
Dragi elevi, cu acest manual împreună cu celelalte volume ale 
seriei Istoria bazată pe izvoare pornim pe un nou drum să des-
coperim interesanta lume a trecutului. Cunoştințele noastre le 
vom descoperi în mare parte din izvoare, lucrări individuale 
sau cooperând cu partenerii noștri. Dacă răsfoim cartea,  vom 
vedea cât de diversă este lumea izvoarelor: ele conțin nu doar 
texte interesante ci şi imagini, hărţi, ilustraţii grafice precum 
şi tabele, diagrame cu diferite date. Este cu mult mai intere-
sant să lucrezi decât să îți pierzi timpul cu învățarea unor date 
lexicale.La examenul de bacalaureat care marchează încheie-
rea studiilor tale liceale ți se vor pretinde nu atât fapte, date 
exacte ci îţi va fi examinată capacitatea de a folosi cunoştin-
țele acumulate la orele de istorie. Suntem oare capabili să tra-
gem concluzii potrivite din izvoarele scrise, din imagini, ilus-
trații grafice şi hărți? Ce fel de factori luăm în considerare în 
aprecierea unui eveniment sau a unei personalități istorice? 
Suntem oare în stare să ne formăm singuri o idee, părere pro-
prie fundamentată şi să ne apăram convingerea în cadrul unei 
dispute? Manualul nostru ajută în mare măsură la formarea 
acestor deprinderi. Te pregăteşte pentru examenul de bacala-
ureat, atât la nivel mediu cât şi la nivel avansat. 

Cunoaşterea istoriei bazată pe izvoare impune mai mul-
te condiții.  Sunt necesare unele cunoştințe de bază.  Fără 
acestea, izvoarele istorice nu ni se destăinuie. Este nevoie şi 
de mult timp şi exerciţiu. Toate acestea sunt asigurate de că-
tre manualul nostru prin conținutul şi structura sa inovatoare. 

Manualul constă din patru capitole mari conținând în total 
patruzeci de lecţii. Lecţiile se împart în trei categorii: textul au-
torului de circa o pagină şi jumătate este urmat de Arhiva care 
conține izvoarele propuse spre interpretare, ilustrații grafice, 
hărți schițate şi imagini şi de Punctele de vedere care fac posi-
bil să „forăm” în trecut la mari adâncimi. Să vedem, cum ne aju-
tă aceste categorii la învățat. 

Textul autorului ne aminteşte cel mai mult de manualele 
tradiționale. În acesta se găseşte tot ceea ce, în baza cerințelor 
curriculei şcolare şi a examenului de bacalaureat, trebuie învă-
ţat. Textul autorului tratează  concentrat şi logic acele fapte şi 
contexte care sunt indispensabile pentru a înţelege perioada 
sau tema respectivă şi pentru a putea analiza izvoarele ce țin 
de o temă sau alta. Proporţia textului nu depăşeşte niciunde 
o pagină şi jumătate. E mai degrabă apropiată de o pagină. În-
vățarea este facilitată de faptul că am scos în evidență cu lite-
re îngroşate  cele  mai importante contexte, relaţii cât şi ma-
terialul lexical cerut la bacalaureat (date, termeni, topografie).

Poate unii vor considera, că textul autorului conţine mai 
puţine materiale lexicale decât ar fi necesar. Spre liniştirea 
acestora putem spune că manualul conține materia ce se 

cere atât la bacalaureatul   de nivel mediu cât şi la cel avansat. 
Însă fără reducerea materialului de învățat nu ar mai fi nevoie 
de manualul nostru cu structura sa nouă  deoarece însuşirea 
multitudinii de informaţii lexicale le-ar lua din timpul consa-
crat interpretării izvoarelor. Îndelungata activitate didactică a 
autorului l-a convins pe acesta că mai puțin înseamnă de fapt 
mai mult, dacă acest puțin se transformă cu în adevărate cu-
noştințe aplicabile. Dintr-o masă mai mare de cunoştințe este 
mai greu să scoți în evidență esențialul, să descoperi elemen-
tele de context. Să nu uităm, că totodată cărţile de specialita-
te cât şi internetul oferă elevilor pasionați de istorie posibili-
tăți multiple pentru a-şi lărgi orizontul de cunoaştere. (Având 
în vedere faptul, că materialul de pe internet se modifică des, 
am considerat inoportună includerea de link-uri în manual.)

Partea cea mai voluminoasă a manualului este Arhiva. La 
ore se va lucra tocmai cu aceste izvoare scrise adică adevărate 
surse istorice, imagini, ilustrații grafice şi hărți.  În acest fel ne 
putem dezvolta capacitățile necesare pentru o mai bună cu-
noaștere a trecutului iar în acelaşi timp ne putem extinde, îm-
bogăţi cunoştinţele acumulate din textul autorului cu detalii 
esențiale  şi interesante. Şi ca elev trebuie să ne dăm seama 
de rostul acestei frumoase sarcini chiar dacă ne ia mult timp 
şi pare complicată. Să nu credem că e timp irosit atunci când 
încercăm prin muncă asiduuă să desluşim adevăratul sens al 
vreunui termen sau naturalețea vreunui proces. Se pare că 
este mult mai uşor să învățăm definiția unui termen sau de-
scrierea unui proces. Dar aceasta este doar aparent un câş-
tig, fiindcă nici la examenul de bacalaureat şi nici în viaţă nu 
ne ajută cu nimic dacă redăm constatările formulate de alții. 
Este mai eficient deci să gândim independent. Pentru aceas-
ta este însă nevoie să dispunem de cunoştințele care ne per-
mit să adunăm, prelucrăm şi interpretăm informațiile. Mult ci-
tata frază a lui Herodot conform căreia „istoria este învățătoa-
rea vieții” este valabilă şi în această privință. Acel elev care la 
o ora de istorie învață să destăinuie esențialul, intențiile auto-
rului dintr-un text scris cu secole, ba chiar cu milenii în urmă, 
acela învață să perceapă mai mult şi din ştirile zilelor noastre. 
Atunci când analizăm o clădire veche, o statuie  învățăm de-
fapt să înțelegem şi mesajul creațiilor artistice ale prezentu-
lui în care trăim.  

Ne-am străduit ca analiza izvoarelor să fie  cât mai variată 
şi interesantă. În manual sunt izvoare scrise pe teme diverse 
şi de diferite tipuri, hărți redate în feluri diferite, ilustrații grafi-
ce cu teme şi moduri de predare diferite, imagini din cele mai 
variate. Materialul Arhivei, spre deosebire de cuvântul autoru-
lui, poate părea la prima vedere excesiv. Dar să nu uităm că 
această parte a manualului nu este destinată însuşirii efective 
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ci doar ne ajută, prin interpretarea sa, să ne creăm o imagine 
mai nuanțată despre tema tratată  şi să formulăm idei perso-
nale despre cele învățate. 

Interpretarea izvoarelor este facilitată de întrebările, exer-
cițiile care, asemenea izvoarelor, sunt pur opționale. Cel mai 
bine ar fi ca noi înşine să formulăm acele întrebări fiindcă 
atunci ar însemna că tema respectivă ne interesează şi că o 
abordăm pe cât se poate de constructiv.  

Orientarea în Arhivă dar şi învățarea sunt facilitate prin fap-
tul că izvoarele au fost grupate în funcţie de subcapitolele tex-
tului autorului fiind numerotate de la lecție la lecție. Culorile 
numerelor cardinale marchează conținutul izvoarelor iar ace-
le mici imagini (pictogramele) marchează domeniile de in-
teres prevăzute în cerinţele pentru examenul de bacalaure-
at. (Referitor la acestea găsiți o legendă la finalul cuvântului 
prefaţei. La sfârşitul exerciţiilor literele din parantezele drepte 
indică modul propus pentru interpretare. Aceste notații sunt 
doar auxiliare, respectarea lor nu este obligatorie. În analiza iz-
voarelor cea mai importantă regulă este să abordăm tema res- 
pectivă în mod creativ şi cu cât mai mare interes. În acest fel, 
rezultatul nu va întârzia să apară. 

Cea de-a treia unitate a lecțiilor o reprezintă Punctele de ve-
dere. Aici, prin intermediul izvoarelor, putem cunoaşte lucruri, 
chestiuni interesante care prin conținutul lor pot parțial de-

păşi cerințele curriculei şcolare. În Punctele de vedere se poa-
te cel mai bine stimula capacitatea de formulare a unor pă-
reri individuale şi mai nuanțate. Parcurgând lecție cu lecție 
putem face cunoştinţă cu chestiuni controversate (de ex. in-
terpretarea Păcii de la Sătmar care încheie lupta de eliberare 
a lui Rákóczi), personalități (Andrei al II-lea, Ludovic cel Mare 
sau Gabriel Bethlen) sau fenomene (de ex. popoarele Unga-
riei medievale, ascensiunea Prusiei) care ne inspiră să purtăm 
discuții asupra acestora.

În partea cu Punctele de vedere putem constata cu adevărat 
cât de diversă poate fi abordarea unei chestiuni istorice. Cui 
nu-i place să poarte discuții controversate, să cunoască punc-
te de vedere ce se bat cap în cap şi să îşi formuleze o părere 
despre ele? În cadrul discuțiilor controversate învățăm să res-
pectăm părerea celuilalt care nu trebuie să fie neapărat una 
proastă doar pentru că a fost concepută după alte criterii, ju-
decăți, valori, decât a noastră. Iar dacă într-o asemenea dispu-
tă suntem toleranți şi înțelegători cu partenerul nostru de dis-
cuții,  poate ne va permite să îl cunoaştem şi mai bine. 

Vă doresc cu drag spor la învățătură şi cât mai multă bucu-
rie în descoperirea istoriei.

                                                                           Száray Miklós

istoria politică, evenimențială, a statului, 
a dreptului şi a instituțiilor;

istoria societății, a modului de viață,                                  
a mentalității şi culturii;

istoria economiei şi a tehnicii, cultura mediului;               

istoria ideilor şi a religiilor                        
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Caracteristicile de conținut ale izvoarelor

evaluarea şi utilizarea izvoarelor;

utilizarea limbajului de specialitate;

orientare în timp şi spațiu;

dezvăluirea factorilor care influențează  
evenimentele

[ T ] = rezolvarea temelor în particular, în perechi sau în 
grup;

[ C ] = culegere de texte individual sau în grup 

[ O ] =  prezentare orală (o mică expunere,  
dezbatere, discuție)

[ S ]  = temă în scris (eseu, proiect, temă de casă) 

Competențe care urmează a fi dezvoltate

Modalitatea propusă pentru dezbaterea temelor 

Notațiile aplicate în manual 

 Legenda  pictogramelor frecvent afişate pe hărțile din maual 

= Bătălie 

= Eveniment politic major

= Încheierea unei alianțe, înțelegere, tratat de pace                         

= Legături de alianță, interese comune

= Relații contradictorii, interese opuse                              

= Dietă

= Lege importantă, dispoziție                                            

= Universitate                  

= Minerit

= Locul morții unei personalități renumite 



EUROPA OCCIDENTALĂ ÎN PRAGUL NOULUI MILENIU
La răscrucea dintre milenii aproape totul ce începuse în 
Evul Mediu timpuriu continuă să  fie la fel: expansiunea 
lumii creştine, apariția iobăgimii, consolidarea relațiilor 
feudale, afirmarea dezvoltării în agricultură. În timp ce la 
suprafață abia se vedeau schimbările, procesele anterioa-
re, care urmează să fie prezentate în lecțiile următoare, au 
reconfigurat fața Europei şi au dat o nouă dimensiune im-
portanței continentului nostru în lume. Noua cultură care 
crease mânăstiri, fortificații cavalereşti, oraşe şi catedrale 
a însemnat totodată şi punerea bazelor Europei de astăzi. 

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ŞI REFORMA BISERI-
CEASCĂ Imperiul Romano-German devenise în secolul al 
XI-lea cel mai puternic stat din Europa.  Acest lucru a fost 
în strânsă legătură cu întărirea puterii împăratului. În im-
periul împărțit pe provincii (vezi ilustrația grafică) puterea 
imperială s-a sprijinit, în opoziție cu marii feudali laici cu 
fidelitate instabilă (de ex. marii duci din fruntea provincii-
lor), pe doi factori:  pe propria lor provincie, unde ei erau 
cei mai mari moşieri şi pe feudele bisericeşti. Cardinalii, 
episcopii serveau cu supunere domnitorii deoarece drep-
tul de a numi marii preoți adică cel de învestitură în 
oricare provincie a imperiului, revenea împăratului. De 
altfel, împărații s-au amestecat în mod hotărâtor şi în ale-
gerea papilor: fără acordul lor nimeni nu păşea „în urma lui 
Sfântul Petru”.

Totodată, în secolul al X-lea prestigiul bisericii a scă-
zut. Marea preoțime se comporta ca domnii feudali, chiar 
şi preoții de rând şi călugării bisericii s-au îndreptat spre 
lucrurile lumeşti (muncă, îmbogățire, plăceri). Reformele 
care şi-au propus să înnoiască biserica la răscrucea din-
tre cele două milenii au pornit din mânăstirea benedic-
tină Cluny [klüni] din Franța. Adepții înnoirii au restabilit 
disciplina din mânăstiri şi au îndreptat atenția călugărilor 
din nou spre viața religioasă. Au desființat practica cum-
părării demnităților bisericeşti (simonia) şi au revendicat 
interzicerea căsătoriei preoților laici (celibatul). 

LUPTA PENTRU ÎNVESTITURĂ (secolele XI-XII) Papa-
litatea a dat mişcării de înnoire şi un caracter politic: în 
acest fel a intenționat să îşi reducă dependența de pute-
rea laică (a împăratului). Papii au dorit să confere car-
dinalilor dreptul de a alege papa excluzându-i pe îm-
părați. De asemenea, şi în Imperiul Romano-German şi-
au revendicat pentru ei dreptul de învestitură. Cel care a 
dat glas revendicărilor papale (1075) a fost Papa Grigore 

al VII-lea (1073–1085), un fost călugăr de la Cluny. Grigo-
re al VII-lea a dorit să întărească nu doar Biserica ci şi pute-
rea papală din cadrul acesteia. Împăratul a sprijinit înnoi-
rea Bisericii, dar având în vedere menținerea unității im-
periului a respins revendicările papalității. Mai ales că 
puterea împăratului se baza pe marile feude bisericeşti (şi 
deci pe dreptul de exercitare a învestiturii).   

Împăratul Henric al IV-lea (1056–1105) s-a opus inten-
țiilor Papei Grigore. La dieta imperială, acesta, cu concur-
sul marilor preoți germani fideli lui, l-a destituit pe Papa 
Grigore din funcția sa. Ca răspuns la aceasta, Papa l-a 
anatemizat pe împărat. L-a exclus din rândul creştinilor, iar 
astfel toate jurămintele de fidelitate făcute față de împărat 
îşi pierdeau valabilitatea. Supuşii domnitorului exclus nu 
mai erau datori să-i fie acestuia fideli. Împăratul s-a văzut 
nevoit să se umilească (drumul Canossei 1077) iar Papa, în 
spiritul învățăturilor creştine, a fost nevoit să anuleze pe-
deapsa bisericească. 

După iertare însă luptele s-au reluat în scurt timp. Nici 
una dintre părți nu a făcut vreo concesie. Între urmaşii îm-
păratului lui Henric şi ai Papei Grigore luptele au conti-
nuat cu rezultate oscilante. În 1122 la Worms instituția 
imperială şi cea papală au încheiat un concordat (un con-
tract care să reglementeze relațiile dintre puterea laică şi 
papalitate): împăratul şi Papa au împărțit între ei dreptul 
de învestitură.  Marea preoțime primeşte de acum pute-
rea bisericească, spirituală  de la Papa dar pe teritoriul do-
meniilor feudale împăratul este cel care îi învestește. Astfel, 
conducătorii bisericeşti au rămas în continuare vasalii 
împăratului.  

Ambele părți s-au străduit să se folosească în scop 
propriu de acordul încheiat. Datorită acestui fapt, luptele 
s-au reaprins pentru decenii. Dar nici una dintre părți nu 
a putut impune celuilalt  o victorie decisivă. Ca urmare a 
luptelor dintre papalitate şi instituția imperială în Europa 
catolică papalitatea, şi drept urmare biserica şi-a păstrat 
independența față de puterea laică.  Aceasta a rămas un 
factor de putere de sine stătător servind ca exemplu mai 
târziu şi altor pături sociale (nobilime, burghezie) să se or-
ganizeze în factori de putere de sine stătători. 

EPOCA DE GLORIE A PAPALITĂŢII  Puterea laică a pa-
palității şi influența acesteia s-a desăvârşit în secolul al 
XIII-lea în timpul Papei Inocențiu al III-lea(1198–1216). 
Însă capul Bisericii a trebuit să înfrunte mişcările celor 
care s-au împotrivit puterii laice şi îmbogățirii Bisericii. 

Mişcările care s-au arătat dispuse să coopereze cu Bi-
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serica în vederea reînnoirii credinței au fost îmbrățişate 
de către papalitate. La începutul secolului al XIII-lea, cu 
ajutorul Romei, s-au înfi ințat ordinele călugăreşti cer-
șetoare care propovăduiau sărăcia lui Hristos: Ordinul 
Franciscan înfi ințat de către Sfântul Francisc din Assisi şi 
Ordinul Dominican derivat din numele Sfântului Domi-
nic. Membrii noilor ordine, franciscan şi dominican trăiau şi 
predicau printre popor în oraşe asigurându-şi subzistența 
chiar din cerşit. 

Acele mişcări care se revendicau a fi  continuatoare-
le străvechii creştinătăți şi negau ierarhia bisericească 
şi relațiile sociale existente au fost declarate eretice.  
Printre revendicările grupărilor eretice (albigeni, valdenşi, 
bogumili)  a apărut şi negarea principiilor de bază ale so-
cietății precum familia şi proprietatea. De aceea, fanaticii 
acestor mişcări au ajuns deseori în confl ict cu interesele 
întregii societăți. 

Pentru a „demasca” ereziile, papalitatea a creat în 1215 
(la al IV-lea Sinod de la Lateran) inchiziția. Tribunalul bi-
sericesc, asemenea practicilor juridice ale vremii, a recurs 
şi la torturi pentru ca acuzatul să mărturisească. Practica 
juridică prin care, în loc ca acuzatorul să dovedească vino-
văția celui acuzat, învinuitul supus torturilor trebuia să îşi 
dovedească nevinovăția, contravenea dreptului roman. 

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ÎN SECOLELE XIII-XIV  
Confruntările legate de învestitură au subminat treptat 
puterea împăraților iar titlul de împărat în spațiul ger-
man a devenit nominal.  Imperiul s-a destrămat în din 

ce în ce mai multe provincii care au fost conduse aproa-
pe independent de câte un domn feudal cu titlu princi-
ar. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea practic nici nu 
a fost ocupată demnitatea de împărat pentru mai multe 
decenii. Într-un final, principii au ales un împărat în per-
soana lui Rudolf de Habsburg  (1273) de care nu trebuia 
să țină cont deoarece familia sa nu deținea domenii im-
portante. Scopul lui Rudolf a fost tocmai acela, ca prin 
extinderea proprietăților familiei sale să îşi măreas-
că puterea. Provinciile austriece (Austria şi Stiria) le-a do-
nat familiei sale dat fiind faptul că acestea devenise libe-
re după ce familia domnitoare de acolo se stinsese. În ve-
derea menținerii achiziției respective a intrat în conflict 
cu regele Cehiei Ottokar al II-lea (Cehia era la acea vre-
me parte a Imperiului Romano-German). Rudolf, cu aju-
tor maghiar, l-a învins pe Ottokar în bătălia de pe Câm-
pia Moraviei (1278). Prin aceasta, familia de Habsburg 
şi-a pus bazele domniei de mai multe secole. 

După Habsburgi, coroana imperială a fost atribuită 
pentru aproape un secol dinastiei de Luxemburg.  Re-
gii de Luxemburg au obţinut şi regatul Cehiei. Carol al 
IV-lea (1346–1378) a emis Bula de Aur Germană (1356). 
Aceasta, cuprinzând în legi practicile anterioare, a stabilit 
ca alegerea împăratului să se facă de către şapte principi 
electori recunoscându-i totodată pe principii din propriile 
lor provincii ca domnitori independenți. Prin Bula de Aur 
se consfi nțea aşadar fărâmițarea Imperiului Romano-Ger-
man.

ARHIVĂ

1

Imperiul Romano-German la începutul noului mileniu

Stabiliți în baza hărții în ce fel de unități teritoriale se 
destramă imperiul! Cum influențează acest lucru, pute-

rea impăraților? Trageți concluzia, ce a favorizat răspândirea 
reformei bisericeşti, care a pornit din Cluny! Urmăriți pe hartă 
traseul luptei pentru învestitură!  [ T ]

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ŞI 
REFORMA BISERICEASCĂ

„S-a înfățişat întru totul 
(…) şi delegația preoți-
mii. Şi-au prezentat plân-

gerile şi au atacat vehement răbdarea Papei de la Roma 
pentru faptul că permite de atâta timp întinarea Biseri-
cii lui Dumnezeu prin cooptarea unui om eretic care a dat 
buzna în ocolul oilor, nu ca păstorul prin uşă ci ca hoț şi 
tâlhar pe calea ereziei simoniace (…)prădând foarte mul-
ți bani; (…)  care a ocupat pupitrul episcopal şi slujba pro-
povăduirii credinței contra sfântului canon [legi biseri-
ceşti] fără a avea cunoştințe şi fără ruşine, care înainte de 
a fi episcop şi-a făcut renume din toate fărădelegile şi tot 
felul de mârşăvii; care în oraşul Mainz unde a crescut, a 
învățat din copilărie meseria de cămătar şi precupeț,  iar 
după ce a fost făcut îndrumătorul talentelor cereşti prac-
tică şi mai vârtos acestea într-aşa fel încât bisericile şi aba-
țiile din dioceza sa, pe care le-a acaparat în mod mişelesc, 
le pune la vânzare în cel mai mişelesc mod (…)” (Părinte-
le Lampert, sec. XI)

Adunaţi nemulţumirile care apar în text! Ce fel de pre-
vederi a încălcat prelatul bisericesc reclamat? Stabiliți 

în baza textului ce înseamnă noţiunea de simonie! Explicaţi 
fundalul reclamațiilor făcute! Arătați, care grupări au formulat 
aceste nemulțumiri!  [ T ]

2
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Organizarea Imperiului  
Romano-German

Prezentați prin ce s-a deosebit 
structura feudală a Imperiului 

Romano-German de structura feu-
dală clasică! Ce efecte a avut aceasta 
asupra unității imperiului şi a puterii 
împăratului? În baza ilustrației grafi-
ce concluzionați care este rolul feu-
dalilor bisericeşti în evoluția puterii 
împăratului!   [ C ]

3

LUPTA PENTRU ÎNVESTITURĂ 
(SEC. XI-XII)

„1. Doar Biserica Romei este cea creată de că-
tre însuși Domnul.
2. Doar Papa de la Roma poate fi numit pe 

drept cuvânt universal (general).
3. Doar el poate destitui episcopi şi să îi învestească din nou.
4. Trimisul său la Sinod are prioritate chiar dacă el însuşi este de 

rang mai mic; de asemenea poate să pronunțe sentința în privința des-
tituirii unui episcop (…)

7. Doar el are voie să facă noi legi în concordanță cu necesitățile vre-
murilor, să înființeze noi episcopii, să transforme capitlul în abație şi in-
vers, să partajeze episcopii bogate şi să unifice pe cele sărace. 

8. Doar el poate purta însemne imperiale (…)
11. Doar el are drepul să poarte numele de Papă în întreaga lume.
12. Are dreptul de a face împărați.
13. Are dreptul, dacă este necesar, să mute episcopi dintr-un scaun 

episcopal în altul. 
14. Poate hirotonisi după bunul său plac preotul oricărei Biserici în 

favoarea unei alteia (…)
16. Fără ordinul său nu poate fi convocat sinodul universal.
17. Fără suportul prestigiului său (…) nicio carte nu poate fi consi-

derată canonică (…)
19. Nimeni nu poate judeca asupra sa (…)
22. Biserica Romei nu a greşit încă niciodată, iar conform Scripturii 

va fi negreşit pe vecie (…)
25. Poate destitui sau învesti episcopi şi fără convocarea sinodului.” 

(Dictatus Papae, 1075)   

Alcătuiţi un tabel despre dreptul bisericii catolice (Papa) conform tex-
tului! Stabiliţi care dintre punctele enumerate în text contravin dreptu-

lui împăratului! Explicaţi, de ce!  [ T ]

Reprezentarea Papei Grigore al VII-lea şi a împăratului Henric al 
IV-lea într-un tablou de altar din secolul al XV-lea 

Care moment istoric este prezentat de 
către pictor? Cum prezintă tabloul relația 

dintre Papă şi împărat? Prin ce metode şi-a atins 
pictorul scopul? Cum s-a raportat autorul tablo-
ului față de realitatea istorică?  [ T ]

„(…) iar în final, ca să îşi arate intențiile de pace şi îndârjirea [Henric al IV-lea]acompaniat de puțini a venit în oraşul Ca-
nossa, în care tocmai ne aflam, şi acolo în fața porții timp de trei zile fără niciun însemn regal, trezind milă în oameni, desculț, 
stătea îmbrăcat în postav şi s-a tot văicărit, şi-a tot cerut iertare întru sprijinul milei şi alintării apostolice, până ce toți aceştia 
care au fost acolo prezenți dar şi la care a ajuns vestea aceasta, au fost impresionati şi cuprinşi de compasiune (…) (Scrisoa-
rea Papei Grigore al VII-lea către episcopi)

Explicaţi în ce fel s-a umilit Henric al IV-lea? Care a fost motivul, scopul pentru care s-a umilit?  [ T ]

4
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Etapele luptei pentru învestitură

Parcurgeți cu ajutorul ilustrației grafice evoluția întâmplărilor! 
Care au fost consecințele confruntărilor seculare? Cu ce date, 

contexte s-ar putea reda şi mai clar cele reprezentate în ilustraţia gra-
fică?  [ T ]

„Eu Henric, din grația lui Dumnezeu, preamărit 
împărat al romanilor, din dragoste pentru Dumne-
zeu, pentru Sfânta Biserică Romană şi pentru dom-
nul papă Callixtus, precum şi pentru mântuirea su-
fletului meu, renunț în favoarea lui Dumnezeu şi a 
apostolilor săi sfinți: Petru şi Pavel cât şi a Sfintei Bi-
serici Catolice  la orice învestitură cu inel şi toiag de 
păstor şi permit ca în fiecare biserică a imperiului 
sau țării mele să fie alegeri canonice şi hirotonisiri 
libere.” (Din diploma împărătească) 

„Eu, episcopul Callixtus, slujitorul robilor lui 
Dumnezeu, ție, fiului nostru îndrăgit Henric, din 
grația lui Dumnezeu preamărit împărat al romani-
lor îți permitem ca în regatul teutonic alegerea ace-
lor episcopi şi abați care aparțin de domeniile rega-
tului să aibă loc în prezența ta, fără simonie sau sil-
nicie într-aşa fel ca dacă cumva s-ar isca vreo neîn-
telegere între mitropolit şi consiliu să îți dai acor-
dul părții ce se bucură de mai mare autoritate. Iar 
cel ales va primi regalele [drepturile de proprieta-
te ce revin regelui]  şi sceptrul din partea ta şi fiind-
că de drept aparține de tine, te va asculta.” (din di-
ploma papală)

Alcătuiți un tabel despre înțelegerile din concor-
datul de la Worms! Arătați în care puncte au făcut 

concesii părţile aflate în conflict! Explicaţi cauzele înţe-
legerii! ! [ T ]

7

8

9 Epoca de glorie a papalităţii        
„1. Biserica Romei nu este biserică ci o adunătură de spurcați
2. Conducătorul lor pământesc nu este altcineva decât cel despre care grăieşte Evan-

ghelia lui Matei „Nu numiți pe nimeni părinte pe Pământ „ precum şi în prima scrisoare 
către corinteni: „Capul fiecărui bărbat este Cristos” de aceea neagă fătul că Papa este ca-
pul Bisericii precum şi că i-ar sta în putere să lege şi să dezlege [să condamne pentru pă-
cate sau să absolve de ele] aşa precum a stat în puterea Sfântului Petru.

3. Toate gradele eclesiastice cu excepţia celui de episcop, preot şi diacon, se trag din 
tradiția omenească. (…) 

5. Slujba ce se ține în biserică nu este un serviciu dumnezeiesc şi de aceea nimeni nu 
este dator să meargă la biserică. (…)

Domnitorul epocii de glorie al papalităţii,  
Papa Inocenţiu al III-lea

Cum exprimă ilustraţia pute-
rea şefului bisericii? [ T ]

Culegeți acele dogme şi ritu-
aluri care sunt atacate în do-

cument! Stabiliți în baza cărei scri-
eri îşi formulează ereticii constată-
rile! Stabiliți care sunt funcțiile ale 
căror rol nu sunt recunoscute!  [ T ]

10
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Întâlnirea dintre Papa Inocenţiu al III-lea şi 
Sfântul Francisc. Papa a recunoscut ca ordin 
călugăresc mişcarea Sfântului Francisc care 

propovăduia sărăcia desăvârşită.

Ce posibilități de alegere a 
avut Papa Inocențiu al III-lea 

pentru a judeca mişcarea Sfântului 
Francisc? Gândiți-vă la consecințele 
eventualelor decizii ale Papei!   [ T ]

Sfântul Dominic arde cărţi. Papa i-a însărcinat pe dominicani  
cu gestionarea inchiziţiei.

De ce s-a ajuns la arderea cărților? Căutați 
exemple asemănatoare în istorie! Ce suge-

rează imaginea în legătură cu Sfântul Dominic şi 
cu dominicanii? Să discutăm, care sunt pericolele 
dacă ne facem o idee despre ceva folosind doar o 
singură sursă (imagine), în situația de față, una des-
pre dominicani? [ O ]

 „1. Iar cei condamnați de erezie să fie predați celor mai de seamă re-
prezentanți ai autorității lumeşti din totdeauna sau slujbaşilor lor pen-
tru a-i pedepsi cu băgare de seamă; dacă sunt din sânul Bisericii atunci 
trebuie destituiți din ordinul preotesc; iar bunurile celor pedepsiți în 
acest fel, dacă au fost mireni, trebuie confiscate, dacă au fost din sâ-
nul Bisericii, trebuie date Bisericii, de la care şi-au primit până atunci 
retribuția.

2. Iar cei care pot fi şi numai bănuiți de erezie,  în funcție de natura 
bănuielii şi calitatea persoanei lor, dacă nu îşi pot dovedi în mod mul-
țumitor nevinovăția trebuie să fie judecați ca eretici. 

3. Iar autoritățile lumeşti atotputernice trebuie atenționate, ba chiar 
trebuie convinse, şi mai mult, dacă e nevoie trebuie constrânse (…) ca 
cei pe care Biserica îi condamnă, vor fi alungați din toate puterile şi cu 
cea mai bună ştiință (…)” (Cel de-al IV-lea Sinod de la Lateran despre in-
stituirea inchiziţiei 1215)  

„Vor acționa şi predica cu smerenie, vor umbla desculți fără pic de 
avere şi vor urma în toate pilda apostolului” (Sfântul Dominic) 

„În numele Domnului nostru Isus Cristos să nu aveți niciodată nici o 
avere pe lumea asta. Şi oriunde s-ar afla frații noştri, dacă se întâlnesc 
să dea dovadă unul față de celălalt de dragoste reciprocă, să-şi spună 
unul celuilalt necazurile pentru că dacă mama îşi iubeşte iubind copi-
lul, cu atât mai mult trebuie să ne iubim şi să ne îngrijim de fratele nos-
tru de suflet. (…)” (Din regulile Sfântului Francisc) 

9. După viața noastră pământească nu ne aşteaptă purificarea prin foc.
10. Tribunalele, autoritățile nu pot condamna la moarte fără să păcă-

tuiască.
11. Jurământul nu poate fi spus fără să se fi comis un păcat de moar-

te. (…)
13. Cuvintele preasfințiilor lor sunt doar simple tradiții omeneşti. (…)
16. Orice om adevărat poate să aibă parte de comuniune, fie că e pre-

ot, fie că nu.” (scriere eretică din secolul al XIII) 

Culegeţi informaţiile referitoare la pedeapsa pentru erezie! Cine exerci-
tau pedepsele? Stabiliți cine era în drept să certifice acuzația! Comparați 

aceste aspecte cu percepția juridică din zilele noastre bazată pe dreptul ro-
man şi evaluaţi acest exerciţiu practic. [ C ]

Culegeți trăsăturile principale ale ordinelor 
cerşetoreşti! Alcătuiți un tabel despre or-

dinele cerşetoreşti şi regulile ce reglementează 
viața benedictinilor! (vol. I, lecția 33, sursa 8.)  [ T ]

11
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Sistemul Bisericii Catolice în secolele XI-XIII

Pe baza ilustrației grafice caracterizați într-un cuvânt organizarea bisericii! Arătați în cadrul acesteia rolul Papei! Ce însem-
nătate au în acest sistem cardinalii şi Sinodul? Care ordine călugăreşti au fost înființate în acea perioadă? Care a fost rolul 

anumitor ordine călugăreşti în perioada de înființare?  [ C ]

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ÎN 
SECOLELE XIII-XIV

„Constatăm şi decretăm: cardinalul de 
Mainz (…) când se va primi vestea si-
gură a morții împăratului sau a regelui 

romanilor în dioceza de Mainz, de la luarea la cunoştință a veştii mor-
ții în timp de o lună le va da de ştire într-o scrisoare deschisă tuturor 
principilor electori; însă în cazul în care cardinalul se va dovedi negli-
jent în transmiterea veştii sau s-ar ivi întârzieri, toți aceşti principi să 
se adune din proprie inițiativă în termen de trei luni fără să mai aştep-
te vreo convocare, după cum am mai dispus mai sus, în oraşul Frank-
furt mai sus-menționat, pentru a alege regele romanilor care va deve-
ni apoi împărat. Alegerea are loc cu majoritate de voturi. Cel nou ales 
este dator să reînnoiască numaidecât feudele, privilegiile, drepturile şi 
libertățile principilor electori (…)

Cu ocazia Dietei imperiale marcgraful de Brandenburg îi serveşte 
împăratului sau regelui romanilor apa pentru spălarea mâinilor, primul 
pahar cu apă i-l dă regele Cehiei, care însă în concordanță cu privile-
giile sale nu o face cu coroana regală pe cap doar dacă cumva el nu e 
dispus să facă aşa;   contele palatin al Renaniei îi serveşte mâncarea iar 
principele Saxoniei îndeplineşte funcţia de mareşal după cum e ve-
chiul obicei.” (Din Bula de Aur Germană 1356)  

Culegeți toate chestiunile reglementate prin Bula de Aur! Stabiliți în ce 
măsură influențează actul respectiv puterea împăratului! Enumerați în 

baza surselor toți principii electori! Discutați ce însemnătate are ordinea de 
desfăşurare a alegerii!  [ C ]

Carol al IV-lea de Luxemburg împărat romano-german şi rege 
al Cehiei. Prin emiterea Bulei de Aur Germane a consfinţit la fă-
râmiţarea Germaniei

La ce fac trimitere blazoanele din jurul 
domnitorului?   [ T ]

15
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Concomitent cu destrămarea Imperiului 
Romano-German şi-au câştigat o inde-
pendență tot mai mare şi locuitorii văi-
lor din Munții Alpi. Datorită condițiilor na-
turale vitrege în acele zone nu au apărut 
relații feudale, iar comunitățile de țărani 
s-au organizat în cantoane (provincii de 
ex. Schwyz). În lupta lor contra Habsbur-
gilor (despre care ne vorbeşte şi legenda 
lui Wilhelm Tell) din comunitatea cantoa-
nelor  a luat naştere Elveția. 
Ţăranii elvețieni, în alianță cu orăşenii, au 
înfrânt oştile de cavalerie ale Habsbur-
gilor. Bătălia de la Morgarten, chiar dacă 
nu printre primele, a marcat procesul de 
transformare a artei războiului. 

Concomitent cu destrămarea Imperiului Concomitent cu destrămarea Imperiului 

transformare a artei războiului. 

„De ziua Sfântului Othmar [16 noiembrie 1315] ducele Leopold a 
vrut să năvălească pe pământul elvețienilor printre un munte şi un lac 
numit Argerisee, dar înălțimea muntelui şi pantele abrupte l-au împiedi-
cat. Fiindcă cavalerii toți ademeniți de prada mare s-au înghesuit cu cu-
raj în primele rânduri ale oştirii dar nu s-au putut cățăra pe munte căci şi 
cei pe jos abia apucau să pășească sau să se oprească. Iar apoi elvețienii 
(…) ieşind din ascunzătorile lor curajoşi şi cu inimă dârză au dat buzna 
asupra cavalerilor pe care i-au prins ca pe peşti în plasă şi i-au ucis fără 
să fi întâmpinat rezistență. Căci elvețienii, după obiceiul lor, și-au mon-
tat nişte fiare la cizme care îi ajută să poată umbla şi să se poată opri şi pe 
cei mai înalți munți, în timp ce duşmanii lor, dar mai ales caii acestora nu 
s-au putut opri în niciun chip. Elvețienii au mai avut şi o armă deosebit 
de ucigătoare pe care au numit-o pur şi simplu alabardă cu care au fost 
în stare să străpungă ca şi cu foarfecele cea mai tare zale a cavalerilor. Nu 
a fost acolo niciun fel de bătălie căci din motivele deja prezentate locui-
torii munților i-a căsăpit într-aşa măsură pe oamenii ducelui Leopold ca 
pe turma de miei spre locul de osândă.” (Johann Winterthur, secolul XIV)   

Imperiul Romano-German în secolul al XIV-lea

Comparați harta cu situația de la răscru-
cea dintre milenii (pag.8)! În baza acesteia 

trageți concluziile privitoare la situația puterii 
împăratului! Citiți de pe hartă care au fost dinas-
tiile de împărați care au dominat imperiul  şi în 
ce scopuri şi-au folosit puterea! Cum a influențat 
dezintegrarea Imperiului Romano-German rela-
țiile de putere din Europa! Asupra istoriei căror 
ţări a exercitat influenţa cea mai puternică?  [ T ]

Cum a influențat mediul geografic dezvol-
tarea socială şi economică a regiunii? Care 

a fost rolul comerțului în viața regiunii monta-
ne? Formulați cu ajutorul hărții definiția unui 
canton! Față de cine au trebuit să îşi apere can-
toanele independența? În ce masură au reuşit 
acest lucru?  [ T ]

Formarea Elveţiei

Bătalia de la Morgarten (1315) unde elveţienii 
i-au învins pe Habsburgi asigurând astfel inde-
pendenţa cantoanelor. 

Comparați descrierea cu ima-
ginea! Ce coincide şi care sunt 

diferențele? Prezentați-le! Separați 
părțile aflate în conflict reprezen-
tate în imagine şi descrieți ce îm-
brăcăminte, echipament de luptă 
poartă fiecare! Ce fel de armate s-au 
ciocnit? Căutaţi exemple cu con-
fruntări armate asemănătoare!   [ T ]

Alcătuiți un tabel comparativ despre echi-
pamentul de luptă a părților aflate în con-

flict armat! Explicaţi cauzele înfrângerii oştirii de 
cavalerie! Prezentați schimbările survenite în 
arta purtării războaielor! Explicaţi cauzele eco-
nomice şi sociale ale acestor schimbări!   [ T ]
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CHEMAREA LA PRIMA CRUCIADĂ Dorința de a răspândi 
credința precum şi interesul față de locurile sfinte s-a dato-
rat ardorii religioase specifice Evului Mediu. Totodată s-a 
răspândit adularea sfinților şi a relicvelor. Tot mai mul-
ți făceau pelerinaje la mormântul lui Iisus din Ierusalim. 
Aceste deplasări erau îngreunate de faptul că oraşul (cât şi 
Ţara Sfântă adică locurile în care a trăit Isus) era de secole 
în mâinile musulmanilor. Capul bisericii apusene, Papa Ur-
ban al II-lea a lansat în 1095 o cruciadă pentru elibera-
rea Ţării Sfinte promițându-le participanților iertarea pă-
catelor.  Papa, sprijinindu-se şi pe Europa Apuseană din ce 
în ce mai puternică, a mai sperat că în acest fel, creştinăta-
tea răsăriteană cu centrul în Bizanț, din anul 1054 urmărind 
alte căi, presată de către musulmani, va accepta în schim-
bul ajutorului acordat, recunoaşterea supremației papali-
tății în întreaga lume creştină. 

Cruciadele s-au dovedit potrivite pentru a atenua perma-
nentele lupte pentru putere declanşate din cauza relațiilor 
feudale şi a dreptului de moştenire din Europa Apuseană 
cât şi pentru a diminua amploarea jafurilor care făceau im-
posibilă o viață normală.  Căci în Occident doar primul năs-
cut avea drept de moştenire. Cavalerii născuți ca al doilea 
sau al treilea copil şi-au căutat în număr din ce în ce mai 
mare surse de subzistență în escortele militare ale marilor 
nobili însă stăpânii lor îi puteau întreține numai din jefuirea 
iobagilor celuilalt sau a orăşenilor. Biserica la rândul ei în 
zadar s-a străduit să pună capăt acestor confruntări arma-
te prin interzicerea luptelor în anumite zile ale săptămânii. 
(Treuga Deii – Pacea lui Dumneuzeu.) Cruciadele au direc-
ționat forța militară acumulată spre Orient. Oamenii au 
fost mânați în primul rând de credința lor dar au fost unii 
atraşi şi de bogățiile fabuloase ale Orientului, prada, dorința 
de a acapara noi pământuri.
   
CRUCIADE  La chemarea Papei toată Europa s-a pus în 
mişcare.  O parte din armata de călăreți a cruciaților a por-
nit pe uscat urmând cursul Dunării, apoi prin Bizanț, o altă 
parte a ajuns în Orient navigând cu vapoarele pe Marea 
Mediterană. Prima cruciadă s-a dovedit un succes. Cava-
leria uşoară a musulmanilor nu a rezistat invențiilor mi-
litare din Europa Apuseană: cavaleriei în armură. (Vezi în 
manualul pentru clasa a 9-a la paginile 171–176.) Cruciații 
au ocupat Ierusalimul (1099) şi s-au instalat pe fâşia îngus-
tă de litoral cucerită în Orientul Apropiat. 

Succesul cruciaților s-a datorat şi faptului că lumea mu-
sulmană era divizată. Dar după primele victorii au trebuit 
să se pregătească pentru lupte îndelungate. Ca răspuns la 
contraatacurile musulmanilor, au fost pornite noi cam-
panii militare, dar acestea doar au întârziat prăbuşirea. Pe-
ricolul a devenit iminent când sultanul Saladin al Egiptului 
(1171–1193)a anexat Siria şi Mesopotamia la imperiul său 
chemând la război sfânt împotriva creştinilor.  Trupele sale 
i-au învins pe cavalerii cruciați (1187) şi au recucerit Ieru-
salimul. Drept răspuns la aceasta, Papa a chemat la o nouă 
cruciadă, dar în zadar au participat la ea mai mulți domnitori 
europeni printre care şi legendara figură a romanelor cava-
lereşti, regele Angliei Richard Inimă de Leu, aceştia nu au 
mai reuşit să recucerească Ierusalimul. 

Eşecurile au generat reacții furibunde, fanatice. S-a consi-
derat că ceea ce nu au reuşit cavalerii păcătoşi vor reuşi co-
piii inocenți. Cruciada copiilor (1212) a avut bineînțeles un 
sfârşit tragic.  O mare parte a copiilor a murit încă pe drum 
sau au fost luaţi în sclavie. Au existat şi oameni care nu şi-au 
pierdut mințile care au salvat mulți copiii induşi în eroare, 
precum episcopul portului Brindisi, care i-a întors pe copii 
din drum. 

STATELE CRUCIATE PARTICIPANTE Cavalerii cruciați s-au 
instalat pe fâşia de pământ pe care au cucerit-o după con-
dițiile din țara de origine. Au creat state cu caracter feu-
dal. În prima fază a fost înființat Regatul Ierusalimului. Ce-
lelalte state create ulterior se aflau în relație de vasalitate 
cu acesta. Feudalismul creat în Ţara Sfântă a avut particu-
laritățile sale. Din cauza pericolului permanent de a fi ata-
cați, cavalerii erau mai puțin subordonați domnitoru-
lui lor şi au avut o influență mai mare în luarea decizii-
lor de stat.  Ideea îngrădirii puterii domnitorului din Euro-
pa de mai târziu le-a folosit păturilor sociale care s-au opus 
regelui. 

Luptele permanente au avut drept rezultat înființarea 
ordinelor călugăreşti armate, a așa-numitelor ordine cava-
lereşti (templierii, ioaniții, ordinul Cavalerilor Teutonici). Or-
dinele cavalereşti au reunit idealurile călugăreşti şi cele 
cavalereşti (viață comunitară, reguli stricte religioase şi de 
altă natură, starea de alarmă). Cetățile şi oştirile lor le întreți-
neau din averile uriaşe din Europa şi din Ţara Sfântă. 

În secolul al XIII-lea, la inițiativa Papei încă au mai pornit 
cruciade, dar situaţia existentă nu a putut fi schimbată nici 
de către acestea.  Eşecul le-a tăiat cavalerilor elanul de a mai 
lupta, iar domnitorii Europei erau ocupați cu luptele pentru 
putere. Cruciații au încheiat o alianță cu mongolii care năvă-
liseră în Iran şi Mesopotamia, dar şi aceasta s-a dovedit inefi-
cientă. Nici cruciați nu s-au mai putut menține în fața su-
perioritătii forțelor islamului şi în scurt timp a căzut în mâna 
musulmanilor şi ultima fortăreață creştină (Akkon, 1291). 
  
EFECTELE CAMPANIILOR Transportul cruciaților precum 
şi cumpărarea comorilor acaparate de aceştia erau asigura-
te de către oraşele negustoreşti italiene, în primul rând de 
către Genova şi Veneția aflate în permanentă concurență. 
Ambițioasa Veneție i-a pus pe cruciați în slujba scopurilor sale 
economice şi de dominanţă. De exemplu, până în secolul al 
XII-lea în Imperiul Bizantin s-a resimțit mai ales influența ge-
novezilor. Însă Veneția a reuşit să facă într-aşa fel încât scopul 
celei de-a patra cruciadă (1202–1204) să fie ocuparea Con-
stantinopolului.   Odată cu ocuparea oraşului cruciații au pus 
mâna pe prăzi bogate, iar venețienii au preluat de la bizantini 
rolul deținut de aceştia în comerțul din Levant. Statul cruciat 
care a fost înființat peste ruinele Bizanțului (Imperiul Latin) 
a fost înfrânt de către greci cu ajutor genovez (1261) dar po-
ziția de mare putere a Bizanțului a fost definitiv zdruncinată. 

Astfel, oraşele italiene i-au eliminat prima dată pe ne-
gustorii arabi şi apoi pe cei bizantini din comerțul din-
tre Europa şi Levant. Profitul realizat din produsele de lux 
(mirodenii, mătase) aduse din Orient  a îmbogățit de acum 
înainte oraşele italiene. Nu întâmplător, teritoriul situat în 

2. Cruciadele
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nordul Italiei a devenit pentru secolele următoare cel mai 
bogat, cel mai intens populat şi cel mai urban teritoriu 
al Europei.   

În decursul cruciadelor europenii au avut ocazia să cu-
noască modul de viață mai comod, mai rafinat al răsări-
tenilor moştenit parțial încă din antichitate. Păturile sociale 
înstărite din Europa Apuseană au preluat multe lucruri de 
la aceştia.  Noile obiceiuri, modul de viață mai exigent, de 
la îmbrăcămintea şi mobilier până la divertisment, au în-

semnat noi piețe pentru comerț şi industrie. Produsele şi 
metodele preluate, precum ar fi cultivarea orezului sau uti-
lizarea morilor de vânt au avut un efect stimulator asupra 
economiei.  

În secolul al XI-lea ştiința arabă mai dezvoltată a transmis 
Europei tradițiile Antichității şi a culturii indiene (alchimia, 
cifrele arabe). Prin acestea, cruciadele au jucat un rol deloc 
de neglijat în dezvoltarea culturală, ce se face simțită din se-
colul al XII-lea. 

ARHIVĂ

Cauzele cruciadelor

Analizați imaginea grafică! Grupați facto-
rii care au determinat cruciadele! Explicaţi 

care dintre aceştia au făcut posibile şi care au 
determinat cruciadele!   [ O ]

CHEMAREA LA PRIMA 
CRUCIADĂ 

„Deoarece, o, tu Fiul lui Dumnezeu, i-ați promis 
mai bărbăteşte decât de obicei, că veți păstra în-
tre voi pacea, iar pentru biserică, drepturile sale, 

este cu rost ca întărindu-vă cu iertarea dată de către Domnul, să vă fo-
losiți puterile pentru o cauză comună cu cea a lui Dumnezeu care să 
vă îndrepte. Căci e necesar ca pe frații noştri care locuiesc în Răsărit şi 
care au nevoie de ajutorul vostru atât de des solicitat, să le aduceți în 
mare grabă scăpare. Căci au dat peste ei turcii şi arabii (…) Iar toți ace-
ia care vor merge într-acolo pierzându-şi viața fie pe mare, fie pe uscat 
sau în lupte cu păgânii, vor avea parte de iertarea păcatelor lor: învestit 
cu această putere de la Dumnezeu permit acest lucru pentru cei gata 
de drum. (…) Cei care ori de câte ori au luptat cu metode nepermise 
împotriva credincioşilor să pornească acum la luptă împotriva necre-
dincioşilor într-un război care ne onorează să îl pornim şi care va fi în-
coronat de victorie. Să fie acum cavaleri toți aceia care până acum au 
fost tâlhari. Acum vor lupta pe drept împotriva barbarilor care până 
acum au luptat împotriva fraților şi rudelor lor. Acum vor câştiga răs-
plata veşnică care până acum au fost doar mercenari pentru bani pu-
țini. Să muncească pentru două lefi cei care până acum şi-au irosit pu-
terea sufletească şi trupească. Ba mai mult, cei care aici sunt trişti şi să-
raci, acolo vor avea din belşug de toate, aici sunt duşmanii Domnului, 
acolo vor fi prietenii Lui. Iar cei care vroiesc să meargă, să nu îşi amâne 
drumul, ci după terminarea iernii când şi-au rezolvat toate treburile, şi-
au adunat cheltuielile, să pornească la drum ocrotiți de bunul Dumne-
zeu”. (Foucher de Chartres: Gesta Francorum 1209)    

„Tu cavaler curajos (…) acum te aşteaptă un război deloc periculos 
în care victoria îți aduce onoare, iar moartea câştig. Eşti un negustor 
bun (…) – eu îți propun o afacere, ai grijă să nu ratezi şansa! Pune mâna 
pe semnul crucii şi toate cele pe care le ai de spovedit cu inima curată, 
îți vor fi iertate de îndată. Marfa este ieftină (…) iar dacă omul plăteşte 
cu pioşenie, este fără îndoială demn de împărăția cerurilor”. (Chemarea 
abatelui cisterţian Bernard din Clairvaux, mijlocul secolului XII) 

Culegeţi în baza textului motivele pornirii la 
luptă! Stabiliți care au fost problemele care 

Papa Urban al II-lea spera să se rezolve prin cru-
ciade! Ce câştiguri le-a promis Papa celor care au 
pornit la luptă? [ T ]

Faceți o comparație între chemarea lui 
Bernard şi cea a Papei! Stabiliți care lucruri 

coincid şi care diferă (conţinut, formă)! Explicaţi 
cauzele diferențelor! [ T ]

1
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CRUCIADELE

„Atunci unii sarazini, arabi şi etiopi s-au refugiat în cetatea lui David, alții însă 
s-au închis în cetatea Domnului şi  a lui Solomon. S-au luptat cu ei înverşunat şi în 
halele templelor. Nu a fost loc unde vitejii noştri mânuitori de săbii să nu-i fi găsit. 
Mulți s-au refugiat pe acoperişul templului lui Solomon. De aici au căzut la pământ 
răpuşi de săgeți ucigătoare. În acest templu au decapitat cam zece mii de oameni. 
Dacă ați fi fost acolo v-ar fi ajuns sângele până la gleznă ca şi nouă. Dar ce tot vor-
besc atâtea despre astea? Nici unul nu le-a salvat viața, dar nu au cruțat nici măcar 
viața femeilor şi copiilor (…)

Ați fi văzut un lucru minunat acolo, atunci când hamalii de arme şi pedestraşii 
mai săraci au aflat despre viclenia sarazinilor, le-au spintecat burta ca din mațele lor 
să scoata aurul Bizanțului pe care l-au înghițit încă în viață. De aceea a fost nevoie 
să fie adunate cadavrele în grămezi şi apoi arse în doar câteva zile, ca să poată găsi 
banii şi printre cenuşă. 

Tankréd a dat buzna în biserica Domnului în mare grabă şi de acolo a jefuit mul-
te obiecte de aur şi argint (ceea ce a fost un sacrilegiu să le fure) şi a mai luat pradă 
şi pietre prețioase. Dar mai târziu şi-a îndreptat fapta sa prin faptul că aceste obiec-
te sau contravaloarea lor le-au dat înapoi acelui lăcaş sfânt (…) 

După acest masacru au dat buzna în case şi şi-au însuşit toate cele găsite de ei 
acolo, astfel că cel care a păşit primul în casă, indiferent dacă era sărac sau bogat, a 
ajuns fără nici o împotrivire în posesia acelei case sau a acelui palat şi a tot ceea ce 
se găsea în ele. Învoiala cu privire la acest lucru au şi păstrat-o. Aşa se face că după 
aceea mulți săraci au devenit bogați.” (Descrierea lui Foucher de Chartres despre ase-
diul Ierusalimului)

„Au început omorurile şi jafurile. Sabia nu a cruțat pe nimeni. Emirii au poruncit 
închiderea porților, să nu fugă nimeni. Opt mii de oameni, fără femei şi copii, s-au 
refugiat în castel. La cererea lor li s-a lăsat doar viața. Urcând în castel, sultanul a po-
runcit să i se aducă frânghii. A fost notat numele fiecăriu prizonier şi caracteristicile 
sale personale. Acestea sultanul şi emirul le-au împărțit între ei. Ziua următoare sul-
tanul a dispus ca prada să fie pusă separat. Bijuteriile din aur şi argint stăteau gră-
madă. Banii de argint, fiindcă nu s-au putut cântări, au fost împărțiți cu vasele. Băr-
bații tineri au fost împărțiți între luptătorii cu merite. Nu a fost slugă, căreia să nu i 
se fi dat vreun sclav. Băieții  au fost vânduți cu douăsprezece dirhme, iar fetele cu 
cinci”. (Istoriograful egiptean din secolul al XIV-lea Tagi-al-Din Makrisi despre cucerirea 
Antiohiei la 1268) 

Cruciadele 

Definiți în baza hărții schi-
țate termenul de cruciadă! 

Urmăriți traseul cruciadelor! Ce 
determină aceste trasee? Mar-
chează raporturile dintre diferi-
tele confesiuni (catolic, ortodox, 
mahomedan) în baza hărții de la 
pagina 178 din manualul de clasa 
a 9-a. Ce factori i-au ajutat pe cru-
ciați în victoriile lor? În baza hărții, 
explicaţi de ce şi în ce măsură au 
profitat oraşele italiene de crucia-
de! Analizați situația Bizanțului în 
perioada cruciadelor! Unde s-au 
mai desfăşurat cruciade în epoca 
respectivă în afara Ţării Sfinte?   [ T ]

Caracterizați cum s-a rapor-
tat autorul față de evenimen-

te! Stabiliți ce i se pare normal şi ce 
îl revoltă! Care pot fi cauzele aces-
teia?  [ T ]

Stabiliți cine au fost asediato-
rii şi cine au fost cei asediați! 

Care a fost soarta celor învinşi? 
Comparaţi textul acesta cu de-
scrierea despre cucerirea Ierusali-
mului! Faceți o comparație şi între 
constatările autorilor celor două 
descrieri! [ T ]
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Asediul Antiochiei

Caraterizați şi comparați armele cruciaților şi cele ale musulmanilor! Ce 
i-a avantajat pe cruciați?  [ T ]

STATELE CRUCIATE 
„Fiecare frate al conventului trebuie să aibe 
trei cai şi un însoțitor. Aprobarea de a avea pa-

tru cai şi doi însoțitori depinde de decizia Marelui maestru. Trebuie să îm-
partă ovăzul în mod egal la toți caii. Armele şi armura cavalerilor constau 
din cămaşă cu zale, pantaloni de armură, coif sau şapcă uşoară, sabie, scut, 
lance, buzdugan turcesc, haină, armură pentru umeri, pantofi de armură, 
trei cuțite, adică un pumnal, un cuțit pentru tăiat pâinea şi un cuțit mic; în 
afară de acestea, pătură pentru cal, două cămăşi şi doi chiloți, două pe-
rechi de ciorapi şi o curea purtată la o cămaşă mică.. (…) 

În caz de război, dacă frații se află în locurile de cazare sau în tabără şi se 
dă alarma, nu e permis să se iasă la adunare până nu desfac drapelul Or-
dinului. După ce au desfăcut drapelul trebuie să se alinieze numaidecât în 
spatele acestuia şi nu e permis ca fără aprobare să îl ridice sau să îl înfăşoa-
re. Dacă stau la pândă sau însoțesc vreun transport sau sunt trimişi să pa-
truleze sau se deplasează dintr-un loc în altul nu au voie să ia cu ei nici ză-
bala şi nici şaua şi nu au voie nici să-şi hrănească caii (…)

În cazul în care oştirea creştină suferă o înfrângere, de care să ne fereas-
că bunul Dumnezeu, nici un frate să nu părăsească călare câmpul de lup-
tă cât timp fâlfâie drapelul dublu [drapelul ordinului cavaleresc] (…)” (Din 
regulamentul cavalerilor templieri) 

Culegeți într-un tabel ce echipament purtau templierii! Faceți o com-
parație între descrierea asediului şi reprezentarea în imagini a cavale-

rilor! Explicaţi, din ce considerente au devenit templierii unitatea de elită a 
armatei din Ţara Sfântă?  [ T ]

Teritoriul statelor creştine

Citiți de pe hartă care au fost statele cruciate! Ce a determinat întinde-
rea lor teritorială? Ce influență a avut această situație asupra organizării 

lor şi a vieții interne ale acestor state? Ce rol au jucat oraşele negustoreşti 
italiene în viața statelor cruciate? [ T ]

Cavaleri templieri. Ordinul templierilor şi-a primit numele de la 
Biserica Mântuirii (1118), cei ioaniţi de la spitalul Sfântul Ioan din 
Ierusalim (1120) de aceea adesea erau numiţi „spitalicești”. Pe 
lângă ei, şi ordinul cavaleresc teuton (german) a devenit destul 
de important.   

Comparați imaginea aceasta cu cea care 
prezintă asediul Antiohiei! Care sunt dife-

rențele? Care sunt motivele acestora? [ O ]
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EFECTELE CAMPANIILOR 
„În oraşele regelui amintit şi ale tuturor urmaşilor săi cât 
şi în acele oraşe aflate sub domnia oricărui baron, vene-

țienii pot să aibă o biserică, o stradă întreagă, o piață publică, baie publică şi brută-
rie pe care conform dreptului succesoral le pot moşteni pe vecie liber de orice im-
pozitare, precum regele cu proprietățile sale. (…) 

   În afară de aceasta, veneţienii nu sunt datori să plătească nici un fel de taxă care 
se percepe din obişnuință sau din alte motive, nici atunci când sosesc, rămân tem-
porar aici, vând, cumpără, se stabilesc şi nici când pleacă, numai atunci când sosesc 
sau pleacă cu vapoare care transportă peregrini căci atunci, conform cutumei, sunt 
datori să-i dea regelui o treime. (…) 

   Iar dacă un venețian are vreun litigiu sau orice treabă de rezolvat în detrimen-
tul unui venețian, aceasta să o rezolve în fața tribunalului venețian tot aşa precum 
atunci când cineva vrea să reclame un venețian, acest lucru să se facă de aseme-
nea în fața tribunalului venețian. Însă dacă un venețian acuză un străin, cazul este 
de competența tribunalului regesc.” (Contract între regele Ierusalimului şi veneţieni, 
1124)  

Veneţia în Evul Mediu

Prezentați oraşul pe baza 
reprezentării din imagine! 

Caracterizați aspectul și economia 
lui.  [ T ]

Reprezentarea unei farmacii arabe din se- 
colul al XIII-lea şi o pagină ilustrată dintr-o 
carte de alchimie. 

De ce a fost ştiința dezvoltată 
(alchimia, „farmaceutica”) în lu-

mea arabă? Ce efecte a avut în Euro-
pa cunoaşterea acestor ştiințe?  [ S ]

Enumerați ce asigură con-
tractul venețienilor? Asupra 

căror domenii erau valabile aceste 
drepturi? Cum apreciați poziția Ve-
neției în Ţara Sfântă? [ T ]
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Oraşele italiene 
şi cruciadele

Care oraşe s-au îmbogățit ca 
urmare a cruciadelor? Care 

sunt cauzele acestei îmbogățiri? 
Caracterizați relațiile dintre aceste 
oraşe! Care sunt cele mai impor-
tante caracteristici pe harta politi-
că a Italiei? Ce fel de schimbări au 
avut loc în secolele XIV-XV? [ T ] 

Pu
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De la răspândirea ei în toate zările, evreimea 
a trăit în comunități mici în orașele lumii 
creştine şi a celei musulmane. Şi-au păstrat 
credința străbună, ceea ce i-a diferențiat de 
alții şi i-a conservat ca popor. Au fost tolerați 
în ambele lumi, dar din cauza religiei lor le-
au fost îngrădite unele activități (profesii in-
terzise, lipsa dreptului de moştenire, de do-
miciliu). Ceea ce i-a deosebit de mediul din 
jur a fost religia lor şi diferitele prescripții ce 
decurgeau din aceasta (interdicții alimen-
tare, căsătorie, îmbrăcăminte, etc.). Lingvis-
tic şi în unele privințe chiar şi în obiceiurile 
lor, pe lângă interdicțiile religioase şi reguli-
le comunității lor, s-au adaptat mediului în 
care au trăit. Ca urmare a celor arătate mai 
sus în Europa catolică creştinilor le era inter-
zis să schimbe bani, astfel că aceasta a de-
venit profesia lor principală. Schimbarea 
banilor şi comerțul erau profitabile, de ace-
ea mulți evrei s-au îmbogățit. Acest lucru a 
declanşat invidia populației din oraşe. An-
tipatia contra evreilor a fost accentuantă şi 
din cauză că trăiau izolați de restul şi obicei-
urile lor religioase erau neobişnuite pentru 
creştini. Au fost introduse numeroase res-
tricții față de ei. 

Cruciadele au adus schimbări impor-
tante în viața evreimii ce trăia în Europa ca-
tolică. Şi oamenii simpli au pornit spre Ţara 
Sfântă, dar din cauza lipsei banilor nu au 
ajuns departe. Mulțimea de oameni fanati-
zați adunați în cete şi-au satisfăcut setea de 
pradă în detrimentul evreilor din zona Ri-
nului. După această dată, la intervale diferi-
te de timp, în Europa Apuseană şi Centrală, 
atunci când starea populației s-a înrăutățit 
din diferite motive, au izbucnit pogroame 
împotriva evreilor.

De la răspândirea ei în toate zările, evreimea De la răspândirea ei în toate zările, evreimea 

împotriva evreilor.

„Evreii din oraş (Mainz) de îndată ce au aflat de masacrarea fraților 
lor şi ştiind că nu pot scăpa de o asemenea puzderie de oameni, s-au 
adresat episcopului Routhard sperând că-i va ocroti au lăsat în grija 
și cinstea lui multe comori. S-au încrezut în el cu toată credința, doar 
el era episcopul oraşului. Marele preot al oraşului a aşezat în siguran-
ță mulțimea de bani preluați de la evrei (…) Însă Emicho şi oamenii lui 
(…) i-au atacat cu săgeți şi lănci pe evreii de pe acoperişuri. Au spart 
închizătorile şi porțile omorând cam şapte sute de evrei. Aceştia în za-
dar au încercat să scape de forța şi atacul a mii de oameni. La fel au fost 
omorâte pe capete şi femeile şi i-au trecut prin sabie şi pe copiii nea-
jutorați indiferent de vârsta sau genul lor”. (Din cronica din Ierusalim a 
lui Alberich de Aachen)    

Treceți în revistă principalele motive ale evenimentelor descrise în sur-
să (de ex. cine au fost atacatorii, cine au fost cei vătămaţi şi cum au fost 

vătămaţi)! Subliniaţi în text pasajele ce descriu cruzimea! Explicaţi de ce a 
putut avea loc măcelul! Verificați noțiunea de pogrom! Comparați această 
noțiune cu ceea ce descrie sursa!  [ O ]

Migrarea evreilor în Evul Mediu 

Stabiliți în baza hărții care sunt regiunile cele mai populate de către 
evrei! Ce caracteristici prezintă poziționarea geografică a evreilor? Sta-

biliți cu ajutorul hărții care au putut fi motivele migrației la evrei?   [ T ]
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20 / Perioada de glorie şi de declin a Evului Mediu

RELANSAREA ECONOMICĂ  Dezvoltarea agriculturii, 
pornită în Evul Mediu timpuriu (noi mijloace de produc-
ție, rotația culturilor) s-au răspândit după anul 1000 în 
tot mai largi spații din Europa. Acest proces a fost fa-
cilitat şi de către încălzirea treptată a climei care a îmbu-
nătățit condițiile de producție şi în zonele situate mai 
la nord. În urma creşterii recoltelor a crescut şi popu-
lația continentului (de la 38 de milioane în secolul al 
XI-lea la 75 de milioane la sfârşitul secolului al XIII-lea). 
Un rol împortant în răspândirea metodei de exploatare 
a agriculturii l-au avut coloniştii emigranți din zonele 
mai dezvoltate, dar suprapopulate, așa-numiții hospes 
(oaspeți). Cu ajutorul lor au ajuns mijloacele de produc-
ție mai dezvoltate şi în zone mai rar populate. 

Deoarece în agricultură surplusul de producție era 
din ce în ce mai mare, în viața economică devine din 
nou hotărâtoare producția de mărfuri şi gestiunea fi-
nanciară. Acestea au dat un impuls şi industriei, astfel 
încât în secolele XI-XII a avut loc o adevărată „revoluție 
tehnică”. Morile de apă s-au răspândit pe scară largă. 
Dar energia apei a fost folosită nu numai la măcinarea 
cerealelor. Prin invențiile care au făcut posibilă transfor-
marea rotirii morilor de apă în mişcări pe linie dreaptă a 
fost posibilă utilizarea roții hidraulice ca forță de presi-
une în atelierele meşteşugăreşti: a pus în mişcare cioca-
ne, fierăstraie, a pus în funcțiune instrumente de suflare. 

NAŞTEREA ORAŞELOR Oraşele antice au dispărut în pe-
rioada migrației popoarelor. În jurul centrelor regale 
şi bisericeşti s-au aşezat mulți oameni, dar acestea nu 
dispuneau de nicio administrație independentă. În soci-
etatea feudală oamenii făceau parte din iobăgime, sau 
din nobilime. Deoarece comerțul de distanță nu a dis-
părut nici în Evul Mediu, prima dată negustorii de dis-
tanță au întemeiat comunități pentru a-şi şti marfa în 
siguranță. Pe lângă aceste aşezări relativ independen-
te s-au aşezat şi meşteșugarii prezenți în număr din ce 
în ce mai mare datorită creşterii producției de mărfuri. 
Sub conducerea negustorilor au luat ființă comunități 
mai bine organizate, comunele. Comunele şi-au do-
bândit independența, adică autoconducerea oraşului 
față de stăpânii feudali prin bani, ba chiar şi prin forță. 

AUTOGUVERNAREA ORAŞELOR Obținerea autoguver-
nării oraşelor a însemnat obținerea unor privilegii care 
i-a scutit pe orăşeni de dependența față de sistemul feu-
dal al relațiilor dintre iobag şi stăpânul feudal. Oraşul s-a 
separat de mediul din jur şi din punct de vedere juridic. 
Cetățenii oraşelor au avut dreptul să îşi aleagă judele în 
mod liber, aşadar, puteau să îşi înființeze autorități de 
drept. Darea către rege şi stăpânul feudal şi-o plăteau 
într-o singură sumă. Aveau dreptul să îşi aleagă singuri 
preotul paroh. Nu peste mult orașele au devenit subor-
donate doar domnitorului. Datorită autoguvernării oră-
şeanul a ocupat un loc intermediar în societatea medi-
evală: nu a fost nici nobil dar nici iobag. 

În fruntea oraşului se afla notarul sau primarul ales de 

către sfatul orăşenesc. La început în sfatul orăşenesc a fost 
reprezentată doar pătura cea mai înstărită (patriciatul), ne-
gustorii. Meşteşugarii deținători de case şi ateliere şi-au 
câştigat abia în secolul al XIII-lea dreptul de a avea un cu-
vânt de spus în conducerea oraşului. Majoritatea locuitori-
lor oraşelor era formată din săraci (plebe) excluși din viaţa 
politică a oraşului. Trăiau din munci ocazionale iar rându-
rile lor au fost îngroşate în mod continuu de către iobăgi-
mea care se muta la oraşe în speranța unei vieți mai bune.

BRESLELE Meşteşugarii au înființat organizații profesio-
nale pe meserii (țesătorii, brutării, croitorii) pentru protec-
ția intereselor lor. Membrii breslelor au fost meşterii care 
aveau câte un atelier propriu. Procesul prin care cineva 
devenea meşter a fost unul îndelungat. Prima dată trebuia 
ca cineva să servească ca ucenic pe lângă un meşter, apoi 
să muncească ca și calfă în atelierul meşterului. După ce 
calfa şi-a însuşit tainele meseriei a trebuit să pornească în 
pribegie pe la meşteri din alte oraşe ca să îşi însuşească şi 
cunoştințele acestora. Examenul de meşter era condiți-
onat de realizarea unei lucrări de excepție, ceea ce ne-
cesita o pregătire temeinică(uneori și cheltuielile ospățului 
obligatoriu au împiedicat procesul de a deveni meșter). 
Acest sistem complicat a împiedicat creşterea exagerată a 
numărului de meşteri, dar a asigurat în acelaşi timp şi nive-
lul profesional ridicat.  

Produsele breslelor au fost cumpărate de către orăşe-
ni şi populația din imediata apropiere a oraşelor. A trebuit 
redusă cantitatea mărfii produse pentru ca fiecare meşter 
să îşi poată asigura subzistența. Deoarece s-au străduit 
să evite concurența dintre bresle, s-a întrodus un control 
strict al timpului de muncă, al procesului muncii (materiale 
utilizate, scule, numărul angajaților)  şi al prețurilor. Toate 
acestea au însemnat şi prevederi stricte cu privire la ca-
litatea produselor. Cei care activau în afara breslelor  
așa-numiții contari erau prigoniți. Breslele s-au străduit 
să facă față diversificării pieței prin desprinderea de brea-
sla-mamă a meseriilor cu noi specializări (de ex. de la fierari 
meseria de confecționer de ace). Breslele au jucat un rol 
important în viața oraşelor. Au apărat câte o porțiune 
din zidul cetății, au menținut ordinea publică, cu ocazia 
sărbătorilor a defilat fiecare breaslă în parte şi au sprijinit 
biserica din oraş. Totodată au îndeplinit şi sarcini sociale în 
sensul că s-au îngrijit de familia vreunui membru decedat 
al breslei.  

VIAŢA ÎN ORAŞ Oraşele erau încercuite cu ziduri de apă-
rare. (Şi construirea zidului de apărare era un privilegiu.) În 
spațiul strâmt delimitat de ziduri s-au înălțat case cu etaj 
printre care şerpuiau ulițe înguste. Însă în acea epocă nu 
se folosea canalizarea. Mizeria oamenilor şi a animalelor 
era curățată cel mult de ploaie. De aceea, populația în-
ghesuită între zidurile oraşului a fost adesea decimată de 
molimi. Începând cu secolul al XI-lea numărul oraşelor 
din Europa Apuseană şi Italia a crescut rapid. În seco-
lul al XIII-lea au apărut oraşe şi în Europa Centrală. Oraşele 
apusene îşi aprovizionau în primul rând zonele limitrofe. 

3. Formarea oraşelor 




