rákóczi s°
introduc° disciplina!

Dup° p°rerea lui Rákóczi, mult,i au devenit
lobont,i pentru c° „Marea majoritate a
clerului (catolic) a crezut c° (...)
ment,inerea religiei depinde de dominat,ia
habsburgic°, iar a se împotrivi acesteia
este una cu distrugerea catolicismului”.
Rákóczi a fost un nobil catolic zelos. Nu a
permis nici jefuirea bisericilor.

Enumerat, i câteva insulte
care au condus, mai apoi, la
izbucnirea luptei pentru li-
bertate!
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se putea bizui doar pe ajutorul maghiarilor fideli coroanei,
care au fost numit,i lobont,i. V°zând succesele curut,ilor, din
ce în ce mai mult,i lobont,i au trecut de partea lui Rákóczi. A£a
a procedat £i unul dintre cei mai celebri comandant, i lobont, i,
Károlyi Sándor.

V°zând succesele militare ale lui Rákóczi Ferenc al 
II-lea, marea parte a nobilimii mici, chiar £i marea nobilime,
s-a al°turat curut,ilor. Rákóczi a fost ales principele
Transilvaniei la dieta din 1704, mai apoi, în anul 1705,
principele conduc°tor al Ungariei de c°tre Dieta de la
Szécsény.
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C°utat, i pe atlasul istoric Szécsény!
De ce au existat dou° diete separate, una  în

Transilvania £i una în Ungaria?

1. Cum a ajuns copilul Rákóczi în Viena?
2. De ce a sust, inut împ°ratul francez

intent, iile de lupt° ale lui Rákóczi?
3. Ce au hot°rât dietele?

Începuturile luptei pentru libertate 
conduse de Rákóczi Ferenc

Fiul lui Zrínyi Ilona: Rákóczi Ferenc.
Rákóczi în Polonia. 
1703: începutul luptei pentru libertate.
Diete: 1704, 1705.

Care este diferent, a dintre oastea
r°sculat, ilor £i armata organizat°?

50. RÁKÓCZI FERENC, „PRINCIPELE 

PREAM†RIT”

Principele Transilvaniei £i al Ungariei, Rákóczi Ferenc 
al II-lea, nu s-a încrezut nici dup° victoriile militare. 

¢tia c° lupta împotriva Habsburgilor va fi lung° £i grea. 
Pentru aceasta, avea nevoie de soldat, i 

disciplinat, i £i bine înarmat, i.

ORGANIZAREA ARMATEI

Rákóczi a transformat, prin eforturi colosale, oastea dezorga-
nizat° într-una disciplinat°. Dac° situat,ia cerea, pedepsea
aspru pe cei care negau poruncile sale. A avut grij° mai ales
de alegerea £i educarea ofit,erilor £i a generalilor. Alegea, în
aceste funct,ii, de obicei nobili bogat,i £i domni, cu toate c°,
din când în când, f°cea ofit,eri £i din rândul soldat, ilor talen-
tat, i, de origine modest°. 

Primul ziar din Ungaria. Rákóczi era con£tient c°, f°r° ajutor
extern, nu va putea înfrânge oastea imperial°. De aceea, a
urm°rit s° conving° marile puteri str°ine c° nu este un rebel ile-
gitim, ci lupt° pentru drepturile nat,iunii maghiare. A publicat
mai multe manifeste–scrieri conving°toare- în limba latin°. În
acestea a vrut s° dezmint° excesele £i minciunile presei vieneze,
imperiale.

Fragment din memoriile lui Rákóczi
despre instruirea ofit,erilor: „Fiindc°
mi-am propus, înc° de la începutul
r°zboiului, s° instruiesc ni£te ofit,eri, am
t,inut o curte mare, ca s° atrag nobilimea.
(...) Ca s° le fac poft° de sold°t,ie, am 
ridicat taberele imediat dup° ce s-a oprit
ninsoarea. (...) Îns° nu am înaintat atât de
repede, cum mi-a£ fi dorit. (...) Ceilalt,i (...)
generali nu munceau în acest spirit.”

Memoriile lui Rákóczi despre alegerea sa ca principe: „M-au
proclamat principele £i comandantul st°rilor aliate. Episcopul de
Eger a t,inut slujb°, iar eu mi-am depus jur°mântul în (...)
mâinile sale. Apoi, fiindc° voiau s° urmeze obiceiul str°bun,
adic° s°-£i ridice conduc°torul pe scut, £i eu am fost ridicat de
c°tre nobilime...

Am fost profund mi£cat de iubirea £i încrederea pe care 
mi-au acordat-o, atunci când au l°sat pe seama mea puterea
politic°, militar° £i financiar°.”

Blazonul lui Esze Tamás de pe diploma nobiliară, primită de la Rákóczi.
Tamás Esze a fost unicul ofit,er, de origine modestă, din oastea 

curut,ilor. A murit împuşcat, încercând să împace două trupe
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Din rândul ofit,erilor de spit,° modest°, s-a remarcat Bottyán
János. Acesta a ajuns, dintr-un simplu soldat, la rangul de
general, participând £i la asediul ora£ului Buda. Lupta tot tim-
pul în prima linie. A fost r°nit de mai multe ori, iar pân° la
urm°, a fost orbit la un ochi. Soldat, ii s°i, care l-au urmat în
orice primejdie, l-au numit Bottyán Chiorul (Vak Bottyán).
Datorit° meritelor sale militare, a primit de la împ°rat rangul
de general.

Cât, i ani au trecut între recucerirea ora£ului Buda £i lupta lui
Rákóczi?

Cine au fost lobont, ii?

La începutul r°scoalei lui Rákóczi, Bottyán Chiorul a fost
generalul trupelor de lobont,i. Degeaba £i-a dovedit vitejia în
mai multe rânduri, imperialii nu aveau încredere în el,
acuzându-l de tr°dare. Soldatul except,ional atunci s-a decis
s° treac° de partea lui Rákóczi. Din porunca principelui, a
trecut Dun°rea în anul 1705 £i a cucerit cea mai mare
parte a teritoriilor de aici.

Principele a pus foarte mult pret, pe talentul lui Bottyán,
care £i-a condus trupele cu iut,eala fulgerului, dar cu mult°
prudent,°. Rákóczi îl numea „Tigris apánk” (Tat°l tigru).

PRIMELE GREUT†T, I

R°zboiul a adus succese militare curut,ilor, îns° a costat din ce
în ce mai mult. Ce-i drept, regele francez trimitea bani, dar
ace£tia s-au cheltuit pentru cump°rarea armelor sau pentru
înfiint,area unor fabrici de armament, respectiv pentru
prepararea prafului de pu£c°.

Cine era regele francez pe atunci? De ce l-a sust, inut pe Rákóczi?

Rákóczi, ca s°-£i poat° pl°ti soldat,ii, a b°tut monede de
cupru. Acestea nu erau deloc valoroase, de aceea a poruncit
c° tot,i oamenii sunt obligat,i s° le primeasc°. Majoritatea
negustorilor îns°, nu-£i d°deau marfa pe asemenea monede
de cupru £i cereau, în continuare, monede de aur sau argint.
R°mânea nerezolvat° problema p°mânturilor r°mase neculti-
vate din cauza înrol°rilor. De aceea, mult, i nobili au împiedi-
cat înrolarea iobagilor.

Din ce metal au b°tut monede Sfântul ¢tefan £i Carol Robert?

DIETA DE LA ÓNOD

În anul 1707, Rákóczi a întrunit dieta la Ónod. Delegat,ii
nobilimii au fost de acord cu continuarea r°zboiului. Au
votat c°, de acum încolo, tot,i locuitorii t,°rii, indiferent
dac° sunt iobagi, clerici sau nobili, sunt obligat,i s°
pl°teasc° impozit.

Bercsényi Miklós, cel mai fidel om al lui Rákóczi, a pro-
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Bottyán János a fost copilul unor nobili
s°r°cit,i. P°rint,ii lui-ca s°-i ofere educat,ie
superioar°- l-au f°cut portar la colegiul
iezuit. Îns° el n°zuia la viat,a vitejilor £i nu
spre £tiint,e. A p°r°sit colegiul £i s-a înrolat
în cet°t,ile de margine. Curajul s°u s-a
dovedit îndat°. Odat°, a intrat deghizat în
t,°ran £i în ora£ul cucerit de turci, Nové
Zámky. A stat la pând° în fat,a minaretului.
Când mahomedanul, care chema poporul
la rug°ciune, (muezinul) a urcat în turn, s-
a furi£at dup° el £i l-a împins  jos. Ienicerii
l-au urm°rit, dar el i-a prins în capcan°:
tovar°£ii s°i înarmat,i a£teptau, în
apropierea ora£ului, turcii mânat,i de
r°zbunare.

Disciplina din oastea lui Bottyán.
Bottyán a interzis soldat,ilor jefuirea
poporului s°rac. I-a promis lui Rákóczi c°,
pe teritoriile cucerite: „am s° înfloresc
spânzur°torile cu cadavrele asupritorilor £i
ale persoanelor înr°ite.” ¢i, într-adev°r, pe
unde a umblat, soarta norodului s-a schim-
bat, adic° s-a îmbun°t°t,it. A murit în anul
1709. Oamenii din întreaga t,ar° l-au plâns.

Explicat, i expresia „am s° înfloresc
spânzur°torile”!

Rákóczi Ferenc al II-lea. Pictura lui Mányoki
Ádám ■ Remarcat,i mustat,a şi părul caracte-

ristic acelor vremuri!
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pus pentru vot: Independent,a Ungariei £i detronarea
Habsburgilor. Nobilimea, entuziast°, a strigat cu unanimi-
tate: „....De ast°zi* împ°ratul nu ne mai este rege!”

C°utat, i în atlasul istoric ora£ul Ónod!

T, ARA EPUIZAT† ÎN R†ZBOAIE

Entuziasmul nobilimii a sc°zut îns°, dup° Dieta de la Ónod.
Mult,i £i-au pl°tit impozitele cu iobagii lor. Din ce în ce mai
mult,i soldat,i au evadat, de£i au avut promisiunea principelui
c°, dac° vor rezista pân° la cap°t, vor fi eliberat,i din iob°gie
împreun° cu tot neamul lor. Poporul era ostenit de atâtea
r°zboaie £i tânjea dup° pace. Pe lâng° toate acestea, în
unele regiuni ale t,°rii £i epidemia de cium° a f°cut mari 
ravagii.

Rákóczi se baza pe ajutoarele externe. Fiindc° francezii au
fost învin£i de c°tre Habsburgi £i aliat,ii acestora, a cerut arme
£i soldat, i de la Rusia. T, arul rus înclina spre a-i acorda ajutor.
Rákóczi a c°l°torit în Polonia în anul 1710, cu scopul de a se
întâlni cu t,arul rus. ¢i-a îns°rcinat prietenul £i colegul,
generalul Károlyi Sándor, s° înceap°, cât timp este departe,
negocierile cu delegat,ii împ°ratului austriac.
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Recapitulat, i! Cine a fost t, arul Rusiei? Ce
at, i înv°t, at despre el?

Lupta călăret,ului curut, cu cel
lobont, ■ Cine sunt lobont,ii şi 

cine sunt curut,ii?
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PACEA DE LA SATU MARE

Károlyi nu credea în reu£ita curut, ilor sub nici o form°. El a
acceptat pacea oferit° de împ°rat. Aceasta a fost încheiat° în
anul 1711 la Satu Mare. Conform tratatului, cei care au
depus armele voluntar, erau scutit,i de pedeaps°. Astfel,
nobilimea, care a participat la luptele de eliberare, nu £i-a
pierdut domeniile. Împ°ratul a promis c° nedrept°t,ile £i
insultele, din cauza c°rora a izbucnit r°zmerit,a, nu se vor
mai repeta. Dup° încheierea p°cii, trupele curut,ilor s-au
adunat pe câmpia Moftinu Mare, pentru a depune armele.
Armata de 10 mii de soldat,i s-a împr°£tiat.

Rákóczi £i Bercsényi, împreun° cu alt,i tovar°£i de-ai lor,
nu cereau mila împ°ratului. Ace£tia £tiau c° Habsburgii au
mai înc°lcat £i alte promisiuni. Au suspectat c° nici Pacea de
la Satu Mare nu va fi respectat°. De aceea, în loc s° se
întoarc° acas°, au ales emigrarea.
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Dat, i exemple în care Habsburgii £i- au mai înc°lcat promisiunile!
(pag. 187)

1. Cine a fost Bottyán János? 
2. De ce nu s-au rezolvat problemele finan-

ciare prin baterea monedelor de cupru?
3. Care sunt cauzele:
– interne
– externe  ale înfrângerii?
4. Care este esent,a P°cii de la Satu Mare?

Rákóczi Ferenc, principele pream°rit

Armata organizat° pentru lupt°.
Lipsa de bani›baterea monedelor de cupru.
1707. Dieta de la Ónod. Detronarea Habsburgilor.
Se intensific° greut°t,ile.
Pacea de la Satu Mare: 1711.

Castelul Rákóczi de la Sárospatak

Bercsényi, prietenul şi camaradul lui Rákóczi
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RÁKÓCZI ÎN EMIGRAT, IE ● Dup° încheierea P°cii de la Satu
Mare, Rákóczi Ferenc al II-lea a r°mas în Polonia. O parte
dintre însot,itorii s°i au acceptat grat,ierea împ°ratului £i s-au
întors în Ungaria. Rákóczi îns°, nu a fost dispus s° renunt,e la
titlul de principe – dar nu din vanitate. Atunci când l-au ales
principe, Rákóczi a jurat c° nu va renunt,a la titlu niciodat°.
De aceea, s-a gândit c° î£i va t,ine cuvântul dat, chiar £i în
emigrat,ie.
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LECTURĂ

În care b°t°lie at, i mai înv°t,at despre
Eugeniu de Savoya!

Comandant,ii oastei franceze au fost încân-
tat,i s° primeasc° soldat,ii lui Rákóczi,
adic° husarii. Le-au stimat cuno£tint,ele
militare, mai ales abilitatea lor de a porni
atacuri prompte. Au înfiint,at chiar un reg-
iment de husari maghiari.

Regimentul exist° £i azi, £i poart°
numele lui Bercsényi. Azi îns° nu lupt° pe
cal ci cu para£ute, de pe avioane. ¢i-au
p°strat îns° mar£ul în amintirea fondato-
rilor, care începe: „Gyönge violának...”.

Principele a sperat c°, în cazul în care va porni o nou°
lupt°, va primi din nou ajutor francez, de aceea s-a dus la
Paris. Dar s-a în£elat; Ludovic al XIV-lea nu a vrut s° încalce
pacea încheiat° cu Habsburgii. „Regele Soare” l-a primit cu
curtoazie, l-a tratat cu mare pomp°, dar i-a interzis s°
comploteze împotriva împ°ratului austriac.

În vara anului 1716, a izbucnit un r°zboi între sultan £i
Habsburgi. Rákóczi a fost chemat de c°tre turci, ca s°-i ajute
în înfrângerea inamicului comun. Principele s-a îmbarcat £i a
mers direct la curtea Sultanului. Marea parte a celor din emi-
grat,ia polonez° au pornit £i ei la drum, în sperant,a c°, având
ajutorul turcilor, vor reîncepe luptele pentru libertate. Când
au ajuns îns°, soarta r°zboiului s-a £i decis. În luptele dintre
1716 £i 1718, oastea Habsburgilor a avut succese majore. Au
reu£it s° recucereasc° de la turci cet°t,ile de la Timi£oara £i
Belgrad. Campania militar° a fost condus° de Eugen de
Savoya.

Dup° înfrângere, sultanul s-a decis s° încheie pacea cu
împ°ratul. Delegat,ii împ°ratului i-au cerut sultanului s° nu
ofere refugiu lui Rákóczi £i camarazilor s°i. Îns° sultanul era
con£tient c° emigrant,ii ar avea o soart° crunt° la Viena, foarte
probabil ar fi întemnit,at,i, apoi executat,i. De aceea le-a permis

Cetatea Sirok. După lupta
lui Rákóczi împăratul a
dărâmat majoritatea ce-
tăt,ilor maghiare, sau le-a
lăsat pradă, ca să nu mai
servească drept puncte
ale rezistent,ei. Asta a fost 

şi soarta cetăt,ii Sirok.
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s° r°mân°, îns° nu în capital° ci într-o localitate mic° de
provincie numit°, Rodostó. Rákóczi, principele pream°rit, £i
camarazii s°i au tr°it restul viet,ii în s°r°cie. Printre camarazii
acestuia se afla £i nobilul extrem de cult, Mikes Kelemen. Din
scrierile sale £tim c° Rákóczi, nici în cele mai dureroase clipe
ale emigr°rii, nu £i-a pierdut mândria. Oamenii f°r° sperant,°
£i întristat,i au fost consolat,i chiar de principe.

Emigrant,ii au fost înmormântat,i la Rodostó. R°m°£it,ele lui
Rákóczi au fost retrimise în patria sa £i depuse în catedrala
de la Košice, în 1906. 
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C°utat, i, în atlasul istoric, în ce t, ar° se afl°
azi Košice!    

Sicriul lui Rákóczi al II-lea
în domul de la Kosiče.
Rămăşit,ele principelui
(împreună cu cele ale lui
Zrínyi Ilona şi ale lui Thö-
köly Imre) au fost aduse 
din Turcia, în anul 1906.
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RECAPITULARE

1. Cine a domnit în Ungaria scindat° în dou°?
2. În urma c°rui eveniment £i când s-a scindat t,ara în trei?
3. Cine a fost primul principe important al Transilvaniei?
4. De ce au fost pustiite p°mânturile agricole din zona de

ocupat,ie?
5. Ce fel de cl°diri s-au construit în zona de ocupat,ie

turceasc°?
6. Unde se t,ineau dietele în Regatul Ungariei?
7. De ce a crescut rolul alodiului în secolul al XVI-lea?
8. Care cet°t,i maghiare au fost asediate de c°tre turci în anii

1532, 1552, 1566? Cine a ie£it înving°tor? Prezentat,i
campaniile militare otomane folosind atlasul istoric! 

9. Ce fel de religii protestante s-au r°spândit în Ungaria în
secolul al XVI-lea? Ce este religia unitarian°? În care
parte a Ungariei s-a r°spândit?

10. Cine a tradus, pentru prima oar°, Biblia în limba
maghiar°?

11. De ce s-au intentat procese bazate pe acuzat,ii false
împotriva nobililor maghiari? Cine a fost cel mai celebru
condamnat?

12. Cum s-a ap°rat Bocskai fat,° de absolutismul habsburgic?
Când a pornit în lupt°?

13. Ce fel de rezultate a avut Pacea de la Viena?
14. Prin ce s-a remarcat Pázmány Péter?
15. Ce fel de dispozit,ii economice, financiare £i militare a

adus Bethlen Gábor pentru a moderniza principatul?
Când a domnit  celebrul principe?

16. Care a fost cel mai de seam° succes al lui Zrínyi Miklós?
Zrínyi nu a fost doar un soldat priceput ci £i un...?

17. De ce sunt renumit,i Wesselényi Ferenc £i Thököly Imre?
18. Când s-a recucerit Buda £i partea central° a Ungariei?
19. Cum a ajuns Rákóczi Ferenc în Polonia?
20. De când £i pân° când a t,inut lupta pentru libertate con-

dus° de Rákóczi?
21. Ce s-a întâmplat la Dieta de la Ónod?
22. Care a fost esent,a P°cii de la Satu Mare? Dezbatet,i dac°

aceasta a fost sau nu favorabil° maghiarilor!
23. Unde a murit Rákóczi?

Propuneri pentru lectur° suplimentar°:

Lengyel Balázs: A török Magyarországon. Képes történelem. Bp., 1975

R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. Képes történelem. Bp., 1968

R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Új képes történelem. Bp., 1997

Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor. Bp., 1995

Hámori Péter: A magyar hajózás története. Bp., 1999

Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse. Bp., 1976

Kósa Csaba: Félhold és kétfejû sas. A magyarság története 1526-tól 1790-
ig. Bp., 1993

Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból. Bp.,

1981

Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös.

Ôrsi Ferenc: A Tenkes kapitánya. Bp., 1976
Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Diák ki kicsoda. Bp., 1994

Száva István- Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1976

Dup° înfrângerea de la Mohács, Ungaria
s-a scindat, mai întâi, în dou°, iar mai
apoi în trei p°rt,i: la vest £i la nord s-a
format, sub domnia Habsburgilor,
Regatul Ungariei, zona central° a r°mas
sub ocupat,ia otoman°, iar cea de la
r°s°rit Principatul Transilvaniei.

Teritoriile de sub st°pânire otoman°
au r°mas subdezvoltate, iar num°rul
locuitorilor a sc°zut încontinuu. La 
granit,a dintre zona de ocupat,ie £i
Regatul Ungariei, s-au dus b°t°lii semni-
ficative pentru posesiunea cet°t,ilor de
margine.

Bog°t,ia Regatului Ungariei a crescut,
nobilimea (în principiu elita) s-a
îmbog°t,it £i ea. Nobilimea maghiar° £i-a
ap°rat cu fermitate, împotriva regilor
care guvernau de la Viena, drepturile
câ£tigate. Aceasta a contribuit £i la
r°spândirea reformei. Mai târziu, a
izbucnit, sub conducerea lui Bocskai
István o revolt° împotriva Habsburgilor.
Victoriile lui Bocskai au putut fi
ment,inute, mai târziu, doar prin lupte
crâncene. În aceste lupte, nobilii din
Ungaria au fost sust,inut,i £i de c°tre prin-
cipii Transilvaniei.

Principatul Transilvaniei, recunoscând
autoritatea sultanului, a reu£it s° ment,in°
o stare relativ° de pace. Micul principat
£i-a atins apogeul cultural £i economic
sub principii Bethlen Gábor £i Rákóczi
György I. Îns°, la mijlocul secolului al
XVII-lea Transilvania a fost pustiit° de
c°tre o£ti otomane.

Habsburgii nu doreau alungarea tur-
cilor, prin urmare Ungaria a fost pustiit°
încontinuu. Din aceste motive, a avut 
loc £i complotul lui Wesselényi, iar mai
apoi lupta lui Thököly Imre. V°zând
succesele militare ale lui Thököly, turcii
au pornit un nou asalt împotriva Vienei.
Acest eveniment marcheaz° momentul
în care Habsburgii s-au hot°rât s°
recurg° la ajutor internat,ional pentru a
goni turcii din Ungaria.

Dup° recucerirea ora£ului Buda, Habs-
burgii au tratat Ungaria ca fiind t,ar°
cucerit°. Aceasta a condus, mai apoi, la
lupta pentru libertate a lui Rákóczi, care
a putut fi înfrânt° abia dup° 8 ani. Ca
urmare a acestei lupte, nobilimea maghiar°
£i-a înt°rit drepturile str°bune, iar
Ungaria £i-a p°strat autonomia relativ°
din interiorul Imperiului Habsburgic.
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altar: mas° de cult, pe care sunt plasate obiectele necesare
slujbei £i pe care se oficiaz° liturghia.

arhiv°: institut,ie fondat° pentru p°strarea £i organizarea
documentelor importante.

armur°: „hain° din fier” ce servea drept scut protector în
Evul Mediu. Aceasta se f°cea în mai multe feluri. De
obicei, se suprapuneau ni£te pl°ci de fier în a£a fel
încât s° se muleze pe corp.

articol: marf°.
bei: conduc°tor militar mahomedan (turc).
blazon: emblem° caracteristic°, care era desenat° urmând

anumite reguli. Blazonul putea apart,ine unei persoane,
familii sau unui ora£; azi desemneaz° diferite organi-
zat,ii.

burt°: peret,ii stomacului de vac°. Dup° ce se cur°t,°, se
fierbe bine £i se condimenteaz°. Ciorba de burt° este £i
azi o mâncare delicioas° c°utat° de gurmanzi.

caravan°: convoi de negustori c°l°rind prin de£ert pe
c°mile sau catâri.

catedral°: biserica din re£edint,a arhiepiscopului sau a epis-
copului, în care slujbele sunt oficiate, de obicei, de
c°tre prelat,i.

Cronica lui Thuróczy: lucrare editat° în secolul al XV-lea,
cu doi ani înaintea mort,ii lui Matei Corvin, £i care
prezint° istoria maghiarilor de la „începuturi” pân° la
domnia regelui Matei. Autorul acestuia este umanistul
János Thuróczy, unul dintre funct,ionarii juridici ai
regelui. Cea mai valoroas° parte a lucr°rii este cea
referitoare la perioada dintre moartea reginei Maria
pân° la domnia lui Matei Corvin, fiindc° se bazeaz° pe
cercet°rile proprii ale autorului.

Cronica Pictat°: codex maghiar de limb° latin° din secolul
al XIV-lea, care descrie istoria maghiarilor pân° la
domnia lui Carol I. Pe lâng° descrierea evenimentelor
reale, ea cont,ine £i multe mituri. Numele ei provine
din numeroasele imagini colorate (miniaturi) ce
însot,esc textul.

cronic°: carte veche de istorie.
denar: moned° de argint cu valoare sc°zut°. ¢i regele

¢tefan cel Sfânt a b°tut denari.
desag°: traist° care se poart° pe um°r.
evlavie: sentiment religios puternic, orientare c°tre divin.
flancuri: extremitatea din stânga sau dreapta a unei format,ii

militare.
format, iune: unitate militar°.
frate: c°lug°r franciscan ori dominican.
gâde: c°l°u, hoher.
germani: populat,ie din secolul al II-lea î. Hr, din zonele

M°rii Nordului £i ale M°rii Baltice. De aici, s-au tras
mai apoi spre teritoriul Germaniei de azi, în zona flu-
viilor Rin £i Dun°re. P°mânturile £i animalele au fost 
îngrijite de c°tre femei £i slugi, b°rbat,ii se ocupau
îndeosebi de vân°toare £i r°zboaie. S-au luptat mult cu
romanii, cu succese alternative. (Au fost ment,ionat,i de
Cezar £i de Tacit. ) În secolele IV £i V, s-au a£ezat ca

aliat,i pe teritoriile Imperiului Roman £i au înfiint,at
regate. Din limbile germanice, fac parte engleza, 
germana, suedeza £i daneza.

gogoa£° de ristic: excrescent,° globular° cauzat° de c°tre
parazit,ii plantelor, îndeosebi ai copacilor.

ham: ansamblu de curele cu care se înh°ma calul la plug
sau c°rut,°.

han: titlu princiar turcesc (sau mongol).
intrig°: complot r°ut°cios.
isp°£ire: conform înv°t,°turilor bisericii catolice, pentru a

ajunge în rai, nu este suficient° c°int,a. Este nevoie de
s°vâr£irea unor fapte bune-al c°ror scop este
r°scump°rarea p°catelor.

jder: un fel de nev°stuic°, animal carnivor, cu blana brun
închis°.

machet°: reproducerea, de obicei la scar° redus°, a unei
lucr°ri sau unor mijloace de transport.

marf°: produs al muncii (recolt°, articole industriale etc.)
destinat schimbului prin intermediul vânz°rii-
cump°r°rii.

mânarea la jir: mai demult, porcii erau mânat,i în p°durile
de stejari, pentru a se hr°ni cu ghind°.

mântuire: conform înv°t,°turilor religioase, doar persoanele
mântuite ajung în rai.

mu£cheta: pu£c° veche cu fitil. Fitilul servea pentru
aprinderea prafului de pu£c°.

neam: leg°tur° de sânge, rudenie mai extins° decât familia.
În Evul Mediu, membrii acestuia erau unit,i £i prin
convingerea c° se trag din acela£i str°bun (cum ar fi un
animal sau om cu puteri magice).

nobil: acele persoane care au avut propriet°t,i imense de
p°mânt £i beneficiau de dreptul de a purta arm°.
Ace£tia aveau diferite privilegii: cum ar fi, de exem-
plu, îndeplinirea unor funct,ii sau scutirea de impozite.

nomad: denumirea popoarelor care nu tr°iesc stabil pe un
teritoriu, ci î£i schimb° frecvent a£ezarea £i se ocup°,
în principal, cu p°£unatul animalelor.

oaste de mercenari: armat° angajat° cu sold° -adic° cu
leaf°- alc°tuit° din soldat,i extrem de performant,i.

paradis: denumirea raiului. Conform islamului, paradisul
este locul unde cre£tinul se va delecta cu pl°ceri
trupe£ti £i suflete£ti.

parazit: organism animal sau vegetal, care se hr°ne£te pe
seama altui organism.

p°gân: politeist. (Sau necre£tin.)
pelerin°: hain° lung° £i larg°.
pelerini: sunt acei credincio£i care viziteaz° locurile sfinte,

de obicei, mergând pe jos.
pirat: hot, de mare.
plantat, ie: teren agricol, pe suprafat,a c°ruia se cultiv° mai

mult,i ani la rând acela£i soi. Cele mai cunoscute plante
de acest gen sunt: bumbacul, bananele, portocalele,
tutunul etc.

print, , principe: nobil din familia regal° sau din familiile de
rangul cel mai apropiat de familia regal°. În vremea
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Arpadienilor, de multe ori print,ul era conduc°torul tru-
pelor regale.

profesor: profesor erudit. (Azi, folosim termenul pentru
desemnarea profesorilor universitari.)

profet: cel care mediaz° între divin £i umanitate în religia
iudaic°, cre£tin° £i mahomedan°.

poliptic: reprezentare a unui altar prin mai multe panouri
articulate care cuprind fiecare o scen° a compozit,iei.

risipire: folosirea nechibzuit° a bunurilor materiale.
ruteni: populat,ie slav° estic° care a migrat în partea nord-

estic° a Ungariei, cândva în Evul Mediu.
sabie: arm° curbat° cu un singur t°i£. Era arma folosit° de

c°l°ret,i.
sceptru: toiag scurt, ornamentat, f°urit, de obicei, din aur.

Este simbolul autorit°t,ii.
sc°rit, ° de £a: suport din piele sau metal, ce atârn° de pe £a.
secera: unealt° agricol° antic°. Cu ajutorul lamei sale

ascut,ite, se t°iau tulpinile cerealelor, la seceri£.
sinagoga: loc de rug°ciune; în aceste locuri, î£i celebreaz°

slujbele, î£i citesc textele sacre £i învat,° tineretul cei
de religie iudaic°.

solda: sum° de bani pl°tit° militarilor.
spiral°: curb° plan° deschis° care se rote£te sau se

înf°£oar° în jurul unui punct fix.
stat: organizare politico-juridic°, care asigur° ment,inerea

ordinii interne pe un anumit teritoriu £i protejeaz°
locuitorii de atacurile externe. Statul î£i îndepline£te
sarcinile cu ajutorul funct,ionarilor £i trupelor armate.
În Evul Mediu, a fost condus, de obicei, de c°tre regi.

superstit, ie: cineva este superstit,ios dac° atribuie puteri
paranormale, magice unor lucruri (de ex. pisica
neagr°) sau unor fapte (cum ar fi cioc°nitul cu mâna
stâng°).

scorbut: boal° extrem de grav° ce survine datorit° lipsei de
vitamina C £i se manifest° prin paradontoz° £i hemo-
ragie.

tolb°: printre cele mai frumoase piese ale portului mas-
culin al desc°lec°torilor maghiari se num°r° £i tolbele
lucrate cu argint. Nu este deloc întâmpl°tor c° acestea
serveau £i ca simbol al puterii. Atârnau pe dreapta, iar
purt°torul lor aici t,inea amnarul, cremenea £i iasca,
instrumente necesare pentru aprinderea focului.

traist° de cer£etor:
trând°vie: lene.

vin focos: vin tare.
voievod: domnitorul unui t,inut din sudul sau estul Europei.
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476: C°derea Imperiului Roman de Apus, începutul
Evului Mediu.

622: „fuga” lui Mahomed.
800. Încoronarea lui Carol cel Mare.

1054: schisma lumii cre£tine.

1095: Papa anunt,° prima cruciad°.
1099: cucerirea Ierusalimului de c°tre cruciat,i.

1291: terminarea cruciadelor.

1337: începutul R°zboiului de 100 de Ani.
1347: prima campanie napolitan° a lui Ludovic cel

Mare.
1347–1352: marea epidemie de cium° din Europa.
1370: Ludovic cel Mare regele Poloniei.

1414–1417: Conciliul de la Konstanz.
1415: arderea pe rug a lui Ioan Hus.

1453: Constantinopolul este cucerit de c°tre turci.
Sfâr£itul R°zboiului de 100 de Ani.

1492: Columb descoper° America.
Începutul epocii moderne.

1509-1547: Henric al VIII-lea, regele Angliei.
1517: Lansarea înv°t,°turilor lutherane. Începuturile

Reformei.

În jurul lui 1530: înv°t,°turile lui Calvin.

1545: începutul Conciliului de la Trident.

972–997: principele Géza.
997–1038: domnia lui ¢tefan I (Cel Sfânt).
1000: Încoronarea lui ¢tefan I (Cel Sfânt).
1044: Petru îl învinge pe Aba Sámuel.
1046: r°scoala p°gân° condus° de Vata.
1046–1060: domnia lui Andrei I
1060–1063: domnia lui Béla I
1077–1095: domnia lui Ladislau I (Cel Sfânt) 
1095–1116: domnia lui Könyves Kálmán.
1172–1196: domnia lui Béla al III-lea.
1205–1235: domnia lui Andrei al II-lea.
1222: Bula de Aur.
1235–1270: domnia lui Béla al IV-lea.
1241–1242: invazii t°tare.
1290–1301: domnia lui Andrei al III-lea.
1301: se stinge descendent,a masculin° a Arpadienilor.
1308–1342: domnia lui Carol I
1335: întâlnirea regilor de la Vi£egrad.
1342–1382: domnia lui Ludovic cel Mare.
1351: legile lui Ludovic cel Mare.

1387–1437: domnia lui Sigismund.
1396: înfrângerea de la Nicopole.

1437: r°scoala t,°r°neasc° condus° de Budai Nagy
Antal

1440–1444: domnia lui Vladislav I
1444: campania lung° a lui Iancu de Hunedoara.
1444: b°t°lia de la Varin.
1446–1452: guvernatorul Iancu de Hunedoara.
1448: înfrângerea de la Câmpia Mierlei.

1456: victoria de la Belgrad.
1458–1490: domnia lui Matei Corvin.
1490–1516: domnia lui Vladislav al II-lea.

1514: r°scoala t,°r°neasc° condus° de Doja.

1526, 29 august: dezastrul de la Mohács.
1532: asediul ora£ului Kôszeg.
1538: Pacea de la Oradea.
1541: cucerirea ora£ului Buda de c°tre turci.

CRONOLOGIE 
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1555: „pe a cui p°mânt tr°ie£ti, religia aceluia o ai”.
1558–1603: Elisabeta I, regina Angliei.
1568: T, °rile de Jos se r°scoal° împotriva domniei

spaniole.

1588: înfrângerea flotei spaniole.

1618–1648: R°zboiul de 30 de Ani.

1640: Carol I convoac° Parlamentul.
1649: decapitarea lui Carol I. Republica englez°.
1643–1715: regele francez Ludovic al XIV-lea.
1660: Anglia devine din nou regat (Carol al II-lea).
1682-1725: Petru I cel Mare, t,arul Rusiei.

1689: Declarat,ia Drepturilor
1700–1714: marele r°zboi pentru tronul spaniol. 

1552: asaltul cet°t,ilor Timi£oara, Drégely £i Eger.

1566: asaltul cet°t,ii Szigetvár.
1568: Dieta de la Turda.
1571–1586: Báthori István, principele Transilvaniei.

1593: începutul R°zboiului de 15 Ani.
1605: Bocskay István, principele Ungariei £i al
Transilvaniei.
1606: Pacea de la Viena. Pace £i cu turcii.
1613–1629: Bethlen Gábor principele Transilvaniei.
1616: Pázmány Péter, arhiepiscopul de Esztergom.

1630–1648: Rákóczi György I, principele Transilva-
niei.

1648-1660: Rákóczi György al II-lea, principele
Transilvaniei.

1664: campania de iarn° a lui Zrínyi Miklós. Pacea de
la Vasvár.

1686: eliberarea ora£ului Buda £i a Ungariei de
Mijloc.

1703: începuturile luptei pentru libertate conduse de
Rákóczi Ferenc al II-lea.
1704: Rákóczi Ferenc, principele Transilvaniei.
1705: Dieta de la Szécsény – Rákóczi principele
comandant al Ungariei.
1707: detronarea Habsburgilor la Dieta de la Ónod.
1711:Pacea de la Satu Mare.
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Aba Sámuel 67
Allah 22
Álmos, principe 73
alodiu 12, 170
Andrei al III-lea 86
Andrei al II-lea 75, 76, 78
Anonymus 74, 77
arbalet° 47
arhiepiscop 17
asolament bienal 12
asolament trienal 12

Bakócz Tamás 120
Batu, hanul 79, 80
Béla (I.) 70
Béla (III.) 74, 75, 77
Béla (IV.) 79–85, 105
benedictinii (c°lug°ri) 18, 19, 62
Bethlen Gábor 183
Bocskai István 179
Bonfini 117
breasl° 41, 104
Budai Nagy Antal 102
Bulcsú 62

calif 23
Calvin, Jean 141, 153
Carol (I.) 92
Carol cel Mare 26
codex 18, 20
Columb, Cristofor 133
comert, la distant,° 40
comert, local 40
comert, mondial 136
corvine 115
cr°i£ori 86, 92
Cromwell 154, 155
cruciad° 35, 110, 119

d’Arc, Jeanne 48
Diósgyôr 98
dominicanii (c°lug°ri) 42, 78
donjon 14
Doja, Gheorghe 120
Drake 148
dreptul de palo£ 96

Elisabeta (Sfânta) 76
Elisabeta 150
episcop 17
eretic 8

Ferdinand, Habsburg 164
feudalism 27
feudalism 7
franciscanii (c°lug°ri) 42, 110, 120 

Gellért (Gerard), episcopul 66, 67,
68 
germanii 6, 7
Géza, principe 62
Gheorghe, Fratele 165, 166
gospod°rie autarhic° 15
Gutenberg, Johann 53

haiduci 168, 179
ham 12
Henrik al VIII-lea 149
Huss Jan 103

Iancu de Hunedoara 108–112
ienicer 50, 167, 168
Ierusalim 35
iezuit,i 145, 181, 184 
impozit pe poart° 93
impozitul pe fum (banii fumului)
114
inchizit,ie 44, 144
Iulian, Fratele 77, 78
iurt° 58
Iustinianus 9

jude 65
Jurisics Miklós 172

Károlyi Gáspár 177
Kinizsi Pál 113
Koppány 63
Könyves Kálmán 70, 73, 91

Ladislau (I, Sfântul) 70, 71, 72
Ladislau Cumanul 85
legea nonei 95
legenda 17
Lehel 62
Ludovic (I, cel Mare) 95, 107
Ludovic al II-lea 122
Ludovic al XIV-lea 157
Luther, Martin 139

Mahomed 21, 22
m°n°stire 18
manufactur° 137
Margareta (Sfânta) 83

Matei Corvin 112–119
Mecca 21
minaret 23, 168, 196 
moschee 23, 168

ora£ liber regesc 101
ordine cer£etoare 42, 66 

Pannonhalma 62
Papa 17, 25, 26, 31, 35, 101
Papa Grigore al VII-lea 33
paroh 16
Pázmány Péter 181
pelerini 37
pergament 20
Petru cel Mare 160
profet 24
protestant,i 140

Rákóczi Ferenc 193–200 
R°zboiul de 15 Ani 178
R°zboiul de 30 de Ani 141, 184
relicv° 17
robot° 12

schism° 31
sfânt 17, 72, 75, 76, 83
Sfântul Benedict 19 
Sigismund 99, 102, 105
sihastru 18
sinagog° 104
sinod, conciliu 8, 100, 144
Soliman (I) 123
spahiu 50, 167
Szapolyai János 121, 124, 164

¢tefan (I, Sfântul) 62–66

târg 101
Thököly Imre 188, 189 
Tomori Pál 125

Vasco da Gama 132
Vata 67
Vazul 66
Vespucci, Amerigo 134
Vladislav al II-lea 119
Werböczy, István 122

Zrínyi Miklós (sr.) 175
Zrínyi Miklós (jr.) 186
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