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Manualele seriei Istoria bazată pe izvoare încearcă să prezinte trecutul bazându-se pe surse istorice şi dau 
posibilitatea ca lecţia de istorie să se concentreze pe activitatea elevilor. Noutatea seriei nu constă în faptul că 
volumele conţin numeroase izvoare,  ci este reprezentată de cantitatea materiei şi structura manualelor care 
lasă suficient timp şi oferă o metodă potrivită analizei izvorului istoric.
Fiecare lecţie constă din trei părţi. Partea care cuprinde forma tradiţională a manualului expusă pe o pagină, 
o pagină şi jumătate, oferă, pe scurt,  făcând conexiunile necesare, cunoştinţele de bază necesare interpretării
izvoarelor istorice şi a formării unei gândiri istorice moderne. 
Arhiva care cuprinde izvoare în texte, planşe, reconstituiri grafice, hărţi, schiţe, diagrame şi sarcinile ce ţin de 
acestea dă posibilitatea ca elevii să cunoască mai profund tema sau epoca respectivă şi să-şi dezvolte abilităţile 
necesare pentru a înţelege istoria (utilizarea sursei, utilizarea limbajului ştiinţific, orientare în timp şi spaţiu, 
prezentarea factorilor care au stat la baza unui eveniment). O calitate deosebită a manualului de clasa a 10-a îl 
reprezintă materialul bogat al izvoarelor scrise şi materialul de figuri ce prezintă evenimentele, procesele greu 
de înţeles, conceput foarte inventiv. 
Partea Puncte de vedere face posibilă abordarea din mai multe unghiuri a unei probleme istorice, a unui fapt 
controversat.
Tabelul cronologic sincron care completează volumul asigură o orientare rapidă şi uşoară. 
Seria manualelor noastre îi ajută şi îi stimulează pe profesorii de specialitate să-şi formeze şi să utilizeze cunoş-
tinţele care sunt în concordanţă cu noile cerinţe, să prelucreze materia într-un mod mai complex.

Câteva date privind manualul de clasa a 10-a
� 40 de lecţii – doar 55 de pagini de materie de învăţat
� aproximativ 370 de izvoare sub formă de text
� 265 de ilustraţii, 107 hărţi, 79 de figuri, 13 tabele
� peste 1300 de întrebări şi probleme
� conţinutul izvorului este marcat prin culoare
� competenţele ce pot fi dezvoltate prin izvorul istoric sunt semnalate prin pictograme
� modurile care recomandă prelucrarea izvoarelor sunt marcate prin litere 
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A fost oare răspunzător  
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hotărât, spre putere, în fruntea 
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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. Cunoştinţele 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 conţin 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 îţi pierzi timpul cu învăţarea unor date 
lexicale.La examenul de bacalaureat care marchează încheie-
rea studiilor tale liceale ţi se vor pretinde nu atât fapte, date 
exacte ci îţi va fi examinată capacitatea de a folosi cunoştin-
ţele acumulate la orele de istorie. Suntem oare capabili să tra-
gem concluzii potrivite din izvoarele scrise, din imagini, ilus-
traţii grafice şi hărţi? Ce fel de factori luăm în considerare în 
aprecierea unui eveniment sau a unei personalităţi 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 condiţii.  Sunt necesare unele cunoştinţe 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 conţinutul şi structura sa inovatoare. 

Manualul constă din patru capitole mari conţinând 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 
conţine izvoarele propuse spre interpretare, ilustraţii grafice, 
hărţi schiţate 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 învăţat. 

Textul autorului ne aminteşte cel mai mult de manualele 
tradiţionale. În acesta se găseşte tot ceea ce, în baza cerinţelor 
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 ţin 
de o temă sau alta. Proporţia textului nu depăşeşte niciunde 
o pagină şi jumătate. E mai degrabă apropiată de o pagină. În-
văţarea este facilitată de faptul că am scos în evidenţă 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 conţine materia ce se 

cere atât la bacalaureatul   de nivel mediu cât şi la cel avansat. 
Însă fără reducerea materialului de învăţat 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 puţin înseamnă de fapt 
mai mult, dacă acest puţin se transformă cu în adevărate cu-
noştinţe aplicabile. Dintr-o masă mai mare de cunoştinţe este 
mai greu să scoţi în evidenţă esenţialul, să descoperi elemen-
tele de context. Să nu uităm, că totodată cărţile de specialita-
te cât şi internetul oferă elevilor pasionaţi de istorie posibili-
tăţi 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, ilustraţii grafice şi hărţi.  În acest fel ne 
putem dezvolta capacităţile 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 
esenţiale  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 naturaleţea vreunui proces. Se pare că 
este mult mai uşor să învăţăm definiţia 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 alţii. 
Este mai eficient deci să gândim independent. Pentru aceas-
ta este însă nevoie să dispunem de cunoştinţele care ne per-
mit să adunăm, prelucrăm şi interpretăm informaţiile. Mult ci-
tata frază a lui Herodot conform căreia „istoria este învăţătoa-
rea vieţii” este valabilă şi în această privinţă. Acel elev care la 
o ora de istorie învaţă să destăinuie esenţialul, intenţiile auto-
rului dintr-un text scris cu secole, ba chiar cu milenii în urmă, 
acela învaţă să perceapă mai mult şi din ştirile zilelor noastre. 
Atunci când analizăm o clădire veche, o statuie  învăţăm de-
fapt să înţelegem şi mesajul creaţiilor 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, hărţi redate în feluri diferite, ilustraţii 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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6 / Prefaţă

ci doar ne ajută, prin interpretarea sa, să ne creăm o imagine 
mai nuanţată despre tema tratată  şi să formulăm idei perso-
nale despre cele învăţate. 

Interpretarea izvoarelor este facilitată de întrebările, exer-
ciţiile care, asemenea izvoarelor, sunt pur opţionale. 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 învăţarea sunt facilitate prin fap-
tul că izvoarele au fost grupate în funcţie de subcapitolele tex-
tului autorului fiind numerotate de la lecţie la lecţie. Culorile 
numerelor cardinale marchează conţinutul izvoarelor iar ace-
le mici imagini (pictogramele) marchează domeniile de in-
teres prevăzute în cerinţele pentru examenul de bacalaure-
at. (Referitor la acestea găsiţi o legendă la finalul cuvântului 
prefaţei. La sfârşitul exerciţiilor literele din parantezele drepte 
indică modul propus pentru interpretare. Aceste notaţii 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 lecţiilor o reprezintă Punctele de ve-
dere. Aici, prin intermediul izvoarelor, putem cunoaşte lucruri, 
chestiuni interesante care prin conţinutul lor pot parţial de-

păşi cerinţele curriculei şcolare. În Punctele de vedere se poa-
te cel mai bine stimula capacitatea de formulare a unor pă-
reri individuale şi mai nuanţate. Parcurgând lecţie cu lecţie 
putem face cunoştinţă cu chestiuni controversate (de ex. in-
terpretarea Păcii de la Sătmar care încheie lupta de eliberare 
a lui Rákóczi), personalităţi (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 
discuţii 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 discuţii controversate, să cunoască punc-
te de vedere ce se bat cap în cap şi să îşi formuleze o părere 
despre ele? În cadrul discuţiilor controversate învăţăm să res-
pectăm părerea celuilalt care nu trebuie să fie neapărat una 
proastă doar pentru că a fost concepută după alte criterii, ju-
decăţi, valori, decât a noastră. Iar dacă într-o asemenea dispu-
tă suntem toleranţi şi înţelegători cu partenerul nostru de dis-
cuţii,  poate ne va permite să îl cunoaştem şi mai bine. 

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

                                                                           Száray Miklós

istoria politică, evenimenţială, a statului, 
a dreptului şi a instituţiilor;

istoria societăţii, a modului de viaţă,                                  
a mentalităţii şi culturii;

istoria economiei şi a tehnicii, cultura mediului;               

istoria ideilor şi a religiilor                        

1

1

1

1

Caracteristicile de conţinut ale izvoarelor

evaluarea şi utilizarea izvoarelor;

utilizarea limbajului de specialitate;

orientare în timp şi spaţiu;

dezvăluirea factorilor care influenţează 
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, discuţie)

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

Competenţe care urmează a fi dezvoltate

Modalitatea propusă pentru dezbaterea temelor

Notaţiile aplicate în manual 

Legenda  pictogramelor frecvent afişate pe hărţile din maual

= Bătălie 

= Eveniment politic major

= Încheierea unei alianţe, înţelegere, tratat de pace                         

= Legături de alianţă, interese comune

= Relaţii contradictorii, interese opuse                              

= Dietă

= Lege importantă, dispoziţie                                            

= Universitate                  

= Minerit

= Locul morţii unei personalităţi 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, apariţia iobăgimii, consolidarea relaţiilor 
feudale, afirmarea dezvoltării în agricultură. În timp ce la 
suprafaţă abia se vedeau schimbările, procesele anterioa-
re, care urmează să fie prezentate în lecţiile următoare, au 
reconfigurat faţa Europei şi au dat o nouă dimensiune im-
portanţei continentului nostru în lume. Noua cultură care 
crease mânăstiri, fortificaţii 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 împărţit pe provincii (vezi ilustraţia grafică) puterea 
imperială s-a sprijinit, în opoziţie 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 preoţi adică cel de învestitură în 
oricare provincie a imperiului, revenea împăratului. De
altfel, împăraţii 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 preoţime se comporta ca domnii feudali, chiar 
şi preoţii de rând şi călugării bisericii s-au îndreptat spre 
lucrurile lumeşti (muncă, îmbogăţire, 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 Franţa. Adepţii înnoirii au restabilit 
disciplina din mânăstiri şi au îndreptat atenţia călugărilor 
din nou spre viaţa religioasă. Au desfiinţat practica cum-
părării demnităţilor bisericeşti (simonia) şi au revendicat 
interzicerea căsătoriei preoţilor laici (celibatul). 

LUPTA PENTRU ÎNVESTITURĂ (secolele XI-XII) Papa-
litatea a dat mişcării de înnoire şi un caracter politic: în 
acest fel a intenţionat să îşi reducă dependenţa de pute-
rea laică (a împăratului). Papii au dorit să confere car-
dinalilor dreptul de a alege papa excluzându-i pe îm-
păraţi. 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 menţinerea unităţii im-
periului a respins revendicările papalităţii. 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-
ţiilor Papei Grigore. La dieta imperială, acesta, cu concur-
sul marilor preoţi germani fideli lui, l-a destituit pe Papa 
Grigore din funcţia sa. Ca răspuns la aceasta, Papa l-a 
anatemizat pe împărat. L-a exclus din rândul creştinilor, iar 
astfel toate jurămintele de fidelitate făcute faţă 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 învăţăturilor creştine, a fost nevoit să anuleze pe-
deapsa bisericească. 

După iertare însă luptele s-au reluat în scurt timp. Nici 
una dintre părţi 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 instituţia 
imperială şi cea papală au încheiat un concordat (un con-
tract care să reglementeze relaţiile dintre puterea laică şi 
papalitate): împăratul şi Papa au împărţit între ei dreptul 
de învestitură.  Marea preoţime 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 părţi 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 părţi nu 
a putut impune celuilalt  o victorie decisivă. Ca urmare a 
luptelor dintre papalitate şi instituţia imperială în Europa 
catolică papalitatea, şi drept urmare biserica şi-a păstrat 
independenţa faţă 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-
palităţii şi influenţa acesteia s-a desăvârşit în secolul al 
XIII-lea în timpul Papei Inocenţiu al III-lea(1198–1216). 
Însă capul Bisericii a trebuit să înfrunte mişcările celor 
care s-au împotrivit puterii laice şi îmbogăţirii Bisericii. 

Mişcările care s-au arătat dispuse să coopereze cu Bi-
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serica în vederea reînnoirii credinţei au fost îmbrăţişate 
de către papalitate. La începutul secolului al XIII-lea, cu 
ajutorul Romei, s-au înfi inţat ordinele călugăreşti cer-
șetoare care propovăduiau sărăcia lui Hristos: Ordinul 
Franciscan înfi inţat 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 subzistenţa 
chiar din cerşit. 

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

Pentru a „demasca” ereziile, papalitatea a creat în 1215 
(la al IV-lea Sinod de la Lateran) inchiziţia. 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-
văţia celui acuzat, învinuitul supus torturilor trebuia să îşi 
dovedească nevinovăţia, contravenea dreptului roman. 

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ÎN SECOLELE XIII-XIV  
Confruntările legate de învestitură au subminat treptat 
puterea împăraţilor iar titlul de împărat în spaţiul 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 ţină cont deoarece familia sa nu deţinea domenii im-
portante. Scopul lui Rudolf a fost tocmai acela, ca prin 
extinderea proprietăţilor 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 menţinerii achiziţiei 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 independenţi. Prin Bula de Aur 
se consfi nţea aşadar fărâmiţarea Imperiului Romano-Ger-
man.

ARHIVĂ

1

Imperiul Romano-German la începutul noului mileniu

Stabiliţi în baza hărţii în ce fel de unităţi teritoriale se 
destramă imperiul! Cum influenţează acest lucru, pute-

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

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ŞI 
REFORMA BISERICEASCĂ

„S-a înfăţişat întru totul 
(…) şi delegaţia preoţi-
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 hoţ şi 
tâlhar pe calea ereziei simoniace (…)prădând foarte mul-
ţi bani; (…)  care a ocupat pupitrul episcopal şi slujba pro-
povăduirii credinţei contra sfântului canon [legi biseri-
ceşti] fără a avea cunoştinţe 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 
învăţat din copilărie meseria de cămătar şi precupeţ,  iar 
după ce a fost făcut îndrumătorul talentelor cereşti prac-
tică şi mai vârtos acestea într-aşa fel încât bisericile şi aba-
ţiile 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? Stabiliţi 

în baza textului ce înseamnă noţiunea de simonie! Explicaţi 
fundalul reclamaţiilor făcute! Arătaţi, care grupări au formulat 
aceste nemulţumiri!  [ T ]

2
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Organizarea Imperiului 
Romano-German

Prezentaţi prin ce s-a deosebit 
structura feudală a Imperiului 

Romano-German de structura feu-
dală clasică! Ce efecte a avut aceasta 
asupra unităţii imperiului şi a puterii 
împăratului? În baza ilustraţiei grafi-
ce concluzionaţi care este rolul feu-
dalilor bisericeşti în evoluţia 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 pronunţe sentinţa în privinţa des-
tituirii unui episcop (…)

7. Doar el are voie să facă noi legi în concordanţă cu necesităţile vre-
murilor, să înfiinţeze noi episcopii, să transforme capitlul în abaţie 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 împăraţi.
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 relaţia 

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

„(…) iar în final, ca să îşi arate intenţiile de pace şi îndârjirea [Henric al IV-lea]acompaniat de puţini a venit în oraşul Ca-
nossa, în care tocmai ne aflam, şi acolo în faţa porţii timp de trei zile fără niciun însemn regal, trezind milă în oameni, desculţ, 
stătea îmbrăcat în postav şi s-a tot văicărit, şi-a tot cerut iertare întru sprijinul milei şi alintării apostolice, până ce toţi aceştia 
care au fost acolo prezenţi 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

5

6
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Etapele luptei pentru învestitură

Parcurgeţi cu ajutorul ilustraţiei grafice evoluţia întâmplărilor! 
Care au fost consecinţele confruntărilor seculare? Cu ce date, 

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

„Eu Henric, din graţia 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, renunţ în favoarea lui Dumnezeu şi a 
apostolilor săi sfinţi: 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 ţării mele să fie alegeri canonice şi hirotonisiri 
libere.” (Din diploma împărătească) 

„Eu, episcopul Callixtus, slujitorul robilor lui 
Dumnezeu, ţie, fiului nostru îndrăgit Henric, din 
graţia lui Dumnezeu preamărit împărat al romani-
lor îţi permitem ca în regatul teutonic alegerea ace-
lor episcopi şi abaţi care aparţin de domeniile rega-
tului să aibă loc în prezenţa ta, fără simonie sau sil-
nicie într-aşa fel ca dacă cumva s-ar isca vreo neîn-
telegere între mitropolit şi consiliu să îţi dai acor-
dul părţii 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 aparţine de tine, te va asculta.” (din di-
ploma papală)

Alcătuiţi un tabel despre înţelegerile din concor-
datul de la Worms! Arătaţi 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 spurcaţi
2. Conducătorul lor pământesc nu este altcineva decât cel despre care grăieşte Evan-

ghelia lui Matei „Nu numiţi 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 
tradiţia omenească. (…) 

5. Slujba ce se ţine 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 ]

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

cument! Stabiliţi în baza cărei scri-
eri îşi formulează ereticii constată-
rile! Stabiliţi care sunt funcţiile 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 posibilităţi de alegere a 
avut Papa Inocenţiu al III-lea 

pentru a judeca mişcarea Sfântului 
Francisc? Gândiţi-vă la consecinţele 
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 cărţilor? Căutaţi 
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 situaţia de faţă, una des-
pre dominicani? [ O ]

 „1. Iar cei condamnaţi de erezie să fie predaţi celor mai de seamă re-
prezentanţi ai autorităţii lumeşti din totdeauna sau slujbaşilor lor pen-
tru a-i pedepsi cu băgare de seamă; dacă sunt din sânul Bisericii atunci 
trebuie destituiţi din ordinul preotesc; iar bunurile celor pedepsiţi 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 
retribuţia.

2. Iar cei care pot fi şi numai bănuiţi de erezie,  în funcţie de natura 
bănuielii şi calitatea persoanei lor, dacă nu îşi pot dovedi în mod mul-
ţumitor nevinovăţia trebuie să fie judecaţi ca eretici. 

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

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

„În numele Domnului nostru Isus Cristos să nu aveţi niciodată nici o 
avere pe lumea asta. Şi oriunde s-ar afla fraţii noştri, dacă se întâlnesc 
să dea dovadă unul faţă 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 viaţa noastră pământească nu ne aşteaptă purificarea prin foc.
10. Tribunalele, autorităţile 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 preasfinţiilor lor sunt doar simple tradiţii 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? Stabiliţi cine era în drept să certifice acuzaţia! Comparaţi 

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

Culegeţi trăsăturile principale ale ordinelor 
cerşetoreşti! Alcătuiţi un tabel despre or-

dinele cerşetoreşti şi regulile ce reglementează 
viaţa benedictinilor! (vol. I, lecţia 33, sursa 8.)  [ T ]
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Sistemul Bisericii Catolice în secolele XI-XIII

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

anumitor ordine călugăreşti în perioada de înfiinţare?  [ C ]

IMPERIUL ROMANO-GERMAN ÎN 
SECOLELE XIII-XIV

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

romanilor în dioceza de Mainz, de la luarea la cunoştinţă a veştii mor-
ţii 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, toţi aceşti principi să 
se adune din proprie iniţiativă 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-menţionat, 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 
libertăţile 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 concordanţă 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)  

Culegeţi toate chestiunile reglementate prin Bula de Aur! Stabiliţi în ce 
măsură influenţează actul respectiv puterea împăratului! Enumeraţi în 

baza surselor toţi principii electori! Discutaţi 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 ]
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Concomitent cu destrămarea Imperiului 
Romano-German şi-au câştigat o inde-
pendenţă tot mai mare şi locuitorii văi-
lor din Munţii Alpi. Datorită condiţiilor na-
turale vitrege în acele zone nu au apărut 
relaţii feudale, iar comunităţile de ţărani 
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 Elveţia. 
Ţăranii elveţieni, în alianţă 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 elveţienilor printre un munte şi un lac 
numit Argerisee, dar înălţimea muntelui şi pantele abrupte l-au împiedi-
cat. Fiindcă cavalerii toţi ademeniţi de prada mare s-au înghesuit cu cu-
raj în primele rânduri ale oştirii dar nu s-au putut căţăra pe munte căci şi 
cei pe jos abia apucau să pășească sau să se oprească. Iar apoi elveţienii 
(…) 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 rezistenţă. Căci elveţienii, 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 înalţi munţi, în timp ce duşmanii lor, dar mai ales caii acestora nu 
s-au putut opri în niciun chip. Elveţienii 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 munţilor 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

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

trageţi concluziile privitoare la situaţia puterii 
împăratului! Citiţi de pe hartă care au fost dinas-
tiile de împăraţi care au dominat imperiul  şi în 
ce scopuri şi-au folosit puterea! Cum a influenţat 
dezintegrarea Imperiului Romano-German rela-
ţiile de putere din Europa! Asupra istoriei căror 
ţări a exercitat influenţa cea mai puternică?  [ T ]

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

a fost rolul comerţului în viaţa regiunii monta-
ne? Formulaţi cu ajutorul hărţii definiţia unui 
canton! Faţă de cine au trebuit să îşi apere can-
toanele independenţa? 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. 

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

diferenţele? Prezentaţi-le! Separaţi 
părţile aflate în conflict reprezen-
tate în imagine şi descrieţi ce îm-
brăcăminte, echipament de luptă 
poartă fiecare! Ce fel de armate s-au 
ciocnit? Căutaţi exemple cu con-
fruntări armate asemănătoare!   [ T ]

Alcătuiţi un tabel comparativ despre echi-
pamentul de luptă a părţilor aflate în con-

flict armat! Explicaţi cauzele înfrângerii oştirii de 
cavalerie! Prezentaţi schimbările survenite în 
arta purtării războaielor! Explicaţi cauzele eco-
nomice şi sociale ale acestor schimbări!   [ T ]
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CHEMAREA LA PRIMA CRUCIADĂ Dorinţa de a răspândi 
credinţa precum şi interesul faţă de locurile sfinte s-a dato-
rat ardorii religioase specifice Evului Mediu. Totodată s-a 
răspândit adularea sfinţilor şi a relicvelor. Tot mai mul-
ţi 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 promiţându-le participanţilor 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 Bizanţ, din anul 1054 urmărind 
alte căi, presată de către musulmani, va accepta în schim-
bul ajutorului acordat, recunoaşterea supremaţiei papali-
tăţii în întreaga lume creştină. 

Cruciadele s-au dovedit potrivite pentru a atenua perma-
nentele lupte pentru putere declanşate din cauza relaţiilor 
feudale şi a dreptului de moştenire din Europa Apuseană 
cât şi pentru a diminua amploarea jafurilor care făceau im-
posibilă o viaţă normală.  Căci în Occident doar primul năs-
cut avea drept de moştenire. Cavalerii născuţi ca al doilea 
sau al treilea copil şi-au căutat în număr din ce în ce mai 
mare surse de subzistenţă în escortele militare ale marilor 
nobili însă stăpânii lor îi puteau întreţine 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-
ţionat forţa militară acumulată spre Orient. Oamenii au 
fost mânaţi în primul rând de credinţa lor dar au fost unii 
atraşi şi de bogăţiile fabuloase ale Orientului, prada, dorinţa 
de a acapara noi pământuri.
   
CRUCIADE  La chemarea Papei toată Europa s-a pus în 
mişcare.  O parte din armata de călăreţi a cruciaţilor a por-
nit pe uscat urmând cursul Dunării, apoi prin Bizanţ, 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 invenţiilor mi-
litare din Europa Apuseană: cavaleriei în armură. (Vezi în 
manualul pentru clasa a 9-a la paginile 171–176.) Cruciaţii 
au ocupat Ierusalimul (1099) şi s-au instalat pe fâşia îngus-
tă de litoral cucerită în Orientul Apropiat. 

Succesul cruciaţilor 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 cruciaţi (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 mulţi 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 reacţii furibunde, fanatice. S-a consi-
derat că ceea ce nu au reuşit cavalerii păcătoşi vor reuşi co-
piii inocenţi. Cruciada copiilor (1212) a avut bineînţeles 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 minţile care au salvat mulţi copiii induşi în eroare, 
precum episcopul portului Brindisi, care i-a întors pe copii 
din drum. 

STATELE CRUCIATE PARTICIPANTE Cavalerii cruciaţi s-au 
instalat pe fâşia de pământ pe care au cucerit-o după con-
diţiile din ţara de origine. Au creat state cu caracter feu-
dal. În prima fază a fost înfiinţat Regatul Ierusalimului. Ce-
lelalte state create ulterior se aflau în relaţie de vasalitate 
cu acesta. Feudalismul creat în Ţara Sfântă a avut particu-
larităţile sale. Din cauza pericolului permanent de a fi ata-
caţi, cavalerii erau mai puţin subordonaţi domnitoru-
lui lor şi au avut o influenţă 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 înfiinţarea 
ordinelor călugăreşti armate, a așa-numitelor ordine cava-
lereşti (templierii, ioaniţii, ordinul Cavalerilor Teutonici). Or-
dinele cavalereşti au reunit idealurile călugăreşti şi cele 
cavalereşti (viaţă comunitară, reguli stricte religioase şi de 
altă natură, starea de alarmă). Cetăţile şi oştirile lor le întreţi-
neau din averile uriaşe din Europa şi din Ţara Sfântă. 

În secolul al XIII-lea, la iniţiativa 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 ocupaţi cu luptele pentru 
putere. Cruciaţii au încheiat o alianţă cu mongolii care năvă-
liseră în Iran şi Mesopotamia, dar şi aceasta s-a dovedit inefi-
cientă. Nici cruciaţi nu s-au mai putut menţine în faţa su-
perioritătii forţelor islamului şi în scurt timp a căzut în mâna 
musulmanilor şi ultima fortăreaţă creştină (Akkon, 1291). 
  
EFECTELE CAMPANIILOR Transportul cruciaţilor precum 
şi cumpărarea comorilor acaparate de aceştia erau asigura-
te de către oraşele negustoreşti italiene, în primul rând de 
către Genova şi Veneţia aflate în permanentă concurenţă. 
Ambiţioasa Veneţie i-a pus pe cruciaţi în slujba scopurilor sale 
economice şi de dominanţă. De exemplu, până în secolul al 
XII-lea în Imperiul Bizantin s-a resimţit mai ales influenţa ge-
novezilor. Însă Veneţia 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 cruciaţii au pus 
mâna pe prăzi bogate, iar veneţienii au preluat de la bizantini 
rolul deţinut de aceştia în comerţul din Levant. Statul cruciat 
care a fost înfiinţat peste ruinele Bizanţului (Imperiul Latin) 
a fost înfrânt de către greci cu ajutor genovez (1261) dar po-
ziţia de mare putere a Bizanţului a fost definitiv zdruncinată. 

Astfel, oraşele italiene i-au eliminat prima dată pe ne-
gustorii arabi şi apoi pe cei bizantini din comerţul din-
tre Europa şi Levant. Profitul realizat din produsele de lux 
(mirodenii, mătase) aduse din Orient  a îmbogăţit 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 viaţă mai comod, mai rafinat al răsări-
tenilor moştenit parţial încă din antichitate. Păturile sociale 
înstărite din Europa Apuseană au preluat multe lucruri de 
la aceştia.  Noile obiceiuri, modul de viaţă mai exigent, de 
la îmbrăcămintea şi mobilier până la divertisment, au în-

semnat noi pieţe pentru comerţ 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 ştiinţa arabă mai dezvoltată a transmis 
Europei tradiţiile Antichităţii şi a culturii indiene (alchimia, 
cifrele arabe). Prin acestea, cruciadele au jucat un rol deloc 
de neglijat în dezvoltarea culturală, ce se face simţită din se-
colul al XII-lea. 

ARHIVĂ

Cauzele cruciadelor

Analizaţi imaginea grafică! Grupaţi 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-aţi promis 
mai bărbăteşte decât de obicei, că veţi 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-
losiţi puterile pentru o cauză comună cu cea a lui Dumnezeu care să 
vă îndrepte. Căci e necesar ca pe fraţii noştri care locuiesc în Răsărit şi 
care au nevoie de ajutorul vostru atât de des solicitat, să le aduceţi în 
mare grabă scăpare. Căci au dat peste ei turcii şi arabii (…) Iar toţi ace-
ia care vor merge într-acolo pierzându-şi viaţa 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 toţi aceia care până acum au 
fost tâlhari. Acum vor lupta pe drept împotriva barbarilor care până 
acum au luptat împotriva fraţilor şi rudelor lor. Acum vor câştiga răs-
plata veşnică care până acum au fost doar mercenari pentru bani pu-
ţini. 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 ocrotiţi de bunul Dumne-
zeu”. (Foucher de Chartres: Gesta Francorum 1209)    

„Tu cavaler curajos (…) acum te aşteaptă un război deloc periculos 
în care victoria îţi aduce onoare, iar moartea câştig. Eşti un negustor 
bun (…) – eu îţi 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, 
îţi vor fi iertate de îndată. Marfa este ieftină (…) iar dacă omul plăteşte 
cu pioşenie, este fără îndoială demn de împărăţia cerurilor”. (Chemarea 
abatelui cisterţian Bernard din Clairvaux, mijlocul secolului XII) 

Culegeţi în baza textului motivele pornirii la 
luptă! Stabiliţi 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 ]

Faceţi o comparaţie între chemarea lui 
Bernard şi cea a Papei! Stabiliţi care lucruri 

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

„Atunci unii sarazini, arabi şi etiopi s-au refugiat în cetatea lui David, alţii 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. 
Mulţi s-au refugiat pe acoperişul templului lui Solomon. De aici au căzut la pământ 
răpuşi de săgeţi ucigătoare. În acest templu au decapitat cam zece mii de oameni. 
Dacă aţi 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 viaţa, dar nu au cruţat nici măcar 
viaţa femeilor şi copiilor (…)

Aţi 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 maţele lor 
să scoata aurul Bizanţului pe care l-au înghiţit încă în viaţă. 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 preţioase. 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 mulţi săraci au devenit bogaţi.” (Descrierea lui Foucher de Chartres despre ase-
diul Ierusalimului)

„Au început omorurile şi jafurile. Sabia nu a cruţat pe nimeni. Emirii au poruncit 
închiderea porţilor, 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 viaţa. 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 împărţit 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 împărţiţi cu vasele. Băr-
baţii tineri au fost împărţiţi între luptătorii cu merite. Nu a fost slugă, căreia să nu i 
se fi dat vreun sclav. Băieţii  au fost vânduţi cu douăsprezece dirhme, iar fetele cu 
cinci”. (Istoriograful egiptean din secolul al XIV-lea Tagi-al-Din Makrisi despre cucerirea 
Antiohiei la 1268) 

Cruciadele 

Definiţi în baza hărţii schi-
ţate termenul de cruciadă! 

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

Caracterizaţi cum s-a rapor-
tat autorul faţă de evenimen-

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

Stabiliţi cine au fost asediato-
rii şi cine au fost cei asediaţi! 

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

Caraterizaţi şi comparaţi armele cruciaţilor şi cele ale musulmanilor! Ce 
i-a avantajat pe cruciaţi?  [ T ]

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

tru cai şi doi însoţitori depinde de decizia Marelui maestru. Trebuie să îm-
partă ovăzul în mod egal la toţi 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 cuţite, adică un pumnal, un cuţit pentru tăiat pâinea şi un cuţit mic; în 
afară de acestea, pătură pentru cal, două cămăşi şi doi chiloţi, două pe-
rechi de ciorapi şi o curea purtată la o cămaşă mică.. (…) 

În caz de război, dacă fraţii 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 însoţesc 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) 

Culegeţi într-un tabel ce echipament purtau templierii! Faceţi o com-
paraţie 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

Citiţi de pe hartă care au fost statele cruciate! Ce a determinat întinde-
rea lor teritorială? Ce influenţă a avut această situaţie asupra organizării 

lor şi a vieţii interne ale acestor state? Ce rol au jucat oraşele negustoreşti 
italiene în viaţa 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.   

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

renţele? 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-

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

   În afară de aceasta, veneţienii nu sunt datori să plătească nici un fel de taxă care 
se percepe din obişnuinţă 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 veneţian are vreun litigiu sau orice treabă de rezolvat în detrimen-
tul unui veneţian, aceasta să o rezolve în faţa tribunalului veneţian tot aşa precum 
atunci când cineva vrea să reclame un veneţian, acest lucru să se facă de aseme-
nea în faţa tribunalului veneţian. Însă dacă un veneţian acuză un străin, cazul este 
de competenţa tribunalului regesc.” (Contract între regele Ierusalimului şi veneţieni, 
1124)  

Veneţia în Evul Mediu

Prezentaţi oraşul pe baza 
reprezentării din imagine! 

Caracterizaţi 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 ştiinţa dezvoltată 
(alchimia, „farmaceutica”) în lu-

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

Enumeraţi ce asigură con-
tractul veneţienilor? Asupra 

căror domenii erau valabile aceste 
drepturi? Cum apreciaţi poziţia Ve-
neţiei în Ţara Sfântă? [ T ]
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Oraşele italiene 
şi cruciadele

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

sunt cauzele acestei îmbogăţiri? 
Caracterizaţi relaţiile 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 ]
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De la răspândirea ei în toate zările, evreimea 
a trăit în comunităţi mici în orașele lumii 
creştine şi a celei musulmane. Şi-au păstrat 
credinţa străbună, ceea ce i-a diferenţiat de 
alţii şi i-a conservat ca popor. Au fost toleraţi 
în ambele lumi, dar din cauza religiei lor le-
au fost îngrădite unele activităţi (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 prescripţii ce 
decurgeau din aceasta (interdicţii alimen-
tare, căsătorie, îmbrăcăminte, etc.). Lingvis-
tic şi în unele privinţe chiar şi în obiceiurile 
lor, pe lângă interdicţiile religioase şi reguli-
le comunităţii 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 comerţul erau profitabile, de ace-
ea mulţi evrei s-au îmbogăţit. Acest lucru a 
declanşat invidia populaţiei din oraşe. An-
tipatia contra evreilor a fost accentuantă şi 
din cauză că trăiau izolaţi de restul şi obicei-
urile lor religioase erau neobişnuite pentru 
creştini. Au fost introduse numeroase res-
tricţii faţă de ei. 

Cruciadele au adus schimbări impor-
tante în viaţa evreimii ce trăia în Europa ca-
tolică. Şi oamenii simpli au pornit spre Ţara 
Sfântă, dar din cauza lipsei banilor nu au 
ajuns departe. Mulţimea de oameni fanati-
zaţi adunaţi 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 populaţiei s-a înrăutăţit 
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 fraţilor 
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 credinţa, doar 
el era episcopul oraşului. Marele preot al oraşului a aşezat în siguran-
ţă mulţimea de bani preluaţi de la evrei (…) Însă Emicho şi oamenii lui 
(…) i-au atacat cu săgeţi şi lănci pe evreii de pe acoperişuri. Au spart 
închizătorile şi porţile omorând cam şapte sute de evrei. Aceştia în za-
dar au încercat să scape de forţa 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-
jutoraţi indiferent de vârsta sau genul lor”. (Din cronica din Ierusalim a 
lui Alberich de Aachen)    

Treceţi 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! Verificaţi noţiunea de pogrom! Comparaţi această 
noţiune cu ceea ce descrie sursa!  [ O ]

Migrarea evreilor în Evul Mediu 

Stabiliţi în baza hărţii care sunt regiunile cele mai populate de către 
evrei! Ce caracteristici prezintă poziţionarea geografică a evreilor? Sta-

biliţi cu ajutorul hărţii care au putut fi motivele migraţiei la evrei?   [ T ]
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RELANSAREA ECONOMICĂ  Dezvoltarea agriculturii, 
pornită în Evul Mediu timpuriu (noi mijloace de produc-
ţie, rotaţia culturilor) s-au răspândit după anul 1000 în 
tot mai largi spaţii din Europa. Acest proces a fost fa-
cilitat şi de către încălzirea treptată a climei care a îmbu-
nătăţit condiţiile de producţie şi în zonele situate mai 
la nord. În urma creşterii recoltelor a crescut şi popu-
laţia 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 emigranţi din zonele 
mai dezvoltate, dar suprapopulate, așa-numiţii hospes
(oaspeţi). Cu ajutorul lor au ajuns mijloacele de produc-
ţie mai dezvoltate şi în zone mai rar populate. 

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

NAŞTEREA ORAŞELOR Oraşele antice au dispărut în pe-
rioada migraţiei popoarelor. În jurul centrelor regale 
şi bisericeşti s-au aşezat mulţi oameni, dar acestea nu 
dispuneau de nicio administraţie independentă. În soci-
etatea feudală oamenii făceau parte din iobăgime, sau 
din nobilime. Deoarece comerţul de distanţă nu a dis-
părut nici în Evul Mediu, prima dată negustorii de dis-
tanţă au întemeiat comunităţi pentru a-şi şti marfa în 
siguranţă. Pe lângă aceste aşezări relativ independen-
te s-au aşezat şi meşteșugarii prezenţi în număr din ce 
în ce mai mare datorită creşterii producţiei de mărfuri. 
Sub conducerea negustorilor au luat fiinţă comunităţi 
mai bine organizate, comunele. Comunele şi-au do-
bândit independenţa, adică autoconducerea oraşului 
faţă de stăpânii feudali prin bani, ba chiar şi prin forţă. 

AUTOGUVERNAREA ORAŞELOR Obţinerea autoguver-
nării oraşelor a însemnat obţinerea unor privilegii care 
i-a scutit pe orăşeni de dependenţa faţă de sistemul feu-
dal al relaţiilor dintre iobag şi stăpânul feudal. Oraşul s-a 
separat de mediul din jur şi din punct de vedere juridic. 
Cetăţenii oraşelor au avut dreptul să îşi aleagă judele în 
mod liber, aşadar, puteau să îşi înfiinţeze autorităţi 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 deţinători 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 speranţa unei vieţi mai bune.

BRESLELE Meşteşugarii au înfiinţat organizaţii profesio-
nale pe meserii (ţesătorii, brutării, croitorii) pentru protec-
ţia 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 
cunoştinţele acestora. Examenul de meşter era condiţi-
onat de realizarea unei lucrări de excepţie, ceea ce ne-
cesita o pregătire temeinică(uneori și cheltuielile ospăţului 
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 populaţia din imediata apropiere a oraşelor. A trebuit 
redusă cantitatea mărfii produse pentru ca fiecare meşter 
să îşi poată asigura subzistenţa. Deoarece s-au străduit 
să evite concurenţa dintre bresle, s-a întrodus un control 
strict al timpului de muncă, al procesului muncii (materiale 
utilizate, scule, numărul angajaţilor)  şi al preţurilor. Toate 
acestea au însemnat şi prevederi stricte cu privire la ca-
litatea produselor. Cei care activau în afara breslelor 
așa-numiţii contari erau prigoniţi. Breslele s-au străduit 
să facă faţă diversificării pieţei prin desprinderea de brea-
sla-mamă a meseriilor cu noi specializări (de ex. de la fierari 
meseria de confecţioner de ace). Breslele au jucat un rol 
important în viaţa oraşelor. Au apărat câte o porţiune 
din zidul cetăţii, au menţinut 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 
spaţiul strâmt delimitat de ziduri s-au înălţat case cu etaj
printre care şerpuiau uliţe înguste. Însă în acea epocă nu 
se folosea canalizarea. Mizeria oamenilor şi a animalelor 
era curăţată cel mult de ploaie. De aceea, populaţia 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 
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De aceea, spre deosebire de metropolele răsăritene con-
struite din comerţul de distanţă, erau de mărime mijlo-
cie. Numărul mediu al populaţiei fi ind 4-5000. Oraşele care 
s-au conectat la comerţul de distanţă şi care dispuneau de 
dreptul de oprire a mărfurilor au adăpostit circa 10-15 000 
de oameni. În Europa Apuseană importanţa oraşelor a 
crescut şi datorită faptului că acestea au fost răspândite 
relativ uniform.  

COMERŢUL În Evul Mediu comerţul local a fost strâns 
legat de producători. Alimentele erau duse de ţărani 
înșiși la oraşe unde le vindeau la piaţă. Meşteşugarii de 
asemenea îşi valorificau produsele la piaţă sau în atelie-
rele lor. Mărfurile îşi schimbau stăpânii în schimbul unor 
monede de aur şi argint.

Negustorii acelor timpuri desfăşurau în primul rând 
comerţ de distanţă. Acesta era foarte riscant dar aducea 
şi profi turi considerabile. Din cauza riscului mare de peri-
culozitate şi a stadiului incipient al transportului pe uscat 
mărfurile erau transportate unde era posibil în continuare 
pe mare. La dezvoltarea drumurilor comerciale pe uscat au 
contribuit în mare parte şi traseele de pelerinaj care au asi-
gurat posibilităţi de cazare şi de ţinere a unor târguri şi pieţe. 

Şi în Evul Mediu comerţul desfăşurat cu Levantul a 
avut cea mai mare importanţă. Acest traseu era dominat 
în urma cruciadelor de oraşele italiene, în primul rând 

de Genova şi Veneţia. Faptul că pe lângă aur care era con-
travaloarea mirodeniilor şi produselor de lux orientale
au apărut într-o proporţie mai mică şi produse industriale 
(arme, postavuri, catifea) indică consolidarea economică a 
Europei. 

În zona Mării Baltice a apărut un drum comercial im-
portant. Din zonele mai puţin dezvoltate din nord şi est 
se duceau materii prime şi alimente (peşte hering, blă-
nuri, cereale, ceară, gudron, metale, chihlimbar) în vest. 
În schimbul acestor produse se transportau produse in-
dustriale (postavuri, arme, scule) din oraşele Germaniei de 
nord şi din Flandra. Lână transportată din Anglia a început 
să capete o importanţă din ce în ce mai mare devenind 
principala materie primă a industriei textile din Flandra. 
Pentru a-şi apăra interesele, oraşele comerciale din zona 
Mării Baltice au încheiat între ele o alianţă (Liga Hansea-
tică 1161).

Cele două drumuri comerciale maritime (Levantul, Han-
sa) au fost legate prin comerţul pe uscat. La început, dru-
mul comercial a ocolit Munţii Alpi, iar schimbul de produse 
a avut loc în târgurile dintr-o regiune situată la est de Paris,  
Champagne (Şampani). Mai târizu, prin deschiderea tre-
cătorilor din Alpi (trecătoarea Sf. Bernard) s-au revigorat şi 
pieţele oraşelor din sudul Germaniei (de ex. Augsburg). 
Europa a participat la comerţul de distanţă de asemenea 
prin intermediul oraşelor germane (Viena). 

ARHIVĂ

RELANSAREA ECONOMIEI

Evoluţia demografică a populaţiei Franţei 

Stabiliţi cu ajutorul ilustra-
ţiei grafice cum a evoluat 

structura demografică a Franţei 
în secolele XI-XII! Care aspecte 
au jucat un rol important în 
evoluţia demografică? Ce alţi 
factori care au influenţat acest 
proces ar mai putea figura în 
ilustraţia grafică? Ce efect a 
avut acest proces asupra dez-
voltării economice? Ce legătu-
ră există intre ilustraţie şi ima-
ginea postată?  [ T ]

Războiul de ţesut acţionat cu picioarele  

Prezentaţi în baza desenului în ce 
constă esenţa invenţiei tehnice a 

războiului de ţesut şi ce efecte a avut asu-
pra procesului muncii!  [ O ]Moara de apă

Moara de apă era cunoscu-
tă şi în Antichitate. Explicaţi 

de ce utilizarea ei s-a răspândit 
abia în Evul Mediu? Moara de 
apă a fost folosită în metalurgie 
pentru suflat în foc, pentru sfă-
râmiţarea minereului, în indus-
tria textilă pentru presarea pos-
tavului iar în industria lemnului 
pentru funcţionarea fierăstraie-
lor. Însă pentru acestea a trebuit 
transformată mişcarea rotativă. 
Desenaţi, cu ajutorul cărui mijloc 
este posibil acest lucru!  [ T ]

1
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Oraşe în Europa medievală

Stabiliţi în baza hărţii ce a in-
fluenţat în Evul Mediu repar-

tiţia oraşelor din Europa! Denumiţi 
cu ajutorul atlasului istoric care au 
fost regiunile cele mai intens urba-
nizate! Care a fost numărul specific 
de locuitori într-un oraş din Europa 
Apuseană? Comparaţi caracteristi-
cile Europei Apusene cu cele ale al-
tor regiuni europene, dar şi cu cele 
din spaţiul islamic!   [ C ]

NAŞTEREA ORAŞELOR 
„Papalitatea, arhidiaconii şi aristocraţii (…) au făcut tot 
posibilul ca să stoarcă banii de la omul de rând şi prin 

trimişii lor au început să poarte negocieri cu ei propunându-le că dacă plătesc o 
sumă convenabilă, le dă dreptul oamenilor să formeze o comună. Dar iată ce au 
înţeles aceştia prin cele propuse: locuitorii sunt datori să îşi răscumpere obligaţii-
le lor faţă de stăpânii lor şi trebuie să plătească despăgubire în cazul în care aceş-
tia încalcă legea. Cu această condiţie ei au fost eliberaţi de obligaţia oricăror poveri 
şi servicii cu care de obicei sunt împovăraţi slugarnicii. Poporul de rând s-a folosit 
de această ocazie pentru a scăpa de o seamă de neplăceri şi le-a dat un munte de 
bani acestor lacomi a căror palmă este ca un puţ fără fund ce nu se umple niciodată.

   (…) 
Dar cine ar putea să spună în mod satisfăcător ce mare a fost indignarea atunci 

când aceiaşi oameni care au acceptat darurile poporului şi au făcut cu nemiluita 
promisiuni solemne, au vrut să nimicească ceea la ce s-au învoit prin jurământ să 
respecte vrând să-i aducă din nou în vechea servituţie pe cei care s-au eliberat de 
toate poverile grele ale jugului servituţii.

(…) deodată a izbucnit mare agitaţie în oraş. Masele de oameni scandau: »Com-
munia, communia!«   

Orăşenii înarmaţi cu săbii, securi, arcuri şi barde, punând mâna de lănci şi pe suli-
ţe, au dat năvală în număr mare în Basilica Sfintei Fecioare după care au asediat pa-
latul episcopal.

(…) Bernard, (…) şi-a ridicat securea şi  a crăpat capul omului păcătos, dar hiro-
tonisit. Marele preot a căzut de pe picioare în braţele celor din jur. Dar înainte de a 
cădea a mai primit încă o lovitură de secure care i-a tăiat nasul, cu aceasta a dece-
dat.” (Din biografia lui Guibent de Nogent  [1153-1224])

   „Dacă un bărbat şi o femeie petrec nestingheriţi un an şi o zi în oraşul Bremen (Bre-
ma) , celui care după acestea ar dori să le ia libertatea, să i se astupe gura. Iar bărba-
tul sau femeia să aibă dreptul să îşi păstreze libertatea deoarece posibilele pretenţii 
de drept asupra lui sau ei în acest răstimp s-au prescris.”  (Din scrisoarea de privilegii 
a împăratului romano-german Friedrich I.)

Enumeraţi în baza textului ca-
racteristicile comunei! Stabiliţi 

cu cine simpatizează autorul textu-
lui! Dovediţi acest lucru citând pa-
sajele corespunzătoare din text! [ T ]

Stabiliţi cine poate câştiga 
dreptul la libertate conform 

dispoziţiilor respective! Explicaţi 
care este esenţa scrisorii de privi-
legii?  [ T ]

4

5

6



Perioada de glorie şi de declin a Evului Mediu / 23

AUTOGUVERNAREA ORĂŞENEASCĂ 
„Am văzut multe oraşe privilegiate în care cei săraci şi 
cei de stare mijlocie nu au nici o participare în guverna-

rea oraşului. Aceasta este în întregime în mâna celor bogaţi care fie prin averea lor, 
fie datorită originii lor au obţinut dreptul cetăţenesc. Dacă într-un an unul dintre ei 
este jurat sau administrator al oraşului, în anul viitor îl pun pe fratele lor, pe vărul lor 
sau pe o altă rudă de-a lor în acel post astfel încât în decurs de circa zece sau doi-
sprezece ani fiecare orăşan înstărit participă la conducerea oraşului. Iar dacă apoi 
cei din comună vor să-i ceară să dea socoteală, se apără spunând că ceilalţi au dat 
deja socoteală. Dar nu mai trebuie să îndurăm asemenea cazuri. Nu aceia să efectu-
eze controlul asupra avuţiei publice care sunt ei înşişi obligaţi să dea socoteală. Da-
rea de seamă să se efectueze în prezenţa reprezentanţilor comunali desemnaţi şi a 
stăpânului feudal sau a celor înputerniciţi de acesta, iar dacă sesizează vreun abuz, 
să se adreseze justiţiei”. (Din colecţia de legi a lui Philippe de Beaumanoir, sec. XIII)

Organizarea oraşului medieval 

Definiţi în baza ilustraţiei 
grafice termenul de autogu-

vernare! În ce grupe de categorii 
se poate împărţi societatea oraşu-
lui? Ce fel de drepturi au diferitele 
grupuri? În mâna cui se află con-
ducerea oraşului? Enumeraţi ce fel 
de privilegii importante prezintă 
ilustraţia! [ S ]

Realizaţi în baza sursei o schi-
ţă tematică care să prezinte 

societatea oraşului! Marcaţi pe 
schiţă posibilitatea diferitelor gru-
puri de a participa la conducerea 
oraşului! Explicaţi după ce princi-
pii a fost administrat un oraş! [ S ]

Structura unei bresle 

Cine s-au organizat în bresle? 
Care este sarcina principală 

a breslelor? De ce depinde înde-
plinirea sarcinilor? Ce se întâmplă
dacă creşte sau scade raza de 
atracţie a pieţei? [ T ]

BRESLELE

7
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Imaginea oraşului Chartre [şartr] în Evul Mediu

În baza cunoştinţelor pe care le aveţi enumeraţi caracteristicile oraşului medieval (igienă, locuire, locul animalelor, pavajul, 
etc.)! Pe care le putem descoperi dintre acestea în imagine? Ce cartiere pot fi separate după cum se vede în imagine? [ O ]

BRESLELE
„1. În Paris nimeni nu poate fi ţesător numai dacă cumpără auto-
rizaţie de la rege.

  2. În cuprinsul spaţiului extravilan al Parisului nu poate avea atelier nici un ţesător sau 
alt meştesugar dacă acela nu se pricepe la meseria sa şi nu este fiu de meşter. 

3. Fiecare ţesător parizian poate ţine în casa lui două scaune largi şi unul îngust de 
pânză, dar nici unul în afara casei (…) 

5. Fiecare ţesător poate să îşi ţină în casa lui un frate şi unul dintre nepoţii de unchi. 
Pentru fiecare dintre ei poate să ţină în casă câte două scaune largi de pânză şi câte un 
scaun îngust de pânză.

6. Meşterul ţesător nu poate ţine în afara casei scaun de pânză pentru fiii, fraţii sau ne-
poţii lui (…)

8. Fiecare ţesător poate să ţină numai un singur ucenic în casă, şi pe acesta doar pen-
tru patru ani în schimbul a 4 lire pariziene sau pentru ucenicie de cinci ani în schimbul a 
60 de soueri parizieni sau pentru o ucenicie de şase ani în schimbul a 20 de soueri parizi-
eni sau pentru un serviciu de şapte ani fără plată. 

9. Meşterul ţesător poate să îşi ia pe lângă el un ucenic pentru o perioadă mai lungă 
în schimbul unei plăţi mai mari, dar nu pentru mai puţin.

10. Ucenicul poate să se răscumpere din  ucenicie, dacă meşterul este de acord dar 
numai după o ucenicie de patru ani. Dar nici meşterul nu-l poate da mai departe la alt-
cineva, nici nu se poate despărţi de el dacă ucenicul nu a îndeplinit patru ani de uceni-
cie (…)

17. Meşterul-părinte şi doi, trei sau patru dintre juraţii oraşului sunt datori să verifice 
dacă meşterul dispune de suficientă avere şi cunoştinţe încât să poată primi un ucenic (…)

23. În Paris nici un ţesător nu are dreptul să ţeasă postav în stadiu final, ci doar în aşa 
fel ca firele în lungime şi cele de bătătură constau în lungimea pânzei din cel puţin 1600 
de fire (…)

32. Fiecare postav trebuie să fie din lână pură şi la fel de bună la margini ca şi la mij-
loc. Dacă nu este aşa atunci confecţionerul ei trebuie să plătească amendă pentru fiecare 
postav final câte 5 sou, indiferent la ce război a fost confecţionat; jumate din sumă îi revi-
ne regelui, jumatate meşterului de breaslă şi juraţilor pentru munca şi strădaniile lor (…) 

47. Nimeni dintre membrii sus-amintitei bresle nu au voie să înceapă munca înainte de 
răsăritul soarelui, altminteri meşterul va trebui să platească amendă 12 denari, iar ajutorul 
său 6, dacă nu a existat circumstanţa de a fi fost nevoiţi să termine postavul final.  În acest 
caz, ajutorul poate să meargă la serviciu [mai devreme], dar numai în ziua respectivă (…)

51. Ajutorii de ţesători să încheie numaidecât munca, de îndată ce clopotul anun-
ţă vecernia, indiferent pe teritoriul cărei parohii lucrează şi să finalizeze lucrarea după 
clopotul de vecernie.” (Din regulamentul de breaslă al ţesătorilor parizieni din secolul al XI-
II-lea)  

Adunaţi acele informaţii din 
sursa-document care îndică 

care au fost domeniile reglemen-
tate în viaţa meşteșugarilor! Arătaţi 
care au fost scopurile urmărite prin 
aceste reglementări! Adunaţi acele 
puncte care se referă la excluderea 
concurenţei! [ T ]

VIAŢA ÎN ORAȘ

10
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Prezentarea unui examen de meşter

11
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COMERŢUL 

Comerţul în Evul Mediu

Stabiliţi în baza hărţii care au fost principalele trasee comerciale! Ce fel de mărfuri se transportau pe aceste trasee? Faceţi 
o comparaţie între comerţul din Levant şi cel hanseatic  (mărfuri, metode, beneficiu, subordonare şi supraordonare econo-

mică)! Comparaţi situaţia din secolele X-XIII cu cea din Evul Mediu timpuriu (Istorie 9, pagina 190) [ T ]

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

Formarea oraşelor a dus la apa-
riţia unei noi pături sociale, bur-
ghezia. Marile oraşe fie şi-au câş-
tigat independenţa (de ex. în 
Italia), fie au ajuns să fie subor-
donate direct regelui.
   Structura internă a oraşelor s-a 
bazat pe sistemul de reprezen-
tanţă conform regulilor autogu-
vernării: cei în funcţii de condu-
cere erau controlaţi şi trebuiau 
să facă o dare de seamă. În ora-
şele italiene din secolele XIV-XV 
câte un negustor sau capul unei 
armate de mercenari au pus 
mâna pe putere introducând o 
guvernare tiranică.

Să discutăm, folosindu-ne şi de 
ilustraţia grafică, cum a influen-

ţat apariţia oraşelor situaţia puterii 
regale.  [ O ]

Structura societăţii 
feudale 

Enumeraţi cu ajutorul ilustra-
ţiei grafice păturile societăţii 

feudale! În ce măsură s-a schimbat 
societatea prin apariţia oraşelor? 
[ T ]

13
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4. Apariţia stărilor sociale

STATUL FEUDAL ENGLEZ Ducele Normandiei Wil-
helm I (Cuceritorul) (1066–1087) a trecut în frun-
tea cavalerilor săi francezi în Britania. În 1066 l-a în-
vins pe domnitorul anglo-saxon la Hastings [heis-
tings] după care treptat a cucerit întreaga ţară. Pămân-
turile cucerite  au fost dăruite de către rege cavaleri-
lor săi. Prin aceasta Wilhelm a împământenit şi în in-
sula britanică feudalismul. Dar spre deosebire de ti-
pul de feudalism cunoscut în Occident, în Anglia nu 
s-au format relaţiile de tip lanţ ale feudalismului. Fieca-
re vasal şi-a primit domeniile direct de la rege şi în acest 
fel au avut obligaţie de fidelitate faţă de el. Îndatoriri-
le vasalilor au fost foarte clar definite de către domni-
tor astfel încât în Anglia a luat naştere o putere rega-
lă foarte solidă.  Domnitorul englez a condus ţara îm-
preună cu sfatul regal compus din marii preoţi şi ma-
rii, nobili. Emiterea de diplome s-a făcut de către o in-
stituţie separată, cancelaria. Comitatele (judeţele) erau 
conduse de către notabilităţi (șerifii) numite de rege. 

După stingerea familiei lui Wilhelm marea nobi-
lime engleză l-a recunoscut ca rege pe contele regiunii 
Anjou [anju] Henric al II-lea (Plantagenetul) (1154–1189). 
În acest fel domnitorul Angliei, contele de Anjou, a de-
venit vasalul regelui Franţei. Prin aceasta regele Angliei 
a ajuns să se implice în luptele interne din Franţa. De la 
vasalii săi, care au refuzat să participe la campaniile mili-
tare din Franţa, a încasat ca răscumpărare bani (bani pe 
scut) cu care a angajat mercenari, mai ales arcaşi. Scăde-
rea importanţei militare a vasalilor feudali a menţinut în 
continuare o putere regală solidă în Anglia.

APARIŢIA STĂRILOR ÎN ANGLIA  Urmaşii lui Henric al 
II-lea, cunoscuţi şi din povestirile despre Robin Hood, 
adică Richard I. (Inimă de Leu) şi Ioan fără de Ţară şi-au 
pierdut posesiunile din Franţa. Înfrângerile din Franţa 
au determinat nemulţumirea nobilimii. Marea nobilime 
l-a obligat pe rege (Ioan fără de Ţară)  să emită în 1215 
Magna Charta Libertatum (Marea Cartă de Libertăţi). 
Carta asigura marii nobilimi, adică lorzilor dreptul de a 
interveni în treburile puterii şi i-a investit cu dreptul 
de a opune rezistenţă. După acestea regele nu a mai 
putut institui impozite fără acordul sfatului regesc, 
iar nobilii nu au mai putut fi prinşi fără decizia tribu-
nalului. Când regele a instituit arbitrar un impozit, în-
călcând prevederile Cartei, marea nobilime s-a răscu-
lat (1264) şi s-a opus regelui. Apoi a fost convocat par-
lamentul care la început a fost un mic corp consultativ 
pe lângă rege. Acum însă au fost invitaţi la ședinţă toţi 
marii nobili precum şi reprezentanţii aleşi ai cavalerilor 
şi ai orăşenilor. Aşadar toţi aceia care s-au bucurat de 
anumite privilegii au putut fi reprezentaţi. Revolta ma-
rii nobili a fost înfrântă, dar ideea îngrădirii puterii rega-
le întărite la sfârşitul secolului al XIII-lea a dăinuit şi s-a 
amplificat. Un rol în acest fenomen l-au avut şi efecte-
le luptelor pentru investitură şi ale cruciadelor. Conform 
noii concepţii, treburile ţării îi priveau de acum pe toţi 
„locuitorii ţării”.   Prin expresia „locuitorii ţării” se înţele-

gea privilegiaţii (marii preoţi, marii nobili, iar mai târziu 
cavalerii şi orăşenii). Grupurile sociale formate din cei 
capabili să îşi afirme interesele proprii dispunând de 
aceleaşi drepturi şi interese le numim stări. În Anglia, 
pe lângă cler şi marea nobilime (lorzi) şi cavalerii pre-
cum şi orăşenii au fost capabili să îşi afirme interesele 
politice, deci ei au format stările. Atunci când Eduard I. 
(1272–1307), cuceritorul Wales-ului şi Scoţiei, a avut ne-
voie de bani pentru războaiele sale, a chemat parlamen-
tul (1295). Din acest moment regele a condus Anglia îm-
preună cu stările, astfel a luat fiinţă monarhia stărilor.

FRANŢA DEZMEMBRATĂ După stingerea dinastiei 
Carolingilor, puterea regală în părţile de apus ale fran-
cilor de odinioară a fost recâştigată de către dinastia 
Capeţienilor. Dominaţia lor s-a extins în mod real doar 
asupra Parisului şi a împrejurimilor acestuia (Ile-de-
France). Ţinuturile care alcătuiau cea mai mare parte a 
ţării (Normandia, Bretagne, Anjou, Champagne) erau 
administrate independent de marii domni feudali. A 
complicat şi mai mult situaţia faptul că regii Angliei au 
stăpânit unele provincii franceze. În lupta pentru unita-
tea Franţei şi creşterea puterii regale (centralizare) regii 
francezi au ajuns să se confrunte şi cu regii Angliei. 

Capeţianul Filip al II-lea August (1180–1223) a pus 
capăt dominaţiei marilor feudali prin acţiuni milita-
re. În luptele sale, regele s-a sprijinit pe forţele potriv-
nice marilor feudali, pe biserică şi pe oraşele din ce în 
ce mai puternice. I-a înfrânt şi pe englezi, alungându-i 
din ţară (1214). În sudul Franţei el şi-a extins domina-
ţia regală prin campaniile militare îndreptate împotriva 
ereziei albigense. 

APARIŢIA STĂRILOR ÎN FRANŢA Ca un nou semn al 
consolidării puterii regale, în Franţa s-a introdus inter-
dicţia de a bate monedă (mijlocul secolului al XIII-lea) 
pentru oricine în afară de rege. Veniturile crescânde 
ale regelui i-a permis să îşi instituie o gardă personală 
formată din mercenari. Filip al IV-lea (cel Frumos)(1285–
1314) a dorit să cucerească şi Flandra pentru bogata in-
dustrie de postavuri de acolo. Însă mercenarii oraşe-
lor flandreze i-au învins pe cavalerii  lui Filip (1302). 

Pentru a-şi mări veniturile, regele a instituit bisericii 
franceze un impozit ceea ce a cauzat un conflict  cu pa-
palitatea. Strâmtorat de această situaţie regele a con-
vocat adunarea stărilor care funcţionase şi până atunci 
la nivelul de provincii. Spre deosebire de Anglia, aici 
clerul a constituit o stare separată pe lângă nobilime 
şi burghezie. Guvernarea în baza stărilor a dus la întări-
rea puterii regale. Până în secolul al XIV-lea Franţa s-a 
ridicat la rangul de mare putere europeană. Acest lu-
cru a fost facilitat şi de declinul Imperiului Romano-Ger-
man. Puternica Franţă a atras chiar şi papalitatea în 
sfera ei de influenţă. La începutul secolului al XIV-lea 
papalitatea şi-a mutat sediul în localitatea Avignon 
[avinion]  din Franţa („captivitatea” de la Avignon 1309–
1377). Tronul papal a fost ocupat de către papi francezi 
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care sprijinindu-se pe puternica regalitate franceză s-au 
străduit să-şi întărească puterea în cadrul bisericii.

STRUCTURA DUALISMULUI STĂRILOR Esenţa guver-
nării cu stările este cea a împărţirii puterii între rege 
şi stări, adică dualismul stărilor. Organul suprem al 
guvernării pe baza stărilor a fost parlamentul (Anglia) 
sau dieta. Dieta a fost convocată de către rege prin con-
vocarea stărilor adoptând cele mai importante legi 
împreună cu regele. Dreptul cel mai de seamă al stă-
rilor a fost acela de a propune impozite şi prin aceas-
ta au redus semnificativ libertarea de mişcare a regelui.

Astfel au apărut dietele cu una sau două camere în 
funcţie de cum au dorit stările să ţină şedintele şi să vote-
ze: împreună (unicameral) sau separat (bicameral). Par-
lamentul englez a fost bicameral: în camera lorzilor
aveau acces personal în baza dreptului moştenit prin 
naştere sau a funcţiei pe care o deţineau marii nobili 
și clerul înalt, în timp ce în camera inferioară intrau 

prin alegeri reprezentaţii cavalerilor și ai burgheziei 
(orăşenii înstăriţi). Dieta franceză era unicamera-
lă: chiar dacă cele trei stări, clerul, nobilimea şi bur-
ghezia ţineau şedinţele separat, ele votau împreună. 

Puterea executivă (politica externă, armata, fi nanţe-
le) au constituit drepturi suverane, deci erau exercita-
te de către rege. E bine să ştim că în acea epocă aceste 
atribuţii erau exercitate doar la nivel înalt de către func-
ţionarii angajaţi de rege. (O parte dintre aceşti funcţi-
onari erau și ei înşişi în cele mai multe cazuri reprezen-
tanţi ai clerului sau ai nobilimii.) Administraţia la nivel 
mediu (comitat, judeţ sau oraş) s-a făcut prin interme-
diul autoguvernărilor controlate de stări, ceea ce a 
dat o importanţă şi mai mare dietei. 

Din punct de vedere juridic stările au îngrădit pu-
terea regală dar totodată regii au avut posibilitatea ca 
bazându-se pe sprijinul cavalerilor şi al burgheziei să re-
ducă puterea marii nobilimi şi a bisericii. 

ARHIVĂ

STATUL FEUDAL ENGLEZ  
„Iată descrierea acelui mod în care baronii regelui tre-
buie să ducă la îndeplinire verificarea pământurilor. 

După cum se cuvine a şti, trebuie puşi sherifii [funcţionarii regali din fruntea comi-
tatelor] de pe teritoriul comitatului şi a întregului hundred [subunitate administra-
tivă a comitatului] inclusiv de pe teritoriul baronilor şi al oamenilor liberi precum şi 
demnitarii bisericilor şi cei mireni şi a şase iobagi. În baza mărturisirii acestora tre-
buie stabilit cum este denumit acel domeniu, cine l-a stăpânit în vremea regelui 
Eduard [Eduard Confesorul, domnitorul saxon înfrânt în 1066] şi cine îl stăpâneşte 
acum, câte terenuri sunt, câte pluguri are proprietarul şi câte sunt ale oamenilor lui, 
care e numărul iobagilor, jelerilor, a slugilor, a oamenilor liberi (…), cât este pădure, 
pajişte, păşune, câte mori şi heleşteuri sunt; care este productivitatea pământurilor 
şi pierderile sale, cât au valorat toate acestea împreună şi cât valorează acum, cât a 
avut sau are acum acolo omul liber? (…) Toate acestea să fie scrise în trei exemplare 
precum se ştie că erau în vremea regelui Eduard, atunci când au fost donate de în-
suşi regele Wilhelm, cum se stăpâneşte acum, dacă poate să dea mai mult decât dă 
acum.” (Fragment din Domesday Book)  

Enumeraţi care funcţii, grupuri sociale, „obiecte de valoare” apar în sursă! Stabiliţi din 
care domeniu al vieţii primim informaţii importante ! Prezentaţi în ce scop a fost fă-

cută circumscripţia!  [ C ]

Un fragment din tapiseria de la Bayeux. Tapiseria pe o lungime de mai mulţi metri, povesteşte ca în benzile desenate cum a cucerit Wilhelm Cuceritorul Anglia 

În baza imaginii caracterizaţi corăbiile normanzilor (formă, echipament, etc.)! De ce vorbesc normanzii din Normadia fran-
ceză? Ce limbă o fi vorbind pătura domnitoare normandă în Anglia?  [ T ]

Paginile cărţii Domesday Book (= Cartea judecăţii 
de apoi). A stabilit cu exactitate îndatoririle stăpâ-
nilor feudali, de exemplu serviciu militar, faţă de 
rege. În acest scop regele a efectuat o conscripţie 
în toată ţara, unică pentru epoca respectivă. 

Ce i-a permis regelui Domes-
day Book? Cum a influenţat 

acest fapt puterea regelui?   [ T ] 2

3
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Anglia în secolele XI-XIII 

Citiţi de pe hartă ce fel de unităţi politice au 
existat în secolul al XI-lea în Insulele Britani-

ce! În ce măsură s-a schimbat situaţia în secolul al 
XIII-lea? Ce rol a jucat Anglia în comerţul din acea 
epocă? Descifraţi în baza hărţii ce relaţii au putut fi 
între regii Franţei şi regii Angliei!  [ T ]

Feudalismul englez într-o schiţă

Ce a fost specific între relaţia dintre rege 
şi vasalii săi? Faceţi o comparaţie între 

feudalismul de pe continent şi cel din insu-
lele britanice! Ce consecinţe ulterioare a avut 
răspândirea feudalimului de tip englez? Cu 
ce sistem politic seamănă feudalimul englez?    
[ T ]

Tapiseria de la Bayeux

Povestiţi în baza 
tapiseriei defilarea 

armatei normande! Ce 
a fost specific stilului lor 
de luptă?  [ T ]  

APARIŢIA STĂRILOR 
„12. Impozit de scutire de la serviciul militar sau alt 
gen de impozit poate fi introdus numai prin decizia 
comună a sfatului regatului nostru, în afară de situa-

ţia în care trebuie plătită răscumpărarea noastră (…) 
13. Oraşul Londra să aibe toate libertăţile străvechi şi obiceiurile libere şi toa-

te celelalte oraşe, târguri, comune, porturi să beneficieze de toate libertăţile şi de 
practicarea liberă a obiceiurilor.

14. Dacă nu e vorba de acele trei impozite, ci despre cererea unui alt impozit sau 
despre introducerea impozitului de scutire de la serviciul militar, atunci pentru a 
ţine şedinţa sfatului comun al regatului, vom trimite invitaţii cu pecete către arhi-
episcopi, către episcopi, abaţi, conţi, şi către marii baroni. (…) Invitaţia să se refere 
la ziua hotărâtă pentru şedinţă şi cu un termen de cel puţin patruzeci de zile conţi-
nând locul stabilit. În toate aceste invitaţii vom specifica cauza invitării. Dacă invita-
ţia se petrece în acest fel, în ziua stabilită să aibe loc discutarea chestiunii în consi-
liul celor prezenţi chiar dacă nu s-au înfăţişat toţi (…)

16. Nimeni nu poate fi obligat să îndeplinească un serviciu mai mare după obli-
gaţiile de vasalitate cavalereşti sau cele libere ca şi cât a fost dator să îndeplineas-
că până acum.

35. Pe întreg teritoriul regatului vinul, berea, cerealele să aibe o singură unitate 
şi anume sfertul londonez. Să fie una şi lărgimea ţesăturilor, a stofelor şi a materia-
lelor pentru cămăşile de zale socotind de la margine doi coţi. În privinţa greutăţilor 
să fie valabil acelaşi lucru ca şi pentru celelalte unităţi de măsură (…)  

39. Să nu fie prins nici un om liber, aruncat în temniţă, deposedat de bunurile 
sale, scos în afara legii sau alungat, să nu fie ruinat în nici un alt fel şi nici noi nu îl 
vom ataca şi nu vom trimite pe nimeni împotriva lui fără să existe o condamnare a 
sa hotărâtă de cei egali cu dânsul în baza legilor ţării sale. 

40. Nu vom vinde, refuza sau amâna nimănui dreptatea sau vreo condamnare ju-
decătorească.

41. Toţi negustorii pot să călătorească teferi şi în siguranţă din şi în Anglia, pot 
şede în ţară sau călători în interiorul ei atât pe uscat precum şi pe apă fie că vor să 

4

5

6

Fragment din Magna Charta

Să privim cu atenţie modul 
de scriere din epocă  [ T ]  7
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cumpere sau să vândă în baza străvechilor obiceiuri fără să li se ceară tot felul de 
vămi nelegale (…)

52. Cel pe care noi l-am privat de posesiunile, cetăţile lor, de privilegiile lor sau 
drepturile lor fără o hotărâre de judecată a celor egali cu el,  îl vom repune deînda-
tă în toate drepturile şi posesiunile sale. Iar dacă din această cauză s-a ivi vreo neîn-
ţelegere, atunci cei douăzeci şi cinci de baroni, pe care mai jos i-am  mai amintit ca 
şi garanţii păcii, să dea judecată (…)

61. Toate aceste prescripte le-am formulat întru slujirea lui Dumnezeu cu scopul 
de a îmbunătăţi regatul nostru  cât şi pentru pacificarea mulţumitoare a neînţele-
gerilor dintre noi  şi baronii noştri. Fie ca de trăinicia acestora să ne bucurăm pe ve-
cie şi le garantăm măsurile de siguranţă după cum sunt descrise mai jos. Anume ca 
baronii să aleagă douăzeci şi cinci de baroni din ţară  care după strădaniile proprii  
sunt datori să menţină pacea şi libertăţile pe care li le-am dat şi pe care le confir-
măm în prezenta diplomă (…) Iar dacă noi, sau dacă suntem în afara ţării, atunci no-
tarul de curte (…) nu ar soluţiona plângerile, atunci cei douăzeci şi cinci să ne bată 
la cap şi să insiste asupra noastră dimpreună cu comunitatea întregii ţări în fel şi 
chip: să ne cucerească cetăţile, să ne ocupe pământurile până nu se va găsi o solu-
ţie satisfăcătoare pentru ei. Dar persoana noastră, a reginei şi a copiilor noştri să ră-
mână intactă. De îndată ce neîntelegerea s-a soluţionat să ne fie din nou fideli pre-
cum au fost şi până acum.” (Din Magna Charta Libertatum, 1215) 

„Regele către șeriful din Northamptonshire. Dat fiind că vrem să ţinem o între-
vedere şi consfătuire cu conţii, baronii şi alţi mari nobili ai regatului nostru ca să 
luăm hotărâri împotriva acelor pericole care ameninţă în zilele acestea regatul, din 
acest motiv le dau de ştire ca duminica cea mai apropiată de   ziua Sfântului Mar-
tin de iarnă să se înfăţişeze în faţa noastră la Westminster ca să discutăm, decretăm 
şi să aplicăm măsurile care să înlăture numaidecât acest pericol. Şi ţie îţi poruncesc 
cu severitate să dai deîndată ordin ca din comitatele menţionate să fie aleşi şi tri-
mişi în ziua stabilită şi la locul stabilit doi cavaleri, din oraşele aceluiaşi comitat doi 
orăşeni, din fiecare târg doi locuitori dintre cei mai capabili pentru o asemenea sar-
cină, într-aşa fel încât cavalerii şi toţi cei menţionaţi să dispună de suficientă putere 
în numele comunităţii comitatului pe care îl reprezintă să poată face acele treburi 
despre care a fost vorba mai sus într-aşa fel ca aplicarea ordinului să nu trebuiască 
să fie amânată din cauza lipsei împuternicirii menţionate. Şi la tine să ai numele ca-
valerilor, al orăşenilor şi al locuitorilor  precum şi porunca respectivă.” (Diplomă en-
gleză, secolul XIII)  

Stările în Anglia

Stabiliţi în baza ilustraţiei grafi-
ce în ce stări s-a organizat pă-

tura conducătoare engleză! În mâna 
cui s-a aflat puterea executivă? Ex-
plicaţi ce înţelegem prin faptul că 
parlamentul englez era bicameral! 
Definiţi conţinutul termenului în 
baza ilustraţiei grafice! Deduceţi din 
ilustraţia grafică unde mai aveau 
stările un rol important înafara adu-
nărilor de stări (dieta, parlament).  În 
ce privinţă s-au modificat atribuţiile 
regelui faţă de sistemul feudal?   Să 
discutăm, ce oportunităţi a însem-
nat pentru regi guvernarea în siste-
mul de stări! [ T ]

Adunaţi plângerile care au 
dus la emiterea diplomei! 

Stabiliţi care sunt categoriile so-
ciale lezate! Stabiliţi care sunt 
domeniile în care documentul îi 
îngrădeşte autoritatea regelui! Ex-
plicaţi de ce este considerat acest 
document ca un prim pas spre gu-
vernarea bazată pe stări?  [ T ]

Stabiliţi în ce chestiuni dis-
pune regele! Care sunt acele 

grupuri sociale pe care le-a con-
vocat şi cum au fost acestea re-
prezentate? Explicaţi importanţa 
evenimentului!   [ T ]

8
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FRANŢA DEZMEMBRATĂ

Franţa în secolele XI–XIII

Enumeraţi în baza hărţii principalele pro-
vincii ale Franţei medievale! Stabiliţi în baza 

atlasului istoric dacă pentru statele europene ale 
acelei epoci  era specific unitatea sau fărâmiţarea 
statală! Cum se face că regele Angliei a deţinut 
teritorii în Franţa? De ce s-au străduit regii Franţei 
să ocupe mai întâi Champagne iar apoi Flandra? 
Ce interese au avut regii Franţei în înfrângerea 
albigensilor? Urmăriţi pe hartă extinderea puterii 
regale! [ T ]

APARIŢIA SISTEMULUI 
DE STĂRI ÎN FRANŢA 

„(…) Dimpreună 
cu clerul înalt şi 
marea nobilime 

precum şi cu noi şi alţi credincioşi şi supuşi ai 
regatului nostru  dorim a negocia şi lua hotă-
râri în multe chestiuni grave care ne priveş-
te mai ales persoana noastră  dar şi starea şi 
libertăţile noastre şi ale regatului nostru şi 
ale bisericii şi slujitorilor ei, ale fiecărui no-
bil şi mirean, ale tuturor locuitorilor acestui 
regat. De aceea vă împuternicim să daţi po-
runcă din partea noastră ca dintre membrii 
acestor comunităţi cei mai mari şi mai deş-
tepţi să participe în număr de doi sau trei ca 
reprezentanţi cu puteri depline la negocieri-
le ce se vor purta cu noi la Paris în duminica 
de dinaintea duminicii Floriilor şi să decidă 
în privinţa a tot ceea ce va fi luat la cunoştin-
ţă, pus în aplicare şi aprobat de către consu-
lii comunelor (…) cum am poruncit noi în le-
gătură cu asta. 

Să fie avertizaţi, că dacă, conform porun-
cii nu se înfăţişează în faţa noastră, aşa cum 
cere procedura, vor fi supuşi unei anchete în 
baza hotărârii ce se va lua.” (Diploma lui Filip 
al IV-lea [cel Frumos], 1302)

Faceţi un rezumat scurt al diplomei! Arătaţi, 
ce l-a determinat pe rege să ia măsurile 

menţionate în diplomă! Stabiliţi felul de repre-
zentanţă şi caracteristicile sale!  [ T ]

Sistemul francez al stărilor

Care sunt stările care au apărut în Franţa? Cum au fost ele reprezenta-
te în adunarea stărilor? Explicaţi ce întelegem prin faptul că adunarea 

stărilor în Franţa era unicamerală? Care dintre puterile executive au fost în 
mâna regelui şi care în mâna stărilor? [ T ]

11
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Palatul papal de la Avignon a deservit prin toate mijloacele interesele politice 
ale lui Filip al IV-lea (cel Frumos).  Intrând în conflict cu papalitatea, soldaţii 

acestuia l-au agresat fizic pe bătrânul Papă Bonifaciu al VlII-lea, ba chiar 
l-au şi ţinut prizonier pentru o vreme. Ca urmaş al său a fost ales un papă de 
origine franceză care şi-a mutat sediul la Avignon. Avignon este pe teritoriul 

francez dar în Evul Mediu nu a fost sub stăpânirea regelui Franţei ci a fost 
domeniu papal. Orăşelul a fost timp de 70 de ani sediu papal. 

Ce fel de oportunităţi a oferit „prizonieratul de la 
Avignon” pentru puterea regală? Trăsăturile cărui stil 

pot fi descoperite la clădirea din secolul al XIV-lea?  [ T ]

STRUCTURA 
DUALISMULUI DE STĂRI 

„[1356] la 15 octombrie , într-o zi de sâmbătă (…) au 
sosit la Paris numeroşi clerici şi nobili precum şi mul-
ţi orăşeni de vază ai oraşelor; apoi în lunea care a pre-

cedat sosirii s-au adunat laolaltă (…) în sală la porunca ducelui de Normadia [moş-
tenitorul tronului] prezent şi el. Aici, în prezenţa ducelui Pierre de la Forest, cardi-
nal de Rouen şi cancelar al Franţei, a prezentat celor trei stări cum a fost luat prizo-
nier regele; (…)

Au trecut cam 15 zile sau cam aşa. Pentru mulţi acest lucru a fost istovitor fiindcă 
cele trei stări au zăbovit mult cu formularea unui răspuns. Totuşi, după ce s-au sfătu-
it şi au ţinut şedinţe mai mult de cincisprezece zile, fiecare stare a ales reprezentanţi 

Analizaţi luptele politice 
disputate în cadrul adunării 

stărilor!! Comparaţi puterea hu-
berilor cu cea a regilor (drepturile 
regilor, putere reală, etc.)! [ T ]

14
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Reprezentarea din epocă a stărilor franceze

Care au fost stările din Franţa? Analizaţi ce semnificaţie are poziţia cen-
trală a regelui în această imagine!  [ T ]

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

Henric al II-lea a dorit să ţină cu stricteţe biserica sub controlul său. De aceea, în cea mai înaltă funcţie bisericeas-
că, cea a arhiepiscopului de Canterbury, l-a pus pe ortacul său de băute, pe Thomas Becket. Însă Becket s-a iden-
tificat cu funcţia pe care a primit-o şi s-a răzvrătit contra regelui atunci când Henric al IV-lea a intenţionat să limi-
teze drepturile bisericii. Oamenii regelui l-au omorât pe arhiepiscop chiar în faţa altarului (1170). Cazul a stârnit 
o mare indignare în întreaga Europă. Papalitatea l-a obligat pe Henric să dea înapoi: regele şi-a retras dispoziţiile 
care limitau drepturile bisericii şi şi-a ispăşit păcatul în mod public la mormântul lui Becket. 

Henric al II-lea a dorit să ţină cu stricteţe biserica sub controlul său. De aceea, în cea mai înaltă funcţie bisericeas-Henric al II-lea a dorit să ţină cu stricteţe biserica sub controlul său. De aceea, în cea mai înaltă funcţie bisericeas-

care limitau drepturile bisericii şi şi-a ispăşit păcatul în mod public la mormântul lui Becket. 

„1. Dacă se iveşte vreo dispută între laici, clerici şi laici sau clerici în 
privinţa dispoziţiilor asupra uneia dintre biserici, atunci aceasta să fie 
discutată şi hotărâtă de tribunaul majestăţii sale regele. (…)

3. Acei clerici care sunt chemaţi în faţa tribunalului în orice fel de 
cazuri şi acuză, vor veni la chemarea judecătorului regesc la curtea de 
justiţie a regelui şi acolo vor da socoteală în acele treburi pe care tribu-
nalul regesc le consideră de competenţa sa şi vor sta în faţa instanţei 
bisericeşti care vor fi considerate de atribuţia aceluia însă în aşa fel că 
regele va delega pe cineva la tribunalul sfintei biserici ca să vadă: în ce 
fel decurge procesul. Iar dacă clericul va fi condamnat sau îşi mărturi-
seşte vinovăţia, biserica să nu-l mai apere (…)

7.  Nu pot fi ostracizaţi nici vasalul direct al regelui, nici funcţiona-
rii domeniului său şi nici posesiunile acestora nu pot fi confiscate până 
nu se adresează regelui dacă acesta este în ţară sau judecătorului re-
gal, dacă regele nu e în ţară, ca să facă dreptate (…)

11. Arhiepiscopii, episcopii şi toate feţele bisericeşti ale ţării care 
sunt vasalii direcţi ai regelui deţin posesiunile lor ca baronie primită 
de la rege şi dau socoteală pentru ele în faţa judecătorilor şi funcţiona-
rilor regelui (…)” (Din constituţia de la Claredon, 1164)

Interpretaţi conţinutul anumitor puncte! Stabiliţi sub ce formă a fost 
afectată biserica prin aceste dispoziţii!  [ T ]

Uciderea lui Thomas Becket în catedrala de la Canterbury

Putem deduce din imagine părerea autoru-
lui ei? Dacă da, care a fost aceasta? Prezen-

taţi indiciile care fac referire la ea! [ T ]

pe care i-a împuternicit să poruncească orice ar putea fi spre binele re-
gatului. Trimişii, cam cincizeci la număr din fiecare stare, au transmis 
ducelui de Normadia că ar discuta cu el în taină. Pentru aceasta ducele 
s-a deplasat cu doar șase persoane cu el însuși  în mânăstirea călugări-
lor minoriţi la întâlnirea cu reprezentanţii stărilor (…) 

Întâi le-a comunicat că regele a condus în ultimul timp greşit ţara: 
iar pentru asta poartă vina cei care l-au sfătuit pe rege. Prin ei a făcut 
regele tot ceea ce a făcut. Aceştia au spoliat regatul şi l-au împins în-
tr-un asemenea pericol încât s-a prăpădit şi pierdut de tot. Apoi i-au 
mai cerut ducelui ca cei pe care el îi numeşte să li se retragă orice dre-
gătorie, să îi prindă şi să-i arunce în temniţă (…)

Ducele le-a răspuns că aceste lucruri le prezintă consiliului său pen-
tru luarea unei hotărâri dar ar dori să ştie, la ce fel de ajutor  să se aştep-
te din partea stărilor. Răspunsul trimişilor stărilor a fost acela, că ei s-au 
înţeles în felul următor (…)” (Grandes Chronique de France)  

Să discutăm, ce fel de probleme morale conţine acest episod! De ce a 
putut Becket să se identifice cu funcţia în care a fost investit? Să căutăm 

şi alte cazuri similare din istorie!  [ T ]

16
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5. Criză şi progres. Europa Apuseană în secolele XIV–XV

CRIZA ECONOMICĂ ÎN SECOLUL AL XIV-LEA În prima ju-
mătate a secolului al XIV-lea dezvoltarea economică din 
Europa Apuseană ce durase de mai multe secole s-a 
oprit după care a urmat o perioadă de regres. An de an 
foametea a făcut ravagii. Problema a fost cauzată de apa-
riţia consecutivă a mai multor factori. Populaţia a crescut 
mai repede decât producţia agricolă, aşadar pământul nu 
a mai putut hrăni  populaţia din ce în ce mai numeroa-
să. Situaţia a fost agravată şi prin punerea în circuitul ex-
ploatării agricole a unor terenuri de proastă calitate care 
în scurt timp s-au dovedit nefertile. Criza a fost aprofun-
dată şi de răcirea treptată a climei. Agricultura s-a aco-
modat cu mari greutăţi, rezultatele recoltelor au scăzut.  

Masele de oamenii slăbiţi de foamete au fost secerate 
de epidemii de ciumă cu o intensitate nemaiîntâlnită până 
atunci.  Boala incurabilă a fost adusă din Orient în Europa de 
către marinarii genovezi în 1347, iar ravagiile ei au încetat 
abia în 1450. (În secolele următoare ciuma şi-a făcut apariţia 
în mod regulat în câte o regiune, dar o parte a populaţiei a 
devenit imună şi astfel a scăzut şi numărul victimelor.) Ciu-
ma, asemenea crizelor economice, a afectat în primul rând 
sudul şi vestul Europei în timp ce în centru şi estul Europei 
numărul victimelor a fost relativ mic. Populaţia Europei a 
scăzut în secolul al XIV-lea de la 75-80 de milioane la 55-60 
de milioane. Perioada de criză a mai fost amplificată şi de 
marile războaie ale acelor timpuri. 

RĂZBOIUL DE O SUTĂ DE ANI (1337–1453) Nu la mult 
timp după moartea lui Filip al IV-lea (cel Frumos) s-a stins 
ramura masculină a Capeţienilor. Tronul a revenit pe li-
nia descendenţilor colaterali familiei de Valois [valoa]. Dar 
invocând dreptul de moştenire pe linie feminină şi rege-
le Angliei, Eduard al III-lea (1327–1377) a pretins tronul 
Franţei. În izbucnirea războiului, pe lângă disputa legată 
de moşternirea tronului, un rol de seamă l-a jucat şi stăpâ-
nirea Flandrei bogată în industria textilă. 

Englezii au înaintat în Flandra şi i-au învins pe francezi. 
Francezii, în urma repetatelor bătălii pierdute,  au fost ne-
voiţi să facă mari concesii teritoriale englezilor. În Franţa 
distrugerile războiului şi epidemia de ciumă au făcut viaţa 
săracilor din oraşele şi satele ţării imposibilă. Împotriva no-
bilimii care îşi pierduse prestigiul în urma repetatelor înfrân-
geri a izbucnit o răscoală ţărănească (1358) la care a aderat 
şi populaţia Parisului. Răscoala, după victoriile de la început, 
cum s-a întâmplat întotdeauna în Evul Mediu, a fost până la 
urmă înfrântă. După ce regatul francez a prins putere, i-a 
alungat pe englezi din teritoriul său excepţie făcând unele 
porturi (Calais, Bordeaux, La Rochelle). Cele două părţi au 
încheiat armistiţiu (1375).

La începutul secolului al XV-lea luptele au fost relua-
te. Englezii s-au lansat din nou în atacuri şi au învins armata 
franceză. A căzut chiar şi Parisul iar prinţul moştenitor Carol 
al VII-lea de mai târziu a fugit în sud. Englezii asediau oraşul 
Orléans [orleon] când o tânără ţărancă, Jeanne d’Arc [jan 
darc]  a pornit o mişcare împotriva englezilor. Jeanne d’Arc a 
fost mânată de vedeniile sale iar conştiinţa menirii sale atri-
buite a fi de la Dumnezeu a însufleţit armata franceză. Ase-
diul Orléans-ului a fost respins iar trupele victorioase nu s-au 

oprit până la Rheims, oraşul încoronării regilor Franţei.   Visul 
tinerei Jeanne d’Arc a devenit realitate. Carol al VII-lea a fost 
încoronat ca rege al Franţei, dar fata a fost la scurt timp după 
aceasta prinsă de englezi (1430). Jeanne d’Arc, fanatica care 
a pus în mişcare masele de oameni a început să devină inco-
modă atât pentru pătura conducătoare engleză cât şi pen-
tru cea franceză, astfel că englezii, cu concursul bisericii fran-
ceze, au declarat-o eretică şi au ars-o pe rug (Rouen 1431). 

Ca urmare a victoriilor francezilor dominaţia englezilor 
în Franţa a luat sfârşit în scurt timp. În tratatul de pace 
englezii au putut păstra doar oraşul Calais [calé]. Paralel cu 
alungarea englezilor, regele Carol i-a îmblânzit şi pe marii 
nobili francezi. De la marea nobilime a retras dreptul de 
a deţine armată proprie şi şi-a organizat o armată de mer-
cenari. Urmaşii săi au continuat centralizarea alipind noi 
teritorii regatului francez (partea de apus a Burgundiei, Pro-
vence şi Bretagne). 

RĂZBOIUL ROZELOR (1455–1485) Marea epidemie de 
ciumă a ajuns şi în Anglia cauzând mari pierderi de vieţi 
omeneşti. Numărul populaţiei a scăzut şi acolo la sfârşitul 
secolului al XV-lea de la 4 milioane la 2-2,5 ceea ce a cre-
at o lipsă a forţei de muncă. Marii stăpâni de pământuri 
au compensat lipsa mâinii de lucru prin oferirea unor în-
lesniri. Pământurile depopulate au putut fi folosite de că-
tre ţărani în arendă. Pe lângă statutul mai liber de aren-
daş, multora dependenţi de iobăgie li s-a părut viaţa şi 
mai grea. mai ales că distrugerile cauzate de războiul de 
o sută de ani au determinat creşterea impozitelor. Din 
cauza acestor factori în sud-estul Angliei a izbucnit o răs-
coală ţărănească care s-a răspândit cu repeziciune în în-
treaga ţară (1381). Răscoala a fost înfrântă. Însă în seco-
lul următor din ce în ce mai mulţi ţărani englezi au tre-
cut din starea de iobagi dependenţi în cea de arendaşi.

După înfrângerea în război în Anglia s-a declanşat o luptă 
pentru tron între două dinastii moştenitoare (casa de York şi 
casa de Lancaster). În decursul Războiului Rozelor (blazonul 
casei de York conţinea trandafir alb, iar cel al casei de Lancas-
ter, roşu) din cauza lichidărilor sângeroase s-au stins multe 
familii nobiliare. Tocmai datorită şi acestui fapt tronul a fost 
câştigat până la urmă de Henric al VII-lea din casa Tudorilor 
(1485–1509) care a restabilit în scurt timp ordinea şi a întărit 
puterea centrală cu sprijinul parlamentului care dorea pace.  

RECONQUISTA După lupte seculare (reconquista) la sfâr-
şitul secolului al XIII-lea locuitorii musulmani ai Peninsulei 
Iberice (maurii) au fost împinşi spre extremităţile sudice. În 
ciuda războaielor neîntrerupte regiunea a devenit un loc 
al influenţelor reciproce ale culturii creştine şi ale celei 
musulmane.  În teritoriile recucerite de la mauri s-au înfi-
inţat trei regate: Portugalia, Castilia şi Aragona. În toa-
te trei a fost specifică puterea bazată pe sistemul de stări. 

Prin căsătoria Isabelei de Castilia şi a lui Ferdinand de 
Aragon a luat fiinţă Spania unită (1479).  Puterea locală s-a 
consolidat, marea nobilime a fost ţinută sub control (de ex. 
li s-a interzis să aibă armată proprie). Puterea crescândă a 
noului stat s-a manifestat şi prin faptul că peste scurt timp a 
fost cucerită şi ultima provincie maură, Granada (1492).
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PROGRES ECONOMIC Economia Europei Apusene a cu-
noscut în secolul al XV-lea o nouă fază de dezvoltare. Cen-
trul acestei dezvoltări a devenit Frandra care s-a aflat 
la intersecţia mai multor drumuri comerciale de mare dis-
tanţă şi unde a înflorit industria postavului. (Postavul a 
fost unul dintre produsele de prim rang al comerţului de 
distanţă). Acest proces a fost accelerat prin faptul că pe 
Oceanul Atlantic a fost creată o legătură maritimă în-
tre comerţul hanseatic şi cel din Levant.  Navigarea pe 

oceane a făcut posibilă crearea unor corăbii cu suprafeţe 
mari pentru pânze şi cu cârmă în spatele navei (caravela).

Progresul economic s-a manifestat şi prin elaborarea şi 
răspândirea unor noi invenţii. Praful de puşcă încă nu revo-
luţionase desfăşurarea războaielor, dar a pregătit transfor-
mările din acest domeniu. Cărţile scrise de mână erau scum-
pe şi ajungeau doar în mâinile puţinor oameni (codexuri). 
Germanul Gutenberg (Mainz, 1450) prin invenţia sa de a 
tipări cărţi a făcut posibil fl uxul mai rapid de informaţii.

ARHIVĂ

Densitatea populaţiei în Europa 
la începutul secolului al XIV-lea şi 

evoluţia densităţii 
populaţiei în Franţa

Care au fost regiunile dens 
populate din Europa? Ce le-

gătură există între nivelul de dez-
voltare economică şi densitatea 
populaţiei? 

Cum a evoluat densitatea po-
pulaţiei Franţei între secolele XI-
XIV? Care factori au jucat un rol în 
schimbarea densităţii populaţiei? 
Ce factori au influenţat acest pro-
ces? Ce consecinţe economice, so-
ciale şi politice a avut schimbarea 
densităţii populaţiei? [ T ]

Ravagiile ciumei

În cât timp s-a răspândit în 
Europa această boală molip-

sitoare? Marcaţi pe hartă cu săgeţi 
traseul de răspândire a ciumei! 
Care factori au influenţat direcţia 
de răspândire? Care ar putea fi ca-
uzele faptului că în unele locuri a 
făcut ravagii mai mari, în altele mai 
mici? (Pentru a formula răspunsul 
la această întrebare folosiţi şi har-
ta privitoare la densitatea popula-
ţiei).  [ T ]

CRIZA ECONOMICĂ DIN 
SECOLUL AL XV-LEA

1
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„În anul Domnului 1348 moartea a făcut mari ravagii pe aproape întreg Pămân-
tul ce până acuma nici că am mai văzut. Cei rămaşi în viaţă abia au mai fost destui ca 
să-i îngroape pe cei morţi sau să-i ocolească cu groază. Întreaga lume a fost cuprin-
să de o asemenea spaimă încât decum i s-a făcut cuiva o bubă sau o rană, de obicei 
subsuoară sau pe spate, au lăsat victima în voia sorţii fără nici un fel de ajutor, chiar 
şi rudele sale. Tatăl şi-a părăsit fiul pe patul de moarte şi fiul pe tată. Nimeni nu s-a 
mai mirat de acest fapt căci de îndată ce într-o familie careva a fost lovit de boală şi 
a murit, foarte des s-a întâmplat că şi ceilaţi locatari s-au molipsit şi tot atât de re-
pede au şi murit şi este un lucru şi mai groaznic să vezi cum şi câinii, pisicile, cocoşii, 
găinile şi toate celelalte dobitoace de casă au avut parte de aceeaşi soartă.  Cei să-
nătoşi au luat-o ca nebunii la goană. Astfel mulţi au murit din neglijenţă, care poa-
te, dealtfel ar fi supravieţuit. Pe mulţi dintre cei loviţi de boală şi despre care s-a cre-
zut că vor muri numaidecât i-au dus la groapă ca să-i îngroape şi mulţi au ajuns în 
acest fel de vii sub pământ. Pe lângă această plagă a mai venit una: s-a răspândit 
zvonul că unii tâlhari dar mai ales evreii au otrăvit râurile şi fântânile şi din cauza 
asta s-ar fi răspândit aşa de mult ciuma. Din această cauză au fost ucişi mulţi creş-
tini şi evrei, nevinovaţi şi curaţi, au fost omorâţi, arşi de vii şi schingiuţi deşi această 
plagă s-a datorat constelaţiei cereşti sau unei răzbunări divine. Iar molima s-a pre-
lungit şi peste anul menţionat şi a mai durat şi în următorii doi ani şi s-a răspândit 
şi în acele ţinuturi unde mai devreme nu era (…)” (Despre viaţa papilor de Avignon) 

Stabiliţi care este evenimentul descris în această sursă! Enumeraţi diferitele forme ale 
distrugerilor! Cum s-au protejat oamenii împotriva acestora? Care era cauza presupu-

să a ravagiilor bolii? Explicaţi dedesubtul acestui fenomen! Prezentaţi exemple asemănă-
toare din alte perioade istorice!  [ O ]

Ilustraţie contemporană despre înmormân-
tarea victimelor. În epoca respectivă nu era 

cunoscută cauza răspândirii ciumei, care era 
de fapt răspândită de către puricii de şobolani, 

dar oamenii erau conştienţi de caracterul 
molipsitor al bolii.

Cum au încercat oamenii să se 
apere faţă de molima ce a apă-

rut subit?  [ T ]

RĂZBOIUL DE O SUTĂ DE ANI 
(1337–1453)

„În acea dimineaţă de sâmbătă şi regele Franţei a pornit 
din Abbeville călărind cu steagurile desfăcute împotriva 
duşmanului. Şi cu siguranţă erau o privelişte agreabilă 

văzându-i pe aceşti domni îmbrăcaţi nemeşeşte şi cu haine împodobite, cu steagu-
rile ce fâlfâiau, cu nenumăratele trupe traversând câmpul. Şi să ştiţi că oastea regelui 
francez a fost estimată la circa douăzeci de mii de călăreţi în armură şi la mai mult de o 
sută de mii de ostaşi pedeştri iar dintre aceştia cam douăsprezece mii au fost lănceri 
şi arcaşi din Genova. Regele englez [Eduard al III-lea] a avut cam patru mii de călăreţi 
viteji, zece mii de arcaşi şi alţi zece mii de ostaşi galezi (Wales) şi alţi ostaşi pedeştri.  

După ce a trecut furtuna, genovezii şi ostaşii pedeştri au trecut la comanda co-
mandantului în faţa formaţiei de luptători atât de aproape de englezi încât să poată 
ţinti unii în alţii. Arcaşii englezi i-au învins în scurt timp şi i-au gonit pe cei genovezi cât 
şi pe ostaşii pedeştri; dar trupele regelui Franţei fierbeau într-aşa măsură de dorinţa 
de a înainta şi a se confrunta cu duşmanul încât nimeni nu a mai ascultat de nici un 

Stabiliţi care este diferen-
ţa de structură dintre cele 

două armate! Explicaţi  în ce mă-
sură a influenţat acest aspect  în-
frângerea armatei franceze! Unde 
ne mai întâlnim cu o schimbare 
de strategie asemănătoare? Sta-
biliţi poziţia autorului faţă de eve-
nimente! Argumentaţi răspunsul!  
[ T ]

3

5

6

Îmbrăcăminte de protecţie pentru medici în 
timpul epidemiei de ciumă. În cioc s-au pus 
mirodenii, parfumuri pentru a se proteja îm-
potriva infectării.

4
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ordin şi au năvălit înainte neîntrerupt şi amestecaţi 
iar genovezii iau strâmtorit între ei şi englezi. (…) 

Astfel, caii cei slabi au căzut la pământ, apoi şi 
cei puternici au căzut printre oştenii cei răpuşi iar 
celor care erau în spate nu le-a păsat îmbulzea-
la şi au căzut şi ei peste cei care zăceau la pământ. 
Însă arcaşii englezi trăgeau atât de dens şi neîntre-
rupt asupra celor în picioare încât caii răniţi de să-
geţi au înnebunit de tot. Unul nu vroia să meargă 
înainte, altul galopa înainte. Cei mai mulţi au înne-
bunit de tot. Alţii, în ciuda ordinelor comandanţi-
lor lor, au dat înapoi iar cei grav răniţi au căzut la 
pământ. Iar viteji englezi în armură care mergeau 
pe jos au înaintat şi şi-au făcut cale printre francezi 
care nu au putut să scape nici ei nici să-şi salveze 
caii omorând oamenii cu pumnalul, barda şi cu să-
bii scurte dar tari  fără să li se opună vreo rezistenţă 
fiindcă aceştia nu puteau să se ajute între ei şi nici 
nu se puteau mişca unii de alţii. Nu a mai fost până 
atunci nici o asemenea înfrângere şi nu au căzut 
atâţia oameni de treabă într-un timp atât de scurt. 
Iar această nenorocire a francezilor a durat până 
noaptea fiindcă întunericul i-a despărţit pe comba-
tanţi.”  (Din cronica lui Froissart, în jurul anului 1400) 

Desfăşurarea războiului de o sută de ani

Urmăriţi desfăşurarea războ-
iului! Ce fel de controverse 

a declanşat războiul? În ce etape 
poate fi împărţită confruntarea? 
Care au fost rezultatele în diferi-
tele faze ale războiului? Ce con-
secinţe a avut lunga perioadă de 
confruntări armate?  [ T ]

Ilustraţie despre bătălia ce s-a dat lângă Crécy 
din cronica lui Froissant care a consemnat isto-
ria războiului

Ce gen de arme observaţi în 
imagine? Care sunt genurile 

de arme care corespund echipa-
mentului tradiţional cavaleresc 
de luptă şi care pot fi considerate 
genuri noi? Stabiliţi în baza ima-
ginii eficacitatea noilor genuri de 
armă!  [ T ]

7
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Încheierea Războiului de o Sută de Ani

Urmăriţi pe hartă traseul parcurs de armatele condu-
se de Jeanne d’Arc! Cu ce rezultate s-a încheiat aceas-

tă campanie militară? Care sunt provinciile care au fost 
alipite regatului francez după încheierea războiului? Care 
au fost consecinţele războiului? De ce tocmai în sud-estul 
Angliei a izbucnit răscoala ţărănească?  [ T ]

Războiul de o Sută de Ani de la declanşarea sa până la începutul secolului al XV-lea 

Urmăriţi pe hartă desfăşurarea războiului! În care teritoriu au 
început confruntările armate? De ce tocmai acolo? Căutaţi 

explicaţii, de ce  răscoala ţărănească a izbucnit tocmai la nord-est 
de Paris!  Prezentaţi în baza hărţii situaţia englezilor şi a francezi-
lor în momentul încheierii armistiţiului din 1375! În ce măsură s-a 
schimbat această situaţie la începutul secolului al XV-lea?  [ T ]

RĂZBOIUL ROZELOR  
(1455–1485)

„Fiecare locuitor al re-
gatului nostru  fie băr-
bat sau femeie (…) dacă 

este în toată puterea fizică şi nu a împlinit încă vâr-
sta de şaizeci de ani, dacă nu trăieşte din comerţ şi nu 
se ocupă de meşteşuguri sau nu are avere din care să 
trăiască (…) sau pământ în proprietate (…) şi nici nu 
slujeşte pe altcineva (…), este dator să-l slujească pe 
acela care îi porunceşte acest lucru. Să primească  atâ-
ta mâncare şi îngrijire, echipament şi soldă sau pla-
tă cum a fost în Anglia în cel de-al douăzecilea an al 
domniei noastre [1346] sau cum se obişnuia să se dea 
acum cinci, şase ani acolo unde cineva este dator să 
slujească. (…)

Dacă o slugă îşi părăseşte locul de muncă înainte 
ca serviciul la care s-a angajat să se fi încheiat, trebuie 
aruncat în temniţă (…)

Slugii trebuie plătită vechea plată [cum a fost îna-
intea ciumei] (…). Dacă cineva revendică o plată mai 
mare decât merită, să fie aruncat în temniţă.” (Edictul 
lui Eduard al III-lea din 1349)

Războiul rozelor

Numiţi în baza ilustraţiei grafice părţile aflate în conflict! Ce fel de 
confruntare a însemnat Războiul Rozelor? Cine şi cum a ieşit în-

vingător din război? Cum a afectat războiul viaţa internă a Angliei? [ T ]
Stabiliţi la ce se referă documentul! Explicaţi de-
desuptul hotărârii! [ T ]

9
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PROCESUL RECONQUISTEI

Definiţi în baza hărţii ce a însemnat reconquista! Stabiliţi cum s-a mo-
dificat harta politică a Peninsulei Iberice în urma reconquistei! Ce feno-

men social important reflectă harta? [ T ]

RECUPERARE

Descrieţi în baza imaginii cum au funcţionat 
primele tipografii! Cum au fost confecţionate 

cărţile până la apariţia invenţiei lui Gutenberg? În 
ce constă esenţa invenţiei şi care a fost principalul 
ei efect?  [ T ]

Economia Europei în secolul al XV-lea

Enumeraţi în baza hărţii cele mai dezvoltate teritorii din Europa secolului al XV-lea! Explicaţi după ce criterii aţi ales aceste 
teritorii! Care au fost cele mai importante drumuri comerciale ale Europei? Faceţi o caracterizare a acestora (marfa trans-

portată, teritoriile mai dezvoltate sau mai puţin dezvoltate de pe traseul drumului, etc.)! Faceţi o comparaţie între situaţia din 
secolele X-XIII şi XV (răsfoiţi manualul la harta de la lecţia 3, pagina 25)!  [ T ]

Tipografie medievală. Prima carte tipărită în Europa a fost Biblia cu 
42 de rânduri a lui Gutenberg. A fost tipărită în 300 de exemplare.

Reconquista

14
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15
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Vedeniile şi faptele tinerei Jeanne d’Arc i-a determinat şi pe contemporanii ei să ia atitudine. Unii au urmat-o cu în-
sufleţire sacrificându-şi viaţa fericiţi pentru ţelul propus de ea, alţii au dorit s-o vadă arzând pe rug. Simpla ţărancă 
adolescentă a semnat documentul menit să dovedească erezia ei doar pentru a scăpa arderea pe rug.  Cu toatea 
acestea a fost condamnată la moarte pe rug. 

Însă în curând ea a devenit o eroină naţională franceză, astfel că deja la 1456 au declarat-o nevinovată iar în 1920 
a fost sanctificată. 

În secolul al XV-lea Jeanne d’Arc a pornit la luptă împotriva englezilor cu credinţă şi la porunca Domnului. Dar în 
spatele fanatismului religios îşi face apariţia şi ataşamentul de tip naţional.

Să discutăm, bazându-ne pe surse, ce fel de interese, porniri şi sentimente au jucat un 
rol în aprecierea tinerei Jeanne d’Arc! Căutaţi evenimente istorice similare (analogii)! 

[ T ]

Care sunt caracteristicile fanatismului şi care sunt cele ale ataşamentului de tip naţi-
onal? Explicaţi cauzele, dedesubturile acestor deosebiri! [ T ]

„Iar domniile voastre arcaşi, nobili şi oşteni de rând care staţi în faţa oraşului Or-
léans mergeţi cu Dumnezeu acasă în patria voastră fiindcă dacă nu procedaţi în-
tr-astfel veţi auzi de Fecioara care vă va vizita în curând spre marea voastră nenoro-
cire. Rege al Angliei! Dacă nu aş proceda astfel, să ştii că sunt un comandant de oşti 
şi oriunde m-aş întâlni prin Franţa cu oamenii tăi, îi voi alunga de acolo fie că vor, fie 
că nu vor. Dacă sunt ascultători, le cruţ viaţa dar dacă se încăpăţânează îi omor pe 
toţi. Am venit aici cu trup şi suflet din voinţa lui Dumnezeu, regele cerurilor cu in-
tenţia să vă alung din întreaga Franţă pe voi şi pe toţi cei care aduc trădare, neno-
rocire şi pagubă. Şi să nu crezi deloc că vei cucerii (…) regatul francez. Regele Carol 
[Carol al VII-lea] este adevăratul moştenitor care tocmai de aceea va rezista fiindcă 
aşa doreşte şi Dumnezeu, regele cerului (…) Carol va intra în Paris cu o oaste mare! 
Dacă nu vreţi să daţi crezare lui Dumnezeu şi voinţei Fecioarei, o să ne batem, ori-
unde v-am găsi. Fecioara vă promite şi vă dă de ştire că acolo va face un măcel atât 
de mare cum nu a mai fost făcut în Franţa de o mie de ani. Să ştiţi că regele cerului 
va trimite Fecioarei atâta putere încât orice rezistenţă împoriva sa şi a oştenilor ei 
va fi de prisos. Iar cu ocazia bătăliei vom vedea noi dacă dreptatea este de partea 
lui Dumnezeu sau de partea dumneavoastră (…) Răspundeţi aşadar: doriţi pace în 
oraşul Orléans. Dar dacă nu veţi face întocmai, îti vom aduce aminte de acest lucru 
spre marea dumneavoastră nenorocire.” (Scrisoare de la Jeanne d’Arc către coman-
dantul englezilor, 1429) 

Faceţi o comparaţie între cele 
două înfăţişări! Cum este pre-

zentată eroina istorică? Ce diferen-
ţe există în aspectul exterior [ O ]

Subliniaţi cuvintele din text 
prin care Jeanne d’Arc vrea 

să-şi demonstreze regelui forţa! 
Stabiliţi pe ce se bazează încrede-
rea de sine a tinerei Jeanne d’Arc! 
Să discutăm cum s-a raportat re-
gele faţă de Jeanne d’Arc! Stabi-
liţi care au fost acele afirmaţii ale 
fetei fanatice pentru care biserica 
franceză a colaborat cu englezii în 
arderea ei pe rug! [ T ]

Jeanne d’Arc înfăţişată într-o imagine din se-
colul al XV-lea şi într-una din secolul al XIX-lea 18

17

16
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6. Europa Centrală. Cehia şi husitismul

NOŢIUNEA  EUROPA CENTRALĂ Regiunile istorice se 
caracterizează în fiecare epocă printr-un conţinut social, 
economic şi cultural.  În funcţie de cum se modifică aceste 
componente, se modifică şi delimitările acestor regiuni. 

În Evul Mediu Europa Centrală a fost regiunea ce 
s-a întins între Occident şi Orient. În sud şi în est ea 
este delimitată prin linia care separă catolicismul de 
ortodoxie (frontiera de est a Poloniei şi a Ungariei). Din-
colo de aceste frontiere nu apar fenomene caracteristice 
ale lumii occidentale: organizarea pe stări, oraşe cu au-
toguvernare, bresle, universităţi, stilul gotic, etc. Trasarea 
frontierelor Europei Centrale spre vest nu este însă atât 
de categorică. În epoca respectivă limita este frontiera 
vestică a regatelor Cehiei, Poloniei şi Ungariei. În Eu-
ropa Centrală oraşele sunt mai rare, densitatea populaţi-
ei mai scăzută, breslele au fost mai puţine precum şi cei 
care ştiau carte etc. Dar se poate constata că această re-
giune a fost mai strâns legată de lumea occidentală decât 
de cea orientală. 

Ca urmare a progreselor din secolele XI-XIII Europa 
Centrală s-a apropiat din ce în ce mai mult de modelul 
occidental (de  ex. apariţia oraşelor, sistemul de stări). Un 
rol în acest proces a jucat şi faptul că Europa Centrală a 
fost mai ferită de epidemia de ciumă şi implicit de regre-
sul economic care a urmat. 

CEHIA ÎN SECOLELE XI-XVI Cehia a devenit în seco-
lul al XI-lea parte integrantă a Imperiului Romano-Ger-
man, iar principii cehi, vasali ai împăraţilor romano-ger-
mani. Ca urmare a slăbirii puterii imperiale, familia prin-
ciară cehă (Přemysl) şi-a mărit independenţa obţinând 
titlul regal. Cel mai important domnitor, Ottokar al II-
lea (1253–1278) a cucerit provinciile austriece (Austria, 
Stiria, Carintia) după stingerea familiei princiare aus-
triece. Însă noul împărat romano-german, Rudolf de 
Habsburg l-a învins  pe Ottokar al II-lea (1278) şi a luat 
de la acesta provinciile respective (lecţia I., pagina 8).   

După stingerea familiei Přemysl pe tronul regatului 
ceh au urcat membrii familiei de Luxemburg care obţinu-
seră şi tronul imperial. (Această ţară a devenit centrul pu-
terii lor imperiale.) Cehia medievală şi-a  trăit perioada 
de glorie în vremea lui Carol al IV-lea (1346–1378), cel 
care a emis Bula de Aur Germană. Domnitorul a înteme-
iat în Praga o universitate (1348) . Totodată s-a accele-
rat procesul de aşezare a coloniştilor germani (hospes) 
care au defrişat terenurile de păduri, au  înfiinţat oraşe şi 
au deschis mine. S-a răspândit cultivarea pământului în 
trei faze, în oraşe s-a întărit industria breslelor. În Mun-
ţii   Metaliferi mineritul a cunoscut un imbold important, 
iar Cehia a devenit principala producătoare de argint din 
Europa. 

TENDINŢE REFORMATOARE ÎN EUROPA CATOLICĂ La 
începutul secolului al XV-lea prestigiul papalităţii a fost 
subminat de monarhiile feudale cât şi de dorinţa de îm-
bogăţire materială contrară principiilor creştine. Sfâr-
şitul „papalităţii de la Avignon”, reîntoarcerea Papei la 

Roma (1378) nu a remediat, ci dimpotrivă, a înrăutăţit 
situaţia. Clerul înalt francez a ales în Avignon un con-
trapapă. Lumea occidentală a fost divizată între cei doi 
papi ceea ce numim drept marea scindare a bisericii 
apusene (1378–1417).  

Acum chiar şi în cercurile bisericii era criticată pa-
palitatea revendicându-se schimbări, reforme. Unele 
grupări ale franciscanilor au condamnat luxul papilor. 
Predicatorul englez, profesor al universităţii din Oxford, 
John Wyclif  [viclif ] (1320–1384), a pus la îndoială rolul 
conducător al Papei, a condamnat puterea lumească, bo-
găţiile bisericii şi a revendicat introducerea slujbei religi-
oase în limba maternă.  

RĂZBOAIELE HUSITE În Cehia, predicatorul praghez 
Jan Hus (1369–1415) a propovăduit noile percepte reli-
gioase. Hus s-a reîntors la Biblie şi a respins orice lucru 
despre care nu a găsit nici o referinţă în Sfânta Scrip-
tură. A condamnat puterea lumească şi îmbogăţirea Pa-
pei şi a bisericii. A cerut ca nu numai între preoţi să se 
poată face împărtăşania cu pâine (trupul lui Hristos) 
şi cu vin (sângele lui Hristos) ci să împartă acestea şi 
poporului de rând. Tot un afront adus papalităţii a fost şi 
susţinerea desfăşurării slujbei religioase în limba cehă.  
Ideile lui Hus au avut un larg răsunet în societatea cehă.

Sinodul de la Konstanz (1414–1418 ) convocat la 
iniţiativa împăratului romano-german Sigismund de 
Luxemburg (1410–1437) a pus capăt scindării biseri-
cii prin alegerea unui nou Papă. Sigismund, care şi-a dat 
seama de necesitatea reformării bisericii, a sperat că sino-
dul va fi favorabil reformelor. De aceea a acordat lui Jan 
Hus o scrisoare de protecţie pentru a clarifica cu ocazia 
sinodului punctele sale de vedere. Însă sinodul a respins 
reformele. Hus a fost declarat eretic şi ars pe rug în 1415.  

Vestea morţii sale a înteţit sentimentul anticatolic şi 
antigerman în Cehia. Dar adepţii lui Hus nu au fost uniţi. 
Nobilimea şi orăşenimea(burghezia) mai înstărită, așa 
numiţii „adepţi ai potirului” (denumirea lor se referă la 
simbolul cuminecăturii sub două înfăţisări, la potir)   avea 
vederi mai moderate(confiscarea proprietăţi bisericești, 
cuminecătura sub două înfăţisări, excluderea nemţilor 
din consiliul regal). Revendicările taboriţilor, care erau 
alcătuiţi din orăşenimea(burghezia) şi ţărănimea mai să-
racă, au fost mult mai radicale (egalitate socială şi de 
avere, respingerea familiei, etc.). Cele două grupări aflate 
în conflict una cu cealaltă le-a unit atacul lansat de Simig-
mund. 

Când Sigimund de Luxemburg a moştenit şi tro-
nul Cehiei (1420) acesta, bazându-se pe germanii 
din Cehia (Boemia) şi pe cavalerii din alte ţări peste 
care era el rege (Imperiul Romano-German, Ungaria), 
a pornit cu acordul Papei o campanie militară îm-
potriva  husiţilor. Începând cu anul 1420 au pornit 
mai multe oștiri contra husiţilor, dar fiecare s-a sfârșit 
cu eșec.Victoria husiţilor a fost facilitată de tehnica 
de luptă husită: o masă de luptători pedeștri disci-
plinaţi şi formarea în stil husit a cetăţilor din căruţe. 
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Sub presiunea eşecurilor, regele Sigismund, fiind un 
diplomat ingenios, s-a înţeles cu nobilimea şi cu orăşeni-
mea(burghezia) mai bogată. Aceştia au recunoscut şi au-
toritatea Papei. În schimb, li s-a permis să participe şi ei la 
împărtăşania cu pâine şi vin. După încheierea acordului, 

taboriţii au suferit o înfrângere totală (Lipany, 1434).  
Astfel, Sigismund şi-a asigurat tronul Cehiei. Războiul hu-
sit a grăbit apariţia stărilor. Nobilimea cehă s-a consolidat 
astfel că la sfârşitul secolului al XV-lea şi în Cehia s-a 
introdus monarhia bazată pe sistemul de stări.  

ARHIVĂ

NOŢIUNEA DE EUROPĂ CENTRALĂ

CEHIA ÎN SECOLELE XIXIV

Europa Centrală

Definiţi cu ajutorul hărţii no-
ţiunea de Europă Centrală. 

Prezentaţi în baza hărţii caracteris-
ticile demografice, economice, re-
ligioase şi geo-politice ale acestui 
spaţiu.  [ T ]

Cehia în secolele XI-XIV

În ce relaţie s-a aflat Cehia cu 
Imperiul Romano-German? 

Din ce provincii era compus rega-
tul ceh în secolele XIII şi apoi în se-
colul XIV? Caracterizaţi compoziţia 
etnică a Regatului Cehiei! Cum a 
influenţat aceasta istoria ţării? Ce 
caracteristici ale economiei cehe 
pot fi citite de pe hartă? Stabiliţi în 
baza hărţii care au fost tendinţele 
politicii externe cehe din secolul al 
XIII-lea! [ T ]

1
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„Dorinţa inimii noastre în privinţa acelor treburi urgente care ne 
preocupă mereu gândirea maiestăţii noastre şi mai ales că dorinţa spi-
ritului nostru ne-a determinat să gândim (…) cum am putea împodobi 
regatul nostru ceh pe care, dimpreună cu alte domenii şi stăpâniri fie 
moştenite, fie achiziţionate cu succes îl iubim mai mult, cu nenumăraţi 
bărbaţi înţelepţi. Acest lucru trebuie să fie astfel rânduit pentru ca lo-
cuitorii fideli ai regatului nostru care tânjesc după fructele ştiinţelor să 
nu trebuiască să cerşească prin ţări străine ci să poată găsi în regatul 
nostru masa pregătită pentru oaspeţi iar cei care se remarcă prin ca-
pacităţile lor intelectuale ale spiritului lor, să se poată cultiva prin cu-
noaşterea ştiintelor (…)

De aceea, ca acest gând al sufletului să dea fiinţă unor asemenea 
fapte măreţe şi salutabile, dorim ca în reşedinţa noastră Praga să înfi-
inţăm, să refondăm un studium generale căci acest oraş este potrivit 
pentru aceasta în totalitate prin roadele pământului său mănos şi prin 
plăcerea locului.  (Carol al IV-lea despre înfiinţarea universităţii din Pra-
ga, 1348)  

În ce măsură se adevereşte în baza imaginii că în Cehia în secolul al XIV-
lea economia şi viaţa culturală a înflorit?  [ T ]

Stabiliţi care a fost conform regelui rolul 
unei universităţi în Evul Mediu!  [ T ]

Biserica Sfântul Vitus din Praga. În timpul lui Carol al IV-lea 
Cehia a cunoscut o perioadă de înflorire.

3

4
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Sfântul Vitus (sau altfel spus Vit) a fost vic-
tima persecuţiilor împotriva creştinilor 
din timpul lui Diocleţian. De numele său 
se leagă mai multe miracole. De exem-
plu, când a fost schingiuit s-a declanşat 
un cutremur dârâmându-se zidurile tem-
plului păgân. În Evul Mediu a fost consi-
derat patronul arămarilor, al minerilor şi 
al tineretului dar i s-au închinat şi cei care 
doreau să scape de gârciuri, crize epilep-
tice (dansul lui Vitus).

De ce a fost Sfântul Vitus atât de popular în 
Cehia?  [ T ]
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TENDINŢE DE REFORMĂ RELIGIOASĂ 
ÎN EUROPA CATOLICĂ

„Rădăcina groaznicei confuzii şi deban-
dade se trage din faptul că clericilor le 
este teamă de sărăcia lui Hristos şi că se 

amestecă în treburile lumii. (…) Însă sunt multe cauze pentru care clericii 
trebuie să trăiască o viaţă săracă precum Hristos. Întâi, după Vechiul Tes-
tament. »Domnul a grăit către Aron: în ţările lor să nu aveţi moşie şi nici 
cotă parte de moştenire. Eu sunt moştenirea ta şi moşia ta printre fii lui Is-
rael« (…) Dacă deci în Vechiul Testament Dumnezeu stabileşte interdicţii 
atât de stricte în privinţa moşiilor clericilor iar dacă Hristos şi apostolii Săi 
tocmai au respectat cu stricteţe deplină încă înainte de legea milostivirii 
această poruncă, cine poate fi considerat eretic sau Anticristul decât acel 
cleric care, spre deosebire de legile Vechiului Testament, se străduieşte să 
contrazică aceste cuvinte? (…) 

    Nici unul dintre locţiitorii lui Hristos nu poate veni cu pretenţia să afirme 
că el este capul bisericii catolice; ba mai mult, doar de n-o fi avut vreo re-
velaţie, nici nu ar trebui să aibe voie să spună că el e membrul acestei bi-
serci.” (John Wyclif, secolul XV) 

Stabiliţi în baza cărei scrieri îşi formulează autorul critica! Faceţi un re-
zumat al esenţei punctelor de vedere ale lui Wyclif!  [ T ]

John Wyclif (1330-1334) preot englez şi profesor al universităţii 
din Oxford. A tradus în engleză Biblia şi a intrat în conflict cu papa-
litatea. Universitatea şi curtea regală, la început, l-au apărat, dar 
ulterior a trebuit să părăsească catedra. După moartea sa a fost 
declarat eretic, corpul său a fost deshumat şi ars. 

Cărei împrejurări s-a datorat faptul că Wy-
clif a scăpat de represaliile bisericii în tim-

pul vieţii sale? Ce ne sugerează ceea ce s-a în-
tâmplat după moartea sa?  [ T ]

RĂZBOAIELE HUSITE
„În funcţie de rang şi an, lună ba chiar zile au 
răspuns [participanţii Sinodului de la Konstanz] 

prin vot cu da sau nu la următoarele trei puncte: 
1. Este sau nu este Jan Hus din Hustinec în ceea ce propovăduieşte şi înnoieşte?
2. Sunt îndreptăţiţi părinţii bisericii adunaţi la Sinod să stabilească în numele 

papei şi al regelui pedeapsa pentru Jan Hus?
3. Ce fel de pedeapsă merită Jan Hus pentru jignirea adusă Papei şi încălcarea ce-

lei mai sfânte taine?
La prima întrebare au fost date 51 de voturi DA. La a doua, tot atât. La a treia înt-

rebare au votat în număr de 31 în sensul că nu merită nici o pedeapsă; 10 voturi s-au 
exprimat pentru penitenţă faţă de biserică, 45 de prelaţi şi-au dat votul pentru con-
damnarea la moarte a lui Hus, dacă nu se dezice de ceea ce a vorbit ani de zile şi a 
răspândit învăţături contrare celor bisericeşti. 

După acestea, preşedintele Sinodului i-a cerut lui Hus să renege toate acestea: 
dar acest ceh ridicându-se în picioare a declarat:   »Nu am de gând să mă abat de la 
învăţăturile mele şi de la credinţa mea în Evanghelia lui Iisus Hristos. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu rămâne în mine şi puterea lui dacă nu îmi puteţi dovedi contrariu prin 
cuvintele Sfintei Scripturi. Dacă însă îmi dovediţi acest lucru, atunci eu voi preamări 
biserica cât mă va ţine gura.«

Aici Sigismund i-a avertizat pe loc şi foarte aspru pe cehi să se lepede de învăţă-
turile lui. (…) 

S-a făcut linişte iar Hus a început să vorbească în felul următor: »M-am adresat cu 
rugăciune bunului Dumnezeu ca să îmi lumineze prin Duhul Sfânt sufletul meu tul-
bure şi nu mi-a schimbat nici hotărârea, nu pot renunţa la nici una dintre percepte-
le mele pe care le-am propovăduit fie în scris, fie în viu grai. De altfel eu mă conso-
lez dimpreună cu alţi fii ai dreptăţii care au fost defăimaţi tot aşa cu tot felul de min-
ciuni şi au fost condamnaţi şi nu pentru că şi-ar fi însuşit percepte greşite despre ta-
ina împărtăşaniei, nu pentru o convingere sau două despre împărtăşanie pe care şi 
le-au asumat pe faţă  dar nici măcar pentru faptul că au predicat împotriva preoţilor 
depravaţi ci numai şi numai pentru că au vorbit sau au lucrat împotriva episcopu-
lui de la Roma stabilind un adevăr: că după rangul său este egal cu ceilalţi episcopi. 
Doar pentru asta au fost schingiuiţi şi omorâţi precum eu însumi pot să constat în 
cazul meu din partea propovăduitorilor ereziei şi adepţii exaltaţi ai preoţilor trimişi 
de la Roma. « (Poggio Bracciolini despre sinodul de la Konstanz) 

Întocmiţi pe scurt un proces 
verbal despre documentul 

adaptat de către sinod (menţio-
naţi participanţii, întrebările mai 
importante, felul în care s-a votat, 
etc.). Prezentaţi care au fost între-
bările pe care s-a străduit regele 
să le rezolve! Prezentaţi pe scurt 
caracteristicile comportamentului 
lui Hus! Stabiliţi cum s-a raportat 
autorul sursei faţă de persoana şi 
învăţăturile lui Jan Hus.  [ C ]

6

7

8



44 / Perioada de glorie şi de declin a Evului Mediu

Cum este reprezentată în 
imagine execuţia lui Jan Hus? 

Ce persoane (nu nominal) şi ce us-
tensile recunoaşteţi în imagine? 
Ce efect a produs în Cehia execu-
ţia lui Jan Hus?  [ T ]

Moartea pe rug a lui Jan Hus în Konstanz 
(1415)

„Creştinii nu sunt datori să creadă despre ceea ce nu se spune şi despre ce nu se 
scrie clar în Biblie precum nu sunt datori nici să se ţină de acele treburi (…) Nu este 
voie să se cânte slujba nici în latină şi nici în altă limbă doar în limba poporului (…)

Orice biserică, orice loc sfânt sau altar care a fost ridicat nu pentru Dumnezeu ci 
pentru oarecare sfinţi trebuie dârâmat ca fiind locuri ale închinărilor la idoli. (…) Ni-
meni nu are voie să se roage sfinţilor ca aceştia să-l ajute sau să intervină pentru el 
la Dumnezeu fiindcă asta este închinare în faţa idolilor. Moaştele şi rămăşiţele sfin-
ţilor nu este voie nici să le păstrăm nici să ne închinăm lor în biserici botezate cu 
numele lor (…)

În acea vreme [a doua venire a lui Cristos] nu vor mai fi pe pământ nici regi, nici 
domnitori, nici supuşi, vor dispare dările şi robotele, nimeni nu va putea obliga pe 
nimeni căci toţi vom fi fraţi şi surori egali. 

Precum în oraşul Tabor nu există „al meu” sau „al tău” ci totul este comun tot aşa 
totul va trebui să fie a tuturor în comun şi nimeni nu poate să mai aibe proprietate 
separată iar dacă totuşi cineva se dedă la aceasta, comite un mare păcat (…)

După acestea nu se cuvine să ţii un rege, nici să îl alegi fiindcă Dumnezeu însuşi 
vrea să fie rege peste oameni iar guvernarea trebuie dată în mâna poporului şi orice 
domnie, nobil, cavaler trebuie răsturnat şi nimicit, (…) că trebuie ştearsă orice dare, 
robotă şi taxe iar cu acestea trebuie nimicită puterea oricărui principe şi puterea lu-
mească, că trebuie nimicite legile tuturor principilor, provinciilor, oraşelor, ţăranilor 
ca fiind nişte creaţii omeneşti şi nu  lucrările lui Dumnezeu.” (Din operele lui Ján Pri-
bram, profesor mai moderat al universităţii din Praga)

Enunţaţi care sunt acele pre-
cepte religioase şi ceremoni-

aluri pe care autorul le condamnă! 
Puneţi într-un tabel revendicările 
așa-numiţilor „adepţi ai potiru-
lui” şi ale taboriţilor! Explicaţi de 
ce nobilimea s-a bucurat de mai 
mare susţinere socială decât tabo-
riţii!   [ S ]

„În primul rând, când vrem să ne retragem din vreun oraş sau vrem să ne de-
plasăm dintr-un anume loc sau întindem tabăra pe câmpul de luptă, nimeni să nu 
meargă înainte spre locul următor, să nu meargă să îşi rezerve pentru sine loc de 
stat sau de sălaş, să nu ridice tabără fără să fi primit poruncă sau aprobare de la hat-
manii numiţi în acest scop.” (Din regulamentul militar a lui Žižka)   

„Au întins tabăra cu femeile şi copiii care se găseau cu armata că dispuneau de o 
mulţime de care cu care s-au încercuit şi fortificat ca un zid şi un şanţ. Când au por-
nit la luptă au poziţionat carele în două rânduri printre care i-au aşezat pe luptăto-
rii pedeştri iar pe cei călări, pe dinafară în faţa căruţelor la mică distanţă de acestea. 
La semnul de începere a bătăliei dat de către căpetenia lor, au încercuit deîndată ar-
mata inamică din toate părţile după care căruţele s-au pus din nou în jur iar aşa duş-
manul strâmtorat şi presat între căruţe, neavând posibilitatea să mai primească aju-

tor şi salvare de la alte 
trupe, fie a murit lovit 
de săbiile luptătorilor 
pedeştrii, fie au fost ni-
miciţi de gloanţele şi 
lăncile femeilor şi co-
piilor din căruţe. Cava-
leria s-a luptat în faţa 
căruţelor iar dacă duş-
manul i-a presat prea 
tare, atunci s-au retras 
în spatele căruţelor lor 
şi acolo s-au apărat ca 
într-o cetate întărită 
cu ziduri şi în acest fel 
au câştigat multe bă-
tălii. Căci popoarele 
vecine nu au cunoscut 
acest tip de luptă pe 
când pământul Cehi-
ei cu şesurile sale largi 
a făcut în mod natural 

9
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10 Trageţi concluziile din sursă cu 
privire la una din caracteristici-

le principale ale armatei taboriţilor! 
Ce rol a avut aceasta în lupta împo-
triva forţelor cavalereşti?  [ T ]
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posibil să poate fi rânduite carele, să se risipească cu el pe câmp ca apoi să le adune 
din nou împreună”. (Aeneas Silvius Piccolomini: Istoria Cehiei, secolul XV)       

Treceţi în revistă în baza surselor tipărite caracteristicile modului de luptă al husiţilor! 
Stabiliţi, care dintre factori fac posibil, conform sursei, întrebuinţarea acestui mod de 

luptă! Desenează o schiţă a cetăţii de care a husiţilor!  [ S ]

„Žižka [jijca] ne-a condus prin Moravia şi Silezia în Ţara Ungurească. Până ce am 
ajuns la hotar unde am petrecut câteva zile, am pălit în cap cel puţin 18 mii de oa-
meni. Fraţii [husiţi] i-au cerut căpeteniei să îi conducă mai departe. 

Astfel  Žižka şi-a pus carele în rânduri de câte patru, a împărţit cu cuvinţă tunu-
rile şi am trecut munţii fără ca ungurii să ne fi împiedicat. Decum văzu Žižka cât de 
mulţi sunt duşmanii care se distingeau mai ales prin cavaleria lor, şi-a pus călăreţii 
şi pedeştri săi în faţa carelor şi a dat năvala înainte în rânduri închise. Pe partea late-
rală a carelor exterioare a bătut scânduri iar în spatele lor câte 2-3 tunuri ca de data 
aceasta să-l împiedice pe duşman să mai pătrundă în tabăra de care. (…)

În a treia zi am trecut de mlaştină şi a trebuit să luăm poziţie foarte periculoasă 
lângă un râu. Žižka a trimis o ceată peste râu iar noaptea a trecut cu carele şi s-a în-
gropat în şanţuri. Iar când duşmanul i-a atacat ultimele care, a sărit din şanţuri şi i-a 
omorât pe mulţi. După aceea şi el a trecut râul cu carele ce i-au mai rămas şi s-a în-
chinat lui Dumneuzeu că l-a ajutat într-o situaţie atât de periculoasă.” (Descriere hu-
sită despre atacul husit în Ungaria, din 1423) 

Ordonaţi într-un tabel comparativ armele husiţilor şi pe cele ale maghiarilor! Explicaţi 
cauzele, avantajele şi dezavantajele întrebuinţării cetăţilor de care!  [ T ]

„Noi, Jan Žižka (…)ofiţeri şi guvernator al poporului taborit, al adevăratului po-
por ceh punându-ne speranţa în Dumnezeu, vă atragem atenţia în numele patimi-
lor Domnului, vouă cavaleri de Landfrid mici nobili, orăşeni şi ţărani din Plžen să nu 
vă mai răzvrătiţi impotriva lui Dumnezeu şi a poruncilor Sale Sfinte (…) 

Şi nu ne minunăm nici de faptul că cel ce nu este credincios faţă de Dumne-
zeu nu este nici faţă de poporul său. Şi astfel trebuie să fiţi mereu atenţi la noi ca în 
urma vreunei trădări să nu vă pierdeţi sufletul.” (Scrisoarea lui Jan  Žižka către alian-
ţa din  Plžen)

Caracterizaţi raporturile de forţă instituite între taboriţi! Ce măsuri ia căpetenia tabo-
riţilor împotriva așa numiţilor „adepţi ai potirului”? Cărei pături sociale  aparţin așa 

numiţii „adepţi ai potirului”? Ce indică scrisoarea?  [ T ]

„În numele Domnului, amen. Noi, nobilii cehi de rang înalt dăm de ştire prin 
acest document tuturor celor prezenţi şi care vor mai veni după noi, că simţim du-
rere şi sinceră întristare ca nişte cehi din naştere ce 
suntem, pentru tulburările ce au apărut pe pămân-
tul Cehiei după moartea din mila lui Dumnezeu a 
preamăritului nostru rege şi împărat Sigismund în 
urma cărora s-a dezlănţuit multă ură şi multe dis-
trugeri şi pagube s-au făcut iar după o hotărâ-
re unanimă am convocat dieta generală în oraşul 
Praga ca să punem capăt acelor duşmănii şi decă-
deri (…) Dietă cu ocazia căreia din mila lui Dum-
nezeu, noi, nobili de rang înalt şi cavaleri, locuitori 
ai tuturor oraşelor Regatului Ceh am convenit asu-
pra păcii, împăcării şi înţelegerii (…)” (Stările din Ce-
hia, 1440)

Confirmaţi cu ajutorul sursei că în Cehia până la 
mijlocul secolului al XV-lea s-au format stările! 

(Subliniaţi cuvintele din care reiese acest fapt! Desenaţi 
tabelul schematic al organizării sistemului de stări în 
Cehia!) [ T ]

Care au fost teritoriile afectate 
de războaiele husite? De forţa 

cărora s-a folosit Sigismund în lup-
ta împotriva husiţilor? Prezentaţi în 
baza hărţii evenimentele războaie-
lor husite! [ T ]

Cehia în perioada războaielor husite

Reprezentare de epocă a cetăţii husite din care

Interpretaţi cu ajutorul sursei 
cele văzute în imagine!  [ T ]
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În Cehia s-au stabilit mulţi germani (hospes). Ţărănimea de pe pământurile defrişate de păduri precum şi oră-
şenii şi minerii erau parţial germani. În timpul lui Carol al IV- lea germanii s-au răspândit şi printre nobilimea 
de rang superior şi clerul înalt.

Răspândirea germanilor a ascuţit contradicţiile dintre cehi şi germani. Mişcarea lui Hus s-a împletit cu di-
sensiunile apărute între cehi şi germani. Aceste disensiuni seamănă în unele privinţe cu divergenţele naţiona-
le ale epocii noastre. Divergenţele sociale şi cele religioase ( de exemplu divergenţele dintre patriciat şi sărăci-
mea oraşelor, dintre ţărănime şi nobilime, dintre husitism şi catolicism) au intensificat divergenţele naţionale. 

Discutaţi rolul apartenenţei naţionale în Evul Mediu! Discutaţi situaţia, rolul hos-
pesilor în viaţa ţărilor gazdă!  [ T ]

„Friedrich, din mila lui Dumnezeu cardinal al bisericii din Hamburg, binecuvânta-
re eternă fiecărui credincios creştin în prezent şi în viitor. Dorim ca acest tratat să fie 
conoscut tuturor pe care noi l-am încheiat cu oamenii de dincoace de Rin pe care 
îi numin olandezi. Aceşti oameni s-au adresat maiestăţii noastre cerând episcopiei 
noastre cu mare insistenţă să le punem la dispoziţie pământurile mlăştinoase, ne-
cultivate şi nefolositoare pentru locuitorii ţării ca să le facă fertile. La staful credin-
cioşilor noştri am ajuns la concluzia că acest lucru ar fi folositor pentru noi şi urmaşii 
noştrii. De aceea nu am respins cererea lor ci ne-am dat acordul. 

Am încheiat o înţelegere conform căreia ne vor plăti anual pentru pământuri-
le domeniale numite mai jos,1 dinar. Considerăm necesar să extindem înţelegerea 
ca pe viitor să nu fie nici o neînţelegere între locuitori: deci le punem la dispoziţie 
pământurile de o lungime de 750 de bârne regeşti şi o lărgime de 30 dimpreună 
cu râul care traversează pământurile a cărui liberă folosire le-o garantăm. În final, 
au acceptat conform vrerii noastre să ne predea nouă o zecime din fructele acelor 
pământuri, o zecime din miei, purcei, capre, gâşte şi in, pot să îşi răscumpere cu un 
dinar mânzul crescut până în ziua Sfântului Martin şi cu un oblolus, viţelul. Au făgă-
duit că se vor supune în toate hotărârilor sinodului după decretele sfinţilor părinţi, 
tribunalului canonic şi instrucţiunilor bisericeşti de la Utrecht. În ceea ce priveşte 
judecarea după legile lumeşti, pentru ca ei să nu fie vătămaţi de străini, s-au obl-
igat să ne plătească anual impozit câte două vite, ca ei înşişî să decidă în orice liti-
giu. Dacă în vreun caz mai însemnat nu ar ajunge la înţelegere, atunci se pot ad-

resa episcopului să facă dreptate. În acest caz înt-
reţinerea membrilor tribunalului le revine lor până 
la rezolvarea cazului. Din amenzi vor primi trei sfer-
turi şi numai un sfert va primi episcopul. Le-am mai 
îngăduit să ridice biserici acolo unde consideră ei 
necesar. Le-am lăsat o zecime în folosul preotului 
din dijma care revine parohiei noastre. Din fieca-
re parohie sunt datori să dea un mansus în folosul 
preotului.”  (1106) 

Alcătuiţi un inventar cu obligaţiile coloniştilor faţă 
de episcop! Explicaţi de ce obligaţiile descrise în 

sursă au fost mai convenabile decât obişnuitele obli-
gaţii ale iobagilor! [ S ]

Stabiliţi cu ajutorul hărţii 
în care ţări, în care regiuni 

s-au stabilit colonişti germani! În 
ce perioadă s-a petrecut cea mai 
intensă colonizare? Explicaţi mo-
tivele imigrării şi consecinţele ace-
teia (economice, religioase, politi-
ce, etc.)! [ T ]

Colonizările cu germani în Europa Centrală19

18
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POLONIA FĂRÂMIŢATĂ După secolul al XI-lea, membrii 
familiei domnitoare polone (Piast) au împărţit de mai 
multe ori ţara între ei. Din această cauză Polonia s-a fă-
râmiţat în provincii (Polonia Mică, Polonia Mare, Mazo-
via, etc.). Unitatea spirituală a ţării a fost menţinută de 
către biserica catolică.

În Polonia fărâmiţată la sfârşitul secolului al XIII-lea s-a 
format iobăgimea cu drept de strămutare şi au apărut şi 
oraşele de tip occidental cu breslele lor. În ambele proce-
se un rol important l-au jucat coloniştii germani. Terito-
riile de margine (Silezia şi Pomerania) au devenit părţi ale 
Imperiului Romano-German în timp ce şi populaţia era în 
mare parte constituită din germani.

Un mare pericol pentru independenţa Poloniei a în-
semnat Ordinul Cavaleresc Teutonic stabilit pe ţărmul 
Mării Baltice. Ordinul fusese chemat pentru convertirea 
la creştinism a pruşilor păgâni însă ordinul cavaleresc s-a 
consolidat excesiv, devenind un stat militar. 

UNIFICAREA POLONIEI – DEZVOLTAREA SISTEMULUI 
DE STĂRI Polonia fărâmiţată a fost reunificată de că-
tre principele Poloniei Mici, Ladislau I (Łokietek), în 
primul deceniu al secolului al XIV-lea. Sprijinindu-se 
pe nobilimea de mijloc şi pe biserica catolică i-a obligat 
pe principii celorlalte provincii poloneze cât şi pe marea 
nobilime să coopereze. A stabilit relaţii dinastice cu Casa 
de Anjou din Ungaria. Şi-a dat pe fiica Elisabeta în căsă-
torie regelui ungar Carol I. 

Fiul său Cazimir al III-lea (cel Mare, 1333–1370) a con-
solidat unitatea ţării prin crearea de instituţii (cance-
larie, dietă). În vederea asigurării personalului pentru 
aceste instituţii a înfiinţat la 1364 universitatea din Cra-
covia. Puterea lui Cazimir s-a bazat nu doar pe dome-
niile sale latifundiale, ci și pe impozitele provenite din 
minerit, de la vămi şi din alte sectoare ceea ce reflectă o 
dezvoltare economică. (Aceste venituri colectate în baza 
dreptului regal le numim impozite regale).  

Pe Cazimir l-a succedat pe tron verişorul său Ludovic I 
(cel Mare), rege al Ungariei (1370–1382). Între cele două 
ţări s-a instituit o uniune personală. Aceasta este o legă-
tură interstatală în care persoana domnitorului este co-
mună dar cele două state rămân cu totul independente 
unul faţă de celălalt  (cu sistem de impozitări, legi sepa-
rate, etc.) Ludovic a întărit drepturile nobilimii polo-
ne  (Privilegiile de la Kassa, 1374) ca aceasta să-l sprijine. 
Asigurarea libertăţilor nobiliare (scutirea nobililor de im-
pozite, competenţe în dietă) a însemnat începutul orga-
nizării pe stări în Polonia. 

După moartea lui Ludovic, tronul i-a revenit fiicei mai 
mici a acestuia, Hedvig. Baronii poloni au dat prinţesa 
moştenitoare în căsătorie principelui lituanian Ladislau 
Jagello. În urma căsătoriei Polonia şi Lituania s-au unit
devenind statul cu cel mai mare teritoriu din Europa. Po-
lonia consolidată a învins Ordinul Cavaleric Teuton în 
bătălia de la Grünwald din 1410 şi în scurt timp şi-a ex-
tins autoritatea asupra acestuia.   

În această ţară imensă influenţa nobilimii a început 

să crească din ce în ce mai mult. Stările l-au constrâns pe 
domnitor să le extindă şi mai mult drepturile. 

EUROPA DE RĂSĂRIT ÎN SECOLELE XI-XIII Marele Prin-
cipat Kievean ce s-a întins peste ţinuturile împăduri-
te ale Europei de Răsărit s-a destrămat în secolul al XI-
lea în mai multe principate mai mici (Kiev, Novgorod, 
Halici, etc.).  Aproape jumătate din teritoriul Europei Ră-
săritene era alcătuit din stepe unde locuiau pe atunci 
popoare turcice nomade. Prin atacurile lor, aces-
tea au dojenit atât Ungaria, cât şi principatele kievene. 

Oraşe mai mari au luat fiinţă doar în părţile de nord 
care au avut contact cu drumurile comerciale de mare 
distanţă.  Prin comerţul cu blănuri Novgorodul, ce avea 
legături comerciale şi cu Hansa, s-a întărit atât de mult 
încât a devenit independet. Bogatul oraş comercial s-a 
războit cu succes cu Ordinul Cavaleresc Teuton (Neva, 
1240) şi cu suedezii (Lacul Ciud, 1242).  

CUCERIRILE MONGOLE- HOARDA DE AUR La începu-
tul secolului al XIII-lea triburile mongole din Asia Cen-
trală au fost unificate de către talentatul Ginghis Han. 
El a folosit forţa triburilor nomade de călăreţi pen-
tru cuceriri. Prin ocuparea Chinei şi a Asiei Centra-
le a creat un imens imperiu. Popoarele nomade cu-
cerite li s-au alăturat mongolilor, astfel că puterea lor a 
crescut continuu. Acestea au pornit în scurt timp ata-
curile împotriva Europei de Răsărit. După mai mul-
te lupte sub conducerea lui Batu Han este ocupat Kie-
vul (1240) după care trec la atacul împotriva Ungariei. 

Mongolo-tătarii şi popoarele nomade turcice care 
au convieţuit cu ei s-au instalat în stepele Europei Răsă-
ritene. Desprinzându-se de imperiul mondial al mon-
golilor, au creat un stat independent numit Hoarda 
de Aur. Principatele slave au trebuit să le plătească tribut. 
Dominaţia tătarilor a însemnat un regres al dezvol-
tării în Europa de Răsărit. Pentru câteva secole pătura 
conducătoare rusă a avut legături mai strânse cu mongo-
lii decât cu restul Europei.  

Din cauza încercărilor diferiţilor conducători (hani) de 
a deveni independenţi în secolul al XIV-lea unitatea Hoar-
dei de Aur a slăbit. Până la mijlocul secolului al XV-lea 
Hoarda de Aur s-a destrămat în trei hanate (de Kazan, 
de Astrahan şi de Crimeea).

RIDICAREA PRINCIPATULUI MOSCOVEI Principate-
le ruseşti obligate de către tătari la plata tributului 
s-au aflat mereu în luptă unul împotriva celuilalt.  În a 
doua jumătate a secolului al XIII-lea a început să se ri-
dice Principatul Moscovei. Stăpânii Moscovei au acor-
dat ajutor hanilor tătari pentru a ţine în frâu celelal-
te principate. Drept răsplată au obţinut titlul de mare 
principat şi cu acesta şi dreptul de a strânge tributul 
pentru tătari, ceea ce le-a sporit şi mai mult influenţa. 

Marele principe Ivan al III-lea (1462–1505) a luat-o 
în căsătorie pe sora împăratului bizantin declarându-se 
totodată protector al Bizanţului şi al bisericii creştine 

7. Polonia şi Europa Răsăriteană în secolele XI-XV
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răsăritene. A înfi inţat instituţii centralizate. În acestea 
au slujit nobili dependenţi de el. Domnitorul putea lua 
moşiile nobililor afl aţi în slujba sa astfel încât acesta pu-
tea pretinde de la slujitorii funcţionari şi militari supunere 
necondiţionată.  

Bazându-se pe armata organizată după model occi-
dental Ivan al III-lea a refuzat să mai plătească tătarilor 
tribut. Tătarii au pornit atacul, dar cele două armate des-

făşurate pe malurile Donului nu s-au confruntat (1480). 
Statul rus şi-a câştigat independenţa faţă de tătari. 

Evoluţia statală rusă a parcurs un drum propriu. 
Din cauza apartenenţei la creştinătatea răsăriteană a cu-
noscut mai puţine infl uenţe occidentale în timp ce siste-
mele bizantin şi tătăresc au servit ca model. În acest caz 
nu a apărut sistemul feudal şi cel al stărilor. Domnitorii 
au dispus de putere nelimitată (despotism).

ARHIVĂ

POLONIA FÂRÂMIŢATĂ 
„(…) dorim să dăm de ştire celor 
prezenţi şi celor viitori deopotri-

vă, celor care vor citi scrisoarea noastră că domeniul nostru moştenit 
numit Radlin îl dăm în arendă spre folosinţă după dreptul german lui 
Martin zis de Staniewo şi încă după dreptul pe care îl posedă în legi-
le lor comuna Nowy Targ şi locuitorii acesteia după forma şi înţelege-
rea următoare: locuitorii comunei amintite sunt datori să dea în ziua 
Preafericitului Martin (11 noiembrie) după ficare teren oricât de mic 
două străchini de grâu, două străchini de secară, şase de ovăz (…), pre-
cum şi un sfert de argint; iar această dare sunt datori să o ducă în cur-
tea moşiei noastre celei mai apropiate. În privinţa acestor îndatoriri lo-
cuitorii comunei susmenţionate vor beneficia de scutire de la darea şi 
plata oricăror îndatoriri timp de nouă ani. Iar susnumitul şoltuz Martin 
şi urmaşii săi vor stăpâni în schimbul colonizării cea de-a şaptea par-
celă cu toate drepturile ce li se cuvin după cum stăpânim şi noi moşii-
le noastre. În afară de aceasta, şoltuzul şi urmaşii săi pot adăuga parce-
lei lor spre folosinţă şi două grădini în comuna amintită, cu toate dări-
le şi veniturile ce decurg din acestea iar în orice litigiu judecătoresc al 
treilea dinar îi aparţine. Îi dăm şoltuzului Martin dreptul să construias-
că liber atâtea mori câte poate construi pe moşia respectivă; mai poa-
te să întreţină liber şi cârciumă, măcelărie şi moară de mână şi poate să 
vândă şi postav.” (Colonizarea unui sat cu drept german în Polonia, 1291)

Arătaţi cu ce scutiri au fost stimulaţi colo-
niştii! Explicaţi interesele proprietarului de 

pământ în acest process! Stabiliţi care era sta-
tutul juridic al unui şoltuz! Exlicaţi ce schimbări 
sociale putem deduce din sursă! [ T ]

Polonia în 
secolele XI-XIII

Urmăriţi modificările 
teritoriale ale statului 

polonez! Explicaţi cauze-
le! Prezentaţi cu ajutorul 
hărţii cele mai importante 
momente ale istoriei Polo-
niei (evenimente politice 
interne şi externe)! Ce efect 
a avut apariţia în zonă a Or-
dinului Cavaleresc Teuto-
nic? Analizaţi rolul Bisericii 
Catolice în epocă! [ T ]2

1
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„[ solii lituanieni] au expus reginei Ungariei [văduvei regelui Ludovic cel Mare]ur-
mătoarele: (…) Măria Ta, doamnă principesă îl acceptaţi ca fiu în scopul unei atât de 
folositoare căsătorii pe marele principe Jagello, iar pe cea mai scumpă fiică a Mări-
ei Voastre, regina Poloniei i-o daţi lui în căsătorie. Şi credem că acest lucru va fi înt-
ru slăvirea lui Dumnezeu, întru mântuirea sufletelor, cinstirea oamenilor şi mărirea 
ţării. Iar pentru ca ceea ce a fost plănuit să se încheie corespunzător scopului, ma-
rele principe Jagello dimpreună cu toţi fraţii lui, nefiind încă creştinaţi, precum şi 
dimpreună cu rudele sale, cu nobilii săi  şi poporul de rând, cu cei de rang şi cei de 
jos, se va îndrepta spre sfânta biserică romană la care doreşte să adere. (…) de ase-
menea acest mare principe Jagello promite şi jură solemn că va recuceri toate părţi-
le desprinse de regatul polon oricine le-ar fi ocupat şi înstrăinat şi le va unifica cu 
ţara, pe cheltuiala proprie, din ale lui strădanii (…)

În final, mult menţionatul principe Jagello mai promite că propria lui ţară litua-
niană şi rusească o uneşte pe vecie sub coroana regatului polon (…)” (Din diploma 
marelui principe lituanian Ladislau Jagello, 1385)   

Faceţi un rezumat despre ceea ce ne informează diploma! Explicaţi contextul închei-
erii înţelegerii! Faceţi referire la implicaţiile confesionale ale înţelegerii! [ T ]

„Ca statul pe viitor să poată guverna mai bine, ne exprimăm dorinţa 
cuprinsă şi prezenta hotărâre, că nu se va putea da individual nici o reg-
lementare şi nici pe viitor nu se va putea declara război fără hotărârea 
Seimului [a dietei]: noile treburi trebuie discutate iar apoi trebuie supuse 
aprobării de către mulţimea aparţinătoare nobilimii.” (Din statutul de la 
Nieszawa, 1454) 

Stabiliţi cui îi limitează puterea acest document? Arătaţi ce fel de organi-
zare statală sugerează hotărârea! Identificaţi care sunt deosebirile faţă de 

modelul din Europa Occidentală! [ T ]

Polonia 
în secolele XIV-XV

Prezentaţi în baza hărţii mo-
dificările teritoriale ale Polo-

niei în epoca respectivă! Caracte-
rizaţi politica de alianţe a Poloniei 
din secolul al XIV-lea! Explicaţi cu 
ajutorul hărţii schimbările geo-po-
litice de putere după realizarea 
uniunii polono-lituaniene! Com-
paraţi rolul hospesilor în Cehia şi 
în Polonia!  [ O ]

Prezentaţi în baza imaginii 
grafice structura adunării 

stărilor din Polonia! Stabiliţi câte 
camere a avut Seimul! Comparaţi 
guvernarea bazată pe sistemul 
stărilor din Polonia cu modelul cu-
noscut în Europa Occidentală!  [ T ]

Structura adunării stărilor în Polonia, a Seimu-
lui în secolul al XV-lea 

UNIFICAREA POLONIEI – DEZVOLTAREA 
SISTEMULUI DE STĂRI

3

4

6

5



50 / Perioada de glorie şi de declin a Evului Mediu

EUROPA RĂSĂRITEANĂ 
(ÎN SECOLELE XI-XIII)

Europa Răsăriteană în 
secolele XI-XIII

Stabiliţi în baza hărţii care 
sunt cele două zone total di-

ferite din Europa de Răsărit (state, 
economie, religie)! Ce rol a jucat 
în această diferenţiere aşezarea 
şi condiţiile geografice? Arătaţi în 
baza hărţii care au fost contactele 
comerciale ale zonei! Urmăriţi pe 
hartă năvălirea tătarilor şi evalu-
aţi impactul lor!  [ T ]

Imperiul Mongol

Urmăriţi cum s-a format Imperiul Mongol! Explicaţi în baza hărţii direcţia şi ritmul cuceririlor! Concluzionaţi în baza hărţii 
ce influenţă au avut aceste teritorii asupra imperiului!  [ O ]

CUCERIRILE MONGOLE- 
HOARDA DE AUR

7
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„Trebuie să ştiti că din oraşul hanului multe drumuri de 
ţară şi alte drumuri duc spre diferitele provincii, în diferite 
direcţii. Fiecare drum poartă denumirea acelei provincii spre 
care duce. Iar felul cum să mergi pe ele e foarte simplu. Tri-
mişii împăratului ce pornesc din oraşul hanului întâlnesc la 
fiecare douăzeci şi cinci de mile, în orice direcţie ar dori ei să 
pornească, câte un popas denumit djam ceea ce înseamnă 
popas pentru poştalionul călare. În fiecare asemenea popas 
se găseşte câte o clădire mare şi spaţioasă la dispoziţia cu-
rierilor unde găsesc încăperi frumos ornamentate şi paturi 
din mătăsuri fine şi toate cele necesare şi li se oferă tot felul 
de lucruri. Chiar şi regii ar putea fi primiţi în asemenea popa-
suri pentru poştalioane căci şi ei ar primi cazare cumsecade.” 
(Marco Polo, secolul XIII)    

Stabiliţi care este instituţia descrisă în sursă!  Explicaţi rolul 
acesteia în viaţa şi guvernarea imperiului!  [ T ]

Oştirile lui Timur Lenk asediază un oraş. Asediatorii construiesc turnuri din pietrele 
zidurilor dârâmate şi din capete umane decapitate.

Caracterizaţi în baza imaginii obiceiurile de luptă ale mon-
golilor! [ T ]

„Încă în acelaşi an [1240] Batu Han a sosit cu mulţimea de 
luptători sub zidurile Kievului încercuindu-l. Tătarii au încer-
cuit oraşul cu forţe imense astfel încât nu se putea nici intra 
nici ieşi de acolo. În oraş oamenii nu puteau să-şi audă vocea 
unul celuilalt aşa de zgomotos era scârţâitul carelor tătăreşti, 
mugitul cămilelor, sunetul tulnicelor precum şi văicăritul şi 
strigătele disperate ale mulţimilor nenumărate de oameni. 
Tătarii au invadat întreg pământul rusesc. (…) Batu Han a in-
stalat la poarta dinspre Ljacki a zidurilor cetăţii Kiev o maşi-
nărie de asalt, căci aici era deja teren cu boscheţi. Maşinării-
le de asalt au zbrobit zidurile zi şi noapte. Kievenii au luptat 
din răsputeri, mulţi au murit iar sângele curgea în valuri. În-
tr-acest moment trimise Batu Han  kievenilor următorul me-
saj: »Dacă vă predaţi, voi fi milostiv cu voi, dar dacă veţi opu-
ne rezistenţă în continuare, veţi avea de suferit şi veţi muri 
în chinuri groaznice.« Locuitorii Kievului nu l-au ascultat ci 
l-au făcut afurisit şi-l blestemau. Văzând acestea Batu Han s-a 
mâniat tare şi a poruncit ca tătarii să pornească atacul pen-
tru asediul oraşului. Cu mulţimea de spărgătoare de ziduri 
au izbutit să spargă zidurile  oraşului şi să ocupe oraşul. Po-
pulaţia s-a luat la luptă cu ei. La locul luptelor se putea auzi 
până departe cum se ciocneau scuturile şi coifurile, săgeţi-
le au întunecat lumina soarelui de nu se mai vedea cerul de 
ele ci se făcu întuneric pe pământ de mulţimea de săgeţi ale 
tătarilor. Peste tot zăceau morţi, peste tot curgea sângele în 
şiroaie. Comandantul de oşti Dmitr a fost dus în faţa lui Batu 
Han. Iar Batu pentru vitejia sa nu l-a ucis. Hanul s-a interesat 
şi de soarta principelui Daniil aflând că principele a fugit la 
unguri” (Din Cronica lui Nikon) 

Alcătuiţi un tabel despre caracteristicile armelor şi a tehnicii 
de luptă a tătarilor!  [ O ]

Curtea lui Ginghis Han

Caraterizaţi în baza imaginii curtea hanului! Ce influ-
enţe putem observa în aspectul exterior al persona-

jelor? În ce măsură au contribuit acestea la o guvernare 
mai bună? [ T ]
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RIDICAREA PRINCIPATULUI 
MOSCOVEI

Europa de Răsărit 
în secolele XIV-XV 

În baza hărţii trageţi con-
cluziile ce fel de schimbări 

geo-politice de putere s-au pro-
dus în secolul al XIII-lea în această 
zonă! Caracterizaţi cu câte o expre-
sie potrivită direcţia schimbărilor 
ce au avut loc  în cele două zone 
total diferite ale Europei Răsărite-
ne! Care au fost, conform hărţii, 
cele mai importante evenimente? 
Prezentaţi importanţa lor!  [ T ]

Structura statală şi socială 
a Rusiei în vremea lui Ivan al III-lea

Ce pături sociale se disting în 
ilustraţia grafică? Ce a asigu-

rat superioritatea lui Ivan al III-lea 
în faţa boierilor? Faceţi o compa-
raţie între modelul rusesc şi cel 
din Europa Occidentală! Care sunt 
asemănările şi deosebirile? [ T ]

13
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Cu Ordinul Cavaleresc Teutonic am făcut cunoştinţă la lecţiile despre cruciade. În 1226 principele Mazoviei i-a 
chemat pe cavalerii teutoni din Ţara Sfântă pentru a-i creştina pe pruşi. Ordinul a devenit din ce în ce mai inde-
pendent de principele Mazoviei, ba mai mult, a început să îl atace pe acesta. 

Alcătuiţi un tabel cronologic despre istoricul Ordinului Teutonic! Discutaţi cu ajutorul 
hărţii rolul Ordinului Teutonic în zonă!  [ O ]

„Formaţiunile de luptători s-au ciocnit: parcă s-ar fi dărâmat o mulţime infinită 
de oameni, atât de mare a fost zarva şi zgomotul când s-au atins lăncile şi armele 
s-au lovit unele de altele. Zgomotul armelor a fost atât de puternic încât l-au auzit 
şi cei aflaţi la distanţă de mai multe mile: Picior a călcat peste picior, arma s-a frânt 
de armă iar vârfurile lăncilor s-au înţepenit în feţe. (…) De ambele părţi rândurile 
de luptători şi armele s-au încâlcit atât de tare încât se mai putea lupta doar cu să-
bii şi securi cu coadă lungă (…)

De la începutul bătăliei ambele oştiri avântându-se în luptă au luptat cam o oră 
fără ca vreunul dintre ei să fi dat semnalul retragerii.  Luptând crâncen pentru iz-
bândă, a fost îndoielnic de partea cui va fi norocul sau care dintre combatanţi va 
câştiga bătălia. Decum cruciaţii au observat că în aripa stângă a polonilor bătălia 
este dură şi disperată, renunţând la formaţiunea de luptă excelentă, şi-au îndreptat 
puterea înspre aripa dreaptă unde se aflau formaţiunile de lituanieni şi care au fost 
echipate cu cai neputincioşi şi arme slabe: prin străpungerea acestea au sperat să 
tăbărască mai uşor şi peste oştirea polonă. Dar intenţia lor nu a fost întru totul ma-
terializată. Decum s-a avântat în luptă cu lituanieinii, ruşii şi tătarii, flacul lituanian 
nerezistând la atac a început să devină nesigur şi s-a şi retras la o distanţă de un iu-
găr. Cruciaţii însă au împins mai departe flancul lituanienilor care mereu se lăsa îm-
pins până ce au luat-o la fugă (…) După ce au alungat oştirea lituaniană în diferin-
te locuri, dintre oştirile prusă şi polonă au izbucnit lupte foarte crâncene . (…) Ca-
valerii teutoni luptând pentru victorie au doborât la pământ marele steag al lui La-
dislau, regele Poloniei, care purta emblema unui mare vultur alb. Dar cei mai dârzi 
oşteni şi veterani care au fost lângă steag, l-au luat şi l-au ridicat împiedicând ast-
fel nimicirea acestuia (…) 

Ca să spele această ruşine şi umilinţă ostaşii poloni au dat năvala cu sălbăticie 
asupra duşmanilor şi întreaga putere ce le mai rămase în braţe se dezlănţui nimi-
citor şi biruitor. Între timp reveni oastea cavalerilor teutoni care îi urmări pe litua-
nienii şi ruşii care o luaseră la goană. Au luat cu ei şi mulţimea de prizonieri sosind 
ca biruitori, grăbiţi în veselie spre tabăra pruşilor. Dar de cum au vă-
zut războiul purtat cu arme periculoase şi forţe teribile, s-au avântat 
în luptă abandonând prada şi prizonierii ca să li se alăture tovarăşi-
lor lor cărora între timp le scăzuse avântul de luptă. După sosirea no-
ilor luptători bătălia între cele două tabere a devenit necruţătoare. Şi 
din acel moment tot mai mulţi au căzut în luptă. Flancul cavalerilor 
teutoni a suferit mari pierderi printre ostaşi astfel încât formaţiunea 
lor s-a destrămat. 

Înfrângerea oştirii inamice a fost de aşa măsură încât, după cum 
bine se ştie, însuşi marele maestru al Prusiei, Ulrich (…) precum şi tot 
felul de cavaleri şi căpetenii ale oştirii prusiene au căzut iar celelalte 
trupe şi cete de rezervă, decum au întors spatele bătăliei, au luat-o 
cu siguranţă la goană (…)” (Din opera cronicarului Jan Długosz  din se-
colul al XV-lea)

În baza surselor, descrieţi bătălia, în două feluri diferite! Prima descri-
ere să fie din punctul de vedere al Ordinului Cavalerilor Teutoni iar a 

doua să reflecte punctul de vedere al polonezilor în timpul bătăliei! Discu-
taţi între voi cele două descrieri cu asemănările şi deosebirile în modul de 
abordare! [ S ]

Cavalerii Ordinului Teutonic într-un desen de 
reconstituire 

Descrieţi în baza imaginilor ar-
mamentul  cavalerilor! Ce a asi-

gurat superioritatea cavalerilor faţă 
de polonezi în secolele XIII-XIV?  [ O ]

Teritoriile Ordinului Cavalerilor Teutoni în Europa

Stema Ordinului Cavalerilor Teutoni într-un desen
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DECLINUL ŞI CĂDEREA BIZANŢULUI La începutul se-
colului al XI-lea Bizanţul s-a întărit din nou. În timp 
ce comerţul de distanţă a asigurat banii suficienţi, pă-
tura militară care dispunea de moşii a asigurat apăra-
rea militară. Astfel, imperiul şi-a extins dominaţia asu-
pra Balcanilor şi a unei însemnate părţi din Asia Mică. 

În timpul domniei împăratului Manuel (1143–1180) 
imperiul şi-a trăit ultima perioadă de glorie. După moar-
tea împăratului au izbucnit lupte interne. În oraşul im-
perial a început să crească tot mai simţitor influenţa 
oraşelor comerciale italiene. 

Cruciadele au acordat la început ajutor Bizanţului 
pentru respingerea repetatelor atacuri ale musulmani-
lor.  Însă Veneţia s-a folosit de cruciade şi a convins 
una din armatele cruciate să ocupe Constantinopolul 
(1202–1204) pentru ca în acest fel să îşi mărească pute-
rea în acea zonă. Imperiul Bizantin retras în Asia Mică 
a putut recuceri Constantinopolul cu ajutorul Geno-
vei abia după mai bine de o jumătate de secol (1261).  
Dar rolul comercial al oraşului, care îi asigura poziţia 
de mare putere, nu a mai putut fi restabilită. Astfel, 
Bizanţul nu a mai putut opri atacurile turcilor venite 
dinspre răsărit şi nici tendinţele de independenţă ale 
popoarelor din Balcani.  Imperiul s-a închis tot mai mult 
între zidurile capitalei sale. 

STATUL BULGAR ŞI CEL SÂRB La sfârşitul secolului al 
XII-lea bulgarii s-au răsculat împotriva Bizanţului şi au 
întemeiat cel de-al II-lea Ţarat Bulgar. Noul stat bul-
gar şi-a extins stăpânirea în secolul al XIII-lea asupra 
unei importante părţi a Balcanilor (Tracia, Macedo-
nia, Albania). Însă luptele interne au dus în curând la 
destrămarea ţării în mai multe părţi. Serbia a luat fi-
inţă în zona Munţilor Dinari pe teritoriul Kosovou-
lui de astăzi în secolele XI-XIII. În regiunea separa-
tă de câteva masive muntoase au luat fiinţă mai mul-
te centre de putere numite jupanate. Micul principat 
şi-a păstrat independenţa atât faţă de Ungaria cât şi 
faţă de Bulgaria. Profitând de slăbirea Bulgariei în seco-
lul al XIV-lea a unificat temporar mai multe teritorii. 
După o perioadă de înflorire statul sârb s-a destrămat. 

RIDICAREA IMPERIULUI OTOMAN La începutul secolu-
lui al XIII, dinaintea extinderii stăpânirii mongole, în te-
ritoriile apusene ale Asiei Mici au sosit triburi nomade 
turce de religie islamică.  La început s-au pus ca soldaţi 
în slujba altor domnitori. Statul poporului de luptători a 
fost întemeiat de către conducătorul lor Osman în seco-
lul al XIII-lea. Pentru a se distinge de celelalte popoare 
turcice ei s-au autodenumit turci osmani. Expansiunea 
lor rapidă a fost favorizaztă de golul de putere interve-
nit în zonă, ca urmare a declinului Imperiului Bizantin.

Urmaşii lui Osman au instituit treptat puterea despo-
tică (domnia fără limite a unei singure persoane) a sul-
tanilor. Turcii s-au extins deopotrivă înspre apus şi 
răsărit. Au cucerit regiunile apusene ale Asiei Mici şi pro-
fitând de luptele dintre micile state balcanice au trecut şi 
în Europa (1354).    

STRUCTURA IMPERIULUI Puterea imperiului islamic 
a constat în primul rând în structura sa de organizare. 
Puterea complet centralizată a ştiut să folosească resur-
sele în folosul armatei şi din cele mai sărace teritorii. 

Teoretic, întreg teritoriul imperiului a aparţinut 
sultanului. O parte a pământurilor erau administrate di-
rect de către sultan (domenii khas). Cea mai mare parte 
a pământurilor sultanul le-a donat oştenilor din cava-
leria uşoară, spahiilor, în schimbul serviciilor lor mili-
tare. (Aceasta a echivalat de fapt cu o soldă în natură.) 
Spahii au devenit adepţii absoluţi ai sultanului pentru că 
de el depindea existenţa lor materială. Sultanul putea să 
le ia înapoi oricând pământul donat pe care nu-l putea 
lăsa moştenire. Valoarea donaţiei de pământuri varia în 
funcţie de importanţa serviciului adus sultanului. 

Formaţiunea de elită a oştirii turceşti au format-o 
ienicerii.  Această formaţiune de infanterie a constat în 
mare parte din copiii creştini convertiţi la islam. Ieni-
cerii au trăit permanent în comunităţi militare primind 
o instrucţie dură şi armament de calitate. (La mijlocul 
secolului al XV-lea numărul lor a ajuns la 20 000 fiind 
deja echipaţi cu puşti.) Contabilizarea pământurilor 
deţinute de spahii şi plata soldei către ieniceri a putut 
fi făcută doar de către un aparat de funcţionari bine 
pus la punct. Preceptorii de dări (defterdar) au făcut 
la fiecare zece ani câte o conscripţie despre veniturile 
impozabile din imperiu. Aceste conscripţii au servit 
pentru centrul administrativ drept bază în distribuirea 
pământurilor pentru serviciile militare şi în stabilirea co-
telor de impozitare.  Teritoriul imperiului a fost împărţit 
în provincii (vilaiete). În fruntea unui vilaiet se afla be-
glerbegul (sau paşa).

Ridicarea la rangul de înalţi funcţionari a unor 
sclavi a întărit şi mai mult puterea absolută a sultanului.  
Aceştia erau în mare parte de origine străină şi puteau 
fi apoi daţi la o parte oricând. Cei căzuţi în disgraţia sul-
tanului adesea îşi puneau ei singuri capăt zilelor (când 
primeau „şnurul de mătase”). Sistemul nu asigura nici o 
opoziţie faţă de voinţa sultanului. 

 În lumea islamică nu a existat putere judecătorească 
laică. Judecătorii (kadi) judecau după prevederile Cora-
nului. De aceea a fost important ca sultanul să fie şi 
conducătorul spiritual (kalif) al imperiului.   

IMPERIUL MONDIAL Aparatul de stat al Imperiului 
Otoman s-a clădit în vederea susţinerii unei armate pu-
ternice. Aparatul de stat a putut funcţiona bine doar 
atunci dacă cuceririle au fost permanente. Jefuirea 
şi impozitarea noilor teritorii cucerite a asigurat susţi-
nerea armatei şi a aparatului funcţionăresc, iar expan-
siunea teritorială a mărit numărul pământurilor donate 
spahiilor întărind astfel puterea militară a imperiului. 

Sultanul Murad I (1359–1389) i-a înfrânt pe sârbi 
în 1389 la Câmpia Mierlei. Soarta Principatului Sârb 
de Nord care s-a menţinut datorită sprijinului maghiar 
a depins de acum de evoluţia luptelor ungaro-turceşti. 
După înfrângerea sârbilor atacurile osmanilor au atins 
şi Ungaria. Regele Sigismund al Ungariei a răspuns 

8. Balcanii şi Imperiul Otoman
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cu un contraatac. Dar oştirea formată din cavaleri veniţi 
din toată Europa a suferit o înfrângere la Nicopole din 
partea armatei sultanului Baiazid (1396). Turcii și-au în-
tărit poziţiile în Balcani.

Pentru câteva decenii Ungaria a fost despresurată de 
atacuri otomane ca urmare a atacurilor lui Timur Lenk 
(bătălia de la Ankara, 1402). Însă otomanii şi-au reve-
nit rapid după înfrângerea suferită din partea tătarilor 
continuându-şi cuceririle. Oştirile lui Mahomed al II-
lea au cucerit Constantinopolul în 1453. În acest fel 
s-a putut circula liber de pe partea asiatică a imperiului 
pe cea europeană, iar cuceririle în Balcani s-au consoli-

dat. Din a doua parte a secolului al XV-lea întreaga po-
vară a luptelor antiotomane a căzut asupra Ungariei. La 
început Bosnia, Serbia şi Muntenia (Ţara Româneas-
că) s-au situat ca state-tampon între cele două puteri, 
dar până la sfârşitul secolului fiecare dintre ele au ajuns 
sub suzeranitate otomană. Din acel moment graniţe-
le statului ungar au avut nevoie de apărare permanen-
tă. Evoluţia conflictului armat între cele două state s-a 
prefigurat având în vedere că statul turcesc despotic, ce 
dispunea oricum de resurse mai mari, a ştiut să mobili-
zeze mai bine aceste resurse decât statul ungar feudal 
bazat pe sistemul de stări.

ARHIVĂ

DECLINUL ŞI CĂDEREA 
BIZANŢULUI

Imperiul Bizantin în 
secolele XI-XIII

Urmăriţi modificările teritori-
ale ale imperiului. Ce faze pu-

tem distinge în baza acestor modi-
ficări? Care pot fi cauzele acestora? 
Ce rol a jucat comerţul în viaţa im-
periului? Cum s-a schimbat situa-
ţia după 1204? Stabiliţi ce impact 
a avut destrămarea imperiului 
asupra zonelor mai apropiate şi 
mai îndepărtate!  [ T ]

„(…) Şi veneţienii de a căror mulţime de corăbii s-au folosit (cruciaţii) s-au strădu-
it cât mai mult, în speranţa banilor promişi după care acest popor tânjeste în mod 
deosebit, dar şi din cauza că acest oraş încrezându-se în numărul mare de corăbii 
pe care le poseda, şi-au revendicat lor înşişi rolul conducător şi stăpânirea  peste 
toată această mare (…)” (Gunther von Paris: Historia Constantinapolitana, 1207-08)

Stabiliţi care au fost scopurile care i-a determinat pe veneţieni să ocupe Constantino-
polul! Stabiliţi ce atitudine a avut autorul textului faţă de veneţieni! [ T ]

1

2
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„După ce au cucerit oraşul iar cruciaţii, după cum spusesem, s-au instalat în pala-
te, au găsit acolo atât de multă bogăţie încât depăşeste orice imaginaţie. (…)

Apoi pelegrinii au privit măreţia oraşului, palatele şi abaţiile bogate, bisericile 
împodobite şi marile minuni aflătoare în oraş care i-au fermecat pe toţi. Tare s-au 
minunat şi când au văzut biserica Hagia Sophia şi bogăţiile aflătoare în ea. ” (Din cro-
nica cavalerului Robert de Clari, secolul al XIII-lea)

Stabiliţi ce s-a întâmplat cu Bizanţul după ocuparea oraşului! Explicaţi cum a influen-
ţat acest lucru destinul de mai târziu al oraşului! Stabiliţi cum s-a raportat autorul faţă 

de cele descrise! [ T ]

Asediul Bizanţului

Caracterizaţi sistemul de 
apărare al oraşului! Faceţi o 

evidenţă a mijloacelor folosite la 
asediul oraşului! Care dintre mo-
mentele luptelor este evidenţiat 
în imagine? Ce scenă neobişnuită 
observaţi în imagine?  [ T ]

STATUL BULGAR 
ŞI CEL SÂRB

„În acest an (1168) împăratul Manuel s-a aflat în Serbia. 
Aceasta este ţară muntoasă, păduroasă şi greu accesibilă ce 
se întinde între Ungaria, Dalmaţia şi Iliria (…) Sârbii s-au răs-

culat fiind încrezători în potecile înguste ce duceau la ei şi în inaccesibilitatea ţării 
lor. De altfel, întreg poporul este needucat şi trăieşte în munţi şi în păduri; nu cu-
noaşte agricultura iar ocupaţia principală este creşterea animalelor. Au din belşug 
lapte, brânză, unt, carne, miere şi ceară. Sârbii îşi numesc căpeteniile lor jupani şi 
sunt supuşi împăratului grecesc. De multe ori atacă din munţii şi pădurile lor şi jefu-
iesc împrejurimile căci sunt foarte războinici. Deoarece nu i-au lăsat în pace pe ve-
cinii lor, împăratul a pornit plin de curaj cu oaste mare împotriva lor.” (Din operele 
cardinalului de Tyrus, Guillaume,  despre campaniile militare cruciate, secolul al XII-lea)

Schiţaţi o hartă a Balcanilor 
din secolul al XII-lea! Marcaţi 

pe hartă graniţele Serbiei! Adunaţi 
din text informaţiile referitoare la 
starea socială, economică şi politi-
că a sârbilor!  [ S ]

3
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„38. Deoarece duşmanul nostru plin de răutate a presărat peste 
tot pământul bulgăresc erezia maniheistă [religie din secolul al III-lea 
amestecată cu elemente persane care percepe lumea ca o luptă între 
bine şi rău, între lumină şi întuneric] după ce au îmbinat-o cu erezia 
massaliană [mişcare din secolul al IV-lea ai cărei adepţi se simt absol-
viţi de orice norme morale], pe toţi cei ce au iniţiat aceste erezii să îi lo-
vească anatema [exludere prin blestem]. 

39. Lovim cu anatema şi pe preotul Bogumil care în timpul ţaratului 
lui Petru a preluat şi răspândit această erezie a manicheismului pe pă-
mântul bulgăresc (…) cât şi pe discipolii săi de mai demult şi de acum, 
pe aşa- numiţii apostoli.

40. Şi asupra tuturor care continuă această erezie şi menţine obice-
iurile sale, adunările lor nocturne, sacramentele lor şi învăţăturile lor 
netrebnice cât şi asupra celora ce se apropie de ei să cadă anatema.” 
(Din hotărârile Sinodului bulgar antibogumilic de la 1211)

Balcanii 
în secolele XI-XIII

Urmăriţi modificările teritoriale ale statului sârb şi ale celui bulgar. Ce 
putem deduce din modificările teritoriale? Arătaţi cum s-a schimbat ro-

lul Bizanţului în regiune în decurs de trei secole! Definiţi cu ajutorul schiţei 
situaţia politică din Balcani în secolul al XIII-lea.  [ T ]

Adunaţi  trăsăturile caracteristice ereziei 
bogumile (precepte, comportament, etc.) 

! Explicaţi atitudinea bisericii bulgare faţă de 
erezia bogumilă!  [ T ]

Expansiunea Imperiului 
Otoman în secolul al XIV-lea

Urmăriţi parcursul cuceririlor oto-
mane! Prezentaţi trăsăturile specifi-

ce ale expansiunii! Stabiliţi ce aspecte au 
favorizat succesul otomanilor! Enume-
raţi în baza hărţii puterile care au împie-
dicat expansiunea otomană! ! [ T ]

RIDICAREA IMPERIULUI 
OTOMAN  

„[Sultanul] Murad s-a pregătit să por-
nească din nou la luptă, [regatele 
sud-slave] au adunat o armată mare de 

asemenea şi din Dalmaţia şi Tribenje. Atunci au sosit foarte mulţi turci 
cu Murad, s-a dezlănţuit o încăierare mare şi o baie de sânge groaznică 
la râul Marica. Turcii au ucis la râul Marica [mai mulţi principi sud-slavi].

La câţiva ani după acestea [turcii] s-au pornit spre pământul sârbilor 
şi acolo s-a iscat mare război şi vărsare de sânge în care au pierit o mul-
ţime de oameni, oştiri nenumărate  de-ale lor [ale sârbilor](…) Atunci, 
unul dintre războinici, Milos pe numele său, care era foarte viteaz (…) 
l-a străpuns cu lancea (…)  pe Murad cel spurcat, i-a scos cu lancea toa-
te măruntaiele şi spurcăciunea din el. Turcii l-au ucis pe principele sârb 
Lazăr în anul 6897 (1389), în luna lui iunie. Sultan a devenit în locul lui 
Murad fiul său Baiazid şi a pus stăpânire şi pe pământul sârbesc oblin-
gându-i pe sârbi să plătească tribut, să îi 
trimită oşteni şi să i se alăture [în război] 
punândul pe despotul Ştefan în locul ta-
tălui său să domnească asupra sârbilor.”
(Cronică bulgară anonimă, secolul XIV) 

Schiţati o hartă cu cuceririle turcilor oto-
mani!Stabiliţi în baza hărţii caracteristicile 

diferitelor faze de cucerire! Prezentaţi posibilită-
ţile păturii conducătoare sârbe în timpul cuceri-
rilor otomane!  [ T ]
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„Când ajunge firmanul [decizie a sultanului, diplomă ] la tine să ştii 
că după victoria pe Câmpia Mierlei [1389] câştigată cu mila lui Dumne-
zeu, tatăl meu, sultanul Murad,  se întorsese teafăr şi nevătămat în cor-
tul său cu vârful înălţat spre cer; şi tocmai când am simţit cea mai mare 
bucurie văzând cum capetele tăiate ale duşmanilor se rostogoleau la 
picioarele cailor noştri, iar unii stăteau acolo cu mânile legate, iar al-
ţii cu muşchii tăiaţi, cu totul pe neaşteptate a apărut un oarecare Mi-
los Kopilici care spunându-ne din viclenie şi răutate că a trecut la islam 
ne-a rugat să-l luăm în armata noastră victorioasă. Când i-am permis 
să sărute piciorul strălucitor al marelui stăpân, în loc să facă întocmai, a 
scos din haina sa un cuţit otrăvit pe care l-a înfipt, fără să-l fi putut opri 
cineva,  în trupul glorios al strălucitului stăpân şi rănindu-l grav, i-a dat 
să bea din şerbetul martirilor. (…) Decum am auzit de cele întâmplate 
m-am grăbit la oastea de martiri dar nu l-am mai găsit viu. Tot atunci, 
fratele meu begul Jakub a trecut la cele veşnice. Am transportat trupul 
tatălui meu cu oamenii potriviţi pentru a fi înmormântat la Brusa. Când 
ajungi cu trupul neînsufleţit, îngroapă-l şi nu vorbi nimănui de cele în-
tâmplate ba chiar arătaţi poporului semnele victoriei ca duşmanul să 
nu bage de seamă nimic.” (Din firmanul sultanului Baiazid, 1389) 

Enumeraţi caracteristicile politicii otomane faţă de popoarele învinse! 
Prezentaţi rolul propagandei în Imperiul Otoman! Explicaţi în baza sur-

sei cum au fost împiedicate luptele pentru tron în Imperiul Otoman!  [ T ]

STRUCTURA IMPERIULUI
„Când porneşte adunarea la oaste se adu-
nă cu atâta bunăvoinţă şi în aşa grabă de 

ai crede că e vorba de o chemare la nuntă nu la război; ba chiar abia 
aşteaptă vremea recrutărilor şi vin ei înşişi la locul recrutării iar dacă se 
întâmplă ca din când în când să nu fie războaie, îi cuprinde o mare plic-
tiseală şi nu doar aceea se grăbesc să intre în armată care au fost în-
scrişi ci mult mai mulţi decât aceştia şi fugând se adună la locul de re-
crutare. De aceea turcii nu trebuie să se prea obosească să-şi recruteze 
armata ci pur şi simplu îşi trimit mesagerii la funcţionarii locali, se sta-
bileşte ora şi data iar mesagerii de îndată duc vestea în toate oraşele şi 
târgurile şi într-o singură zi se adună în ordinea în care au fost înscrişi 
şi anume infanteriştii separat de călăreţi fiecare cu şeful lor în aceeaşi 
ordine precum sunt distribuiţi şi pe câmpul de bătălie unde îşi fac ta-
băra şi se pregătesc de luptă. (…) Dar dacă turcul vede că războiul pen-
tru el se agravează de îndată trimite mesagerii în toată ţara şi fiecare 
al treilea sau al patrulea rezervist poate să intre, la poruncă, în armtă 
pe cheltuială celor rămaşi acasă; iar această armată se numeşte cere-
hor. În acest fel se poate aduna o armată uriaşă. Iar acest lucru îl fac cu 
atât entuziasm încât se oferă unul în locul celuilalt, iar cel pe care îl lasă 
acasă simte că i s-a făcut o nedreptate. Pe lângă acestea, susţin că vor 
fi fericiţi dacă nu trebuie să moară acasă printre bocetele şi vaicăreli-
le babelor ci printre lăncile şi săgeţile duşmanului. Iar pe cei care mor 
într-astfel nu numai că nu-i jeluieşte nimeni ci sunt declaraţi sfinţi şi li 
se duce faima ca izbăvitori predicându-se despre ei şi preamărindu-i.”
(Georgius de Hungaria, din operele autorului care a trăit două decenii în 
prizonierat printre turci, 1458)

Enumeraţi tipurile de arme ale armatei turceşti! Explicaţi sistemul de 
completare a efectivului de luptători! Explicaţi care sunt factorii care îi 

însufleţeşte pe turci să meargă la război?  [ T ]
Ce a făcut posibil ca această conscripţie să 
fie atât de exactă?  De ce a fost indispensa-

bil acest sistem pentru funcţionarea imperiului?  
[ T ]

Luarea în evidenţă a copiilor creştini adunaţi în baza tributului 
de copii (devsirme). Din cea mai mare parte a copiilor au fost 
crescuţi ienicerii. 

De ce au întrebuinţat turcii acest sistem? 
Cum prezintă desenul turcesc evenimen-

tul?  [ T ]

Cel mai apărat punct strategic al turcilor a fost cortul sultanului 10

11
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Funcţionarul turc care contabiliza 
impozitele, defterdarul. La fiecare 
zece ani în Imperiul 
Otoman se făcea o conscripţie 
exactă despre toate veniturile 
impozabile
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Structura Imperiului Otoman

Caracterizaţi în baza imaginii grafice rolul sultanului şi al puterii sale! Cine se numără printre 
membrii păturii conducătoare a Imperiului Otoman? Faceţi o comparaţie între situaţia lor şi 

cea a păturilor conducătoare din Europa Apuseană! Prezentaţi specificităţile sistemului funcţio-
năresc! Prin ce a fost mai bine organizat decât sistemul funcţionăresc din Europa Apuseană şi care 
au fost slăbiciunile lui? Cum a fost structurată armata otomană? Care a fost secretul eficienţei sale 
şi a numărului mare de soldaţi? Caracterizaţi situaţia maselor supuse!  [ T ]

IMPERIUL MONDIAL „Din cauza insuccesului primelor asalturi, 
pe care vitejia bizantinilor şi a italienilor le-a 

sortit eşecului într-aşa măsură încât cei din urmă au fost mereu în avan-
taj, sultanul s-a arătat foarte supărat. Deoarece nu a putut să suporte 
această ruşine şi-a trimis înainte neîncetat acele trupe pe care şi le ţinu-
se pentru mai târziu ca rezervă, pe războinicii mai bine înarmaţi, cei mai 
dârji şi de neînvins, (…) Ei alcătuiau trupa de elită a oştirii, (…) cea a re-
numiţilor ieniceri, numărând douăsprezece mii de suflete (…)

Însă sultanul Mahomed a băgat de seamă că apărătorii începuseră să 
dispară din şanţuri şi dintre crepături căci el însuşi nu s-a aflat departe 
de locul confruntării şi văzu cum se piteau o parte dintre aceşti oameni. 
Observă că cei care au continuat să facă faţă atacului luptau mai slab din 
cauza numărului din ce în ce mai mic al efectivului de luptători. Deoare-
ce i s-a părut că apărătorii zidurilor au fugit şi au lăsat zidurile de izbeliş-
te, (…) s-a pus în fruntea oştirii. Turcii au pornit atacul în urma sultanului 
cu un răcnet de mânie; după lupte scurte dar crâncene au asaltat şi ocu-
pat şanţurile şi ruinile zidului cetăţii lovit de ghiulele de tun, după ce re-
uşiseră  să îi alunge şi pe ultimii apărători. De aici o parte a asediatorilor 
au fost strâmtoriţi între şanţuri şi tranşee. O altă parte mai mică a aces-
tora au fost respinşi fiind urmăriţi până la acea portiţă pe care Giustini-
ani a deschis-o în zid pentru a asigura o comunicare mai bună între lo-
cuitorii dinlăuntru cetăţii şi cei din şanţurile de apărare. Aici s-a produs 
din nou o busculadă şi un mare măcel din partea ienicerilor; căci masa 
de refugiaţi a fugit în această direcţie în timp ce auzeau chiotele învin-
gătorilor. Aici a căzut şi împăratul Constantin în timp ce lupta cu dăruire 
printre credincioşii săi oşteni. 

Ienicerii, şi apoi în urma lor celelalte trupe, au dat năvala în cetate ca 
potopul. (…) În faţa zidului pe care şi-a înălţat falnicul său steag  stătu 
sultanul cu faţa strălucind de bucurie pentru cele ce vedea: acum răsă-
ri soarele în toată măreţia lui.” ( Kritobulos: Fapta lui Mahomed al II-lea)    

Spahiu

În baza desenului, caracterizaţi spahiii (ar-
mament, îmbrăcăminte, etc.)! Stabiliţi în 

baza imaginii grafice de mai sus situaţia lor în Im-
periul Otoman! Căutaţi printre sursele scrise din 
manual pasaje care fac trimitere la rolul militar al 
spahiilor!  [ C ]

Caracterizaţi structura şi tactica de luptă a armatei turceşti! Stabiliţi 
cum s-a raportat autorul (grec bizantin care s-a pus după asediu în sluj-

ba turcilor) faţă de învinşi şi învingători! [ T ]
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Ieniceri

De ce au devenit ie-
nicerii unităţile cele 

mai eficiente? Căutaţi 
printre sursele scrise din 
manual pasaje care fac 
trimitere la rolul militar al 
ienicerilor! [ C ]
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Perioada de glorie şi 
de declin a Evului Mediu

Stabiliţi cu ajutorul hărţii de 
la pagina 57 cum s-a modi-

ficat întinderea teritorială a im-
periului faţă de secolul al XIV-lea! 
Care sunt puterile care au împie-
dicat această expansiune? Trageţi 
concluzii logice din poziţia geo-
grafică a statelor plătitoare de tri-
but!  [ T ]
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În urma expansiunii turceşti 
micile popoare şi state ale 
Balcanilor au ajuns să for-
meze o zonă de tampon în-
tre Imperiul Otoman şi Un-
garia. Să dezbatem, ce posi-
bilităţi au avut conducăto-
rii acestor popoare! Din ce 
puncte de vedere putem ju-
deca rezistenţa eroică sau 
colaborarea cu cuceritorii?

„Din mila lui Dumnezeu, eu, robul domnului nostruI Iisus Hristos, voievodul Ale-
xandru al II-lea, principe al Moldovei dau de ştire prin acest hrisov creştin, liber şi  
deschis tuturor (…) că am încheiat pace veşnică şi unitate creştină cu părintele mă-
reţiei mele voievodul Ioan. Cu locţiitorul regelui Ladislau şi cu guvernatorul între-
gii Ţări Ungureşti şi am făgăduit ca până la moarte să-i fiu fiu şi că mă voi supune în 
toate cele ca fiul adevărat faţă de tată cu toţi boierii mei şi pământurile mele şi nu 
voi face nimic fără porunca preamilostivului domn şi că la porunca măriei sale voi 
face ce îmi cere şi că o voi considera pe soţia domniei sale ca pe doamna mea până 
la moarte şi că voi fi prieten bun al prietenilor lui şi duşman al duşmanilor lui, cât 
trăiesc. Iară domnul şi părintele nostru Ioan să ne iubească şi să ne apere de orice 
duşman din toate părţile pre noi şi pre ţara noastră ca orişicare bun părinte pre fiul 
său şi bun domnitor ţara sa. (…)” (Contractul dintre Alexandru, principele Moldovei şi 
Ioan de Hunedoara, 1453)

Faceţi un rezumat scurt al conţinutului diplomei! Stabiliţi caracteristicile relaţiei con-
venite între Ungaria şi Moldova! Explicaţi avantajele înţelegerii pentru cele două păr-

ţi! [ T ]

„Într-acea vreme, Mehmet (Mahomed) împăratul turcesc armând 120.000 de 
oastea sa și oastea tătărască și muntenească, să meargă cu Radu Vodă, au trimis 
asupra lui Ștefan Vodă. Iară Ștefan Vodă având oastea sa, 40.000 și 2.000 de leși (po-
loni) ce-i venise într-ajutor cu Buciaţschii de la craiul Cazimir și 5.000 de unguri, ce-i 
dobândise de la Mateiaș craiul unguresc, le-au ieșit înaintea turcilor din sus de Vas-
luiu, la Podul Înalt, pre cari i-au biruit Ștefan Vodă, nu așa cu vitejia, cum cu vicle-
șugul. Că întâi, cu mare chibzuinţă, au pârjolit iarba pretutindenea, așa că au slăbit 
armăsarii cei gingași ai turcilor. Deci ajutându-i puterea cea dumnezeiască, cum să 
vrea tocmi voia lui Dumnezeu cu a oamenilor, așa i-au cuprins pre turci negura, de 
nu să vedea unul cu altul. Și Ștefan Vodă tocmise puţini oameni peste lunca Bârla-
dului, ca să-i amăgească cu buciume și cu trâmbiţe, dând semnul de războiu, atunci 
oastea turcească întorcându-să la glasul buciumelor și împiedicându-i și apa și lun-
ca și negura acoperindu-i, tăind lunca și sfărămând, ca să treacă la glasul bucinilor.

Iară dindărăt Ștefan Vodă cu oastea tocmită i-au lovit joi, ianuarie 10 zile, unde 
nici era loc de a-și tocmi oastea, nici de a să îndrepta, ci așa ei în de sine tăindu-se, 
mulţi pieriră, mulţi prinși de pedestrime au fost. Ce și pre aceia, pre toţi i-au tăiat, 
unde apoi mâgle (movile) de cei morţi au strânsu și mulţi pași și sangeaţi (begi) au 
pierit. Și pre feciorul lui Isac Pașa, după ce l-au prinsu viu, l-au slobozit. Și puștile le-
au dobândit și steaguri mai mult de o sută au luat.” (Grigore Ureche: Cronica Moldo-
vei, a doua jumătate al secolului al XVI-lea)

Faceţi un rezumat al celor 
mai importante momente 

ale bătăliei! Stabiliţi ce factori au 
asigurat victoria oştirilor creştine! 
Stabiliţi cum se raportează autorul 
faţă de eveniment şi actorii aces-
tuia!  [ S ]
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SCOLASTICA După regresul din Evul Mediu timpuriu ca 
urmare a mişcării de la Cluny şi viaţa spirituală a cunoscut 
un nou avânt. Un efect stimulator asupra vieţii spirituale 
din Evul Mediu l-a avut, prin intermediul arabilor favorizat 
de cruciade, cunoaşterea din ce în ce mai mult a operelor 
filosofilor antici. Cea mai mare influenţă asupra ştiinţelor 
medievale le-a avut ideile lui Aristotel.  

Filosofia creştină are la bază învăţăturile antice ale 
scolasticii. Scopul ei este dovedirea ştiinţifică a principii-
lor religioase, integrarea experienţelor despre lume în sis-
temul credinţei creştine. Denumirea provine de la faptul 
că la început chestiunile legate de credinţă au fost abor-
date în şcolile (scola) mânăstirilor. 

Nu a fost uşor împăcarea credinţei cu ştiinţa. Mulţi au 
considerat că prin cercetările ştiinţifice se pune la îndoială 
credinţa. Călugărul dominican Sfântul Thomas de Aqui-
no (1225–1274) a rezolvat această dilemă: a separat şti-
inţa care se ocupă de credinţă (teologia) de celelalte 
ştiinţe. În timp ce ştiinţele se ocupă de natură, iar baza 
lor este gândirea logică, teologia analizează chestiunile 
legate de forţele supranaturale care pot fi explicate nu-
mai prin credinţă. Thomas de Aquino a favorizat ştiinţa 
credinţei. Prin aceasta a apărat ştiinţele de atacurile de 
provenienţă religioasă şi a asigurat dezvoltarea lor. Idei-
le Sfântului Thomas de Aquino au contribuit la continua 
dezvoltare a scolasticii. 

UNIVERSITĂŢILE Chestiunile religioase şi cele laice (de 
stat) au necesitat din ce în ce mai mulţi specialişti. Pentru 
satisfacerea necesităţilor au fost înfiinţate încă din secolul 
al XII-lea universităţile, instituţii de învăţământ care 
acordă cel mai înalt grad de cunoştinţe. Fiecare uni-
versitate avea o autoconducere în fruntea căreia s-a aflat 
un rector ales de către profesorii universităţii. Universită-
ţile medievale au funcţionat ca instituţii ale bisericii, iar 
pentru înfiinţarea lor era nevoie de acordul Papei. Ca şi 
orașele, şi ele au trebuit să îşi câştige independenţa faţă 
de puterea bisericească şi cea laică cu preţul unei eforturi 
mari. Cetăţenii universităţilor, profesorii şi studenţii deo-
potrivă s-au aflat sub jurisdicţia tribunalelor universitare. 
Marea parte a cadrelor universitare au fost persoane 
bisericeşti, printre care putem găsi şi mulţi dominicani.  

Universităţile au apărut la început în Italia (Bologna), 
apoi şi în Paris, Oxford. Din secolul al XIII-lea au fost înfiin-
ţate pe rând şi la Cambridge (Cheimbrigi), Padova şi în alte 
locuri, iar în secolul al XIV-lea universităţile au împânzit Eu-
ropa Apuseană şi şi-au făcut apariţia şi în Europa Centrală. 

La universităţi predarea materiilor s-a făcut după o 
programă unitară, care pe lângă limba comună a ştiin-
ţelor (latina), a contribuit la unitatea spirituală a Europei 
Apusene şi Centrale. O universitate a constat în total 
din patru facultăţi: facultatea de arte, teologia, medicina 
şi dreptul. Prima  oferea un nivel de pregătire generală, 
iar după absolvirea acesteia se obţinea titlul de master 
(magister). După însuşirea nivelului de bază se putea con-
tinua cu studiul teologiei, medicinei sau al dreptului obţi-
nând titlul de doctor. 

Facultatea de Arte reprezentând „cele şapte arte li-
bere” a constat din două părţi. Materiile triviumului au 
fost gramatica (gramatica limbii latine şi studiul autorilor 
antici latini), retorica (vorbire şi compunere în latină) şi 
dialectica (arta conversaţiei, a argumentaţiei). Materiile 
quadriviumului au fost aritmetica (cunoştinţe matema-
tice de bază), geometria, astronomia (stabilirea sărbăto-
rilor religioase, cunoştinţe geografice) şi muzica (cântece 
bisericeşti).  

Viaţa ştiinţifică a epocii a fost caracterizată şi de res-
pectul faţă de oamenii cu reputaţie. Finalul dezbaterilor 
a depins mereu de constatările descrise în operele autori-
lor de prestigiu.  Oamenii de ştiinţă s-au bazat doar rar 
pe experienţele proprii, pe observaţii individuale.

CULTURA CAVALEREASCĂ ŞI MODUL DE VIAŢĂ CAVA-
LERESC Purtarea armurii de fier la cavaleri în timpul lup-
telor a apărut în Evul Mediu şi a cunoscut o perioadă de 
glorie în timpul cruciadelor. În secolele XIV–XV aceasta 
a fost treptat abandonată ca urmare a apariţiei armelor 
de foc şi a armatelor de mercenari.  

Pentru a deveni cavaler a fost nevoie de un lung 
proces de pregătire. Fiii de nobili s-au stabilit din adoles-
cenţă la curtea domnitorului ca aprozi (paji) unde şi-au 
însuşit tehnica de folosire a armelor şi regulile vieţii ca-
valereşti. Adolescentul purtător de armă îşi putea însoţi 
domnitorul în bătălii. Acordarea titlului de cavaler a fost 
o ceremonie solemnă în cadrul căreia desemnatul îşi pri-
mea de la domnul său armele şi jura să respecte reguli-
le cavalereşti. Întreaga viaţă a cavalerului a constat din 
exersarea tehnicii de luptă: pe timp de pace acestea se 
făceau prin intermediul vânătoarei şi a concursurilor de 
lupte cavalereşti. 

La curţile marilor domnitori din Europa Apuseană s-a 
format idealul de viaţă al cavalerilor. Principalele virtuţi 
legate de luptă şi legăturile de vasalitate au fost puterea,
curajul, iscusinţa şi fidelitatea. Sub influenţa bisericii 
acestea au fost completate şi cu alte virtuţi mai nobile, 
precum protejarea celor slabi, a femeilor (cultul Mariei), a 
celor neajutoraţi. Regulile comportamentului cavaleresc 
doar rar erau aplicate şi în viaţa de zi cu zi. Totuşi, aces-
tea au însemnat un progres faţă de cultura puterii brute. 
Idealurile cavalereşti şi-au făcut apariţia şi în poeziile 
cavalereşti ale căror teme sunt sacrificiul eroic, lăudarea 
frumuseţii şi bunătăţii femeii ideale. 

ARHITECTURA ÎN STIL ROMANIC ŞI GOTIC Stilul ro-
manic s-a manifestat în Europa Apuseană şi Centra-
lă în secolele XI–XII. Numele său indică continuarea 
tradiţiilor romane. Arhitectura romanică medieva-
lă a folosit formele romane din Antichitate, precum 
bolta în semicerc. Bisericile, cetăţile sunt caracteriza-
te prin ziduri solide şi ferestre înguste. Structura bi-
sericilor a copiat-o pe cea a basilicilor romane: la mij-
loc un naos ridicat, iar lateral două naosuri mai joase. 

De la sfârşitul secolului al XII-lea a apărut un nou stil: 
cel gotic.

9. Cultura în Evul Mediu
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Denumirea stilului a apărut în epoca Renașterii care 
a considerat Evul Mediu un regres faţă de Antichitate, 
astfel că arta acelei perioade a atribuit-o goţilor barbari. 
Greutatea acoperişului şi a elementelor de acoperit
nu a mai căzut pe întreaga suprafaţă a pereţilor ci s-a 
repartizat pe stâlpii şi coloanele laterale ale con-
strucţiei. În acest fel, în pereţi au putut fi  lăsate locuri 
pentru ferestre imense. 

Stilul gotic a preferat în locul boltelor rotunde bol-
tele ţuguiate (arc frânt). Pe frontispiciu s-a păstrat 
fereastra în formă de trandafi r moştenită de la con-
strucţiile romanice, a cărei suprafaţă este împărţită prin 
spiţe din piatră. S-au străduit să ornamenteze fi ecare 
suprafaţă cu sculpturi şi culori. Astfel, în ferestrele imen-
se au fost plasate sticle colorate (vitralii) care în razele 
soarelui crează un efect („ceresc”) de lumini.  Bisericile 
gotice au fost decorate şi cu statui „eterice”.

RENAŞTEREA Renaşterea a însemnat o nouă concep-
ţie şi un nou stil artistic. Ea a apărut în oraşele din Ita-
lia în urma redescoperirii lumii antice în secolul al 

XIV-lea. Spre deosebire de concepţiile despre lume 
ale epocii medievale care au fost îndreptate spre lu-
mea de dincolo, Renașterea s-a concentrat asupra lu-
mii reale. Ideile medievale care consideraseră bucu-
riile vieţii păcat, ispită şi obligau individul la peniten-
ţă au fost schimbate de tendinţa de a trăi plăceri-
le vieţii şi fericirea pământească. În locul smereni-
ei în faţa lui  Dumnezeu a glorificat omul şi realiză-
rile personale în arte şi ştiinţe deopotrivă. Concepţia 
care pune omul în centrul tuturor aspectelor vie-
ţii se numeşte umanism (uman= omenesc).  Umanis-
mul şi Renașterea au readus în arhitectură elemente-
le antice (cupola, coloanele greceşti, împărţirea ori-
zontală a clădirilor), iar în ştiinţă a deschis posibilită-
ţile pentru observaţii şi experimente. În arte, pe lân-
gă temele religioase au apărut şi temele antice (de 
ex. mitologia) şi problemele pământeşti (omeneşti).

Renaşterea din secolul al XIV-lea s-a împletit cu oră-
şenimea din Italia. În secolul al XV-lea devenind un stil 
de epocă, nu a mai avut aceeaşi încărcătură socială: oră-
şenii, nobilii şi regii au devenit deopotrivă adepţii ei. 

ARHIVĂ

SCOLASTICA
„Să descopere totul cei înţelepţi, să cerceteze înălţimile ceru-
lui, zările pământului (…) ce vor avea ei din asta decât pierza-

nie, durere şi coşmaruri sufleteşti. Din proprie experienţă a cunoscut acela care în 
următorul fel a grăit: mi-am dedicat inima cunoaşterii tuturor înţelepciunilor şi şti-
inţelor (…), şi am aflat doar că din toate astea nu poţi avea decât necazuri (…), în 
mulţimea de ştiinţe găseşti şi mai multe îndoieli (…)  [Înţeleptul] poate să stea de 
veghe multe nopţi, poate să se lupte cu multe greutăţi şi multă muncă şi abia că 
există vreun lucru mărut pe care să-l poată înţelege întru totul sau să străvadă cu 
limpezime, doar unul singur şi acela cu siguranţă, că nimic nu putem învăţa la per-
fecţie (…)” (Inocenţiu al III-lea: Dispreţul faţă de lume) 

„Îmi cade greu să polemizez despre animale.  Eu am învăţat de la mentorii mei 
arabi să aleg raţiunea care să mă conducă dar tu te mulţumeşti să urmezi ca robul 
legat în lanţuri o autoritate ce spune poveşti. Cum altfel aş putea numi acea auto-
ritate decât lanţuri. Precum animalele sunt duse în lanţuri şi nici ele nu știu unde şi 
de ce sunt duse mulţumindu-se doar cu faptul că merg cu lesa dupa gâtul lor, tota-
şa cei mai mulţi dintre voi sunt sclavii unui crez de animal şi se lasă duşi legaţi în lan-
ţuri spre superstiţii primejdioase de către autoritatea cuvântului scris. (…) 

Când Aristotel a vrut să se distreze, graţie priceperii sale sofistice, cu argumente-
le dialecticii a putut demonstra auditoriului său chiar şi falsul atunci când aceia, în 
opoziţie cu el,  au încercat să apere adevărul. Învăţămintele din toate acestea sunt 
că toate celelalte ştiinţe pot să progreseze dacă îşi asigură serviciile dialecticii însă 
fără ele se clatină şi nu cunosc liniştea consensului. Ştiind astea, cei moderni împru-
mută metodele de polemică de la aceia care sunt artiştii acestei meserii”. (Abélard, 
secolul XII) 

„Precum sfânta ştiinţă se întemeiază pe strălucirea credinţei tot aşa şi filosofia se 
întemeiază pe strălucirea firească a minţii; de aceea este imposibil ca acele afirma-
ţii care ţin de filosofie să fie contrare perceptelor de credinţă. (…) Dar dacă printre 
afrimaţiile filosofilor găsim vreun lucru care să fie contrar credinţei, aceea nu este 
filosofie ci folosirea incorectă a filosofiei datorată deficienţelor minţii.” (Sfântul Tho-
mas de Aquino) 

Stabiliţi cum a văzut Papa 
Inocenţiu situaţia ştiinţelor! 

Argumentaţi-vă expunerea!  [ T ]

Faceţi un rezumat despre 
cum gândeşte Abélard în le-

gătură cu argumentaţia ştiinţifică 
a epocii sale! Faceţi o comparaţie 
între punctele de vedere ale Papei 
Inocenţiu şi ale lui Abélard!  [ O ]

Stabiliţi care a fost părerea 
Sfântului Thomas de Aquino 

despre relaţia dintre ştiinţe şi cre-
dinţă! Dezbate-ţi legătura dintre 
credinţă şi ştiinţă din punctul de 
vedere al dezvoltării ştiintelor!  [ O  ]
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„(…)mai mulţi studenţi de la facul-
tatea de arte din Paris, depăşind limite-
le propriilor noastre facultăţi cuteză să 
dezbată şi să discute prin şcoli nărodenii 
deşarte şi false.  (…) Iar ca să nu pară că 
pe acestea şi le şi asumă, îşi învelesc răs-
punsul în aşa fel încât vroind să-l evite pe 
Scylla, dau în Charybdisbe. Căci ei zic de 
fapt că aceste lucruri sunt adevărate con-
form celor înţelepţi, dar nu după credin-
ţa catolică de parcă ar exista două adevă-
ruri opuse în cele spuse de păgânii păcă-
toşi.” (…) (Din scrisoarea de apreciere a epi-
scopului Tempier referitoare la opera unui 
profesor parizian, 1277)

Stabiliţi care sunt cele „două adevăruri” 
prezentate de autor! Stabiliţi care este 

părerea autorului despre cele „două adevă-
ruri”! [ T ]

 „Despre fenomenul experienţei 
Cunoaşterea are trei surse: prestigiul, 

mintea şi experienţa. Prestigiul însă nu 
este suficient dacă nu dispune de baza intelectuală fără de care nu înţelegem ni-
mic ci doar credem şi acceptăm acel lucru. Dăm crezare prestigiului dar nu înţele-
gem prin intermediul său. Iar mintea (sau judecata abstractă) în sine nu e capabilă 
să facă diferenţa între sofisme şi adevărata certitudine dacă nu o poate dovedi cu 
ajutorul experienţei”

Despre piedicile cauzei adevărului (…)
Acestea sunt piedicile: linguşeală faţă  de cineva cu un prestigiu nefondat şi ne-

demn, dependenţa durabilă [de unele opinii], caracterul nefondat al judecăţii ma-
selor şi în sfârşit, ascunderea neştiinţei [a oamenilor de ştiinţă] prin faptul că se lă-
făie cu întelepciunea lor minunată (…)” (Roger Bacon, călugăr franciscan din seco-
lul XIII)

Faceţi o comparaţie între punctele de vedere ale lui Bacon şi ale episcopului Tempier!  
[ T ]

Fresca cu titlul Victoria Sfântului Thomas de 
Aquino la Florenţa. Figura centrală a imaginii 
este Sfântul Thomas purtând pelerina neagră 
a călugărilor dominicani. 

Caracterizaţi în baza imaginii 
rolul jucat de Sfântului Tho-

mas de Aquino în viaţa ştiinţifică a 
epocii sale! În funcţie de ce motive 
şi-a formulat părerile?  [ T ]

Distribuţia geografică a
 universităţilor în Evul Mediu

În care oraş a fost înfi-
inţată cel mai devreme 

universitate? Întocmiţi în 
baza hărţii un tabel referitor 
la întemeierea universităţi-
lor! Separaţi în tabel înteme-
ierile timpurii şi cele din se-
colele al XIII-lea şi al XIV-lea! 
Ce fel de legături se pot face 
între distribuţia geografică a 
universităţilor şi situaţia con-
fesională.  [ S ]

UNIVERSITĂŢILE
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„Nimeni să nu ţină cursuri în Paris înainte de a fi îm-
plinit 24 de ani şi să frecventeze facultatea sa măcar 
şase ani înainte de a începe să predea şi totodată să 
se angajeze că va preda măcar doi ani de zile dacă nu 
s-o ivi vreun motiv care să-l împiedice în asta, căci va 
trebui să dovedească în faţa judecătorilor care anche-
tează cazul: să fie nepătaţi din punct de vedere mo-
ral şi tot ceea ce vor să predea să fie examinat în fe-
lul în care este stipulat în diploma cardinalului de Pa-
ris care conţine înţelegerea dintre cancelar şi studenţi 
şi pe care a confirmat-o şi sprijinit-o şi reprezentantul 
preasfinţiei sale papale. (…)

Pe durata învestirii sau a şedinţelor profesorilor sau 
a disputelor publice ale studenţilor mai în vârstă sau 
mai tineri, să nu se ţină petreceri. (…)

Situaţia teologilor o reglementăm după cum ur-
mează: nimeni să nu ţină cursuri în Paris înainte de a fi 
împlinit vârsta de treizeci de ani şi nu a frecventat fa-
cultatea sa cel puţin opt ani şi nu şi-a studiat temeinic 
materiile şi să frecventeze cinci ani cursuri de teologie 
înainte ca să poată preda în public” (…) (Din statutul 
delegatului papal Robert Courcon, 1215)

„Cu siguranţă ştie domnia voastră că învăţ cu mare 
sârguinţa la Oxford dar lipsa de bani îmi cauzează 
multe piedici în devenirea mea. Au trecut deja şap-
te luni de când mi s-au terminat banii pe care mi i-aţi 
trimis. Locuinţa este scumpă şi am multe cheltuieli cu 
ea: trebuie să invit oaspeţi, să cumpăr cele necesare şi 
multe alte lucruri pe care acum nu le mai înşir. De ace-
ea mă plec cu umilinţă în faţa bunătăţii voastre părin-
teşti ca având în atenţie bunătatea dumnezeiască să 
mă ajutaţi să termin ceea ce am început cu succes.  Nu 
uitaţi că fără Ceres şi Bachus, Apollo este un neputin-
cios. Aşadar faceţi cu putinţă ca ceea ce cu mijlocirea 
domniei voastre am început, să şi pot termina”. (Din 
scrisoarea unui student din Oxford, 1220)

Structura 
universităţilor medievale 

Stabiliţi în baza ilustraţiei grafice caracteristicile au-
tonomiei universitare! Prezentaţi structura univer-

sităţilor medievale! Treceţi în revistă şi analizaţi caracteris-
ticile conţinutului învăţământului! [ S ]

Curs la universitatea Sorbonne din Paris

Care a fost metoda de bază a învăţământului în Evul Mediu? Ca-
racterizaţi componenţa studenţilor!  [ T ]
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Stabiliţi latura materială a studiilor universitare! 
Alcătuiţi cu propriile cuvinte un raport despre 

caracteristicile învăţământului de la Oxford din acea 
epocă !  [ S ]
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CULTURA CAVALEREASCĂ 
ŞI MODUL DE VIAŢĂ 

CAVALERESC

„Cavaleria în trecut a fost numită adunarea nobililor care a 
avut drept sarcină apărarea ţării (…) Dar în Spania nu numai 
de aceea a fost numită cavalerie, fiindcă călărea pe cal ci şi 

pentru că se consideră mai mare onoarea să şezi pe un cal decât pe vreun alt animal 
dar şi fiindcă cei care au fost aleși cavaleri s-au bucurat de mai mare omenie decât 
ceilalţi luptători. Iar numele de cavaler l-au dedus din cel de cal (…) 

(…) Virtuţii se numesc acele calităţi pe care omul le-a primit prin firea sa. În lati-
nă se numesc virtus şi dintre toate virtuţiile există patru virtuţii principale: întelep-
ciunea, curajul (dârzenia), măsura (cinstea) şi dreptatea.” (Regele castilian Alfons cel 
Înţelept, secolul XIII)  

„Când acei netrebnici [ţăranii răsculaţi] au hoinărit prin ţară atunci se întorsese 
din Prusia contele de Foix (…) Au călărit în Chalons din Champagne care a fost cru-
ţat de pustiitul gloatelor; acolo au aflat că prinţesa de Normandia, prinţesa de Or-
leans şi alte trei sute de doamne nobile sunt în primejdie din cauza acestei Jacque-
rii. Cei doi buni cavaleri s-au înţeles să meargă la doamne să le ajute după puterile 
lor. (…) Acolo s-au înfăţișat prinţesei de Normandia şi celorlalte doamne care s-au 
bucurat nespus de venirea lor căci oricând le-ar fi putut  ataca ţăranii lui Jacques şi 
cei din Brie, ba chiar părea că poate chiar şi orăşenii: căci spurcaţii au aflat că se află 
acolo multe doamne şi domnișoare cu tot cu copile mici (…) Auzind apoi de adu-
nare şi parizienii li s-au alăturat cu duiumul astfel că deja au ajuns să fie cam nouă 
mii cei puşi pe nemernicii, iar numărul lor creştea mereu. Ajungând la Paris, haima-
nalelor dinăuntru nici nu le-a trecut prin minte să îi lase pe dinafară pe ortacii lor. 
Mulţimea a dat buzna; atât de mulţi au fost de s-au înnegrit uliţele cu ei până la pia-
ţa centrală.

Şi acum fiţi atenţi cum a salvat mila lui Dumnezeu pe doamne. Căci cu siguran-
ţă le-ar fi silit şi le-ar fi ucis pe toate dacă nu sunt acolo vitejii cei nobili. Doamnele 
care locuiau în piaţa Meaux  împrejmuită şi deci apărată de râul Marne s-au speriat 
groaznic de tare văzând cum se apropie de ele acea mulţime. Între timp ducele de 
Foix şi căpitanul Bucs s-au aliniat cu trupele de cavaleri în  Piaţa Centrală, după care 
au deschis larg porţile până la colţuri şi s-au năpustit peste această gloată mică şi 
neagră ce îşi agita armele. Decum aceştia au văzut trupele cavalereşti bine echipa-
te şi au văzut steagul ducelui de Foix şi a prinţului de Orleans, stema captalului, lăn-
cile şi săbiile scoase din teacă pentru apărarea lor, s-au îngrozit şi deîndată li s-a ri-
sipit curajul astfel că deloc nu au mai fost atât de porniţi. (…) I-au omorât la grăma-
dă, ca pe tauri. Fugeau Jacqueşi din oraş pe rupte. Cavalerii au căsăpit pe ei până 
au obosit, până când aceştia nu au sărit în cete în râul Marne. Pe scurte, mai mult 
de şapte mii şi-au pierdut viaţa acolo în acea zi şi nici unul nu ar fi putut să se salve-
ze dacă cavalerii nu s-ar fi săturat să-i mai vâneze, dacă i-ar fi urmărit pe toţi. În re-
tragere, nobilii au dat foc oraşului de jos.  Au murit toţi ţăranii care s-au împotmolit 
acolo.” (Din cronica lui Froissart, 1400)

Lupte cavalereşti în secolele XII-XIII

Adunaţi din imagine informaţiile 
referitoare la echipamentul cava-

lerilor şi la desfăşurarea luptelor cavale-
reşti! Care a fost scopul luptelor în viaţa 
cavalerilor? Enumeraţi activităţi cu func-
ţii asemănătoare în viaţa cavalerilor!  [ S ]

Faceţi un rezumat al eveni-
mentului descris! Stabiliţi de 

care eveniment cunoscut şi de noi 
se leagă această relatare! Explicaţi 
caracteristicile şi contextul com-
portamentului cavalerilor!  [ T ]

Caracterizaţi pe scurt idealul 
cavaleresc al epocii!  [ O ] 12

14

13
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ARHITECTURA ÎN STIL ROMANIC 
ŞI GOTIC

Domul din Mainz

Identificaţi în baza ima-
ginii principalele struc-

turi şi carateristici ale arhitec-
turii romanice! [ T ]

Fortificaţia de la Oxford în secolul XII şi XIV

Comparaţi metodele de construire a cetăţilor ( schiţă, grosimea şi rolul pereţilor, funcţiile 
cetăţii, etc.) din cele două perioade! [ T ]

Elementele de structură ale arhitecturii gotice

În baza imaginii-desen explicaţi rolul 
contrafortului și al arcului de sprijin. [ O ]

Vitraliile Catedralei Sf. Denis din Paris iar dedesupt Notre-Dame cu ferestrele în formă de roze.

Ce a făcut posibilă folosirea ferestrelor uriaşe din sticlă? Ce rol au avut fe-
restrele din sticlă în stilul gotic?  Cu ce tehnică au fost construite aceste fe-

restre? Căutaţi explicaţia, ce constrângere de ordin tehnic s-a impus în realizarea 
acestora! [ T ]
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RENAŞTEREA

Boticelli: Naşterea lui Venus

Ce particularităţi de stil ale 
Renaşterii se pot descoperi în 

această pictură?   [ T ]

Desen de anatomie aparţinând lui Leonardo da Vinci

Care a fost scopul lui Leonardo cu 
aceste creaţii? Ce este inovativ în aces-

tea?  [ T ]

Leonardo Da Vinci s-a acupat şi de probleme tehnice.  L-a in-
teresat cum poate zbura omul iar pentru arsenalul de arme 
strategice a conceput maşini de luptă şi submarine. În baza 
schiţelor sale cecetătorii de mai târziu au şi construit o parte 
a acestor mijloace. 
Aici vă prezentăm schiţa şi macheta unui autoturism.

Calificaţi planurile din punctul de ve-
dere al omului de azi! Ce pare realizabil 

şi ce a fost realizat sub altă formă? În elabo-
rarea planului pentru autoturism Leonardo 
a pornit de la ideea unui dispozitiv care 
exista şi pe vremea lui. Care este acest dis-
pozitiv?  [ T ]

Cupola domului din Florenţa

Identificaţi în baza desenului şi a imaginii principalele structuri şi caracteristici ale arhitecturii Renașterii (renascentiste)! [ T ]

22
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„O, Adame! Nu ţi-am dat nici un loc sigur, nici o înfăţişare proprie, nici vreo favoa-
re deosebită pentru că acel loc, acea înfăţisare, acele îngăduinţe pe care tu însuţi le 
vei dori, tocmai pe acelea să le dobândeşti şi să le stăpâneşti după voinţa şi hotă-
rârea ta. Tu neîngrădit de nici un fel de oprelişti, îţi vei hotărî natura prin propria ta 
voinţă, în a cărei putere te-am aşezat. Te-am pus în centrul lumii pentru ca de aici 
să priveşti mai lesne cele ce se află în lumea din jur. ”  (Mirandola: Despre demnita-
tea omului. secolul XV) 

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

În secolele XIV-XV în mul-
te state s-a trecut la centrali-
zare, iar puterea conducăto-
rului s-a consolidat. În Italia, 
după cum am văzut, condu-
cătorii locali din câteva oraşe 
provenind din rândurile mer-
cenarilor sau a bancherilor 
au acumulat o putere aproa-
pe absolută. Puterea auto-
ritară fără nici un fel de con-
trol a putut fi folosită pen-
tru realizarea unor opere de 
artă minunate dar totodată şi 
pentru spolierea supuşilor iar 
cele două fenomene nu s-au 
despărţit unul de celălalt. Nici 
contemporanii acelei epoci 
nu au apreciat uniform acele 
fenomene de putere şi com-
portamentele umane aferen-
te acestora. 

În secolele XIV-XV în mul-În secolele XIV-XV în mul-

„Închipuiţi-vă, căci adesea se întâmplă, un om ce nu cunoaşte legea, un dusman al bi-
nelui public, căci se îngrijeşte doar de propria lui bunăstare, sluga lucrurilor minunate, 
duşman de moarte al ştiinţei, al libertăţii şi al dreptăţii, care se ocupă de toate doar de tre-
burile statului nu şi judecă totul prin prisma capriciilor şi intereselor sale. Iar omul acesta 
poartă lanţ de aur ca simbol al oarecărei virtuţi, coroană cu diamante care îl atenţionea-
ză că trebuie să-i depăşească pe toţi în privinţa virtuţiilor străvechi precum şi sceptru re-
gal pentru a face dreptate şi ca semn al simţământului nestricat şi în final, mantaua pur-
purie ca semn al dragostei sale neţărmuite faţă de treburile publice. Dacă acest domni-
tor îşi compară însemnele cu viaţa sa reală, cred că i-ar fi ruşine de ornamentele sale şi i-ar 
fi frică că ar da de interpretatori atât de rafinaţi care l-ar satiriza şi şi-ar bate joc de haine-
le sale de paradă.

Dar ce să mai zic de notabilităţile de la curte? Nu găseşti persoane mai docile, mai ser-
vile, necoapte, mârşave şi totuşi par să fie dintre cele mai de vază. Însă într-un singur lucru 
sunt foarte modeste mulţumindu-se să îşi pună pe ele aur, pietre preţioase, manta purpu-
rie şi alte însemne ale virtuţiilor şi ale înţelepciunii. Strădaniile de a avea virtuţi le lasă însă 
altora. Pe ele le satisface pe deplin faptul că îşi pot numi regele drept domn al lor, că au 
învăţat câteva cuvinte de salut şi pot să îşi strecoare apelative de politeţe printre vorbele 
lor ca de exemplu: alteţă, măria ta, preamărite; că işi pun deoparte orice ruşine şi se lingu-
şesc.”  (Erasmus de Rotterdam, Lauda prostiei, 1509)

„(…) Principelui nu trebuie să îi fie frică că unii îl vorbesc că este nemilos dacă îşi tine 
supuşii în unitate şi pace. Căci chiar cu preţul de a da câte un exemplu acel principe va 
fi mai milostiv decât alţii care din prea multă indulgenţă permit dezordinea asociată cu 
omoruri şi jafuri. Căci dezordinea pune în pericol, de obicei, întreaga comunitate pe când 
execuţiile ordonate de către domnitor afectează doar câte o persoană. (…)

Din toate acestea se iscă discuţii: să-şi iubească domnitorul sau să-i poarte de grijă sau 
invers. Răspunsul nostru este că e nevoie şi de una şi de alta dar fiindcă e greu să facem 
legătura între cele două lucruri, este mai sigur dacă supușii îi poartă de frică decât dacă îl 
iubesc, dacă tot trebuie să eliminăm unul dintre cele două variante. Căci despre oameni 
putem spune în general că sunt nerecunoscători, şubrezi, perfizi; se sperie de primejdie, 
sunt dispuşi să te stoarcă; dacă eşti mărinimos cu ei ţi se aruncă la picioare, îşi oferă via-
ţa şi sângele când nu e nevoie (…) dar decum ajungi într-o situaţie dificilă, se răzvrătesc 
împotriva ta. (…) Principele cunoscând toate astea, trebuie să aibe grijă: să îi poarte frică 
doar într-aşa măsură încât lipsa dragostei să nu cauzeze ura faţă de el  (…) Iar dacă ceva 
ar avea drept urmare vărsare de sânge, să faceţi în aşa fel încât fapta sa să aibă o explica-
ţie şi un motiv evident; şi înainte de toate să vă abţineţi de a atenta la averea altuia, căci 
oamenii mai degrabă îşi uită pierderea propriului lor tată, decât pierderea averii.” (Machia-
velli: Principele, 1513) 

Prezentaţi caracteristicile ima-
ginii despre om ale autorului! 

Stabiliţi ce este nou în prezentarea 
temei biblice! [ T ]

Discutaţi avantajele şi deza-
vantajele puterii necontrola-

te absolute!  [ O ]

Comparaţi ideile lui Erasmus 
şi ale lui Machiavelli! Care 

sunt asemănările şi care sunt di-
ferenţele? Prezentaţi cauzele, con-
textul acestora!  [ O ]

„A fost descoperită arta de a turna din fiecare literă a alfabetului latin câte o for-
mă. Aceste forme au fost numite matriţe şi cu ajutorul lor au turnat noi litere, din 
bronz sau din plumb, care pot fi folosite la tot felul de tiparniţe că mai demult astea 
erau sculptate cu mâna. (…) dar primul inventator, asistentul de atunci al lui Fust, 
ulterior cumnat de-al său, om de vază deştept şi bogat în idei a născocit o proce-
dură mai uşoară pentru turnarea literelor şi a ridicat această artă la perfecţiunea sa 
de azi. Aceştia au ţinut secret treaba asta, adică cum, în ce fel funcţionează tipărirea 
dar după aceea, prin intermediul asistenţilor fără de a căror ajutor aceşti trei bărbaţi 
nu ar fi putut tipări mai întâi printre locuitorii Strassburgului răspândidu-se apoi în 
întreaga lume.” (Din cronica mânăstririi Hirsau)

Prezentaţi inovaţiile de bază 
ale tehnicii tipăririi cărţilor! 

Explicaţi importanţa apariţiei şi 
răspândirii tiparului!  [ T ]
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OMUL MEDIEVAL Credinţa şi prescripţiile religioa-
se au determinat viaţa, naşterea, munca, sărbătorile şi 
moartea omului medieval. Pe lângă religie, pe oameni îi 
mai deosebeau statutul juridic: altfel a trăit nobilul, ca-
valerul, orășeanul sau iobagul. Această imagine este şi 
mai nuanţată dacă ne gândim că această epocă cuprin-
de cinci secole. Cu toate că dezvoltarea economică nu 
a cunoscut un ritm accelerat, totuşi ea a asigurat cu to-
tul alte condiţii în secolul al XI-lea decât în secolul al XV-
lea. Trebuie să ştim, că pe lângă asemănările dintre une-
le zone (regiuni) ale Europei au existat şi mari diferenţe. 

CONDIŢIILE DE LOCUIRE În acest domeniu se pot obser-
va schimbări importante în decursul Evului Mediu. În lo-
cul bordeielor iobagilor pe jumătare săpate în pământ, 
s-au răspândit casele construite din lemn şi piatră. Din 
cauza războaielor interne specifice feudalismului, nobi-
lii s-au străduit să-şi fortifice spaţiile de locuit. Acest lu-
cru a dus la dezvoltarea construcţiei de cetăţi.  La înce-
put au fost ridicate doar câte un turn de locuit înalt în a 
cărui încăperi inferioare trăiau slugile, apoi însoţitorii iar 
la etajele superioare, nobilul cu familia sa. Mai târziu s-au 
construit noi turnuri legate cu ziduri între ele.  În inte-
riorul zidurilor au ridicat aripi ale palatelor în care au fost 
cazaţi curtenii.

Referitor la mobilier, chiar şi la cei mai înstăriţi s-a răs-
pândit doar patul, laviţa, masa şi fotoliul. Obiectele de uz 
cotidian le ţineau în lăzi care serveau totodată şi ca locuri 
pentru şezut. Mobilierul a purtat bineînteles amprenta 
stilului epocii (romanic, gotic, apoi renascentist). Cetăţile 
şi castelele cu pereţii groşi erau greu de încălzit. Şemine-
urile nu dădeau suficientă căldură. De aceea erau îndrăgi-
te covoarele, carpetele şi blănurile. Iluminatul, asemenea 
Evului Mediu, era asigurat cu ajutorul făcliilor şi a lampi-
oanelor.

ALIMENTAŢIA  Alimentaţia  a fost o chestiune esenţială. 
Exceptând o mică pătură privilegiată, majoritatea oame-
nilor nu au ajuns la suficientă hrană nici în anii cu o recol-
tă mai bogată, astfel că subnutriţia a fost generală. În 
acea epocă rar puteai vedea un om gras. Nu întâmplător 
trupul mai plinuţ a devenit un ideal de frumuseţe. Buca-
tele care ajungeau pe masă erau determinate de anotim-
puri (în funcţie de coacerea lor). În perioada de iarnă, din 
cauza animalelor puţine, se consuma mai puţină carne.

În alimentaţia celor înstăriţi au predominat mâncăru-
rile preparate din carne, în  timp ce în cea a iobagilor 
au predominat cele din cereale. Pâinea din făină de grâu 
a fost prezentă la începutul perioadei mai ales pe mesele 
nobilimii. Printre alimentele iobagilor mălaiul a fost unul 
des folosit şi a fost produs din diferite soiuri de cereale 
(mei, orz, secară).  (Cerealele măcinate erau fierte.) Carne 
se adăuga doar rar, în zilele de sărbătoare. Din cauza boli-
lor care se răspândeau din cauza apei de băut şi a puţine-
lor puţuri de apă (fântâni săpate), ca băutură se consuma 
vin slab. 

De obicei, se mânca dintr-o strachină comună, chiar şi 

la mesele nobililor, iar dintre tacâmuri se folosea doar cu-
ţitul. Sub influenţa cruciadelor a început să se răspândeas-
că, la început printre nobili, iar apoi şi în rândul orăşenimii 
bogate, modul mai pretenţios de a lua masa. Ospeţele 
nobililor constau din nenumărate feluri de mâncare. Erau 
servite o multitudine de cărnuri de vânat cu ocazia ospe-
ţelor ce durau ore în şir. La mesele nobililor mâncărurile 
erau condimentate şi nu au lipsit nici dulciurile. În acea 
epocă mierea a fost îndulcitorul de bază. 

VIAŢA ŞI MOARTEA Omul medieval altfel a gândit des-
pre viaţă şi moarte fiindcă trecerea la cele veşnice a con-
stituit un element obișnuit în viaţa sa. Vârsta medie a 
fost scăzută, iar mortalitatea copiilor (infantilă)  şi a 
nou-născuţilor a cunoscut cote uriaşe. Jumătate din 
numărul copiilor mureau fie ca bebeluşi, fie înainte de 
a fi împlinit cinci ani. O mare parte a femeilor nu supra-
vieţuiau primei naşteri. Au existat mulţi copii orfani. 

În  Evul Mediu în câte o regiune izbucneau epidemii îm-
potriva cărora singura protecţie a fost blocarea accesului 
şi a părăsirii locurilor afectate de epidemie, izolarea lor. Nu 
era cunoscută cauza bolilor, de aceea oamenii s-au simţit 
expuşi acestora. Din cauza abuzurilor de putere, a violen-
ţelor şi a războaielor dese, viaţa omului nu valora mult. 

Conform concepţiei medievale, pedepsele brutale 
serveau ca bun exemplu pentru a înspăimânta oamenii. 
De aceea adesea se efectuau ciuntiri (nas, ureche, gură, 
mână), torturi şi execuţii cu torturarea condamnatului 
(tragerea în ţeapă, tragerea pe roată, etc.). Execuţiile, toc-
mai pentru a înspăimânta, se efectuau în public şi erau 
considerate o atracţie.

SITUAŢIA FAMILIEI, A FEMEII ŞI A COPIILOR În Eu-
ropa catolică familia a fost unitatea de bază a socie-
tăţii. Sensul de familie era folosit într-un înţeles mai 
larg. De obicei, mai multe generaţii trăiau împreună. 

În Evul Mediu femeile au fost într-o poziţie de subor-
donare faţă de bărbat: nu puteau să se afirme în treburi 
politice, culturale şi, în cele mai multe cazuri, nu benefi-
ciau în mod egal nici de averea comună. Acest lucru ră-
mâne valabil, chiar dacă în unele ţări spre sfârşitul epocii 
şi datorită unor împrejurări aparte, unele femei au jucat 
un rol important în viaţa politică. Totodată, faţă de Evul 
Mediu Timpuriu, respectul faţă de femei a crescut: nu 
mai era considerată vinovată pentru păcatul originar, apă-
ruse idealul cavaleresc feminin, cultul Mariei devenise mai 
puternic. 

În Evul Mediu a fost diferit şi rolul copilului, faţă de zile-
le noastre. Aceştia nici nu au avut copilărie în accepţiunea 
noastră de azi, deoarece de la vârstă fragedă erau trataţi 
ca şi adulţii. Acest lucru se reflectă şi în îmbrăcămintea co-
piilor: purtau haine identice cu cele ale adulţilor, doar de 
mărimi mai mici. Educaţia şi situaţia băieţilor a fost deose-
bită oarecum de cea a fetelor. În timp ce fetele erau pre-
gătite pentru rolul de soţie şi mamă, băieţii erau pregătiţi 
pentru cel de soldat, luptător sau gospodar. Copiii prove-
niţi din pături sociale mai sărace trebuiau să muncească 

10. Viaţa în Evul Mediu
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de mici. Adolescenţii nobililor creşteau ca aprozi sau paji 
la curţile domnitorilor, iar cei ai meşteşugarilor, ca ucenici 
şi calfe, departe de familiile lor. 

SĂRBĂTORILE Zilele de sărbătoare au jucat un rol foar-
te important în viaţa omului medieval care s-a confrun-
tat zilnic cu caracterul efemer al vieţii pământene. Aceste 
zile au avut în mare parte un caracter religios, iar numă-
rul lor a fost cu mult mai mare decât al celor de azi. (În lo-

cul concediului de azi la care are dreptul fiecare muncitor 
aceste zile asigurau perioadele de odihnă.) A existat o le-
gătură strânsă între obiceiurile şi prescrierile legate de o 
sărbătoare sau alta şi particularităţile ritmului muncii, 
al gospodăririi. Un bun exemplu în acest sens este pos-
tul Paştelui al cărui motiv logic era ca în lipsa furajelor oda-
tă cu sosirea iernii, efectivele de animale erau anual sacri-
ficate (tăiate). Ţinerea de târguri şi bâlciuri în oraşe, culesul 
strugurilor, secerişul s-au legat şi de sărbătorile religioase.

ARHIVĂ

CONDIŢII DE LOCUIRE ŞI ALIMENTAŢIE   

Viaţa într-o cetate din Europa Apuseană din secolul XII-XIII

Ce funcţii a îndeplinit cetatea medievală? În ce categorii putem împărţi locuitorii cetăţii? Ce sarcini au avut de îndeplinit 
diferitele grupe? Caracterizaţi condiţiile lor de viaţă! Analizaţi ce posibilităţi a oferit cetatea în privinţa următoarelor lucruri: 

odihnă, distracţie, muncă, condiţii de igienă!  [ T ]

Casa şi gospodăria unui iobag

Ce fel de condiţii a asigurat casa (de 
odihnă, depozitare, gătit, igienă, etc.)? 

Ce deosebiri au putut exista având în vede-
re situaţia materială a iobagilor în felul cum 
și-au construit casa, cum și-au amenajat in-
teriorul?  [ O ]

Alimentaţia unei familii de iobagi

Fiţi atenţi la condiţiile în care se lua 
masa, la tacâmuri şi la alimentele 

consumate! Dintre factorii de mai sus, care 
sunt specifici în general obiceiurilor de ali-
mentaţie şi care sunt specifice alimentaţi-
ei iobagilor? Alcătuiţi un tabel! [ S ]
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„Mi s-a povestit că în timp ce călă-
rea [regele Franţei Carol al IV-lea] 
prin pădure i s-a arătat un semn 
malefic (rău). Ar fi trebuit atenţi-
onat şi să fi discutat cu însoţito-
rii săi dacă e bine să mai continue 
drumul sau să facă cale întoarsă. 
S-a întâmplat să iasă un om înain-
tea lor, cu capul descoperit şi des-
culţ într-o pelerină zdrenţăroasă 
de postav alb. Păruse mai degra-
bă nebun decât în toate minţile. 
Sărise fără jenă de după doi pomi 
prinzând apoi hamurile calului pe 
care era regele, l-a oprit şi i-a zis: 
»Rege, nu te mai duce nici un pas 
mai departe! Întoarce-te înapoi că 
ai fost trădat!« (…)

(…) Regele, care mergea atât 
de aproape încât mai că se atingeau picioarele cailor aprozilor cu cele ale calului 
său, s-a scuturat deodată, iar mintea sa s-a întunecat căci se tot gândea la cele spu-
se de omul nebun sau înţelept în pădurea Le Mans. În zăpăceala sa i s-a părut că 
mulţimea de duşmani pe care-i are se năpădesc asupra sa ca să-l omoare. Fiindu-i 
teamă de acestea şi cu mintea întunecată a scos sabia din teacă şi s-a năpustiit cu 
ea asupra aprozilor săi (…)

(…) cavaleri, armurieri şi purtători de arme s-au strâns în jurul regelui şi l-au lăsat 
să îşi dea drum la aburi, doar-doar s-o obosi de atâta alergătură şi lovituri. Pe cine 
a vrut să-l pălească, cavaler sau armurier, s-a aplecat ca să evite lovitura (…) Au tri-
mis după medic (…)  

Acest magistru Guillaume d’Harselly care trebuia să fie mereu în preajma rege-
lui și-a văzut cu cinste de treabă în îndeplinirea sarcinei sale, astfel că a reusit să-l 
vindece de acest beteşug. Mai întâi i-a redus febra mare, iar apoi bolnavul şi-a re-
căpătat pofta de mâncare şi i-a venit chiar şi somnul, şi-a recăpătat chiar şi memo-
ria doar că nu a prins puteri. Medicul înţelept i-a prescris să schimbe aerul, la înce-
put l-a pus pe şa cu multă precauţie, apoi tot mai des, la trimis la vânătoare şi să ob-
serve păsările (…) 

Cu aceste cuvinte l-a predat pe bolnav fratelui său mai mic (…): »Slavă Domnu-
lui, regele este în stare bună. Vi-l pot deci preda domniei voastre şi vi-l predau în 
bună stare. Trebuie să aveţi mare grijă, să nu îi cauzaţi vreo întristare căci nu este 
încă vindecat de tot, precum ne-am fi dorit; dar încetul cu încetul îşi va aduna for-
ţele. Mai mult ca toate îi vor fi de ajutor  jocurile şi distracţiile, petrecerile cu măsu-
ră. Să nu-l prea împovăraţi cu şedinţe ale sfatului căci sufletul lui e încă slab şi obo-
seşte uşor. Nici nu se poate altfel, căci a trecut printr-o boală foarte gravă.« Au vrut 
să-l ţină pe  magistrul Guillaume d’Harselly lângă rege, i-au promis de toate, căci in-
teresul medicilor este de a-şi umple cât mai mult buzunarele din vizitele medica-
le pe la domnii şi doamnele de la curte, deci au încercat să-l convingă să rămână. El 
însă a respins hotărât această ofertă scuzându-se cu faptul că este bătrân şi obosit, 
nu ar putea face faţă treburilor medicale de la curte şi singurul său dor este să-şi re-
vadă pământul natal. Văzând că nu îl pot convinge, l-au lăsat în pace, i-au dat o mie 
de coroane de aur punându-i totodată la dispoziţie o caleaşcă cu patru cai, dacă ar 
avea totuşi chef să revină la curtea regală. După câte ştiu, nu l-au mai văzut pe aco-
lo căci murise încă în acel an. (…) A murit ca un domn bogat: a lăsat moştenire o 
avere în valoare de treizeci de mii de franci. Nu a trăit un om mai avar ca el căci toa-
tă viaţa a avut o singură pasiune, să adune cât mai mulţi galbeni.” (Cronica lui Frois-
sart, în jur de 1400) 

Pierre Bruegel cel Bătrân: Triumful morţii 
(secvenţă)

Prezentaţi cu ajutorul imagi-
nii cum s-a raportat artistul 

medieval faţă de moarte! Separaţi 
trăsăturile tipice medievale ale 
morţii transmise de  imagine!  [ T ]

Stabiliţi ce boală l-a afectat 
pe rege! Prezentaţi cum s-au 

comportat cei din jurul regelui! 
Stabiliţi de la ce au crezut că pro-
vine boala regelui!  Cine l-a vinde-
cat pe bolnav? Ce înseamnă titlul 
lui de magistru? Ce statut social a 
avut el?  [ T ]

VIAŢA ŞI MOARTEA
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Prezentarea medievală a diferitelor faze din viaţă

În ce faze a fost împărţită viaţa omului în Evul Mediu? 
Stabiliţi în baza imaginii specificităţile copilăriei!  [ T ]

Naştere în Evul Mediu

Prezentaţi în baza imaginii împrejurările 
naşterii! De ce a reprezentat naşterea în 

Evul Mediu un factor de risc? Cum a putut in-
fluenţa acesta modelul de familie din epoca 
respectivă? Căutaţi exemple în acest sens în 
lecturile voastre de literatură!  [ T ]

SITUAŢIA FAMILIEI, 
A FEMEII ŞI A COPIILOR  

„După ce şi-a instruit personalul aşa cum 
a ştiut ea mai bine, doamna cetăţii s-a în-
tors cu faţa senină la regele [Eduard al III-

lea]scufundat încă în gândurile sale, şi i-a spus: »Bunul meu domn, la ce 
vă gândiţi atât de adânc? Consider că nu vi se cuvine domniei voastre 
(fără a fi vorba de cinste) ci ar trebui mai degrabă să vă bucuraţi, să vă 
petreceţi că duşmanii au fost alungaţi care nici măcar n-au cutezat să vă 
aştepte pe măria voastră; grijile legate de celelalte treburi să le lase mă-
ria voastră altora.« Regele a răspusns: »O, dragă doamnă, de când am 
păşit într-aici m-au cuprins mari gânduri despre care nici nu bănuiam. 
Asta îmi umblă tot timpul prin cap şi nu ştiu cum va fi pe mai departe, 
dar acest gând din inima mea nu-l pot alunga.« »Ah, bunul meu domn- 
zice doamna- măria ta trebuie să arate o faţă senină înaintea supuşilor 
domniei voastre, ca să le insuflaţi curaj. Lăsaţi altora grijile şi frământă-
rile. Cu ajutorul lui Dumnezeu a avut domnia voastră parte de toate, a 
făcut ca despre măria ta lumea întreagă să vorbească ca despre cel mai 
înfiorător domnitor. Chiar dacă regele Scoţiei  v-a necinstit în acest hal, 
nu e greu să îndreptaţi ocara, căci aşa a fost dintotdeauna. Lăsaţi aşadar 
grijile şi veniţi în sala mare la cavalerii măriei voastre. Prânzul va fi servit 
deîndată.« »Ah, doamnă frumoasă – zice regele – altceva îmi apasă su-
fletul. Mişcările tale graţioase, comportamentul tău perfect, sufletul tău 
nobil şi frumuseţea ta fără egal m-a copleşit atât de mult încât trebuie 
să-ţi fiu iubitul tău sincer. Mi-ar place, dacă şi ţie ţi-ar face plăcere, aş vrea 
ca şi ţie să-ţi placă căci pe mine nici un refuz nu mă poate da la o parte.« 
La auzul acestor cuvinte doamna a rămas stupefiată şi a grăit în felul ur-
mător: »Domnul meu, nu vă bateţi joc de mine, nu mă puneţi la încerca-
re. Nu pot să cred şi nici să gândesc că măria voastră vorbeşte serios, ca 
să mă dezonoraţi pe mine şi pe soţul meu, pe acest cavaler dârz care şi-a 
slujit domnitorul cu atât curaj şi care încă mai îndură chinurile temniţei 
pentru fidelitatea sa. Cu siguranţă, acest lucru nu v-ar onora pe domnia 
voastră. Bunul meu domn, mie astfel de gânduri nu mi-au venit nicio-
dată şi nu îmi vor veni pentru nici o fiinţă omenească, dacă bunul Dum-
nezeu e milostiv cu mine. Dar dacă totuşi s-ar întâmpla acest lucru, toc-
mai măria voastră, ca domnul meu suprem, va trebui să mă condamne, 
chiar mai mult, să mă pedepsească trupeşte.”  (Cronica lui Froissart, în jur 
de 1400- continuarea povestirii poate fi găsită tot acolo)

„Femeile se ocupă de precupeţit şi de toate lucrurile care le asigură 
lor şi gospodăriei lor cele necesare; întreţinerea lor pentru soţi nu le cau-
zează nici o grijă, ba chiar trag mari foloase de pe munca lor.  Sunt foar-
te circumspecte în grija pentru treburile casnice, gătesc mâncarea şi fac 
orice muncă. Soţii le pun lor multe în cârcă fiindcă ei duc o viaţă dom-
nească şi la fel precum domnitorii nosţri, nu-i interesează nimic altceva 
decât vânătoarea şi vânătoarea cu şoimi (…)

Mâncarea lor este laptele şi carnea pe care o obţin de la turmele lor 
sau şi-o procură la vânătoare. Mănâncă tot felul de carne, inclusiv cea de 

cal, cămilă şi de câine... Băutura lor este laptele de iapă 
sau de cămilă. (…)

La tătari e la modă următorul obicei de nuntă. Orice 
bărbat, dacă aşa îi vine lui, poate să ia în căsătorie şi o 
sută de femei, doar să le poată întreţine. Însă întotdeau-
na prima soţie este cea mai respectată şi ea are cele mai 
multe drepturi; acelaşi lucru este valabil şi pentru pri-
mul băiat născut de către aceasta.” (Descrierea lui Mar-
co Polo, secolul XIII)

Scrieţi ce pretenţii existau în epocă faţă de 
un cavaler şi un conducător de oşti! Pre-

zentaţi pe scurt cum îi face regele curte doam-
nei! Stabiliţi ce invocă doamna când refuză 
avansurile regelui!  [ S ]

Prezentaţi în baza sursei caracteristicile situ-
aţiei femeilor! Explicaţi în ce măsură există 

legătură între situaţia femeii şi condiţiile sociale 
şi economice ale tătarilor! Faceţi cunoscut, cum 
apreciază autorul situaţia femeii!  [ O ]
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SĂRBĂTORILE
„Mare sărbătoare a ţinut contele de Foix în fieca-
re zi a anului care a fost dat să fie zi de sărbătoa-

re oriunde s-ar fi aflat (…)
De sărbătoarea Crăciunului se puteau vedea o mulţime de cavaleri 

şi armurieri la curtea sa, gasconieni, pe care i-a găzduit cu mare plă-
cere. (…) Am văzut şi cavaleri din Anglia şi Navarra care veniseră de la 
prinţul de Lancaster care se aflase tocmai atunci în Bordeaux. Conte-
le de Foix i-a aşteptat cu mare ospăţ şi i-a copleşit cu tot felul de cado-
uri. M-am împrietenit atunci cu mulţi cavaleri şi am auzit despre mul-
te lucruri întâmplate în Castilia, Navarra, Portugalia, demne de a fi tre-
cute într-o cronică; (…).

Nici nu vă pot spune câţi menestreli se perindau prin sală şi toţi care 
au fost pe la conte şi de prin alte părţi, şi-au facut cu măiestrie meseria. 
Cinci sute de franci a împărţit contele în acea zi muzicanţilor şi herolzi-
lor. Iar pe muzicanţii prinţului de Touraine i-a îmbrăcat în haine cu fire 
aurii şi cu blănuri de veveriţă sură. Stofa aceasta au apreciat-o la două 
sute de franci. Prânzul a durat până după nona [după masă la ora două 
sau trei] timp de patru ore. 

Vorbesc cu atâta plăcere despre curtea contelui de Foix fiindcă în 
cele douăsprezece săptămâni de şedere la dânsul am fost foarte bine 
primit cu toate cele bune gurii şi ochilor.” (Cronica lui Froissart, în jur de 
1400)

Pu
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Condiţiile de viaţă ale oamenilor, ca şi în zilele noastre, nu sunt peste tot aceleaşi şi reprezintă totalitatea mai 
multor factori: stare materială, vârstă, starea sănătăţii, locul domiciliului, etc. În acest fel este dificil de prezentat 
modul de viaţă a unei întregi epoci când aceasta a fost pe cât se poate de diferită de la individ la individ. 

Totuşi, există unele indicii generale caracteristice unei anumite epoci.  Astfel, pentru epoca noastră specifice 
sunt activităţile industriale (economia), modul de viaţă urban (aşezări), revoluţia informatică (comunicare) sau 
sistemul democratic de guvernare (condiţii sociale şi politice). Pentru Evul Mediu specific au fost: agricultura, 
mediul rural, relativă izolare şi relaţiile feudale.

Prezentarea Evului Mediu devine dificilă nu doar din cauza diferenţelor individuale, ci şi din cauza transfor-
mărilor interne ale perioadei de o jumătate de mileniu.  Acest lucru este valabil şi atunci dacă, faţă de ritmul ra-
pid al epocii noastre, cel al trasformărilor resimţit de omul medieval a fost mult mai lent, iar ideea despre trece-
rea timpului a fost una diferită de cea de azi.

Pentru omul epocii medievale apartenenţa la o biserică a fost un element de autodefinire, de autoidentifica-
re (identitate) precum şi locul pe care l-a ocupat în societatea vremii sale (nobil, orăşan, iobag); adică de care in-
stituţie juridică a aparţinut şi de ce privilegii a beneficiat. Diferenţierea în funcţie de avere, de limbă maternă sau 
de ataşamenul faţă de pământul natal au urmat abia după aceea.de ataşamenul faţă de pământul natal au urmat abia după aceea.

Evidenţiaţi şi dezbateţi care factori deter-
mină modul de viaţă al omului într-o epocă 

anume! Faceţi o comparaţie a factorilor determi-
nanţi ai modului de viaţă al omului medieval şi 
al omului de azi! Faceţi o comparaţie între com-
ponentele conştiinţei identitare ale omului me-
dieval şi ale omului de azi![ [ O ]

Procesiune într-o prezentare din secolul al XV-lea. În Evul Mediu, pe 
lângă duminici şi zilele de sărbătoare din epoca noastră (Crăciunul, 
Paştele, Rusaliile) au fost multe sărbători religioase. 

Ce rol a avut biserica în zilele de sărbă-
toare? Ce funcţii au îndeplinit sărbătorile 

în viaţa omului medieval? Caracterizaţi în baza 
imaginii aspectele exterioare ale procesiunii! În 
ce stil este construită biserica din imagine?  [ T ]

Conştiinţa identitară a omului medieval

Despre care sărbătoare este vorba în sursă? Adunaţi în baza sursei ca-
racteristicile sărbătorilor (participanţi, aspecte exterioare, cheltuieli, 

etc.)!  [ C ]
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STRUCTURA ORGANIZĂRII BISERICEŞTI MAGHIARE În 
urma luptelor pentru tron, Ştefan I (cel Sfânt) (997-1038) 
şi-a extins autoritatea asupra întregii ţări astfel încât o par-
te importantă (aproape două treimi) din teritoriul ţării a 
devenit domeniu regal.  Ştefan, profund religios, a ştiut că 
în primul rând creştinismul poate lega Ungaria de Euro-
pa şi de aceea după ocuparea tronului a început organi-
zarea bisericească a ţării după model apusean (latin). 
Răspândirea creştinismului şi crearea structurilor de orga-
nizare bisericească s-a împletit strâns cu organizarea sis-
temului statal. 

Organizarea diocezelor (a episcopiilor) a început la 
scurt timp după încoronarea regelui Ştefan. Regele a întărit 
biserica prin donarea unor domenii (pământuri) asigu-
rând prin lege condiţiile sale de funcţionare. A dispus plata 
dijmei (a zecea parte) ceea ce a însemnat că a zecea parte 
din recolte le reveneau episcopiilor. A poruncit ca fiecare 
zece sate să construiască o biserică. Prin forţa legii a obli-
gat populaţia, care cu greu s-a desprins de credinţele sale 
păgâne, să practice religia creştină (posturi, spovedanii, 
participarea la slujba de duminică). 

Episcopia de Esztergom a fost ridicată de către Papă 
la rangul de arhiepiscopie, iar astfel, conform dorinţei lui 
Ştefan, organizarea bisericească maghiară a devenit 
independentă de biserica Imperiului Romano-German. În 
fruntea bisericii catolice maghiare s-a aflat arhiepiscopul de 
Esztergom. Mai târziu şi Kalocsa a fost ridicată la rangul de 
arhiepiscopie astfel că după aceasta, episcopiile au aparţi-
nut de cele două arhiepiscopii. (Ordinea probabilă a înfiin-
ţării lor ar fi: Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Alba Iulia, Cenad, 
Oradea, Vác.)

Ordinul Benedictin care s-a ocupat cu convertirea şi pro-
pagarea învăţăturilor creştine a sosit în Ungaria încă pe tim-
pul tatălui lui Ștefan, principelui Géza. În timpul organizării 
bisericeşti s-au înfiinţat pe rând mânăstiri benedictine
(Pannonhalma, Pécsvárad) iar regele Ştefan a contribu-
it cu acordarea de privilegii la înflorirea vieţii călugăreşti 
(de exemplu abaţiei de Pannonhalma a donat un teritoriu 
imens de pe care aduna dijma). 

Treptat şi în Ungaria au apărut pe lângă bisericile episco-
pale așa-numitele capitluri. Aceste organe (membrii lor au 
fost canonii) au ajutat munca episcopilor (oficierea unor 
ceremonii, activităţi de cancelarie, învăţământ). În Ungaria 
capitlurile au îndeplinit şi un rol specific: au funcţionat şi 
ca loc de adeverire pentru diplomele emise, ca un fel de 
birou notarial astăzi. 

COMITATELE REGALE După zdrobirea împărţirii puterii 
pe criteriul apartenenţei de sânge la o gintă, regele a cre-
at unităţi administrative concepute după criteriul teri-
torial: comitatele. Acestea s-au format în jurul cetăţilor 
regale care îi asigurau puterea, la început în centrul ţării, 
iar treptat, odată cu consolidarea puterii regale, şi în teri-
toriile mărginaşe. 

Cetăţile regale au constituit, împreună cu domeniile 
regale aparţinătoare, isprăvnicia cetăţii în frunte cu un co-
mite. La dispoziţia ispravnicului au stat locuitorii cetăţii 
cu statutul de slugi şi iobagii soldaţi ai cetăţii. (Aceştia 
au fost de fapt ofiţerii locuitorilor cetăţii care îndeplineau 
serviciile de aprovizionare şi apărare a cetăţii.) Isprăvniciile 
aprovizionau şi curtea regală: regele cu suita sa vizita din 
când în când cetăţile şi epuiza recoltele domeniilor. 

Cele mai importante cetăţi regale au devenit ulterior 
centrele comitatelor. Comitatul este o unitate teritori-
al-administrativă care pe lângă domeniul regal mai cuprin-
dea şi domenii bisericeşti şi domenii nobiliare. În fruntea 
comitatelor s-au aflat comiţii. Comitele a fost totodată şi 
ispravnicul cetăţii de reşedinţă a comitatului.  Comitatul nu 
a avut un aparat administrativ separat, ci  a fost asigurat de 
către domeniul regal (cetăţi, isprăvnicii) şi de aceea a fost 
numit şi comitat regesc.  

Ispravnicii şi comiţii au reprezentat la nivel local pu-
terea regală: au îndeplinit atribuţii judecătoreşti, au 
administrat veniturile regale (primind a treia parte din 
venituri) şi au îndeplinit funcţii militare.  

Ispravnicii, în cazul în care s-au aflat în preajma regelui, 
au participat pe lângă clerul înalt şi la şedinţele celui mai 
înalt organism regesc, sfatul regal. Cea mai înaltă demni-
tate laică la curtea regală a fost cea a ispravnicului curţii re-
gale, a palatinului. 

Baza armatei regale au constituit-o luptătorii cetă-
ţilor regale (iobagi de cetate, locuitorii cetăţilor) pe care 
ispravnicul i-a condus în armata regală. În afară de ei, pe te-
ritoriul comitatului au mai trăit proprietari liberi de dome-
nii care nu s-au aflat în subordinea  ispravnicului. Această 
categorie subordonată direct regelui a fost numită viteji
iar mai târziu slujitori regali (servienși).  

CHESTIUNEA MOŞTENIRII TRONULUI Munca de organi-
zare a statului depusă de regele Ştefan cel Sfânt a fost fa-
cilitată de situaţia politică externă favorabilă. Atacuri-
le pecenegilor nomazi dinspre răsărit au început să se di-
minueze şi tot mai des, în grupuri mai mici s-au aşezat în 
ţară. Imperiul Romano-German era condus, prin interme-
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diul soţiei lui Ştefan, Gizela, de către o dinastie înrudită. 
Când tronul a fost acaparat de o altă dinastie, Ungaria a 
fost atacată din partea germanilor. Ştefan a aplicat tacti-
ca „pământului pârjolit” şi a reuşit să respingă atacul ger-
man (1030). 

Însă opera de construire a statului  a lui Ştefan a fost per-
turbată de către un eveniment neaşteptat. Prinţul moşte-
nitor, Emeric şi-a pierdut viaţa la o vânătoare de mistreţi. 
Astfel, Ştefan a trebuit să se îngrijească de un nou urmaş 
care să continue opera sa de consolidare a statului şi a bise-
ricii. Ca urmaş l-a desemnat pe fi ul surorii sale mai mare, 
Petru Orseolo care a crescut la Veneţia. Domnitorul fi ind 
deja grav bolnav, a poruncit ca vărul său Vazul să fi e orbit
pentru a-l elimina din competiţia pentru tron. Cei trei fi i ai 
lui Vazul, Andrei, Béla şi Levente au fugit din ţară. Aşa a înce-
put perioada luptelor pentru tron din secolul al XI-lea. 

LUPTELE PENTRU TRON În perioada luptelor pentru tron 
de circa treizeci de ani s-au schimbat la domnie o serie de 
regi. Domnitorii, pentru a-şi asigura suportul susţinăto-
rilor, i-au răsplătit  pe aceştia făcându-le donaţie de pă-
mânturi regeşti. Prin asta, efectivul de pământuri regale 
s-a micşorat, iar nobilimea s-a întărit. În cadrul conflictelor 
interne, părţile aflate în conflict au recurs şi la ajutor ex-
tern (de exemplu la cel al împăraţilor romano-germani).  
De aceea exista pericolul că ţara ar putea ajunge sub suze-
ranitate străină. Forţa noului stat maghiar se poate dedu-
ce şi din faptul că nici în acea perioadă de conflicte inter-
ne,  nu şi-a pierdut independenţa.

Discordanţa din rândul păturii conducătoare a contribu-
it la izbucnirea unei răscoale a păturilor libere decăzute din 
drepturi (1046). Răsculaţii conduşi de Vata din comitatul 
Békés au asociat creştinismul cu noua ordine care vroia să 
îi facă oameni dependenţi şi de aceea şi-au propus să resta-
bilească păgânismul. Au dat foc la biserici şi au ucis preoţi. 
Răscoalei păgânilor i-a căzut victimă şi tutorele prinţului 
Emeric, episcopul de Cenad, Gerhard (Gellért). Luptele in-
terne au fost temporar oprite prin urcarea pe tron a lui An-
drei I (fi ul lui Vazul).  Andrei, pentru a-şi atinge scopul, s-a 
folosit şi de forţa militară a răscoalei păgâne, însă după ce a 
urcat pe tron a desfi inţat această mişcare. 

Andrei I (1046–1060) cu ajutorul fratelui său mai mic, 
Béla, a respins atacurile germane (Muntele Vértes: 1051, 
Pozsony: 1052). Regele a împărţit puterea cu fratele său 
mai mic. Béla a primit un sfert din regat ca ducat. Prin în-
fi inţarea ducatului Arpadienii au dorit să evite luptele 
interne pentru tron.  Ducatele înfi inţate la periferia rega-
tului (Nyitra, Bihor) au contribuit la creşterea populaţiei în 
zonele de margine şi extinderea puterii de stat în întreg 
Bazinul Carpatic. 

Însă ducatele nu au pus capăt conflictelor interne de-
oarece susţinătorii ducilor i-au instigat pe aceştia să pună 
mâna pe demnităţile ţării şi pe averile asociate acestor 
demnităţi. Între Andrei şi Béla, iar apoi şi între fiii lor (Géza, 
Solomon, Ladislau), luptele interne pentru tron au reiz-
bucnit mereu, lupte în care pentru ultima dată, înain-
tea luptei pentru investitură, s-a implicat şi împăratul ro-
mano-german. 

ARHIVĂ

STRUCTURAREA ORGANIZĂRII 
BISERICEŞTI MAGHIARE  

„3. Preoţii şi ispravnicii să le transmită mai depar-
te tuturor notarilor de la sate ca la porunca acesto-
ra duminica toată lumea să meargă la biserică, bă-

trâni şi tineri, bărbăţi şi femei, cu excepţia celor care păzesc focul vetrei. Iar dacă cum-
va dintre cei rămaşi acasă nu ar rămâne pentru a păzi focul, aceştia să fie bătuţi iar pă-
rul lor tuns. (…)

8. Dacă vreun preot sau ispravnic sau vreun alt credincios vede că cineva dumini-
ca munceşte cu boii, să i se ia boii şi să fie daţi locuitorilor cetăţii să-i mănânce. Iar dacă 
munceşte cu calul, să i se ia calul pe care stăpânul său, dacă vrea, poate să-l răscumpe-
re cu un bou (…)

10. Dacă cineva încalcă cele tuturor bine cunoscute patru perioade de post mân-
când carne, atunci să postească o săptămână întreagă în temniţă. 

19. Cei care pentru ascultarea sfintei liturgii merg la biserică şi în timpul slujbei acolo 
în biserică mormăiesc între ei  şi îi deranjează pe alţii povestind întâmplări netrebnice şi 
nefiind atenţi la cele citite din Sfânta Scriptură şi la hrana sufletească dacă sunt mai bă-
trâni să fie mustraţi şi alungaţi din biserică iar dacă sunt tineri şi de stare comună să fie 
legaţi pentru nesăbuinţa lor în pronaosul bisericii de faţa tuturor şi să fie pedepsiţi prin 
biciuire şi tunderea părului.” (Din Primul cod de legi al lui Ştefan, în jur de 1001) 

„1. Zece sate să construiască o biserică care să primească două terenuri şi tot atâ-
ţia robi, cal şi iapă, şase boi şi două vaci şi treizeci de vite mărunte. De haine şi pături 
pentru altar se va îngriji regele, iar de preot şi cărţi, episcopul. (…)

18. Dacă cuiva Dumnezeu i-a dat zece într-un an, atunci a zecea parte să i-o dea 
lui Dumnezeu, iar dacă cineva îşi ascunde a zecea parte, să dea a noua parte. Iar 
dacă cineva fură zeciuiala  pusă de-o parte pentru episcop  să fie condamnat ca hoţ 
iar compensaţia ce decurge din acest fapt să revină episcopului.”  (Din Al doilea cod 
de legi al lui Ştefan, între 1030–1038)

Stabiliţi ce proces sprijină aces-
te prevederi? Stabiliţi cine erau 

scutiţi de la slujba religioasă de du-
minică! Adunaţi regulile care trebu-
iau respectate în timpul ceremoniei 
religioase!  Subliniaţi în text pedep-
sele prevăzute de lege! [ T ]

Stabiliţi care era scopul legii! 
Explicaţi cauzele şi contextul 

măsurilor luate! ! [ T ]

1
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Structura bisericii maghiare medievale 

Plasaţi biserica maghiară în comunitatea catolică! Analizaţi aspectele politice ale situaţiei date! Schiţaţi locul capitlurilor în 
organizarea bisericească şi rolul lor în viaţa bisericii şi a statului! Cum s-a raportat ierarhia bisericească faţă de administraţia 

laică?  [ C ]

COMITATELE REGALE  
„14. Dacă sluga cuiva omoară sluga altcuiva, sluga 
[ucigaşă] să fie dată în locul slugii  [omorâte] sau să 

fie răscumpărată [de către stăpân]  iar [ucigaşul]  să fie pedepsit după cum am spus.
15. Dacă vreunul dintre ispravnici, cu inima încremenită şi lipsit de suflet,- depar-

te să fie asemenea stare de inima celor credincioşi- îşi mânjeşte demnitatea ucigân-
du-şi soţia, în conformitate cu hotărârea sfatului regesc, să se înţeleagă în cinzeci de 
junci cu rudele femeii şi să-şi ispăşească pedeapsa după poruncile legilor bisericii. 
Iar dacă vreun viteaz sau un om mai înstărit ar cădea într-acelaşi păcat, să plăteas-
că rudelor conform hotărârilor aceluiaşi sfat  zece junci şi să ispăşească cum am mai 
spus. Iar dacă acelaşi păcat l-a comite cineva din rândul poporului, să se înţeleagă 
în cinci junci şi să fie supus penitenţei amintite.  

18. Dacă cineva, condus de clemenţă, le face cadou libertatea propriilor sclavi 
sau sclave, în faţa martorilor, așa am hotărât ca, după moartea respectivului, ni-
meni să nu îndrăznească, din pizmă, să ia acest drept.” (Din Primul cod de legi al lui 
Ştefan, în jur de 1001)

„2. Aprobăm aşadar cererea întregului senat [a sfatului regesc] ca orişicine să dis-
pună liber atât asupra propriei averi [moştenită] cât şi asupra donaţiilor regale cât 
trăieşte – excepţie făcând cele ce aparţin de episcopii şi ispravnicii- iar după moar-
tea sa, fiii acestuia să o poată moşteni cu acelaşi drept de proprietate. Şi nimeni să 
nu trebuiască să îndure pustiirea averii sale din cauza vreunui păcat, cu excepţia 
uneltirii împotriva vieţii regelui sau îşi trădează ţara sau fuge în ţară străină. Căci 
atunci averile sale vor trece în proprietatea regelui. Dar dacă se adevereşte legal 
despre cineva că a plănuit uciderea regelui sau trădarea ţării, să cadă sub incidenţa 
legii capitale, dar averea lui să poată să fie moştenită de către copiii lui nevinovaţi 
care vor rămâne nevătămaţi.”   (Din Al doilea cod de legi al lui Ştefan, între 1030–1038)

Numiţi categoriile sociale 
amintite în text! Comparaţi 

imaginea grafică cu informaţiile 
obţinute din lectura textului! Evi-
denţiaţi în ce măsură această com-
paraţie completează sau nuanţea-
ză imaginea!  [ T ]
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Organizarea sistemului comitatelor regale

În care zone ale ţării au apărut prima dată comitatele regale? Ce consecinţe putem trage din aceasta? În ce context a avut 
loc creșterea numărului comitatelor? [ T ]

Structura statului ungar în secolul al XI-lea

Ce rol a avut sfatul regesc în viaţa statului ungar? Cine au fost membrii acestuia? Caracterizaţi în baza imaginii grafice forţa 
puterii regale! Arătaţi structura comitatelor regale şi funcţiile acestora!  [ T ]              

6
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Structura teritorială a comitatului regal

Ce fel de domenii au existat pe teritoriul comitatului regal? 
Stabiliţi în baza hărţii proporţia acestora! Ce rol au avut do-

meniile cetăţilor regale? Cu ajutorul imaginii grafice arătaţi ce 
prezintă structura socială, stabiliţi cine au trăit pe cea mai mare 
suprafaţă a domeniilor regale!  [ T ]

CHESTIUNEA MOŞTENIRII TRONULUI 
„Regele Ştefan cel Sfânt a plănuit şi s-a hotărât cu în-
dârjeală să dea la o parte toată pompa gloriei lumii 

pământeşti, să depună coroana regatului său efemer şi să se dedice doar slujirii dom-
nului Dumnezeu. Să părăsească grijile exterioare într-o pace liniştită să îşi petreacă via-
ţa privind şi constatând; coroana autorităţii regale a vrut să i-o dea fiului său, prinţu-
lui Emeric care a fost binecuvântat cu moravuri sfinte. Prinţul Sfântul Emeric s-a aflat 
în floarea tinereţii sale iar darurile cereşti l-au plasat deasupra firii omeneşti de rând fi-
ind investit cu virtuţiile dreptăţii, ale înţelepciunii, ale vitejiei, ale cumpătatului, ale iste-
ţimii, ale ştiintei, ale blânzimii, ale milostivirii, ale bunătăţii, ale mărinimiei, ale smereni-
ei şi răbdării şi a fost hărăzit şi cu virtutea conducerii vieţii catolice şi a treburilor publi-
ce, asemenea tatălui său, Ştefan cel Sfânt.

Aşadar pe când părintele sfânt s-a gândit să-i predea fiului său grijile guvernării şi 
sarcinile domniei, prinţul Sfântul Emeric a murit de moarte subită. L-a plâns fără de con-
solare regele Ştefan cel Sfânt şi toată Ţara Ungurească în hohote. Marea amărăciune şi 
durere l-a îmbolnăvit pe regele Ştefan cel Sfânt şi a dat de boală grea; după zile înde-
lungate abia a apucat să-şi revină, dar sănătatea lui de altă dată nu s-a mai întors asu-
pra sa. Îl chinuia durerea de picior, tristeţea şi amărăciunea l-a cuprins mai cu seamă 
când nu a găsit printre ai săi pe nimeni care după moartea sa să menţină ţara în cre-
dinţa creştină. Căci naţia maghiară mai degrabă tindea să ţină ceremonii păgâne decât 

credinţa în Hristos. Între timp puterea sa trupească s-a epuizat sim-
ţind cum mare apatie îl apasă: în mare grabă l-a trimis pe mesage-
rul său Buda, fiul lui Egyrő să-l scoată de îndată pe Vazul, fiul fratelui 
său mai mare din temniţa de la Nyitra pe care regele l-a întemniţat 
pentru viaţa lui depravată în tinereţe ca să se îndrepte acum; să fie 
adus în faţa lui ca înainte de a muri să-l facă rege. Auzind acestea re-
gina Gizela s-a sfătuit cu Buda, cu acest om nemernic şi cu mare în-
şelăciune şi-a trimis mesagerul şi anume pe Sebös, pe fiul aceluiaşi 
Buda  în aceeaşi temniţă în care era păzit Vazul. Aşadar Sebös ajun-
sese mai devreme decât mesagerul regelui şi i-a scos ochii lui Vazul 
iar în urechi a pus să i se toarne plumb după care s-a refugiat în Ce-
hia. După ce sosi trimisul regelui şi-l văzu pe cel cu ochii orbiţi, îl în-
făţişă cu ochii plini de rană regelui. Văzând regele Ştefan cel Sfânt în 
ce hal a fost ciuntit şi nenorocit, a început să plângă amarnic, dar îl 
apăsa şi greutatea bolii şi astfel nu a putut să-i pedepsească cum se 
cuvine pe făptaşi, aşa că i-a chemat la dânsul pe fiii vărului lui, Szár 
László,  [fiii fratelui mai mic al principelui Géza, Mihai], Andrei, Béla 
şi Levente [alte surse îi prezintă pe cei trei fii ca fii ai lui Vazul]  şi le-
au spus să fugă atât de departe cât pot ca să-şi cruţe viaţa şi inte-
gritatea trupească. Aceştia au ascultat de sfatul înţelept al regelui 
sfânt şi au fugit din faţa uneltirilor şi durerilor în Cehia [ Andrei şi Le-
vente în Halici, Béla în Polonia].” (Cronica pictată, 1358)    

Comparaţi imaginea cu text-
ul! De ce apar  cele două eve-

nimente în aceiaşi imagine?  [ T ]

Înmormântarea lui Emeric şi orbirea lui Vazul, 
în Cronica pictată (1358)

Faceţi un rezumat succint al 
textului! Întocmiţi două re-

latări de epocă pe baza informaţi-
ilor din text: una reflectând punc-
tul de vedere al Sfântului Ştefan, 
iar cealaltă,  pe a lui Vazul! Stabiliţi 
în care puncte se abate cronica, 
de la cele învăţate de noi? Care 
poate fi explicaţia? [ O ]
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LUPTELE PENTRU TRON 
„Andrei şi Levente au revenit în Ungaria, iar ungurii cu duiu-
mul s-au îmbulzit  să-i vadă în oraşul Pesta şi ispitiţi de diavol 

i-au implorat să-i lase să trăiască după obiceiul păgân, să-i omoare pe episcopi şi pe 
preoţi, să dârâme bisericile şi să dea uitării credinţa creştină şi să se închine idolilor; 
căci cine le-ar fi permis să trăiască după dorinţa inimii lor pierzându-se în greşelile 
strămoşilor lor: căci altfel nu ar fi luptat împotriva regelui Petru. Cel ce se oferi celor 
întorşi fu unul cu numele Vata devotat satanei tunzându-şi părul după obiceiul pă-
gânilor, iar ceilalţi făcură la fel şi s-au închinat satanei. Au început să mănânce carne 
de cal şi să facă şi să practice tot felul de lucruri drăceşti, să ucidă preoţi şi creştini, 
să distrugă biserici începând să răspândească poruncile lui Andrei şi ale lui Levente 
că episcopii împreună cu preoţii şi cu călugării trebuie omorâţi încât şi amintirea lor 
să piară pentru totdeauna, iar credinţa strămoşilor trebuie repusă în drepturi. Au-
zind toate astea Sfântul Gerhard, Bestrid, Buldi, Beneta şi ispravnicul Szolnok care 
s-au adunat cu mulţimea de creştini la Székesfehérvár, au pornit de la Fehérvár spre 
Buda ca să-i primească cum se cuvine pe Andrei şi pe Levente.” (Din Legenda mai 
mare a Sfântului Gerhard) 

 „(…) după aceea au pornit spre pontonul Dunării. Iar Sfântul Gerhard care era 
mic de statură şi toate puterile sale şi le epuizase întru slujirea lui Dumnezeu, s-a lă-
sat cărat în căruţă. Şi decum ajunseră la pontonul de la Pesta, iată-l pe Vata cel fără 
de Dumnezeu şi ortacii săi stăpâniţi de satana căruia şi-au oferit sufletul, s-au nă-
pustit asupra episcopului şi însoţitorilor lui şi i-au omorât cu pietrele. Iar Sfântul 
Gerhard a făcut tot timpul semnul crucii asupra celora care aruncau pietre spre el 
cum făcuse mucenicul Ştefan. Iar primul mucenic al Ungariei căzând la pământ a 
exclamat: Doamne, iartă-i că nu ştiu ce fac! Iar aceeia vazând acest lucru s-au nă-
pustit asupra sa cu şi mai mare mânie, i-au răsturnat căruţa pe malul Dunării şi pu-
nându-l într-o roabă l-au dus în jos de pe muntele Kelen şi chiar cănd mai trăia, i-au 
străpuns pieptul cu o lance, iar apoi târându-l pe o stâncă, i-au sfârâmat craniul. Şi 
astfel gloriosul mucenic al lui Dumnezeu s-a mutat din mizeria acestei lumi în feri-
cirea veşnică de dincolo. În anul o mie patruzeci şi şaptelea al Domnului.  Iar aco-
lo Dunărea s-a revărsat şi după stânca pe care i-au zdrobit capul Sfântului Gerhard 
şapte ani la rândul nu s-a putut şterge urmele sângelui până când stânca a fost ridi-
cată cu sânge cu tot de către preoţi. Ziua următoare l-au înmormântat printre multe 
plânsete în biserica Preafericititei Fecioare din Pesta printre multe plânsete cu hai-
nele în care s-a jertfit.” (Legenda mai mare a lui Gerhard)

Ştefan îi cere lui Gerhard să desfăşoare activita-
te de misionarism. (desen din secolul XIV)

Căutaţi în istorie misionari re-
numiţi! Consultaţi biografia 

lor!  [ T ]

Luptele pentru tron din secolul XI

Urmăriţi evoluţia evenimentelor cu ajutorul hărţii! Care a fost rolul 
ducatului în istoria maghiară a acelor timpuri? Caracterizaţi situaţia 

politico-geografică şi trasformările ei! [ T ]

Petru depune jurământul de vasalitate faţă de Henrik a III-lea

Ce eveniment istoric surprinde Cronica pictată? 
Care este relaţia dintre împărat şi regele maghiar? 

Cum exprimă imaginea această situaţie? Cine lipsesc 
din imagine? Ce exprimă acest lucru?  [ T ]

Subliniaţi în text cuvintele 
ce se referă la obiceiurile 

păgâne! Adunaţi revendicările 
răsculaţilor! Stabiliţi care a fost 
raportul dintre prinţul Andrei şi 
răsculaţi?  [ T ]

Adunaţi din această descriere elementele de legendă!  [ T ]
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Locuitorii Ungariei din secolul al XI-lea au trăit transformări enorme: din păgâni au devenit creştini, din lumea 
tribală s-a format o lume feudală. Pe lângă aceasta, locuitorii regatului s-au deosebit şi din punct de vedere et-
nic. Maghiarii descălecători şi kabarii care i-au însoţit s-au amestecat cu avarii şi slavii găsiţi aici. Se pune întreba-
rea, cum s-au raportat unii faţă de alţii aceste populaţii ce vorbeau limbi diferite. A existat sau a putut să existe o 
conştiinţă naţională aşa cum o cunoaştem noi azi sau o stare sufletească, de conştiinţă asemănătoare acesteia? 

Discutaţi în baza cunoştinţelor din istoria universală de până acum fenomenul con-
ştiinţei naţionale din Evul Mediu şi şansele existenţei sale în Ungaria!  [ T ]

„Oaspeţii şi veneticii aduc atât de multe foloase încât pe bună dreptate ar pu-
tea sta pe locul al şaselea al demnităţii regale. Căci la începuturi aşa a crescut şi Im-
periul Roman, aşa s-au ridicat şi au devenit glorioşi regii Romei prin faptul că mul-
ţi nobili şi înţelepţi s-au mutat la ei din cele mai diferite părţi ale lumii. Roma ar fi 
şi astăzi slugă dacă urmaşii lui Aeneas nu ar fi eliberat-o. Căci aşa cum din tot felul 
de zări şi provincii au sosit la noi oaspeţii  au adus cu ei tot felul de limbi şi obice-
iuri precum şi pilde şi arme de tot felul, iar toate acestea împodobesc ţara, măresc 
strălucirea curţii şi le ia pofta străinilor de a se lăbărţa. Căci ţara cu o singură lim-
bă şi un singur obicei este slabă şi fragilă. De aceea îţi poruncesc fiule ca pe vene-
tici să îi protejezi cu bunăvoiţă şi să-i respecţi încât să rămână cu mai multă plăce-
re la tine decât să locuiască în altă parte.” (Din Poveţile Sfântului Ştefan adresate fiu-
lui său Emeric, înainte de 1031)

Stabiliţi la cine se referă regele când aminteşte de străini! Explicaţi ce experienţe l-au 
determinat pe rege în modul său de gândire. Stabiliţi în ce măsură poate fi pusă sursa 

de mai sus în legătură cu conştiinţa naţională!  [ T ]

Compoziţia etnică a Ungariei în secolul XI

Ce popoare au trăit în Ungaria secolului al XI-lea? Stabiliţi care sunt teritoriile în care 
au locuit! Ce specificităţi geografice prezintă unele teritorii în care acestea au locuit? 

Cum redă harta teritoriile cu populaţie mixtă? Ce fel de procese etnice pot fi observate cu 
ajutorul hărţii? [ T ]

16

18

Sigiliile latinilor din Esztergom (secolul XIII). 
Latini erau numiţi imigranţii italieni, francezi 
şi valoni. În Eszetergom s-au aşezat negustori 
italieni. 

Ce concluzie putem trage din 
faptul că latinii au avut o pe-

cete separată?  [ T ]

17
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CONSOLIDAREA PUTERII REGALE Divergenţelor legate 
de tron le-a pus capăt fiul lui Béla cunoscut pentru vir-
tuţiile sale cavalereşti. Ladislau I (cel Sfânt) (1077–1095) 
a consolidat ordinea interioară şi relaţiile exterioa-
re ale ţării.  A ştiut să se folosească cu pricepere de con-
flictul dintre Papă şi împărat (lupta pentru învestitură). 
În urma acestora Papa şi-a dat acordul la canonizarea re-
gelui Ştefan, al prinţului Emeric şi a episcopului Gerhard 
(1083). Acest lucru a mărit prestigiul creştinismului în ţară    
şi al familiei domnitoare. Ladislau, bazându-se pe puterea 
ţării aflată în proces de consolidare, folosindu-se de legă-
turile sale de rudenie, a cucerit tânărul regat aflat în par-
tea de nord a Munţilor Dinarici, Croaţia (1091). A fost în-
temeiată o nouă episcopie cu centru la Zagreb. Domni-
torul viteaz a respins cu succes şi atacurile nomazilor 
dinspre răsărit (cumani, pecenegi). Victoriile obţinute şi 
curajul său l-au făcut foarte popular, încât figura sa a ră-
mas încă vie în diferite legende şi povestiri.

SOCIETATEA ÎN TRANSFORMARE La sfârşitul secolului al 
XI-lea din urmaşii căpeteniilor de triburi de până atunci 
(Csák, Aba) şi din cei ai cavalerilor imigraţi (Hont, Páz-
mány), pe lângă ordinul clerului înalt, s-a constituit sis-
temul marilor domenii feudale. Aceştia şi-au mărit pă-
mânturile deţinute în detrimentul uriaşelor domenii re-
gale ca urmare a luptelor pentru tron. Pătura de mijloc 
a societăţii a fost constituită din oameni liberi proprie-
tari de pământ care şi-au cultivat pământurile cu ajuto-
rul slugilor lor. Toţi proprietarii de pământ s-au străduit 
ca să-i facă dependenţi pe cei care le lucrau pământurile. 
Astfel, masele de oameni liberi care nu au avut pământ 
sau şi l-au pierdut au decăzut fiind nevoiţi să presteze 
servicii (muncă şi produse). 

În societatea maghiară din secolul al XI-lea delimitarea 
socială s-a situat încă tot între oamenii liberi şi slugile aces-
tora. Însă a început apariţia unei noi pături supuse con-
stituite din oameni liberi şi slugi, obligate la plata unor 
produse.  Aceştia s-au gospodărit pe pământurile primite 
în folosinţă de la moșier. Transformarea a fost un proces în-
delungat şi adesea au existat pe parcursul acesteia situaţii 
tranzitorii. O parte a oamenilor liberi, pentru a evita supu-
nerea, au migrat către zonele periferice ale ţării (hoinarii) 
unde nu apăruse încă sistemul feudal al proprietarilor de 
pământuri. 

LEGILE LUI LADISLAU CEL SFÂNT Ladislau s-a strădu-
it să rezolve problemele timpului său şi prin emiterea 
unor legi, emise după consultarea cu sfatul regesc. Legi-
le sale au protejat în mod deosebit proprietatea par-
ticulară. Această măsură a fost necesară datorită faptu-
lui că oamenii, hoinarii care au migrat din faţa noi ordini 
spre periferiile ţări, ca să îşi asigure traiul zilnic, s-au vă-
zut nevoiţi să fure. Ladislau a luat măsuri drastice împo-
triva lor. Conform legilor sale, dacă un om liber fură în 
valoare mai mare decât valorează o găină, se pedepseş-
te cu moartea. Totodată a prescris prinderea şi legarea de 
glie (de pământ) a hoinarilor. 

În legile sale domnitorul a întărit biserica (de exemplu 
a reintrodus dijma) şi a luat măsuri împotriva practicilor 
păgâne. Acest lucru indică încă prezenţa,din ce în ce mai 
slabă, a străvechii lumi de credinţă. 

COLOMAN CĂRTURARUL (KÖNYVES KÁLMÁN) După 
moartea lui Ladislau urmată de o scurtă luptă pentru 
tron, rege a devenit Coloman (Cărturarul, 1095–1116). 
Domnitorul educat pentru a fi preot s-a străduit conform 
uzanţelor vremii, să extindă teritoriul ţării prin noi cuce-
riri. A încercat să cucerească partea de apus (Haliciul) a 
statului kievean în descompunere, dar nu şi-a putut con-
solida puterea de partea de est a Carpaţilor. Coloman s-a 
reorientat spre sud-vest şi a pornit campania de supune-
re a oraşelor dalmate (Trau, Zara, Splato). Dalmaţii, care 
vorbeau o limbă neolatină, nu au opus rezistenţă deoare-
ce Coloman nu le-a ştirbit libertăţile și le-a asigurat pro-
tecţie faţă de Veneţia concurentă. După încheierea orga-
nizării bisericii, Coloman a înfiinţat episcopia de la Nyitra.

LEGILE LUI COLOMAN Şi Coloman a dorit să consolide-
ze liniştea internă prin emiterea unor legi. În dispoziţiile 
sale legale, ca şi în cazul lui Ladislau, proprietatea priva-
tă stă pe primul loc. Faptul că regele Coloman reduce 
din pedepsele legilor lui Ladislau indică o îmbunătăţire 
a situaţiei.  Pedeapsa cu moartea a fost prevăzută „doar” 
pentru furtul unui animal patruped. Fuga, hoinăritul oa-
menilor liberi a continuat să creeze probleme. Soluţia, la 
fel ca şi Ladislau, a văzut-o în legarea de glie a oamenilor. 

Faptul că regele Coloman prevede însoţitori cu armu-
ră metalică pentru pătura conducătoare laică indică în-
tărirea poziţiilor acestora. Deci au fost în stare să procure 
cheltuiala pentru arme şi echipamentul necesar. Totodată 
regele s-a mai străduit şi să mărească suprafaţa de pământ 
a domeniilor regale diminuată în ultimul timp. A dispus, ca 
pământurile familiilor care rămân pe linie bărbătească fără 
urmaş să revină în proprietatea regelui.

NOI LUPTE PENTRU TRON  Jumătatea de secol care a ur-
mat morţii regelui Coloman a fost caracterizată prin noi 
lupte pentru tron. În ciuda luptelor interne crude (orbiri, 
crime în masă) ţara a continuat să se dezvolte. Prin inter-
mediul donaţiilor de domenii a continuat întărirea păturii 
conducătoare laice, decăderea oamenilor liberi şi trans-
formările economice ale ţării.

Disputele interne au dat din nou prilej amestecului ex-
tern.  Bizanţul (împăratul Manuel) care îşi recăpătă forţa, a 
cucerit regiunea Srem (Szerémség). Întărirea influenţei pu-
terii Bizanţului se reflectă şi în faptul că împăratul (mama sa 
a fost fiica lui Ladislau cel Sfânt, Piroska) care nu a avut copii, 
a dorit să strângă legăturile cu Arpadienii. Pe prinţul Béla 
l-a desemnat drept urmaş şi l-a dus la Constantinopol (1163) 
ca să-l pregătească pentru rolul de împărat.  Dar după ce lui 
Manuel soţia i-a născut un fiu, Béla a fost marginalizat. Béla 
al III-lea (1172–1196) care mai târziu a ocupat tronul Unga-
riei cu ajutorul Bizanţului a făcut cu pricepere uz de expe-
rienţele sale de la curtea bizantină.

12. Consolidarea noii ordini
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„În aceeaşi zi [ 1068 – bătălia de la Kerlés]prinţul Ladislau a 
văzut că un păgân a urcat pe cal în spatele lui o fecioară care 
era tare frumoasă şi s-a grăbit prinţul cu calul său numit Zang 

însă văzând că nu îl poate ajunge din urmă pe păgân prinţul Ladislau cel Sfânt stri-
gă fetei:  prinde-l pe păgân de curea şi aruncă-te la pământ, fata a făcut întocmai 
așa şi Ladislau cel Sfânt se aruncă asupra păgânului şi se luptară îndelung până ce 
fecioara i-a tăiat păgânului piciorul cu o bardă de luptă, astfel încât a căzut la pă-
mânt şi atunci Ladislau cel Sfânt l-a prins de păr, iar fata i-a tăiat gâtul.” (Din cronica 
lui Henrik Mügeln, secolul XIV) 

Lupta dintre Ladislau şi cumanul într-o frescă din biserica din Kakaslomnic. În Bazinul Carpatic s-au păstrat până azi fresce 
care prezintă câte o scenă din viaţa lui Ladislau cel Sfânt. 

Amintiţi-vă de legendă şi comparaţi-o cu scena din imagine! Caracterizaţi armamen-
tul luptătorului cuman şi tactica lui de luptă! Ce concluzie putem trage din numărul 

mare al reprezentărilor de scene din viaţa lui Ladislau cel Sfânt? [ T ]

Ungaria în epoca lui Ladislau cel Sfânt

Ce motive au determinat o parte din populaţia Ungariei să îşi părăseas-
că locurile de baştină? De unde în ce direcţie s-a desfăşurat această de-

plasare? Ce consecinţe a avut acest proces? Adună cu ajutorul hărţii datele 
referitoare la politica externă a lui Ladislau! Analizaţi situaţia geo-politică a 
ţării! Faceţi o evaluare a strădaniilor de politică externă ale regelui!  [ T ]

SOCIETATEA ÎN SCHIMABARE

Societatea maghiară din secolul al XI-lea

Enumeraţi în baza imaginii grafice principa-
lele categorii ale societăţii maghiare! Ce fel 

de societate se potriveşte cu schiţa prezentată 
în imagine? Ce schimbări se vor produce în baza 
acestei structuri în privinţa unora dintre aceste 
categorii?  [ T ]

Cum prezintă Cronica pictată 
forţele care se află în conflict? 

La ce fel de societate se pot referi 
aprecierile noastre făcute în baza 
imaginii?  [ T ]

Confruntarea dintre oştirile lui Géza şi ale lui 
Solomon sub cetatea Pozsony infăţișată în Cro-
nica pictată. Pe calul alb poate fi văzut Ladislau 
care a condus oştirile lui Géza.

Adunaţi din biblioteca şcolii 
povestiri despre viaţa lui La-

dislau cel Sfânt!  [ C ]

1

3

2

4

5
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LEGILE LUI  LADISLAU CEL SFÂNT 
„1. Înainte de toate am hotărât prin jurământ, că dacă 
ruda oricărui nobil va fi găsită vinovată de furtul unei 

valori mai mari decât o găină, să nu o ascundă sub nici un chip şi să nu o poată apă-
ra dintr-ai lui, nimeni (…) 

4. Dacă de acum încolo tot satul îl face pe cineva hoţ, să fie verificat prin metoda 
judecăţii Domnului. Dacă în urma acesteia se dovedeşte a fi nevinovat, satul să plă-
tească preotului doar bani. Iar dacă va fi găsit vinovat să i se confişte întreaga avere 
în folosul regelui din care un sfert să se dea localnicilor (…)

6. Dacă judele nu taie nasul sclavului sau nu îl spânzură pe acel om liber, să-i pia-
ră toate în afară de fiii şi fiicele lui, şi el să fie vândut.

Iar dacă spânzură om nevinovat, să plătească o sută zece bani şi să dea înapoi 
averea celui spânzurat (…)

12. Dacă vreun om liber sau sclav este prins că fură, să fie spânzurat. Iar dacă 
pentru a scăpa de pedeapsă, se refugiază în biserică, după ce a fost scos afară să fie 
orbit. Iar acel sclav sau om liber care a furat o gâscă sau o găină, să fie orbit la un 
ochi iar ceea ce a furat să dea înapoi (…)

14. Dacă vreun om liber fură în valoare de zece dinari, să fie spânzurat. Dacă fură 
în valoare mai mică de zece dinari, să trebuiască să dea înapoi de douăsprezece ori 
acea valoare şi să plătească şi un bou.

(Din cel de-al II-lea cod de legi al lui Ladislau)  
„3. Acelor preoţi care trăiesc în căsătorie legală şi este prima lor căsătorie, pentru 

păstrarea păcii şi a unităţii duhului sfânt, le permitem temporar acest lucru până ce 
nouă în această privinţă sfântul părinte nu ne va da vreun sfat (…)

11. Dacă cineva duminică sau de sărbătorile mai mari nu merge la biserică din 
districtul său, să fie îndreptat prin bătăi.

22. Cei care după obicei păgân aduc ofrandă lângă fântâni sau duc daruri copaci-
lor, izvoarelor sau pietrelor, să plătească pentru păcatul lor cu câte un bou.”

(Din primul cod de legi al lui Ladislau) 

Subliniaţi în text denumirile diferitelor pături sociale! Enumeraţi pedepsele menţio-
nate în sursă! Explicaţi motivele caracterului exigent al prevederilor! Stabiliţi de care 

domeniu al vieţii religioase se ocupă prevederile! Explicaţi, la ce se referă acestea! [ T ]

Relicva ce adăposteşte craniul lui Ladislau cel 
Sfânt datează de la începutul secolului al XIV-
lea, se găseşte azi la Győr. Se presupune că redă 
întruchiparea domnitorului. În locul de înmor-
mântare al regelui la Oradea (mormântul său a 
fost devastat în perioada otomană) a fost ridicată 
în secolul al XIV-lea şi o statuie ecvestră (călare) 
din bronz. 

De ce a fost popular Ladislau 
cel Sfânt în Ungaria medieva-

lă?  [ O ]

COLOMAN CĂRTURARUL

Ungaria în secolul al XII-lea

Ce transformări sociale evidenţiază harta?  [ T ]

6

7

9

Reprezentarea lui Coloman în Cronica pictată. 
„Dinainte a ştiut regele[Ladislau I] despre Colo-
man că va fi vărsător de sânge.” (Cronica pictată, 
mijlocul secolului XIV)

8
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LEGILE LUI COLOMAN 
„20. Oricare domeniu donat de către Ştefan cel Sfânt să-i revi-
nă de drept oricărui urmaş sau moştenitor după gradul des-

cendenţei naturale. Însă acele domenii pe care alţi regi le-au donat, să fie moşteni-
te din tată în fiu iar dacă nu are fii, să moştenească fratele, iar după moartea aces-
tuia nici fiii lui să nu fie excluşi de la moştenire. Iar dacă respectivul nu are nici frate, 
atunci moştenirea să treacă în proprietatea regelui (…)

40. Comiţii, dacă sunt în satele lor oamneni liberi, de la care pot primi cai şi pot 
aduna o sută de bani, atunci din acel venit să i se pregătească regelui un cavaler cu 
armură de fier; dacă doar patruzeci de bani, atunci un cavaler fără armură de fier iar 
dacă ar fi mai puţin, să-i pună deoparte pentru propriul folos (…) 

42. Cine capturează vreun hoinar fără îngăduinţa regelui, să plătească cincizeci şi 
cinci de bani; iar dacă cineva comite un furt pe timpul şederii mele în acel loc, să se 
lepede de păcat prin proba Domnului său; iar pe chezaş să îl denunţe şi dacă învi-
nuitul se adevereşte a fi nevinovat, el să plătească amenda ca şi  învinuitul; iar dacă 
nu are bani cu ce să plătească, să i se ia libertatea (…)

54. Dacă cineva fură un animal patruped sau un lucru de aceeaşi valoare sau fură 
haine în valoare de douăzeci  de dinari, să fie condamnat ca hoţ.” (Din primul cod de 
legi al lui Ladislau)  

„7. Să nu ţină nimeni nimic din obiceiurile păgâne; iar dacă totuşi cineva într-ast-
fel face dintre cei mai bătrâni, să ispăşască patruzeci de zile, iar dacă e unul tânăr 
şapte zile. 

32. Celora care au devenit preoţi în stare de necăsătoriţi, nu le este permis să ia 
nevastă.” (Din cel de-al II-lea cod de legi al lui Ladislau)  

Enumeraţi care sunt categoriile sociale şi tipul de pedepse care au apărut în legi! 
Alcătuiţi un tabel comparativ între legile lui Ladislau şi cele ale lui Coloman (în co-

loana verticală aşezaţi categoriile sociale, iar în coloana orizontală faptele comise şi felul 
pedepselor aferente acestora)![ [ S ]

Proba apei într-o prezentare medievală. Vino-
vatul, de obicei, nu se scufunda pe când cel 
nevinovat se îneca în apă. Au existat mai multe 
forme ale judecăţii divine precum proba cu fie-
rul încins şi duelul cu săbii.

Care elemente ale justiţiei au 
fost specifice judecăţii divi-

ne? De ce s-a răspândit şi apoi s-a 
redus aceasta începând cu secolul 
al XIV-lea?  [ T ]

NOI LUPTE PENTRU TRON  

Perspectivă de ansamblu a luptelor pentru tron 
din secolele XI-XII

Ce evenimente politice inter-
ne putem identifica cu ajuto-

rul imaginii grafice? Cum se leagă 
acestea unele de altele? Ce procese 
economice şi sociale au favorizat 
aceste evenimente politice? Ce con-
text politic extern se poate deduce 
din această imagine grafică?  [ T ]

10
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În 1091 Ladislau cel Sfânt a cucerit Croaţia. Din acel moment istoria Ungariei şi a Croaţiei s-a împletit. Relaţiile 
dintre cele două ţări în decursul secolelor s-au schimbat mult: la început regii ungari erau încoronaţi şi ca regi 
croaţi, dar începând deja cu secolul al XIII-lea Croaţia a fost considerată ca parte a coroanei ungare şi astfel a fost 
abolită încoronarea croată separată. Ţara a fost guvernată de către banii numiţi de regii Ungariei, iar în interiorul 
Ungariei a format o unitate administrtivă separată, dar nu s-a bucurat de independenţă mai mare decât celelal-
te bănii, iar conducătorii acesteia au fost baroni maghiari.

În 1091 Ladislau cel Sfânt a cucerit Croaţia. Din acel moment istoria Ungariei şi a Croaţiei s-a împletit. Relaţiile În 1091 Ladislau cel Sfânt a cucerit Croaţia. Din acel moment istoria Ungariei şi a Croaţiei s-a împletit. Relaţiile 

te bănii, iar conducătorii acesteia au fost baroni maghiari.

Să stabilim, ce relaţii au existat între cele două state! Să decidem, dacă este vorba de o uniune personală sau de o contopire 
totală! Să stabilim, ce interese sau puncte de vedere pot influenţa aprecierea istorică! [ T ]

Schimbările teritoriale şi de stat juridic ale Croaţiei în secolele XI-XIII 

Urmăriţi pe hartă schimbările statutului juridic al Croaţiei! Cum s-a modificat teritoriul Croa-
ţiei? Cu ajutorul unui atlas istoric faceţi o comparaţie între teritoriul Croaţiei de azi şi cel din 

Evul Mediu! [ T ]

În anul 1083 au fost declaraţi 
ca sfinti: regele Ștefan, prinţul 
Emeric și episcopul Gerhard. 
La acea vreme deja era re-
glementat procesul de sanc-
tificare. A avut loc un proces 
regulamentar de sanctifica-
re, condus și controlat de pa-
palitate. Astfel,procesul s-a 
desfășurat în dependenţă de 
regii maghiari și de papalita-
te.

În anul 1083 au fost declaraţi În anul 1083 au fost declaraţi 

Dezbateţi ce rol a ju-
cat relaţia cu papalita-

tea din punctul de vedere 
al puterii regale? Explicaţi 
problemele, consecinţele 
interne şi externe ale rela-
ţiilor stabilite cu papalita-
tea!  [ O ]

Alcătuiţi un tablou 
despre sfinţii de ori-

gine maghiară! În tablou 
includeţi biografia lor, acti-
vităţile lor mai importante 
şi să evaluăm pe scurt ce 
rol au îndeplinit în isto-
ria Ungariei, respectiv în 
imaginea străinilor despre 
maghiari!  [ S ]

Primii sfinţi maghiari:
 Ştefan, Ladislau, Emeric şi Gerhard. 
Prezentare din secolul XV

Uniunea personală: una 
dintre formele tempora-
le ale relaţiilor interstatale 
între două sau mai multe 
state în care persoana şe-
fului statului este identi-
că dar statele îşi păstrea-
ză propriile politici în toa-
te celelalte treburi de stat 
(parlament, organizare 
statală, administraţie, jus-
tiţie). 
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Maghiarii, cu descălecarea în Bazinul Carpatic, iar mai apoi prin întemeierea statului lor s-au raliat la Europa creş-
tină, s-au deosebit în mai multe privinţe timp de încă câteva secole bune de mediul occidental (obiceiuri de 
drept, stare economică, aspecte corporale, etc.).

Dezbateţi care a fost imaginea despre maghiari în lumea occidentală! Stabiliţi care 
factori au influenţat apariţia acestei imagini! Faceţi o comparaţie între concluziile 

voastre şi relatările episcopului Otto, istoriograful împăratului Frederic I, care însoţindu-şi 
domnitorul în Ţara Sfântă, a traversat Ungaria!  [ T ]

„Această provincie numită din vechime Panonia, dat fiind că este împrejmuită jur 
împrejur de păduri şi munţi, mai ales de Appenini [Carpaţi] a cărui interior este câm-
pia largă a şesului şi care străluceşte de cursul râurilor şi al fluviilor, bogată în păduri 
cu vânat, îmbelşugat de diferite soiuri, este recunoscută prin frumuseţea ei natura-
lă în plină floare şi pentru pământurile sale rodnice încât e văzută ca Paradisul Dom-
nului sau ca renumitul Egipt. Cum spuneam, e o privelişte atrăgătoare a naturii dar, 
precum e obiceiul la popoarele barbare, abia o împodobesc clădiri şi ziduri; hotare-
le ei sunt mărginite mai degrabă de râuri repezi precum şi de păduri şi lanţuri mun-
toase. (…)

Ungurii aceştia au un aspect exterior dezgustător, au ochii adânciţi, sunt de statură 
mică, iar prin limba şi moravurile lor sunt atât de barbari şi de sălbatici încât pe drept 
cuvânt am putea da vina pe capriciile norocului sau să ne minunăm de răbdarea lui 
Dumnezeu fiindcă a lăsat pradă acest frumos pământ acestor monştri ai omenirii pe 
care nu-i pot numi nici măcar oameni. 

Însă totuşi sunt mai circumspecţi şi pot să spun că nu se apucă de nimic fără să 
nu fi discutat pe-ndelete ce au de făcut. Deşi adăposturile lor atât la sat cât şi în ora-
şe sunt din cele mai sărăcăcioase, adică sunt din trestie, iar din lemn numai foarte rar,  
iar din piatră şi mai rar, toată vara şi toamna o petrec în corturi. În curtea regelui lor se 
adună într-aşa fel că fiecare dintre cei mai de vază îşi aduce cu el scaunul, nu le scapă 
să nu discute îndelung despre starea statului lor. În iernile geroase fac acelaşi lucru în 
casele lor. Faţă de căpetenia lor sunt atât de ascultători încât ar considera a fi un păcat 
strigător la cer nu doar să îl supere contrazicându-l şi chiar să şuşotească ceva în se-
cret. De aceea, deşi ţara se împarte în câte 70 sau mai multe isprăvnicii, două sferturi 

din tot venitul intră în visteria regelui şi doar o parte 
îi revine ispravnicului  şi nu e nimeni în ditamai ţara 
în afară de rege care se încumetă să bată monedă 
sau să perceapă vamă. De aceea dacă vreunul dintre 
ispravnici îl jigneşte cât de puţin pe rege sau pentru 
aşa ceva dacă ar fi doar bănuit chiar şi pe nedrept, 
atunci oricare slugă de rang mai mic trimisă de la 
curte îl prinde de unul singur chiar şi atunci dacă or-
tacii săi sunt încă în preajma sa, îl pune în lanţuri şi 
îl poartă pe la tot feluri de torturi. Principele nu îşi 
doreşte ceea ce pe la noi ca asupra unui învinuit să 
judece unul de rangul lui, iar învinuitului nu i se dă 
şansa să se apere, ci toţi iau simpla vrere a  principe-
lui drept literă de lege. Dacă regelui cândva îi vine să 
pornească război, toţi se unesc fără şovăială într-un 
singur trup (…)” (Otto, episcop de Freising, secolul XII)

Stabiliţi cum gândeşte autorul despre maghiari? 
Analizaţi cauza părerilor autorului! Adunaţi datele 

referitoare la economia Ungariei şi societatea maghiară 
şi în baza acestora să caracterizăm situaţia din ţară!  [ T ]

Oare din ce motiv e prezen-
tat în secolul XV-lea în spaţiul 

german acest eveniment în felul 
acesta?  [ T ]

Incedierea mânăstirii St. Gallen în timpul rai-
durilor asupra Europei Occidentale (prezentare 
germană din secolul XV)
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ÎNFIINŢAREA CANCELARIEI Béla al III-lea, folosindu-se 
de experienţa sa din Bizanţ, a consolidat puterea rega-
lă. Prin creşterea numărului ştiutorilor de carte a moder-
nizat statul. Pentru emiterea de diplome regale a înfiin-
ţat cancelaria. În fruntea noii instituţii s-a aflat cancela-
rul, de obicei, cardinalul de Esztergom. Cel care a conce-
put textul a fost notarul, iar cel care s-a îngrijit de acura-
teţea textului a fost scribul. Béla a dispus ca problemele 
discutate în faţa regelui să fie consemnate în scris (1181). 
Astfel a crescut simţitor numărul diplomelor emise
(cazuri de litigiu, donaţii de domenii). 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ – VENITURI REGALE ÎN 
CREŞTERE În secolul al XII-lea preponderenţa creşterii 
animalelor a fost înlocuită cu cea a cultivării pământu-
lui.  (Deocamdată în sistemul de alternanţă al păşunii cu 
terenul cultivabil). Paralel cu acesta a devenit dominant 
modul de viaţă sedentar, s-au înfiinţat câteva oraşe şi 
mii de sate mărunte. Populaţia s-a putut hrăni din belşug 
pentru că datorită densităţii demografice scăzute a con-
tinuat să existe pământ cultivabil din belşug având la dis-
poziţie totodată şi bogatul efectiv de animale de vânat şi 
pescuit din păduri şi ape. Populaţia ţării s-a înmulţit ra-
pid (s-a apropiat de două milioane).

Dezvoltarea socială şi economică a fost impulsionată 
de către emigranţii, oaspeţii (hospes) ce au sosit din Oc-
cident. În secolul al XII-lea se stabilesc, sosind din Germa-
nia, primele comunităţi mai mari de saşi în Szepesség şi 
în Transilvania. Saşii şi alţi hospes au înfiinţat primele 
noastre oraşe în sensul occidental adică care au dispus 
de o autoguvernare (Esztergom, Székesfehérvár). Dintre 
bogăţiile minerale sarea a fost cea mai importantă, din 
a cărei exploatare domnitorul a tras foloase semnificati-
ve.  Am avut şi mine de aur şi de argint.În pieţe a crescut 
numărul articolelor cu care se făcea comerţ. Comerţul de 
distanţă şi operaţiunile financiare le-au desfăşurat izma-
eliţii (nume dat etniilor musulmane) şi evreii. 

În urma scăderii suprafeţelor domeniilor regale şi a 
dezvoltării economice, în contrast cu scăderea veniturilor 
de pe domeniile regale, au crescut veniturile obţinute 
din suveranitatea regelui, a așa-numitelor venituri 
regale.  Dintre acestea cel mai important venit a fost cel 
al schimbului de bani (beneficiul camerei): vechile mone-
de erau schimbate anual cu altele noi, iar pentru asta tre-
buia plătită o taxă de schimb. (Taxa putea atinge uneori 
şi 50%, deci atâta cotă parte a cerut domnitorul pentru 
monedele vechi.) Creşterea economiei, a comerţului a 
mărit şi veniturile obţinute din vamă. 

ANDREI AL II-LEA – NOUA ORÂNDUIRE După moar-
tea lui Béla al III-lea între fiii săi au izbucnit lupte pentru 
tron. În final, coroana a ajuns pe capul lui Andrei al II-lea 
(1205–1235). În următorii zece ani de lupte interne do-
naţiile făcute pentru a-şi câştiga adepţi au redus dome-
niile regelui. Dar Andrei şi după obţinerea tronului a 
împărţit nesăbuit susţinătorilor săi domeniile regale. 
Politica sa privind proprietatea a denumit-o „politica no-

ilor măsuri”. A susţinut că „măsura cea mai bună în pri-
vinţa donaţiilor este lipsa de măsură”. Suprafaţa dome-
niilor regale s-a redus încă din vremea lui Béla al III-lea 
(Béla a donat prima data toată suprafaţa domeniilor re-
gale dintr-un întreg comitat), iar în timpul lui Andrei a 
scăzut substanţial. Prin aceasta, sistemul datând de pe 
vremea lui Ştefan cel Sfânt conform căruia pilonul de 
bază al puterii regale a fost domeniul regal (isprăvni-
ciile cetăţilor), a intrat în criză. A apărut o problemă du-
blă: din ce să se obţină venituri pentru întreţinerea curţii 
regale şi partea materială pentru desfăşurarea de campa-
nii militare şi prin ce mijloace să se impună autoritatea re-
gelui în conducerea ţării. 

Problemele financiare, domnitorul a dorit să le rezol-
ve prin creşterea veniturilor obţinute de pe urma taxelor 
regale. Pentru administrarea veniturilor regale a înfiinţat 
o nouă dregătorie, cea de vistier. Însă taxele regale, în 
ciuda dezvoltării economice a ţării, nu au putut com-
pensa pierderile de venituri cauzate de reducerea 
domeniilor regale. De aceea regele, cu ocazia schimbă-
rii banilor, a adoptat o politică de devalorizare a banilor 
în sensul că în noile monede a redus cantitatea de metal 
preţios. Pentru a avea venituri sigure, regele a dat vămi-
le şi comerţul cu sarea în arendă cămătarilor izmaeliţi
(musulmani din Ungaria) şi evrei.   Aceste măsuri au creat 
nemulţumiri în rândul unor pături largi. 

Nemulţumirea a fost amplificată şi de către expediţiile 
de război (Halici, Ţara Sfântă) ale lui Andrei. Întreţinerea 
acestor expediţii a devenit cu atât mai greoaie, cu cât 
oştirea cetăţilor finanţată din domeniile regelui a intrat 
în criză. Domnitorul s-a văzut nevoit să recurgă pentru 
expediţiile sale la armatele particulare ale magnaţilor, 
așa-numitele banderii ceea ce  l-a costat noi sume şi noi 
donaţii de domenii. Nobilii de excepţie prin mărimea 
domeniilor lor, a puterii lor militare şi a funcţiilor deţinu-
te, dorind să se distingă de ceilalţi nobili,  s-au numit de 
atunci baroni. 

MIŞCAREA BULA DE AUR Baronii nu au primit însă în 
mod egal domenii şi dregătorii spre deosebire de rude-
le reginei Gertrud sosită din străinătate. De aceea mânia 
baronilor nemulţumiţi de funcţiile şi indemnizaţiile 
primite de rudele reginei Gertrud, s-a îndreptat împo-
triva acesteia. Nemulţumiţii au ucis-o pe regină în Pilis 
(palatinul Bánk, 1213). Faptul că regele a pedepsit doar 
câţiva complotişti indică slăbirea puterii regale.    

Nemulţumiţi au fost şi micii proprietari fiindcă do-
naţiile peste măsură ale regelui au pus în pericol libe-
tăţile lor. Baronii, care au pus mâna pe cetăţile regeşti, 
s-au străduit ca să supună pătura socială de războinici 
servienși (slugile regelui), care până atunci se subordona 
numai regelui. Pericolul de a ajunge în subordinea ma-
rilor latifundiari particulari a fost şi mai mare în cazul 
iobagilor de cetate. 

Baronii nemulţumiţi omişi de la donaţii, sprijinin-
du-se pe masele de servienși şi iobagi de cetate, au 
obligat regele ca în ziua „de legiuire” la Székesfehérvár 

13. Declinul puterii regale 
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să emită o diplomă (bulă) care să le asigure interesele. 
După pecetea de aur a diplomei, a fost numită Bula de 
Aur. 

Bula de Aur a interzis donarea unor întregi comitate, 
comasarea de funcţii dregătoreşti, obţinerea de domenii 
şi de funcţii dregătoreşti de către străini. În articolul 31 
al bulei (clauza de rezistenţă) i-a împuternicit pe baroni 
şi pe episcopi să opună rezistenţă în cazul în care regele 
ar încălca prevederile bulei. Cele mai multe articole îi fa-
vorizează pe servienșii care au constituit forţa de bază a 
mişcării. Printre înlesnirile mai importante fi gurează: con-
fi rmarea scutirii lor de impozit, nu pot fi  prinşi (arestaţi) 
fără hotărârea unui judecător, fără permisiunea lor nici 
măcar regele nu are dreptul să poposească pe domeniile 

lor, libertatea dreptului de a lăsa moştenire, sunt datori să 
meargă la luptă doar pentru apărarea patriei, în luptele 
din afara ţării cheltuielile lor sunt suportate de către rege. 

Interesele bisericii nu s-au reflectat în Bula de Aur 
ba chiar în unele domenii clerul a fost dezavantajat (de 
exemplu interzicerea plăţii dijmei în bani). De aceea cle-
rul înalt l-a constrâns pe rege să reînnoiască Bula de Aur 
(1231). În noua variantă a fost omisă interzicerea plăţii în 
bani a dijmei, iar dreptul de rezistenţă a fost extins şi asu-
pra cardinalului de Esztergom. Mai târziu însă, domnito-
rul nu a respectat prevederile nici din prima şi nici din a 
doua Bulă de Aur fiindcă a intrat tot mai mult sub influen-
ţa grupurilor de baroni care l-au sprijinit continuându-şi 
politica de donaţii a domeniilor.

ARHIVĂ

ÎNFIINŢAREA 
CANCELARIEI 

„Dată fiind josnicia firii ome-
neşti şi pentru că aducerea 
aminte de lucrurile din vre-

murile care au trecut se dau uşor uitării,  se cuvi-
ne să fie confirmat prin puterea lucrurilor scrise 
ceea ce părţile contractante au convenit între ele. 
Ca aceste lucruri să se păstreze constant şi  intact 
prin puterea scrisului şi mărturia bărbaţilor potri-
viţi acestei sarcini, eu, Béla, regele glorios al Un-
gariei îngrijindu-mă cu băgare de seamă de viito-
rul demnităţii mele regeşti – ca nu cumva vreun 
caz discutat şi învoit să fie dat uitării- am conside-
rat necesar ca fiecare lucru prezentat în faţa mări-
ei mele să fie întărit prin mărturia scrisului”. (Din Di-
ploma lui Béla al III-lea din 1181)

Stabiliţi cel mai important scop al emiterii diplo-
mei! Explicaţi cauzele şi consecinţele emiterii do-

cumentului! [ T ]Emiterea diplomelor de donaţii în Ungaria secolelor XII-XIII

Ce tendinţe se pot observa în imaginea grafică? Ce fel de factori 
au stat la baza acestei tendinţe?  [ T ]

DEZVOLTARE ECONOMICĂ – VENITURI 
REGALE ÎN CREŞTERE 

„Pământul regatului Ungariei este în privinţa întin-
derii sale una dintre cele mai mari ţări ale lumii; iar 
în general se spune că este în lungime de mărimea 

a patruzeci de zile de mers şi tot atâta şi în lăţime. Pământul său este propice păşu-
natului şi este foarte bogat în pâine, vin şi carne, aur şi argint iar belşugul în peşti 
îl depăşeşte pe cel al mai multor ţări, în afară de Norvegia unde şi în loc de pâine 
se mănâncă peşte. Pământul ei este în general de şes cu mici dealuri şi dâmbe iar 
pe alocuri sunt munţi foarte înalţi. În părţile transilvane sunt munţi de sare uriaşi şi 
din aceste locuri se exploatează sarea ca piatra şi o transportă în toate zările ţării şi 
chiar şi în ţările învecinate.” (Relatarea unui călugăr francez despre starea Ungariei de 
la sfârşitul secolului al XIII-lea)  

Subliniaţi în text cuvintele, expresiile referitoare la economia ţării!  [ T ]

Monedele lui Béla al III-lea

Ce fel de monede a emis Béla al III-lea? Prin ce se stabilea în epoca respectivă valoarea banilor? Ce a făcut posibil apariţia 
circulaţiei banilor In Ungaria? Ce avantaje a avut curtea regală din aceasta?  [ T ]
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„(…) Venind așadar toţi credin-
cioșii noștri oaspeţi germani din 
Transilvania și căzând cu umilin-
ţă la picioarele maiestăţii noastre 
și plângându-se ne-au arătat că ar fi căzut cu totul din libertatea cu care au fost chemaţi 
de prea-evlaviosul rege Géza, bunicul nostru și dacă maiestatea noastră regală nu deschi-
de spre dânșii ochii cu obișnuita sa bunătate, aflîndu-se cu totul săraci, nu ar putea face 
maiestăţii regale nici o slujbă. Așadar noi, plecându-ne urechile cu obișnuita bunătate 
spre plângerile lor drepte, vrem să se facă cunoscut celor de faţă și celor viitori că noi, căl-
când pe cucernicele urme ale înaintașilor noștri și mișcaţi fiind din adâncul inimii, le- am 
înnoit libertatea de mai înainte. Însă în așa fel ca tot poporul începând de la Uaros [Orăş-
tie/Szászváros] până la Baralt [Baraolt/Barót] dimpreună cu pământul secuilor, cu pămân-
tul Szebus [Sebeş/Sebes] şi pământul Daraus [Darot/Darót]  să fie un popor și să se soco-
tească sub un jude, desfiinţându-se din rădăcină toate comitatele, afară de cel de Sibiu. 

Iar comitele Sibiului, oricine va fi, să nu cuteze a orândui dregător în sus-zisele comi-
tate, decât numai dintre cei ce locuiesc între dânșii; și poporul să-l aleagă pe acela [jude] 
care va fi mai potrivit. Iar în comitatul Sibiului să nu cuteze altcineva să strângă birul.

Evidenţa veniturilor lui Béla al III-lea care a fost întocmită probabil cu ocazia 
căsătoriei sale cu o prinţesă franceză

Faceţi o evaluare a surselor de venit ale regelui Béla! 
Ce proporţii pot fi observate între acestea? Ce fel de 

schimbări au survenit de la epoca regelui Ştefan încoace? 
Ce fel de procese stau la baza acestor schimbări? [ T ]

Economia Ungariei în secolele XII-XII

Inventariaţi şi analizaţi carac-
teristicile geografice ale ţării! 

Ce factori au influenţat traseul 
drumurilor comerciale şi natura 
mărfurilor transportate? Ce fel de 
schimbări putem observa în com-
paraţie cu situaţia din secolul al 
XI-lea?  [ T ]

Capela Palatului Regal de la Eszergom

În ce stil a fost construit Pala-
tul Regal? Ce fel de procese 

indică aspectul exterior al palatu-
lui?  [ T ]

5
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Politica noii orânduiri 

Ce cauze au contribuit la introducerea acestei poli-
tici şi care au fost consecinţele ei?  [ T ]

Politica externă a lui Andrei al II-lea

Caracterizaţi în baza hărţii strădaniile politice ale lui Andrei al 
II-lea! Prin ce a continuat politica predecesorilor săi şi prin ce s-a 

deosebit de ei? Faceţi o comparaţie între strădaniile sale de politică 
externă şi măsurile sale economice! [ T ]

 Iar pentru folosul camarelor noastre să fie datori a plăti pe an cinci sute de mărci de 
argint.(…) Vor trimite cinci sute de ostași în expediţiile regale în cuprinsul graniţelor re-
gatului și peste graniţă o sută, dacă regele va merge în persoană; iar dacă el va trimite 
pe un iobag al său în afara regatului, sau spre ajutorul unui prieten al său, sau în trebu-
rile sale proprii, ei vor fi datori a-i trimite numai douăzeci și cinci de ostași. Pe preoţii lor 
să și-i aleagă liber, pe cei aleși să-i înfăţișeze spre întărire și să le plătească dijmele și în 
toate drepturile bisericești să răspundă faţă de ei după vechiul obicei. În afară de cele 
mai sus zise, le-am dat pădurea românilor și a pecenegilor, dimpreună cu apele, ca să le 
folosească împreună cu sus-numiţii români și pecenegi. (…)” (Diploma de privilegii a lui 
Andrei al II-lea către saşii transilvăneni, 1224)

Transilvania în secolul XIII

Prezentaţi cu ajutorul hărţii compoziţia etnică a 
Transilvaniei în secolul al XIII-lea! De ce realităţi pot 

fi legate diferitele etnii? Să rememorăm cele învăţate 
referitor la teoria continuităţii daco-romane şi să le ra-
portăm la harta aceasta!  [ T ]

Stabiliţi de ce se adresează 
saşii regelui Andrei al II-lea? 

Subliniaţi etniile (popoarele) care 
apar în text! Faceţi o evidenţă a 
privilegiilor obţinute de către saşi! 
Ce primeşte regele în schimbul pri-
vilegiilor? Subliniaţi în text propozi-
ţia referitoare la autoadministrare! 
Stabiliţi cum am denumi azi privile-
giile obţinute de către saşi?  [ S ]

9
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MIŞCAREA BULA DE AUR 
„2. Şi mai dorim în continuare ca nici noi şi nici urmaşii 
noştri să nu-i prindă de dragul unor domni mai mari 

pe servienși, [domeniile lor] să nu le răscolească, doar dacă mai întâi nu au fost citaţi 
în faţa unui tribunal şi n-au fost condamnaţi. 

3. De asemenea nu vom strânge nici un fel de bir şi nu vom cere nici un fel 
de „dinari liberi” după domeniile servienșilor, nici nu vom poposi în casele lor, 
numai dacă ne vor invita ei.

4. Dacă vreun serviens moare fără a avea un fiu moştenitor, o pătrime din 
averea sa să o moştenească fiica lui, iar despre restul să dispună după cum cre-
de de cuviinţă. În cazul unei morţi subite, moșia să fie moștenită de către rude-
le acestuia, care îi sunt mai apropiate. Iar dacă nu are nici un fel de neamuri, aces-
te moșii vor fi luate în proprietate de către rege.

7. Iar dacă regele vrea să poarte război în afara ţării, servienșii să  nu trebuiască să îl 
însoţească, să plătească din banii lui, iar după revenirea lui în ţară servienși să nu plătească 
taxă de război. Dar dacă din partea duşmanului intră armată în ţară, toţi sunt datori 
să meargă uniţi la luptă. Deasemenea, chiar dacă mergem în afara ţării cu oşti-
rea, toţi aceea sunt datori să ni se alăture care deţin isprăvnicii sau primesc 
bani de la noi.

11. Dacă sosesc oaspeţi în ţară, adică oamenii de rang superi-
or, aceştia să nu fie ridicaţi în rang fără hotărârea sfatului ţării (sfatul 
regal)  (…)

16. Nu donăm şi nu dăm pe vecie comitate întregi sau orice fel de 
dregătorie sau proprietate.

17. Nimeni să nu fie privat vreodată de acele domenii pe care le-a 
primit pentru serviciu drept.

19. Iobagii de cetate trebuie menţinuţi în libertăţile primite de la regele cel 
sfânt. La fel şi cu oaspeţii, fie ei din oricare naţie, trebuie menţinută libertatea pe care 
au avut-o de la începuturi.

20. Nimeni să nu fie dator a răscupăra dijma în bani, ci aşa cum pământul dă acea re-
coltă în vin sau produse, aşa să fie plătită. Iar dacă episcopii vă contrazic, nu-i vom sprijini.

23. Banii noştri noi să rămână în folosinţă timp de un an de zile de la Paşte la Paşte. Iar 
dinarii să fie tot aşa cum au fost pe vremea lui Béla al III-lea.

24. Nobilii ţării, izmaeliţii şi evreii să nu poată fi ispravnici de comerţ, lucrători la mo-
netărie, colectori ai taxei pe sare şi vameşi (…) 

26. Nu este voie să se facă donaţii de domenii [persoanelor] din afara ţării. Dacă au fost 
donate sau vândute asemenea domenii, trebuie dată posibilitatea locuitorilor ţării să le 
răscumpere.

30. În afară de aceşti patru dregători şi anume: palatinul, banul şi judecătorii de curte 
ai regelui şi reginei, nimeni să nu mai deţină mai multe funcţii. 

31. De asemenea mai rânduim, ca dacă pe viitor cineva dintre noi sau urmaşii noştri ar 
dori să lucreze împotriva acestor rânduieli, prin puterea acestei diplome să le fie îngăduit 
a se opune pe vecie în prezent şi în viitor, dimpreună şi separat, atât episcopilor cât şi ce-
lorlalţi demnitari şi nobili  [se referă la baroni] ai ţării noastre, fără a fi etichetaţi drept infi-
deli. (Din diploma cu pecetea din aur a lui Andrei al II-lea, Bula de Aur, 1222)

 „17. Iar palatinul să judece fiecare om fără nici o deosebire, cu excepţia feţelor biseri-
ceşti şi  a clerului precum şi a cazurilor de căsătorie, vasalitate şi a altor cazuri bisericeşti, 
care par să ţină sub orice pretext de judecata instanţelor bisericeşti (…)

26. Dându-ne de bună voie acordul ca în cazul în care noi sau fiii sau urmaşii noştri ar 
vrea să încalce libertăţile pe care le-am acordat, cardinalul de Eszergom să fie în drept, ca 
după o atenţionare legală, să ne ameninţe cu excomunicarea.” (Din varianta reînnoită a 
Bulei de Aur din 1231)

Chipul lui Andrei al II-lea şi blazonul său pe 
pecetea Bulei de Aur

Identificaţi pe pecete simbo-
lurile puterii regale!  [ T ]

Stabiliţi ce categorii sociale 
sunt amintite în diplomă! 

Enumeraţi nedreptăţile care fi-
gurează în text! Comentaţi cele 
cuprinse la punctul 31! Explicaţi 
în ce măsură este emiterea Bulei o 
consecinţă a politicii regelui And-
rei!  [ T ]

Stabiliţi în ce diferă docu-
mentul din 1231 de Bula 

din 1222! Explicaţi motivele dife-
renţelor! [ T ]
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„1.Evrei, sarazini adică ismaeliţi nu vom mai pune în fruntea visteriei, a monetări-
ei, a exploatării sării, a colectării impozitelor sau a altor oficii publice; şi nu vom face 
nici un fel de înşelătorie prin care aceştia i-ar putea asupri pe creştini.

2. Deasemenea vom lua măsuri ca evreii şi sarazinii, adică ismaeliţii, să fie marcaţi 
cu ceva semn şi separaţi de creştini (…)

6. Totodată vrem ca bisericile să îşi transporte liber sarea către bisericile lor (…) 
iar bisericilor pentru veniturile de până acum  pe care le-au primit din sare, în afară 
de dijmă, le vom plăti zece mii de mărci cinci ani consecutiv (…) 

9. Nu impunem nici un fel de impozit şi nici un fel de taxe ale visteriei clericilor şi 
feţelor bisericeşti şi nu vom lucra intenţionat în contra intenţiilor lor, dacă vor avea 
aşa ceva.” (Din tratatul de la Bereg din 1233)

Stabiliţi, ale cui interese apără tratatul! Stabiliţi pe cine vor să dezavantajeze şi în baza 
cărui fapt?  [ T ]

Biserica abaţiei din Lébény.
 În vremea lui Andrei al II-lea şi domnii feudali mai înstăriţi au dispus construirea de biserici. 
Lébény a fost ctitorită de membrii din neamul Győr

În ce stil este construită biserica? Ce proces indică construirea bisericii?  
[ T ]

Părerea despre Andrei al II-
lea a cunoscut situaţii extre-
me în decursul istoriei. În de-
cursul Evului Mediu şi a epo-
cii moderne timpurii a fost 
considerat cel mai cunoscut 
şi apreciat rege, pe când în 
a doua jumătate a secolului 
al XX-lea a dominat o părere 
total contrară.    

Părerea despre Andrei al II-Părerea despre Andrei al II-

total contrară.    

Explicaţi în ce măsură influ-
enţează posteritatea, părerea 

despre o personalitate istorică? 
Dezbateţi care sunt factorii care 
influenţeză părerea despre o per-
sonalitate istorică!  [ T ]

„După acesta a domnit preaputernicul şi renumitul rege Andrei. El a vizitat şi Ţara 
Sfântă unde prinţii de acolo l-au ales drept căpetenie al lor şi dimpreună cu ungurii şi 
cu secuii a pus pe fugă oştirea sultanului de Babilon. După aceea asirieni şi alte popo-
are l-au cinstit cu oştirea sa dimpreună reîntorcându-se în Ungaria cu mare glorie (Si-
mon de Keza, Despre faptele ungurilor, 1282–1285)  

„După aceea, regele Andrei, la porunca Papei a vizitat Ţara Sfântă. Această po-
runcă o primise încă de când fusese prinţ, (…) Căci el prin aceasta a îndeplinit şi şi-a 
asumat făgăduinţa faţă de talăl său. Iar acolo în Ţara Sfântă, a fost făcut căpetenia şi 
căpitanul armatelor creştine în luptele cu  sultanul Babilonului după care a ajuns un 
învingător glorios.Trei luni a petrecut acolo. În final, golind visteria statului a făcut 
rost de moaştele diferiţilor sfinţi, (…) pe care le-a putut aduna atunci.” (Thuróczy Já-
nos, Cronica ungurilor, 1488)

„Fiul mai în vârstă al lui Béla [Béla al IV-lea] i-a făcut mai multe griji: cel care poartă 
coroana şi este căsătorit nu numai că vrea să întreţină curte mare dar vrea şi să dom-
nească cu puteri depline. Ţara a început să se infiripeze din două părţi ce îşi dădeau 
mâna. Dintre cei mai mari stăpâni fiecare se dădu la prădăciuni. Adesea, punând mâna 
pe arme s-au tăiat patrioţi pe patrioţi ca o pildă blestemată. Starea nobilimii îşi dorea 
vechile drepturi înapoi; poporul de rând ceru sprijin împotriva ismaeliţilor [musulman-
ilor] şi evreilor care îl hărţuia. În acest context periculos, la propunerea unuia cu suflet 
bun, regele Andrei convocă Sfatul Ţării. Şi fu emisă o hotărâre confirmată cu o pecete 
din aur; dar măcar de s-ar fi respectat!” (Virág Benedek, Secole maghiare, 1809)  

„Începând cu primul an de domnie al lui Andrei s-a accelerat procesul de fârâmiţa-
re feudală. Ca să îi dezarmeze pe sprijinitorii fratelui său mai mare, să câştige de par-
tea sa marea nobilime latifundiară, a continuat în ritm accelerat politica de donare a 
domeniilor. (…) În campaniile din Halici în care Andrei s-a văzut nevoit să recurgă la 
ajutorul marilor stăpâni latifundiari, au grăbit şi mai mult acest proces de dezintegra-
re.” (Székely György, Istoria Ungariei I., 1965)  

„Importanţa reformei domeniilor latifundiare [a lui Andrei al II-lea] este evidentă, 
dar nu este uşor să o apreciem sau să-i găsim motivele. Cu siguranţă că poziţia lui 
Andrei a fost consolidată prin faptul că i-a permis să îşi facă adepţi credincioşi dar a 
slăbit-o pe cea a urmaşilor săi fiindcă a creat o nobilime puternică şi cu conştiinţă de 
sine. Deci, într-o perspectivă mai îndelungată a dăunat puterii regale. În acelaşi timp 
este evident că prin consolidarea păturii marilor stăpâni latifundiari (de pământ) şi 
structura socială a Ungariei a devenit mai „occidentală”.  Nu a fost însă vorba -  cum se 
putea citi în cărţile de istorie mai vechi – de împământenirea sistemului feudal.” (En-
gel Pál, Integrarea în Europa, 1990)

Stabiliţi de care evenimente 
din domnia lui Andrei al II-lea 

s-au ocupat istoricii posterităţii? 
Selectaţi pe grupe în funcţie de 
sursele prezentate, dacă acestea 
îl prezintă pozitiv sau negativ pe 
Andrei al II-lea! Explicaţi care este 
motivul aprecierilor negative sau 
al celor pozitive!  [ T ]
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SITUAŢIA POLITICĂ INTERNĂ După moartea lui Andrei 
al II-lea a urcat pe tron fiul său Béla al IV-lea care a criti-
cat dur politica tatălui său (1235–1270). S-a străduit să 
restabilească prestigiul autorităţii regale şi de aceea 
a început să ia înapoi domeniile regale donate de ta-
tăl său.  Nu a ţinut cont de nimeni căci rând pe rând 
a trecut la recuperarea de la baroni, servienși, ba chiar  
de la iobagii de cetate a domeniilor donate de tatăl său. 
Domnitorul poziţionându-se în conflict cu toate pături-
le clasei conducătoare a rămas fără sprijin. Câteva din-
tre măsurile sale care au fost menite să consolideze pu-
terea regală chiar au amplificat antipatia faţă de el. În 
Sfatul Regal a pus să fie arse scaunele baronilor astfel 
încât, în afară de clerul înalt şi prinţi, nimeni nu a putut 
să se aşeze în prezenţa regelui. Dacă mai devreme ba-
ronii se puteau înfăţişa regelui fără a conveni acest lu-
cru în prealabil, Béla a condiţionat acest fapt de înainta-
rea unei cereri.

Când călugărul Julianus a adus vestea apropierii peri-
colului tătăresc (mongolii) (1237) Béla a oprit reluarea do-
meniilor pentru apărarea ţării. Însă baronii şi servienșii au 
continuat să aibă o atitudine duşmănoasă faţă de rege. 

Încordarea internă a fost amplificată şi datorită faptului 
că fugind din faţa tătarilor, cumanii au cerut permisiunea 
să se refugieze în Ungaria. Domnitorul s-a aflat într-o si-
tuaţie dificilă. Dacă i-ar fi refuzat, s-ar fi putut aştepta la o 
pătrundere violentă a lor în ţară, dar dacă îi primea pe cei 
circa 40 000 de cumani trebuia să ia în calcul un eventual 
conflict între aceştia şi maghiarii sedentari. Pentru apă-
rarea ţării a avut nevoie de cavaleria uşoară a cumanilor, 
astfel Béla le-a permis să intre în ţară. Regele cumanilor, 
Kötöny, aparent s-a creştinat şi s-a aşezat în zonele mai 
puţin populate ale Câmpiei Ungare. Însă cumanii trăiau 
un mod de viaţă nomad (caii lor păşteau semănăturile, 
răpeau femei de nevastă), ceea ce a dus la conflict cu po-
pulaţia maghiară. Regele, neavând altă soluţie de a decide 
în litigiile dintre maghiari şi cumani, le-a luat partea cuma-
nilor, astfel că diferendele dintre rege şi supuşii săi au 
continuat să se adâncească.   

INVAZIA TĂTARILOR (1241–1242) Când tătarii au ocu-
pat şi Kievul (1240) Béla a cerut ajutorul domnitorilor 
creştini din Europa. Aceştia însă au fost preocupaţi de 
conflintele dintre ei şi problemele lor interne şi nu au 
simţit vreun pericol pentru ţara lor.  

În 1241 tătarii au năvălit în Ungaria din trei direcţii. Ar-
mata de circa 60 000 de inşi care a intrat în ţară pe la pasul 
Verecke a fost condusă de către hanul Batu. Aripa lor de 
dreapta după ce au devastat Polonia şi Moravia a atacat 
dinspre nord-vest, iar aripa stângă a pornit atacul spre in-
teriorul ţării dinspre Transilvania. 

Béla a chemat ţara la arme (au purtat împrejur sabia cu 
sânge). Însă notabilităţile aflate în conflict cu regele s-au 
adunat doar foarte încet (banderii ale baronilor, ale cleru-
lui înalt, oştirea comitatelor, servienșii). Batu a nimicit oas-
tea de apărare de la pasul Verecke şi şi-a continuat drumul 
spre interiorul ţării. 

Între timp la Pesta frica de tătari a creat tulburări de stra-
dă. Populaţia nu a făcut diferenţă între cumanii nomazi şi 
tătari. Mulţimea, considerându-i pe cumani spioni ai tăta-
rilor, l-au ucis pe regele cuman Kötöny şi pe însoţitorii săi. 
Cumanii au părăsit apoi ţara înspre sud jefuind şi pusti-
ind tot ce le-a venit în cale. 

Avangarda tătărească a înaintat până în apropiere de 
Pesta atrăgând oştirea maghiară adunată lângă Pesta în-
tr-o capcană până la râul Sajó.  În apropiere de Muhi, la 11 
aprilie 1241, armata tătarilor a dat o lovitură nimicitoa-
re oştirii maghiare. Pe lângă soldaţii căzuţi, şi-au pierdut 
viaţa şi mulţi dintre conducătorii ţării. Însuși regele a putut 
scăpa de pe câmpul de luptă doar cu sacrificiul de sine al 
gărzii sale. Prima dată a căutat refugiu în părţile austriece. 
Însă principele austriac folosindu-se de situaţia nevoiaşă a 
regelui ungar, i-a luat comorile şi l-a constrâns să-i cedeze 
câteva comitate. Béla s-a refugiat în Dalmaţia, retrăgân-
du-se în cetatea Trau construită pe o insulă. În urma înfrân-
gerii suferite şi a fugii regelui ţara a căzut pradă samavolni-
ciei oştirilor tătăreşti.  

Populaţia a căutat refugiu din faţa prădătorilor de tătari 
prin mlaştini şi păduri. Cetăţile din piatră bine fortifica-
te, de la hotare (Trencsén, Pozsony, Komárom, Fülek) au 
acordat loc de refugiu celor retraşi în ele. Odată cu veni-
rea iernii tătarii au dat năvala în teritoriile de Dincolo de 
Dunăre (Dunántúl). În lipsa unei coordonări a apărării, şi 
aici doar câteva cetăţi de piatră au reuşit să respingă ata-
cul (Esztergom, Székesfehérvár, Pannonhalma).  În martie 
1242 dintr-o dată, tătarii s-au retras din ţară luând cu ei 
o mulţime de prizonieri. 

AMPLOAREA DISTRUGERILOR – CONFIGURAŢIA ET-
NICĂ A ŢĂRII Invazia tătarilor a cauzat mari pierderi de 
vieţi omeneşti. Desigur nu dispunem de date exacte, 
dar demografia istorică apreciază că au pierit între 20 
şi 50% din locuitori (înainte de invazia tătarilor numărul 
locuitorilor se apropia de două milioane). 

Distrugerile cele mai mari au fost de-a lungul drumu-
rilor pe unde au trecut oştirile năvălitoare. Dat fiind că în 
aceste regiuni au trăit mai ales maghiari, invazia tătarilor 
a avut consecinţe negative asupra compoziţiei etnice a 
ţării (şi a configuraţiei etnice).  

Béla al IV-lea a rezolvat completarea populaţiei pierdute 
prin chemarea unor grupuri de străini (al doilea fondator al 
statului). Pentru secolele următoare ponderea maghiarilor 
în cadrul regatului se apreciază că a fost de circa 80%. În 
Ungaria au trăit alte etnii şi înainte de invazia tătarilor. În 
munţii din nord trăiau slavi (strămoşii slovacilor de mai 
târziu), în Szepesség şi în sudul Transilvaniei, saşi. Risipiţi 
se găseau ici-colo nomazi veniţi dinspre răsărit (pecenegi, 
cumani) care s-au asimilat rapid în masa de maghiari. Toto-
dată maghiarii au început să populeze zonele de margine 
nelocuite ale Bazinului Carpatic.   

Pierderile invaziei tătarilor au oprit migrarea maghiari-
lor spre periferia regatului. Aceste zone au fost colonizate 
cu imigranţi: în nord cu cehi şi polonezi, iar în Transilvania 
cu români. În vederea repopulării sudului câmpiei Béla al 

14. Invazia tătarilor 
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IV-lea i-a rechemat pe cumani (Nagykunság – Cumania 
Mare, Kiskunság – Cumania Mică) şi tot acum au fost aşe-
zaţi şi iazigii (jászok) care, în decurs de unu-două secole, 
s-au contopit cu maghiarii. 

POLITICA LUI BÉLA DUPĂ INVAZIA TĂTARILOR Béla al 
IV-lea s-a aşteptat la o nouă invazie a tătarilor de aceea 
şi-a schimbat politica de până atunci şi a încercat să se 
împace cu  notabilităţile ţării. În loc să mai ia înapoi do-

meniile, a făcut donaţii susţinătorilor săi. Interdicţia de 
a construi cetăţi înainte de invazie a devenit acum o 
condiţie pentru a primi o donaţie, ca să se construias-
că cât mai multe cetăţi de piatră. În timpul invaziei tăta-
rilor s-a adeverit faptul că acestea au oferit un adăpost 
sigur împotriva atacurilor. Şi  într-adevăr, în ţară au înce-
put să se construiască o mulţime de cetăţi. Din motive 
asemănătoare, regele a sprijinit şi dezvoltarea oraşelor 
şi fortificarea acestora cu ziduri de piatră (Buda).

ARHIVĂ

 SITUAŢIA POLITICĂ INTERNĂ   
„(…) Şi aşa s-a întâmplat, că Kötöny, regele cumanilor 
a trimis a solie solemnă [lui Béla] că acesta este numai 

atunci dispus să-l primească în ţară şi să-i menţină libertăţile dacă el şi ai lui cu fra-
ţii săi, surorile sale, neamurile sale şi prieteni săi se supun şi vin cu toată averea lor 
în Ungaria şi îl urmează pe el în credinţa catolică. (…)

Regele cumanilor a început să se perinde prin Ungaria cu nobilii şi cu ţăranii săi. 
Au avut multe animale cu copite şi de aceea mare pagubă au făcut pe păşunile, în 
grădinile, în livezile şi viile ungurilor şi mai în câte şi câte locuri. Dar ce a fost şi mai 
groaznic este că aceştia au fost oameni atât de sălbatici   încât au batjocorit fete-
le săracilor oameni şi au  infectat şi paturile nobililor unde au putut s-o facă cu toa-
te că ungurii, considerându-i popor inferior,  nici nu s-au uitat la femeile lor. Dacă 
un ungur i-a făcut vreo neplăcere cumanului fie privitor la persoana sa, fie la avu-
tul său, imediat l-au pedepsit într-aşa fel că nu s-a mai încumentat niciodată să mai 
greşească. Dar dacă un cuman i-a făcut vreun rău unui ungur, aceluia nu i s-a făcut 
dreptate, ba chiar dacă a vrut să grăbească judecata, a mai fost şi bătut pentru plân-
gerea sa. Aşa s-a iscat ură între rege şi popor. (…)

Când tatăl acestui rege Béla, adică regele Andrei cel cu suflet bun a trecut în lu-
mea celor drepţi, regele de îndată s-a dus cu notabilităţile şi nobilii ţării la Székes-
fehérvár şi când acolo- aşa cum e obiceiul – cardinalul de Eszergom l-a încoronat, 
i-a constrâns pe câţiva baroni care fuseseră de partea tatălui să plece în pribegie, pe 
alţii – pe care i-a putut – i-a băgat în temniţă; (…) a poruncit ca dacă vreunul dintre 
baroni îndrăznesc să se aşeze în prezenţa sa pe vreun scaun (…) să suporte pedeap-
sa meritată. Totodată a pus să se dea foc scaunelor baronilor. 

[Béla] nu numai că nu le-a dat nici un fel de domenii, ci a luat înapoi în proprieta-
tea sa şi acele domenii care au fost donate fără ca acea persoană să fi fost condam-
nată cu ceva în vreo judecată şi să-şi piardă dreptul. (…)

Foarte des s-au plâns [nobilii] şi de faptul că  regele a poruncit după voinţa sa în 
contra obiceiului legilor ţării şi pentru asprirea lor că nobilii de orişice rang ar fi ei, 
nu au dreptul să dea în judecată pe nimeni la curtea sa şi nu pot să-i prezinte lucru-
rile în viu grai, ci vor trebui să depună cerere la cancelarie şi de acolo trebuie să aș-
tepte rezolvarea cazului lor”.
(Din opera Cântece de jale a lui Rogerius. Rogerius a fost un canonic la Oradea de origi-
ne italiană şi a trăit invazia tătarilor din Ungaria fiind luat prizonier de tătari, după care 
a reuşit să evadeze. A murit ca şi cardinal de Splato.)

Faceţi o evidenţă a măsurilor 
luate de rege! Grupaţi-le pe 

categorii! Explicaţi ce scopuri l-au 
animat pe rege! Comentaţi efecte-
le sociale şi politice ale reformelor 
sale!  [ T ]

Explicaţi care au fost motive-
le de bază ale relaţiilor proas-

te dintre maghiari şi cumani Evi-
denţiaţi de ce i-a apărat regele pe 
cumani! Explicaţi ce efecte a avut 
acest lucru asupra vieţii cotidienie 
din ţară!  [ T ]

INVAZIA TĂTARILOR (1241–1242) 
„Eu hanul [Batu], trimisul regelui ceresc care mi-a dat 
mie puterea să-i ridic pe cei ce se supun şi să-i oprim 

pe cei ce se împotrivesc, mă mir de tine, rege al Ungariei, că deşi de treizeci de ori 
am trimis solie la tine, de ce nu îmi trimiţi înapoi dintre ei pe nimeni, dar nu îmi tri-
miţi nici soli de-ai tăi şi nici scrisoare de răspuns. Ştiu că eşti un rege puternic, ai 
mulţi oşteni şi conduci de unul singur o ţară mare. De aceea îţi este greu să te su-
pui cu bună voie; totuşi ar fi mai bine şi mai salutabil, dacă mi te-ai supune de bună 
voie. Am mai aflat că pe slugile mele cumane le adăposteşti la tine. De aceea îţi po-
runcesc ca pe aceştia în viitor să nu-i mai ţii la tine şi din cauza lor să nu ai treabă cu 

1

Reconstituirea unui arc folosit de tătari
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Luptător mongol

Caracterizaţi armamentul luptătorului! Ce 
fel de tehnică de luptă presupune acesta? 

Caraterizaţi pe scurt această tehnică de luptă! [ T ]

Evaluaţi tactica maghiarilor! Prezentaţi rolul 
cetăţii de care! Faceţi o comparaţie cu alte 

exemple din alte ţări! Explicaţi esenţa tacticii tăta-
rilor precum şi punerea ei în aplicare şi rezultatele 
ei!  [ T ]

Schiţa bătăliei de la Muhi

mine. Ei pot să  se refugieze mai uşor ca tine fiindcă neavând case  pot 
să scape pribegind cu corturile lor, dar tu care locuieşti în case, ai cetăţi 
şi oraşe cum vei scăpa tu oare din mâinele mele?” (Din relatarea despre 
cel de-al doilea drum al lui Julianus, 1238) 

Stabiliţi cum a considerat Batu puterea Ungariei şi puterea regală! Sta-
biliţi care a fost motivul invocat în text pentru intervenţia în Ungaria! 

Prezentaţi la ce se referă Batu când îl avertizează pe domnitor!  [ T ]

„Iar când ungurii au ajuns la un anumit râu pe care-l chema Sajó 
(…) s-au oprit, şi-au întins tabăra, (…) Iar tătarii, după traversarea locu-
lui mlăştinos, s-au aşezat pe câmpurile din jurul apelor. Şi fiindcă apa 
era mare şi mlăştinoasă, nu se credea ca cineva să poate trece decât 
peste pod. Între timp regele îi însufleţea pe ai lui să lupte bărbăteşte; şi 
nu puţine steaguri a împărţit printre căpeteniile sale. Iar ungurii, încre-
zători în numărul lor mare, au luat totul în derâs, dar din motivele pre-
zentate mai sus [contradicţiile dintre rege şi ţară] nu au avut nici chef şi 
nu s-au simţit nici însufleţiţi să meargă la luptă.  Şi-au dorit mai degra-
bă ca regele să fie învins după care ei să fie mai dragi regelui căci şi-au 
închipuit că această batălie va fi doar una parţială şi-i va afecta numai 
pe unii, nu-i va afecta pe toţi, după cum din auzite aflaseră că în Unga-
ria aşa ceva se mai întâmplase de atâtea ori. Căci cumanii obişnuiau să 
năvălească dintr-o dată pustiind o parte a ţării până când ungurii s-au 
adunat, după care s-au retras în grabă. Şi câteodată ungurii au făcut 
acelaşi lucru în Cumania – dar acum lucrurile stăteau altfel! Căci eveni-
mente de acum deloc nu au semănat cu cele de atunci. (…) Tătarii, nu 
departe de oştire au găsit drum pe un firicel de apă peste care în cursul 
nopţii trecuseră cu toţii şi dimineaţa au înconjurat oastea regelui şi au 
dezlănţuit o ploaie de săgeţi asupra oştirii. Ungurii, pe de o parte fiind 
luaţi prin suprindere, pe de altă parte fiindcă tătarii le-au luat-o înain-
te, luându-şi armele s-au urcat pe cai însă oştenii nu-i găseau pe căpi-
tanii lor iar căpitanii pe oşteni iar când au pornit la luptă au pornit cu 
lehamite şi fără nici un chef. Săgeţile veneau atât de des încât îi umbri 
pe oşteni şi zburdau prin văzduh de parcă săreau lăcustele şi cosaşii. 
Şi fiindcă nu au reuşit să oprească ploaia de săgeţi, s-au întors în sânul 
oştirii. Iar dacă ungurii au pornit la luptă în parte sau alta a oştirii, tă-
tarii le-au venit înaninte şi i-au obligat să se reîntoarcă în sânul oştirii, 
(…) tătarii dându-se puţin la o parte, le-au făcut loc printre ei de bună-
voie fără să tragă cu arcul şi de aceea tot mai mulţi unguri s-au folosit 
de aceasta ocazie să îşi scape pielea. Şi cu cât mai mulţi trecea pe aco-
lo, cu atât mai largă cale le-au făcut tătarii. Şi în bătălia asta mare nu-a 
fost nici larmă, nici schimb de cuvinte între ei. Iar când regele a crezut 
că merg să se ciocnească, aceştia mai degrabă au fugit de luptă în  loc 
să lupte. Iar tătarii, aşteptând oştirea regelui, nu s-au mişcat. Iar când 
în mai multe părţi oştirii regelui i s-a deschis drumul, acesta, fără să mai 
fie recunoscut, şi-a croit drum prin pădure.” (Rogerius: Cântece de jale) 

Prezentaţi cu cuvintele proprii seria de evenimente relatate în sursă! 
Faceţi o comparaţie cu schiţa referitoare la bătălie. Comparaţi în baza 

sursei tehnica de luptă a tătarilor şi a maghiarilor! Stabiliţi care au fost după 
Rogerius cauzele înfrângerii! Întocmiţi o relatare contemporană a tătarilor 
despre desfăşurarea bătăliei după descrierea de mai sus.   [ O ]
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„tătarii (…) au ajuns pe neaştep-
tate sub zidurile oraşului Oradea. Şi 
fiindcă acest oraş era un oraş faimos 
în Ungaria, aici s-au adunat de peste 
tot mulţi nobili şi femei, atât neveste 
de domni cât şi de ţărani. (…) Iar ceta-
tea care pe una dintre laturi fiind dărâ-
mată, am reparat-o şi am întărit-o cu 
ziduri, ca în cazul că nu ne-am putea 

apăra, să ne refugiem în ea.   Şi când într-o bună zi au sosit iar rămânerea mea în 
oraş a devenit nesigură, nu am vrut să fug în cetate ci am fugit în pădure; acolo am 
stat ascuns cum am putut. Ei însă au cucerit pe repezeală, i-au dat foc în mare parte. 
În cele din urmă n-au lăsat nimic decât zidurile fortăreţei şi, după ce au ridicat pră-
zile, i-au omorât atât pe bărbaţi, cât şi pe femei, și pe cei de rând și pe cei cu rang 
înalt, pe străzi, în case şi în câmpuri (…) După aceste fapte deodată s-au retras de 
aici iar în retragerea lor au luat totul cu ei şi s-au stabilit la a cincea milă de la ceta-
te iar zile întregi nu s-au mai apropiat de cetate astfel că cei din cetate au crezut că 
s-au retras cu totul văzând zidurile atât de rezistente. Fiindcă acesta fusese întărit 
cu mari şanţuri şi turnuri din lemn cu mulţi viteji în zale de fier şi decum tătarii s-au 
apropiat de cetate să dea iscoadă, ungurii i-au luat în urmărire. Şi fiindcă tătarii de 
mai multe zile deloc nu s-au mai apropiat de cetate toţi crezând că s-au dus defini-
tiv, vitejii au prins curaj de la această veste şi au părăsit cetatea începând să locu-
iască prin casele din afara cetăţii. Şi astfel în zori de zi, tătarii, despre care nu se ştia 
unde sunt, i-au atacat şi mare parte dintre ei, care nu s-au putut refugia în cetate, 
i-au omorât. Am înconjurat de îndată cetatea pe care au asediat-o cu şase maşini 
de asediu în faţa zidului cel nou şi şase zile au aruncat neîntrerupt în zid cu bolo-
vani  până când noul zid nu s-a suportat de tot (…) au cucerit prin forţă cetatea, (…) 
au distrus în foc biserica şi femeile cu tot ce a fost acolo”. (Rogerius: Cântece de jale)

Reprezentarea invaziei tătarilor în Cronica pictată

Care dintre detaliile invaziei tătarilor 
sunt scoase în evidenţă de către au-

tor după mai bine de o sută de ani? În ce 
îmbrăcăminte sunt redaţi tătarii? Să com-
parăm această imagine cu cea descrisă 
de contemporani!  [ T ]

Invazia tătarilor în Ungaria

Urmăriţi mişcările de trupe ale mon-
golilor! Ce factori au determinat 

traseul lor? Faceţi o comparaţie cu depla-
sările descălecatului maghiar şi cu direc-
ţiile de atac ale cumanilor şi pecenegilor! 
Analizaţi din punct de vedere strategic 
mişcările de trupe ale maghiarilor! Ce aju-
tor extern a primit ţara? Analizaţi cauzele 
acestuia!  [ T ]

6
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Stabiliţi ce a caracterizat con-
ducerea oştirilor mongolă şi 

ungară! Stabiliţi unde s-au adă-
postit orăşenii din faţa distrugeri-
lor? Caracterizaţi comportamentul 
tătarilor faţă de populaţie![ [ T ]
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„Şi deşi acum ne chinuia foametea (…) totuşi am 
prins puteri (…) ajungând la marginea pădurii. Pli-
ni de emoţie ne-am urcat într-un copac înalt şi am 
privit împrejurimile devastate de tătari care la sosi-
rea noastră încă nu fuseseră distruse. Si ce mare du-
rere! Am început să ne perindăm prin locurile pus-
tiite atunci când am plecat. Turnurile bisericilor ne-
au fost puncte de reper dintr-un loc în altul dar şi 
acestea ne-au indicat drumuri înfioarătoare. În a 
opta zi am sosit în oraşul Alba Iulia (Gyulafehérvár) 
unde nu am găsit altceva decât oasele şi craniile ce-
lor ucişi, pereţii distruşi şi săpaţi pe dedesupt ai pa-
latelor şi bazilicilor (…) iar la a zecea milă, la patru 
mile de pădure (…) a fost un munte minunat pe al 
cărui vârf a fost prinsă o stâncă imensă: mulţimea 
de bărbaţi şi femei s-au refugiat într-acolo şi acum 
ne primesc cu bucurie şi cu lacrimi în ochi. (…) Iar 
în final ne-au dat pâine neagră coaptă din făină şi 
coajă de copac măcinată.” (Rogerius, Cântece de jale)

Faceţi un tabel cu consecinţele distrugerilor cau-
zate de tătari (pierderi în vieţi omeneşti, pagube 

în mediul înconjurător şi în clădiri)  [ S ]

Pierderile umane ale invaziei tătarilor   

Citiţi cu ajutorul desenului grafic numărul şi pon-
derea pierderilor de vieţi omeneşti! Cât de mare e 

diferenţa între cifrele estimate? Care ar putea fi cauzele 
diferenţelor care apar în estimări?  [ T ]

Distrugerile tătarilor conform cronicii lui Thuroczy într-o litografie 
(sfârşitul secolului XV)

Care secvenţe ale distrugerilor cauzate de tăta-
ri sunt reprezentate în imagine? Observaţi îm-

brăcămintea şi armele prezentate în imagine! Arătaţi în 
imagine efectele epocii în care a trăit desenatorul ! [ T ]

Cetăţi în Ungaria 
în secolele XI-XIII 

Caracterizaţi aşezarea teritorială a cetăţilor! Tra-
geţi concluziile privitoare la situaţia politică a ţării! 

Evaluaţi poziţia geografică a cetăţilor din punct de ve-
dere militar!  [ T ]

POLITICA LUI BÉLA DE 
DUPĂ INVAZIA TĂTARILOR   

11
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AMPLOAREA DISTRUGERILOR – 
CONFIGURAŢIA ETNICĂ A ŢĂRII
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„Şi fiindcă credincioşilor li se 
cuvine răsplată pentru servi-
ciile lor de excepţie, ar fi drept 
ca mărinimia regală să îi spri-
jine cu donaţii. Şi cu atât mai 
mult se cuvine ca domnitorul să 
dea înapoi ceea ce i-a fost luat 
pe nedrept cuiva. De aceea do-
rim să dăm de ştire tuturor celor 
prezenţi şi viitori,  că am cum-
pănit asupra lăudabilelor servi-
cii ale episcopului nostru Simon  
pe care ni le-a făcut mai întâi ră-
posatului nostru tată Andrei, re-
gele de seamă al Ungariei, iar 
apoi nouă şi ţării noastre (…) în 
timpul năvălirii tătăreşti atât pe 
câmpul de luptă cât şi la apă-
rarea cetăţii Esztergom. Pentru 
acestea îi dăm înapoi pământul 

Csenke cu toate apele, păşunile şi anexele lui pe care episcopul Simon le-a meri-
tat atunci când le-a primit de la cuviinciosul nostru tată.” (Diploma lui Béla al IV-lea, 
1243)

„Adepţii curţii regale trebuie cu atât mai mult răsplătiţi cu cât se evidenţiază mai 
mult faţă de alţii în devotamentul şi fidelitatea serviciilor lor. De aceea (…) Pál, ju-
decătorul curţii noastre, ispravnic de Zala să fie considerat de acum printre cei mai 
de seamă domni ai curţii noastre. (…) După acea pustiire generală pe care au fă-
cut-o tătarii şi din faţa căreia au fugit atât nobilii cât şi poporul de rând al ţării ca să 
îşi salveze viaţa, el şi-a desfăşurat oştirea la Dunăre (…) reţinându-i pe tătari în ata-
cul lor ca toată lumea să aibe timp să se salveze de atacul lor. Iar după retragerea 
tătarilor, a fost printre primii care au trecut Dunărea şi atât în aceste teritorii cât şi 
în părţile Ardealului i-a stârpit pe hoţi şi tâlhari şi a dat judecăţi drepte asupra aces-
tor făptaşi care s-au înmulţit pe atunci în acele ţinuturi; populaţia răsfirată pretutin-
deni a adunat-o şi pentru sprijinul celor adunaţi laolată a redeschis salinele şi a fă-
cut totul în folosul regatului ce se poate face pentru refacerea ţării.”   (Diploma lui 
Béla al IV-lea, 1249)

„Deoarece puterea fiecărui rege stă în fidelitatea supuşilor săi, iar fiindcă fideli-
tatea este cu atât mai de preţuit dimpreună cu alte virtuţii cu cât o întâlnim mai rar, 
de aceea ţine de grija regelui ca aceia care pentru faptele lor de vitejie merită o răs-
plată deosebită să îi răsplătească cu bune intenţii şi cu daruri cu cât meritele lor se 
dovedesc a fi mai serioase. (…) De aceea dorim să dăm de ştire cu aceste rânduri tu-
turor; când – cu voinţa atotputernicului Dumnezeu- tătarii au năvălit în ţara noastră 
iar locuitorii ei, nobili şi oameni de rând deopotrivă au căzut victimă crimelor sus-
numitei seminţii şi puţini au mai rămas în viaţă, din graţia noastră regească şi la sfa-
tul baronilor noştrii am împărţit locuri întărite pentru a construi cetăţi întru înmul-
ţirea, sprijinirea şi întărirea supuşilor noştri. Printre acestea este muntele Szársomló 
din comitatul Baranya (…) îl donăm ispravnicului de Dubica şi prin el, urmaşilor şi 
strănepoţilor săi, să construiască pe cheltuială proprie şi din efort propriu o ceta-
te în acel loc care să-l apere şi să fie în folosul ţării.”  (Diploma lui Béla al IV-lea, 1249)

Ruinele cetăţii Boldogkő    

Ce sarcini a îndeplinit fortifi-
caţia? Ce transformări sociale 

indică construcţia cetăţii?  [ T ]

Béla al IV-lea, „al doilea întemeietor de ţară”  
într-o iniţială din Cronica pictată  

Ce fel de conţinut poate fi pus 
în legătură cu reprezentarea 

domnitorului? Ce concluzie putem 
trage din asta?  [ T ]

Adunaţi la un loc donaţiile făcute de rege şi temeiurile acestora! Prezentaţi importan-
ţa politică şi militară a donaţiilor făcute de rege! Explicaţi care din schimbările politice 

ale lui Bela reflectă aceste documente!  [ C ]
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În proporţiile sale, invazia tătarilor a însemnat cea mai mare pierdere de vieţi umane din rândul maghiarilor 
în decursul istoriei. Nu este întâmplător că fiecare moment al acesteia stă în centrul atenţiei astfel încât des-
pre acest eveniment s-au născut mai multe aprecieri şi evaluări.  Se discută numărul victimilor, cauzele plecării 
oştirilor tătăreşti, raportul real de forţe dintre tătari şi maghiari, etc. Dintre multitudinea de întrebări să evidenţi-
em rolul lui Béla al IV-lea şi evaluarea făcută de el.

În proporţiile sale, invazia tătarilor a însemnat cea mai mare pierdere de vieţi umane din rândul maghiarilor În proporţiile sale, invazia tătarilor a însemnat cea mai mare pierdere de vieţi umane din rândul maghiarilor 

em rolul lui Béla al IV-lea şi evaluarea făcută de el.

„De data aceasta regele a poruncit ca corturile să nu fie ridicate care-încotro ci 
înghesuit. Au fost ordonate aşadar de parcă erau într-un ţarc îngust, înconjurân-
du-le cu care şi cu scuturi pentru protecţia taberei. Corturile erau aşadar atât de 
înghesuite, iar frânghiile lor atât de întorocheate, s-au încâlcit unele într-altele atât 
de tare încât nu se mai putea umbla pe drum şi părea că toţi sunt prinşi într-o plasă. 
Aşa ceva li s-a părut ungurilor o apărare puternică deşi mai degrabă tocmai astea 
le-a adus nenorocirea. 

Atunci căpetenia lor Batu s-a urcat pe o movilă şi a privit atent poziţionarea tru-
pelor ungureşti, apoi reîntorcându-se la ai săi astfel grăi: »Să ne bucurăm ortacii 
mei, căci deşi numărul acestui popor este mare, tot nu vor scăpa din mâinile mele 
căci sunt guvernaţi de un sfat cu vederi înguste. Căci am văzut cum sunt înghesuiţi 
ca turma de oi în ceva ocol strâmt.«” (Toma, arhiepiscop de Spalato, anii 1240) 

„Prinţul Coloman a pornit la drum dintr-o altă parte a oştirii schimbând zi şi noap-
te caii şi cu hamurile încinse s-a grăbit spre Pesta, spre portul de la Dunăre şi nu spre 
drumul de ţară pe care mărşăluia naţiunea maghiară ci pe drumuri inpracticabile. 
Şi cu toate că locuitorii cetăţii l-au rugat să rămână acolo până vor fi pregătite băr-
cile pentru a trece pe malul celălalt pe nevestele  şi doamnele lor, tot nu l-au putut 
convinge sau determina să rămână. Dar fiindu-i teamă că urmăritorii săi l-ar ajun-
ge din urmă a trecut singur şi a fugit in Somogy până la un loc care se numeşte Se-
gesd. Şi cu toate că locuitorii Pestei s-au grăbit să treacă Dunărea cât mai repede, 
totuşi i-au susrprins tătarii iar cei care nu s-au înecat în Dunăre au murit tăiaţi de sa-
bie.” (Rogerius, Cântece de jale)

„Şi fiindcă i-au crezut cumani şi nu tătari [care devastau în apropierea Pestei]  
pe cei care sosiseră, toată ziua au strigat contra lui [Kötöny]; » Să moară, să moară. 
El este acela care vrea pierirea Ungariei!« Dar şi pe rege l-au înjurat pentru acest 
lucru spunându-se; »Să lupte regele care i-a adus pe cumani spre ura noastră«. Alţii 
au spus: »Să lupte cu aceia, cărora le-a donat domeniile noastre!« Deoarece regele 
adesea auzea aceste cuvinte de ocară s-a hotărât să trimită un supus de-al lui căt-
re Kötöny cu chemarea ca acesta să vină la el. Dar Kötöny care des a auzit strigăte-
le poporului, deşi nu era vinovat, s-a temut de pedeapsă şi i-a transmis regelui să 
trimită după el un supus de-al lui de încredere care va avea puterea să îl apere de 
mânia poporului şi dacă-i nevoie să îl scoată dintre mâinile poporului. Când mesa-
gerul i-a comunicat acest lucru regelui, mare zarvă s-a iscat prin popor. »Să moară, 
să moară« a strigat iar ungurii şi nemţii au intrat înarmaţi în palatul în care se găsea 
şi au vrut să ajungă cu forţa la el. Iar Kötöny punând mâna pe arc şi pe săgeţi nu a 
lăsat ca aceştia să se apropie de ei. Dar când puzderia de oameni s-a îmbulzit într-
acolo, i-au prins şi fără ezitare le-au tăiat capetele şi pe care apoi le-au aruncat pe 
fereastră din palat poporului. (…) Se zice că asta s-ar fi întâmplat la dorinţa regelui. 
Dar e puţin probabil că regele, care l-a ridicat din apa botezului şi care i-a fagăduit 
sub jurământ siguranţă să se fi dat la o asemenea mârşevie.

Eu nu vreau să hotărăsc, cum a fost de fapt ci să spună cel ce ştie iar el va pedep-
si după faptele săvârşite sau îi va ierta pe toţi.”  (Rogerius, Cântece de jale) 

Faceţi un rezumat al eveni-
mentelor cunoscute din text! 

Stabiliţi care a fost importanţa 
politică a morţii regelui cuman! 
Explicaţi cine a fost înteresat de 
moartea regelui cum şi de ce s-a 
putut instiga mulţimea împotriva 
regelui cuman! Analizaţi părerea 
lui Rogerius despre evenimente şi 
despre domnitor!  [ T ]

Să discutăm, în ce măsură a 
contribuit politica lui Béla al 

IV-lea la catastrofa cauzată de in-
vazia tătarilor! Să discutăm, care 
au fost caracteristicile şi eficienţa 
metodelor domnitorului! Să ana-
lizăm cu ajutorul surselor punctul 
de vedere al contemporanilor des-
pre domnitor şi faptele sale!  [ T ]

Facţi o comparaţie între re-
latarea arhiepiscopului şi 

textul descrierii lui Rogerius (des-
făşurarea bătăliei, chestiunea 
răspunderii, metode, etc.)  [ T ]

Stabiliţi cum prezintă şi apre-
ciază Rogerius faptele, reacţi-

ile autorităţii de stat, a conducăto-
rilor! [ O ]
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BARONII ŞI FAMILIARITATEA  Politica lui Béla al IV-lea 
de donaţii şi de construirea de cetăţi au condus la întări-
rea puterii baronilor. Acestora le-a fost favorabil conflic-
tul izbucnit între bătrânul rege şi fiul său. Baronii au de-
venit stăpâni peste domenii compacte din ce în ce mai 
mari. În condiţiile creşterii suprafeţelor acestor moşii, şi 
influenţa unor familii a crescut (Csák, Kőszegi, Kán, etc.). 
Proprietarii mai mici din vecinătatea lor (servienși) au 
fost nevoiţi să li se supună, să se pună în slujba lor. 
Au administrat domeniile vreunui mare stăpân, i-au or-
ganizat cetele de luptători (banderiul). Ca membrii ai sui-
tei stăpânului, au aparţinut de familia acestuia. De ace-
ea acest sistem se numeşte sistem de familiaritate. Fami-
liarişti au rezolvat şi treburile de stat ale baronilor ce de-
curgeau din demnităţile deţinute de ei, astfel că organi-
zarea de stat a Ungariei a fost împânzită de acest fel 
de familiaritate.

Câteva din aspectele familiarităţii seamănă cu rapor-
turile feudale cunoscute în Occident, dar există şi multe 
diferenţe între ele. De exemplu, familiarul îşi primea 
moşia de la rege şi nu de la stăpânul său, iar statutul 
său nu se putea moşteni. 

FORMAREA NOBILIMII Datorită numeroaselor donaţii
făcute de către rege, domeniile comitatelor regale au în-
ceput să se destrame, în timp ce servienșii au ajuns în-
tr-o situaţie gravă. Chiar dacă Bula de Aur le-a recunos-
cut drepturile, în comitate însă au trebuit să se apere îm-
potriva puterii baronilor. De la rege au primit de la co-
mitat la comitat privilegii  de a se judeca (prima dintre 
acestea este diploma de la Kehida acordată servienșilor 
din comitatul Zala în 1232). Aveau dreptul de a alege juzi 
independenţi de baroni („jude regal”, jude al servienșilor) 
pentru rezolvarea chestiunilor lor judecătoreşti. Astfel 
a început un proces ce va dura, secole. Baza comitatu-
lui nu va mai fi domeniul regal ci comunitatea marilor 
stăpâni de pământ (a nobililor) din comitat care ajung 
treptat să obţină drepturi de autoguvernare. Teritoriul 
şi sarcinile sunt aceleaşi, dar nu mai putem vorbi de co-
mitate regeşti ci de comitate nobiliare. În a doua jumă-
tate a secolului al XIII-lea statutul juridic al servienșilor se 
consolidează. În legile din 1267 sunt deja denumiţi no-
bili, iar la zilele de judecată de la Székesfehérvár îşi trimit 
proprii delegaţi aleşi în funcţie de comitate ceea ce indi-
că o consolidare a comitatului nobiliar.  În nobilimea care 
se năştea pe atunci a reuşit să intre şi o mică parte dintre 
iobagii cetăţilor. 

În societatea ungară de atunci a fost importantă pon-
derea grupurilor etnice care au beneficiat de drepturi 
colective. Acestea nu au intrat sub autoritatea stăpâni-
lor feudali, ci aveau îndatorirea faţă de rege de a apăra 
hotarele şi de a plăti dări. Pământurile lor erau indepen-
dente de comitate şi aveau unităţi administrative proprii, 
așa-numitele scaune. În această situaţie s-au aflat saşii 
din Transilvania, cumanii şi iazigii stabiliţi în Ungaria 
după invazia tătarilor şi secuii, care aveau sarcina de a 
apăra graniţele. 

FORMAREA IOBĂGIMII UNITARE DIN PUNCT DE VEDE-
RE JURIDIC În secolul al XIII-lea a continuat decăderea 
oamenilor liberi, a slugilor şi a hospeşilor  însemnând
apariţia unei noi pături sociale aservite obligate la pre-
starea unor servicii şi plata unor dări. Invazia tătarilor a 
grăbit acest proces. În urma importantei pierderi de vieţi 
omeneşti forţa de muncă a devenit foarte căutată, iar stă-
pânii de pământuri i-au atras pe ţărani cu diferite înlesniri 
(scutire de dări pentru mai mulţi ani, dreptul de liberă stră-
mutare). Astfel, şi cei care au trăit pănă atunci ca sluji au 
putut să obţină condiţii mai bune în raport cu stăpânul. 
Noua pătură decăzută, iobagii, şi-a primit numele de la 
iobagii de cetăţi numindu-se simplu iobagi. Situaţia aces-
teia a fost asemănătoare celei din Europa Occidentală.

Iobagul este posesorul, dar nu proprietarul terenu-
lui său. După acest teren prestează servicii (către biserică, 
către nobilul de care ţine şi către stat). Iobagul s-a aflat 
sub dreptul juridic al stăpânului său care avea drept de 
judecată în litigiile sale în așa-numitele tribunale nobiliare. 
Dacă a vrut să se mute de pe domeniul stăpânului său, 
a putut s-o facă: după plata dărilor a putut să părăsească 
domeniul cu toate bunurile mobile pe care le deţinea.  

AFIRMAREA PUTERII STĂPÂNILOR DE ŢINUTURI Ladis-
lau al IV-lea (Cumanul) (1272–1290) a ajuns rege când era 
încă copil, astfel că puterea a fost deţinută de baroni. În 
ţară au apărut situaţii haotice. Stăpânii de pământuri, care 
luptau unii contra altora, au incediat şi distrus sate şi ora-
şe. Regele pe măsură ce a crescut, a încercat să-şi restabi-
lească autoritatea (el s-a sprijinit în lupta împotriva baro-
nilor pe biserică şi pe nobilime). Clericii intraţi în conflict 
cu baroni s-au gândit să rezolve problema printr-o struc-
turare socială asemănătoare celei occidentale. Pe Câmpul 
Rákos au convocat adunarea „locuitorilor ţării” (clerici 
înalţi, nobili, baroni, saşi) unde baronii au fost obligaţi să 
respecte autoritatea regelui (1277).  Însă regele nu a putut 
să aplice legile adoptate acolo.

Pentru rege, doar forţa armată a cumanilor a în-
semnat un sprijin de nădejde. (Mama sa a fost cuma-
nă.) În 1278 cu ajutorul trupelor cumane şi în alianţă cu 
Rudolf de Habsburg a reuşit să-l înfrângă pe regele Cehiei 
Ottokar în bătălia de la Câmpia Moravei (Morvamező). 
Victoria sa a împiedicat apariţia la graniţele de apus a Un-
gariei a unui imperiu puternic. 

Părea că pentru tânărul domnitor cumanii reprezen-
tau singurul lui sprijin în lupta pentru întărirea puterii 
regale. Însă trimisul Papei l-a constrâns pe Ladislau să 
îi creştineze cu forţa pe cumani, care până atunci mai 
practicau rituri păgâne. Răscoala cumanilor (1238) a fost 
înăbuşită de baroni. Ladislau dezorientat a recurs şi el la 
practici păgâne şi a fost ucis de criminali plătiţi de cu-
mani (1290). 

Domnitorul ucis fără să fi avut urmaş a fost urmat pe 
tron de către Andrei al III-lea (1290–1301). Mulţi au pus 
la îndoială originea regească  a lui Andrei şi i-au contes-
tat dreptul de a urca pe tronul Ungariei, astfel slăbind 
şi mai mult autoritatea regală. Însă, printr-o politică pri-

15. Slăbirea puterii regale 
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cepută a reuşit să-şi facă politica sa acceptată şi să-i câş-
tige de partea sa pe cei mai mari baroni. De acum însă 
puterea regelui a depins de gruparea de baronii cu care 
regele s-a aliat.  

Unii baroni au ajuns să deţină puterea în părţi întregi 
de ţară. Au reuşit să atragă de partea lor şi pe unii nobili 
din teritoriile controlate de ei şi să-şi însuşească o parte 
a averilor regale, bisericeşti şi laice. Au avut curteni pro-
prii, oaste şi politică proprie. Pe baronii care şi-au ex-
tins autoritatea asupra mai multor comitate şi şi-au 

însuşit prerogativele puterii regale îi numin stăpâni 
de ţinuturi sau mici regi. Cel mai important stăpân de 
ţinut a fost Csák Máté din partea de nord-vest a regatului. 
În mâna stăpânilor de provincie se aflau şi principalele 
dregătorii ale ţării (palatin, ban, voeievod). Moartea lui 
Andrei al III-lea în 1301 a oprit procesul de consolidare 
a puterii regale. Prin moartea lui Andrei, s-a stins Dinas-
tia Arpadiană ceea ce a dus la lupte interne cu mult mai 
dure decât până atunci. Ţara a ajuns în pragul dezinte-
grării.    

ARHIVĂ

BARONII ŞI FAMILIARITATEA 
„Să afle şi părinteasca voastră persoană (…) că am 
plecat pe moşia Vaska a episcopiei mele să constat 

ce jaf, distrugere şi tâlhărie au facut acolo fiii banului Henric [de Kőszeg]: Miklós, 
ban al întregii Slavonii şi ispravnicul Henric cu acoliţii săi; iar acolo am găsit dome-
niul atât de părăsit şi pustiit încât nu numai că au jefuit totul ce au găsit, dar în urma 
atacului abia au mai rămas pe acolo oameni. Cele cinci femei alungate din casă au 
îngheţat în frigul acela, iar vitele mai mărunte precum caprele, oile pe care din ca-
uza zăpezii mari nu le-au putut mâna cu ei, le-au belit pentru piei. Iar când ne-am 
deplasat la conac, pe acesta l-am găsit devastat şi distrus de către banul Miklós şi 
ispravnicul Henrik, jefuit de toate bunurile din el, în ciuda libertăţilor bisericeşti şi 
a diplomelor date de preacinstiţii regi ai Ungariei, respectate până acum.” (Din scri-
soarea episcopului Timot de Zagreb, 1281) 

Interpretaţi cu ajutorul sursei expresia abuz de putere! Prezentaţi ce a însemnat pen-
tru ţară răspândirea acestui tip de abuz de putere! Stabiliţi ce organizaţie a avut sar-

cina de a ţine în frâu aceste abuzuri de putere! Stabiliţi cum s-a raportat biserica faţă de 
aceste manifestări ale abuzului de putere al baronilor!  [ T ]

Béla al IV-lea îşi încoronează propriul fiu, pe 
Ştefan al V-lea (iniţială din Cronica pictată). 
Ştefan al V-lea a folosit titulatura de rege mai 
tânăr şi a avut curte proprie cu funcţionari 
proprii.

Prezentaţi ce probleme au vrut 
să evite prin încoronarea fiului 

încă pe timpul vieţii tatălui său! Ce 
pericole a ascuns un asemenea 
gest? Menţionaţi un statut juridic 
asemănător celui pe care l-a avut 
tânărul rege în Epoca Arpadiană! [ T ]

Imaginea schematică a familiarităţii 

Explicaţi expresia familiarităţii în baza imaginii grafice! Scoateţi în evidenţă asemă-
nările şi deosebirile între familiaritate şi feudalism! Ce rol a jucat familiaritatea în 

structura de stat ungară? Prezentaţi legătura dintre familiaritate şi procesul de ridicare la 
rangul de stare al nobilimii mijlocii! Care factori ai familiarităţii sunt scoşi în evidenţă în 
imaginea grafică şi pe care îi neglijează, ce anume omite ea? Realizaţi un grafic în care să 
puteţi da un răspuns şi problemelor menţionate aici!  [ T ]
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FORMAREA NOBILIMII  
„Către toţi servienșii de dincoace şi de dincolo de 
Zala şi către toţi juzii şi către cei la care va ajunge 

prezenta diplomă, binecuvântaţi să fie în numele Domnului. Dorim să vă aducem la 
cunoştinţă că – deoarece în ţinuturile noastre mulţi răufăcători au păcătuit făcân-
du-vă pagubă, rău şi nedreptate comunităţii voastre, dar şi pe mai marii ţării i-au 
nedreptăţit şi oprimat fiind departe de juzi, nu şi-au putut face dreptate, am cerut 
de la domnul nostru preamărit rege să ne permită nouă să judecăm noi şi să îndrep-
tăm nedreptăţile îndurate celor oprimaţi fără măsură de către cei din a căror cau-
ză suferim neîncetat. Iar maiestatea sa ascultându-ne rugămintea prin bunătatea sa 
ne-a acordat permisiunea cerută pe care am câştigat-o când ne-am întrunit în cer-
cul nostru să cercetăm faptele nelegiute făcute de răufăcători. Părinte preacinstit: 
episcopul de Veszprem Bertalan (…) l-a dat în judecată pe banul Oguz (…) ; noi aşa-
dar văzând că mărturiile martorilor episcopului corespund adevărului şi pot fi apro-
bate, l-am introdus pe episcop pe domeniul aflat în litigiu. (…) Banul Oguz însă i-a 
împiedicat cu sila. Şi acelaşi susnumit ban nici nu s-a sinchisit să ne ia în serios ju-
decata noastră deşi s-a angajat prin jurământ să o respecte. (…) Întocmită la Kehi-
da în anul Domnului 1232.” (Extras dintr-o diplomă a servienșilor din comitatul Zala)   

„Noi, B. [Béla al IV-lea] din graţia lui Dumnezeu rege al Ungariei şi I [Ştefan al 
V-lea] rege mai tânăr al Ungariei şi prinţ al Ardealului din aceeaşi graţie (…) dăm de 
ştire tuturor celor care ne citesc scrisoarea, că toţi nobilii Ungariei care se numesc 
servienși adresându-se nouă ne-au cerut cu smerenie (…) ca pe ei să îi ţinem în li-
bertăţile pe care le-au câştigat.

8. De asemenea am dispus ca în ziua sfântului rege unul dintre ei să facă bine 
a veni la Fehérvár şi din fiecare comitat e dator să se înfăţişeze unul sau doi nobili 
ca în prezenţa lor să  facem dreptate fiecărui reclamant în privinţa nedreptăţilor şi 
pagubelor care li s-au făcut, fie orişicine făptaşul acestora.” (Extras din legile anului 
1267)    

Transformările din societatea 
ungară în secolele XI-XIII

Indicaţi în baza imaginii grafice care a 
fost direcţia transformărilor sociale! Aveţi 

în vedere apariţia unor noi categorii sociale şi 
transformările din sânul acestora! Care dintre 
categoriile sociale ale societăţii maghiare au 
cunoscut cele mai rapide transformări? Prin ce 
se explică acest fapt? Ce influenţe externe, eve-
nimente, fenomene au grăbit acest proces?  [ T ]

Stabiliţi care sunt privilegiile 
pe care servienșii le-au primit 

de la rege! Prezentaţi ce i-a deter-
minat să obţină aceste privilegii! 
Explicaţi ce schimbări au început în 
structura de stat a Ungariei! Evalu-
aţi cu ajutorul imaginii grafice ac-
tivitatea şi eficacitatea ordonanţei 
cuprinse în diplomă![ [ T ]

Stabiliţi ce proces social in-
dică schimbarea denumirii 

servienșilor! Prezentaţi care este 
schimbarea majoră la a cărei înce-
puturi face referire sursa!  [ T ]

FORMAREA IOBĂGIMII UNITARE DIN 
PUNCT DE VEDERE JURIDIC  

„Ţine de prestigiul regelui şi de demnitatea dom-
nitorului să se bucure cu atât mai tare de numărul 
poporului de vază fiind evidentă gloria lor ce de-

curge din mulţimea de popor.  De aici se trage faptul că prin prezenta scrisoare do-
rim să facem cunoscut tuturor că noi dăm şi rânduim aceste libertăţi oaspeţilor noş-
tri din Berény şi tuturor celor care aparţin de ei: după câte un teren sunt datori să 
plătească anual câte trei produse. (…) Iar în continuare ca dijmă să plătescă picturi. 

4
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Dinarii din aur din timpul lui Béla al IV-lea
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„70. „(…) Dacă vreun ţăran ori iobag al vreunui stăpân de pământ ar dori – după 
învoiala şi acorul convenit cu stăpânul şi după ce a plătit de drept, obişnuita închi-
riere a pămâtului – să se mute şi să se aşeze pe moşia altui stăpân nobil sau pe al 
oricui, oriunde ar dori, este liber să o facă cu toate bunurile sale.” (Din legile lui An-
drei al III-lea, 1298)   

Stabiliţi despre ce asigurare juridică este vorba în text! Stabiliţi care este acel proces 
în desfăşurare menţionat de această ordonanţă!  [ T ]

Arătaţi pe scurt care este 
esenţa diplomei! Adunaţi in-

formaţiile despre sprijinul acordat 
prin diplomă hospeşilor! Stabiliţi 
ce drepturi au obţinut hospeşii! 
Explicaţi consecinţele statutului 
juridic al hospeşilor asupra evolu-
ţiei societăţii maghiare!  [ T ]

Înfăţişarea lui Ladislau Cumanul în Cronica 
pictată

Ce fel de domnitor este pre-
zentat Ladislau Cumanul în 

Cronica pictată? Alcătuiţi o descri-
ere de caracter în baza iniţialei!  [ T ]

Bătălia de la Câmpia Moravei (Morvamező) în imaginaţia pictorului Than Mór din secolul al XIX-lea. În imagine, cei doi învingători, Rudolf de Habsburg şi Ladislau al IV-lea 
Cumanul se salută lângă trupul neînsufleţit al regelui învins Ottokar.

Ce a dorit să spună pictorul prin scena bătăliei din imagine? Prin ce mijloace ne aduce aceste lucruri la cunoştinţă? Ca să 
răspundeţi la întrebare, gândiţi-vă ce aţi învăţat în şcoala generală despre istoria maghiarilor în secolul al XIX-lea!  [ T ]

(…) În continuare, după reînnoirea isprăvniciei sunt datori a plăti după teren anual 
doi dinari.” (Din diploma lui Béla al IV-lea, 1264)

AFIRMAREA PUTERII STĂPÂNILOR DE 
ŢINUTURI  

„Şi fiindcă nu este nimic mai strălucitor decât ade-
vărata credinţă în principat dorim cu toată ardoa-
rea minţii noastre să slujim mărirea turmei lui Cris-

tos şi dorind după puterile noastre cu aceeaşi sârguinţă să păşim pe urmele strămo-
şului nostru, a adevăratului rege Sfântul Ştefan, (…) ca să aducem şi cealaltă parte 
a poporului cumanilor (popor ce parţial a fost deja însemnat cu semnul Domnului 
şi a luat asupra lui sfinţenia creştinătăţii dar în privinţa moravurilor mai umblă prin 
întuneric) sub oblăduirea Domnului întru unitatea credinţei dimpreună cu ceilalţi 
cerdincioşi din starea păgână în cunoaşterea celei creştine cu ajutorul şi prin inter-
mediul sfântului părinte Filip episcop de Fermo, îi vom conduce cu ajutorul îndu-
rării dumnezeieşti ca regatul ceresc să se înmulţească prin cel pământesc: am făgă-
duit şi am jurat solemn pe sfânta evanghelie a lui Dumnezeu în prezenţa aceluiaşi 
sfânt părinte şi a domnului legat [trimis papal] şi a tuturor clericilor şi a feţelor bi-
sericeşti şi a căpeteniilor noastre care atunci s-au aflat acolo” (Din diploma lui Ladis-
lau al IV-lea)

Stabiliţi rolul cumanilor în menţinerea puterii regale! Stabiliţi cum s-a raportat bi-
serica faţă de puterea regală şi de forţa acesteia! Prezentaţi ce rol a jucat clerul în 

elaborarea acestei legi!  [ T ]
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Ungaria în a doua jumătate a secolului XIII

Urmăriţi în baza hărţii schiţate 
politica externă a Ungariei în 

epoca respectivă! Urmăriţi şi pro-
cesele politicii interne! Prezentaţi 
legăturile dintre politica externă şi 
cea internă!  [ T ]

„1.Despre creştinarea tuturor cumanilor încă ne-
creştinaţi. 

  2. Despre aşezarea permanentă a cumanilor.
Şi s-au angajat hotărât că îşi vor părăsi corturile 

şi casele făcute din foi de cort şi vor locui şi sta după 
obicei creştin în sate, în case construite în pământ 
făgăduind cu hotărâre că se vor adapta în toate la 
moravurile şi obiceiurile creştine.”

Stabiliţi cu ce conţinut au indentificat contempo-
ranii acelor vremuri creştinătatea! Căutaţi exemple 

asemănătoare din vremuri anterioare! [ T ]

„3. Cumanii se vor abţine pe viitor de la orice fel 
de violenţă şi omoruri.

4. Despre trimiterea de iscoade către unele se-
minţii ale cumanilor sau a ramurilor acelor seminţii.

5. Despre faptul cum cumanii vor da înapoi fiecare biserică, mânăstire sau dome-
niu bisericesc ori laic ocupat de ei.”

Stabiliţi cine a avut interesul reglementării situaţiei cumanilor? Stabiliţi ce porniri şi 
ce motive au folosit aceste forţe pentru a-şi atinge scopurile! [ T ]

„c) Iar dacă pe sus-numiţii cumani nu i-am putea determina să îşi respecte şi să 
îndeplinească lucrurile prezentate mai sus nici prin însufleţire, nici prin convinge-
re cu vorba bună, nici prin argumente şi rugăminţi, atunci: ne-am asumat, am pro-
mis şi am jurat că vom porni şi porunci declanşarea unei răscoale generale împotri-
va amintiţilor cumani în ţinuturile pe care le stăpânim la care îi vom invita şi pe pri-
etenii ţării noastre ca pe aceştia să îi silim cu puterea amintitei forţe armate şi cu ori-
care mijloc folositor al puterii regale ca să accepte, să înfăptuiască şi să și respecte 
lucrurile amintite în totalitatea lor.”  [Din legile lui Ladislau al IV-lea (Cumanul), 1287]

Stabiliţi ce şanse au existat pentru „respectarea în totalitatea lor” a lucrurilor amin-
tite! Explicaţi ce consecinţe ar fi avut pentru puterea regală o măsură de forţă îm-

potriva cumanilor!  [ T ]

„Văzând acestea, acelaşi rege Andrei îndrumat 
de Duhul Sfânt îşi deschisese urechile şi ascultând 
sfaturile credincioase a convocat dieta ţării pentru 
ca înaltul cler şi feţele bisericeşti precum şi nobilii 
ţării – fără participarea vreunui baron, cum este obi-
ceiul – să-i vină în ajutor acestei ţări (…)

1. Ca pe domnitorul Andrei care provine din se-
minţie regească să îl cinstim ca domn legitim al 
acestei ţări.

2. Şi ca persoana sa regală să strălucească în mi-
nunăţia măreţiei sale dând înapoi toate domeniile 
regale sau ale reginei confiscate pe nedrept de că-
tre orişicine, fie bărbat ori femeie.

3. Trebuie restabilite în totalitate drepturile bise-
ricii şi ale nobililor de a strânge taxe, biruri şi vămi, 
drept de care au fost privaţi în orcice timp şi de că-
tre orişicine.

4. a) Baronii şi alţi mai mari domni să se abţină 
cu totul de la devastări iar pentru acelea înfăptuite 
cu reacredinţă încălcând autoritatea regelui, să se 
adreseze maiestăţii sale regale pentru a-i cere ier-
tare (…)

Moartea lui Ladislau Cumanul

Comparaţi imaginea cu 
cea a înmormântării prin-

ţului Emeric (pagina 78)!  [ T ]

Aducerea lui Andrei al III-lea în Ungaria

Ce indică prezentarea acestei 
scene (temă, îmbrăcăminte, înso-

ţitori)? [ T ]

11

12

13
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 Evoluţia organizării sociale şi statale în 
epoca arpadiană

Schiţaţi în baza imaginii grafice structura 
societăţii maghiare! Care categorii sociale 

şi-au putut afirma interesele în viaţa politică? 
Prin intermediul căror instituţii s-au putut im-
plica diferitele categorii sociale în viaţa politică? 
Ce fel de schimbări pot fi observate în decursul 
celor trei secole? Începutul cărei organizări de 
putere statală se poate deduce din imaginea 
grafică? Care sunt semnele vechii orânduiri şi 
care sunt cele ale noii orânduiri?  [ T ]

Puterea stăpânilor de ţinuturi în Ungaria

Ce fel de proces se declaşează în Ungaria? 
Faceţi o comparaţie cu procesele asemănă-

toare  învăţate la istoria universală!   [ T ]

13. Raport către măria sa de acum înainte să facă domnul măriei 
sale pe care l-a trimis în    mod special şi din fiecare comitat patru no-
bili [juzi] pe care i-a însărcinat cu depistarea şi cercetarea jafurilor din 
trecut şi din viitor pe lângă mărturiile capitulilor unde au comis sau să-
vârşit aceste fapte (…)

33. De asemenea rânduim ca nobilii să servească pe cine cred ei de 
cuviinţă din propria lor voinţă. Iar dacă careva dintre mai marii stăpâni 
îi sileşte pe aceşti nobili să îi slujească pe ei sau le încalcă dreptul de 
proprietate sau cel personal şi [cutezesc] să îi încarce  [şi astfel încalcă] 
această rânduială, va cădea numaidecât sub incidenţă excomunicării 
prevăzută acum.” (Din legile lui Andrei al III-lea, 1298)

Caracterizaţi situaţia politică internă a ţării în baza acestor legi! Arătaţi 
pe ce categorie socială doreşte domnitorul să se sprijine! Explicaţi ce fel 

de orânduire politică se configurează din conţinutul sursei!  [ T ]

Scenă de luptă pe o cataramă de curea din 
secolul XIII 

Despre care schimbare a si-
tuaţiei aristocraţilor relatează 

scena de luptă?   [ T ]

17
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20
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Tabelul genealogic de moştenire al regilor 
Casei Arpadiene   

Stabiliţi în baza tabelului re-
laţiile de rudenii dintre dom-

nitori şi succesorii acestora! Ce pu-
tem deduce din acesta?

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

Cu moartea lui Andrei al III-lea s-a stins linia bărbătească a Arpadienilor. Însă Ştefan al V-lea (fiul lui Béla al IV-lea 
care a domnit între 1270-1272) a semnat un contract de căsătorie cu Carol de Anjou, regele de Neapole ceea 
ce conform obiceiului vremii, a asigurat celor două dinastii posibilitatea de a moşteni reciproc tronul. Să vedem 
care a fost rolul moştenirii şi al căsătoriilor în Europa Evului Mediu. Ce analogii putem găsi în istorie?

„Carol, rege de Neapole prin acestă scrisoare deschisă către toţi credincioşii bi-
sericii noastre celor prezenţi şi celor viitori dăm de ştire că noi, slujindu-l pe Dumne-
zeu şi Sfânta Sa Biserică Romană în contra duşmanilor credinţei şi ai bisericii sfinte, 
ne străduim să legăm alianţă cu cei mai fideli principi prin căsătorii şi logodne între 
copiii noştri şi fiii şi fiicele amintiţilor principi; vedem că la alţi principi cu care acum 
putem lega liberi legături de căsătorie, în special cu domnitorul Ştefan mai nobil, 
mai măreţ şi mai puternic în credinţă şi valoare, rege strălucit al Ungariei, prinţ al 
Ardealului şi Slavoniei, domn al cumanilor, născut din seminţia celor mai mari regi, 
prietenul nostru scump şi drag, care este un principe mare şi încercat luptător îm-
potriva duşmanilor credinţei creştine şi ai Sfintei Biserici Romane; dorim să-i dăm 
de ştire (…) amintitului rege că dacă şi domniei sale îi este pe plac, el şi noi putem 
trata şi duce la îndeplinire acum şi pururea logodna şi căsătoria dintre fiii şi fiice-
le noastre şi fiii şi fiicele amintitului rege al Ungariei prin mijlocirea credinciosului 
şi preacuviinciosului nostru bărbat de seamă Bernard, abate respectat al mânăsti-
rii de Cassino, a cinstei şi fidelităţii nobilului baron Amelius de Curbanus şi a meşte-
rului Bernard de Brulius, a sfetnicilor şi familiarilor noştri pe care i-am ales şi îi rân-
duim ca persoane împuternicite şi soli cu putere deplină, în aşa fel încât că aceas-
ta să fie trainică şi pe baze de egalitate (…)” (Din diploma lui Carol de Anjou, 1269)

Faceţi un rezumat al diplomei! Adunaţi la un loc garanţiile prevăzute în diplomă! Pre-
zentaţi motive de actualitate politică ale contractului!  [ O ]

21

22

Sfânta Margareta, fiica regelui Béla al IV-lea. 
Fiicele regilor au avut un rol politic important. 
Prin căsătoriile lor se legau alianţe. Însă Marga-
reta, împotrivindu-se voinţei tatălui ei, a refuzat 
cererea în căsătorie a regelui Cehiei Ottokar al 
II-lea

23
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LUPTA PENTRU TRON După stingerea Casei Arpadiene 
luptele pentru tron s-au reînnoit cu virulenţă. Dintre 
pretendenţii la tron pe linie feminină învingător a ieşit 
Carol I din Casa de Anjou [anju] din Neapole care este cu-
noscut în istoria Ungariei şi sub numele de Carol Robert.

Adolescentul Carol de Anjou s-a încoronat deja la 1301 
la Esztergom cu sprijinul stăpânilor de ţinuturi din sudul re-
gatului. Având tactul politic necesar s-a sprijinit în politica sa 
pe clerul înalt şi pe nobilime, interesaţi în desfiinţarea puterii 
stăpânilor de ţinuturi, în timp ce în schimbul unor demnităţi 
în stat chiar şi unii stăpâni de provincie i-au recunoscut au-
toritatea (Aba Amáde, Borsa Kopasz, Csák Ugrin). Mai târziu, 
sub presiunea Papei, noi stăpâni de ţinuturi l-au recunoscut 
ca domnitor (Csák Máté, Kőszegi Henrik). Adunarea ţinută în 
1308 la Pesta l-a ales drept rege, iar după un an a fost încoro-
nat la Buda.  După aceasta a mai urmat însă încă o încorona-
re  (1310) pentru că după regulile de încoronare elaborate 
până în secolul al XIII-lea, doar acela a fost recunoscut fără 
echivoc drept rege căruia cardinalul de Esztergom i-a pus 
personal Sfânta Coroană pe cap în Székesfehérvár.  

DESFIINŢAREA AUTORITĂŢII STĂPÂNILOR DE ŢINU-
TURI Carol I (1308–1342) a reuşit să-şi consolideze au-
toritatea numai treptat prin desfiinţarea autorităţii stă-
pânilor de ţinuturi. În aceasta lungă confruntare – la fel 
ca şi când a trebuit să obţină coroana – s-a putut sprijini 
pe clerul înalt, pe nobilime şi pe burghezia din câte-
va oraşe ale ţării.

Carol şi-a adaptat metodele la situaţia existentă. Nu s-a 
legat de stăpânii de ţinuturi mai puternici (de ex. Csák Máté) 
însă pe unde a putut, i-a învrăjbit unii împotriva celorlalţi. Pe 
alţii i-a trişat (de exemplu de la Kán László a obţinut coroana 
promiţându-i acestuia demnitatea de voievod). Pe adepţii 
săi din ce în ce mai mulţi i-a răsplătit îndestulat. Dacă s-a ivit 
ocazia, a pus mâna şi pe arme. Tot mai mulţi dintre famili-
arii stăpânilor de ţinuturi s-au ataşat de Carol aflat în plină 
ascensiune a puterii.  Când orăşenii din Kassa s-au împotrivit 
adepţilor lui Aba, acesta nu a ezitat să se poziţioneze împotri-
va stăpânului de ţinut pe care l-a recunoscut ca atare, în apă-
rarea oraşului. În bătălia de la Rozgony aliindu-se cu orăşenii 
saşi i-a învins pe cei din clanul Aba (1312). Carol şi-a extins 
treptat puterea asupra întregii ţări. Cu arme a pus capăt do-
minaţiei familiilor Kőszegi şi Borsa Kopasz de Dincolo de Tisa. 
Stăpânii de ţinuturi nu s-au unit împotriva lui, de aceea 
el i-a învins rând pe rând.  Însă pe pământul lui Csák Máté 
a putut să pună mâna abia după moartea acestuia (1321).

BAZELE POLITICE ALE AUTORITĂŢII REGALE  Prin în-
frângerea stăpânilor de ţinuturi Carol a mărit suprafa-
ţa domeniilor regale. În acelaşi timp a înfiinţat prin do-
naţiile făcute către familiarii care l-au sprijinit o pătu-
ră nouă de baroni fideli lui (familiile Garai, Laczfi). Noi 
nobili de rang înalt s-au simţit ataşaţi de rege nu doar 
din recunoştinţă. Cea mai mare parte a veniturilor aces-
tor baroni au provenit din demnităţile acordate de că-
tre rege (palatin, voievod, vistiernic, ban, etc.). Odată cu 
acordarea acestor demnităţi, se acorda şi drept de pro-

prietate asupra unor cetăţi şi domenii regale (așa-nu-
mitele moşii honor, adică de onoare). Deoarece aceste 
demnităţi erau adesea reîmpărţite de către domnitor, 
veniturile baronilor depindeau în bună măsură de 
graţia acestuia. Baronii fideli şi familiarii lui Carol s-au 
bucurat de grandoarea vieţii de curte şi de aspecte-
le sale cavalereşti. 

Carol a întreţinut un banderiu regal puternic pentru a-şi 
asigura puterea. Forţa armată a ţării era compusă din oştirea 
regelui, banderiile comitatelor şi cavaleria uşoară cumană. 

REFORMELE ECONOMICE ALE LUI CAROL Cheltuielile 
curţii regale şi ale armatei au impus mărirea veniturilor. 
Creşterea veniturilor din taxele regale a fost posibilă da-
torită dezvoltării economice a ţării şi a abundenţei de 
bogăţii minerale (aur, sare).  

Pentru a relansa exploatarea metalelor preţioase
Carol a colonizat mineri în ţară.  Şi domeniile funciare au fost 
atrase în minerit. Spre deosebire de practicile anterioare, a 
permis deschiderea de mine de minereu şi pe domenii-
le nobiliare. (În trecut, terenul pe care s-a descoperit vreun 
minereu a fost schimbat cu un altul trecând în proprietatea 
regelui). Astfel, nobilii deţinători de asemenea terenuri
au primit un sfert din închirierea către mineri a minelor, nu-
mită urbura (de obicei o zecime din totalul metalului extras). 
Două treimi din plata închirierii îi revenea regelui. 

Cel mai mare profit al regelui a provenit din monopo-
lul asupra metalelor preţioase. Doar regele era în drept să 
facă comerţ cu metale preţioase. Astfel că metalul preţios ex-
ploatat trebuia predat în stare brută camerei regale (func-
ţionarilor fiscali) unde se primea în schimbul acestuia bani 
bătuţi.  Însă prin acest schimb se dădea înapoi o cantitate 
mult mai mică de metal preţios (cu 40-50%) decât cel predat.

Graţie măsurilor luate de Carol în oraşele de pe valea 
râului Garam s-a relansat mineritul: la Körmöcbánya, Sel-
mecbánya, Besztercebánya. Ungaria a devenit principala 
producătoare de aur a Europei, iar domnitorul a obţinut 
nişte venituri uriaşe ceea ce i-a permis să bată monedă din 
aur de mare valoare (florinii de aur). Prin apariţia banilor 
de mare valoare regele a pierdut veniturile obţinute din 
preschimbarea anuală a banilor (profitul camerei). Pen-
tru a compensa această pierdere a stabilit impozitul pe 
poartă (1336) pe care iobagii au fost datori (fiecare poartă, 
casă a acestora) să-l plătească (18 dinari). 

Plata impozitului în bani a devenit posibilă prin faptul că 
iobagul şi-a putut deja vinde la piaţă o parte din produsele 
sale agricole. Odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri 
şi a gestionării fiscale s-au consolidat şi oraşele.  În Un-
garia apăruseră până atunci puţine oraşe de tip occidental 
(în care activau bresle). Dintre aceste oraşe au fost oraşele 
libere regeşti înconjurate cu ziduri şi oraşele miniere. Ma-
joritatea oraşelor erau de tipul târgurilor de câmpie aflate 
sub jurisdicţia nobililor de pământ.   Acestea au fost oraşe 
cu caracter agrar. Caracterul lor restrictiv a constat în faptul 
că trebuiau să plătească impozitul deodată (într-o singu-
ră sumă). 

Dezvoltarea economiei a asigurat colectarea  vămii după 

16. Carol I, regele reformator 
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a treizecea parte caracteristică comerţului de distanţă. În 
comerţul extern, pentru mărfurile meşteşugăreşti importa-
te (stofe, arme, diverse produse din fi er) Ungaria  a plătit în 
mare parte cu bani din aur şi parţial cu alimente (vite, vin).

POLITICA EXTERNĂ A LUI CAROL Carol a încercat să re-
aducă provinciile dependente în epoca Arpadiană de 
regatul Ungariei sub autoritatea sa. Şi-a extins influen-
ţa asupra cetăţilor situate de-a lungul Dunării (Nándor-
fehárvár – Belgrad) dar în privinţa Ţării Româneşti, a eşu-
at (1330). 

S-a străduit să stabilească relaţii de rudenie cu familiile 
domnitoare europene şi să menţină relaţii de bună vecină-
nate cu vecinii Ungariei. A luat în căsătorie pe Elisabeta, fi ica 

regelui polon Ladislau Łokietek. La întâlnirea de la Visegrád 
i-a împăcat pe regele Cehiei și al Poloniei (Ioan de Luxem-
burg şi Cazimir Łokietek). Polonezii au recunoscut pierderea 
Sileziei. La Visegrád s-a înţeles cu regele Cehiei despre des-
chiderea traseului unui drum comercial care să evite Viena 
unde mărfurile erau mereu oprite. Însă planul a eşuat în cea 
mai mare parte, deoarece în apariţia traseelor drumurilor 
comerciale  nu factorii politici au jucat un rol ci mai degrabă 
cei economici şi geografi ci.

Ca urmare a politicii sale dinastice, Carol s-a asigurat ca 
fiul său primul născut, Ludovic, să moştenească tronul 
Poloniei. Pretenţia la tronul Regatului de Neapole a fiu-
lui său mai mic Andrei a fost fundamentată printr-un con-
tract de căsătorie. 

ARHIVĂ

LUPTA PENTRU TRON  
„Iar noi după ce am ţinut obişnuita verificare cu fraţii noştri 
[cu cardinalii] despre cele arătate mai sus, după o cugetare 

aprofundată considerăm situaţia numitului regat al Ungariei deplorabilă, disperată 
şi  demnă de toată compasiunea căci această situaţie se înrăutăţeşte tot mai mult 
mai ales ca urmare a luptelor şi confruntărilor pentru tron: (…) Este bine ştiut şi s-a 
dovedit faptul că, deşi nu în faţa tribunalului nostru s-a ştiut despre faptul că amin-
tita regină a Siciliei – tatăl ei fiind răposatul rege Ştefan al Ungariei prin care ea a 
avut dreptul de primogenitură [născută prima] –  este cea mai apropiată rudă şi 
moştenitoare după ambii părinţi ai răposatului Ladislau rege al Ungariei în acel re-
gat, (…) de aceea, amintitul rege al Cehiei şi fiul său [Venceslav al II-lea şi al III-lea] 
nu poate invoca nimic şi nu poate justifica cu nimic pretenţiile sale decât alegarea 
sa, despre care afirmă că a avut loc în legătură cu fiul regelui. Acest lucru însă, din 
diferite motive, cum s-a văzut şi cu mintea limpede şi din prima vedere, nu a fost de-
loc legal , ba chiar nu are nicio valoare şi mai ales pentru că – așa cum spun canoa-
nele scrise – domnia asupra Ungariei se trage din dreptul de moştenire şi nu poate 
fi lăsată pe seama dreptului de alegere. 

(…) la sfatul fraţilor noştri am hotărât să ne exprimăm şi să facem cunoscută vo-
inţa noastră conform căreia numita Maria să fie recunoscută în Ungaria şi în toate 
părţile ce ţin de aceasta şi peste tot pe pământ ca soţie de rege [regină] iar nepotul 
ei, numitul Carol, drept rege şi să poarte această titulatură în viu grai, precum şi în 

Luptele pentru tron în Ungaria şi desfiinţarea 
autorităţii stăpânilor de ţinuturi 

Prezentaţi în baza hărţii is-
toricul luptelor pentru tron! 

Arătaţi ce forţe s-au alăturat puterii 
regale! Care poate fi motivul că din-
tre toţi pretendenţii la tron, Carol a 
fost cel capabil să coalizeze aceste 
forţe? Prin ce metode le-a diminu-
at Carol autoritatea stăpânilor de 
ţinuturi? Care factori i-au fost favo-
rabili? De ce este marcată pe hartă 
încoronarea de la Székesfehérvár 
cu altă culoare?  [ T ]2

Momentul găsirii Coroanei Sfinte (Cronica 
pictată). Când Venceslav a renunţat la tronul 
Ungariei, i-a predat coroana urmaşului său 
desemnat, prinţului bavarez Otto Wittelsbach. 
În 1305 de pe şaua lui Otto care era în drum 
spre Ungaria, s-a desprins coroana ascunsă în-
tr-o pleoscă care a fost apoi găsită ca printr-o 
minune în praful drumului de ţară. 

De ce scoate în evidenţă Cro-
nica pictată această scenă? [ T ]

1
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actele şi documentele oficiale. De asemenea am hotărât ca clerul înalt, preoţimea, 
orice demnitari fie de orice stare şi statut precum şi călugării ai oricărui ordin dar şi 
ispravnicii şi banii, vitejii, burghezia, locuitorii ţării de orice stare, origine şi situaţie 
sunt datori să se supună cu dare de inimă amintitei regine a Ungariei şi nepotului 
ei.” (Bula  Papei Bonifaciu, 1303) 

Stabiliţi scopurile redactării bulei papale! Formulaţi care a fost importanţa bulei pen-
tru Carol Robert! Stabiliţi prin ce mijloace a dorit să impună punctul de vedere al 

papalităţii!  [ T ]

Analizaţi argumentaţia Papei! Faceţi cunoscută baza ideilor Papei şi explicaţi cum se 
leagă această argumentaţie de dezvoltarea socială universală din acea epocă dar şi de 

realităţile din Ungaria!  [ T ]

DESFIINŢAREA AUTORITĂŢII 
STĂPÂNILOR DE ŢINUTURI  

„În anul domnului o mie treisute doisprezece când 
regele Carol a asediat cu propriile forţe cetatea re-
gală numită Sarus pe care din sarcina marelui stăpân 

Máté o  deţinea Demeter, fiul lui Miklós, acest Máté, fiul lui Trencséni Péter a trimis 
1700 de mercenari lănceri şi toată oştirea sa împotriva regelui ca să-l ajute pe De-
meter ca având această superioritate militară să-l alunge pe rege de sub zidurile 
cetăţii. Căpetenie a oştirii au fost desemnaţi amintitul Demeter şi Aba zis Frumo-
sul sau Marele. 

Când regele a auzit de sosirea lor, a crezut că nu li se poate opune şi de aceea s-a 
retras la Sepeș. Iar sepeşenii i-au dat cu credinţă călăreţi şi pedeştri, iar cu aceştia 
regele şi-a atacat cu mult curaj duşmanii. Între timp aceştia au început să asedieze 
oraşul numit Kassa din cauza palatinului Amádé pe care nemţii sau mai bine zis saşii 
din Kassa l-au ucis. Când iscoadele au adus vestea sosirii regelui, au ieşit din oraş şi 
s-au dus în întâmpinarea oştirilor regale. Atât regele cât şi ei s-au grăbit spre un te-
ren cât mai potrivit pentru bătălie, iar acest loc l-au ocupat ei dintâi. (…) 

Iar ceilalţi, cei mai înverşunaţi duşmani ai păcii, s-au coborât cu armele lor încăr-
cate de pe un munte spre valea amintită, gata de luptă împotriva regelui; iar la poa-
lele acestui munte au dat o bătălie atât de sângeroasă de nu s-a mai văzut aşa ceva 
de la năvălirea tătarilor în Hungaria. (…) şi încă mulţi alţii răniţi mortal prin părţi-
le astea sau pe aiurea au plătit cu moartea; şi cu toate că de partea regelui au căzut 
mai mulţi, toţuşi regele a câştigat cu glorie bătălia, astfel credem şi mărturisim că 
aceasta a fost voia lui Dumnezeu!” (Cronica pictată, 1358)    

Stabiliţi în baza sursei care au fost părţile conflictuale! Stabiliţi pe cine s-a bazat rege-
le în batălie! Caracterizaţi tactica lui Carol! Analizaţi raportarea autorului faţă de acele 

evenimente şi personajele lor! [ T ]

Bătălia de la Rozgony într-o reprezentare din 
Cronica picată

Ce fel de  formaţiuni milita-
re au dat bătălia? Trageţi de 

aici concluzii referitoare la istori-
cul dezvoltării societăţii maghia-
re!  [ T ]

BAZELE POLITICE ALE 
AUTORITĂŢII REGALE    

„Noi, Carol, din graţia lui Dumnezeu rege al Ungariei, 
dăm de ştire prin prezenta scrisoare tuturor celora că-
rora li se cuvine că meşterul Péter, fiul lui Biter s-a în-

făţişat în persoană în faţa măriei noastre (…) şi amintindu-ne de serviciile lor credin-
cioase şi-au făcut cunoscută dorinţa (…) ca măria noastră să le restituie şi să restabi-
lească dreptul lor asupra cetăţilor cu domeniile ce aparţin acestora, dintre care ce-
tăţi şi domenii pe care le stăpânesc unele au fost moştenite iar altele au fost obţinu-
te, pe care răposatul Trencséni Máté infidelul nostru, făcând pe grozavul, le-a ocupat 
spre paguba lor. Deoarece această virtute se cuvine a fi răsplătită cu un dar iar fideli-
tatea cu o binefacere, punând în cumpănă fidelitatea şi serviciile devotate ale acesto-
ra, numiţilor le dăm înapoi toate cetăţile şi domeniile amintite dimpreună cu foloase-
le acestora şi dependinţele lor (…)” (Din diploma lui Carol I, 1358)

Explicaţi de ce l-au sprijit cei din familia Balassa (familia lui Biter) pe domnitor? Stabi-
liţi în ce mod i-a răsplătit domnitorul pentru serviciile lor! Arătaţi care au fost conse-

cinţele unor măsuri asemănătoare asupra evoluţiei proprietăţii regale!  [ T ]
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Sistemul domeniilor honor

Cum a evoluat volumul proprietăţilor funciare regale după înfrângerea stăpânilor de ţinuturi? Stabiliţi în baza imaginii gra-
fice proporţiile dintre domeniile regale şi cele ale baronilor! Definiţi în baza imaginii grafice termenul de domeniu honor! 

Care este legătura între domeniile honor şi titlurile de baron? 

REFORMELE ECONOMICE ALE LUI CAROL 
„Noi, Carol, din graţia lui Dumnezeu rege al Un-
gariei (…) ne-am străduit să ne îngrijim de faptul 

şi să acordăm atenţie faptului că banii care sunt în circulaţie în prezent pot fi îmbu-
nătăţiţi şi reformaţi având în vedere faptul că banii  de anul trecut care se pot reîn-
noi şi vor ţine pe vecie căci cu starea banilor noştri mai buni decât alţi bani vom pu-
tea îmbunătăţi situaţia ţării noastre în privinţa circulaţiei monetare iar aceştia vor 
putea fi îmbunătăţiţi şi reformaţi în districtele, comitatele şi oraşele ce ţin de Somol-
nok şi Körmöc prin intermediul meşterului Frichko [burghez din Buda].

Recunoscând sârguincioasa sa fidelitate am dat în chirie şi spre folosinţă, cu du-
rata de un an începând de la data prezentă, cămărilor de care, după cum se cuvine a 
şti, aparţin isprăvniciile de Körmöc şi Somolnok cu toate comitatele, districtele, târ-
gurile şi oraşele, şi încă aparţin de multă vreme de acestea, pentru suma de nouă 
sute douăzeci şi cinci de mărci (…) precum şi pe malul celălalt al Dunării dimpreu-
nă cu comitatelele situate la nord de Pozsony şi de Vác (…) care aparţin de camera 
noastră din Körmöc, şi aceluiaşi meşter Frichko pentru şapte sute de mărci, sumă ce 
poate fi plătită dimpreună cu dijma pentru cardinal până la data stabilită şi în florini 
bătuţi de Lórand sau de către ispravnicii noştri din Buda în forma mai veche precum 
şi în banii bătuţi de camerele noastre din Körmöc şi Somolnok de către acelaşi meş-
ter Frichko, în anul domnului 1338.” (Din diploma lui Carol I, 1338)

Stabiliţi în baza sursei ce a dat în chirie domnitorul! Stabiliţi ce foloase se speră de la 
darea în chirie? Stabiliţi rolul cămărilor!  [ T ]

Florinii de aur ai lui Carol I pe faţă şi pe verso

Ce a făcut posibil ca domnito-
rul să pună în circulaţie bani 

care şi-au păstrat valoarea? Ce a 
însemnat în acea epocă păstrarea 
valorii banilor şi stabilitatea? Apre-
ciaţi din punctul de vedere al pu-
terii regale care sunt argumentele 
în favoarea introducerii banilor cu 
valoare stabilă şi care sunt cele îm-
potriva acestei măsuri?
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„(…) deşi precum bine se ştie ţara noastră a păstrat în trecut precum şi în prezent 
domeniile şi pământurile atât ale oricăriu nobil precum şi ale bisericilor pe care se 
găsesc mine de aur şi de argint, prin vreun schimb echitabil acestea vor trebui să 
ajungă în proprietatea regelui pentru că maiestatea sa regală trebuie să ţină cont 
de binele său cât şi al tuturor supuşilor săi, cugetând sufleteşte asupra faptului că 
luând în acest mod domeniile şi pământurile din frica faţă de fisc că aceste comori 
rânduite pentru folosul ţării de către Dumnezeu prin intermediul oamenilor vor ră-
mâne ascunse în adâncul pământurilor fiindcă mulţi nu vor să le destăinuie dacă 
nu vor primi şi ei un contraserviciu potrivit. Având în vedere hotărârea unanimă a 
înaltului cler şi a baronilor ţării noastre rânduim pentru vecie ca dacă pe domenii-
le oricăror clerici înalţi, călugări şi preoţi sau nobili se vor găsi mine de aur şi de ar-
gint fără să tăgăduiască existenţa şi exploatarea acestora, atunci tot ei să se bucu-
re în voie bună de deţinrerea neschimbată acestor pământuri pe care se găsesc mi-
nele de aur şi de argint, ba chiar să primească pe vecie a treia parte a veniturilor re-
gale ce provin din taxa anuală cuvenită regelui după obiceiul minerilor.” (Diploma 
lui Carol I, 1327) 

„(…) deoarece dorim ca în proporţie de o treime să fie ars [care conţine o trei-
me de metal de altă provenienţă] şi ca aceşti bani emişi acum în număr mai mare 
să rămână neschimbat în circulaţie permanentă în întreaga ţară în care să se răs-
pândească peste tot şi că dinarii emişi de camerele noastre anul trecut, acum doi şi 
acum patru ani să fie în folosinţă şi acceptaţi ca mijloc de plată dimpreună cu banii 
noi, rânduim şi poruncim hotărât ca în fiecare comitat după fiecare poartă prin care 
se poate întoarce un car încărcat cu fân sau cu grâne sau să iasă prin aceeaşi  poar-
tă – chiar de s-ar situa mai multe case în spatele acelei porţi în care să locuiască trei, 
patru sau mai mulţi oameni, doar dacă nu ar fi atât de nevoiaşi şi săraci încât nici 
pentru acelea nu ar putea plăti, (…) exceptând slugile noastre ale regelui şi ale re-
ginei, (…) exceptând în continuare bisericile, oraşele şi pe cei care se bucură de pri-
vilegii şi libertăţi, să se plătească în mână către ispravnicul camerei în termen de 15 
zile suma de 18 dinari.” (Din decretul lui Carol I din anul 1342)  

Stabiliţi pe pământurile cui se 
găseau minele de metale pre-

ţioase în epoca Arpadiană! Stabiliţi 
ce schimbări a făcut regele Carol în 
această privinţă! Explicaţi scopurile 
reformei regelui! Stabiliţi care a fost 
venitul ce a revenit stăpânilor de 
pământuri în urma acestor preve-
deri!  [ T ]

Stabiliţi de la ce venituri a de-
căzut domnitorul prin intro-

ducerea banilor cu valoare stabilă, 
florini de aur, dinarul de argint şi 
groşenii de argint? Arătaţi prin ce 
a dorit să compenseze domnito-
rul veniturile pierdute? Stabiliţi ce 
factori şi procese au făcut posibilă 
introducerea reformei! Analizaţi 
de ce a fost reforma şi pentru 
domnitor un lucru profitabil! [ T ]

Vedere asupra oraşului Körmöcbánya (Kremnica, azi în Slovacia)

Ce fel de concluzii privitoare la Evul Mediu putem 
trage din aspectul oraşului? Căutaţi pe harta schi-

ţată oraşul Körmöcbánya! Centrul cărui metal a fost 
acesta? Ce fel de alte sarcini administrative a îndeplinit 
oraşul?  [ T ]

Veniturile lui Carol I

Grupaţi veniturile regelui după următoarele crite-
rii: în baza cărui drept au fost acestea colectate, 

dacă au fost venituri în bani sau în natură, de unde 
proveneau veniturile (de la cine au fost colectate)! Ce 
schimbări pot fi observate în comparaţie cu veniturile 
din epoca lui Ştefan cel Sfânt şi a lui Béla al III-lea? Care 
factori au făcut posibilă această schimbare?  [ T ]
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Ungaria în epoca angevină 
(a regilor de Anjou)

Care factori au făcut posibilă 
relansarea exploatărilor mini-

ere a metalelor preţioase? Care au 
fost cele mai importante bogăţii 
minerale? Care au fost cele mai 
importante zone miniere? Carac-
terizaţi situaţia comerţului exteri-
or a ţării (compoziţia importurilor 
şi a exporturilor, caracteristicile 
geografice)! Ce rol a jucat puterea 
regală în evoluţia economică şi a 
vieţii cotidiene?  [ T ]

POLITICA EXTERNĂ A LUI CAROL  
„În anul Domnului 1335 în jurul sărbătorii 
Sfântului Martin, Ioan, regele Cehiei şi fiul 

său Carol [împăratul Carol al IV-lea de mai târziu] precum şi regele polo-
nilor [Kazimir al III-lea] au sosit în Ungaria în cetatea Visegrád la regele 
Carol ca acolo să încheie înţelegere veşnică.

Deoarece regele Poloniei a plătit tribut regelui Cehiei şi fiindcă Carol, 
regele Ungariei a luat-o în căsătorie pe sora mai mare a regelui polon  
[Elisabeta Łokietek]. Regele Ungariei Carol i-a dat cinci sute de mărci de 
aur din cele mai fine ca să-i răscumpere regelui  plata acelui tribut. Tot 
aici au mai hotărât, că dacă ţara vreunuia dintre ei ar fi atacată de oare-
care duşmani, sunt datori să vină în ajutorul unui altuia. Acest lucru l-a 
confirmat între ei printr-un mare jurământ.” (Thuróczi János, Cronica ma-
ghiarilor) 

Politica externă a lui Carol 

Treceţi în revistă principalele direcţii ale politicii externe a lui Carol! Sta-
biliţi scopurile sale politice de bază! În ce relaţie s-au aflat intenţiile sale 

de politică externă cu politica internă? [ T ]

Înfrângerea lui Carol I în Ţara Românească (Cronica pictată).  Carol 
a încercat să cucerească în 1330 Ţara Românească care se străduia 
să iasă din relaţia de vasalitate. Însă voievodul Basarab i-a atras 
pe cavalerii lui Carol într-un surduc la Posada. Regele a scăpat cu 
viaţă doar prin sacrificiul lui Hédervari Lőrinc care a schimbat za-
lea sa cu cea a regelui. 

Ce legătură există între încercarea de a 
pune stăpânire pe Ţara Românească şi po-

litica internă a lui Carol I? Ce fel de raporturi de 
forţă sugerează tactica de luptă a voievodului 
muntean?  [ T ]

Faceţi un rezumat al întelegerii de la Vișe-
grad! Prezentaţi cu ajutorul sursei intenţiile 

de politică externă ale lui Carol în această zonă! 
Stabiliţi ce intenţii dinastice se ascund în spatele 
acestei înţelegeri! [ T ]
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Carol I a obţinut pute-
rea printr-o luptă dură şi 
nemiloasă nelipsită de in-
trigi şi vărsări de sânge. În 
1330 unul dintre familia-
rii lui Csák Máté, care ase-
menea multora a trecut de 
partea regelui, s-a năpustit 
cu arma asupra familiei re-
gale. Pentru acest atentat 
regele s-a răzbunat crunt.

Carol I a obţinut pute-Carol I a obţinut pute-

regele s-a răzbunat crunt.regele s-a răzbunat crunt.

„[I-a venit ideea] unui nobil mai înaintat în vârstă, puţin cărunt, din seminţia 
Zách numit Felicián ca în una şi aceeaşi zi să îi omoare pe regele Carol şi pe regi-
na Elisabeta precum şi pe cei doi fii ai lor Ludovic şi Andrei. Pe acest nobil îl făcu 
mare Trencséni Máté, ca apoi să părăsească pe Máté pentru a se da cu regele; rege-
le l-a îndrăgit, i-a permis acces liber şi uşa sa a fost mereu deschisă pentru acesta. 
Când în anul Domnului 1330, în a şaptesprezecea zi a lui april în miercurea de după 
Paşte regele lua masa de prânz în casa sa cu regina şi cu amintiţii săi fii, Felicián s-a 
strecurat lângă masa regelui: şi-a scos sabia ascuţită din teacă şi s-a năpustit asu-
pra regelui asemenea unui câine turbat vroind să-l ucidă fără îndurare   pe rege şi 
pe regină dimpreună cu fii lor. Dar mila lui Dumnezeu cel drep nu i-a permis să-şi 
săvârşească fapta. Chiar dacă rănindu-l mai uşor pe rege la mâna dreaptă – dar vai, 
patru degete de la mâna dreaptă a reginei au fost deodată retezate: (când a vrut să 
le ia viata şi celor doi fii ai lor, guvernanţii copiilor s-au aruncat asupra sa, (…) au 
fost răniţi mortal, iar copiii au putut să se scape.  Atunci, un tânăr plin de bune in-
tenţii, (…) degustătorul secund al reginei s-a aruncat asupra atacatorului atât de 
pornit ca asupra unei fiare setoase de sânge; a lovit cu pumnalul său între gâtul şi 
omoplatul atacatorului, i-a tăiat gâtul şi apoi l-a doborât jos; apoi tot felul de gardi-
eni au dat buzna pe uşi şi l-au tăiat în bucăţi, l-au căsăpit pe acel nenorocit ca pe o 
fiară sălbatică. Capul i l-au trimis la Buda, iar mâinile şi picioarele prin alte oraşe; iar 
apoi pe singurul său fiu tinerel şi pe slujitorul său care – au fugit, dar nu au apucat 
să scape – i-au pus capăt zilelor legându-i de coada calului: cadavrul lor şi oasele lor 
le-au mâncat cânii de pe uliţe. 

(…) A târât-o din curtea regală şi pe minunata sa fiică fecioară şi i-au tăiat na-
sul şi buzele cu atâta cruzime încât i s-au văzut doar dinţii iar de la cele două mâi-
ni i-au tăiat opt degete încât i-au lăsat doar degetul mare; pe jumate moartă a fost 
purtată călare prin mai multe oraşe şi au obligat-o să strige în felul următor: »Aşa 
să păţească cel care este infidel faţă de rege!« (…) Apoi mulţi nobili din seminţia lui 
Felicián au fost căsăpiţi.” (Cronica pictată)        

Stabiliţi în baza sursei care a fost motivul faptei lui Zách Felicián! Arătaţi care au putut 
fi motivele politice ale atentatului! Explicaţi de ce nu primim din sursă un răspuns clar 

la această întrebare!  [ O ]

Stabiliţi caracterul represiunii! Arătaţi, pe ce concepţii de drept se bazează aceasta şi 
care sunt acelea pe care le-a refuzat! [ S ]

„10. Pentru faptele de vinovăţie ale condamnaţilor nu este voie a fi pedepsiţi fiii, 
fraţii, rudele, surorile şi soţiile acestora.

    Iar pentru vina acestor oameni condamnaţi la moarte nu este voie să fie pede-
pşiţi  fiii, fraţii, rudele, surorile şi soţiile acestora, ci să rămână în pace şi netulburaţi 
de nimeni pe domeniile lor, în casa lor, cu bunurile lor”. (Legea lui Ludovic cel Mare, 
1351) 

„Noi, Carol, din graţia lui Dumnezeu rege al Ungariei, pe vremea când ne-am sfă-
tuit cu excelentul şi nobilul principe Ioan [Ioan de Luxemburg] cu regele (…) glorios 
al Cehiei, îndrăgitul nostru frate mai mic, am negociat mai intens despre acordarea 
unor facilităţi şi având în vedere avantajele pentru ambele regate, urmând discernă-
mântul profund al clericilor înalţi şi baronilor noştri, am rânduit după sfatul lor ca atât 
negustorilor noştri precum şi celor din Cehia şi din alte ţări vecine se cuvine a călători 
pe următoarele drumuri şi trasee prescrise...

Şi ştiind bine că încă regele Béla le-a indicat locurile de vamă atât burghezilor din 
Brünn [azi Brno, Cehia] cât şi celor din Nagyszombat [Trnava, azi Slovacia], pe aces-
tea le considerăm în continuare legitime şi legale. Tocmai de aceea noi îi chemăm şi 
îi încurajăm pe negustorii noştri care sosesc din Cehia şi din alte părţi, să treacă liberi 
şi în pace, netulburaţi de nimeni cu marfa lor, cu produsele şi bunurile lor, în depli-
nă siguranţă a averii şi vieţii lor, după plata vămilor prin vămile amintite.”  (Din diplo-
ma lui Carol I, 1336)  

Expuneţi pe scurt intenţiile 
şi scopul prevederii! Stabiliţi 

în baza diplomei care au fost inte-
resele domnitorului! Stabiliţi care 
dintre regulile comerţului din acea 
vreme a făcut posibilă măsura lua-
tă de domnitor! Explicaţi de ce nu 
s-a generalizat noul drum comer-
cial? (Pentru formularea răspunsu-
lui folosiţi harta)  [ T ]

Să discutăm- pe baza sur-
sei- relaţia dintre păcat şi 

pedeapsă. Să studiem punctul 
de vedere al contemporanilor şi 
al posterităţii! Să stabilim dife-
renţele şi cauzele lor!  [ O ]

Arătaţi ce legătură ar putea 
fi între acest articol de lege 

şi întâmplările care s-au petrecut 
după atentatul lui Zách Felicián! 
Stabiliţi în baza cărei concepţii de 
drept a fost concepută legea!  [ T ]
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Atentatul comis de Zách Felicián în reprezentarea din 
Cronica picatată şi în pictura lui Orlai Petrich Soma din 
secolul al XIX-lea

Faceţi o cumparaţie între cele 
două reprezentări după următoa-

rele criterii: abordarea temei, îmbră-
căminte şi alte aparenţe, mesajul ima-
ginii! Comparaţi imaginile cu sursele 
scrise! 

Moartea Clarei Zách. Frescă de la sfârşitul secolului al XIX 

Stabiliţi cum s-a raportat pictorul faţă de persoana şi tragedia Clarei Zách! Reamintiţi-vă de balada Clarei Zách a lui Arany 
János! Comparaţi viziunea poetului cu cea din surse! 
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„Degetul ţi-e sângerând, „Petru degetul meu arătător, Pentru celelalte două
Nu-ţi sângerează degeaba: Frumoasa sa fecioară Osânda ginerelui şi a fetei sale 
Ce-ţi doreşti acum, doamnă regină Pentru degetul cel mare, Pentru al meu roşu sânge
Spre a-ţi despăgubi durerea?” Al lui voinic fiu moarte; Toate neamurile sale!”     
                                                                                                                                                           (Arany János: Clara Zách. Extras)
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POLITICA EXTERNĂ A LUI LUDOVIC CEL MARE  La ur-
carea pe tron a lui Ludovic (cel Mare) (1342-1382) rege-
le Carol i-a lăsat moştenire baroni fideli şi o vistierie pli-
nă. Dar încă de la începutul domniei sale a căzut asupra 
sa grija politicii dinastice moştenite de la tatăl său.  

A trebuit să plătească o sumă imensă (6 tone de argint 
şi 5 tone de aur) ca fratele său mai mic, Andrei, să fie re-
cunoscut de către Papa de la Avignon drept prinţ moşte-
nitor al Neapolelui. Dar această chestiune nu s-a rezolvat 
nici după aceasta pentru că soţia lui Andrei a pus ca soţul 
ei să fie ucis în Italia. Ludovic, conform uzanţelor vremii 
nu a putut lăsa nepedepsită aceasta crimă şi nu a renunţat 
nici la pretenţiile asupra tronului. A pornit două campanii 
militare împotriva Neapolelui (1347–1348. 1350–1352). 
Trupele sale au ocupat oraşul cu ambele ocazii, dar ţinutul 
îndepărtat ungurii nu l-au mai putut păstra. Confruntările 
pentru moştenirea din Neapole a secătuit vistieria ţării.  

În timpul îndelungatei sale domnii Ludovic a purtat 
numeroase războaie (Veneţia, Ţara Românească, Moldova, 
etc.). În urma acestora ţara a ajuns să fie înconjurată de sta-
te vasale atât în sud cât şi în nord. În campaniile militare, pe 
lângă oastea regelui, au participat şi banderiile baronilor 
astfel că familiile baronilor s-au întărit. Totodată baronii au 
rămas fideli regelui până la moartea acestuia. 

Odată cu moartea lui Cazimir al III-lea (1370) tronul 
Poloniei i-a revenit lui Ludovic. Între cele două state s-a 
stabilit o uniune personală: numai persoana regelui a 
fost comună, în toate alte privinţe cele două state au ră-
mas independente (dregătorii şi legi proprii, administraţie 
proprie, etc.). Ludovic a guvernat împreună cu baronii po-
lonezi. El a confirmat drepturile nobilimii poloneze (privile-
giile de la Kassa, 1374) pentru a fi sprijinit de către aceasta. 

Domnitorul, la cererea Papei, a luptat în Balcani îm-
potriva ereziei bogumile.  De lupta spirituală împotriva 
bogumililor se leagă şi înfiinţarea primei universităţi din 
Pécs (1367). 

LEGILE DIN 1351 Pentru a dezamorsa tensiunile inter-
ne cauzate de eşecul campaniei din Italia şi introduce-
rea de către soldaţii întorşi în Ungaria a ciumei, Ludo-
vic a convocat dieta în 1351. Au fost reconfirmate drep-
turile de libertăţi ale nobililor din Bula de Aur (scutire de 
la plata impozitului, captivitate numai în baza unei ho-
tărâri judecătoreşti, inviolabilitatea casei, obligaţia de a 
participa la război doar pentru apărarea patriei). 

La un singur punct însă s-a făcut o modificare a Bulei de 
Aur: a fost şters dreptul de liberă moştenire (moştenire 
prin testament). S-a interzis înstrăinarea moşiei care s-a 
moştenit doar din tată în fiu. Dreptul de moşie legiferat de 
către Ludovic a protejat unitatea domeniului nobiliar şi 
l-a ferit de pericolul de a ajunge pe mâinile baronilor. 
Moşiile nobililor care nu au mai avut urmaş pe linie bărbă-
tească au revenit regelui în baza dreptului de revenire a pro-
prietăţii la proprietarul anterior. Astfel, noua reglementare 
a asigurat completarea permanentă a proprietăţilor funci-
are regale cu care acesta şi-a putut recompensa adepţii săi. 

Legile din 1351 au uniformizat îndatoririle iobagilor 

faţă de stăpânii lor de pământ prin introducerea nonei (a 
noua zecime).  Legea a obligat fiecare stăpân de pământ să 
colecteze nona. În acest fel a asigurat pentru nobilime forţa 
de muncă a iobagilor pentru că după aceasta marii latifun-
diari nu au mai putut să-i atragă pe iobagi pe moşiile lor. 

A fost proclamat principiul „unicei libertăţi nobiliare”. 
Conform acesteia nobilul şi baronul trebuiau să devină 
egali în faţa legii. Chiar dacă legea nu s-a putut impune 
niciodată în practică, ea a contribuit la întărirea conştiinţei 
de sine a nobilimii. 

Legile din 1351 au marcat pentru secole evoluţia drep-
tului ungar. Legile reflectă faptul că societatea maghiară 
semăna din ce în ce mai mult cu cea occidentală. Pe lângă 
cler s-a conturat destul de bine şi grupul nobililor şi cel 
al baronilor. 

ZGUDUIREA AUTORITĂŢII REGALE Lui Ludovic nu i s-a 
născut un fiu moştenitor astfel că pentru asigurarea 
moştenirii tronului, fiicele sale au trebuit să aibe în ve-
dere un soţ potrivit. Pentru Maria care urma să moşte-
nească Ungaria i l-a desemnat ca soţ pe Sigismund de 
Luxemburg (fiul lui Carol al IV-lea). Maria a fost încoro-
nată, dar o parte a baronilor s-au raliat unui alt can-
didat (un bărbat). În conflictul pentru tron baronii s-au 
organizat în grupuri de interese şi în ligi, ceea ce le-a 
mărit considerabil puterea. Un nou fenomen este impli-
carea nobilimii. Deocamdată nu ca o forţă independen-
tă, ci raliată unei ligi a vreunui baron. 

Din confruntarea sângeroasă învingător a ieşit soţul 
Mariei, Sigismund de Luxemburg (1387–1437) şi baronii 
care l-au sprijinit pe el. Însă chiar dacă Sigismund a câştigat 
tronul, puterea regală a slăbit considerabil pentru că cea 
mai mare parte a cetăţilor regale au devenit moşii pe 
vecie ale baronilor. Abia 20% din cetăţile ţării au rămas 
în mâna regelui. 

RESTABILIREA AUTORITĂŢII REGALE Sigismund şi-a 
consolidat cu mult tact, pas cu pas, puterea. Pe o parte 
dintre adversarii săi i-a constrâns prin forţă să se su-
pună, cu alţii a încheiat alianţe. Când Maria a murit în-
tr-un accident, Sigismund a luat-o în căsătorie pe Cillei 
Borbála şi astfel a ajuns în relaţii de rudenie cu puterni-
ca familie de baroni. Unitatea ligii care l-a sprijinit pe Si-
gismund (familiile Garai şi Cillei) se reflectă şi prin înfiin-
ţarea Ordinului cavaleresc al dragonilor (1408). Sigis-
mund, folosindu-se de dreptul de a lua înapoi domeni-
ile fără moştenitor, le-a donat pe acestea unor nobili 
fideli lui, atât străini cât şi maghiari, pe care i-a ridi-
cat la rangul de baroni (Ozorai Pipó, Rozgonyi).

Sigismund s-a străduit să organizeze nobilimea ca o 
stare în sine în detrimentul baronilor. A mărit rolul aceste-
ia în comitate şi a invitat reprezentanţii ei la diete. Petru a-i 
deosebi de baroni (nobili de prim rang), de acum nobili 
cu moşie vor fi numiţi nobili mijlocii.  

Domnitorul a sprijinit cu numeroase dispoziţii dez-
voltarea economică a oraşelor libere regeşti şi a oraşe-
lor miniere. 

17. Epoca de glorie şi decăderea regilor angevini
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Oraşele cu o putere din ce în ce mai consolidată le-a 
considerat aliate (de exemplu în 1405 a chemat reprezen-
tanţii acestora la consfătuire). Prin acordarea de privilegii 
(dreptul de a opri produse, dreptul de a ţine târguri) şi 
unifi carea unităţilor de măsură s-a străduit să le îmbună-
tăţească situaţia. Însă aceste măsuri, datorită relativei slă-
biciuni a oraşelor, i-au adus doar succese parţiale. 

În secolul al XV-lea, pe lângă oraşele libere regeşti au 

început să se dezvolte rapid şi oraşele de câmpie aflate 
sub jurisdicţia stăpânilor de pământ. Aceste localităţi ba-
zate mai ales pe producţia agricolă au beneficiat de o ca-
tegorie mai mică de privilegii (de exemplu plata impo-
zitului cumulat). Şi acest lucru a fost suficient pentru ca 
munca iobagilor să fie mai eficientă şi tocmai aici să se 
dezvolte cel mai rapid producţia agricolă.   

ARHIVĂ

POLITICA EXTERNĂ 
A LUI LUDOVIC CEL MARE  

„(…) Din graţia lui Dumnezeu mă adresez cu ascul-
tare şi supuşenie de fiu, înclinaţi-vă şi îndreptaţi-vă 

interiorul inimii şi toată atenţia minţii Domniei Voastre cu pioşenie neprihănită ca 
acest atentat de lezmaiestate să fie pedepsit după cum se cuvine, iar ucigaşii frate-
lui meu pe care sângele său îi mânjeşte, să li se retragă toate drepturile asupra Re-
gatului Siciliei şi a părţilor ce ţin de acesta . – Iată-i pe ucigaşii fratelui meu: vădu-
va fratelui meu, ucigaşa de soţ Johanna, (…) prinţul şi toţi aceia care s-au străduit 
să pună mâna pe coroana siciliană. Şi fiindcă sfinţenia voastră apostolică are cunoş-
tinţă şi despre faptul că eu sunt primnăscutul primului născut din Casa de Sicilia, vă 
implor pe Sfinţenia voastră cu supuşenie şi ascultare ca inima mea revoltată şi amă-
râtă să o consolaţi prin faptul că îmi donaţi necondiţionat mie şi fratelui meu prinţul 
Ştefan Regatul Siciliei aşa cum acesta a fost transferat Sfinţeniei voastre (…)” (Scri-
soarea lui Ludovic către Papa Kelemen al VI-lea)      

Stabiliţi de ce s-a adresat regele Papei? Stabiliţi ce îi cere Ludovic Papei după moartea 
fratelui său mai mic! Explicaţi ce înterese are papalitatea în luarea unei decizii privi-

toare la cererea lui Ludovic![ [ T ]

„Apoi, regele care cu ocazia trecerii oştirii zile la rând obişnuia să călărească cu 
armura de luptă pe el printre trupele sale, pornindu-şi oastea a înconjurat ceta-
tea Canossa  [nu e indentică cu oraşul nord-italian Canossa] şi a cucerit-o prin ase-
diu, adică mai bine spus a recucerit-o. Dar aici, când s-a grăbit să se urce cu armu-
ră cu tot pe scară, lovit de aruncarea unor pietre, a căzut în şanţul cetăţii suferind 
răni grave pe trupul său. De aceea baronii şi cavalerii l-au mustrat pentru că s-a bă-

gat în lucruri dintr-astea ceea ce nu se cuvine dem-
nităţii unui rege.” (Din cronica lui Küküllei János des-
pre regele Ludovic din opera Cronica maghiarilor a lui 
Thuróczy János) 

În ce măsură corespund cele citite despre regele 
Ludovic cu mentalitatea cavalerească a acelor vre-

muri? Ce ecouri au putut avea faptele lui Ludovic prin-
tre adepţii săi?  [ T ]

„Italienilor de azi li se pare minunată mulţimea 
de călăreţi care îl însoţesc pe rege în lupta împo-
triva duşmanilor săi. (…)Străvechi uzanţe de drept 
stabilesc câţi călăreţi este dator vreun baron sau 
vreo comună să pună la dispoziţia regelui dacă 
acesta porneşte la luptă sau declară război, astfel 
că fiecare ştie care este numărul călăreţilor pe tim-
pul serviciului. Şi fiindcă la chemarea domnitorului 
trebuie să facă deîndată şi neîntârziat mobilizarea, 
fiecare baron şi comună îi desemnează pe cei care 
sunt datori a fi pregătiţi permanent pentru serviciul 
militar care cu doi, care cu trei cai, echipaţi cu arme 
uşoare de atac, adică cu arcul, cu săgeţi în tolbă şi 
cu o sabie lungă pentru autoapărare. (…) capul lor 
rar este acoperit cu coif, ca să nu îi deranjeze când 
trag cu arcul.” (Matteo Villani, secolul XIV) 

Urmăriţi în baza hărţii po-
litica externă a lui Ludovic! 

Faceţi cunoscute legăturile dinas-
tice, politice, economice şi de altă 
natură care au existat între diferi-
tele teritorii! Caracterizaţi situaţia 
politico-geografică a Ungariei în 
timpul lui Ludovic cel Mare! Ce rol 
au jucat în timpul domniei sale tă-
tarii şi otomanii? 

Politica externă a lui Ludovic cel Mare3

2

1
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Lupta lui Ludovic cel Mare cu turcii (imagine 
pe tablă din secolul XIV)

Caracterizaţi în baza imagini rolul regelui în lup-
tă! Ce spun despre acest lucru sursele scrise din 

manual? Stabiliţi în ce măsură se  potriveşte sau nu se 
potriveşte imaginea cu cele descrise în sursa scrisă!  [ T ]

Enumeraţi felurile de arme ale oştirii maghiare 
care a luptat în Italia! Explicaţi de ce a fost pen-

tru autor ciudată oştirea maghiară! Arătaţi care sunt 
caracteristicile organizării militare maghiare pe care le 
descoperim în descriere! Stabiliţi la ce se referă autorul 
când aminteşte de comune! Stabiliţi, cine şi în ce con-
diţii au fost datori să-l însoţească pe rege în campaniile 
militare externe! [ T ]

LEGILE DIN 1351
„9. Noi aşadar, acultând cu bunăvoinţă milostivă cerin-
ţele amintiţilor baroni şi nobili de-ai ţării noastre,

10. (…) dorind să le satisfacem cerinţa şi să le îndeplinim dorinţa ca să-i îndârjim 
să facă şi pe viitor fapte de fidelitate cu atâta dăruinţă, ne asumăm şi confirmăm di-
ploma înregistrată [Bula de Aur din 1222] adineaori amintită, prevăzută cu pecetea 
de aur a sa şi de o valabilitate a strămoşului şi înaintaşului nostru domn rege Andrei, 
acceptând şi asumându-ne toate libertăţile cuprinse în ea: 

11. cu excepţia unui singur aticol din acea diplomă de privilegii adineaori aminti-
tă, şi anume articolul care zice că „nobili care mor fără să lase moştenitor au dreptul 
ca încă pe timpul vieţii lor să lase moştenire, să vândă, să predea moşia lor bisericii 
sau altora cărora ei vor” ci dimpotrivă: să nu aibe deloc acest drept ci ca moşiile lor, 
conform dreptului şi potrivit legilor să treacă simplu şi clar asupra celor mai apropi-
aţi fii din seminţia lor.” (Din legile din 1351 ale lui Ludovic cel Mare) 

Amintiţi-vă de drepturile asigurate servienșilor în Bula de Aur! Arătaţi, ce indică în 
sursă folosirea termenului de nobil în loc de cel de seviens! Explicaţi, interesele cărora 

au fost luate în considerare prin schimbările făcute! Stabiliţi care este acel drept al regelui 
cunoscut încă din epoca Arpadiană și este reînnoit? [ T ]

„11. La cererea aceloraşi nobili am binevoit ca atât adevăraţii nobili care trăiesc 
între hotarele ţării noastre cât şi aceia care trăiesc în ducatele din interiorul hotare-
lor ţării noastre să se bucure de una şi aceeaşi libertate. 

12. Şi de acum înainte precum şi în viitor în cazul dării pe piei numită „jolojma ba-
nului” să nu-i mai supere nimeni [pe nobilii dintre Sava şi Drava] ci la fel ca şi nobilii 
din alte părţi ale regatului nostru şi ei să fie în totalitate exceptaţi şi scutiţi de orice 
fel de serviciu al oricărei dări plătite până acum. (…)

15. Nobilii să nu mai fie obligaţi ca în drumul lor să trebuiască a trece pe la locu-
rile de vamă ci să aibe trecere liberă şi nestingherită prin acele trecători şi pe acele 
căi pe  unde voiesc.”  (Din legile din 1351 ale lui Ludovic cel Mare)  

Interpretaţi prevederile legii de la punctele 11, 12, 15! Stabiliţi, care a fost acea cate-
gorie socială care a beneficiat de pe urma acestor prevederi! Stabiliţi, care este acel 

proces la a cărui terminare fac referire sursele? Explicaţi, ce scopuri politice a urmărit cel 
care a emis această lege? [ T ]

4

5

6

7

Intrarea regelui Ludovic în Zara. Basorelief pe 
un sicriu de argint.

De ce a acceptat oraşul-port 
de la Marea Adriatică auto-

ritatea ungară în locul stăpânirii 
veneţiene?  [ T ]

8
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„6. De acum înainte în orice sat liber numit pe numele său ba chiar 
şi de la toţi iobagii noştrii din satele reginei şi ale vornicilor de pe moşi-
ile cu grâne şi de pe cele viticole – cu excepţia oraşelor împrejmuite cu 
ziduri – vom colecta a noua parte [a noua zecime] a recoltelor şi vinu-
lui iar şi doamna regină va colecta precum şi mai sus amintiţii baroni şi 
nu doar de la oricare iobag producător de grâne şi cultivator de stru-
guri trăitor pe moşiile lor să fie adunate şi colectate a noua parte a pro-
duselor şi a vinului lor pentru propria lor folosinţă.

Iar dacă unii în privinţa amintitei colectări ar proceda altfel, vom 
colecta noi – fără nici un fel de luare în seamă sau concesie - în scopul 
folosului nostru a noua parte a produselor sale şi a vinului acelui răz-
vrătit care încalcă prezenta rânduială.” (Din legile din 1351 ale lui Ludo-
vic cel Mare)

Faceţi un rezumat al conţinutului punctului 6 (la cine se referă, la cine 
nu se referă, ce fel de domeniu reglementează, etc.). Stabiliţi, încheie-

rea cărui proces reflectă legea!  [ T ]

ZGUDUIREA 
AUTORITĂŢII REGALE  

„Domnia regelui Ludovic luând sfârşit, nu lăsă mugure 
de băiat în urma lui, numai două fete. Una, cea mai în 
vârstă în ordinea naşterii numită Maria, deşi nu fu încă 

de vârsta căsătoriei se trecu într-un contract de căsătorie cu minorul fiu al împăra-
tului roman şi rege al Cehiei, Carol, încă pe când tatăl său trăia, cu condiţia ca atunci 
când fata va împlini vârsta de căsătorie se va căsători cu el şi-l va face rege pe so-
ţul său.

Această condiţie a plăcut tuturor nobililor ţării. (…) Acestei fete îi trăia încă 
mama, numită Elisabeta, (…) de partea lor a mai fost şi Garai Miklós, cel mai de sea-
mă om al ţării, în privinţa originii lui, a bogăţiei şi a moşiilor sale nobil deopotrivă, 
pe care regele Ludovic la ridicat la rangul de palatin al ţării având de dat seamă nu-
mai regelui. (…) Decum a putut să o manipuleze după placul său pe cea din sexul 
mai slab, pe această femeie credulă, a stors de la ea permisiunea să exercite el după 
bunul lui plac puterea reginei. (…)

(…) Iar reginele şi palatinul (…) au pornit de la Buda să viziteze partea de sud a 
ţării (…) Banul Horváti János  [adversarul reginei] adunând în jurul său o oaste uri-
aşă porneşte turbat şi însetat de răzbunare asaltul asupra trupei oamenilor de la 
curte. (…) Şi când văd regina şi soldaţii palatinului că forţa duşmanului o întrece 
pe cea a trupei lor, au luat-o la sănătoasa fugind pe rupte toţi aceia care nu căzuse-
ră încă în luptă. (…)

Palatinul Garai sare de pe cal şi sprijinindu-se de caleaşca reginelor arată duşma-
nilor ascuţişul sabiei, se apără din răsputeri pe sine şi pe regine. Dar cât poate fi de 
folos mâna ocrotitoare a unui singur om (…) săgeţile ce îi străpunse trupul, le rup-
se ca pe trestie ca să nu-l împiedice în mânuirea sabiei şi s-a confruntat cu întrea-

Obligaţiile iobagilor

Grupaţi obligaţiile iogabilor în funcţie de 
următoarele criterii: faţă de cine are obliga-

ţii, cum şi le îndeplineşte şi care este baza juridi-
că a impunerii lor! Ce fel de schimbări putem ob-
serva în privinţa obligaţiilor iobagilor? Ce factori 
au contribuit la apariţia acestor schimbări?  [ T ]

Ludovic cel Mare pe tron în anturajul supuşilor săi 
(Cronica pictată)

În ce categorii a împărţit ilustratorul supu-
şii lui Ludovic cel Mare? Dezvăluiţi cauze-

le acesteia! Remarcaţi însemnele de putere ale 
domnitorului!  [ T ]

9

10
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Piatra funerară a lui Garai Miklos. Averea fami-
liei și puterea și le-a fondat pe devotamentul 
faţă de fiica lui Ludovic. Fiul său, pe care l-au 
numit tot Miklos, a fost palatin mai bine de 
30 de ani, pe vremea lui Sigismund, iar când 
regele s-a aflat în străinătate, ani de zile, el a 
condus ţara.
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ga trupă, până când un oştean de sub caleaşca re-
ginei, de unde nu se aşteptă la atac, l-a tras de pi-
cioare şi i-a tăiat capul în mijlocul strigătelor şi va-
ietelor de frică de moarte ale reginelor şi însoţitoa-
relor acestora.”  (Thuróczy János: Cronica maghiari-
lor, secolul XV)

Formulaţi o expunere despre cum a dorit regele 
Ludovic să reglementeze chestiunea moştenirii 

tronului! Stabiliţi cum a primit ţara această soluţie! Ară-
taţi care au fost factorii care au cauzat eşecul planului! 
Explicaţi ce consecinţe a avut lupta pentru tron!  [ O ]

„Noi, Maria, din graţia lui Dumnezeu regină a 
Ungariei, (…) etc. (…) la Buda am ţinut dieta ţării 
în ziua a opta a sărbătorii tuturor sfinţilor trecute, 
după cum se cuvine, au fost datori ca din unele co-
mitate ale ţării noastre să se adune câte patru no-
bili mai înstăriţi la locul şi timpul amintit, iar în sfârşit sosind ziua stabilită, nobilii 
s-au adunat de cu toţii la locul sus menţionat după rânduiala maiestăţii lor (…)” (Din 
decretul reginei Maria, 1385)   

Palatinul Garai le apără pe regine (pictura lui 
Kovács Mihály de la sfârşitul secolului XIX)

Comparaţi textul lui Thuróczy 
János cu imaginea din pictu-

ră! Comparaţi punctul de vedere al 
cronicarului din secolul al XV-lea cu 
cele ale pictorului din secolul al XIX-
lea! Prezentaţi acele elemente din 
care aţi tras concluziile!   [ O ]

Cum este menţionată în sursă nobilimea mijlocie? Explicaţi, accelerarea cărui proces 
se reflectă în document? Schiţati într-un desen structura  şi compoziţia dietei! [ T ]

RESTABILIREA 
AUTORITĂŢII REGALE 

„10. Apoi voi stabili că dacă oricare dintre locuitorii ţării 
noastre de orice rang sau orice stare, fie el cleric înalt, 
baron, nobil sau de altă stare, va avea orice fel de litigiu 

sau problemă de drept împotriva iobagilor sau ţăranilor săi, aceştia sunt datori a se 
prezenta cu problema mai întâi în faţa domnilor lor de pământ.

Iar dacă stăpânii acestor săteni sau ţărani ar refuza să facă dreptate sau ar pre-
lungi prea mult durata judecăţii, atunci pe aceşti stăpâni de pământ să îi cheme la 
judecată pentru refuzul de a judeca cazul în faţa ispravnicului, vice-ispravnicului 
sau judelui comitatens al acelui comitat în care s-a întâmplat cazul.”  (Din decretul 
mai mare al lui Sigismund din anul 1405)

„În sfârşit după ce ne-am adunat cu toţii, clericii înalţi, baronii, precum şi nobilii 
ţării reprezentând trupul ţării prin puterea deplină a celor absenţi pentru consfătu-
ire fără echivoc, am hotărât în discuţii comune şi în acord unanim (…) 

4. Şi deoarece din plângerile practice ale locuitorilor ţării măriei noastre, ba 
chiar învăţând şi din evidenta experienţă că unii locuitori mai puternici ai ţării s-au 
dedat la unele ocupări de moşii şi la fapte de silnicie asuprind şi îngreunând viaţa, 
(…) de aceea le vom preveni acestea:

Am hotărât şi am rânduit ca dacă oriunde şi oricând s-ar întâmpla să ocupe din 
nou moşii şi pământuri (…) atunci cei prejudiciaţi să meargă să se adreseze isprav-
nicului şi judelui comitatens al acelui comitat în care s-au comis asemenea fapte.  

Aceşti ispravnici şi juzi comitatensi (…) să dea înapoi moşia ocupată, prin pu-
terea cu care au fost învestiţi, celui de la care i-a fost  luată pe nedrept (…)” (Din le-
gea a II-a din 1435)

Stabiliţi ce doreşte să  rezolve prin această lege! Arătaţi  problemele amintite în lege! 
Explicaţi cum a vrut regele să rezolve problema! Stabiliţi ce proces social  a făcut po-

sibil aceasta şi ce a dorit Sigismund să întărească prin asta![ T ]

Simbolul Ordinului dragonului. Ordinul a fost 
înfiinţat de către Sigismund pentru baronii 
fideli lui.

Ce posibilităţi a avut Sigis-
mund ca să îşi formeze gru-

pări de baroni fideli lui?   [ T ]
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Stabiliţi, la care nivel al justiţi-
ei se referă decretul! Stabiliţi, 

cine sunt cei ale căror cazuri juridi-
ce sunt abordate în decret şi cum 
sunt acestea reglementate? Expli-
caţi intenţia legiuitorului!  [ T ]
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Ligile baronilor în prima jumătate 
a secolului XIV

Explicaţi cu ajutorul hărţii 
conceptul de ligă a baro-

nilor! Faceţi o comparaţie între 
aceste ligi şi caracteristicile pu-
terii stăpânilor de ţinuturi! Ce 
spaţiu de mişcare i-a mai rămas 
autorităţii regale pe vremea ligi-
lor baronilor?  [ T ]

„(…) după ce am convocat delegaţi din fiecare comitat şi district precum şi din 
oraşele aflate sub jurisdicţia regelui, a oraşelor de câmpie şi a comunelor libere 
şi am ascultat şi drept am înţeles cererile, păsuirile, părerile şi dorinţele fiecăruia: 
după consfătuire şi la sfatul delegaţilor am hotărât şi rânduim pentru fericirea ţării 
şi bunăstarea fiecăruia din ea, că unele oraşe trebuiesc înconjurate cu ziduri de apă-
rare iar unele comune şi orăşele de câmpie trebuiesc ridicate la rangul de oraş, (…)

1. Pentru ca cântărirea cu fontul, cu cântarul sau cu pumnul, măsurarea vinului, 
a grânelor şi în general pentru cântărirea şi măsurarea tuturor  lucrurilor măsurabi-
le şi care trebuie cântărite să fie în fiecare oraş, orăşel de câmpie, cetate şi oriunde 
înlăuntrul hotarelor ţării noastre identice cu măsurarea din oraşul nostru Buda (…) 

2. Am rânduit în afară de asta, să nu fie voie ca negustorii străini să taie şi să vân-
dă  postavul măsurat în câte un cot în oricare oraş, 
sau chiar să vândă deodată mai puţin de şase cape-
te, ba nici duminica să nu aibă voie dacă acei ne-
gustori au şase sau mai multe bucăţi de postavuri. 
(…)

12. În afară de acestea, dacă locuitorii acelor ora-
şe pe care mai nou le-am înfiinţat şi pe care le-am 
învestit cu libertăţile altor oraşe nu doresc să se re-
semneze cu hotărârile şi sentinţele date de către ju-
raţii  şi juzii lor, pot să facă recurs la autorităţile al-
tor oraşe cu aceleaşi libertăţi sau la vistiernicul lor.

21. În final, dorind să ne îngrijim de binele pu-
blic şi de foloasele întregii ţări (…) am mai conside-
rat de cuviinţă (…) să rânduim ca nici un miner să 
nu cuteze a vinde pe faţă ori în taină aur sau argint 
vreunui om de orice stare şi rang” (…) (Din decrete-
le orăşeneşti din 1405) 

Parcurgeţi pe rând prevederile decretului! Stabi-
liţi, cu ce scop au fost emise aceste prevederi! Sta-

biliţi locul burghezilor în societatea maghiară din acea 
vreme!  [ T ]     

Treceţi în revistă tipurile de 
localităţi din Ungaria acelor 

vremuri! Comparaţi diferitele ti-
puri de localităţi din punct de ve-
dere economic, juridic şi politic!  [ 
T ]

Ierarhia localităţilor din Ungaria secolului XIV
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Stabiliţi cum a evoluat situaţia 
diferitelor categorii de propri-

etari în perioada cercetată! Unde 
s-a produs cea mai mare creştere? 
Unde s-a produs cea mai mare des-
creştere? Proporţia cărei categorii 
nu s-a schimbat? Ce procese indică 
datele? Comparaţi datele din tabel 
cu harta de la pagina 120!  [ T ]

SITUAŢIA PROPRIETĂŢILOR DE PĂMÂNT ÎN EPOCA ANGEVINILOR ŞI ÎN CEA A LUI SIGISMUND

Categorie de proprietate                     Epoca angevină             
Epoca lui Sigis-
mund şi Albert

Regele şi regina                                                              3350 localităţi  1100 localităţi  
Proprietari bisericeşti 2650 localităţi  2650 localităţi  
30 dintre cele mai bogate familii aristocratice 3080 localităţi  6300 localităţi  
30 de familii aristocratice şi nobiliare 1420 localităţi  2100 localităţi  
Nobili cu proprietăţi mari de pământ (240 de familii) 2800 localităţi  

9550 localităţi  
Nobilimea mică şi mijlocie cu proprietăţi mici de pământ 8600 localităţi  

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
eContemporanii lui Ludo-

vic, regele cavaler, l-au în-
drăgit pe acesta şi i-au adău-
gat numelui său epitetul „cel 
Mare”. Prin legile din 1351, 
adică prin confirmarea pri-
vilegiilor acordate nobili-
mii, s-a bucurat de mare res-
pect şi în epoca societăţii ba-
zate pe stări. Odată cu trezi-
rea la conştiintă natională în 
secolul al XIX el a fost cele-
brat ca reprezentantul ma-
rii puteri medievale „spăla-
te de trei mări”. Istorioagrafia 
marxistă din secolul al XX-lea 
a subliniat marile sale cam-
panii militare, pe care le-a 
catalogat drept păguboa-
se. Domnitorul a fost învinu-
it de secătuirea visteriei ţării, 
de întărirea puterii baronilor, 
iar campaniile sale din Balca-
ni au fost interpretate chiar 
ca una din cauzele succese-
lor înaintării otomane.

Contemporanii lui Ludo-Contemporanii lui Ludo-

lor înaintării otomane.

Evaluaţi imaginile despre Ludovic cel Mare din diferite epoci şi arătaţi motivele aces-
tor deosebiri comparându-le cu cele deja învăţate! [ T ]

„Condiţia le-a plăcut tuturor nobililor acestei ţări. Meritele părintelui meu [Ludovic cel 
Mare]străluceau încă în faţa ochilor lor: căci pe mulţi i-a ridicat din coliba ţărănească în 
dregătorii înalte; pe unii i-a distins cu funcţii bisericeşti, pe alţii cu funcţii lumeşti; pe no-
bilii de curte pe care poziţia lor i-a obligat să presteze anumite servicii, i-a eliberat făţă de 
orice obligaţie şi i-a învestit cu asemenea libertăţi ca pe nobilii adevăraţi. Dar ce să mai 
tot explic? A păstrat pacea în ţară iar pe unguri i-a făcut mai înfricoşători în ochii naţiilor 
străine, aşa cum au fost odinioară şi a făcut ca faima ungurilor ce se răspândi prin toată 
lumea, să ajungă până la stele.” (Thuróczy János, Cronica maghiarilor, secolul XV)   

„Nu i-a plăcut să pună mâna pe armă pentru mărirea puterii şi a autorităţii altuia sau 
pentru mici jigniri fiindcă a apreciat mai mult pacea cu vecinii săi decât avantajele ne-
drepte ce le-ar fi putut obţine din războaie. Baza juridică şi etică a scopurilor sale a fost 
tocmai aceasta şi respectul faţă de »dreptul istoric« l-a făcut inevitabil pe Ludovic un 
moştenitor al concepţiilor arpadiene de politică externă, luptătorul purtător de stindard 
al imperialismului maghiar înrădăcinat în stăpânirea ţinuturilor de sud şi de est. Acest 
respect faţă de drept şi conştiinţa morală l-a transformat pe binevoitorul rege, care şi-a 
asumat apărarea credinţei şi bisericii cu o răspundere cavalerească, într-un viteaz creş-
tin şi port-drapel al bisericii. Acest lucru i-a atras respectul atât al contemporanilor săi, 
cât şi al posterităţii. 

Scopurile politicii externe, ale diplomaţiei şi ale campaniilor sale militare pot părea 
doar atunci aventuroase şi lipsite de realism dacă uităm că Regatul Ungariei din seco-
lul al XV-lea era de aceeași statură cu Imperiul Romano-German şi cu Regatul Franţei, o 
mare putere aflată în competiţie cu acestea şi că tocmai regii angevini – Carol I şi Ludo-
vic cel Mare – au  fost cei care au ridicat-o la acest rang.” (Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Ma-
gyar történet, 1928)

„Politica înspre sud şi est a lui Ludovic a fost nedreaptă fiind una de cucerire şi de con-
vertiri forţate. Această politică a mărit temporar sfera de influenţă a Ungariei în Balcani 
dar a avut consecinţe pe cât se poate de dezastruoase: (…) Politica balcanică a lui Ludo-
vic a slăbit şi mai mult statele balcanice din zonă care încă de pe acum erau ameninţate 
de pericolul turcesc. Politica ofensivă a clasei dominante maghiare a fost unul din moti-
vele neputinţei popoarelor balcanice să îşi îndrepte eforturile împotriva pericolului tur-
cesc. Pe de altă parte şi acest lucru a contribuit la faptul că ţara noastră nu a putut înche-
ia nici mai târziu, după decenii alianţe durabile cu statele balcanice împotriva contropi-
torilor turci”. (Extras dintr-un manual universitar, 1965) 

Faceţi o comparaţie între 
imaginile despre Ludovic cel 

Mare redate în surse! Arătaţi care 
sunt aspectele prezentate negativ 
şi care pozitiv! Analizaţi motivele 
ideologice, de putere şi sentimen-
tale care pot fi sesizate în evaluări! 
[ O ]

Suprafaţa proprietăţii
 exprimată în     

Epoca angevinilor        Epoca lui Sigismund şi Albert
familiilor      localităţilor familiilor      localităţilor 

numărul numărul
500 localităţi – – 2 1400

251–500 localităţi 1 260 5 1500
201–250 localităţi 1 230 8 1700
151–200 localităţi 1 170 7 1100
101–150 localităţi 10 1200 13 1400
41–100 localităţi 47 2640 25 1300

összesen: 60 4500 60 8000
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PRIMUL ASALT AL TURCILOR De la începutul anilor 1390 un 
nou duşman îşi face apariţia la frontierele sudice ale ţării, tur-
cii. Mici grupuri răzleţe obişnuiau să facă incursiuni de jaf. 

Nobilimea maghiară care de secole a apărat ţara cu suc-
ces l-a determinat pe domnitor să contraatace. Sigismund 
împreună cu o importantă oaste cavalerească formată 
din maghiari şi alţi europeni a decis să atace Imperiul 
Otoman. La Dunărea de jos, în apropiere de Nicopole oastea 
cavalerească a suferit o înfrângere totală din partea oştilor 
sultanului Baiazid I. Cauza înfrângerii a fost faptul că datorită 
indisciplinei trupelor de cavalerie, acestea nu s-au putut fo-
losi de avantajul purtării armurii de fier împotriva cavaleriei 
uşoare turceşti. 
      Din fericire, la scurt timp după înfrângerea de la Nicopole 
trupele mongole ale lui Timur Lenk i-au înfrânt pe turci (An-
kara, 1402). Cuceririle otomane s-au oprit pentru o vreme lă-
sând Ungariei răgaz pentru a-şi pregăti strategiile de apărare 
împotriva turcilor. 
      Sigismund a tras învăţămintele din înfrângerea de la Ni-
copole: împotriva incursiunilor de jaf, a atacurilor permanen-
te va avea nevoie de o armată mai eficientă care să asigure 
apărarea în permanenţă. La dieta de la Timişoara (1397) 
s-a adoptat o lege care prevedea că nobilii sunt datori să 
pună la dispoziţia regelui după fiecare grup de 20 de 
iobagi câte un cavaler uşor.  Această prevedere ar fi pus 
bazele unei armate numeroase permanente pe cheltu-
iala nobililor. Dar măsura luată a depăşit capacităţile ţării. 
În acea epocă nici ţări mai dezvoltate decât Ungaria nu au 
fost în stare să organizeze o armată de asemenea mărime. 
Mai târziu prevederile au fost înlesnite: trebuia pus la dis-
poziţie un soldat după fiecare 33 de parcele iobăgeşti , dar 
sistemul așa-numitei armate de parcelişti – din motive eco-
nomice asemănătoare – nu s-a putut înfăptui în totalitate. 
     Cheia apărării antiotomane a fost construcţia de cetăţi 
în părţile mărginaşe de sud ale ţării. Cheltuielile legate 
de construirea şi întreţinerea cetăţilor le-a revenit în mare 
parte provinciilor mărginaşe din sudul ţării. Sigismund s-a 
străduit să atragă în sfera sa de influenţă statele aflate la 
sud de Ungaria (Bosnia, Serbia, Ţara Românească, Moldova) 
şi să creeze în acest fel o zonă-tampon între Ungaria şi 
Imperiul Otoman. În urma înţelegerilor cu sârbii, Belgradul 
(Nándorfehérvár) a ajuns în stăpânirea Ungariei, care cu 
cetatea sa puternică a devenit cheia sistemului de apărare 
în sud.  Însă nu a putut fi recucerită de la turci importanta ce-
tate de margine Golubaţ (Galambóc). (În acel punct turcii au 
atins frontiera cu Ungaria.) În timpul lui Sigismund la hotare-
le de sud ale ţării au fost construite 11 noi cetăţi de margine. 
Construirea şi întreţinerea lor a însemnat un sacrificiu mate-
rial enorm pentru ţară, dar sistemul cetăţilor de margine a 
apărat ţara împotriva turcilor până la 1521. 

LUPTE PENTRU TRON – CONSOLIDAREA STĂRILOR După 
moartea lui Sigismund tronul i-a revenit soţului fiicei sale, 
Albert de Habsburg (1437–1439) care s-a bucurat de spri-
jinul unei părţi a baronilor (Liga Garai–Cillei). Pe baronii din 
părţile de sud împreună cu nobilii ataşaţi de aceştia dom-
nitorul a reuşit în dieta ţării să-i atragă de partea lui numai 
prin concesii serioase. A continuat politica de donaţii a ce-

tăţilor şi domeniilor regale: regele a ajuns să fie doar unul 
dintre marii proprietari de pământuri ai ţării. 
     Împotriva turcilor care şi-au reînnoit atacul Albert a pornit 
o campanie militară. Însă în oastea sa a izbucnit epidemia 
de dizenterie, care l-a răpus şi pe rege. Luptele pentru tron 
au reînceput iar din acestea învingător a ieşit regele polonez 
Vladislav I (Jagello) (1440–1444). Baronii din părţile de sud 
l-au sprijinit pe Vladislav pentru că au sperat ajutor din par-
tea polonezilor împotriva turcilor.  Situaţia s-a complicat, 
prin faptul că soţia lui Albert, Elisabeta, a născut un copil, iar 
sugarul a fost chiar încoronat cu numele de Ladislau al V-lea. 
După acestea, ea s-a refugiat la ruda sa din Viena, Frederic al 
III-lea (de Habsburg). Habsburgii au menţinut pretenţiile 
la tronul Ungariei ale lui Ladislav al V-lea, iar Elisabeta a de-
ţinut Coroana Sfântă dar şi multe dintre cetăţile de margine. 

RĂZBOAIELE ANTIOTOMANE ALE LUI IANCU (IOAN) DE 
HUNEDOARA Pe Iancu de Hunedoara provenit dintr-o fa-
milie nobiliară originară din Ţara Românească l-a promovat 
Sigismund când l-a făcut cavaler. L-a însoţit pe Sigismund 
în Italia şi în Cehia învăţând tehnicile de luptă ale mercena-
rilor şi ale husiţilor. 
     Iancu de Hunedoara s-a ridicat la rangul de baron spri-
jinindu-l pe Vladislav Jagello:  a obţinut funcţiile de ban de 
Severin, voievod al Transilvaniei, comite de Timiş şi căpitan al 
Belgradului. Prin natura funcţiilor sale a dispus de cea mai 
mare parte a oştirilor ţării. Totodată, aceste demnităţi l-au 
ridicat şi în poziţia de conducător al luptelor de apărare an-
tiotomane. 
      Iancu de Hunedoara a apărat cu succes părţile ţării afla-
te în subordinea sa. Abnegaţia sa se reflectă şi în faptul că 
atunci când trupele otomane au năvălit în Transilvania şi în 
bătălia de la Sântimbru (Marosszentimre – 1442) a fost în-
vins, nu a renunţat la luptă. Chemând şi populaţia la luptă, 
s-a pus în drumul trupelor inamice ce se pregăteau să se re-
tragă cu mulţimile de prizonieri şi a obţinut victoria. Astfel, 
prizonierii au fost scăpaţi de sclavie. 
     După victoriile sale, popularitatea lui Iancu de Hune-
doara, în special în rândurile nobilimii mijlocii, a crescut în 
mod considerabil. Cu tânărul rege au hotărât o campanie 
militară ofensivă. În toamna lui 1443 oastea formată din 
35 000 de maghiari, polonezi şi slavi sudici a pornit în di-
recţia capitalei otomane Adrianopol (Drinápoly). Sperau, că 
toamna turcii nu-şi pot mobiliza principalele forţe armate. 
Au obţinut mai multe victorii, dar odată cu venirea iernii, din 
cauza trecătorilor înalte din Balcani şi a apărării turceşti mai 
îndârjite, după trei luni de lupte oastea ungară s-a văzut 
nevoită să se retragă. (Aceasta a fost așa-numita campanie 
lungă.) Iancu şi-a datorat succesele sale combinaţiei tehnici-
lor militare cavalereşti, husite şi de cavalerie uşoară. Luptă-
torii cu armuri grele i-au respectat disciplinaţi ordinele, au 
utilizat cu pricepere cetăţile de care şi incursiunile rapide. 
     Deoarece trupele turceşti au trebuit să lupte şi în Asia Mică 
şi era de aşteptat o nouă coalizare a forţelor antiotomane, sul-
tanul a cerut regelui Ungariei pace. Pacea încheiată în vara 
lui 1444 (sultanul a semnat-o la Adrianopole, Vladislav la Ora-
dea) a adus rezultate serioase: turcii s-au retras din Serbia. 
Regele şi Iancu de Hunedoara au considerat că a sosit mo-

18. Luptele cu turcii
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mentul, ca turcii să fi e alungaţi de pe întreg teritoriul Balca-
nilor. Şi Papa l-a încurajat pe domnitor să pornească o nouă 
campanie. În toamna lui 1444, încălcând tratatul de pace Vla-
dislav şi Iancu de Hunedoara au pornit o nouă campanie 
militară. Nemaiavând trupe auxiliare, au dispus de forţe mai 
puţine. În ciuda promisiunii Papei, corăbiile italiene nu au 
împiedicat transferul de trupe turceşti din Asia Mică înspre 
Europa. Astfel, Iancu de Hunedoara a fost învins la Varna
în faţa superiorităţii duble a armatei sultanului.  În luptă a că-
zut cea mai mare parte a oştirii ungare şi chiar regele însuşi.

IANCU DE HUNEDOARA GUVERNATOR După moartea re-
gelui s-a convocat dieta în cadrul căreia susţinătorii Habs-
burgilor din liga Garai-Cillei şi cei din liga lui Iancu de Hune-
doara au încheiat o înţelegere. Iancu de Hunedoara l-a re-
cunoscut pe Ladislau al V-lea ca rege, iar adversarii săi – 
la presiunea nobilimii mijlocii care conform obiceiului vre-
mii participa în masă la şedintele dietei – şi-au dat acordul 
ca Iancu de Hunedoara să fie ales guvernator (1446–1452). 

Iancu de Hunedoara a putut astfel pe lângă regele-co-
pil să exercite aproape toate prerogativele regale. În tim-
pul mandatului său de guvernator a putut să-şi mărească do-
meniile sale (26 de cetăţi şi 4 milioane de iugări de pământ). 
A folosit veniturile statului şi pe ale sale (220 000 de gal-
beni) pentru apărarea ţării.  
     În 1448 Iancu de Hunedoara a condus o nouă campanie 
militară ofensivă împotriva turcilor. Nu a reuşit însă să-şi 
unească trupele cu cele ale răsculaţilor albanezi antiotomani 

iar pe deasupra a mai fost şi trădat de către principele sârb 
(Brancovici). În fi nal, după o bătălie de trei zile a fost învins 
la Câmpia Mierlei (Rigómező).   

VICTORIA DE LA BELGRAD În 1453 Mahomed al II-lea a cu-
cerit Constantinopolul. În anii ce au urmat Serbia a ajuns din 
nou sub stăpânirea turcilor ceea ce indică direcţia de înain-
tare a turcilor. În 1456 oastea sultanului a trecut la asediul 
Belgradului. Fortăreaţa care veghea drumul naval pe Du-
năre spre interiorul ţării a fost cea mai importantă verigă a 
strategiei maghiare de apărare. Cetatea a fost apărată de 
şapte mii de oameni în frunte cu Szilágyi Mihály (cumnatul 
lui Iancu). Fără ajutor din afară cetatea nu ar putut fi apărată.
      Banderiul lui Iancu de Hunedoara şi nobilimea din partea 
de sud a ţării au pornit pentru a-i despresura pe cei din ceta-
te. În ajutorul lor s-a ataşat de ei şi o oaste cruciată organizată 
din însărcinarea Papei de către călugărul franciscan italian 
Ioan de Capistrano. Populaţia din părţile de sud care suferi-
se de pe urma atacurilor turceşti s-a înrolat în număr mare 
în armata cruciaţilor. Iancu de Hunedoara a intrat în cetate 
străpungând linia construită din corăbii turceşti. Peste câteva 
zile folosindu-se de atacul isteţ al cruciaţilor a reuşit să iasă 
dintre zidurile ruinate ale cetăţii învingând oastea sultanului. 
La scurt timp după aceasta Iancu de Hunedoara a căzut 
victimă epidemiei de ciumă care a pus stăpânire pe oştirea 
sa. Apărarea Belgradului este de o însemnătate uriaşă
deoarece ocuparea cetăţii de către turci, ar fi făcut impo-
sibilă apărarea frontierei de sud a ţării şi chiar a întregii ţări.

ARHIVĂ

Confruntările turco-ungare până în primul sfert al secolului XV şi construirea cetăţilor de margine 

Caracterizaţi cum s-a modificat situaţia Balcanilor în acea vreme! Prezentaţi posibilităţile, virtuţiile şi slăbiciunile sistemului ungar 
de apărare! Ce fel de condiţii geografice au fost luate în consideraţie cu ocazia construirii sistemului de cetăţi de margine? Unde a 

fost cel mai vulnerabil şi de aceea cel mai important punct al sistemului ungar de apărare?  Ce sarcini au îndeplinit cetăţile de margine?  
[ T ]

PRIMUL ATAC AL TURCILOR

1
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„Galezi, adică francezii însufleţindu-se la ves-
tea sosirii duşmanului s-au înfăţisat regelui şi 
i-au cerut: să le permită ca ei să înfrunte pri-
mul val de ciocnire cu forţele duşmane care 
de obicei sunt cele mai puternice şi mai cru-
de. Când aşadar a apărut împăratul încon-
jurat din toate părţile de oşteni care strigau 
cât îi ţinea gura şi direcţionând marea arma-
tă a păgânilor împotriva taberei regelui, pe 
franci i-a cuprins o poftă neţărmuită de lup-
tă şi încă înainte ca întreaga oaste regească 
să se fi aliniat în formaţiuni de luptă ca sub 
steagurile sale să înceapă bătălia, s-au arun-
cat în luptă, au ieşit afară fugind din tabără 
şi zburdând înainte s-au aruncat asupra tru-
pelor inamice, coborând de pe cal şi luptând 
pe jos, cum le este obiceiul. Între cei doi ad-
versari încă dura confruntarea din plin când 
ungurii au zărit caii înhămaţi ai francilor aler-
gând dezordonat înspre tabăra regelui. Nu le-

au cunoscut tehnica de luptă şi au crezut că duşmanul i-a prăpădit de tot. Deoda-
tă s-a spart disciplina şi au părăsit tabăra în mare îmbulzeală cu toată  maşinăria de 
asediu; s-au risipit peste tot câmpul iar duşmanul i-a urmărit fără cruţare şi i-a forţat 
să fugă. Se dezlănţui un mare măcel. Dintre unguri mulţi au pierit, mulţi au fost luaţi 
prizonieri. Şi dacă regele nu găsea adăpost pe o corabie, atunci nu cerul ci – precum 
principele a şi afirmat în marea sa încrezare – forţa armelor inamice l-ar fi zdrobit de 
tot.” (Thuróczy János: Cronica maghiarilor despre bătălia de la Nicopole)  

Stabiliţi cât a fost de mare şi ce fel de armată a fost cea condusă de Sigismund împo-
triva turcilor! Stabiliţi în baza textului, care sunt motivele înfrângerii de la Nicopole! 

Evaluaţi înfrângerea şi arătaţi care au fost consecinţele ei!  [ T ]

Cetatea Golubaţ (Galambóc)

Prezentaţi conform ilustraţiei 
sistemul de apărare al cetă-

ţii! Aproximaţi mărimea oastei de 
apărare care ar încăpea într-o ase-
menea cetate! Cât timp ar putea 
rezista unui asediu? Cercetaţi ce 
mijloace au stat la dispoziţia asedi-
atorilor şi a apărătorilor în vremea 
respectivă!  [ T ]

„Ca şi mai toate produsele, şi comerţul cu oameni îşi are locul său de piaţă în fi-
ecare oraş.  Într-acolo sunt duşi sărmanii robi legaţi în lanţuri sau cu funie, ca vitele 
la tăiat. Sunt dezbrăcaţi în pielea goală şi sunt verificaţi şi fac negoţ cu această fiin-
ţă inteligentă făcută după chipul lui Dumnezeu pentru nişte fileri ca pe boii necu-
vântători, atât bărbaţilor cât şi femeilor le pipăie pudoarea în faţa tuturor şi o pun 
de văzul lumii. Îi obligă ca de faţă cu toţii să păşească, să alerge, să meargă şi să sară 
în pielea goală căci vor să se convingă dacă robul e bolnav sau sănătos, e bărbat ori 
femeie, e tânăr sau bătrân, e virgin sau prihănit. Aici în faţa mamei şi spre tristeţea 
ei i se vinde fiul, iar spre a fiului uimire i se ia mama (…)” (Călugărul Gheorghe de Un-
garia despre sclavia la turci)    

Piaţa de sclavi

Arătaţi care erau scopurile 
incursiunilor turceşti pe teri-

toriul ungar! Comparaţi imaginea 
cu conţinutul sursei!  [ O ]

Stabiliţi, despre care cucerire 
turcească relatează sursa! Ex-

plicaţi cauzele diferenţelor sociale 
şi de valori morale care apar în re-
latare!  [ T ]
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Teritoriile dominate de către Liga Huniade-Újlaki

Ce forţă a reprezentat Liga Huniade-Újlaki? Prezentaţi factorii pe 
care i-aţi luat în calcul în formularea răspunsului! Ce legături pot 

fi observate între domeniile stăpânite de Huniade şi cele ale ligii?  [ T ]

Luptele pentru tron de după moartea lui Sigismund 

Ce efect au avut schimbările dese de domnitori de 
după moartea lui Sigismund asupra vieţii interne a 

ţării? Care au fost forţele care s-au confruntat? Analizaţi 
raporturile de forţă ale celor două tabere! Ce rol a jucat 
lupta împotriva turcilor în politica celor două tabere? [ T ]

„2. (…) dat fiind că palatinul împarte dreptatea 
şi face legea din partea locuitorilor ţării către rege şi 
din partea regelui către locuitorii ţării fiind dator să 
facă întocmai: de aceea (…) palatinul ţării să fie ales 
de către maiestatea sa regală la sfatul clerului, al ba-
ronilor şi al nobililor ţării în acord cu ei. 

10.  Că nu vom schimba valoarea şi cursul bani-
lor de aur şi de argint care au fost şi până acum, fără 
consultarea clerului înalt, baronilor şi nobililor aces-
tei ţări (…)” (Din decretul lui Albert din 1439)

Evocaţi treptele ce trebuia parcurse pentru a 
ajunge palatin! Stabiliţi schimbarea rolului pala-

tinului în secolul al XV-lea! Explicaţi motivaţia schim-
bării prerogativelor palatinului! Stabiliţi, ce reglemen-
tează punctul 10! Arătaţi, interesele cui exprimă acest 
punct! [ T ]

„Noi, toţi clericii înalţi, baronii, nobilii şi orăşe-
nii Ungariei dorim să aducem la cunoştinţă la aceas-
tă dietă din Pesta, în  conformitate cu regulamentul 
dietei, pentru îndreptarea păcii şi a binelui obştesc 
al aceleiaşi ţări (…)” (Din preambulul dietei convoca-
te de mai marii ţării, 1445)

Schiţati în baza sursei structura stărilor din Unga-
ria! [ T ]

„28. De asemenea [să se convoace] în fiecare an 
de ziua de Rusalii toţi clericii înalţi, baronii, aristocra-
ţii şi nobilii cu excepţia nobililor fără iobagi sau a ce-
lor cu mai puţin de douăzeci de iobagi şi în acelaşi loc 
[Buda] şi zi să pună însuşi guvernatorul deoparte tre-
burile guvernării iar baronii şi consilierii treburile dre-
gătoriilor lor şi să se consfătuiască tot acolo despre tre-
burile ţării.” (Din decretul dietei convocate de către mai 
marii ţării, 1447) 

Stabiliţi, cine participă la dieta ţării? Stabiliţi, cum se decide par-
ticiparea! Comparaţi documentul cu prevederile celui din 1447! 

Expliacţi, ce indică deosebirile! [ T ]

LUPTE PENTRU TRON – CONSOLIDAREA STĂRILOR   

Evoluţia structurii de stat a Ungariei până la mijlocul secolului  XV

Faceţi o comparaţie între structura de stat de la sfârşitul seco-
lului al XIII-lea şi cea din secolul la XV-lea! Care sunt categoriile 

sociale care s-au implicat în viaţa politică? Care sunt cele care şi-au 
sporit rolul în secolul al XV-lea?  [ T ]
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„În marea bătălie cele două armate s-au atacat reciproc o zi şi o noapte cu ghiulele-
le de tun şi gloanţele de puşcă precum şi săgeţi, ca nişte trăsnete. Blestematul Iancu 
i-a atacat pe musulmani din două părţi şi a respins două din aripile oştirii sultanului 
Murad, cea din Anatolia (Asia Mică) şi cea din Rumelia (Balcani). Astfel, fiind învin-
se aripile din dreapta şi din stânga, sultanul Murad a rămas fără apărare dar ienice-
rii şi azabii l-au protejat. Ghiulelele de tun şi gloanţele de puşcă au căzut ca ploaia 
şi  a fost o bătălie atât de mare încât nu se poate povesti. Însă sultanul Murad a re-
zistat atât de mult încât oştirea necredincioşilor nu l-a putut mişca nici cum din loc. 

Oastea islamului a văzut că necredincioşii sunt îmbrăcaţi din cap până în talpă în 
fier şi au risipit oastea islamului. Deci când luptătorii credinţei au realizat că necre-
dincioşii îi vor învinge şi nu se poate înainta împotriva zidului de fier: s-au desfăcut în 
două părţi ocolindu-i pe necredincioşi iar când necredincioşii au trecut printre ei, lup-
tătorii credinţei ajungând în spatele ghiaurilor i-au făcut bucăţele cu sabia. În acest 
moment ghiarurii s-au speriat iar cei din spate i-au presat pe cei din faţă. Iar cum caii 
necredincioşilor au fost desculţi, luptătorii credinţei i-au străpuns cu săbiile sau i-au 
omorât cu alte metode astfel încât necredincioşii s-au călcat în picioare unii pe alţii cu 
caii lor. Iar deoarece ghiaurii nu s-au mai putut întoarce înapoi, au luat-o la fugă. De-
cum oastea islamului i-a văzut în această stare pe ghiauri, şi musulmanii fugiţi mai de-
vreme au revenit  de prin împrejurimi şi năpustiindu-se asupra ghiaurilor au luptat cu 
ei până seara.” (Descrierea Anonimului turc despre bătălia de la Varna, 1486) 

„Şi de-o parte şi de cealaltă străpung lăncile şi în acest timp mulţi cad de pe cal; 
bătălia se învârte de-a binelea. Mulţi cad de ambele părţi dar mult mai mulţi de par-
tea turcilor. Nici o trupă de-a lor nu a reuşit să pună stavilă avântului curajului cava-
leresc unguresc, ba chiar şi-au întors spatele şi au luat-o la goană. 

Iancu de Hunedoara şi arborele său genealogic 

Cărui mediu cultural l-aţi 
atribui pe Iancu de Hune-

doara după schiţa prezentată? Ce 
origine etnică indică arborele ge-
nealogic? Verificaţi, ce am învăţat 
referitor la compoziţia etnică a Ţă-
rii Româneşti! Schiţaţi cu ajutorul 
imaginii şi al sursei, ce rol a jucat 
originea etnică  a conducătorului 
de oşti în vremea aceea!  [ T ]

Luptele lui Iancu de Hunedoara 

Urmăriţi luptele lui Iancu! Alcătuiţi un tabel cronologic despre evenimente! Menţio-
naţi în rubrici separate scopurile, rezultatele şi efectele politice interne ale campani-

ilor militare! [ T ]

Schiţa bătăliei de la Varma

Prezentaţi conform schiţei des-
făşurarea bătăliei! Comparaţi 

schiţa cu cele două descrieri ale bă-
tăliei! [ T ]

RĂZBOAIELE ANTIOTOMANE ALE 
LUI IANCU DE HUNEDOARA

„Iar acesta [Iancu de Hunedoara] nu a provenit din vreo 
familie de rang mult prea mic. Pornind din oraşul Hune-
doara din Transilvania a ajuns la principele sârbilor [Şte-

fan Lazarevici] şi punându-se ca mercenar în slujba sa a rămas acolo o bună bucată 
de vreme (…) Cum s-a dat de partea ungurilor luând cu el câţiva oameni, s-a înfăţi-
şat regelui şi i-a zis, că a venit la ei să li se pună în slujba lor ca mercenar; a căpătat 
slujba iar când ungurii au intrat în conflict cu nemţii, mari fapte a înfăptuit (…)” (La-
onikos Khaikokondulas, secolul XV) 

Comparaţi descrierea cu arborele genealogic al lui Iancu de Hunedoara! Stabiliţi, în 
ce măsură corespunde descrierea istoriografului grec, celor învăţate până acum!  [ T ]
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Confruntarea armată turco-un-
gară în Cronica lui Thuróczy

Caracterizaţi arma-
mentul celor două 

părţi aflate în conflict! 
Ce tactică de luptă i-a 
favorizat pe unii şi pe 
alţii?  [ T ]

Comparaţi cele două descri-
eri! Arătaţi care pasaje coin-

cid şi care diferă (raportul de for-
ţe, desfăşurarea bătăliei, tipuri de 
arme, cauza înfrângerii, etc.)! [ O ]

Dar fiindcă oştirile în lung şi-n lat ale turcilor au depăşit numeric de şase ori pe 
cele ungureşti, puţin le-a folosit ungurilor să urmărească rândurile celor goniţi căci 
de cum s-au întors din urmărire, veneau deja noi trupe spre ei şi i-a atras cu mare 
zarvă la o nouă bătălie. 

Cea mai mare parte a zilei a trecut în această confruntare de moarte şi pentru 
ambele părţi a fost înspăimântător câmpul de luptă presărat cu mulţimea de tru-
puri. Când cavaleria turcilor a devenit nesigură şi a luat-o la fugă şi doar tabăra im-
perială a mai rămas în teamă groaznică pe locul ei, cu trupe incomesurabile: rege-
le Vladislav văzând cum cavaleria duşmanului o ia la goană şi că împăratul Murad şi 
tabăra sa tremură de frică, a pornit la luptă trupa trimisă pentru apărarea persoanei 
sale şi în timp ce domnul voievod şi ceilalţi se zbăteau în lupte grele, a pornit asal-
tul asupra taberei împăratului pe care a vrut s-o nimicească de tot. A ajuns printre 
trupele dese ale pedeştrilor, mulţimea acestora a tăbărât pe el, l-au apăsat cu tot 
cu trupele sale: a căzut în luptă. Iar acest lucru i-a adus nesperata victorie duşma-
nului mai până de curând bătut şi învins, care nu mai crezuse deloc într-o victorie.” 
(Thuróczy János: Cronica maghiarilor)

IANCU DE HUNEDOARA 
GUVERNATOR 

„1. Că vor alege guvernator.
2.Că toţi clericii înalţi şi baronii, care în aceste vremuri de 

război au ocupat castele, fortăreţe, oraşe, domenii sau orice 
fel de drept asupra domeniilor precum şi episcopii şi abaţii (…) dar şi drepturi, pe 
acestea le vor preda şi le vor da înapoi.

3. Că toate cetăţile, castelele, fortăreţele construite în aceste vremuri tulburi să 
fie dezafectate şi cărate pe timpul prezenţei reuniunii cu excepţia celora care au 
fost construite în părţile de margine ale ţării.

4. Şi pentru ca organele comitatense [organul nobiliar al comitatului] în care 
acestea s-au construit, adică cei care sunt din acele comitate prezenţi aici, să nu 
plece de aici până nu dezafectează şi cară acele construcţii. (…)

6. Guvernatorului ce urmează a fi ales să îi revină atâta putere cât îi revine maies-
tăţii sale regeşti exceptând doar faptul că nu poate dona domenii spre moştenire 
mai mari de cele stabilite [treizeci şi două de parcele] şi că nu poate să declare pe ni-
meni ca infidel [declară pe cineva că poate fi liber ucis] fără ştirea, sfatul şi consimţă-
mântul locuitorilor ţării şi nu poate nici să exercite clemenţă în privinţa celor decla-
raţi infideli pentru încălcarea hotărârilor dietei fără consimţământul clericilor, al ba-
ronilor şi al locuitorilor ţării şi nu poate să doneze nici episcopii sau abaţii mai mari 
fără ştirea, vrerea şi acordul lor.” (Decretele stărilor maghiare, 1446)

Caracterizaţi situaţia creată în 
ţară! Stabiliţi, cum au rezolvat 

stările situaţia iscată din faptul că 
regele era minor! Arătaţi care sunt 
caracteristicile prerogativelor gu-
vernatorului şi interesele, temerile 
legate de acestea! [ T ]
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VICTORIA DE LA BELGRAD 
„(…) împăratul turcilor a asediat 
Belgradul cu asediu groaznic [3 iu-
lie 1456]. Cu o maşinărie de război 

înfiorătoare şi cu peste patru sute de mii de turci. De pe zi-
durile înalte ale cetăţii se vedea pe câmpurile şi pajistile în-
conjurătoare vârful nenumăratelor corturi ale duşmanului: 
mărimea infinită a oastei duşmanului a fost incomensurabi-
lă. În afară de asta, împăratul însuşi a condus numeroase co-
răbii  confecţionate asemenea corăbiilor de mare: cu aces-
tea au ocupat sub cetate  cursurile râurilor Dunăre şi Sava 
astfel încât pe cale navală nimeni nu a putut să sosească în 
ajutorul celor din cetate. 

Maşinăriile de război le-au ridicat pe câmpul din faţa ce-
tăţii. Cu unele din ele au zbrobit zidurile groase ale cetăţii. 
(…) De la asemenea lovituri s-au stricat vârfurile turnurilor, 
s-au dărâmat clădiri iar zidurile de apărare înalte care apărau 
omul şi cetatea au fost făcute una cu pământul. 

În toată ţara s-a dus vestea amarnicului şi uriaşului ase-
diu. Însă aristocraţii Ungariei, ca pămpălăi,  parcă dormeau, 
nu au trimis salvare armată cetăţii. 

Şi sosi în sfârşit la locul groaznicului asediu domnul conte 
de Bistriţa [Iancu de Hunedoara], acest bărbăt născut pentru 
virtuţia şi vitejia aceasta. Avuse doar un număr mic de mer-
cenari împotriva duşmanului. Multe popoare din Ungaria 

purtătoare a crucii s-au raliat oastei conduse de călugărul Ioan de Capistrano  ca să 
lupte în numele lui Cristos. Şi din părţile Poloniei au sosit cam trei sute de cruciaţi.  

A căutat aşadar [Iancu de Hunedoara] vreo cale, o soluţie (…) În final, a adunat 
corăbii, le-a ambarcat cu luptători din populaţia creştină şi le-a trimis în jos pe Du-
năre împotriva corăbiilor inamice. (…) În sfârşit, după lupte obositoare şi indelun-
gate au învins ungurii, s-au năpustit asupra turcilor şi le-au dat foc corăbiilor lor le-
gate cu un lanţ gros de fier. 

Obţinând victoria în bătălia navală, domnul conte de îndată a trecut în cetate şi 
i-a consolat pe căpitanii cetăţii [Szilágyi Mihály] care îşi aşteptau moartea. 

A întărit cetatea cu noi luptători viteji. A băgat şi mulţi cruciaţi în ea; dat fiind că 
aceştia erau oameni de rând şi nu s-au priceput la mânuirea armelor, contele i-a în-
văţat cu luptele, atât cât s-a putut. 

(…) veni a cinsprezecea zi de asediu. (…) Au atacat cetatea în mijlocul bătăilor 
de tobă, a sunetelor de trâmbiţă şi strigăte gălăgioase pătrunzând după măceluri 
crunte în interiorul cetăţii. Deşi ungurii erau puţini (…) s-au apărat din răsputeri. 
(…) ungurii erau deja pe punctul de a da înapoi. (…) Apoi ungurii au prins iarăşi pu-
tere; i-au urmărit cu tăişul sabiei până când toate maşinăriile aduse pentru distru-

gerea cetăţii şi tunurile au rămas fără pază.
Lupta nu s-a încheiat peste zi. Ceea ce se petrecu în uliţele 

înguste ale cetăţii, continuă cu mare cruzime pe câmpul larg 
până când sub întunericul nopţii chiar şi împăratul turcilor a 
luat-o la fugă din tabăra sa.

Astfel îi căzu împăratului turcilor bătălia dată cu ungurii 
la Belgrad.  Cu mintea lui încăpăţânată, cu ochii trufaşi a do-
rit ca el să stăpânească peste întreaga lume şi după judecata 
lui Dumnezeu, a fost învins de mâini ţărăneşti obişnuite mai 
degrabă cu sapa decât cu spada. Sosise vesel cu multe tobe 
şi trâmbiţe şi a fugit ruşinos în liniştea nopţii.” (Din cronica lui 
Thuróczy János)

Faceţi cu cuvintele proprii un rezumat despre desfăşurarea 
bătăliei! Arătaţi care a fost rolul lui Iancu de Hunedoara în ob-

ţinerea victoriei! Evaluaţi importanţa bătăliei! Faceţi o comparaţie 
între descrierea bătăliei şi schiţa bătăliei!  [ O ]

Wágner Sándor: Sacrificiul de sine al lui Dugo-
vics Titusz (pictură din secolul al XIX-lea)  

Povestiţi întâmplarea! Ce ac-
centuează pictura?  [ O ]

19

20

21

În baza hărţii schiţate cău-
taţi cât mai multe argumen-

te pentru a arăta că Belgradul a 
fost cheia Ungariei! Urmăriţi des-
făşurarea asediului, stabiliţi faze-
le confruntării!  [ O ]

Asediul Belgradului din 1456 
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În Transilvania – care atât din 
punct de vedere economic 
cât şi social se afla în urmă 
faţă de evoluţia teritoriilor 
din vest – apariţia de drept 
a iobăgiei nu se încheiase, 
încă nici în secolul al XV-lea,
iar obligaţiile feudale nu erau 
unitare. Obligativitatea plăţii 
dijmei de către românii gre-
co-orientali (ortodocşi) so-
siţi în Transilvania era incer-
tă. Sigismund care se con-
frunta de ani de zile cu lipsa 
banilor a bătut ani la rândul 
bani din argint  de calitate sla-
bă iar episcopul Lépes Györ-
gy a cerut dijma şi cu trei ani 
în urmă, în bani buni. Ţăranii 
nemulţumiţi – la care au ade-
rat şi micii nobili şi românii – 
s-au răsculat în frunte cu Bu-
dai Nagy Antal. Nobilimea s-a 
văzut nevoită să facă conce-
sii ceea ce s-a şi consemnat în 
scris la locul de adeverire de la 
Cluj-Mănăştur. Ca răspuns la 
acestea nobilimea maghiară, 
fruntaşii secuilor şi patriciatul 
săsesc încheie la Căpâlna o în-
ţelegere (uniunea de la Căpâl-
na) împotriva ţăranilor şi a pe-
ricolului otoman. Trupele no-
bililor au înfrânt răscoala lân-
gă Cluj. Înţelegerea de la Că-
pâlna constituie baza diviziu-
nii în trei stări dominante a so-
cietăţii transilvane. Uniunea 
de la Căpâlna a fost numită şi 
alianţa celor trei naţiuni tran-
silvane. Denumirea, precum 
şi interpretarea termenului 
de uniune a generat dispute, 
mai ales între istoricii români 
şi cei maghiari. 
Istoricii maghiari consideră 
alianţa celor trei naţiuni (no-
bilii maghiari, secuii, saşii) ca 
fiind nu una cu caracter etnic 
ci una a societăţii feudale ba-
zate pe stări. Conform istorici-
lor români aceasta a fost o ali-
anţă etnică îndreptată împo-
triva românilor. Pentru a găsi 
răspunsul la această chestiu-
ne, este important să vedem 
dacă în desfăşurarea răscoalei 
din Transilvania factorul etnic 
a jucat vreun rol determinant 
sau în acea vreme acest lucru 
era irelevant.

În Transilvania – care atât din În Transilvania – care atât din 

„(…) pe viitor cu ocazia plăţii dijmei către episcop să fie datori a da şi plăti după 
20 de snopi  [cereale netreierate făcute snopi] un florin din aur sau 100 de dinari 
aflaţi în circulaţie permanentă cu valoare egală; (…) iar a noua parte (nona) de după 
produse, orice fel de cereale, seminţe sau vin să nu mai cuteze să o ceară nici un 
magnat, nobil, cleric  sau orice alt om, nici de la iobagii proprii, nici de la cultivatori 
străini de produse agricole sau viţă de vie;

În continuare, deoarece a reieşit că exploatarea locuitorilor ţării se trage de la 
faptul că cei care au vrut să se mute în altă parte nu au fost lăsaţi să se mute nici 
după ce i-au despuiat de toate bunurile, de aceea s-a rânduit ca fiecare om de sta-
re liberă are dreptul să plece şi să se mute liber unde vrea el după ce şi-a plătit ter-
ragiumul (chiria de pământ) şi şi-a achitat datoriile.

S-a mai rânduit în continuare şi au hotărât să fie strict respectat, ca pe viitor me-
reu în fiecare an înainte de joia mare să se adune pe amintitul deal de la Bobâlna din 
fiecare sat, domeniu, orăşel de câmpie câte doi oameni bătrâni mai cu minte şi cre-
dibili dimpreună cu amintiţii căpitani  [conducătorii răscoalei]  sau cel puţin cu câţi-
va mai în vârstă dintre ei sau cu alţi oameni numiţi pentru această ocazie, iar acolo 
tot aceşti căpitani sau careva dintre ei să-i întrebe şi să se intereseze tot de la acei 
bătrâni, dacă stăpânii lor le-au lăsat libertăţile or ba.” (Despre prima aşa numită înţe-
legere de la Cluj-Mănăştur, 6 iulie 1437)

Treceţi în revistă obligaţiile feudale ale iobagilor din Transilvania secolului al XIV-lea! 
Formulaţi în baza sursei care au fost revendicările ţăranilor! Grupaţi revendicările în 

funcţie de caracterul lor! Arătaţi, în ce fel i-a afectat revendicările pe nobili! Ce fel de referiri 
cu caracter etnic putem găsi printre revendicări?  [ S ]

Transilvania în prima parte a secolului al XV-lea

Arătaţi de ce a apărut în cadrul Ungariei administrarea separată a Transilvaniei? Par-
curgeţi sistemul administrativ al Transilvaniei! De ce a apărut această diviziune în trei 

zone? Faceţi o comparaţie între situaţia stărilor şi configuraţia etnică! Asupra căror zone 
s-a extins răscoala din Transilvania? [ O ]

Să discutăm despre rolul factorului etnic în Europa secolului al XV-lea!  ! [ O ]

23
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OBŢINEREA TRONULUI După moartea lui Iancu de Hune-
doara s-a reluat lupta pentru putere dintre liga baroni-
lor (familiile Garai şi Cillei) care-l susţineau pe Ladislau al 
V-lea şi între Huniazi. Domnitorul nu a dorit să-l confirme 
în demnităţile tatălui său pe fiul mai învârstă al „învingăto-
rului de turci” şi în care consta puterea Ligii Huniade. Drept 
răspuns, în cetatea Belgrad oamenii Huniazilor l-au ucis pe 
omul de încredere al domnitorului (Ulrik Cillei). Regele a 
promis Huniazilor absolvirea de pedeapsă, dar mai târziu, 
când aceştia se aflau la Buda, i-a luat prizonieri pe cei doi 
fii ai lui Iancu de Hunedoara. Pe Ladislau l-au decapitat,
iar pe Matei l-au ţinut închis.  

Ladislau al V-lea nu s-a simţit în siguranţă în confrun-
tarea sa cu Liga Huniade încă suficient de puternică şi de 
aceea a plecat la Praga (a fost şi rege al Cehiei). L-a luat cu 
el şi pe Matei. Acolo a murit pe neaşteptate. După acestea, 
Szilágyi Mihály (cumnatul lui Iancu de Hunedoara) care a 
condus Liga Huniade, bazându-se şi pe nobilimea mijlo-
cie, a obţinut în ianuarie 1458 alegerea ca rege de către 
dieta ţării a lui Matei care era prizonier în Praga.    

Regele Cehiei, Gheorghe Podjebrad l-a eliberat şi lăsat 
acasă pe Matei în schimbul unei răscumpărări şi după ce 
şi-a dat fiica, pe Ecaterina, în căsătorie cu Matei. După ocu-
parea tronului, tânărul educat şi priceput l-a dat la o parte 
pe Szilágyi Mihály care a fost ales de dietă guvernator pe 
lângă rege pe o durată de cinci ani. După acestea a respins 
atacul lui Fridrich al III-lea (de Habsburg) şi a baronilor ca-
re-l sprijineau. Matei, la început, i-a câştigat pe adversarii 
săi făcându-le donaţii (domenii şi funcţii), iar pe cei încăpă-
ţânaţi i-a înfrânt cu ajutorul oştirii tatălui său. Însă Coroana 
Sfântă a rămas deocamdată în mâna lui Friedrich. 

ÎMPREUNĂ CU STĂRILE  Matei şi-a datorat tronul Ligii Hu-
niade şi sprijinului acordat de nobilimea mijlocie. De ace-
ea, la început, a guvernat în bună înţelegere şi acord cu 
stările continuând lupta antiotomană a tatălui său. 

Între timp turcii au reluat atacurile asupra cetăţilor 
din sistemul de apărare de la marginile ţării. Turcii au 
ocupat cetatea Smederevo (Szendrő), iar apoi au trecut 
la atacul asupra singurului stat-tampon rămas neocupat, 
Bosnia. Oştirile maghiare au trecut în Bosnia, dar din cauza 
raporturilor de forţă echilibrate nici Matei şi nici turcii 
nu au riscat o bătălie hotărâtoare. Regele Ungariei s-a 
mulţumit cu eliberarea de sub turci a cetăţii Jajce (Jajca - 
1463). Bosnia a fost împărţită în două: în partea de nord s-au 
construit cetăţi de apărare ungare, în cea de sud, turceşti. 

MARGINALIZAREA STĂRILOR Matei – pentru a deve-
ni domnitor cu drepturi depline – a răscumpărat Coroa-
na Sfântă de la Fridrich al III-lea (1463). (A plătit 80 000 de 
florini din aur ca să primească înapoi coroana şi oraşul 
Sopron.) După încoronarea sa regele a luat din ce în ce mai 
puţin în considerare interesele nobilimii. La şedinţele die-
tei şi-a impus propria voinţă asupra stărilor (de exemplu, 
noi impozite). În reforma aparatului administrativ s-a stră-
duit să reducă rolul funcţiilor ce ţineau de stări şi să mă-
rească rolul celor care depindeau de el. Cu scopul redu-

cerii puterii sfatului regesc a unificat cancelaria secretă 
cu cancelaria generală punând în fruntea ei un om de în-
credere de-al său. În instanţele de judecată a mărit numă-
rul judecătorilor specializaţi. A desfiinţat funcţia de vis-
tier general care revenea baronilor. În locul ei a numit vis-
tieri din rândul nobilimii mijlocii şi al burghezilor pe 
care i-a putut coordona direct.  (Dintre vistieri, de exem-
plu vistier de Buda a fost Ernuszt János, orășean evreu din 
Buda, Handó György orăşean dintr-un orăşel de câmpie, 
iar Nagylúcsei Orbán a fost iobag). Reformele lui Matei 
nu au schimbat sistemul de guvernare bazat pe stări, 
dar funcţionarii au ajuns să depindă mai tare de per-
soana regelui. 

Şi Matei a aplicat metoda reuşită din vremea lui Sigis-
mund: prin donaţiile făcute cu domeniile preluate de la 
baronii decedaţi fără moştenitor a încercat să-şi creeze o 
pătură de baroni fidelă faţă de el (Kinizsi Pál, Bathoreştii, 
familia Szapolyai). 

VENITURILE DOMNITORULUI Pentru realizarea planu-
rilor sale Matei a trebuit să îşi mărească veniturile. Unga-
ria se dezvoltase considerabil în secolul al XV-lea, crescu-
se densitatea populaţiei (3,4–4 milioane de locuitori) şi în 
special în orăşelele de câmpie crescuse producţia mărfu-
rilor. În ciuda acestora, veniturile regelui puteau fi cres-
cute doar prin mărirea considerabilă a impozitelor ţă-
ranilor. Veniturile de pe domeniile regale au scăzut în 
mod substanţial. Şi în privinţa regalelor se poate observa 
o schimbare faţă de epoca angevinilor: veniturile proveni-
te din mine şi vămi şi-au piedut din importanţă pe lângă 
impozitele care îi apăsau pe iobagi. 

În locul impozitului pe poartă Matei a introdus plata pe 
fum (fumăritul). Cu aceasta a mutat baza de impozitare de 
la porţile iobagilor la unităţile mai mici ale gospodăriilor io-
băgeşti mărind astfel volumul impozitului perceput. 

Cel mai mare venit al său a provenit însă din așa-nu-
mitul impozit special de război perceput în mod regu-
lat (de multe ori şi de două ori pe an) însemnând 1 florin 
după fiecare parcelă. (Acest impozit trebuia să fie votat de 
către dieta ţării.) Astfel, veniturile vistieriei au crescut de la 
200 000 de florini din timpul lui Sigismund la 500 000 (în ca-
zul colectării de două ori, 750000). Veniturile lui Matei au fost 
considerabile şi în comparaţie cu alte state europene. Dom-
nitorul Imperiului Otoman cu mult mai mare decât Ungaria  
a colectat în secolul al XV-lea anual 180 000 de florini, iar re-
gele Franţei dispunea de venituri similare celor ale lui Matei.

OASTEA NEAGRĂ  Paralel cu creşterea impozitelor Matei 
şi-a organizat o armată de mercenari cunoscută mai târ-
ziu sub denumirea de oastea neagră. El s-a străduit să 
ţină permanent sub arme cea mai mare parte a oastei 
(15-20 000 de inşi) deşi acest lucru a fost foarte costisitor
(un cavaler cu armură grea primea lunar 3 galbeni, un pe-
destru 2 galbeni) Astfel, cea mai mare parte a veniturilor 
au fost cheltuite pe oastea neagră.

Matei şi-a întreţinut armata de mercenari din impozitele 
votate de către stări dar aceasta a fost în totalitate sub 

19. Matei Covin în fruntea stărilor
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comanda domnitorului. Această oaste a servit nu doar 
cuceririlor, ci a mărit totodată şi puterea regelui împotriva 
stărilor. 

Nucleul oastei negre a fost format din husiţii de odini-
oară pe care Matei i-a angajat ca mercenari. Oastea era for-

mată din oşteni şi comandanţi (Haugwitz, Magyar Balázs, 
Kinizsi Pál) cehi, nemţi şi unguri. A fost socotită o oaste 
modernă pentru vremea respectivă fi indcă a dispus de o 
pedestrime importantă. A dispus şi de tunuri, deşi Matei 
a apreciat mai mult catapultele cu bolovani.   

ARHIVĂ

OBŢINEREA TRONULUI 
„Art. 2 Măria sa regele e dator să apere Ungaria faţă de 
oricare duşmani ori năvălitori din propriile venituri re-

gale. (…)
1. §. Dacă s-ar întâmpla ca măria sa să nu poată apăra ţara împotriva atacatori-

lor ei cu ajutorul veniturilor  sale proprii, atunci clericii înalţi, baronii şi alţi oameni 
ai bisericii sunt datori (…) să organizeze şi să pună la dispoziţia regelui banderii.

2. §. Dacă nici cu acestea nu s-ar putea lua lupta cu duşmanul, atunci toţi nobi-
lii şi oricare alt om cu proprietate este dator să se înroleze ca oştean (…) şi să vină 
la tabără.    

5. §.  (…) nici măria sa regele, nici domnul Szilágyi Mihály care este guvernatorul 
acestei ţări să nu impună şi să nu aibe dreptul de a percepe impozit din niciun mo-
tiv sau pentru nicio treabă serioasă de la iobagii locui-
torilor acestei ţări sau de la alţi nobili.

7. §. (…) măria sa nu dea şi să nu poată dona demni-
tăţi bisericeşti, nici alte funcţii sau dregătorii sau moş-
teniri străinilor. 

13. §. Toţi locuitorii şi proprietarii ţării trebuie să se 
adune unul pe cap de locuitor odată pe an de Rusalii în 
oraşul Pesta.” (Din așa-numitele articole Szilágyi, 1456)

Stabiliţi, revendicările cărei categorii sociale se reflec-
tă în articolele de lege? Explicaţi legătura dintre alege-

rea lui Matei şi articolele de lege! [ T ]

În ce stil a fost realizat mo-
numentul funerar al marelui 

conducător de oşti? Ce rol a jucat 
popularitatea  lui Iancu de Hune-
doara şi sistemul de relaţii creat de 
el în alegerea lui Matei ca rege!  [ T ]

Monumentul funerar al lui Iancu de Hunedoara 
de la Alba Iulia 

Ungaria 
în prima parte a domniei lui Matei

Treceţi în revistă ce forţe a 
trebuit să învingă Matei ca să 

îşi consolideze puterea în ţară? Ce 
a determinat măsurile antiotoma-
ne ale domnitorului la începutul 
anilor 1460? Ce rezultate a obţi-
nut? Comparaţi tactica lui Matei 
şi pe cea a tatălui său! Ce compo-
nente de politică internă au avut 
luptele antiotomane? [ T ]

1459 1458

Frederic al III-lea

Jajca
Srebernic

1464.

Futak

Semendria

Belgrad

Golubaţ

Székesfehérvár

Buda

Wiener Neustadt
1463

Viena

1456.

1458

1464

1463

Olt

Drina

Marea adriatică

Tisa

B O S N I A

Teritorii dependente
Husiţii

Anul cuceririi cetăţii
de către turci

1458

ÎncoronareDunărea

Mureş

Somes

D
unăre

Sava

REGATUL POLONIEI

MOLD
O

VA

Tra
nsi lvania

Slavonia

ŢARA ROMÂNEASCĂ

I M P E R I U L O T O M A N

C
r o a ţ i a

M
at

ei
C

or
vin

M
atei C

orvin

2

1

3

ÎMPREUNĂ CU STĂRILE  
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ÎMPREUNĂ 
CU STĂRILE  

„(…) blestematul 
de ungur [Matei 
Corvin] a atacat ce-

tatea Jajce pentru care s-a luptat o vreme 
iar apoi a cucerit-o. Aşadar Mahomed [al 
II-lea] s-a întors la cetatea Jajca şi cu toate 
că s-a luptat pentru ea mult, n-a izbutit să 
o recucerească. 

Însă cât timp sultanul Mahomed era 
ocupat cu recucerirea cetăţii Jajce, prin 
altă parte, blestematul de ungur a venit 
cu armată spre Izvornic şi a început să-l 
asedieze. Aşadar, decum sultanul Maho-
med a auzit că blestematul de ungur a 
pornit asediul Izvornicului, a fost nevoit 
să îşi scufunde tunurile în apă şi noaptea 
să pornească din Jajca spre Sofia unde a 
şi rămas. Apoi a trimis în toate zările tot 
felul de scrisori adunând laolaltă încă câ-
teva trupe şi cu acestea l-a trimis pe Ma-
hmud paşa spre Izvornic. Dar încă înain-
te ca acesta să fi ajuns acolo şi în timp ce 
sultanul Mahomed se afla la Sofia, într-o 
noapte – din voia preamăritului Dumne-
zeu – ghiaurii [aici, ungurii] au zvonit că 
musulmanii au ajuns într-acolo; aşadar 
blestematul rege a fugit părăsind ceta-
tea la miezul nopţii. După aceea, luptă-
torii credinţei au procurat atâta pradă de 
nici nu se poate spune cu limba şi au luat 
foarte mulţi necredincioşi prizonieri.” (De-
scriere turcească despre luptele din Bosnia)

Caraterizaţi mişcările de luptă ale celor două armate! Stabiliţi, ce fel de considerente 
strategice putem deduce din aceasta! Faceţi o evaluare a campaniei militare a lui Matei 

Corvin! Comparaţi-o cu rezultatul sugerat de această descriere!  [ T ]

„(…) când pe la unu mai am ridicat tabăra cu o oaste adunată în mod potrivit, 
m-am îndreptat cu faţa spre acea ţară pe care duşmanul prin incursiuni şi atacuri dese 
obişnuia să o supere şi să o pustiască, nu a fost departe nici comandatul oştirii turceşti 
cu o armată mare şi de obicei puternică. La început ne-a fost destul de stabilit încotro 
se îndreaptă cu oastea sa (…) iscoadele noastre ne-au adus ştiri contradictorii.  (…) 
Pe ascuns a intrat în Bosnia folosindu-se de trădare. Aşadar, la început a trebuit să mă 
confrunt cu acest duşman şi am avut noroc în această privinţă. (…) în urmărirea lor 
m-am îndreptat spre Serbia. Fiindcă turcii, între timp, şi-au făcut treaba şi au părăsit 
hotarele Bosniei şi s-au îndreptat spre Macedonia. (…)

Într-un final, m-am întors de acolo şi am avut grijă ca acea parte a oştirii care obosi-
se să se odihnească puţin ca revenindu-şi din odihnă să poată să-şi facă treaba şi mai 
bine. Cu cealaltă parte care părea mai puternică şi cu rezervele concentrate am tre-
cut la recucerirea Bosniei. Locuitorii oraşului s-au predat la primul atac mai puternic. 
Intrând în oraş am început lupta armată cu turcii. În a patra zi de la începerea asediu-
lui i-am şi învins pe aceştia şi i-am omorât îm timp ce o parte a lor s-a refugiat în ce-
tate. Acum ne mai rămăsese de asediat doar cetatea. După un asediu de trei luni (…) 
am şi învins. 

Deja primisem înapoi treizeici de cetăţi şi am preluat cam tot atâtea de cetăţi care 
ni s-au predat de bună voie, (…) astfel încât până acum nu ar fi mai rămas nici una sau 
doar foarte puţine pe mâna duşmanului dacă iarna cu gerurile sale tot mai aprigi nu 
ne-ar fi împiedicat în operaţiunile noastre de luptă.  De aceea ni s-a părut mai potri-
vit să readucem oştirile înapoi ca să ne pregătim şi mai bine pentru anul viitor.” (Rela-
tarea lui Matei către Papa Pius al II-lea, 1464)

Cetatea Hunedoarei (Vajdahunyadvár) . Ero-
ul de la a cărui cetate i se trage şi numele a 
contribuit la înflorirea acesteia. Dintre cetăţile 
Ungariei medievale, această cetate are cea mai 
mare sală a cavalerilor. 

În ce stil a fost reamenajată 
cetatea în timpul lui Iancu de 

Hunedoara şi al lui Matei Corvin. 
Ce scopuri au servit amenajările de 
mare amploare?  [ T ]

Faceţi o comparaţie între de-
scrierea maghiară şi cea tur-

cească (mişcări de trupe, rezultatul 
final, metodele şi scopul descrierii, 
etc.)!  [ T ]
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MARGINALIZAREA 
STĂRILOR  

„Iar Coroana Sfântă pe care preamărita 
noastră  regină de odinoară  Elisabeta îm-
preună cu preamăritul  fostul nostru rege 

de fericită amintire Ladislau i-au dat-o în mânile de încredere ale amin-
titului nostru rege Friedrich, care a şi păstrat-o şi adăpostit-o ca să nu 
ajungă pe mâini străine, precum şi oraşul Sopron le-am dat înapoi cu 
graţie numitului rege Matei, fiul nostru, şi regatului său unguresc.

(…) În continuare, hotărâm şi săvârşim, ca dacă tronul regatului un-
guresc ar deveni vacant fiindcă din sămânţa amintitului rege Matei nu 
i s-ar naşte fiu sau nepot moştenitor, (…) noi sau fiul nostru, sau mai 
mulţi dacă am lăsat în urma noastră mai mulţi, dintre ei unul pe care 
acel regat îl va alege, să fie pus în fruntea acelui regat al Ungariei (…)” 
(Înţelegerea dintre Matei Corvin şi Friedrich al III-lea despre retrocedarea 
coroanei, 1463) 

Faceţi un scurt rezumat despre esenţa înţelegerii dintre Matei şi Frie-
drich al III-lea! [ T ]

Semnătura şi pecetea de aur a lui Matei (1464)

Ce concluzii putem trage din semnătura 
domnitorului? Ce simbol foloseşte în pe-

cetea sa?  [ T ]

Statul lui Matei Corvin

Enumeraţi noutăţile introduse de Matei! Rolul cui a crescut prin aceas-
tă reformă şi al cui a scăzut? Ce direcţie indică aceste schimbări?  [ T ]

  „În zilele acestea s-a declarat vacant scaunul arhiepiscopului din Eszergom fiind-
că preafericitul cardinal Dénes a murit. În locul lui, noi, ajungând la un numitor co-
mun cu nobilii şi baronii noştri l-am propus spre numire pe preafericitul, părinte Já-
nos, episcop de Oradea pentru binecunoscutele rezultate şi virtuţii ale acestui bărbat 
respectat pe care nici nu mai e nevoie să vi le amintim sfinţiei voastre. Între timp am 
lăsat deja în grija sa cetăţile, oraşele, satele şi diferitele bunuri ale episcopiei, în calita-
te de domn şi stăpân al domeniului.

De aceea vă rugăm pe sfinţenia voastră  să-l transferaţi de la Oradea pe episcopul 
János prezentat adineaori  şi să-l numiţi cu graţie în funcţia de cardinal al arhidiecezei 
de Esztergom. (…)” (Din scrisoarea lui Matei către papa Paul al II-lea, 1465)

Vitéz János într-o miniatură din secolul al XV-lea. Imaginea redă 
trăsăturile personale ale clericului înalt, umanist şi om politic.

Cum s-a potrivit în cazul lui Vitéz János sta-
tutul de cleric înalt şi cariera de om politic?  

[ T ]

Stabiliţi, ce drepturi invocă 
regele Matei în legătură cu 

numirea lui Vitéz János? Stabiliţi 
ce rol a jucat în exercitarea pute-
rii regilor Ungariei, deci și în a lui 
Matei, dreptul de a numi în funcţii 
clerul bisericii!  [ T ]

VENITURILE DOMNITORULUI  
„Plata să se facă pe fiecare poartă şi încă în aşa fel ca dacă 
pe întreaga parcelă – inclusiv acel pământ care se ţine 

de parcelă - pe care trăieşte numai o familie, acea familie să plătească 20 de dinari. 

   Iar dacă doi primesc o parcelă şi pământul acesteia este la o singură poartă, amân-
doi să plătească după o poartă şi o jumătate de poartă.

Iar dacă ar fi mai mulţi, adică: trei, şi atunci să plătească după o poartă şi o ju-
mătate de poartă, dacă patru, atuci după două porţi şi tot aşa, indiferent de felul în 
care ar fi împărţit pământul întrei ei. (…)

Iar acela care de unul singur are pământ de o suprafaţă de două sau mai mul-
te parcele, să plătească după două sau mai multe porţi.” (Din decretul regelui Matei 
din 1467)    

Enumeraţi între ce catego-
rii de ţărani face distincţie 

decretul! Stabiliţi, despre ce fel 
de impozit este vorba? Stabiliţi 
cât este de mare impozitul unui 
iobag! Arătaţi, în ce măsură a mo-
dificat regele Matei prevederile 
anterioare?  [ T ]
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DEPOPULAREA

parcele 
locuite 

parcele 
nelo-
cuite

Cât % din 
totalul 

parcelelor 
sunt nelo-

cuite?
Sudul Ungariei
1424. com. Timiş. (Vejtek şi încă alte 11 localităţi) 510 153 23
1483. com. Bodrog ( Csentes şi încă alte 8 localităţi) 133 64 32,5
Teritoriul dintre Dunăre şi Tisa
1486.  com. Fejér, scaunul Solt (Szalk şi alte 2 localităţi) 36 55 60,5
1492. com. Pest (Gödöllő şi alte 4 localităţi) 124 167 57
Teritoriul de dincolo de Dunăre 
1414.  com. Vas, Sopron (Csehi, Mindszent, 

Högyész, Némedi)
98 48 33

1420. com. Tolna (Szentmiklós) 22 12 35
Teritoriul de dincolo de Tisa
1427. com. Szabolcs (Poroszló, Tilaj, Iván) 67 13 16
1437. com. Szabolcs (Dob şi alte 6 localităţi) 285 40 12
1496. com. Bihor (Cefa şi alte 35 de localităţi) 87 120 58
Ţinutul de nord al Ungariei
1489.  com. Gömör, Borsod (Simony şi alte 10 

localităţi)
68 80 54

1492. com. Sáros (domeniul Makovica) 157 990 86,3
Transilvania
1494. com. Sălaj (Ollostő şi alte 16 localităţi) 83 122 59,5

VENITURILE EPISCOPILOR MAGHIARI

Eparhia
începul secolului XV 1525

florini de aur ungari
1. Esztergom 12 000 25 000
2. Pécs 10 000 10 000
3. Transilvania  5 000 24 000
4. Eger  2 500 22 000
5. Kalocsa  6 000 20 000
6. Oradea  6 000 26 000
7. Zagreb  6 000 18 000
8. Veszprém  3 000 12 000
9. Cenad  3 000   3 000
10. Gyôr  2 500 13 000
11. Vác  1 500   4 000
12. Szerém    300   5 000

Veniturile lui Matei Corvin 

Grupaţi veniturile lui Matei Corvin în funcţie 
de unde au provenit şi de la cine au fost co-

lectate! Ce schimbări putem sesiza faţă de epoca lui 
Carol Robert?  [ S ]

Banii lui Matei Corvin

Ce a făcut posibil ca moneda de aur ungară să îşi păstreze valoarea 
şi în vremea lui Matei Corvin?  [ T ]

În ce sens pot fi sesizate schimbări în privinţa evoluţiei veniturilor? 
Stabiliţi diferenţele de venituri în funcţie de mărimea teritoriului! 

Arătaţi care ar putea fi cauzele diferenţelor între mărimea teritoriilor? Fa-
ceţi o comparaţie între evoluţia veniturilor regelui şi cele ale clerului! [ T ]

Ce proces poate fi surprins în baza datelor? Care ar putea fi com-
ponentele acestui fenomen? Comparaţi tabelul cu cel al venituri-

lor lui Matei Corvin! [ T ]

Schimbarea obligaţiilor fiscale faţă de stat ale iobagilor

Ce schimbări pot fi sesizate în privinţa compo-
ziţiei iobăgimii? Stabiliţi cu ajutorul schemei ce 

exprimă noţiunea de jeler! Cum s-au modificat obli-
gaţiile fiscale în timpul lui Matei? Prin ce se mani-
festă această schimbare? Cum a afectat acest lucru 
iobăgimea?  [ T ]

13

14

15

16

17



Evul Mediu maghiar / 135

OASTEA NEAGRĂ  
„(…) armata la noi se împarte în trei grupe: între acestea, pri-
ma grupă este formată din cavaleria grea; aceştia pretind în fi-

ecare sfert de an câte 15 galbeni, şi după fiecare cal, căci altfel nu vin încoace. Cealal-
tă grupă este cavaleria uşoară pe care îi numim husari; aceştia pretind în fiecare sfert 
de an 10 florini, şi după fiecare cal, căci altfel nu vin încoace. A treia grupă o formează 
pedestrimea şi anume făcându-se distincţie între diferitele clase: Căci dintre aceştia 
unii sunt din pedestrimea uşoară, alţii poartă armură grea iar alţii poartă scuturi gre-
le. Pedestria uşoară pretinde la fiecare sfert de an 8 galbeni de persoană, iar cei cu ar-
mură grea şi scutierii, dat fiindcă nu îşi pot căra armele şi echipamentul fără ajutorul 
aprozilor şi al slugilor şi fiindcă trebuie să-i ţină pe copii de folosinţă, fiecare vrea (să-
i ţină la ei) cu solda pentru doi inşi. Mai sunt în afară de aceştia puşcaşi care se pricep 
la mânuirea armelor şi a pistoalelor dar nu sunt nici atât de modeşti, nici atât de folo-
sitori la împuşcat ca şi pedestrimea, ci mai degrabă după scutieri la începutul bătăli-
ei (…) de altfel sunt însă cei mai buni la asedierea şi apărarea cetăţilor.” (Relatarea lui 
Matei socrului său Ferdinand, rege al Neapolelui, 1481)

Arătaţi din cine a fost compusă armata lui Matei Corvin! Enumeraţi categoriile de 
arme ale acestora! Luaţi în considerare cheltuielile pentru armată! Comparaţi-le pe 

acestea cu veniturile lui Matei şi obligaţiile fiscale ale iobăgimii! [ T ]

„(…)Când Matei a pășit în faţa trupelor sale a poruncit în primul rând să fie linişte. 
Acest lucru a fost respectat nu doar de oameni ci şi de către cai.  (…) După aceea fie-
care trupă a înaintat puţin, iar când comandantul a făcut semn, au făcut instrucţie mi-
litară de faţă cu el. Au evoluat în formaţiuni de unghi, cerc, triunghi, dreptunghi, foar-
fecă sau firez . Nimeni nu şi-a părăsit locul. S-au antrenat cu pricepere şi curaj.” (Bon-
fini: Regele Matei)

Despre care caracteristică specifică a oastei negre relatează sursa?  [ T ]
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Ca şi în cazul realizărilor din timpul domniei oricărui mare domnitor, fiecare interpretare şi evaluare referitoare la 
regele Matei Corvin este diferită aproape în fiecare segment. Se pune întrebarea, ce efect a avut asupra dezvol-
tării ţării puternica putere centralizată realizată de către Matei Corvin şi politica sa de impozitare strâns legată de 
aceasta. Oare nu i-a împovărat prea tare şi nu i-a schilodit definitiv pe iobagi impozitele de mărimea unui stat cu 
o populaţie mult mai mare cum a fost Franţa? 

Ca şi în cazul realizărilor din timpul domniei oricărui mare domnitor, fiecare interpretare şi evaluare referitoare la Ca şi în cazul realizărilor din timpul domniei oricărui mare domnitor, fiecare interpretare şi evaluare referitoare la 

o populaţie mult mai mare cum a fost Franţa? 

Pentru a înţelege mai bine întrebarea să aruncăm o privire asupra situaţiei demogra-
fice a ţării. Verificaţi schimbările produse în densitatea demografică, repartiţia terito-

rială şi compoziţia etnică! Arătaţi ce cauze au stat la baza acestor schimbări!  [ T ]

„În Ungaria trăiesc multe feluri de naţiuni. Nobilii unguri sunt războinici şi exersează 
tot timpul mânuirea armelor iar dacă nu apucă să jefuiască pe pământurile duşmanului, 
se jefuiesc între ei. Sunt tare risipitori şi iubitori de pompă iar dacă din propriile venituri nu 
le ajunge, jefuiesc de la cei de rang mai mic. 

Nemţii sunt foarte harnici şi se ocupă cu negoţul, manufacturile şi mineritul. Oraşele 
lor sunt drăguţe şi împrejmuite cu ziduri. Foarte puţini trăiesc dintre ei la sate. 

În unele ţinuturi ale ţării trăiesc chiar şi tătari care şi-au păstrat credinţa lor străveche 
şi se numesc cumani. Slavi şi sârbi deasemenea trăiesc pe aici şi s-au mutat aici din Serbia 
şi Slavonia unde au primit o regiune separată de ceilalţi locuitori. Şi ţigani sunt în număr 
destul de mare. Aceştia trăiesc din hoinărit, furturi, din tot felul de înşelăciuni viclene iar 
femeile trăiesc din ghicitul viitorului. 

Mai trăiesc în afară de aceştia şi belgieni care vorbesc curat şi corect franţuzeşte, aceş-
tia rămânând încă din vechi timpuri pe aici pe vremea când regele Carol a pus stăpânire 
pe ţară [colonişti valoni aşezaţi în timpul lui Andrei I în zona Eger despre care avem date şi 
din timpul lui Ludovic cel Mare] .” (Legatul papal Roverella despre Ungaria, 1460)

Enumeraţi care popoare au trăit în Ungaria după părerea legatului papal! Cum a ca-
racterizat legatul diferitele naţionalităţi? Ce puncte de vedere a luat în considerare? 

Comparaţi constatările din descriere cu harta istorică! [ T ]

Atac de pedestrime dintr-o lucrare de artă 
militară din secolul XV

Ce feluri de arme descope-
riţi în imagine? Ce a însem-

nat noutate în acea epocă? Ce 
avantaje şi dezavantaje au avut 
noile arme? [ T ]

Situaţia demografică a Ungariei

Cum a evoluat situaţia de-
mografică a Ungariei în se-

colele XIV-XV? Ce fel de compo-
nente au aceste schimbări? Care 
este diferenţa între estimările 
maxime şi cele minime?[ [ T ]
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CURTEA RENASCENTISTĂ Matei s-a numărat printre dom-
nitorii culţi ai vremii sale. A vorbit, scris şi citit în mai multe 
limbi, a iubit cărţile. Deja în prima parte a domniei sale s-a 
îngrijit de curtea sa dând la Buda un imbold pentru con-
struirea unor edificii în stil gotic. 

Matei, asemenea tradiţiei acelor vremuri, a dorit să înfii-
ţeze o dinastie. Diplomaţia sa a făcut tot posibilul ca – după 
moartea primei sale soţii – să se înrudească cu o veche casă 
domnitoare europeană. Acest lucru ar fi făcut să se treacă cu 
vederea asupra faptului că nu avuse strămoşi regi. După mai 
multe încercări eşuate, într-un final, a obţinut mâna fiicei
regelui Neapolelui (Ferdinand I), Beatrix (1476). 

Beatrix, care a venit din Italia, a avut un rol important în 
faptul că la curtea regelui ungar a prins rădăcini cultura 
şi stilul renascentist. Pompa curţii, palatele de la Buda şi 
Visegrád au reflectat strălucirea noii case regale. Sumele de 
bani folosite pentru întreţinerea lor, după cele folosite pen-
tru armată, au însemnat cea mai mare cheltuială a lui Matei. 
În palatele de la Buda şi Visegrád s-au ridicat edificii în stil 
renascentist. Acestea au fost acoperite cu plăci de marmu-
ră, decorate cu statui impresionându-i pe drept cuvânt pe 
străini.  Însă majoritatea aristocraţilor maghiari au privit 
cu antipatie această curte regală sofisticată pentru că 
după sosirea lui Beatrix dispăruse apropierea dintre supuşi 
şi rege, care a existat până atunci. 

Matei, conform tradiţiei vremurilor sale, a creat o imen-
să bibliotecă (2000–2500 de volume). Cărţile frumos pre-
lucrate, scrise cu mâna şi cu o legătură ornamentată se 
numesc „corvine”  [korvinák]. Matei a chemat la curtea sa 
numeroşi umanişti italieni, precum pe fostul colegul de 
şcoală a lui Vitéz János, Galeotto Marzio sau Antonio Bonfini. 

CUCERIRI ÎN VEST ŞI POLITICA FAŢĂ DE TURCI Matei doar 
s-a apărat împotriva turcilor şi nu a riscat vreo campanie 
mai mare antiotomană. Nu a vrut să se încurce în războa-
ie lungi şi complicate cu turcii. A consolidat sistemul ce-
tăţilor de margine: cetăţile au fost renovate, iar soldaţii şi-
au primit cu regularitate solda. 

Domnitorul, în locul campaniilor militare antiotomane, 
a pornit război pentru obţinerea tronului Cehiei (1468). 
Pretextul pornirii războiului a fost că regele ceh, Gheorghe 
Podjebrad a fost husit. Campania militară din Cehia s-a 
desfăşurat cu intensitate variabilă. Matei a reuşit să ţină 
sub controlul său Moravia şi Silezia cu o populaţie pre-
ponderent germană şi catolică, iar stările de acolo l-au 
şi ales rege (1469). Însă cu Cehia locuită preponderent de 
cehi, nu a izbutit aşa uşor. După moartea lui Gheorghe cehii 
l-au înscăunat ca rege al Cehiei pe Vladislav Jagello cu 
care Matei, după lupte indelungate, a încheiat o înţelege-
re.  Matei şi Vladislav şi-au recunoscut reciproc regalitatea în 
Cehia împărţind ţara în două. Matei s-a ales cu Moravia şi 
Silezia, iar Vladislav cu Cehia. 

După ce împăratul romano-german Frederic al III-lea (de 
Habsburg) – înspăimântat de succesele lui Matei – nu l-a re-
cunoscut pe Matei ca rege al Cehiei, Matei a atacat Austria
(acesta a fost teritoriul de bază al Habsburgilor). Războiul 
împotriva lui Frederic a durat, cu mici întreruperi, până la 
moartea lui Matei.  Oastea neagră a ocupat Viena (1485).  

Matei a încercat să obţină şi titlul de împărat al Im-
periului Romano-German. Însă stările germane cărora le-a 
fost frică de puterea sa s-au aliat cu Frederic şi l-au ales rege 
german pe fiul acestuia, Maximilian (1486).

Din cauza războaielor sale costisitoare în vest şi a margi-
nalizării stărilor, inclusiv o parte a adepţilor săi s-au întors 
împotriva lui Matei. Astfel, şi tutorele său de odinioară, 
Vitéz János învestit în funcţia de arhiepiscop de Esztergom, 
a complotat împotriva sa (1471).  Complotiştii – printre ei şi 
episcopul de Pécs Janus Pannonius – l-au chemat pe Cazimir 
Jagello pe tron. Matei i-a atras de partea sa pe o parte dintre 
complotişti ca apoi să înăbuşe mişcarea în forţă. Dar nu şi-a 
schimbat politica înconjurându-se cu oameni dependenţi 
de voinţa sa şi care i-au îndeplinit poruncile fără şovăială. 

Nobilimea maghiară a considerat mai importantă lupta 
antiotomană decât campaniile militare în Cehia şi Austria. 
La presiunea lor şi ca răspuns la atacurile turceşti din 
sudul ţării regele a declanșat războiul în sud. A ocupat 
cetatea Sabaţ (Szabács – 1476) neimportantă din punct 
de vedere strategic astfel încât această victorie a fost mult 
exagerată de cronicarii săi. Când o oştire mai mare a atacat 
Transilvania, voievodul Transilvaniei Ştefan Báthory, cu 
ajutorul lui Kinizsi Pál (Pavel Cneazul), i-a înfrânt pe tur-
ci la Câmpul Pâinii (Kenyérmező – 1479). 

Încercările turcilor de a invada Ungaria au fost şi pe vre-
mea lui Matei Corvin, ca şi mai târziu,  combătute prin  con-
traatacuri (de exemplu, mai multe expediţii mai mici ale lui 
Kinizsi). Dar domnitorul a vrut să îşi asigure mână liberă pen-
tru politica sa în vest, de aceea s-a străduit să fie în pace 
cu turcii. A încheiat pace cu turcii pe o durată de cinci ani 
(1483), pace pe care regii Ungariei au reînnoit-o mereu până 
în 1520.   Aceasta nu a însemnat însă o pace totală, doar re-
nunţarea la campanii militare mai mari. 

CHESTIUNEA MOŞTENIRII TRONULUI Tânărul Matei du-
când tratative pentru recuperarea coroanei (1463) a ac-
ceptat însă cu uşurinţă condiţia ca în cazul că nu va avea 
după moartea sa urmaş, tronul să-i revină lui Frederic sau 
urmaşului acestuia. Mai târziu însă chestiunea moşteni-
rii tronului l-a preocupat şi frământat din ce în ce mai 
mult. Matei a rămas fără copil şi după căsătoria cu Bea-
trix. Din această cauză s-a străduit să asigure succesi-
unea la tron a singurului său fiu, Ioan Corvin, născut 
de la o burgheză vieneză.  Ioan Corvin însă era conside-
rat, conform uzanţelor timpului, copil nelegitim şi pe lân-
gă acestea şi de origine inferioară. Matei l-a făcut pe bă-
iat cel mai mare proprietar de pământuri din ţară. 

Şi aşa-numitele legi ale palatinului doreau a fi în spriji-
nul moştenirii tronului de către Ioan (1486). Palatinul – pe 
presupusul susţinător al fiului său – l-a făcut locţiitor de rege 
şi i-a atribuit acestuia primul vot cu ocazia alegerii regelui. În 
vederea obţinerii sprijinului nobilimii mijlocii, a confirmat 
rolul juzilor şi al comiţilor în comitate. 

După moartea lui Matei în 1490 nobilimea maghiară s-a 
străduit ca nu cumva cineva ca el să ocupe tronul. Dintre 
adepţii săi aproape nimeni nu l-a susţinut pe fiul său Ioan 
Corvin. Astfel, din luptele pentru tron care au succedat mor-
ţii sale învingător a ieşit adversarul său de mai demult Vla-
dislav Jagello, rege al Cehiei.

20. Matei Corvin, domnitorul renascentist
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ARHIVĂ

CURTEA RENASCENTISTĂ 
„Cu câtă minunată atenţie se ocupă regele Matei de fie-
care lucru al său mai mult sau mai puţin important, ceea 

ce demonstrează că fiecare scrisoare pe care o trimite în diferite locuri sau o dictea-
ză sau, dacă o scrie altcineva, el însuşi o reciteşte precum şi scrisorile adresate lui 
de ori unde ar fi venit, le parcurge de îndată cu privirea. Fiindcă ştie multe limbi: cu-
noaşte latina, după cum am şi amintit, înţelege excelent şi vorbeşte limba bulgară, 
în care turcii îşi scriu documentele oficiale (…)

Perfecţiunea educaţiei regelui a fost facilitată şi de faptul că atunci când tatăl său 
Ioan [Iancu] a observat iuţeala la minte a fiului său, dat fiind că el însuşi nu a ştiut 
latineşte, dacă a trebuit să rezolve ceva treburi urgente sau a trebuit să se consfă-
tuiască cu legaţii papali, l-a folosit mereu pe fiul său ca tălmaci astfel că Matei s-a 
obişnuit de tânăr cu rezolvarea treburilor cele grele.” (Galeotto  sMarzio, secolul XV)

„Regina care sosise la curte a făcut să se înrădăcineze obiceiuri fine atât la masă 
cât şi în tot stilul de viaţă. Nu-i plăceau casele joase, a organizat ospeţe formidabile, 
a amenajat cu lux sălile de mese şi dormitoarele, l-a ţinut pe rege la distanţă de su-
puşii săi; a pus tot timpul străjeri la uşi împiedicând intrarea cu uşurinţă; pe maies-
tatea sa regală l-a făcut să îi acorde mai mare atenţie demnităţii lui şi l-a convins să 
ţină audienţe şi să împartă dreptate doar la ore prestabilite. Printre obiceiurile sci-
te a introdus obiceiuri italiene; a făcut ca tutoror să le placă mesele italiene. A adus 
din Italia pentru bani scumpi meşteri iscusiţi sădind aici sămânţa unor arte necu-
noscute până atunci. A angajat pictori, scupltori, cioplitori, aurari, pietrari, arhitecţi 
cu salarii uriaşe. (…) Ba chiar şi grădinari de livadă şi de bucătărie a chemat, meş-
teri ai cultivării pământului care pregăteau caşcavalul după metode italiene, sicili-
ene şi galeze. Au venit actori şi saltimbaci pe care regina i-a îndrăgit foarte mult şi 
încă şi flautişti, trompetari, harpişti. A ademenit cu caudouri poeţi, oratori, grămă-
tici ca să vină dar care dezamăgiţi s-au întors cu muza lor mai săracă în Italia decât 
cum veniseră. 

[Regele Matei] s-a străduit să facă din Pannonia o a doua Italie. I-a căutat şi i-a an-
gajat de peste oriunde pe oamenii faimoşi indiferent de meseria lor (…)

În cetatea Budei unde în afară de construcţiile lui Sigismund nu era nimic demn 
de privit, au început lucrările de reamenajare şi extindere, mai ales ale palatului in-
terior. Pe partea dinspre Dunăre a ridicat o capelă cu orgă de apă şi cu o fântână de 
botez din marmură şi argint; (…) Deasupra acestuia a ridicat o bibliotecă umplută 
din plin cu cărţi latineşti şi greceşti; şi expunerea cărţilor este somptuoasă.” (Anto-
nio Bonfini, secolul XV)

Enumeraţi schimbările petrecute la curtea lui Matei odată cu venirea reginei Beatrix! 
Stabiliţi care a fost efectul exercitat de noul stil de viaţă de la curtea regală, asupra vis-

tieriei! Arătaţi ce părere au avut fruntaşii maghiarilor despre noul stil! Enumeraţi meseriile 
amintite în sursă! Numiţi câţiva dintre artiştii care au sosit la curtea lui Matei!  [ O ]

„(…) un sol turcesc a fost condus, precum e obiceiul, din oraş în palat ca să îşi 
prezinte însărcinarea şi în poarta de unde se putea vedea grădina suspendată, s-a 
oprit puţin şi privind în jur a zărit acest loc minunat, strălucitor cu  mulţimea inco-
mensurabilă de oameni care parţial se afla în curtea superioară destinată ca loc de 
şedere pentru rege, parţial în curtea inferioară. Aceşti oameni străluceau în haine 
cusute cu fire de mătase, aur şi argint, împodobiţi (pentru noi nu în mică măsură) cu 
curele şi săbii aurite şi cu lanţuri din aur, dintr-o dată l-a surprins cu atâta stupefac-
ţie încât uitase de toată solia cu care venise şi până ajunse pe trepte în faţa regelui, 
din cauza privirii acestuia care avea ochii mari şi însângeraţi băgând spaima în cel 
care privea spre el iar frica care deja îl stăpâni pe sol s-a înteţit şi mai tare încât după 
o lungă tăcere a fost în stare să scoată pe gură doar atât: împăratul te salută, împă-
ratul te salută.” (Din cartea Hungaria a lui Nicolae Olahus)

Adunaţi adjective folosite, referitoare la curtea lui Matei! Stabiliţi importanţa pompei 
luxoase de la curtea lui Matei în politica externă! [ T ]

Enumeraţi ce caracteristici 
din tinereţea domnitorului, 

scoate în evidenţă autorul! Expli-
caţi, în ce măsură se schimbă ima-
ginea dacă avem în vedere faptul 
că autorul a fost un distins uma-
nist în serviciul lui Matei! Compa-
raţi imaginea sugerată de sursă cu 
cunoştinţele deja acumulate! [ T ]

Una din cărţile „corvina” care s-a mai păstrat şi 
coperta ornamentată a unei „corvina”  

De ce s-au numit corvina exem-
plarele de carte din biblioteca lui 

Matei? Pe lângă numeroasele funcţii 
ale cărţii, la ce  s-au străduit cărţile 
„corvina”?  [ T ]

1
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Fântâna cu lei din palatul lui Matei de la Visegrád 

Ce fel de caracteristici de stil putem recunoaşte în 
această operă? Comparaţi imaginea cu textul!  [ T ]

Buda în timpul lui 
Matei şi un desen de reconstituire 
a palatului regal de la Buda

Stabiliţi poziţionarea oraşului, a 
cetăţii regale, respectiv a pala-

tului! Pentru identificarea mai ușoa-
ră, căutaţi clădiri, părţi din clădiri sau 
porţiuni de zid  care pot fi văzute şi 
azi! Arătaţi cu ajutorul desenului de 
reconstituire în ce loc din cetate a 
construit Matei! Ce putem vedea azi 
din aceste clădiri?  [ C ]

Sculptură în lemn şi cahlă din teracotă din palatul de la Buda a lui Matei

C e fel de stil indică aceste fragmente? Să încercăm să caracterizăm 
împodobirea interioară a palatului pornind de la aceste fragmente!  

[ S ]

De ce a ales-o Matei drept soţie pe fetiţa din Neapole? Cum înfă-
ţişează portretele perechea regală?  [ T ]

Portretul reginei Beatrix şi al 
regelui Matei

5

6
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Turnul lui Ştefan
epoca Anjou

Noul palat (Sigismund)

Construcţiile din timpul lui Matei
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CUCERIRI ÎN VEST ŞI 
POLITICA FAŢĂ DE TURCI   

„Măria sa regele şi-a rânduit treburile cu noroc favorabil  
în Cehia dar între timp unii domni din Ungaria şi mai cu 
seamă aceia care au fosr ridicaţi în demnităţi din binevo-

inţa sa unul dintre ei fiind arhiepiscopul de Esztergom [Vitéz János] iar celălalt, epi-
scopul de Pécs [Csezmicei János], care s-au născut sub adăpost de mici nobili în Sla-
vonia, uitând cu sufletul ingrat de binefacerea regelui, nu doar că l-au deranjat pe 
rege în rânduirea treburilor din Cehia ci au încercat să-l priveze de sceptrul unguresc 
şi de regatul său [1471]. Căci spre umilirea regelui l-au chemat peste trecătorile Sepe-
șului pe fiul regelui polon Cazimir, Cazimir care fălindu se cu trupele sale armate a pus 
mâna pe cetatea Nyitra. (…) Regele Matei (…) i-a încercuit în cetatea mai sus aminti-
tă. (…) Dar Cazimir nu numai că nu a obţinut sceptrul unguresc ci în drumul de întoar-
cere la tatăl său abia şi-a putut salva viaţa. (…) La urmă, întorcându- se de aici a ase-
diat şi cucerit de la turci cetatea Sabaţ [Szabács] pe care turcii au construit-o cu mul-
tă grijă şi trudă din lemn şi pământ pe malul râului Sava, întărită cu turnuri, şanţuri de 
apărare şi umplută bine cu ostaşi. 

După aceea a făcut o selecţie şi din oştenii cei mai buni a organizat o armată stră-
lucită şi – fiindcă a avut motiv s-o facă – a atacat cu braţul său curajos teritoriile afla-
te sub stăpânirea împăratului roman Frederic.” (Thuróczy János: Cronica maghiarilor)

Enumeraţi cine s-au răzvrătit împotriva lui Matei! Comparaţi strădaniile de politică 
externă ale lui Iancu de Hunedoara cu cele ale lui Matei Corvin! Stabiliţi, ce rol a jucat 

asediul cetăţii Sabaţ în politica lui Matei!  [ T ]

Deduceţi din hartă care a fost 
politica externă a lui Matei 

Corvin! Ce noutate conţine aceas-
tă politică? Ce teritorii a cucerit 
Matei în vest? De interesele cui s-a 
lovit şi cu cine a ajuns în conflict? 
Ce rol a jucat în diplomaţia lui Ma-
tei căsătoria sa? Ce controverse 
uriaşe de putere au caracterizat 
epoca lui Matei? Cum s-a raportat 
Matei faţă de acestea?  [ T ]

Politica externă a lui Matei Corvin

10

11
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CHESTIUNEA MOŞTENRII 
TRONULUI  

„1. Prima dată am săvârşit şi stabilit conform vechilor 
rânduieli ale stămoşilor ca dacă cumva, cândva rege-
lui i s-ar întrerupe seminţia şi vor fi consfătuiri despre o 

alegere a unui nou rege, primul cuvânt, având în vedere demnitatea sa, să fie din-
totdeauna a palatinului.

2. În al doilea rând, dacă vreun rege ar lăsa în urma lui moştenitori minori, palati-
nul este cel care prin înalta sa funcţie este dator să-i fie tutore şi să-l menţină în ţara 
şi moşiile sale moştenite de la tatăl său şi să-l apere cu fidelitate.” (Din așa-numitul 
articol al palatinului, 1468) 

„9. În continuare, deoarece în fiecare judeţ se obişnuieşte să se aleagă drept juzi 
dintre nobilii despre care bine se ştie că sunt inferiori altora atât din puncte de ve-
dere al priceperii dar şi al averii din care rezultă că din amabilitate şi contra unei 
sume de bani comit multe nesăbuinţe. De aceea am hotărât ca de acum înainte nu 
vom mai alege dintre aceştia ci dintre acei oameni din fiecare comitat care trăiesc 
acolo şi sunt de treabă, demni şi înstăriţi după cum acest lucru se obişnuia şi în vre-
mea răposatului împărat Sigismusnd şi a altor regi. (…) 

60. Că în fruntea unor comitate va trebui să punem comiţi iar aceşti comiţi sunt 
datori să îşi aleagă tot din acel comitat oameni de vază pentru funcţia de viceco-
mite;

În continuare, am mai rânduit ca urmare a consfătuirii maiesţătii regale cu cle-
rul şi baronii săi şi din dorinţa  acestora că trebuie ales în fiecare comitat dintre ba-
roni sau oameni disţinşi şi înstăriţi câte un comite care să fie potrivit şi capabil de 
această funcţie.

Iar acesta din urmă este dator să aleagă acel bărbat distins sau acei bărbaţi dis-
tinşi pentru funcţia de vicecomite din comitatul respectiv şi nu din altă parte. 

Toţi cei care după modelul de jurământ scris sunt datori a depune jurământul; 
comitele în faţa maiestăţii sale regale iar vicecomiţii în faţa reprezentanţilor comi-
tatului însuşi.” (Din legile anului 1468)

Stabiliţi în ce măsură se modifică administrarea comitatului în sensul legii? Stabiliţi, 
rolul cui s-a dorit prin lege să crească şi al cui să scadă? Dovediţi afirmaţia cu exemple 

concrete! Arătaţi, când a început procesul la al cărui important moment am ajuns acum! 
Explicaţi, în ce sens a avut efecte legea asupra sistemului de familiari?  [ T ]

Intrarea lui Ioan Corvin în Viena  

În ce ipostază îl prezintă 
imaginea pe Ioan Corvin? Ce 

intenţie de-a lui Matei poate fi de-
dusă din imagine?  [ T ]

Cetatea Kinizsi de la Nagyvázsony. Kinizsi 
Pál care a devenit un personaj de basme 

populare a primit de la Matei domeniul de la 
Nagyvázsony. Dar eroul antiotoman – chiar 

dacă abia după moartea acestuia – s-a întors 
împotriva memoriei domnitorului său. 

Ce rol au jucat în statul lui 
Matei oamenii ridicaţi din 

păturile de jos? Comparaţi politica 
lui Matei şi a predecesorilor săi în 
această privinţă!  [ T ]

Stabiliţi, după ce criteriu au 
reglementat chestiunea moş-

tenirii tronului! Faceţi o retrospecti-
vă a  celor mai importante momen-
te ale evoluţiei funcţiei de palatin! 
Stabiliţi, în ce măsură se produce 
acum o schimbare în lege? Prezen-
taţi importanţa politicii sale inter-
ne! Explicaţi, ce interes are Matei în 
această chestiune! [ T ]12
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Matei Corvin este un personaj major al istoriei Ungariei şi poate cea mai cunoscută figură a acesteia. Nu întâmplă-
tor, fiecare epocă şi orientare politică şi-a creat propria imagine despre Matei. Portretele lui Matei sunt interesante 
şi fiindcă domnitorul a fost judecat în mod contradictoriu chiar în timpul vieţii sale ca apoi să apară tradiţii foarte 
diferite unele de altele: de la imaginea lui Matei ca om drept în basmele populare până la cea a domnitorului care 
a neglijat politica otomană şi a guvernat arbitrar. 

Matei Corvin este un personaj major al istoriei Ungariei şi poate cea mai cunoscută figură a acesteia. Nu întâmplă-Matei Corvin este un personaj major al istoriei Ungariei şi poate cea mai cunoscută figură a acesteia. Nu întâmplă-

a neglijat politica otomană şi a guvernat arbitrar. 

Să discutăm despre imaginea lui Matei Corvin cu ajutorul textelor istorice şi al con-
statărilor făcute de istorici! Explicaţi, cum se face că regele care a impus impozite 

iobagilor a devenit eroul basmelor populare? Arătaţi, de ce s-a apărat doar împotriva tur-
cilor: ca să îşi adune forţele pentru un contraatac sau pentru că s-a ocupat doar de politica 
din vest?  [ T ]

„În viaţa sa toţi strigară asupra lui Matei că (…) el  fu foarte lacom. A despuiat şi 
a mâncat ţara cu atâtea vămi şi biruri [impozite], căci de patru ori pe an le-a impus 
ţării (…) Dar decum muri, fiecare om începu să-l proslăvească. Căci de îndată înce-
pu a se destrăma pacea în ţară.  Prinseseră viaţă şi turcii iar ţara a trecut dintr-o mo-
limă-n alta. În acele vremuri începură toţi a cunoaşte ce crai distins fu Matei. Şi de 
atunci începură oamenii toţi să zică: ce-ar mai trăi Matei, chiar dacă ar strânge de 
şapte ori pe an birul.” (Heltai Gáspár, 1575)  

„Un asemenea rege face şi din supuşii săi cavaleri; prin exemplul său îi deşteap-
tă de cei care dorm şi îi trezeşte pe cei somnuroşi; sub asemenea regi cresc bine şi 
devin cavalari oameni din orice stare (…) Aceste lucruri nu i-au fost date fiecărui 
rege şi mai ales nu acelora care nu îşi iubesc ţara şi naţia lor din toată inima şi nu o 
privesc cu admiraţie, ca regele Matei.” (Zrínyi Miklós, secolul XVII)

„Întinderea spre Austria: cuceriri. Esenţa acestora constă însă în necesitatea re-
strângerii puterii Habsburgilor ameninţători, distrugerea principalei baze care pu-
nea în pericol independenţa statelor est-europene, ceea ce a fost cea mai impor-
tantă condiţie militară a ocupării Austriei. Reînnoirea tendinţelor sale de a cucerii 
regatul german, la acea dată, au coincis cu aceste aspiraţii: în caz de succes, asta ar 
fi însemnat o restricţie serioasă impusă puterii Habsburgilor de a mai ameninţa sta-
tele Europei de Est. 

Politica lui Matei pe care a desfăşurat-o împotriva Habsburgilor în anii optzeci 
a fost, în esenţă, una corectă. În linii mari a exprimat necesitatea asigurării apărării 
din toate părţile a independenţei. Totodată a mărit şansele ca ţara să-şi poată relua 
lupta antiotomană mai eficient, fără pericolul unui atac pe la spate şi pentru o peri-
oadă mai lungă de timp.” (Manual universitar, 1965)     

„Dar unificările dintre ţări realizate prin uniunea personală nu prea au dat im-
puls luptei antiotomane. Ţările în care domnea unul şi acelaşi domnitor dar îşi rezol-
vau treburile interne după propriile legi doar foarte rar au putut fi atrase într-o ac-
ţiune politică şi militară comună. Invocarea permanentă a intereselor publice a ser-
vit de fapt la mascarea intereselor dinastice. 

În această privinţă nici Matei nu a făcut exceptie într-aşa măsură încât pe el îl 
considerăm drept prototipul fondatorului de dinastie animată de ambiţii persona-
le. Pe tânărul conştiicios până la trufie, avid de putere, l-a contrariat nespus de mult 
faptul că dinastiile cu vechime din jurul său l-au privit ca pe un »parvenit ridicol cu 
origini nenobile« respingându-i încercările sale de apropiere (de exemplu, cererile 
în căsătorie). Ca răspuns la acestea Matei a elaborat teoria conform căreia Huniazii 
sunt urmaşii familiei Corvinus, adică: sunt din viţă mai nobilă decât Habsburgii sau 
chiar decât Jagellonii. Foarte probabil, el a raspândit şi zvonul, că ar fi fiul nelegi-
tim al regelui Sigismund. Aceste contexte şi nu perspectiva unei alianţe antiotoma-
ne explică schimbarea de orientare a lui Matei.” (Szakály Ferenc: Prosperitate și declin 
(Virágkor és hanyatlás) 1440–1711, 1990)

Stabiliţi, cum vede un cro-
nicar din a doua jumătate a 

secolului al XVI-lea schimbarea 
imaginii lui Matei? Arătaţi, în ce 
măsură reflectă părerea lui Heltai 
problemele epocii sale![ [ O ]

Stabiliţi, care dintre trăsăturile 
lui Matei și ale domniei sale 

sunt scoase în evidenţă de către 
Zrínyi, ca fiind pozitive? Comparaţi 
aceste aprecieri cu situaţia din vre-
mea lui Zrínyi!  [ O ]

Faceţi o comparaţie între 
aprecierea din 1965 şi cea din 

1990! Care este pozitivă? Formu-
laţi care este deosebirea esenţială 
între cele două aprecieri! Explicaţi 
contextul acestora![ [ O ]
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ADERAREA LA SFERA CULTURALĂ OCCIDENTALĂ Ele-
mentul-cheie al activităţii întemeietorului de ţară Ştefan 
cel Sfânt a fost creştinarea. Rapida schimbare politică şi 
geo-strategică a atras după sine desfiinţarea lumii an-
terioare de credinţe şi a culturii din care aceasta a fă-
cut parte. În consecinţă, azi  avem doar presupuneri  în 
privinţa credinţelor maghiare străvechi. Cultura maghia-
ră de dinainte de creştinism a supravieţuit parţial prin 
intermediul culturii populare, în cântecele menestre-
lilor, în legendele populare şi apoi în basmele populare.

Înnoirea culturală a fost întărită şi prin schimbarea con-
comitentă de model în domeniul social, locativ şi economic.    

PRACTICAREA SCRISULUI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL Încă de la 
întemeierea statului cultura maghiară s-a împletit cu cul-
tura creştină occidentală şi de aceea schimbările petrecu-
te în ea au urmat de fapt diferitele faze ale acesteia din Oc-
cident. Cultura şi practicarea scrisului în acea epocă a fost 
strâns legată de limba latină  şi religia catolică – această 
legătură devenind abia la sfârşitul epocii mai lejeră. 

Un rol important l-au avut ordinele călugăreşti. După 
benedictinii care s-au stabilit în ţară imediat după înteme-
ierea statului aproape fiecare ordin călugăresc a prins rădă-
cini în Ungaria. Astfel, din secolul al XII-lea cistercienii (Zirc, 
Bélapátfalva) şi premonstratensienii (Csorna, Lelesz, Jászó), 
iar din secolul al XIII-lea ordinele cerşetoreşti (franciscani şi 
dominicani). În secolul al XV-lea a apărut un ordin călugă-
resc de origine maghiară, cel a paulinilor.

În Epoca Arpadiană practicarea scrisului se leagă în pri-
mul rând de emiterea unor diplome (diplome de privile-
gii, donaţii, contracte). Diplomele erau întocmite de către 
feţe bisericeşti cu un conţinut care reflecta voinţa emiţă-
torului şi cu un aspect exterior bine prescris de regulile 
emiterii acestora. Începând cu înfiinţarea cancelariei regale 
(sfârşitul secolului al XII-lea) numărul diplomelor a crescut în 
mod continuu. În emiterea şi colectarea acestor diplome un 
rol deosebit au avut „birourile notariale” ale Ungariei medie-
vale, adică locurile de adeverire. 

Tot feţe bisericeşti au scris şi operele mai voluminoase 
precum ar fi legendele despre viaţa sfinţilor (Ştefan, Imre, 
Gerhard, etc.). Gestele sunt creaţii literare ale Evului Mediu 
maghiar, adică acele opere istorice care povestesc în mod 
colorat„treburile care au fost”. 

În Evul Mediu a apărut practicarea scrisului în limba 
maghiară (monumente ale limbii precum scrisoarea de 
înfiinţare a abaţiei de la Tihany, Discursul funebru (Halotti 
beszéd) şi Tânguirile Fecioarei Maria în maghiara veche (Óma-
gyar Mária-siralom) dar cultura a rămas tot de limbă latină. 
În epoca renascentistă s-a răspândit în rândul păturii condu-
cătoare scrisul şi cititul, însă şi în secolul al XV-lea Renașterea 
din Ungaria s-a manifestat tot prin scrisul în limba latină. 

Învăţământul a urmat exemplele din Occident: au apărut 
şcoli în mânăstiri şi pe lângă catedrale. Datorită acestora, în-
cepând cu mijlocul secolului al XI-lea, pentru activităţile din 
sfera culturală şi administrativă locul străinilor l-au luat trep-
tat preoţii şi călugării maghiari. Din secolul al XI-lea nume-
roşi studenţi maghiari frecventau universităţi din străi-

nătate: Paris, Bologna, apoi Cracovia şi Viena. Mai mulţi regi 
maghiari au încercat să înfiinţeze universităţi in Ungaria: 
Ludovic cel Mare la Pécs (1367), Sigismund de Luxemburg 
la Óbuda (1395), Matei Corvin la Pojon (1467). Însă aceste 
universităţi nu s-au putut consolida astfel încât în Evul Me-
diu nu au existat universităţi permanente în Ungaria. 

ARHITECTURA  În Evul Mediu maghiar s-au construit edifi-
cii minunate însă capriciile istoriei maghiarilor, cu precăde-
re stăpânirea turcească de o sută cincizeci de ani au dus la 
pierirea multora dintre aceste construcţii (mai ales pe teri-
toriul actual al ţării). 

Palatele, bisericile, mânăstirile, iar apoi cetăţile şi casele 
orăşeneşti au fost construite şi în Ungaria tot mai des din 
piatră (în proporţii mai mici, din cărămidă). În secolul al XI-
lea se construia în stil romanic, iar de la sfârşitul secolului al 
XII-lea s-a răspândit stilul gotic. Arhitectura renascentistă
a apărut abia spre sfârşitul epocii la curtea regală de unde 
mai târziu s-a răspândit şi în alte zone. 

În ziua de azi puţine monumente istorice de arhitectură 
poartă amprenta unui singur stil (de pildă capela regală de 
la Esztergom este în stil romanic, iar biserica Sfântul Mihail 
din Cluj este în stil gotic). Asta, pentru că edificiile au fost 
deseori modificate, extinse sau au trebuit să fie reclădite 
după calamităţi naturale sau mai ales după războaie. Ade-
sea întâlnim biserici a căror nucleu, sanctuar este o biseri-
cuţă rotundă în stil romanic la care au fost adăugate nave 
gotice îmbogăţite ulterior cu particularităţi renascentiste. 

Clădirile au adăpostit şi sculpturi precum şi picturi. 
Din aceste opere de artă s-au păstrat şi mai puţine.  Minu-
natele segmente de fresce din bisericile noastre ne ajută 
să ne facem o imagine despre pictura Epocii Arpadiene (de 
pildă seria de scene din legendele referitoare la Ladislau cel 
Sfânt) . Despre minunatele statui gotice din cetatea Buda
au putut afla doar datorită descoperirilor arheologice din 
ultimele decenii. Din păcate, şi despre arta decorativă re-
nascentistă de la curtea lui Matei Corvin ne putem face o 
imagine doar din fragmentele de creaţii. Cele mai multe 
opere s-au păstrat în regiunile neafectate de stăpânirea oto-
mană, de la periferiile ţării.  

ISTORIOGRAFIE ŞI ISTORIOGRAFI Istoriografia din Un-
garia s-a născut în Epoca Arpadiană care, conform obice-
iului vremii, a dorit să imortalizeze în primul rând amin-
tirea familiilor domnitoare. Primele opere istorice au fost 
în strânsă legătură una cu cealaltă astfel că desele suprapu-
neri şi rescrieri a unor episoade pot fi descâlcite doar recur-
gând la critica izvoarelor. 

Autorul primei noastre opere istorice, a așa-numitei ges-
te originare (ősgesta)  ne este necunoscut.  Chiar despre 
gesta înşăşi aflăm din copiile ulterioare pentru că în timpul 
stăpânirii otomane s-a distrus. Prima lucrare păstrată în în-
tregime este Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor, în jur 
de 1200). Autorul ei este incert. Acesta apare sub denumi-
rea de meşterul P., de aceea istoriografia i-a dat apelativul de 
Anonymus (anonimul). Se presupune că a fost notarul rege-
lui Béla al III-lea şi a prelucrat evenimentele descălecatului şi 
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al aşezării în noua patrie într-o formă epopeică. În operele 
sale a transpus stările de fapt din vremea sa în întâmplările 
descălecatului, desfășurate cu epoci în urmă. 

Opera preotului de curte al lui Ladislau al lui IV-lea (Cu-
manul), Simon de Keza, a purtat de asemenea denumirea 
Gesta Hungarorum (anii 1280). Simon de Keza, care a frec-
ventat universităţile occidentale prezintă istoria maghiarilor 
de la istoria străveche până la Ladislau Cumanul, folosin-
du-se şi de opere anterioare. În operele sale prelucrează în 
baza izvoarelor occidentale şi a tradiţiilor populare maghia-
re  presupusa înrudire huno-maghiară introducând şi legen-
da cerbului fermecat. La Simon de Keza apare conştiinţa de 
nobil considerând pentru acele timpuri haotice ideală cola-
borarea dintre rege şi stări.  

La începutul secolului al XIV-lea a fost realizată Cronica 
pictată prevăzută cu miniaturi intens colorate (de pildă 
iniţialele). (Miniatura este un termen general pentru orna-
mentarea paginilor unui codice, iar iniţialele sunt literele de 
început.) Autorul cronicii este incert. Mai mulţi cercetători îi 

atribuie opera respectivă preotului de curte de la curtea re-
gilor angevini, Kálti Márk. Autorul Cronicii pictate a comasat 
textele gestelor mai vechi, le-a completat şi astfel valoarea de 
izvor istoric constă mai ales în scrierile contemporane cu eve-
nimentele datând din prima jumătate a secolului al XIV-lea. 

De asemenea în epoca angevină a creat Küküllei János 
care a imortalizat viaţa regelui Ludovic I (cel Mare). Opera sa 
ni s-a păstrat doar din copii ulterioare.  

Din secolul al XV-lea cunoaştem mai mulţi istoriografi . 
Dintre aceştia se remarcă Thuróczy János (1410–1490), 
unul dintre judecătorii de la curtea lui Matei Corvin. Folo-
sind opere anterioare şi-a scris propria lucrare istorică (Chro-
nica Hungarorum) bazându-se pe diplome şi impresiile 
sale proprii. Pe lângă mai multe lucrări cu valoare de surse 
istorice lui se datorează imortalizarea – pe lângă textul lui 
Küküllei deja amintit – Cântecelor de jale scrise de Rogerius 
(secolul al XIII-lea). Din lucrarea lui Turóczy, care a făcut parte 
din nobilimea mijlocie, se răsfrânge conştiinţa sa de nobil 
mijlociu. 

ARHIVĂ

ADERAREA LA SFERA CULTURALĂ 
OCCIDENTALĂ  

„Parcurgerea trecutului strămoşilor noştri ocupă cel de-
al optulea loc al demnităţii regale. Este cea mai mare 
onoare regală, după câte ştiu eu, să ne ocupăm  de îna-

intaşii nosţrii regi, să îi imităm pe părinţi. Căci cel care respinge ceea ce strămoşii lui 
i-au orânduit, acela nu dă atenţie legilor dumnezeieşti. Căci taţii sunt de aceea taţi 
ca să-şi ocrotească fiii iar fiii de aceea sunt fii casă asculte de părinţi. (…) Căci va fi 
greu să ţinem pe aceste meleaguri regatul, dacă nu îi imiţi în obiceiurile sale pe re-
gii care au domnit mai înainte. Care greci i-au guvernat pe latini după obicei gre-
cesc şi care latini iau guvernat pe greci după obicei latin? Nici unul.” (Poveţele rege-
lui Ştefan, în jurul anului 1010)   

Stabiliţi ce fel de atitudine a regelui sugerează poveţele lui Ştefan cel Sfânt! [ T ]

„Meşterul zis P., notarul răposatului Béla, rege al Ungariei, de fericită amintire, 
(…) Dar chiar şi după exemplul celor mai diferiţi istoriografi, sprijinindu-mă pe aju-
torul milei dumnezeieşti, şi eu am crezut de bine ca toate acestea să nu las să se 
piardă în uitare până la ultima generaţie a urmaşilor noştri. Aşadar am considerat 
cel mai bine ca să îţi scriu drept şi cu simplitate iar astfel, cel care citeşte să poată să 
vadă precum s-au întâmplat lucrurile. Căci dacă preanobila naţie ungurească ar afla 
despre începuturile originilor sale şi despre unele fapte de eroism din poveştile fal-
se ale ţăranilor sau din cântările flecărite de menestreli s-ar scufunda în somn ceea 
ce nu ar fi bun ci destul de necuviincios.” (Anonymus: Gesta Hungarorum, pe la 1200)

Disc pentru păr cu pomul vieţii descoperit în 
Sárospatak 

Pomul vieţii din lumea credin-
ţelor străvechi a supravieţuit 

în basmele noastre populare. Că-
utaţi alte elemente străvechi din 
cultura noastră!  [ S ]

Primul rând al Discursului funebru

Cercetaţi, din ce motiv a fost scris textul? Oare 
de ce a fost scris în maghiară? Ce stadiul al 

practicării scrisului reflectă acesta? De ce există 
părţi din text scrise cu roşu? [ S ]

PRACTICAREA SCRISULUI ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

„Vedeţi voi seme-
nii mei cu ochii 
voştrii, ce suntem: 

iată, praf şi cenuşă suntem. Cu câtă îndurare 
făcu Domnul la începuturi pre strămoşul nos-
tru, Adam şi-i dădu drept casă Raiul. Şi i-a spus 
să trăiască din poamele toate câte s-or găsi în 
Rai.”  (Discurs funebru şi rugăciune, în jurul anu-
lui 1200)

Enumeraţi, pe cine (ce) amin-
teşte Anonymus ca fiind sur-

se ale operei sale? Evaluaţi-le din 
punctul de vedere al veridicităţii 
istorice![[ T ]

1
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„(…) sălile bibliotecii regelui Matei Corvin au fost renumi-
te şi demne de toată admiraţia (…) se întâlnesc două săli bol-
tite. Una este plină cu suluri de documente greceşti pe care re-
gele le-a adunat cu multă grijă şi trudă, pe de o parte din ini-
ma Greciei, pe de altă parte, din părţile orientului. În cealaltă 
sală situată mai înspre interior s-au aflat codicele de limbă lati-
nă, începând de la lucruri elementare până la vârfurile ştiinţe-
lor, separate cu grijă în huse şi pe rafturi. Toate au fost coperta-
te cu mătase fină aurită şi însemnate cu semne de carte după 
felul fiecărei ştiinţe în parte.” (Descrierea lui Nicolae Olahus, se-
colul al XVI-lea) 

Ce fel de cărţi menţionează sursa? Ce a asigurat unitatea bibli-
otecii?  [ T ]

Prima diplomă a conventului de la Pannonhalma 

Care au fost cele mai dese opere scrise în Epoca Arpadiană? 
Din ce motiv a fost aşa? Stabiliţi în baza imaginii, din ce mate-

rial este diploma! Ce funcţie au putut să îndeplinească literele tăiate 
în două, în partea de sus a diplomei?  [ S ]

Situaţia învăţământului superior 
în Ungaria

Ce posibilităţi au existat pentru or-
ganizarea unui învăţământ de grade 

superioare în Ungaria? Unde au apărut 
şcolile capitlurilor? Treceţi în revistă şi ca-
racterizaţi încercările de înfiinţare a unor 
universităţi în Ungaria. Cum şi de ce s-a 
modificat frecventarea universităţilor din 
străinătate?  [ T ]

Stema universităţii din Óbuda

Cine şi de ce a întemeiat universita-
tea din Óbuda? Cu câte facultăţi a 

funcţionat? Ce simboluri descoperim în 
stemă? Ce indică acestea?  [ T ]

Una din paginile primei cărţi tipărite în Ungaria. Cronica de la Buda tipă-
rită la 1473 povesteşte istoria maghiarilor 

Cât timp desparte această carte de data invenţi-
ei lui Gutenberg? Ce dovedeşte acest fapt? Care 

factor indică aspectul că avem de-a face cu un produs 
al tipăritului timpuriu! Matei Corvin nu a sprijinit tipă-
rirea de cărţi. Ce credeţi, de ce?  [ O ]
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ARHITECTURA

Ce stiluri reprezintă bisericile din 
imagini? Stabiliţi cu ajutorul ima-

ginilor cum au apărut diferitele stiluri 
arhitecturale în Ungaria! De ce şi cum 
s-au amestecat diferitele trăsături de stil 
la câte o construcţie?  [ T ]

3. Biserica din Szalonna (secolele XI-XIII)

1. Biserica din Őskü (secolul XI)

2. Biserica din Ják (secolele XII-XIII) 

4. Biserica din Zsámbék (secolul XIII)

5.   Capela Bakócz cu stema mărită a lui Bakócz Tamás  din 
Esztergom (secolul XV)

1.

2.

4.

3.

5.
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ISTORIOGRAFIE ŞI 
ISTORIOGRAFI  

„Mereu biruitorului şi măreţului domnitor Ladislau [al IV-lea 
Cumanul], celui mai glorios rege al Ungariei, de la preotul său 
Simon de Keza (…)

Dat fiind că simţi o ardoare plină de pasiune a inimii tale ca să cunoşti treburile 
cele vechi ale ungurilor, iar eu ajungând la dreapta cunoaştere a intenţiei tale, am 
avut grijă ca istoria acestui popor care se află risipită şi fără legături între evenimen-
te prin diferitele documente din Italia, Franţa, Germania să o editez în acest volum. 
(…) Nu îl urmez pe Orosius fiindcă el, din simpatia pentru împăratul Otto pe care 
ungurii  [hunii, căci autorul îi consideră acelaşi popor]  l-au făcut  de ruşine de mai 
multe ori, a afirmat în cărţile sale multe lucruri neadevărate cum că ungurii s-ar tra-
ge din draci desfrânaţi. (…) Însă faptul că afirmaţia lui e falsă, o dovedeşte textul 
Evangheliei: »spiritul nu are carne şi oase«, în continuare »ce se naşte din trup, ace-
la e trupul, ce se naşte din Spirit, acela e spiritul. După aprecierile mele este contrar 
însăşi firii naturii şi contravine adevărului acea afirmaţie a sa că spiritele sunt capa-
bile de procreere cărora nu le-au fost date acele mijloace fireşti care să le facă capa-
bile de procreere şi să asigure săvârşirea procreerii., (…)

În al şaselea veac aşadar hunii, locuind în Sciţia aşa s-au înmulţit ca marea şi în 
anul domnului 700 şi-au ales dintre ei căpitani, adică conducători sau căpetenii, ca 
dintr-o voinţă să ocupe ţările din Apus. Aşadar, înainte ca ungurii să devină creş-
tini, să se creştineze, vornicii din tabere au chemat oamenii la adunare cu aceste 
cuvinte: »Este cuvântul lui Dumnezeu şi al poporului că toţi sunt datori a se adu-
na în arme pe locul şi la data cutare ca să asculte consfătuirea şi hotărârea adunării 
obşteşti. Iar cine nu se conformează chemării şi nu poate motiva lipsa sa, acela va fi 
spintecat după legile scitice sau va fi pus în afara legii sau în veşnică robie. Iată cum 
aşadar astfel de păcate şi pedepse i-au dezbinat pe unguri; dealtfel, fiindcă fiecare 
ungur se trage de la o singură mamă şi un singur tată, cum să fie unul numit nobil 
iar celălalt nenobil, dacă pe cel din urmă nu l-ar consindera ca atare pentru faptul 
că l-au dovedit vinovat de asemenea fapte? (…)

Aşadar, oamenii nobili şi de frunte ai ţării văzând necazurile propriului lor popor 
care s-au întâmplat în ciuda legii, s-au adunat la sfat şi l-au rugat pe rege [Petru] să-i 
poruncească alor lui: să termine de îndată cu uneltirile lor spurcate.” (Simon de Keza, 
Faptele maghiarilor, 1282–1285) 

Prezentarea unui istoriograf în Cronica pictată

Prezentaţi în baza imaginii 
situaţia socială a cronicarului! 

Cu ce unelte şi-a realizat opera? [ T ]

Arătaţi cum s-a schimbat 
istoriografia maghiară (ale-

gerea temelor, stil, etc.) odată cu 
apariţia umaniştilor, mai ales a ce-
lor italieni (Galeotto Marzio, Anto-
nio Bonfini sau Ransano)  [ O ]

Stabiliţi cine a fost şi ce pre-
gătire a avut autorul cronicii! 

Analizaţi concepţiile sale despre 
istoriografie şi argumentaţia sa în 
această privinţă!  [ T ]

Referiţi-vă la afirmaţiile făcu-
te de cronicar referitoare la 

legătura dintre maghiari şi huni. 
Comparaţi-le pe acestea cu cele 
citite la Anonymus!  [ S ]

Confirmaţi cu ajutorul sursei 
acea părere, conform căreia 

Simon de Keza a reprezentat vizi-
unea nobilimii ce se trezea la con-
ştiinţa de sine! [ O ]

Umanistul Pietro Ransano, 
delegatul curţii Neapolelui la 
curtea lui Matei Corvin. Umanis-
tul care a trăit la curtea regală  
a scris la sfârşitul anilor 1480 
istoria maghiarilor bazându-se 
pe cronica lui Thuróczy. În opera 
sa a mers cu descendenţa Hunia-
zilor până la strămoşi romani. 
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Coroana Sfântă este şi azi un 
simbol al statalităţii noastre 
fiind parte integrantă a ste-
mei de stat. Pe parcursul stu-
diului nostru am parcurs ma-
terialul despre importanţa 
care i-a fost atribuită Coroa-
nei Sfinte începând cu se-
colul al XIII-lea şi am amintit 
de faptul că încoronarea re-
gilor se putea face numai cu 
această coroană. Pentru înce-
put să verificăm nenumărate-
le legende legate de originea 
deseori controversată a relic-
vei noastre naţionale. Apoi să 
vedem documentul din seco-
lul al XV-lea care dovedeşte 
importanţa coroanei sfinte! 

„Când măria sa [Albert] a fost gata a mers împreună cu soţia sa, regina [Elisabeta] 
prima dată la Vișegrad luând cu el Coroana Sfântă la fiica lui cea mai mică, la prinţesă 
şi mai mulţi au mers cu el dintre domnii unguri, au dus Coroana Sfântă şi au întrat în-
tr-o încăpere boltită cu cinci colţuri iar eu Kottaner Jánosné am fost de asemenea cu 
ei, o ţineam în braţe pe prinţesă şi am văzut prea bine cum şi unde au pus Coroana 
Sfântă. Apoi au închis încăperea boltită iar uşa ce ducea în acea clădire boltită a fost 
bine închisă şi sigilată cu o pecete. 

(…) la nu mult după acestea, nobilul rege s-a îmbolnăvit de o molimă numită di-
zenterie. (…)La Neszmély starea i sa s-a agravat şi mai mult. Aici muri Albert, nobilul 
rege şi principe. Înainte de masă un domn nobil ungur (…) vorbise cu doamnele şi 
le-a spus că nobilul rege Albert a dus Coarana Sfântă de la Vișegrad. Acest lucru le-a 
speriat de îndată pe doamne. Atunci tocmai au venit la mine doi conţi, m-au iniţiat în 
secretul lor şi ne-am dus împreună la uşa care ducea spre Coroana Sfântă. Aici, peceţi-
le erau încă întregi de tot, ceea ce i-au şi scris reginei. După acestea şi domnia ei a vrut 
să se convingă de realitate,a  venit la Visegrád împreună cu mulţi domni nobili, au co-
borât în încăperea boltită, au adus sus Coroana Sfântă cu ladă cu tot şi au scos-o din 
husa ei. Erau multe peceţi pe aceasta. Le-au spart şi au scos Coroana Sfântă pe care 
au privit-o îndelung. Şi eu am fost acolo. Apoi au pus mâna pe Coroana Sfântă şi au 
pus-o într-o lădiţă. În asta a fost şi cealaltă coroană cu care au încoronat-o pe nobila 
regină în Ungaria şi așa au fost cele două coroane una lângă alta în ladă iar în apropi-
ere de ladă se află un pat în care dormi nobila regină cu sarcina ei grea [era însărcina-
tă cu Ladislau al V-lea de mai târziu] (…) a izbucnit foc în cameră. (…) domnii nobili 
s-au tot minunat şi au propus să fie pusă înapoi în ladă Coroana Sfântă şi dusă înapoi 
în trezorerie, unde a fost şi până atunci. Acest lucru s-a şi înfăptuit a doua zi.

(…) regina înţeleaptă şi nobilă şi-a întors toată atenţia şi toate gândurile sale spre 
Coroana Sfântă cum să poată trece ea coroana de la domnii unguri în proprietatea sa. 
Acest lucru l-a făcut încă din convingerea că dacă va da naştere unui fiu, să nu fie ex-
clusă de la stăpânirea ţării iar dacă poartă fetiţă în pântece atunci ar dori cu atât mai 
mult să ajungă la înţelegere cu domnii unguri. Iar pe mine m-a tot întrebat, dacă i-aş 
scoate de acolo pentru ea Coroana Sfântă. (…) 

Atunci ea  [cea care o ajuta pe femeie] a dat jos batista pecetluită pe lacăt pusă 
acolo de către căpitanul cetăţii, a deschis uşa, a intrat cu sluga sa şi trudea cu greu la 
celelalte lacăte astfel încât zgomotul loviturilor şi a răzuirilor se auzea destul de bine. 
(…) Mi-a fost foarte teamă pentru sufletul meu, mai mult decât pentru viaţa mea. 
L-am tot rugat pe Dumnezeu că dacă toate astea ar fi împotriva Sa şi va trebui să dau 
socoteală sau din cauza asta s-ar isca necazuri mari pentru locuitorii ţării, atunci Dom-
nul să fie îndurător cu sufletul meu şi mai bine să mă lase să mor mai întâi aici. (…) 
Ajutoarea mea a pus mâna pe o pernă de catifea roşie, a tăiat-o, a scos o parte din 
pene, a băgat Coroana Sfântă în pernă, după care a cusut-o la loc. (…)

[S-a întâmplat după răpirea cu succes a coroanei:] Apoi arhiepiscopul a luat co-
roana în mână şi a aşezat-o pe capul celui mai nobil rege [ pe cel al sugarului Ladislau 
în vârstă de 12 luni] precum se obişnuieşte azi în creştinătatea binecuvântată: arhie-
piscopul de Esztergom l-a încoronat pe regele Ladislau, fiul regelui Albert şi nepotul 
împăratului Sigismund în ziua sfântă a Rusaliilor cu Coroana Sfântă în Fehérvár (Alba 
Regia). (Din memoriile servitoarei Kottanner Jánosné, 1439–1440)  

Prin unificarea coroanei greceşti şi a celei lati-
ne a luat naştere Coroana Sfântă

Coroana latină (vedere de sus). E 
posibil să fi fost racla sacră a regelui 
Ştefan cel Sfânt? 

Coroana grecească 
(grafică computerizată). 

A fost donată de către 
împăratul bizantin Mihail 

Dukas regelui Géza I. Se 
presupune că montarea 

coroanei greceşti şi a 
celei latine a avut loc prin 

secolele XII-XIII.

Despre originea relicvei noas-
tre naţionale s-au născut 

nenumărate teorii adesea contra-
dictorii. Priviţi cum a fost compusă 
coroana şi care este cea mai proba-
bilă teorie a originii sale! Adunaţi 
presupuneri şi constatări referitoa-
re la originea coroanei! [ C ]

Cine a fost Kottanner Jánosné 
(origine, sarcini)? Prezentaţi 

în baza sursei ce concepţii despre 
lume a avut? Analizaţi memoriile 
din punctul de vedere al veridici-
tăţii istorice! Stabiliţi, cum a fost 
păzită coroana! Enumeraţi-i pe cei 
care au avut acces la ea şi cine ştiau 
de ea? [ T ]

Comparaţi imaginile despre 
coroană care apar în manual 

cu Coroana Sfântă! Arătaţi impor-
tanţa politică şi cea sacrală a Coroa-
nei Sfinte! [ O ]
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EPOCA TRANSFORMĂRILOR SPECTACULOASE  Faţă de 
Evul Mediu, în epoca  modernă timpurie procesele care 
s-au desclanşat înainte cu sute de ani s-au accelerat şi au 
devenit mai cuprinzătoare. În mai puţin de două secole 
economia şi societatea în Europa se transformă radical. 
Prin înnoirea credinţei şi replicile la această mişcare se 
reconfigurează harta confesională a Europei. Spre sfâr-
şitul epocii ştiinţa ajunge să pună sub semnul întrebă-
rii chiar şi credinţa religioasă. Şi pe lângă toate acestea 
Europa îşi extinde dominaţia peste aproape toate con-
tinentele. 

IMINENŢA ŞI ŞANSA SCHIMBĂRILOR Economia în plină 
dezvoltare a Europei Occidentale a avut nevoie din 
ce în ce mai mult de monede din metal preţios.  Con-
sumul produselor din Orient a crescut şi fiindcă contra-
valoarea acestor produse a constat în monede, Orientul 
practic a absorbit aceste monede din metal preţios. Im-
pozitele impuse comerţului levantin de către Imperiul 
Otoman care domina acel spaţiu, au crescut şi mai mult 
costurile acestui comerţ.  Situaţia s-a agravat şi din ca-
uza că minele de metal preţios din Ungaria şi din Cehia 
începuseră să secătuiască 

Cu aceste probleme a trebuit să se confrunte o Eu-
ropă Occidentală nouă, deschisă – datorită şi renaşterii 
– rezolvării acestora. Viaţa ştiinţifică a cunoscut un avânt. 
Reactualizând ideile lui Ptolemeu şi a altor geografi antici, 
tot mai mulţi au considerat că Pământul este rotund
(de exemplu Toscanelli, 1474). Asigurarea legăturilor ma-
ritime dintre comerţul levantin şi cel hanseatic a impus 
inovaţii tehnice care au creat premisele navigaţiei pe 
marile oceane. Aşa a fost de exemplu vasul uşor de mane-
vrat, cu pereţi laterali ridicaţi şi suprafeţe mari pentru pân-
ze (caravela – corabia) sau ustensilele de orientare (busola, 
bastonul lui Iacob). Nu este de neglijat nici faptul că a cres-
cut şi numărul marinarilor îndrăzneţi care s-au încumetat 
să pornească pe oceanele îndepărtate.

DESCOPERIRILE PORTUGHEZE ŞI SPANIOLE  Marinarii 
portughezi s-au aventurat începând cu mijlocul secolu-
lui al XV-lea tot mai departe de-a lungul coastelor Africii 
în căutarea de aur şi mirodenii. Au navigat tot mai mult 
spre sud în ape necunoscute. Bartolomeo Diaz a ajuns 
până la cel mai sudic punct al Africii, la Capul Bunei 
Speranţe (1487), iar Vasco de Gama a făcut ocolul Afri-
cii ajungând în India (1498). 

Portughezii au creat colonii de negustori în India, 

iar apoi mergând mai departe, şi în China (Macao). Nu au 
putut să pună sub stăpânirea lor teritorii mai mari pentru 
că europenii nu au fost capabili mult timp să supună po-
poarele mai dezvoltate şi mai viguroase ale Asiei. Însă au 
putut să încaseze un profit uriaş prin evitarea comerţu-
lui levantin pentru că în acest fel i-au privat pe arabi 
de profitul provenit de comerţul cu mirodenii. Pentru 
produsele de lux din India şi China europenii trebuiau să 
plătească în continuare cu monede din metal preţios. 

Entuziasmat de afirmaţiile ştiintei şi folosindu-se de cu-
ceririle tehnice, marinarul italian  Cristofor Columb a por-
nit cu sprijinul reginei Spaniei spre ţărmurile fabuloase ale 
Orientului. După un drum avantajat de vânturi maritime  
dar obositor şi din ce în ce mai lipsit de speranţă, a ajuns în 
1492 în Insulele Bahama situate în proximitatea continen-
tului american. În drumurile sale următoare a descoperit 
Cuba şi Hispaniola, iar apoi ţărmul Americii Centrale. A mu-
rit cu credinţa că ajunsese în India. Conaţionalul său, de la 
care se trage şi denumirea continentului, Amerigo Vespu-
cci şi-a dat seama că descoperise un nou continent.   

În speranţa unor profituri fabuloase mulţi i-au urmat 
pe descoperitorii geografici. Prima călătorie maritimă în 
jurul lumii a încercat s-o facă Magellan care de fapt că-
utase un drum mai scurt spre insulele cu mirodenii (1519–
1521). Băştinaşii dintr-o insulă filipineză l-au omorât pe 
căpitan, dar una dintre corăbiile sale a reuşit, ocolind Afri-
ca, să ajungă în Europa. Descoperirea Americii a avut un 
impact uriaş: în urma ei s-a putut desfăşura colonizarea. 
Pe noul continent, spre deosebire de Africa, se găseau me-
tale preţioase în stare naturală şi în cantităţi enorme. De 
asemenea se găseau terenuri imense de pământ cultiva-
bil favorabil plantaţiilor de monocultură. (Monocultura 
este cultivarea pe terenuri imense a unei singure culturi 
agricole.) Iar toate acestea, spre deosebire de cele din Asia, 
puteau fi luate în stăpânire de către europeni. Culturile 
băştinaşilor se aflau la un nivel social şi tehnic mult infe-
rior faţă de cea  a europenilor (chiar şi cea mai dezvoltată 
atingea doar nivelul Egiptului antic). Dar au fost mai dez-
voltate decât culturile tribale din Africa, unde cuceritorii 
europeni nu au reuşit să îşi stabilească un sistem colonial. 

CULTURILE AMERINDIENE ŞI CUCERIREA LOR Continen-
tul american fusese cucerit de către amerindienii apar-
ţinând rasei mongoloide, încă pe la sfârşitul ultimei ere 
glaciare. Populaţia amerindiană a creat pe acest conti-
nent culturi aflate în diferite stadii de dezvoltare. Cultu-
ra maya (piramide, cunoştinţe matematice şi astrono-

22. Marile descoperiri geografice
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mice avansate) din Peninsula Yucatan în America Cen-
trală era deja în declin în momentul sosirii europenilor. 

Aztecii şi-au creat marele lor imperiu peste cea mai 
mare parte a Americii Centrale în secolul al XV-lea. S-au 
ocupat de o agricultură intensă cultivând porumb, fa-
sole, dovleci, roşii, cacao, bumbac şi tutun.  În capitala lor, 
Tenohtotlan, au ridicat construcţii uriaşe. Statul despotic
aduna de la popoarele învinse impozite umane pentru 
prezentarea în faţa mulţimilor a ritualurilor de sacrifi care. 

Incaşii au practicat agricultura şi irigatul pe terasa-
mentele Munţilor Anzi. Au avut cunoştinţe dezvoltate de 
arhitectură şi matematică. Statul lor a fost condus de către 
incaşul considerat fi u al Soarelui. Domnitorul despotic a 
creat un imperiu imens dar armele lor erau confecţionate 
din lemn şi piatră. Conchistatorii (cuceritorii) spanioli care 
au pus stăpânire printre primii pe continentul american au 
cucerit chiar şi în cete mai mici imensele imperii ale băşti-
naşilor folosindu-se de avantajele superiorităţii lor militare 
(amerindienii nu cunoşteau fi erul, nici praful de puşcă şi 
chiar nici calul). În câteva decenii au distrus culturile supe-
rioare ale amerindienilor. Cortez a pus stăpânire pe Impe-
riul Aztec cu 500 de soldaţi (1519–1521). Iar incaşii au fost 
subjugaţi de către Pizzaro cu doar 150 de oameni (1532). 

Spaniolii (iar în Brazilia, portughezii) au înfi inţat mine 
şi plantaţii de monoculturi. Tratamentul crunt dar mai 
ales bolile aduse de către colonişti (împotriva acestora 
organismul băştinaşilor nu s-a putut apăra) au avut drept 
urmare decesul în masă a populaţiei amerindiene. După 
acestea, forţa de muncă  a fost asigurată prin aducerea 
negrilor din Africa. 

DESFĂŞURAREA COMERŢULUI MONDIAL Marea cantita-
te de metal preţios care s-a dus din America în Europa 

a condus la deprecierea aurului şi argintului. Au fost 
puse în circulaţie mai multe monede de aur şi de argint. 
Efectul imediat a fost creşterea preţurilor la produse-
le agricole şi meşteşugăreşti (așa-numita revoluţie a 
preţurilor). Totodată, diversificarea pieţelor şi creşterea 
preţurilor au avut efectul de a stimula în bună măsură 
producţia şi comerţul. 

Din America se transportau metale preţioase şi produ-
se coloniale (bumbac, zahăr, tutun) în timp ce din Europa 
se întorceau corăbii încărcate cu produse meşteşugăreşti. 
Din Europa au fost exportate în Africa alcoolul obţinut din 
zahăr şi produse meşteşugăreşti. Acolo, în schimbul aces-
tora, au cumpărat sclavi pe care i-au transportat în Ameri-
ca pentru plantaţii. Acest circuit economic  a devenit mo-
torul comerţului mondial. 

Comerţul desfăşurat pe ocean de mai mult timp cu Asia 
a cunoscut de asemenea un impuls fără să se schimbe 
esenţa acestuia. Europa a oferit aur în schimbul mirodenii-
lor, condimentelor orientale şi al articolelor de lux (mătase, 
porţelan chinezesc, etc.). Noile trasee maritime au dus la 
înfl orirea de noi porturi maritime: de exemplu Lisabona şi 
Amsterdam. Pentru a uşura comerţul au fost înfi inţate bur-
sele de valori (de exemplu în Antwerpen, 1531). În aceste 
instituţii s-au putut încheia afaceri pentru cantităţi mari 
(en gros) pe bază de probe de produse. 

Comerţul levantin a intrat treptat într-un declin. Înce-
pând cu secolul al XVII-lea în locul mirodeniilor din Orientul 
Îndepărtat au început să sosească în Europa materii prime 
din Orientul Apropiat în schimbul produselor industriale. 
Cota de afaceri a Hansei a cunoscut un avânt, iar com-
poziţia mărfurilor nu s-a schimbat: din Europa Orientală 
se exportau alimente (cereale) şi materii prime (lemn) în 
schimbul produselor industriale occidentale. 

ARHIVĂ

IMINENŢA ŞI ŞANSA 
SCHIMBĂRILOR 

„Îmi relatezi că după desele schimburi de 
păreri privitoare la acel drum care trebu-
ie să existe între Europa şi Asia (acest drum 

este, după părerea mea, mult mai scurt decât cel parcurs cu regulari-
tate de portughezi navigând de-a lungul ţărmului Guineei) maiestatea 
sa doreşte şi mai multe informaţii în legătură cu acest drum pentru ca 
şi corăbiile maiestăţii sale să încerce acest drum. Cu toate că nimic nu 
mă îndreptăţeşte să cred privitor la faptul că Pământul ar fi întradevăr 
rotund, totuşi, ca să îmi pot face remărcile mele acceptabile, consider 
că este de cuviinţă să ataşez o hartă asemănătoare celor ce se folosesc 
pe mare. Această hartă cuprinde ţărmurile începând din Irlanda până 
în Guineea. Pe aceasta însemnez toate insulele care după părerea mea 
se găsesc pe acel traseu care trebuie să conducă din Apus spre India şi 
anume până unde trebuie să fie şi punctul estic extrem al continentu-
lui asiatic cu toate acele insule şi porturi pe care trebuie să le ocolesc 
cu corăbiile.” (Scrisoarea lui Toscanelli către Fernando Martinez, Florenţa, 
1474 – probabil o copie falsă) 

Formulaţi care au fost cauzele fricii contemporanului scrisorii în legă-
tură cu acest drum! Stabiliţi, în locul cărui traseu apare ideea navigării 

spre apus! Numiţi ţările care urmau să fie atinse!  [ T ]
Enumeraţi acele caracteristici ale noilor ti-
puri de vase care au făcut posibilă naviga-

rea pe oceane! Luaţi în considerare cât mai mulţi 
factori, detalii! [ T ]

Corăbii (secolul 
XVI)

1

2
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Debarcarea spaniolilor pe continentul 
american 

Comparaţi în baza 
imaginii puterea cul-

turală, economică şi militară 
a descoperitorilor şi a celor 
descoperiţi! Ce consecinţe 
ulterioare a avut acest lu-
cru? Care dintre posibilele 
moduri de a intra în contact 
cu băştinaşii este reprezen-
tat în imagine?  [ O ]

Factorii care au condus la marile descoperiri geografice

Grupaţi factorii după diferite criterii (de exem-
plu, cauze tehnice, ştiinţifice, sociale, de men-

talitate, etc.)! Am omis un grup din cel al factorilor 
care au condus la descoperiri. Care este acela?  [ T ]

Ediţiile hărţii lumii a lui Fra Mauro din 1459 şi cea a lui Ptolemeu din 
1482

Prezentaţi cu ajutorul hărţilor cum îşi închipu-
iau oamenii din acele vremuri Pământul! Faceţi 

o comparaţie între cele două hărţi şi explicaţi asemă-
nările şi deosebirile dintre ele! [ O ]

DESCOPERIRILE PORTUGHEZE 
ŞI SPANIOLE

4
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Începuturile marilor descoperiri geografice

Treceţi în revistă expediţiile descoperirilor şi teritoriile descoperite! Ce a determinat direcţia expediţiilor de descoperire? 
De ce factori a depins măsura în care au reuşit să pătrundă cât mai adânc în teritoriile descoperite? [ T ]

CULTURILE AMERINDIENE ŞI 
CUCERIREA LOR  

„(…) când au păşit în casa comorilor, parcă şi-au pierdut 
minţile. Au răscolit fiecare cotlon, au vrut totul pentru ei 
înşişi. Nesaţul a pus stăpânire pe ei. 

Apoi au dus totul afară, ceea ce i-a aparţinut numai lui, ceea ce i s-a cuvenit numai lui, 
ceea ce a fost partea lui proprie; toate lucrurile de valoare: coliere cu pietre mari, brăţări 
confecţionate cu fineţe, brăţări din aur şi mărgele de mână, brăţări de picioare cu orna-
mente cu clopoţei şi coroane regeşti, lucruri cu de-a dreptul regeşti care au fost păstra-
te numai pentru el [Montezuma, regele aztecilor]. Şi toate celelalte bijuterii. 

Au adunat totul, au pus stăpânire pe toate, au jefuit totul: toate lucrurile le-au consi-
derat proprietatea lor, şi-au însuşit totul de parcă ar fi fost proprietatea lor. Iar după ce 
au despuiat totul de podoabele de aur, după ce au ales tot aurul, tot cea mai rămas l-au 
cărat într-un singur loc, l-au adunat grămadă în mijlocul curţii, a curţii interioare: totul 
era plin de pene scumpe.” (Cronică indiană, prima jumătate a secolului al XVI-lea)

„În timp ce se bucurau de festivitate, când cântul şi dansul erau în plină desfăşura-
re, cântările veneau una după alta şi răsunau ca valurile mării, exact atunci au hotărât 
spaniolii că îi măcelăresc pe oameni. Şi apoi vin spre noi. Toţi cu armură de război. (…)

Dansatorii sunt încercuiţi şi prinşi imediat, aceştia fug spre toboşarii, dintr-o lovitură 
i-au tăiat mâinile celui care a cântat la instrument. Apoi l-au decapitat: capul său s-a ros-
togolit până departe. Deodată se pun toţi pe tăiate, cu langea îi străpung şi îi despică 
iar cu sabia îi rănesc pe oameni. Pe unii i-au atacat pe la spate, aceia au căzut de îndată 
la pământ cu maţele ieşite. Altora le-au crăpat capul, le-au tăiat capul în bucăţi.” (Croni-
că indiană, prima jumătate a secolului al XVI-lea)

Alcătuiţi cu ajutorul sursei o 
relatare de călătorie scurtă 

în stil personal despre obiceiurile 
şi modul de viaţă al amerindieni-
lor!  [ S ]
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AMERICA DE NORD
O C E A N U L  A T L A N T I C
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Imperiul Aztek

Imperiul Maia
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Teritoriu locuit de către colonişti
europeni în secolul XVII
Aducerea de sclavi negri

Peninsula
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Culturile amerindienilor şi cucerirea lor   

Identificaţi civilizaţiile amerindiene! 
În ce zone climaterice au apărut ele? 

Ce condiţii naturale au avut acestea? Cine 
şi în cât timp au cucerit aceste culturi? Ce 
factori au limitat expansiunea cuceritori-
lor?  [ T ]

Întâlnirea dintre Cortez şi azteci  

Conform imaginii, cum a fost primit 
Cortez de către amerindieni?  [ T ]

Piramide aztece pe vârful cărora au fost săvârşite sacrificări de oameni   

Trageţi concluzia în baza clădirii din imagine care a fost nivelul de dezvoltare 
economică şi socială al aztecilor!  [ T ]
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Transportul sclavilor

De unde şi încotro erau trans-
portaţi sclavii? Ce a motivat 

comerţul cu sclavi? Ce fel de as-
pecte au fost luate în considerare 
la transportarea sclavilor? Ce erau 
consideraţi sclavii?  [ T ]

DESFĂŞURAREA COMERŢULUI 
MONDIAL  

„În a cincea zi [din februarie 1504] au sosit trei galere 
la Veneţia în drumul lor de întoarcere de la Alexandria 
(…) Acestea au sosit goale, fără marfă deşi nimeni nu 

îşi mai aminteşte să se fi întâmplat vreodată ca o galeră să se fi întors din călătoria 
sa fără marfă. 

Negustorii întorşi din călătoria făcută la Alexandria spuneau că domnul sultan 
a depus mari eforturi ca să nu fie permisă ancorarea galerelor portugheze în India, 
în Calicuta. Mai auziseră cum corăbiile amintite într-adevăr nu au fost lăsate să in-
tre în portul Calicuta iar mărfurile destinate Lisabonei au fost jefuite de pe vase şi 
bărci de către mauri (…)

Maurii au mai zis cum, sultanul va avea grijă: corăbiile portugheze să nu mai 
meargă în India. 

[Iunie, 1506] Am aflat dintr-o scrisoare sosită de urgenţă din Genova că în portul 
Lisabona din Portugalia au sosit în 24 martie patru corăbii încărcate cu marfă, care 
s-au întors din călătoria lor în India iar ambarcaţia lor a constat din 25 de mii de can-
tera [1 cantera= aprox. 72 kg.] piper şi lemn de santal.

Tot aşa veni cu iuţeală vestea din oraşul Antwerpen din Flandra în ziua a 18-a a 
acestei luni. Şi aceasta a confirmat ştirea completând-o cum că în Lisabona au so-
sit cinci corăbii cu marfă din Calicuta...” (Din jurnalul lui Girolamo Priuli despre situa-
ţia comerţului levantin) 

Desfăşurarea comerţului mondial  

Care teritorii s-au racordat la comerţul mondial? Caracterizaţi diferitele regiuni (rolul lor în comerţul mondial, mărfurile 
transportate, nivelul lor de dezvoltare, etc.)! Prezentaţi detaliat ,în baza hărţii, schimbul de mărfuri din zona Atlanticului! 

Cum a evoluat rolul Europei în comerţul mondial? Să parcurgem situaţia comerţului levantin şi a celui hanseatic!  [ T ]

Stabiliţi, porturile căror teritorii vor cunoaşte acum o înflorire în urma descoperirilor 
geografice! Documentaţi-vă în biblioteca şcolii, la ce erau folosite produsele amintite 

în sursă şi de ce au fost acestea importante în Europa acelor timpuri? Faceţi un tabel cu 
avantajele şi dezavantajele noilor drumuri comerciale! [ C ]

Metalele preţioase aduse în Europa şi evoluţia preţurilor

14
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Pe care treaptă a evoluţiei cre-
dinţei putem întâlni sacrificii 

umane? Cine au fost oamenii sa-
crificaţi în masă? Ce efecte a putut 
avea acest fapt asupra situaţiei Im-
periului Aztec?  [ T ]

Reprezentarea din acea epocă a unor sacrificii 
umane. Pieptul victimei încă în viaţă a fost des-
picat cu cuţitul de piatră şi i s-a smuls inima. Sa-
crificii umane se făceau de ordinul zecilor de mii. 

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

Descoperirea Americii a schimbat lumea. Europa a început să se dezvolte, societatea sa a cunoscut importante 
trasformări şi s-a pus în mişcare formarea societăţii burgheze. În acelaşi timp însă întâlnirea dintre civilizaţia eu-
ropeană şi cea amerindiană a condus la dispariţia civilizaţiilor amerindiene.  ropeană şi cea amerindiană a condus la dispariţia civilizaţiilor amerindiene.  

„Au pus mâna pe arme [indienii] şi au vrut să se apere de tiranii lor. Dar arme-
le lor pe care le-au folosit nu au fost bune nici ca să-i apere pe ei înşişi darămite să-i 
mai înspăimânte pe duşmanii lor. Semănau mai degrabă cu jucăriile copiilor decât 
cu armele pe care un luptător le poartă în luptă. Spaniolii stând fălos călare pe cai 
frumoşi, înarmaţi cu lănci şi spade i-au desconsiderat pe inamicii atât de prost înar-
maţi. Au măcelărit prin oraşe şi sate fără a fi pedepsiţi; nu s-au îndurat nici de vâr-
sta, sexul cuiva, nici că erau femei sau copii. Au despicat burta femeilor însărcina-
te ca să piară şi fătul odată cu ele. Între ei au făcut pariuri, care e în stare mai bine 
să despice un trup omenesc sau care poate să desprindă mai elegant capul de trup 
sau care poate să îşi înfigă spada mai priceput în trupul căruiva [indian]. Copiii i-au 
luat din braţele mamei lor şi au dat cu ei de stânci încât li s-au zbrobit capetele. (…) 
(Din opera Historia de les Indias a călugărului dominican spaniol Las Casas 1474-1566)

„Deci, părerea noastră este că dacă-i dăm pe băştinaşi ca vasali  sau sub altă for-
mă în stăpânirea spaniolilor, ar fi atât de dăunător, însemnând o atât de nemărgi-
nită şi groaznică robie care nu numai că i-ar face rău, i-ar dezamăgi şi i-ar umilii dar 
i-ar arunca din sânul popoarelor libere cu drepturi depline în rândul celor mai sub-
jugate popoare trasformându-i în slugi din cele mai oropsite, ba chiar i-a aduce în 
starea celor mai ordinare animale şi încă nu s-ar opri nici aici până când nu i-ar ni-
mici de tot (…)

Şi să mai adăugăm: subjugarea şi înstrăinarea amintită nu este numai împotri-
va raţiunii, a legilor firii, a dreptăţii şi a milostiveniei fiindcă este împovărător, ne-
drept, tiranic şi groaznic aşa cum rezultă din frazele de mai sus şi chiar împotriva le-
gilor lui Dumnezeu prin pângărirea, murdărirea, întristarea şi prigonirea credinţei 
Sale sfinte pe care o tulbură şi o împiedică în răspândirea ei după cum ar putea să 
se răspândească şi preamărească printre acei oameni într-u împlinirea legilor Evan-
gheliei.” (Las Casas)   

„Să ştiţi că regele şi domnul meu, în dorinţa sa de a-i face creş-
tini pe toţi locuitorii insulelor şi pământurilor şi ca toţi aceştia să 
treacă la sfânta noastră credinţă catolică, într-una din scrisorile 
noastre am poruncit ca nimeni dintre aceia care trăiesc pe insu-
lele şi pământurile amintite să nu cuteze a captura şi ţine în cap-
tivitate pe nici unul dintre indienii acelor insule şi pământuri ca 
după aceea să-i aducă în regatul meu sau pe aiurea sau să le pro-
voace pagube în gospodăriile lor, sau vătămări trupeşti, altfel va 
fi pedepsit prin puterea legii (…) Ca să-i convingem şi să-i încu-
rajăm şi mai mult pe indieni să devină creştini şi să trăiască ca tot 
omul de rând trimitem câţiva guvernatori pe aceste insule pe lân-
gă care dăm şi preoţi care să le predice şi să-i înveţe despre trebu-
rile sfintei noastre credinţe catolice dându-le de veste că sunt su-
puşii noştri.” (Din ordonanţa reginei Spaniei Izabela din 1503)  

Stabiliţi, ce scop şi-a propus regina privitor la amerindieni! Com-
paraţi textul reginei şi cel al călugărului Las Casas!  [ T ]

Dezbateţi, dacă întâlnirea dintre două culturi îndepărtate din punct de vedere social şi economic aflate într-un stadiu mai 
puternic, respectiv mai slab de dezvoltare, conduce în mod inevitabil la o tragedie! Arătaţi cu ajutorul surselor cum s-au 

raportat spaniolii faţă de această întâlnire? [ T ]

Faceţi un rezumat al carac-
teristicilor comportamentu-

lui spaniolilor! Stabiliţi, care este 
părerea autorului despre faptele 
spaniolilor!  [ T ]

Stabiliţi, din ce considerente 
condamnă părintele domini-

can faptele spaniolilor! [ T ]
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Cuţit din piatră de silex folosit pentru sacrificii 
umane 18
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BISERICĂ ŞI REFORMĂ Biserica catolică a trecut prin 
multe momente critice. Au existat diferite mişcări pen-
tru întărirea purităţii credinţei (reforma de la Cluny, re-
formele Papei Grigore, ordinele călugăreşti cerşetoare). 
Chiar dacă la Sinodul de la Konstanz (1414–1418) s-a 
reuşit eliminarea  schismei, au fost respinse reformele 
religioase profunde (Wyclif şi Hus). 

 La sfârşitul secolului al XV-lea curtea papală renas-
centistă a devenit unul dintre centrele pompei, lu-
xului şi al plăcerilor lumeşti. Papa Leon al X-lea a dorit 
să acopere cheltuielile construirii catedralei Sfântul Pa-
vel din Roma prin emiterea unor scrisori de indulgenţă 
(iertarea păcatelor prin răscumpărare). Iar clerul înalt 
german dorea în acest fel să îşi asigure posibilitatea 
cumpărării funcţiilor lor. Pentru credincioşi s-au vândut 
şi în trecut asemenea scrisori de indulgenţă pentru 
evitarea purgatoriului (pedeapsa vremelnică pentru pă-
catele ce pot fi iertate). Însă la începutul secolului al XVI-
lea devenise evident că aceste indulgenţe se vindeau 
numai din considerente materiale. Toate acestea au 
contribuit la creşterea nemulţumirii oamenilor faţă de 
papalitate şi instituţia bisericii.

MARTIN LUTHER ŞI BISERICA SA Călugărul din Ordi-
nul Augustin, Martin Luther, cu ocazia unui pelerinaj la 
Roma s-a convins de caracterul materialist şi de criza 
morală a curţii papale. În 31 octombrie 1517 la Witten-
berg şi-a făcut cunoscute ideile sale privind reînnoirea 
bisericii. Din partea bisericii s-a izbit de un refuz total. 
De aceea, în anii următori s-a desfăşurat organizarea şi 
răspândirea învăţăturilor unei noi confesiuni legate de 
numele lui Luther, biserica evanghelică (lutherană).                  

În strădaniile sale reformiste Luther s-a bazat pe te-
meiurile biblice. Din acest motiv a tradus Biblia în 
germană pentru a fi accesibilă pentru mase mai mari 
de oameni. Conform concepţiei sale, omul se poa-
te mântui numai de la Dumnezeu prin credinţa sa. 
Pentru aceasta el nu are nevoie de intermediul biseri-
cii. A respins îmbogăţirea şi luxul bisericii. De aceea a 
renunţat la impozitele bisericeşti şi a susţinut trecerea 
averilor bisericeşti în proprietate laică (secularizarea). A 
negat puterea deosebită a Papei şi necesitatea ordi-
nelor călugăreşti.  A dorit să mărească rolul laicilor şi să-l 
scadă pe cel al clericilor în viaţa religioasă. De aceea a 
susţinut împărtăşania atât cu pâine cât şi cu vin. Dintre 
sacramentele (tainele) bisericii catolice (botezul, con-
firmaţiunea, eucharistia, confesiunea, preoţia, cununia, 
maslul) a menţinut doar două (botezul şi eucharistia). 

Papa l-a excomunicat pe Luther după care şi împă-
ratul romano-german Carol al V-lea (de Habsburg) s-a 
întors împotriva sa. Principii potrivnici împăratului şi 
favorabilii lui Luther au protestat (de aici termenul de 
protestant) şi l-au susţinut.  Principele elector al Sa-
xoniei Frederic cel Înţelept – împotrivindu-se Papei şi 
împăratului – l-a primit pe Luther care tocmai traducea 
Biblia spre ocrotire în cetatea sa Wartburg. Propagarea 

noilor învăţături a fost facilitată în mod deosebit de răs-
pândirea rapidă a tiparului. 

Între împărat şi principii electori a izbucnit războiul 
religios. După ce ambele părţi şi-au epuizat forţele în 
măcelurile interminabile, au încheiat pacea religioasă 
de la Augsburg (1555). În baza înţelegerii principii au 
putut să îşi aleagă singuri religia iar supuşii lor tre-
buiau să-i urmeze (cuius regio, eius religio= al cui este 
pământul, a aceluia este religia). În urma păcii în părţi-
le de nord şi de est ale Germaniei majoritari au ajuns 
lutheranii. Credinţa evanghelică, în afară de Germania, a 
devenit dominantă în Scandinavia obţinând poziţii im-
portante în Austria precum şi în rândul populaţiei ger-
manofone din Cehia şi Ungaria. 

REFORMA CALVINĂ  Întemeierea altor curente ale re-
formei religioase se leagă de numele lui Jean Calvin. 
El a fost francez care însă din cauza criticii la adresa bi-
sericii catolice a trebuit să se refugieze în Elveţia. Învă-
ţăturile sale şi le-a expus în lucrarea Învăţătura religiei 
creştine (1536). Structura de organizare şi conceptele 
de credinţă ale noii comunităţi religioase (confesiuni), 
a reformaţilor, le-a conceput ca predicator al oraşului 
Geneva. 

Calvin – asemenea lui Luther – a recurs la învăţăturile 
biblice dar s-a îndepărtat şi mai mult de tradiţiile cato-
lice. Cea mai importantă chestiune a fost şi pentru el 
mântuirea. Dar după Calvin aceasta nu este o chestiune 
de credinţă pentru că Dumnezeu a hotărât de la bun 
început (a predestinat) cine se va mântui şi cine va ră-
mâne în păcat. (Aceasta este învăţătura predestinării). 
Iar oamenii pot să exprime prin credinţă şi o viaţă cinsti-
tă, faptul că au încredere în Dumnezeu şi se vor mântui. 

Calvin a repudiat luxul, desfătarea bisericii. Biseri-
cile calvine sunt caracterizate printr-un interior simplu 
(au fost interzise şi picturile). A apreciat bunăstarea 
din muncă cinstită  şi nu a condamnat dobânda onestă 
percepută pentru acordarea unui împrumut (a condam-
nat însă cămătoria excesivă). Biserica calvină (refor-
mată) nu şi-a creat vreo ierarhie. Fiecare comunitate 
şi-a desfăşurat activitatea independent. În conducerea 
acesteia au fost cooptaţi şi laici. Calvin a acceptat ideea 
că puterea domnitorilor este dată de Dumnezeu. Dar 
a considerat îndreptăţită îndepărtarea de către aleşii 
poporului a acelor domnitori care au abuzat de putere 
devenind tiranici. Calvin a preferat ca puterea politică 
să fie controlată, dar a condamnat şi tirania poporului. 

Calvinismul a devenit preponderent în Elveţia, în Ţă-
rile de Jos, în Ungaria, Scoţia şi Anglia, dar s-a răspândit 
şi în Franţa.

ANTITRINITARIENII  În febra înnoirilor au apărut din ce 
în ce mai multe curente ale reformei. Un medic spani-
ol Miguel Servet, căutând tradiţiile credinţei creştine 
străvechi, s-a întors la o credinţă religioasă mai simplă.  
El a respins Sfânta Treime (trinitatea), adică firea 

23. Reforma şi reînnoirea catolică  
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dumnezeiască a lui Iisus precum şi existenţa Duhu-
lui Sfânt. Cei care neagă Sfânta Treime se numesc anti-
trinitarieni sau unitarieni. Aceştia au jucat un rol mai 
împortant doar în Polonia şi în Transilvania. 

CONTRAREFORMA – REÎNNOIREA CATOLICĂ  Biserica 
catolică a luptat împotriva reformei, dar a trecut şi la re-
înnoirea bisericii. Mişcarea militantă şi reforma împreună 
se numeşte contrareformă sau reînnoire catolică. Contra-
reforma a fost susţinută pe lângă papalitate şi de statele 
reprezentând marile puteri catolice ale vremii (Imperiul 
Habsburgic, Franţa). Forul reînnoirii a fost Sinodul de la 
Trident (1545–1563). La sinod s-au luat măsuri şi împo-
triva abuzurilor criticate de reformă: s-a interzis vânzarea 
indulgenţelor, pentru preoţi şi clerul înalt s-au stabilit 
norme morale demne de viaţa bisericească. De ase-
menea, după modelul reformaţilor au fost înfi inţate şcoli 
şi tipografi i. S-a acordat atenţie mai mare vieţii spiritua-
le, tezele religioase au fost din nou clarifi cate. 

Au menţinut tradiţiile catolicismului: nu au adus atin-
gere autorităţii Papei, respectului faţă de sfi nţi şi au con-
solidat mişcările monahale. 

Sfântul Ignaţiu de Loyola a întemeiat Ordinul Iezu-
it (1540) al cărui scop principal a fost cel de apărare 
a catolicismului. În fruntea ordinului, ce pretindea o 
disciplină de cazarmă, s-a afl at generalul. Folosindu-se 
de experienţa reformei, au pus un mai mare accent pe 
educaţie întemeind şcoli de calitate. Infl uenţaţi de către 
iezuiţii educaţi, mulţi regi, aristocraţi dar şi oameni sim-
pli au revenit la catolicism (s-au catolicizat). 

Biserica catolică s-a folosit şi de mijloace mai dure. 
Papa a reînfi inţat inchiziţia (1542) care a activat în ţă-
rile catolice împotriva propovăduitorilor noilor învăţă-
turi. A fost înfi inţat registrul cărţilor interzise (index) a 
căror citire putea să atragă pedepse din partea bisericii 
catolice.  Încărcătura emoţională exagerată a creaţiilor 
artistice, jocul mistic al luminilor şi umbrelor s-a integrat 
cu succes în ceremoniile care aveau menirea de a-i atra-
ge de partea catolicismului pe credincioşi. 

Reînnoirea catolică a stăvilit răspândirea refor-
mei. Cu ajutorul autorităţii de stat catolice în Franţa, Ce-
hia, Austria şi parţial în Ungaria catolicismul a devenit 
din nou preponderent.

ARHIVĂ

BISERICĂ ŞI REFORMĂ 
„Crucea de peregrinaj prevăzută cu stema Papei are aceeaşi 
putere ca şi crucea lui Hristos. 

În continuare, dacă Sfântul Petru ar fi acum prezent, binecuvântarea şi autorita-
tea lui nu ar fi mai mare decât este cea a papei. 

În continuare, el [Papa] nu şi-ar schimba locul în ceruri cu Sfântul Petru fiind-
că prin peregrinajul său a salvat mai multe suflete decât Sfântul Petru prin predici-
le sale. 

În continuare, dacă cineva pune bani în cutia milei pentru sufletele suferinde din 
purgatoriu, decum cade pfeningul pe fundul acesteia, sufletul respectiv se ridică la 
cer. Binecuvântarea de rămas bun este deasemenea binecuvântare care îl împacă 

pe om cu Dumnezeu. 
În continuare, dacă este răscumpărat păcatul 

adică cumpărată scrisoarea de indulgenţă atunci 
nu va mai fi nevoie nici pe viitor de iertarea păca-
telor, de întoarcerea în sinea noastră sau de dure-
rea pricinuită de păcate.” (Din tezele lui Tetzel, 1517)

Stabiliţi scopul scrisorii de indulgenţă! Stabiliţi, 
ce principii de credinţă a încălcat Tetzel prin actul 

său!  [ T ]

fenomene de criză soluţii de rezolvare cronologie

sec. XI

sec. XII

sec. XIII

sec. XIV

sec. XV

simonie
moravuri uşoare reforma de la Cluny

erezi

erezi
ordine călugăreşti

cerşetoare 

sinodul de la Konstanz
consolidarea autorităţii Papei

schismă 
bisericească
Wycliff / Hus

mod de viaţă 
şi moravuri

renascentine
inchiziţia

Dovediţi, că în caricatură este ironizată vânzarea 
indulgenţelor!  [ T ]

Caricatură contemporană despre vânzările 
de indulgenţe. Călugărul din imagine îl 

înfăţisează pe dominicanul Tetzel care a 
popularizat indulgenţele.

Prezentaţi crizele prin care a 
trecut biserica în Evul Mediu 

şi caracterizaţi soluţiile de rezol-
vare ale acestora! În ce măsură s-a 
deosebit situaţia din secolul al XV-
lea de cele anterioare?  [ T ]

Criză şi reformă în biserica din Evul Mediu3

2

1
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Imagine  Catedrala Sfântul Petru din 
Roma din Piaţa Sfântul Petru. Construirea 

celei mai mari biserici a creştinătăţii a 
început la începutul secolului al XVI-lea 

iar construirea sa a durat timp de mai 
multe generaţii (cam 120 de ani). Lun-

gimea interioară a ei este de 211 metri, 
înălţimea cupolei sale este de 120 de 

metrii, suprafaţa este de peste 15 000 de 
metri pătraţi. Capacitatea sa de primire 

este de 60 000 de locuri. 

Amprentele căror stiluri le 
recunoașteţi în construcţia 

catedralei? Ce costuri au însemnat 
pentru biserică dimensiunea şi or-
namentele catedralei?  [ T ]

MARTIN LUTHER ŞI BISERICA SA   
„5. Papa nu intenţionează și nu poate să retragă nici 
o altă pedeapsă, în afara acelora pe care le-a impus 

el însuși fie prin propria autoritate, fie prin autoritatea Canoanelor (…)
21. Prin urmare, acei predicatori ai indulgenţelor greșesc, deoarece spun că prin 

indulgenţele Papei omul este eliberat de orice pedeapsă și mântuit (…)
36. Fiecare creștin cu adevărat pocăit are dreptul de a primi o iertare deplină de 

pedeapsă și de vinovăţie, chiar și fără scrisori de iertare (…)
37. Fiecare creștin adevărat, fie în viaţă, fie decedat, are parte de toate binecu-

vântările lui Hristos și ale bisericii, iar acest lucru îi este acordat de Dumnezeu, chiar 
și fără scrisori de iertare (…)

43. Creștinii trebuie să fie învăţaţi că acela care le dă [bani] sau le împrumută să-
racilor face o lucrare mai bună decât să cumpere iertări.

44. Deoarece iubirea crește prin faptele iubirii, omul ajunge mai bun, dar prin ier-
tări omul nu devine mai bun, ci doar mai liber de pedeapsă (…)

82. Cu alte cuvinte: „Dacă Papa salvează un număr nelimitat de suflete pentru 
niște bani amărâţi cu care să construiască o biserică, de ce Papa nu golește purgato-
riul din iubire sfântă și pentru nevoia cumplită a sufletelor care se află acolo? Aces-
te motive ar fi cele mai îndreptăţite, primele sunt cele mai josnice (…)” (Din Cele 95 
de puncte ale lui Martin Luther, Wittenberg, 31 octombrie 1517)

Subliniaţi ce reproşuri apar în apel care au legătură cu problemele concrete ale epocii! 
Scoateţi în evidenţă părţile care se referă la refuzul recunoaşterii scrisorilor de indulgenţă 

(de iertare) ale bisericii catolice! Stabiliţi, în ce privinţă vrea Luther să schimbe rolul bisericii! 
Comparaţi ideile lui Luther cu cele ale lui Wycliff! Explicaţi, de ce a stârnit o împotrivire atât de 
vehementă din partea bisericii catolice din acea vreme, conceptul de bază a lui Luther: teza 
„mântuirii prin credinţă”  [ T ]

Caricatură înfăţisându-l pe Luther 

Compuneţi un text despre 
această caricatură! Caracte-

rizaţi noile forme ale confruntării 
dintre reformatori şi adversarii 
acestora! [ S ]

„Aceste sacramente pe care le luăm prin pâine şi vin nu reprezintă altceva decât 
că ne identificăm cu semnele uniunii noastre cu Hristos şi cu toţi sfinţii. Este ca şi 
cum un orăşan ar dovedi printr-un act scris că el este membru al acelei comunităţi 
orăşeneşti. În acest sens a grăit Sfântul Pavel: Toţi suntem o pâine şi un trup care se 
împărtăşesc din această pâine şi acest potir. 

Această comuniune constă în faptul împărtăşaniei sufleteşti cu Hristos şi sfinţii 
Săi şi toţi aceia sunt parte a acesteia care iau parte la acest sacrament dar tot aşa vor 
avea parte dimpreună de toate suferinţele şi păcatele. În acest fel dragostea naşte 
dragoste şi ne face pe toţi să fim unul (…)
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Biblia tradusă în germană de către Martin 
Luther în cetatea Wartburg 

De ce a cosiderat Luther im-
portantă Biblia scrisă în limba 

maternă? Ce a făcut posibil reali-
zarea ideii sale?  [ T ]

În al doilea rând, spiritul rău ne bântuie neîncetat cu multe păcate şi neplăceri. 
În al treilea rând, lumea care este plină de răutate ne întărâtă şi ne prigoneşte şi nu 
are nimic bun în ea. Iar în ultimul rând, ne bântuie propria noastră conştiinţă cu pă-
catele noastre pe care le-am săvârşit: de asemenea frica de moarte şi chinurile ia-
dului. Toate acestea ne macină puterea şi forţa noastră de împotrivire, dacă nu am 
căuta şi nu am găsi putere în această comunitate. 

Cel care este aşadar pasiv, cel pe care propria lui conştiinţă îl face neputincios 
sau îl înspăimântă moartea sau îi apasă inima orişice lucru – dacă vrea să scape de 
toate astea, să se înfăţişeze cu bucurie în faţa sacramentului eucharistic, să îşi îm-
partă nenorocirea cu comunitatea şi să caute ajutorul la întreaga comunitate a tru-
pului spiritual.” (Din predica lui Luther despre sacramente)     

Căutaţi în lexicoane, cum interpretează biserica catolică sacramentul  confirmaţiunii! 
Stabiliţi, în ce măsură se abate Luther de acesta! Confirmaţi prin citate din text faptul 

că după Luther credinţa poate aduce alinare pentru fiecare om!  [ C ]

„Pentru ca în treburile de scindare a bisericii să se facă pace, pe care pe lângă pri-
cinile invocate şi adineaori amintite şi-o doreşte din tot adinsul sfântul imperiu ro-
man de naţiune germană şi maiestatea sa romană imperială, noi, principii electori 
ai imperiului roman de naţiune germană, principii şi stările pentru instituirea, reali-
zarea şi menţinerea acestei păci, nu vom convinge pe nimeni cu forţa, nu vom jig-
ni şi nu ne vom ridica asupra nimănui să se lepede de confesiunea, religia, credinţa, 
tradiţia bisericească şi ceremonia de la Augsburg împotriva ştiinţei şi vrerii sale nici 
noi, maiestatea romană imperială nici principii electori, principii şi stările sfântului 
imperiu după acum acestea sunt şi vor fi şi pe viitor în vigoare în principatele, ţinu-
turile şi pe domeniile noastre. Dimpotrivă, pot să îşi păstreze în linişte şi pace bunu-
rile mobile şi imobile, ţinuturile lor, supuşii lor, domeniile lor, jurisdicţia lor, privile-
giile şi drepturile lor (…) Însă toţi ceilalţi care nu aparţin acestor două religii amin-
tite nu intră sub incidenţa acestei păci.” (Pacea religioasă din 1555 de la Augsburg)

Stabiliţi, ce chestiuni a reglementat această înţelegere! Faceţi un rezumat cu privire 
la reglementarea exercitării practicilor religioase! Stabiliţi, la cine se referă punctele 

învoite! Stabiliţi, ce grupuri au putut hotărâ liber în baza păcii religioase de care confesiu-
ne vor să aparţină! [ T ]

REFORMA CALVINĂ  
„Cei care se încred în predestinare pătrund în tainele 
cele mai adânci ale înţelepciunii dumnezeieşti or dacă 

cineva dă buzna într-acolo negândit şi îndrăzneţ nu va obţine ceea ce i-ar putea as-
tâmpăra curiozitatea ci intră într-un labirint a cărui ieşire nu o va găsi niciodată. Fi-
indcă nu e lucru de cuviinţă ca omul să cerceteze nepedepsit ceea ce Dumnezeu 
vrea să ne ascundă. În predica sa şi-a exprimat acele secrete ale vrerii sale, pe care 
le-a considerat că vrea să le împartă cu noi şi a considerat să ne comunice doar atât 
cât este important pentru noi şi ne foloseşte. 

A căuta în predestinare altfel de interpretare decât ceea ce reiese din predica lui 
Dumnezeu nu este o nebunie mai mare decât atunci când cineva ar vrea să umble 
prin locuri unde nu există cale sau ar vrea să vadă în întuneric. Să nu ne ruşinăm, 
dacă ceva nu ştim în privinţa acestui lucru, aici şi neştiinţa este pe undeva înţelep-
ciune.

Iar predestinare noi numin acea hotărâre eternă a lui Dumnezeu prin care prin 
el înşuşi a hotărât ce să se îmtâmple după voia sa cu fiecare om.” (Calvin: Învăţătu-
ra religiei creştine)  

„Este uşor să aluneci din regat în tiranie dar nu e cu mult mai greu să ajungi din 
dominaţia aristocraţilor în cea a grupărilor partinice a celor puţini şi este şi mai uşor 
să ajungi din dominaţia poporului în răzmeriţă (…) Păcatul şi greşelile oamenilor 
creează situaţia în care este mai sigur şi mai suportabil dacă guvernarea este în 
mâna mai multora, ca unii să fie în mod reciproc susţinătorii celorlalţi, să se înveţe 
unii pe alţii şi să îşi tragă reciproc atenţia unii altora şi dacă vreunii merg prea depar-
te să fie mai mulţi care să-i judece şi să-i instruiască întru frânarea patimilor lor.” (…)

Interpretaţi conform textului 
expresia predestinării! Pre-

zentaţi baza logică a interpretării 
lui Calvin! Căutaţi în lexicoane, în 
ce măsură diferă teza predestinării 
faţă de concepţia catolică! [ T ]
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Curentele reformei

Daţi câte un titlu coloanelor tabelului de mai sus! Adunaţi caracteristicile comune aproape tuturor curentelor specifice 
reformei! Explicaţi cauzele asemănărilor! Adunaţi caracteristicile care diferă între aceste curente! Ce legături există între 

caracteristicile curentelor şi aderenţa socială la acestea? [ T ]

Jean Calvin (1509-1564)

Stabiliţi, ce apartenenţă so-
cială denotă îmbrăcămintea 

reformatorului! Ce impresie lasă 
imaginea despre Calvin? [ T ]

Dar – indiferent cum ar fi judecate faptele oamenilor – totuşi Domnul şi-a dus la 
bun sfârşit propria sa operă prin cei care am rupt în două sceptrul regilor sângeroşi 
şi au nimicit domnia lor insuportabilă. Să audă şi domnitorii acest lucru şi să tremu-
re de frică! Iar noi trebuie să ne ferim cel mai mult ca nu cumva să încălcăm acel res-
pect al demnităţii conducerii superioare pe care Domnul a lăsat-o cu sfinţenie prin 
cele mai severe porunci ale Sale, chiar dacă o vedem la mai nedemni (…) Fiindcă 
chiar dacă sunt acum unele demnităţi superioare obţinute de către popor instau-
rate pentru îngrădirea despotismului regilor (precum au fost odinioară la lachedo-
maini ephorii însărcinaţi cu controlul regilor sau tribunii romani în contra senatori-
lor sau la senatul atenian demarcoşii şi cum poate funcţionează şi în condiţiile de 
azi în unele ţări cele trei stări, atunci când se ţine dieta ţării), nu sunt aşadar într-atâ-
ta împotrivă să se intervină în mod firesc împotriva despotismului furios al regilor.” 
(Clavin: Învăţătura religiei creştine, 1536) 

Din punctul de vedere al lui Calvin, care regim politic este bun și care este rău? Stabi-
liţi, ce consideră Calvin că ar putea să limiteze autoritatea domnitorilor! Interpretaţi 

în baza textului conceptul de „ucidere a tiranului”. Comparaţi ideile lui Calvin cu cele ale lui 
Machiavelli şi ale lui Erasmus!  [ T ]

ANTITRINITARIENII
„Dumnezeu este un spirit bun, înţelept; este mare, milos-
tiv, atotputernic, drept, curat, creatorul cerului şi Pământu-

lui, Părintele sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu a ultuit în om cunoştin-
ţe fireşti, cuvântul lui Dumnezeu, experienţa care toate ne întăresc credinţa că Dumne-
zeu este unul la număr, care este izvorul şi originea tuturor lucrurilor (…) El, fiind unul la 
număr, nu poate fi împărţit îm mai mulţi fiindcă acele lucruri care sunt proprietăţile Sale 
şi din care a vrut să-l cunoaştem pe El şi să distingem de toate celelalte creaturi, nu le-a 
împărtăşit cu nimeni. Fiindcă El a fost creatorul de la Sine şi păstrător al tuturor lucru-
rilor care ne îndreaptă, ne mântuieşte, ne dă viaţă veşnică şi vrea ca creaturile Sale să-l 
cinstească şi să-l cheme în ajutor, Cel care este, a fost şi va fi în vecii vecilor. (…)
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Despre Dumnezeu, cu apostolul Pavel astfel mărturisim: în afară de unul Tatăl 
Dumnezeu alt Dumnezeu nu mai există (…) Noi, adevăraţii creştini avem numai un 
Dumnezeu, Tatăl cel atotputernic de la care se trag toate. Asta este o bază solidă şi 
adevărată care provine din scrierile profeţilor şi ale apostolilor şi din tezele religioa-
se asemenea acestora, pe care nimeni niciodată nu le poate falsifica şi nici desface 
(…) Nu găsim niciunde în Sfânta Scriptură că Dumnezeu ar fi o treime sau o pătri-
me sau duh sau fiinţă ci că este unul şi unic.” (Din operele lui Dávid Ferenc, secolul XVI)

Stabiliţi, în care chestiuni au 
avut păreri diferite antitrini-

tarienii de curentele anterioare ale 
reformei? Explicaţi, prin ce explică 
Dávid Ferenc, personalitate unita-
riană proeminentă a epocii sale, 
adevărul credinţei lui!  [ T ]
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Antireformă e�cientă 
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Răspândirea reformei şi a catolicismului în secolele XVI-XVII

Arătaţi, în ce teritorii s-au răspândit diferitele curente ale reformei? Indicaţi cauzele poziţionării geografice! În care teritorii 
a recâştigat teren catolicismul în secolul al XVII-lea? Arătaţi care au fost cauzele politice şi culturale ale acesteia! ! [ T ]

CONTRAREFORMA – REÎNNOIREA 
CATOLICĂ  

DECIZIILE DE BAZĂ ALE SINODULUI DE LA TRIDENT 15451563

 Consolidarea rolului papei

 Episcopii sunt datori să rezideze permanent în eparhia lor

  Episcopii sunt datori să controleze moravurile şi prestaţia preoţilor încredinţaţi 
lor

 Înfiinţarea de seminarii (institute preoţeşti)

 A fost abolită vânzarea indulgenţelor

 Au interzis cumulul de funcţii şi de venituri în cadrul bisericii

  Au confirmat sacramentul spovedaniei, dogma despre purgatoriu şi slăvirea 
sfinţilor

 A fost înfiinţat indexul (lista cărţilor interzise)
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În ce teritorii a trecut sinodul 
pe calea reformelor? În ce pri-

vinţă nu au cedat catolicii?[[ T ]
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Reforma a schimbat fe-
lul de raportare a oamenilor 
faţă de autoritate şi de ace-
ea paralel cu reînnoirea te-
zelor religioase au izbucnit 
la suprafaţă şi nemulţumiri-
le sociale. Unul dintre curen-
tele reformei este anabapt-
ismul. Anabaptiştii (cei care 
se rebotează) care au consi-
derat că omul poate deci-
de doar la vârsta maturităţii 
dacă vrea să adere la biserica 
lui Hristos, au susţinut reven-
dicările sociale. Conducătorul 
lor, Thomas Münzer a avut un 
program social radical: desfi-
inţarea autorităţii statului şi 
proprietatea în comun a ave-
rii. El a intenţionat cu susţină-
torii săi să îşi impună voinţa 
prin forţă. Masele de io-
bagi i-au urmat în Germania, 
ceea ce a dus la izbucnirea 
războiului ţărănesc german 
(1524-1525). Mişcarea care a 
cuprins mai multe ţinuturi a 
fost pe rând înăbuşită de că-
tre principii locali. 

Se pune întrebarea, în ce 
măsură a contribuit reforma, 
care a fost în esenţă o mişca-
re de reînnoire religioasă, la 
aceste mişcări sociale şi poa-
te fi ea oare interpretată ca o 
mişcare a populaţiei păturilor 
inferioare, sau – în special cal-
vinismul – a burgheziei.

Biserica iezuiţilor Il Gesù din Roma este prima clădire 
specifică noului stil arhitectonic baroc

Desenaţi schiţe în baza imaginii cu cele mai specifice elemente ale stilului baroc. În 
ce măsură a servit stilul baroc reînnoirii catolice? Răsfoiţi manualul (pag.157) la ima-

ginea Catedralei Sfântul Petru! Care sunt trăsăturile baroce ale operei arhitectonice? [ S ]

„Oricine doreşte să devină sub stindardul creştinătăţii luptător pentru Dumnezeu 
ca membru al societăţii noastre pe care dorim să o botezăm cu numele lui Iisus şi vrea 
să-l slujească doar pe Domnul şi pe locţiitorul său pe Pământ, pe papa să fie pregă-
tit sufleteşte după depunerea jurământului de virginitate să devină membru al unei 
societăţi care este îngrijirea sufletelor după învăţăturile şi viaţa creştină, răspândirea 
credinţei prin predici publice, slujirea cuvântului lui Dumnezeu, exerciţii sufleteşti şi 
propovăduirea credinţei printre copii şi printre aceia care nu cunosc creştinătatea, 
prin serviciul de caritate ce constă în spovedanie precum şi pentru întărirea credinţei 
creştinilor.” (Din regulamentul de bază al Ordinului Iezuit, 1540) 

Stabiliţi, ce scopuri şi-au propus iezuiţii? Explicaţi, de ce au reuşit să-i concureze pe 
reformaţi? [ T ]

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
eReforma a schimbat fe-

vinismul – a burgheziei.

„Priviţi numai cum cauzele principale ale cămătăriei, ale furturilor şi jafurilor este 
domnul şi principii noştrii care îşi pun stăpânirea pe toate fiinţele. Peştii în apă, păsări-
le în aer, plantele pe pământ, toate trebuie să fie ale lor (Isaia 5.). Cu toate acestea ei le 
predică oamenilor ca porunci dumnezeieşti spunând: »Dumnezeu ţi-a poruncit să nu 
furi!« Dar de ce le convine lor asta? Căci ei înşişi îi constrâng pe toţi pe sărmanii ţăra-
ni, meşteşugari şi pe toată lumea care există pe faţa pământului să trăiască în mize-
rie. (…) eu le-am dovedit principilor foarte clar că întreaga comunitate are dreptul la 
puterea sabiei şi că aceasta este cheia soluţiei. În continuare, le-am mai spus în baza 
Daniel 7, Apocalipsa lui Ioan 6, Romani 13, Regi 8 că principii nu sunt domnii ci sluji-
torii comunităţii. 

Când şi cu ce ocazie le-a dat Dumnezeu principilor asemenea putere de noi oa-
menii săraci trebuie să ne petrecem toate zilele însorite cu robota pentru domnul de 
pământ iar pe pământurile noastre putem lucra numai pe timp de ploaie, asudaţi?”
(Thomas Münzer, preot din Zwickau)   

Faceţi un rezumat al ideilor lui Münzer! Stabiliţi, ce motive îl determină să ia atitudine! 
Arătaţi, cum se leagă logica argumentării sale de reformă!  [ T ]

„Aceşti ţărani invocă trei feluri de păcate infame pentru Dumnezeu şi om deo-
potrivă pentru care au meritat, în feluri diferite, moartea asupra trupului şi sufletu-
lui lor.

În primul rând că au jurat credinţă şi ascultare autorităţii lor superioare că vor fi 
supuşi şi ascultători aşa cum rânduieşte Dumnezeu când spune: »Daţi împăratului, ce 
este a împăratului!«  

În al doilea rând că instigă la revoltă, jefuiesc, şi distrug cetăţi şi mânăstiri ca niş-
te răufăcători, care nu sunt ale lor căci ca hoţi de drumul mare şi criminali doar pen-
tru asta ar merita moarte îndoită pe trupul şi sufletul lor; dar chiar şi instigatorul asu-
pra căruia pluteşte blestemul dumnezeiesc şi cel împărătesc, aşa că primul om care 
are ocazia, poate să-l omoare şi va face astfel un bine. (…)

În al treilea rând, este un păcat groaznic şi o blasfemie că îşi justifică acţiunile lor 
cu evanghelia. Se autointitulează fraţi creştini, acceptă jurăminte şi supuşenie şi îi 
constrâng pe oameni să li se alăture lor în asemenea faptele rele. (…)” (Din procla-
maţia lui Martin Luther, 1525)  

Comparaţi ideile lui Luther cu cele ale lui Münzer! Stabiliţi, din ce puncte de vedere 
pot fi confruntate ideile celor doi!  [ S ]

Să dezbatem cu ajutorul cunoştintelor deja acumulate şi a surselor, legătura dintre 
reformă şi mişcările diferitelor grupuri sociale!  [ T ]
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APARIŢIA ABSOLUTISMULUI SPANIOL Spania bazată 
pe organizarea pe stări, creată prin unirea dintre Casti-
lia și Aragonia (1479), a devenit odată cu descoperirea 
Americii o mare putere. Cam tocmai în acest timp ea 
a devenit parte a unui imperiu de familie aflat într-o 
ascensiune rapidă. De la sfârșitul secolului al XV-lea – 
mai ales prin căsătorii – unul dintre Habsburgii care au 
obţinut din ce în ce mai multe provincii şi ţări, Carol, în 
urma unei moşteniri şi-a putut pune pe cap şi coroana 
spaniolă. 

Carol I (1516–1556) a realizat din aurul adus din Ame-
rica o curte regală luxoasă, o armată de mercenari su-
pusă direct regelui şi o flotă maritimă. Bazându-se pe 
această putere el a redus autoritatea stărilor. În statul 
său deciziile erau pregătite de către secretari numiţi de 
către domnitor, dar ultimul cuvânt l-a avut regele. În 
acest fel a fost înfiinţat un nou sistem de guverna-
re, unul bazat pe puterea necondiţionată a regelui: 
absolutismul. Biserica catolică şi inchiziţia au susţinut 
strădaniile domnitorului care s-a împotrivit protestantis-
mului, dar acestea şi-au menţinut independenţa lor.   

BOGĂŢIE, ABUNDENTĂ – ECONOMIE ÎN DESTRĂMA-
RE Spania a început să fie invadată de aurul din colonii.  
Acest lucru a dus la creşterea preţurilor în comparaţie 
cu alte state. De aceea era mai profitabil să fie importa-
te produsele decât să fie confecţionate pe loc. În acest 
fel bogăţia a devenit sursa nu a creşterii economice 
ci a declinului economic. Aristocraţia şi-a transformat 
pământurile cultivabile în păşuni pentru oi pe care au 
păscut oile ce au dat o lână de calitate excelentă. Lâna 
neprelucrată a fost dusă (exportată) în Ţările de Jos de 
unde au importat, la un preţ ridicat, produse textile fi-
nite. Ţăranii şi burghezii care şi-au pierdut mijloacele de 
existenţă au emigrat în masă în colonii. 

Imperiul Habsburgilor, prin întinderea sa şi poziţia sa 
de mare putere, a fost interesat în fiecare război din Eu-
ropa. Însă pentru întreţinerea armatei de mercenari a lui 
Carol nu au fost suficiente nici comorile aduse din colonii. 
Din această cauză populaţia a fost supusă unor impozi-
te mari ceea ce a accelerat declinul. Stările nu au mai fost 
capabile să îl împiedice pe rege să mărească impozitele. 
Absolutismul a înrăutăţit situaţia economiei spaniole.   

DUELUL DINTRE HABSBURGI ŞI CASA DE VALOIS  
Pentru autoritatea de care Carol s-a bucurat a fost ales 
şi împărat al Imperiului Romano-German (pe tronul 
acestuia numindu-se Carol al V-lea, 1519–1556). Uriaşul 
imperiu care s-a concentrat în mâinile sale i-a înspăimân-
tat pe vecini. Aşa a început epoca noilor confruntări în-
tre marile puteri europene. Prima dată Carol a trebuit 
să se confrunte cu regele Franţei Francisc I (de Valois) 
(1515–1547) a cărui ţară a fost înconjurată de teritoriile 
Habsburgilor (din Ţările de Jos până în Spania). Habs-
burgii şi cei din Casa de Valois [valoa] s-au confruntat 
prima dată în Italia. Mercenarii spanioli au învins oastea 
franceză păstrătoare a tradiţiilor cavalereşti (1525).  

Puterile care nu doreau continuarea expasiunii 
Habsburgilor (Franţa, Veneţia, Milano, Florenţa şi Papa) 
au încheiat o alianţă (Liga de la Cognac, 1526). Franţa ar 
fi fost dispusă să se alieze şi cu Imperiul Otoman musul-
man împotriva Spaniei. Sultanul într-adevăr a atacat teri-
toriile Habsburgilor (mai ales dinspre Ungaria) dar acest 
lucru nu le-a folosit francezilor: în secolul al XVl-lea au 
rămas în urmă faţă de Carol al V-lea. Au fost alungaţi din 
Italia cu toate că au câştigat câteva oraşe din Imperiul 
Romano-German (de exemplu, Verdun).  

ABOSLUTISMUL LUI FILIP AL II-LEA  Carol al V-lea nu a 
reuşit să-şi realizeze visul, Europa catolică unită. Ba mai 
mult, odată cu răspândirea reformei, Europa (şi în ea Im-
periul Romano-German) a devenit şi mai fărâmiţată ast-
fel Carol a renunţat la tron. Fiul său Filip (1556–1598) 
a moştenit tronul, oraşele italiene şi coloniile (titlul 
de împărat al Imperiului Romano-German şi provinciile 
dunărene i-au revenit fratelui său mai mic, Ferdinand 
I). Filip şi-a exercitat autoritatea sa absolutistă prin 
intermediul consiliilor: acestea au fost nişte oficii cen-
tralizate instituite pe criterii de competenţă în anumite 
domenii sau teritorii. Munca lor a fost coordonată de 
consiliul de stat prezidat de către domnitor. Fiecare caz 
era rezolvat în scris. În timpul domniei lui Filip Spania 
a devenit fără îndoială cea mai mare putere militară 
din Europa. În bătălia de la Lepanto (1571), în alianţă 
cu papalitatea şi Veneţia, a fost oprită înaintarea pe 
mare a oştilor turceşti. Din cauza permanentelor sale 
războaie şi Filip a impus populaţiei impozite ridicate 
ceea ce a subminat din ce în ce mai mult economia 
spaniolă. 

ÎNTEMEIEREA OLANDEI Ţările de Jos au fost încă din 
secolul al XIII-lea cea mai dezvoltată regiune din Euro-
pa. Marile descoperiri geografice au consolidat şi mai 
mult economia zonei. Dintre provinciile care au dispus 
de constituţii ale stărilor în partea de sud au fost majo-
ritari mai ales vorbitorii de latină (franceza) numiţi va-
loni, iar în cea de nord, flamanzii de origine germanică. 
La sfârşitul secolului al XV-lea Ţările de Jos au ajuns sub 
stăpânirea Habsburgilor ceea ce a asigurat unitatea 
teritoriului. Aceste provincii au devenit beneficiarele do-
minaţiei spaniole deoarece prin exporturile către Spania 
au obţinut metalele preţioase aduse din colonii. 

Relaţia dintre puterea spaniolă şi provinciile din Ţările 
de Jos s-a deteriorat atunci când curtea regală a înce-
put să ridice impozitele în mod drastic. Conflictul s-a 
adâncit şi mai mult atunci când, în provinciile protestan-
te de nord (mai ales flamande), inchiziţia a trecut la răs-
pândirea catolicismului.  

În vederea înăbuşirii nemulţumirilor Filip l-a trimis pe 
prinţul de Alba în Ţările de Jos (1567) care şi-a propus 
să pună capăt revoltei prin mijloace militare. Mercenarii 
spanioli au făcut în multe oraşe adevărate băi de sânge. 
Aceste cruzimi i-a unit pe locuitorii provinciilor împotri-
va stăpânirii spaniole.    

24. Ascensiunea şi declinul Habsburgilor spanioli
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În fruntea nemulţumiţilor s-a afl at prinţul Wilhelm de 
Orania. Sub conducerea sa răsculaţii s-au apărat pe 
uscat şi au atacat pe mare. În urma pierderilor însem-
nate, spaniolii s-au văzut nevoiţi să facă concesii. Astfel, 
provinciile din sud, în mare parte catolice au încheiat 
un acord cu regele Filip. Calvinii din nord au continuat 
lupta formând Alianţa de la Utrecht (1579). Ţările de 
Jos s-au scindat în două: în partea de sud s-a consolidat 
stăpânirea spaniolă, în schimb în nord s-a format un nou 
stat federal denumit după provicia cea mai puternică, 
Olanda. 

După ce fl ota maritimă a lui Filip, care intrase în con-
fl ict şi cu englezii, a suferit o înfrângere zdrobitoare (dis-
trugerea Marii Armade, 1588), Spania care intrase în de-
clin a recunoscut independenţa Olandei (1609). Treptat 
Spania, în urma înfrângerilor suferite şi a declinului eco-
nomic continuu a decăzut din poziţia de mare putere. 

ASCENSIUNEA OLANDEI În partea de nord a Ţărilor de 
Jos s-a dezvoltat o agricultură performantă. Pământu-
rile obţinute prin desecarea zonelor de coastă au putut fi  
cumpărate şi de către ţărani, astfel că pe acestea au putut 
cultiva fără a avea obligaţii feudale. Atât ţăranii cât şi no-
bilii au recurs la munca plătită şi s-au specializat pe cul-
tivarea plantelor de răsad (de exemplu legume, fructe, 
lalele) care necesita mult efort, dar aducea profi t mare.  

Şi industria s-a afl at în plin avânt de dezvoltare, în mod 
special cea de export (textilă) şi de construcţii navale. În 
locul breslelor care doar împiedicau diversifi carea pro-
ducţiei, investitorii care dispuneau de bani (capital) au 
înfi inţat fabrici de manufacturi care au lucrat cu mun-
citori plătiţi şi se bazau pe noi principii de organizare 
a muncii. Astfel, atât în agricultură cât şi în industrie s-a 
desfăşurat un sistem al muncii lipsite de obligaţii feuda-
le, bazat pe spiritul de a întreprinde (antreprenorial). 

Industria Ţărilor de Jos a prelucrat lâna engleză şi cea 
spaniolă, deci navigaţia a fost întotdeauna importantă 
pentru economie. Având o industrie navală dezvoltată 
şi marinari cu experienţă mica ţară devenită între timp 
independentă a jucat un rol de seamă în comerţul in-
termediar. Vasele olandeze încărcate cu mărfurile altor 
state s-au afl at deseori în porturile portugheze, engleze 
şi germane. 

Olanda a câştigat supremaţia şi pe mare. Începând cu 
secolul al XVII-lea olandezii şi-au înfi inţat rând pe rând 
propriile lor colonii. Societatea Olandeză Indiile de Răsă-
rit s-a răspândit în spaţiul insulelor indoneze, în America 
de Nord au înfi inţat Noul Amsterdam (New Yorkul de azi) 
dar au descins şi în colţul sudic al Africii înfi inţând Colo-
nia Capului. Pe oceanele lumii, în curând, Olanda a avut 
să se confrunte cu o altă putere maritimă în devenire: 
Anglia. 

ARHIVĂ

APARIŢIA ABSOLUTISMULUI 
SPANIOL  

„(…) principele trebuie învăţat că în primul rând să îşi 
cunoască ţara. Acest obiectiv poate fi atins mai ales 
prin trei lucruri: dacă învaţă geografia, istoria şi dacă 

vizitează des diferitele provincii şi oraşe. Să se străduiască aşadar să cunoască pozi-
ţia geografică a provinciilor şi oraşelor, originea şi caracteristicile lor; instituiţiile lor, 
tradiţiile lor, trecutul şi privilegiile lor. Nimeni nu poate să-şi vindece trupul, dacă 
nu îşi cunoaste trupul. Nimeni nu poate să cultive cumsecade pământul dacă nu cu-
noaşte pământul (…) 

În al doilea rând: trebuie să iubească ţara în care domneşte. Să o iubească în aşa 
fel precum bunul cultivator îşi iubeşte moşia sau precum omul cumsecade familia. 
În primul rând să se străduiască să predea urmaşilor ţara într-o stare mai bună decât 
cum a fost când a preluat-o. (…) Sufletul principelui îl cunoastem mai bine din vor-
bele sale decât după îmbrăcămintea sa. Orice i-ar scăpa gura, masele o să primeas-
că spusele sale ca venind din partea principelui. De aceea să aibă mare grijă ce spu-
ne, să fie spus hotărât şi să fie spuse în spiritul demn de un principe (…) 

Pe cât se poate, principele să nu schimbe nimic prin inovaţii. Fiindcă chiar de 
s-ar îndrepta ceva spre bine, inovaţia este şi atunci supărătoare. Fără tulbulări nu 
se poate schimba nimic în privinţa stării ţării, a obiceiurilor sau legilor ei. De aceea 
dacă ceva este în aşa fel încât nu mai poate fi îndurat, atunci să fie schimbat acel lu-
cru, dar şi atunci, cu pricepere şi treptat. (…)

Un bun principe nu poate porni niciodată un război, cu excepţia când a făcut 
tot posibilul şi nu a reuşit să-l evite. Dacă aşa ar gândi toţi, puţin probabil că ar fi iz-
bucnit vreodată vreun război. Dar dacă nu poate fi evitată această groaznică urgie, 
atunci principele trebuie să aibă grijă ca aceasta să se încheie cât mai repede posi-
bil şi cu cât mai mici pagube pentru ai lui şi vărsarea a cât mai puţin sânge creştin 
(…)” (Erasmus de Rotterdam: Educaţia principilor creştini, 1516)

Prezentaţi domnitorul ideal în 
viziunea umanistului Erasmus 

(scopuri, metode, afectivităţi, etc.)!Fa-
ceţi o cumparaţie între modelul de 
domnitor descris de el şi cel descris de 
Machiavelli! Stabiliţi, care dintre cele 
două modele este mai apropiat de 
modelul domnitorului absolutist!  [ S ] 1
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Expansiunea Habsburgilor

Alcătuiţi în baza imaginii grafice un tabel despre expan-
siunea Habsburgilor (cronologie, teritorii obţinute)! Ca-

racterizaţi în baza hărţii poziţia puterii Habsburgilor în Europa 
(resurse, posibilitatea unor conflicte)!  [ S ]

Desfașurarea absolutismului spaniol  

Pe ce forţe s-a bazat domnitorul spaniol în consolidarea 
puterii sale? În ce domenii a fost îngrădită autoritatea 

stărilor în evoluţia absolutismului? Ce i-a fost favorabil lui 
Carol în impunerea acestor schimbări? Arătaţi care au fost 
limitele autorităţii regelui spaniol!  [ T ]

Prezentaţi în baza tabelului 
evoluţia introducerii de aur 

şi argint în Spania! De unde a pro-
venit metalul preţios? În ce măsură 
au existat condiţii asemănătoare 
şi pentru alte state europene? Ce 
oportunităţi a oferit în politică şi 
economie introducerea de metale 
preţioase? [ O ]

Evoluţia crescândă a introducerii de metale 
preţioase în Spania. Linia introdusă în tabel 
indică o nouă metodă de obţinere a argintului 
rafinat marcând apariţia amalganizării 

INTRODUCEREA DE METALE PREŢIOASE ÎN SPANIA
An                        Argint (în tone)                Aur (în tone)

1503–1510 – 4,97
1511–1520 – 9,15
1521–1530 0,15 4,89
1531–1540 86,19 14,47
1541–1550 177,57 24,96
1551–1560 303,12 42,62
1561–1570 942,86 11,53
1571–1580 1118,59 9,43
1581–1590 2103,03 12,10
1591–1600 2707,63 19,45

BOGĂŢIE, ABUNDENTĂ – ECONO-
MIE ÎN DESTRĂMARE  

„Chiar dacă acele pământuri de unde obţinem din bel-
şug aurul şi argintul sunt sub stăpânirea spaniolilor, to-
tuşi au mai puţin dintr-acestea decât alte popoare. Şi 

această stare de fapt arată că minele de aur nu îmbogătesc ţara într-aşa măsură ca şi 
comerţul (…) Se pare că singurul motiv al declinului economic al Spaniei este fap-
tul că îşi neglijează comerţul şi nu înfiinţează numeroase manufacturi în teritoriile 
uriaşe din ţările care îi aparţin. 

Din dezechilibrul uriaş dintre vânzările şi achiziţiile noastre precum şi din motive 
evidente pentru oricare dintre noi putem trage concluzia că din Spania sunt scoşi 
anual mai puţin de 15 milioane de piaştri în aur şi argint (…)

Conform unui raport prezentat maiestăţii sale acum 24 de ani după descoperirea 
Indiilor Apusene, din 1492 până în 1595 au fost aduse în Spania din Indiile Apusene 
2 miliarde de pesete în aur şi argint, deci în decurs de 103 ani o medie de 20 de mi-

lioane pe an şi aproximativ aceeaşi sumă afla-
tă în afara evidenţelor, iar din toată suma în 
Spania nu au rămas mai mult de 20 de milioa-
ne de pesete, 100 de milioane în bani şi 100 
de milioane în lucruri imobile.” (Ustariz, expert 
economic spaniol din secolul al XVIII-lea)  

Care este părerea autorului despre efectele 
imenselor cantităţi de aur absorbite de eco-

nomia spaniolă? Stabiliţi, în ce constă problema 
în viziunea sa! Stabiliţi, la care aspect important 
nu se referă autorul în acest scurt pasaj!  [ T ]

2
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Situaţia economiei spaniole în secolele XVI-
XVII

Ce rol a jucat Spania în pro-
cesul de colonizare? Din ce 

motive s-a scurs aurul din ţară? 
Indicaţi în baza hărţii ce legătură 
există între procesele economice 
şi cele politice!  [ T ]
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DUELUL DINTRE HABSBURGI 
ŞI CASA DE VALOIS

„În bisericile episcopale şi arhiereşti [ale Regatului Fran-
ţei] dacă acestea devin vacante acum sau în viitor în baza 
renunţării benevole la acestea făgăduite nouă şi papei 

de la Roma care ne succede după canoane, canonicii şi preoţii capitlului nu pot ale-
ge sau să ceară vreun cleric ci în caz că postul devine vacant, domnitorul francez aflat 
atunci la domnie să ne numească nouă 
şi papilor Romei care ne succed în ter-
men de şase luni de la data postului 
vacant un renumit maestru în teolo-
gie sau un licenţiat  [ambele titluri in-
dică grade universitare] dintr-o univer-
sitate renumită în ambele drepturi  sau 
într-unul din drepturi de altfel, care a 
împlinit cel puţin 27 de ani şi în urma 
unui examen sever s-a dovedit apt şi 
că această persoană desemnată în așa 
fel de către rege să fie introdusă în sluj-
ba urmaşilor noştri sau a Sfântului Sca-
un însuşi.” (Din concordatul dintre rege-
le Franţei Francisc al II-lea şi Papa Leon 
al X-lea, 1516)

Ce concesie a obţinut în tratat regele 
Franţei? Care sunt rezultatele papa-

lităţii în tratat? Ce interese au avut părţile 
conflictuale să încheie înţelegerea? [ T ]

De ce au ajuns în conflict 
cele două case domnitoare? 

Ce interese i-a unit pe membrii 
Ligii de la Cognac? Ce rol a jucat 
religia în această alianţă? Ce fel de 
conflicte de interese pot fi sesiza-
te între membrii ligii? [ T ]

Duelul dintre Habsburgi şi Casa de Valois în 
secolul XVI

6
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Filip al II-lea (1554/56-1598)

De ce marcăm cu două date 
începutul domniei lui Filip al 

II-lea? Caracterizaţi domnitorul în 
baza picturii! Ce trăsături interioare 
şi exterioare a scos în evidenţă au-
torul picturii? [ C ]

ABOSLUTISMUL LUI FILIP 
AL II-LEA  

„Flota navală de război a regelui catolic a fost direcţionată 
spre Messina fiind condusă de către fratele vitreg al acestu-
ia Don Juan d’ Austria. Lui i s-a alăturat şi Gianandrea Doria 

din Genova cu galerele sale aflate în slujba aceluiaşi rege precum şi amiralul pa-
pal Marcantonio Colonna cu galerele papei şi Sebastiano Veniero, amiral al repu-
blicii veneţiene. 

Cât au făcut o trecere în revistă a capacităţii de luptă au văzut că flota de luptă 
comună constă din 19 galere ale papei, 81 ale regelui spaniol, 20 ale altor formaţi-
uni şi câteva vase de marfă mai mari, 103 nave malteze şi 3 galere ale prinţului de 
Savoia. (…) Flota turcească a pornit din Lepanto sub comanda amiralului Ali, paşă 
de Tunis şi Algir (…) Abia ajunse flota turcească la capul insulei Culsolaria când a dat 
faţă cu inamicii. Atunci, ambele părţi s-au aliniat în formaţiune de luptă, fiecare for-
mând trei rânduri în formă de semilună. (…)

De patru ore ne luptam cu blestemaţii păgâni dar bătălia din ce în ce mai înver-
şunată nu adusese nici un rezultat (…) Atunci, cele mai mari galere care fuseseră 
poziţionate în fruntea formaţiunii au început să tragă cu tunurile asupra vaselor des 
înşirate şi chiar au scufundat mai multe vase turceşti (…) 

Acum, inamicul a încercat să se agaţe cu cârligele sale de vasele noastre şi în lup-
ta ce a urmat a trebuit să dovedim care dintre cele două părţi este mai viteaz (…) 

Lupta a continuat când deodată am observat că vasele păgânilor se retrag stră-
duindu-se să se îndepărteze de noi. De fapt, paşa Ali, admiralul flotei turceşti fuse-
se ucis în timpul bătăliei, i-au tăiat capul şi l-au înfipt într-o lance arătându-l astfel 
printre ai noştrii (…)” (Sarazo Alvizar, 1571)  

Stabiliţi, flota căror state au obţinut victoria asupra turcilor! Arătaţi, care factori sunt 
prezentaţi în descriere, care au asigurat victoria creştinilor! Evaluaţi importanţa bătă-

liei de la Lepanto atât din punctul de vedere al creştinilor cât şi al turcilor!  [ T ]

„Armada regelui spaniol a pornit din Portugalia cu 135 de corăbii cu pânze (…) 
în 5 iulie a ajuns Armada în Coruna de unde s-au pregătit să plece spre Flandra, (…) 
apoi [a ajuns] la ţărmurile Angliei unde s-a războit 4-5 zile cu armada engleză. Cu 
această ocazie englezii au capturat două vase (…) Din cauza furtunii, pe ţărmurile 
Angliei au pierdut două galere de război (…) La Calais au vrut să-l aştepte pe prin-
ţul de Parma. Acesta însă le-a adus la cunoştinţă faptul că nu se poate pregăti de 
luptă în mai puţin de două săptămâni. După acestea, amiralul a răspuns că intenţi-
onează să se reîntoarcă în Spania.

Între timp englezii au direcţionat câteva vase cu foc împotriva flotei de război 
spaniole la care aceasta s-a văzut nevoită să taie frângiile ancorelor şi să părăsească 
în grabă locul. Atunci, fiecare vas a lăsat acolo câte o ancoră şi dintre galerele uria-

şe patru s-au împotmolit lângă Calais şi 
au naufragiat. 

A doua zi la ora 8 cele două arma-
de s-au ciocnit din nou şi timp de opt 
ore au tras cu tunurile una în alta. (…) 
În bătălia de lângă Calais spaniolii, 
după spusele prizonierilor, au pierdut 
o mie de oameni printre care şi pe ge-
neralul cavaleriei din Neapole şi Sevilla. 
În acel moment, se spune, că spaniolii 
mai aveau 120 de vase. (…) După toa-
te acestea au părăsit locul în timp ce en-
glezii i-au luat în urmărire timp de cinci 
zile până la ţărmurile Scoţiei. Acolo s-a 
făcut apelul soldaţilor şi au constatat că 
pierduseră deja opt mii de oameni. (…)” 
(Din gazeta Fuggerilor)   

Urmăriţi pe hartă traseul parcurs de Ar-
mada! Alcătuiţi un tabel cu pierderile 

flotei de război spaniole! Stabiliţi, care fac-
tori au cauzat pierirea Armadei spaniole?  [ S ]

Ce concluzii putem trage din 
arhitectura palatului referi-

tor la personalitatea lui Filip al II-
lea şi la absolutismul spaniol?  [ O ]

Palatul lui Filip al II-lea, Escorialul, care a fost 
deopotrivă rezidenţă regală, bibliotecă, spaţiu 
pentru recepţii, biserică şi cimitir 
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ÎNTEMEIEREA OLANDEI  
„Pare o minune pentru întreaga lume, că o ţară mai mică de-
cât două comitate de la noi care are atât de puţine bogăţii 
naturale, rezerve alimentare, păduri sau alte rezerve folosi-

toare atât pe timp de pace cât şi de război, cu toate acestea dispune din belşug de 
toate acestea încât în afară de propriile sale necesităţi (care sunt destul de mari) 
este în stare să aprovizioneze şi pe alţii şi chiar îi şi aprovizionează vânzând altor 
state vase, arme de foc, echipamente, grâne, praf de puşcă, gloanţe, etc. şi de toa-
te cele pe care sârguincioşii negustori olandezi le adună de prin toate colţurile lu-
mii. În această privinţă acest lucru este tot atât de dăunător nouă cât şi altora (în 
special Angliei), pe care îi elimină de pe piaţă, precum sunt de grijulii în consolida-
rea propriei lor puteri. Deşi ca să obţină toate aceste rezultate au avut mijloace pu-
ţine în afară de pescuit.” (Thomas Mun, expert economic englez din secolul XVII des-
pre Olanda)   

   
„Încheie afaceri cu bilete de ordin şi emit bilete de ordin în multe locuri din Ita-

lia (…) Emiterea biletelor de ordine trebuie înţeleasă în felul următor. Dacă un co-
merciant are nevoie de bani în Antwerpen, prin intermediul unui alt bilet de ordin 
ridică atâţi bani de câţi are nevoie; iar în biletul de ordin specifică câţi groşi a ridi-
cat pentru o coroană şi poate plăti în aceeaşi unitate de bani atât în Italia cât în lo-
curile de negoţ din alte ţări. Aşadar vând şi cumpără iar suma o plătesc altundeva, 
de aceea numesc ei acestea bilete de ordin.” (Ludovico Guicciardini: Descrierea Ţari-
lor de Jos, 1567)  

Din care parte a imperiului 
său provin veniturile cele mai 

mari? Ce consecinţe politice dedu-
ceţi din datele tabelului?  [ T ]

Recapitulaţi, ce rol rol au 
jucat Ţările de Jos în econo-

mia Europei medievale! Analizaţi 
trăsăturile economice ale acelor 
ţinuturi (agricultură, industrie, 
comerţ)! Ce rol au avut spaniolii 
şi coloniile lor în economia ace-
lor ţinuturi? Cum s-a modificat 
statutul juridic al Ţărilor de Jos 
după câştigarea luptei de inde-
pendenţă? De ce s-a separat în 
două regiunea? Prezentaţi inte-
resele marilor puteri din zonă în 
legătură cu lupta de indepen-
denţă din Ţările de Jos!  [ T ]

Ţările de Jos în secolele XVI-XVII 

SUMA VENITURILOR 
ANUALE ALE LUI 

CAROL AL VLEA DIN 
UNELE  PĂRŢI ALE 

IMERIULUI SĂU

din Spania 
½ de milion de florini

din Italia  
1 milion de florini

din domeniile sale din Lumea 
Nouă ½ milion de florini

din Ţările de Jos 
2 milioane de florini

„Fiecare provincie, oraş de sine stătător, domeniu feudal rămâne în posesia pri-
vilegiilor lor specifice, a libertăţilor lor, a situaţiei lor speciale, a drepturilor lor (…) 
Ba chiar dimpotrivă, vor face totul , (…) ca folosindu-se de toate mijloacele posibile 
– dacă este nevoie şi cu viaţa şi averea lor – să se sprijine unii pe ceilalţi şi să sară în 
ajutorul celuilalt. Se apără şi se ajută reciproc, îşi i-au apărarea unii altora – împotri-
va orişicui – care contra voinţei lor ar vrea să domnească asupra lor (…) 

În ceea ce priveşte treburile religioase, (…) în unele provincii trebuie aşadar să 
înlăturăm piedicile care mai stau în calea libertăţii de religie. Fiecare să îşi păstre-
ze religia lui şi nimeni să nu fie tulburat pentru religia sa.” (Din tratatul de la Utrecht, 
1579) 

Stabiliţi, care factor al economiei 
olandeze este scos în evidenţă de 

către autor? Stabiliţi, care dintre activită-
ţile lor le consideră periculoase pentru 
Anglia? Explicaţi, care sunt cauzele care 
au stat la baza dezvoltării economice 
olandeze?  [ T ] 13

14

16

17

15

Interpretaţi în baza textului 
noţiunea de bilet de ordin! 

Explicaţi, de ce este în avantajul 
comerciantului biletul de ordin 
şi în general, al întregii economii! 
Stabiliţi, ce fel de relaţii economice 
şi sociale presupune încheierea de 
afaceri cu bilete de ordin! [ T ]

Enumeraţi-i pe aceia care au 
încheiat alianţa şi cine sunt 

cei care au rămas în afara ei! Stabi-
liţi, care sunt drepturile asigurate 
prin tratat pentru diferitele pro-
vincii! Explicaţi, care este însem-
nătatea tratatului din punctul de 
vedere al luptei pentru indepen-
denţă!  [ T ]



168 / Epoca modernă timpurie

ASCENSIUNEA OLANDEI  
„Ni s-a comunicat din Amsterdam că au sosit într-aco-
lo două vase comerciale cu zahăr din Brazilia. Aceştia 

aduc vestea că în Brazilia au rămas două vase de război cu două vase ce transportă 
alimente şi echipament care au pornit în martie anul trecut în India Orientală. Aco-
lo, aceste vase au jefuit vasele care transportau zahărul luând pradă de la ele 4 mii 
de lăzi cu zahăr, în afară de faptul că au jefuit întreaga populaţie de coastă. 

Au rămas circa şase săptămâni pe uscat şi au hotărât să construiască o cetate în 
localitatea numită Bahia şi că vor menţine acest teritoriu în continuare sub stăpâni-
rea lor.” (Din gazeta Fuggerilor, 1604)

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e Absolutismul spaniol, mână în mână cu inchiziţia, pe lângă măsurile luate împotriva ereticilor, a luat măsuri mai 

ales împotriva evreilor rămaşi în Spania încă din timpul ocupaţiei musulmane şi care până atunci au fost lăsaţi 
în pace, dar şi a maurilor (arabii din Peninsula Iberică). La început i-au obligat să se convertească la creştinism, 
apoi, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea până la începutul secolului al XVII-lea, au fost alungaţi 
de pe peninsulă în mai multe etape. Confiscarea averii a asigurat statului pentru scurt timp noi venituri însă pe 
termen lung aceasta a contribuit la declinul economic al Spaniei. Maurii dispuneau de cunoştinţe avansate de 
cultivare a pământului şi de meşteşugărit în timp ce evreii jucaseră un rol important în industrie şi în derularea 
tranzacţiilor financiare.

Absolutismul spaniol, mână în mână cu inchiziţia, pe lângă măsurile luate împotriva ereticilor, a luat măsuri mai Absolutismul spaniol, mână în mână cu inchiziţia, pe lângă măsurile luate împotriva ereticilor, a luat măsuri mai 

tranzacţiilor financiare.

Recapitulaţi cele învăţate până acum despre evreii din Evul Mediu! Din ce motive au fost supuși atrocităţilor în timpul cru-
ciadelor? Explicaţi, în ce a fost diferit tratamentul aplicat de către absolutismul spaniol? [ O ]

centre evreieşti puternice

populaţie evreiască importanta

M a r e a  M e d i t e r a n ă

O
C E A N

U
L

A T L A N
T I C

M a r e a  N e a g r ă

REGATUL

IMPERIUL

OTOMAN

izgonirea evreilor

izgonirea
evreilor

secolele XII-XIII

secolul XIV

secolul XVI

secolu
l X

VI

secolul XVI

POLONIEI

Migrarea evreilor 
în Europa medievală 

Indicaţi pe hartă teritoriile care 
i-au „expulzat” şi cele care i-au 

primit pe evrei! Ce factori au deter-
minat aceste mişcări de populaţie? 
Care factori au asigurat un mediu 
mai tolerant pentru evrei? Compa-
raţi harta aceasta cu cea de la lecţia 
a doua referitoare la aceeaşi temă! 
Ce schimbări pot fi sesizate în acestă 
epocă?  [ T ]

Alungarea populaţiei 
moriscos din Spania  

Cercetaţi cine au fost acei 
moriscos! Pe ce bază au fost 

ei alungaţi din Spania? Ce intere-
se s-au ascuns în spatele alungării 
lor? Ce posibilităţi au avut aceşti 
moriscos ca să se refugieze? Care 
ar putea fi cauzele diferenţelor 
dintre cifrele care indică alungarea 
populaţiei moriscos?  [ C ]

ALUNGAREA POPULAŢIEI MORISCOS DIN SPANIA

din Valencia   117 000 persoane

din Catalonia       4 000 persoane

din Aragona     61 000 persoane

din Murcia       14 000 persoane

din Andaluzia   32 000 persoane

din Castilia       45 000 persoane

numărul estimat de moriscos  rămaşi în 
ţară protejaţi de stăpânii lor      

200 000 persoane

Stabiliţi, ce fel de comerţ au 
desfăşurat olandezii? Consul-

taţi atlasul şi indicaţi locurile unde 
au fost înfiinţate colonii olandeze! 
Explicaţi ce efect a avut câştigarea 
independenţei asupra economiei 
olandeze!  [ C ]18

19

20
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DESFĂȘURAREA PRODUCŢIEI CAPITALISTE  Marile des-
coperiri geografice au generat o importantă dezvoltare 
în Anglia. Creşterea preţurilor şi diversificarea pieţei a 
îndreptat capitalul în direcţia producţiei, adică a inves-
tiţiilor, dat fiind faptul că din producţie s-a putut obţine un 
câştig mai mare decât din afacerile cu împrumutul.

Transformarea a început în agricultură deoarece crescu-
se nevoia de alimente şi de lână, care a asigurat materia 
primă pentru industria textilă. Creşterea oilor – căreia clima 
oceanică i-a fost mereu prielnică – a avut o veche tradiţie 
în Anglia: deja din secolul al XIII-lea se transporta lână în 
Flandra. În speranţa câştigurilor mai mari, proprietarii de 
pământuri şi-au luat în mâna proprie în proporţie din ce 
în ce mai mare pământurile în comun (de exemplu păşu-
nile) şi parcelele luate în arendă. Acest proces îl numin îm-
prejmuire (şi-au împrejmuit pământurile cu garduri). Îm-
prejmuirile au contribuit la trecerea treptată a ţăranilor de 
la starea de iobag la cea de arendaş. (Iobagul nu mai pu-
tea fi alungat de pe pământul său, în schimb contractul de 
arendare poate fi suspendat.) Dat fiind că şi nobilimea plă-
tea impozit, statul nu a fost păgubit prin alungarea ţărani-
lor, de aceea domnitorul nu s-a opus acestui proces. 

Îngrădirile au început în teritoriile cele mai dezvolta-
te aflate în sud-estul Angliei de unde s-au extins şi în alte 
zone. Asemănător afirmării economiei capitaliste, acestea 
au început în secolul al XVI-lea şi au durat până la sfârşi-
tul secolului al XVII-lea. Deci, putem vorbi de un proces 
istoric îndelungat.

Pătura nobiliară care s-a implicat în producţia de măr-
furi, adică noua nobilime (gentry) şi ţăranii înstăriţi care şi-
au păstrat pământurile au angajat muncitori plătiţi. Aşadar, 
au devenit investitori capitalişti. Din cauza împrejmuirilor 
tot mai puţin teren a rămas liber pentru producţia agricolă, 
de aceea pe terenurile cultivabile au aplicat metode din ce 
în ce mai roditoare.     

Şi în industrie s-au derulat trasformări importante. În 
urma creşterii cererii investitorii în industria textilă au vrut 
să se folosească de forţa de muncă ieftină a ţăranilor oco-
lind breslele care funcţionau în oraşe.  Pe ţăranii care lucrau 
la casele lor i-au aprovizionat cu materie primă şi au comer-
cializat produse finite. (Acesta este așa-numitul sistem de 
investiţie şi achiziţie.) Prin diversificarea pieţii întreprin-
zătorii au înfiinţat ateliere, așa-numitele manufacturi 
în care au angajat salariaţi. Forţa de muncă în acestea a 
fost asigurată de către sărăcimea oraşelor şi ţăranii care şi-
au pierdut mijloacele de existenţă în urma îngrădirilor. În 
manufacturi procesul muncii a fost divizat pe mici com-
ponente, astfel fiecare fază a unei lucrări era făcută de un 
alt muncitor. Lucrarea pe faze a fost uşor de învăţat, astfel 
că nu a fost nevoie de cunoştinţe profesionale însuşite 
într-un timp îndelungat, în timp ce a crescut şi produc-
tivitatea. Produsele confecţionate în timp scurt – dar evi-
dent, de o calitate mai slabă decât cele produse de bresle 
– s-au dovedit competitive din cauza preţului lor scăzut.  

CONSOLIDAREA PUTERII REGALE Autoritatea regală pu-
ternică care s-a instaurat după războiul rozelor a fost conso-
lidată şi mai tare de către Henric al VIII-lea (1509–1547). El 

şi-a ridicat din rândurile populaţiei mai modeste (măcelar, 
potcovar) funcţionarii principali. Dregătorii dependenţi 
de persoana sa i-au îndeplinit neabătut voinţa, iar dacă a 
fost nevoie, s-a putut scăpa de ei fără consecinţe. 

Aşadar în Anglia a luat fiinţă un absolutism particular. 
Tot timpul s-a impus voinţa regelui dat totodată au funcţi-
onat şi instituţiile stărilor (parlament, comitate). Regele 
a fost susţinut în parlament de către noua nobilime care 
a câştigat din ce în ce mai mult teren. Statul nu a împie-
dicat împrejmuirile. Ţăranii alungaţi de pe pământurile lor, 
deveniţi hoinari au fost obligaţi prin asprimea legilor să se 
angajeze, ceea ce le-a fost favorabil proprietarilor de ma-
nufacturi. Anglia, fiind un stat insular, nu a fost nevoită să 
întreţină o armată de uscat costisitoare, astfel că nu i-a 
impozitat excesiv nici pe locuitorii ţării. 

Henric al VIII-lea, când Papa nu i-a aprobat intenţia de 
divorţ, s-a desprins de biserica Romei şi a înfiinţat o bi-
serică englezească proprie (biserica anglicană – 1534). 
Capul bisericii anglicane a devenit regele. (Aristocraţii au 
trebuit să depună jurământ faţă de aceasta, în caz contrar 
erau executaţi ca eretici). Dealtfel, s-a păstrat vechea ierar-
hie bisericească (episcopiile). La început anglicanii nu s-au 
deosebit prea tare de dogma şi aspectele exterioare ale 
catolicismului deşi au respins preacinstirea sfinţilor şi au 
introdus liturghia în limba maternă. Ordinele călugăreşti au 
fost desfiinţate, iar pământurile şi averile acestora au fost 
scoase la vânzare.  

DOMNIA ELISABETEI I  În timpul domniei fiicei lui Henric 
al VIII-lea, a Elisabetei I (1558–1603), s-a desfăşurat miş-
carea calvinilor englezi, a puritanilor. Puritanii au vrut să 
purifice învăţăturile religioase de rămăşiţele catolicismului 
(denumirea lor derivă din latină) şi au dorit în locul epis-
copiilor bazate pe ierarhie o autoguvernare bisericească. 
Regina nu i-a sprijinit pe puritani dar biserica anglicană
de sub conducerea sa – parţial şi sub influenţa puritanilor – 
s-a îndepărtat de catolicism fixându-şi propria sa dogmă. 

Elisabeta a guvernat în bune relaţii cu parlamentul. Acest 
lucru a fost asigurat în primul rând prin alianţa de interese 
dintre puterea regală şi pătura conducătoare. Regina a 
asigurat poziţii de monopol unor societăţi comerciale. 
Dreptul de monopol a însemnat drept comercial exclusiv 
în anumite domenii, de exemplu un asemenea drept a pri-
mit în Asia de Sud Societatea Britanică a Indiilor de Răsărit 
(1600). Acest lucru a însemnat pentru curtea regală venituri 
iar pentru comercianţi protecţie din partea statului pentru 
activităţile lor economice.  

Politica externă a Elisabetei a fost favorabilă interese-
lor economice ale întreprinzătorilor capitalişti. Anglia a 
vrut să-şi consolideze poziţia de mare putere maritimă
faţă de spanioli şi francezi care au însemnat concurenţă 
pentru ea. Flota de război britanică a fost înzestrată în mare 
parte de către diferiţi întreprinzători. Piraţii care jefuiau 
vasele spaniole au putut să îşi desfăşoare activitatea sub 
oblăduire regală ca „negustori cinstiţi” (căpitanul Drake). 
Prada obţinută deopotrivă a îmbogăţit vistieria ţării şi pun-
gile „întreprinzătorilor”.   

Având în vedere faptul că adversarii englezilor erau ca-

25. Epoca Tudorilor în Anglia
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tolici, confruntările armate maritime au căpătat şi o colora-
tură religioasă. 

Ca urmare a atacurilor din partea piraţilor, Filip al II-lea 
a decis să pornească atacul. Însă fl ota spaniolă (Marea Ar-
madă) a suferit o înfrângere în 1588 din partea căpitanu-
lui Drake care a condus fl ota engleză mai mobilă. Anglia a 
devenit după acestea o mare putere maritimă. 

În secolul al XV-lea economia engleză a cunoscut o dez-
voltare rapidă şi o creştere a populaţiei (la trei milioane de 
locuitori). Societatea ţării s-a afl at într-un proces de trans-
formări importante. În părţile sudice mai dezvoltate majo-
ritatea o formau deja întreprinzătorii capitalişti şi salariaţii. 
Centrul dezvoltării, oraşul Londra, devine o metropolă cu 
mai multe sute de mii de locuitori. În acelaşi timp în nord 

structura relaţiilor cu caracter feudal a rămas aproape ne-
schimbată. 

Dezvoltarea din timpul Tudorilor se poate ob-
serva şi în stilul de viaţă şi în cultură. În provincie se 
construiesc conace nobiliare luxoase dar şi casele ţăra-
nilor devin mai confortabile. Se îmbunătăţeşte alimen-
taţia populaţiei: se consumă mai multă carne, legume 
şi fructe. A crescut totodată şi nivelul de educaţie, chiar 
şi la ţară. În aceste şcoli (spre deosebire de cele biseri-
ceşti) se învaţă lucruri practice. Din ce în ce mai mulţi ci-
tesc cărţi. Epoca Tudorilor este şi epoca lui Shakespeare 
[şeikspir]. În renumitul teatru al Londrei, Globe [gloub] 
şi câte două mii de spectatori puteau să urmărească 
spectacolele, dar şi în alte oraşe au funcţionat teatre.

DESFĂȘURAREA PRODUCŢIEI 
CAPITALISTE  

„Maiestăţii sale regale, regelui. Supuşii amintiţi de ma-
iestea voastră, ei şi înaintaşii lor pe aceste moşii în baza 
còpiilor proceselor verbale ale curiei şi al dreptului pă-

mântului am fost de când lumea arendaşi pe vecie şi am trăit pe pământurile moşi-
ei în linişte şi netulburaţi. Iar arenda noastră, după obiceiul moşiei, am putut-o fo-
losi în pace. Nu demult un oarecare John Pomer a obţinut de la Maiestatea Voastră 
prin schimb această moşie întreagă. După ce şi-a trecut-o în proprietatea sa pe noi 
sărmanii supuşi ai Maiestăţii Voastre ne asupreşte mişeleşte, ne tulbură liniştea şi ne 
hărţuieşte după cum reiese din cele de mai jos.

Mai întâi, John Pomer, despre care credem că e un om foarte crunt, îndată ce au 
intrat în posesia sa moşiile, a confiscat şi jefuit de la supuşii Maiestăţii Voastre acele 
păşuni pe care le-au folosit. Pe acestea le-a împrejmuit şi a mai adăugat la ele şi alte 
pământuri obţinute prin viclenie şi pe toate acestea şi le-a luat în stăpânire pentru 
folosul său personal. La scurt timp după acestea a luat şi casele, pământurile sărma-
nilor supuşi ai Maiestăţii Voastre care sunt incluse în arendă, dimpreună cu livezile 
aparţinătoare. Câteva dintre casele lor au fost dărâmate şi cărate de acolo. Grinzile 

le-a luat iar câtorva dintre ele le-a dat foc. Pe câţiva dintre sărma-
nii supuşi ai Maiestăţii Voastre i-a şi alungat de pe moşie. (Plângere 
scrisă către rege a unor ţărani englezi alungaţi de pe pământurile lor) 

Explicaţi, de ce este numit procesul din text împrejmuire! Stabiliţi 
de la cine şi cum au obţinut moşierii pământurile! Stabiliţi, ce drep-

turi invocă ţăranii în apărarea lor! Formulaţi, ce posibiliţăţi au avut ţăranii 
alungaţi de pe pământurile lor! [ T ]

Sistemul de investiţie şi achiziţionare  

Care factori au făcut posibil afirmarea sistemu-
lui prezentat în desenul grafic? Analizaţi de-

senul grafic! Cine efectuează munca de producţie? 
Dintre lucrurile necesare producţiei de ce au dispus 
cei care au produs? De ce a fost rentabil pentru între-
prinzătorii capitalişti acest sistem?   [ T ]

Să ne amintim cele învăţate despre relaţiile din societatea engleză! 
După criza din secolul al XIV-lea ce transformări s-au produs în rela-

ţiile cu iobagii? Cum au evoluat impozitările nobilimii? Arătaţi schimbă-
rile în acest sens şi legăturile dintre îngrădiri! Explicaţi, de ce statul nu a 
încercat să pună capăt acestor îngrădiri! [ C ]

„III. Dacă vreunul, pe care şi prezenta lege îl califică hoinar sau 
trântor şi va fi prins până la sfârşitul următorului Paşte că cerşeş-
te, hoinăreşte şi pierde ziua fără a munci în acest regat sau în ori-
care loc din Wales, să fie întemniţat. (…) După aceea, dacă judecă-
torul crede de cuviinţă, să fie dezbrăcat până la brâu, biciuit în pu-
blic până îi curge sângele pe spate. Apoi să fie trimis de la parohie 
la parohie până când va ajunge – dacă parohiile cu pricina vor do-
vedi că vinovatul nu s-a născut pe teritoriul lor -  la parohia unde s-a 
născut (…) Iar dacă acest lucru nu este posibil, să fie trimis în acea 
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eparhie în care a petrecut cel puţin un an înainte de condamnarea sa. În acel loc să 
îşi caute o ocupaţie demnă de orice om cinstit şi să muncească.” (Din ordonanţa re-
ginei Elisabeta I din 1597)    

Arătaţi de ce a devenit hoinăritul o problemă socială în Anglia de la sfârşitul secolului 
al XVI-lea! Stabiliţi, pe cine consideră trântor, legea Explicaţi, care a fost scopul le-

giuitorului prin prevederile aceastei legi! Interesele căror grupuri sociale, apără legea? [ T ]

„Peste oriunde te-ai duce îi găseşti acolo în porţi pe copii, femei, servitori întor-
când lâna (…)

Mărfurile care părăsesc regatul sunt în primul rând tot felul de materiale texti-
le simple în toate culorile precum şi carton, postav, cositor, pături, lână (…) dar şi 
plumb, piei, etc. Pe acestea le trasportă cu vasele lor prin diferitele porturi din ţară 
după care le duc spre toate colţurile lumii unde fie le dau în schimb pentru alte pro-
duse sau le vând pe bani, ceea ce face ca negustorii noştri să obţină un profit fru-
muşel şi o abundenţă de produse. 

Dacă mai demult comerţul nostru s-a orientat în primul rând înspre Spania, Por-
tugalia, Franţa, Danemarca, Norvegia, Scoţia şi Islanda, în ziua de azi, dat fiind fap-
tul că aceste trasee nu ne mai satisfac suficient de mult, au fost incluse şi Indiile de 
Răsărit şi de Apus şi călătoresc nu numai pe Insulele Canare şi în Noua Spanie ci şi 
în Kathaj [China], în Moscovia, Tataria şi în alte ţări din acele ţinuturi, de unde – se 
zice – că sosesc încărcaţi cu tot felul de mărfuri.” (Descrierea lui W. Harrison din seco-
lul al XVII-lea) 

Formulaţi pe scurt, cine şi sub ce formă produc în Anglia materialele textile? Arătaţi, 
ce rol joacă industria textilă în exporturile englezeşti! Enumeraţi, în ce domenii fac 

comerţ englezii! [ T ]

„Asta casă are-o încăpere largă,
Cu două sute de războaie
Două sute de bărbaţi, nicidecum 
mai puţini
Lucrează la ele din plin.
La fiecare, câte-un copilaş frumos
Toarce fusul voios.
Într-altă încăpere, iară
Cu sutele lâna piaptănă.
O sută de muieri zdravene, vesele,
Cu cântec munca bine le merge.
În cămara de lângă ele,
Două sute de fete harnice.
Cu fustele roşii ca sângele
Iar pe cap albe li-s cârpele.
Aste două sute de mândruţe
Doar fac ghemuri şi-s tăcute.
Şi-n timp ce torc într-aşa fel cântă
Ca privighetoarea de sub tufă.”
(Balada ţesătorilor, secolul XVI) 

Manufactura 

Prezentaţi cum a funcţionat o manufactură! Ce le-
gătură există între munca plătită, divizarea mun-

cii şi produsele ieftine de duzină! Faceţi o comparaţie 
între manufactură şi sistemul de investire – achiziţio-
nare şi cel al breslelor (relaţii de proprietate, mijloace, 
calitate, cantitatea producţiei, cadru legislativ)!  [ O ]

Stabiliţi, ce proces descrie 
balada! Stabiliţi, cine şi în 

ce fel desfăşoară procesul mun-
cii! Comparaţi balada cu desenul 
grafic!  [ T ]

„Acest comitat [Sussex] este plin de mine de fier şi de cuptoare metalurgice; 
acestea înghit anual o masă imensă de lemn. Numeroase pârâie sunt drenate în-
tr-unul singur şi transformă multe pajişti în bălţi ca să pună în mişcare cu ajutorul 
ecluzelor morile care pun în mişcare uriaşele ciocane de bătut fierul şi fac în împre-
jurimi o gălăgie înfiorătoare zi şi noapte. Fierul însă care este produs aici nu este 
peste tot de aceeaşi calitate bună şi este mai fragil decât cel spaniol ceea ce fie pro-
vine din natura minereului sau din compoziţia fini-
tă sau gradul de călire. În orice caz proprietarii de 
mine trag mare folos de pe urma turnării de tunuri 
şi alte lucruri; doar oare toate acestea folosesc şi ţă-
rii, asta doar epocile ce vor urma vor putea spune. 
Nu lipsesc nici glăzăriile din acest comitat dar sti-
cla, - nu se ştie, dacă din cauza materialului sau a 
modului de fabricare – nu e prea curată şi transpa-
rentă, astfel că e folosită doar de oameni mai puţin 
înstăriţi (…)”  (Descrierea lui William Camden din se-
colul al XVII-lea) 

Enumeraţi ramurile industriale care au început să 
se dezvolte! Stabiliţi, care a fost sursa de energie 

utilizată în industrie! Stabiliţi, care este părerea autoru-
lui despre calitatea produselor englezeşti! [ T ]
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CONSOLIDAREA 
PUTERII REGALE  

„Deşi maiestatea sa este oricum şi capul legal şi 
de drept al bisericii engleze şi chiar trebuie să fie 
așa fiind recunoscut ca atare şi de către sinoade-

le papei acestei ţări, totuşi, pentru întărirea şi conformarea acestui fapt, 
a măririi valabilităţii credinţei într-u Cristos în această ţară, precum şi 
pentru stârpirea oricăror presiuni de rătăcire, erezie şi abuzuri apăru-
te până acum, să se cuprindă în lege prin autoritatea prezentei diete a 
ţării că regele, domnul nostru preamărit, cu urmaşii săi să aibe aceeaşi 
autoritate şi drept ca şi ceilalţi regi pentru ca din când în când să poată 
să vadă, să oprime, să îndrepte, să reformeze, să reglementeze, să rec-
tifice, să îngrădească şi să corecteze orice rătăcire, erezie, abuz, greşea-
lă, încălcare a legii şi disfuncţionalitate pe care autoritatea bisericeas-
că trebuie şi poate să o reformeze, să reglementeze, să rectifice, să în-
grădească şi să corecteze în mod legal după placul lui Dumnezeu atot-
puternic, de dragul măririi valabilităţii în credinţa lui Cristos precum şi 
pentru păstrarea păcii, a unităţii şi liniştii în ţară: împotriva oricărui obi-
cei, legi străine, puteri străine sau a altor lucruri.” (Din legea din 1534 a 

lui Henric al VIII-lea)  

Stabiliţi, ce puteri îi asigură legea, regelui englez! Stabiliţi, asupra cărui segment al 
vieţii religioase se răsfrânge legea! Comparaţi strădaniile lui Henric al VIII-lea cu cele 

ale altor domnitori europeni!  [ T ]

„Având în vedere faptul că în multe abaţii mai mici şi în mânăstirile călugărilor 
şi canonicilor în care feţele bisericeşti se adună, numărul depăşeşte cifra de 12 per-
soane, se desfăşoară pe faţă o viaţă păcătoasă, stricată şi necuviincioasă, (…) alte-
ţa sa regală care este, după Dumnezeu, capul bisericii anglicane pe pământ şi care 
zilnic – doar pentru slăvirea lui Dumnezeu şi în interesul stârpirii păcatelor, a greşe-
lilor – se străduieşte să mărească, să propage şi să înmulţească adevăratele învăţă-
turi ale bisericii menţionate (…)

   În acest sens, menţionatele stări superioare şi stări comune îl roagă cu plecă-
ciune pe maiestatea sa ca prin puterea prezentului parlament să legifereze: maies-
tatea sa şi urmaşii săi să stăpânească pe vecie toate mânăstirile sau alte conventuri 
şi mânăstiri de măicuţe – indiferent ce caracter au ele, căror reguli şi ordine călugă-
reşti se supun sau cum se numesc ele – care nu dispun de pământuri, imobile, taxe 
de arendă, dijme sau alte obiecte de valoare şi obligaţiuni în produse în valoare de 
peste 200 de lire anual.” (Legea parlamentului, 1536)

Casa Tudorilor şi Casa de Stuart 

În ce relaţii de rudenie au fost 
Tudorii şi cei din Casa de Stu-

art? Ce motive dinastice au jucat rol 
în politica de căsătorie a lui Henric 
al VIII-lea? De ce a fost periculoasă 
Maria de Stuart pentru Elisabeta?   [ 
T ]

Henric al VIII-lea. Din cauza nesaţului său 
s-a îngrăşat repede, astfel că la bătrâneţe 
nici nu mai putea să stea în picioare. I-au 
plăcut şi a protejat artele şi şi-a cântat cu 
plăcere propriile sale melodii la harpă. A par-
ticipat la discuţiile teologice ale epocii sale 
scriind un eseu critic şi împotriva lui Luther

Stabiliţi, ce prevede legea 
adoptată! Faceţi un rezumat 

despre argumentele cuprinse în 
lege! Arătaţi contradicţiile din lege 
dintre motivare şi măsurile luate! 
[ T ]
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DOMNIA 
ELISABETEI I  

„Având în vedere că persoanele mai sus men-
ţionate (…) şi-au exprimat intenţia cu acordul 
prealabil al domnitoarei noastre, al maiestă-

ţii sale, al reginei pentru prestigiul ţării noastre şi dezvoltarea rela-
ţiilor comerciale ale Regatului Englez în sensul că îşi asumă sarcina 
de a trimite în anul în curs un vas către Indiile Răsăritene şi către alte 
insule şi tări învecinate, în concordanţă cu primirea unei cote părţi 
din participarea la această afacere şi potrivit sumelor de bani sem-
nate în angajamentul lor, vor face comerţ cu mărfuri de care acolo 
este mare nevoie şi vor cumpăra, schimba mărfuri care se găsesc din 
abundenţă în acele ţări. (…)

Prezenta adunare alege următoarele 15 persoane ca coordona-
tori şi directori ai acestor călătorii, (…) care să conducă gospodări-
rea, să dispună şi să administreze treburile legate de călătorie, pre-
cum şi cu scopul de a se adresa maiestăţii sale (…) să îi investească 
pe cât mai lung timp posibil cu privilegii precum şi cu drepturi, faci-
lităţi vamale, cu alte înlesniri şi aprobări posibile.” (Din procesul ver-
bal al Societăţii Indiilor Răsăritene, 1599) 

Stabiliţi, ce organizaţie au înfiinţat comercianţii englezi în 1599! Explicaţi, de ce a fost 
acest lucru avantajos pentru ei! Arătaţi, ce rol şi interese a avut statul în acest proces![ [ T ]

„În ceea ce-i priveşte pe bătrâni [presbiteri], nu doar funcţia lor, ci şi numele lor 
au dispărut din biserica anglicană. Sarcina lor a fost să conducă biserica împreună 
cu preoţii; să-i atenţioneze asupra oricăror greşeli în privinţa stării congregaţiei, să 
discute aceste stări şi să le găsească rezolvare. În loc de aceasta, Papa a introdus iar 
noi am păstrat până în ziua de azi controlul unei singure persoane care se întinde 
asupra mai multor biserici, uneori ba chiar asupra unui comitat întreg. Mai demult 
bătrânii, nefiind atât de solicitaţi, au îndeplinit personal toate îndatoririle publice 
fără să angajeze locţiitori. Episcopii noştri însă au deja locţiitori: în persoana unor 
vice-episcopi, cancelari, arhidiaconi, funcţionari, persoane împuternicite şi a altora. 
(…) În biserica străveche decizia a fost în mâna multor oameni; acum doar unul de-
cide asupra excomunicării.” (Avertismentul puritanilor [a calvinilor englezi] către par-
lamentul englez, 1572) 

Enumeraţi revendicările puritanilor! Stabiliţi, ce sistem vor să distrugă! Arătaţi, care 
sunt bazele argumentaţiei lor! [ T ]

„Scopul legii este acela de a putea descoperi 
şi stopa toate acele conjuraţii şi intrigi periculoa-
se de trădare pe care zilnic le pun la cale  şi le or-
ganizează oameni răi şi rebeli împotriva celei mai 
milostive domnitoare a noastră, a persoanei ma-
iestăţii sale regina şi a ordinii din ţară; aceşti com-
plotişti care se numesc pe ei înşisi catolici sunt 
defapt spioni (…) care s-au născut în regatul ma-
jestăţii sale şi care îşi ascund scopurile lor satani-
ce şi scârboase sub masca religiei şi a libertăţii de 
conştiinţă, străbat ţinuturile acestui regat pentru 
a-i perverti şi duce în păcat pe supuşii maiestăţii 
sale şi pentru a-i instiga la nesupunere şi răscoa-
lă.” (Lege împotriva catolicilor, 1595)

Ce consideră domnitoarea despre catolici? Care 
poate fi cauza politică a acestor judecăţi?  [ O ]

Comparaţi intenţiile de poli-
tică externă a diferiţilor dom-

nitori! De ce chestiuni se leagă 
diferitele măsuri de politică exter-
nă? Interesul căror grupuri sociale 
exprimă această politică externă? 
Unde apar fisuri în politica externă 
engleză?   [ T ]

Politica externă engleză

Elisabeta I. Odată cu urcarea sa pe tron catoli-
cismul a fost definitiv marginalizat. În timpul 
domniei sale Anglia a cunoscut puternice con-
flicte religioase, dar a devenit dintr-o putere 
maritimă mijlocie o mare putere maritimă
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Creşterea populaţiei Londrei

Stabiliţi, când s-a înregistrat cea mai mare 
creştere a populaţiei oraşului! Care este 

explicaţia acestei creşteri a populaţiei?   [ T ]
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În Anglia din timpul Tudorilor autoritatea regală s-a consolidat foarte mult. Istoriografia apreciază – începând 
chiar cu contemporanii acelor timpuri – în mod diferit perioada de domnie a Tudorilor. Poate fi vorba despre un 
absolutism englez sau nu? Pentru a da un răspuns la această întrebare, trebuie să analizăm sistemul instituţional, 
respectiv dacă a existat, şi dacă da, atunci, ce competenţe a avut parlamentul. A apărut parlamentul, într-adevăr,
mereu ca o opoziţie la autoritatea regelui sau a executat dorinţele acestuia? Să ne străduim să abordăm chesti-
unea din mai multe puncte de vedere şi să ne formăm o imagine nuanţată!

În Anglia din timpul Tudorilor autoritatea regală s-a consolidat foarte mult. Istoriografia apreciază – începând În Anglia din timpul Tudorilor autoritatea regală s-a consolidat foarte mult. Istoriografia apreciază – începând 

unea din mai multe puncte de vedere şi să ne formăm o imagine nuanţată!

Prigoana împotriva catolicilor în Anglia

Ce soartă au avut catolicii în Anglia? În ce sens s-a schimbat situaţia 
lor?  [ O ]

Structura statului englez în secolele XVI-XVII

Stabiliţi în baza imaginii grafice câte camere a avut parlamentul englez! Interesele 
căror pături sociale au putut fi reprezentate în parlament? Întemeiaţi-vă afirmaţia! 

Arătaţi, ce rol a avut regele în sistemul statal! Specificaţi în baza imaginii grafice care au 
fost păturile impozabile!  [ T ]

Să dezbatem cu ajutorul imaginii şi a imaginii grafice caracteristicile autorităţii regale precum şi transformările acestora în 
secolele XVI-XVII!  [ O ]

Reprezentarea stărilor englezeşti

Caracterizaţi în baza ima-
ginii forma de stat ideală 

considerată de către autor!  [ T ]
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EPOCA STUARŢILOR După moartea Elisabetei tronul 
Angliei a fost ocupat de către Stuarţi, originari din Scoţia
(Iacob I, 1603–1625). Aceştia au încercat să ignore par-
lamentul. Curtea regală – în căutarea de sprijin francez şi 
spaniol – s-a reapropiat de catolicism ceea ce a determinat 
o reacţie adversă în rândul majorităţii supuşilor lor. Puri-
tanii s-au opus tendinţelor absolutiste ale Stuarţilor, 
astfel controversele religioase au căpătat un colorit politic. 

Stuarţii au guvernat în mod arbitrar dar nu au putut 
să impună noi impozite fără acordul parlamentului şi 
s-au confruntat în permanenţă cu dificultăţi financiare. 
Au încercat să îşi mărească veniturile prin vânzarea 
de monopoluri şi reînnoirea taxelor regale date uitării 
multă vreme. Nemulţumirile au crescut în continuare (de 
exemplu, drepturile de monopol au dus la creşterea pre-
ţurilor) iar problemele financiare nu au putut fi rezolvate. 
Când Carol I a solicitat parlamentului votarea unor 
noi impozite, parlamentul s-a folosit de această situa-
ţie pentru a-şi consolida propria poziţie (1628). S-a sta-
bilit printr-o hotărâre (Petiţia Drepturilor) ca doar acele 
venituri sunt legale care au fost votate de parlament iar 
o persoană poate fi reţinută numai în baza unei hotărâri 
judecătoreşti. După acestea Carol I nu a mai convocat 
parlamentul mult timp. 

FALIMENTUL GUVERNĂRII ABSOLUTISTE Din cauza 
guvernării arbitrare a lui Carol I situaţia politică internă 
a devenit din ce în ce mai tensionată. În această situaţie 
supuşii săi scoţieni s-au răsculat împotriva sa. Carol I a 
avut nevoie de armată ca să-i înăbuşe pe răsculaţi. Acest 
lucru a fost însă imposibil fără bani şi de aceea a fost ne-
voit să convoace parlamentul (primăvara lui 1640). Însă 
deputaţii au cerut în primul rând rezolvarea nemulţumi-
rilor lor, la care Carol a dizolvat parlamentul fără să-şi fi 
făcut treaba, ca apoi să fie nevoit de circumstanţe să îl 
reconvoace (toamna lui 1640).  Atunci, parlamentul s-a 
declarat indizolvabil şi a solicitat un guvern responsabil, 
ştergerea monopolurilor şi totala libertate a congregaţi-
ilor puritane. 

PERIOADA RĂZBOIULUI CIVIL (1642–1649) Carol I a re-
curs la violenţă împotriva parlamentului rebel: a vrut să-i 
aresteze pe deputaţii instigatori. Însă populaţia Londrei 
s-a alăturat parlamentului. Regele s-a văzut nevoit să 
fugă părăsind oraşul (1642).  Astfel a început războiul 
civil dintre rege şi parlament. Carol a pornit lupta ba-
zându-se pe sprijinul Angliei de nord-vest mai slab dez-
voltată economic şi cu o structură socială tradiţională. La 
început a obţinut mai multe victorii. Moderaţii din par-
lament (în mare parte comercianţii înstăriţi şi noua no-
bilime) care căutaseră o modalitate de înţelegere cu re-
gele au fost marginalizaţi în urma înfrângerilor. Puritanii 
radicali (în mare parte ţărănimea înstărită şi orăşenii din 
clasa de mijloc) care şi-au asumat o confruntare deschi-
să au organizat sub conducerea lui Oliver Cromwell 
[Cromuel] o armată fanatică (cei cu coaste de fier). Cro-
mwell s-a dovedit a fi un bun strateg şi armata parlamen-

tului l-a învins pe rege. Moderaţii dispuşi la o înţelegere 
cu regele – la presiunile lui Cromwell – au fost excluşi din 
parlament. Parlamentul a votat execuţia regelui (1649). 
Anglia a devenit republică. 

REPUBLICA LUI CROMWELL  Cromwell şi-a putut men-
ţine puterea împotriva moderaţilor care au condamnat 
execuţia regelui şi a radicalilor care solicitau continuarea 
transformărilor politice (de exemplu, generalizarea egali-
tăţii în faţa legii, comunizarea averilor) numai în condiţiile 
unei dictaturi bazate pe forţa armatei. Parlamentul care 
s-a opus dictaturii a fost dizolvat.

Dictatura lui Cromwell a servit în ultimă instanţă in-
teresele economice ale grupurilor de întreprinzători. 
Comerţul englez a fost protejat prin legea navigaţiei
(1651) care prevedea faptul că în Anglia numai vasele en-
gleze sau vasele care transportă marfa propriei lor ţări au 
dreptul să transporte marfă. Prin aceasta a fost înlăturat 
comerţul intermediar olandez. În războiul maritim care a 
urmat datorită aplicării acestei legi Anglia a învins Olan-
da şi a devenit astfel cea mai puternică putere maritimă. 

Cromwell a ocupat Scoţia şi, cu preţul unor lupte 
crâncene şi Irlanda înfăptuind astfel dominaţia engleză 
asupra insulelor britanice. Cuceririle au însemnat posibi-
lităţi uriaşe pentru întreprinzătorii englezi. Pământurile 
irlandezilor expropriaţi au fost în scurt timp cumpărate 
la preţuri derizorii de către oameni de afaceri englezi îm-
pingând în sărăcie pe locuitorii insulei irlandeze. 

INSTITUIREA MONARHIEI CONSTITUŢIONALE  Moartea
lui Cronwell a pus capăt republicii. După vremurile răz-
boiului civil şi dominaţia violentă a unei minorităţi între-
prinzătorii capitalişti au simţit nevoia de siguranţă şi liniş-
te. De aceea, având încredere în prestigiul regelui, i-au 
rechemat pe Stuarţi (restauraţia). Stuarţii au promis că 
vor coopera cu parlamentul. Acest lucru a fost la început 
chiar respectat însă mai târziu – bazânu-se pe sprijin fran-
cez – au încercat din nou să reintroducă absolutismul
şi să mărească rolul catolicismului.  

Pătura conducătoare engleză a fost adeptă regalităţii 
dar a respins absolutismul. Parlamentul s-a răzvrătit iar 
regele a fost deposedat de autoritate. Pentru ocu-
parea tronului a fost chemat olandezul protestant 
Wilhelm de Orania (1688–1702). Schimbarea dinastiei a 
fost numită revoluţia glorioasă (1688). Parlamentul l-a 
determinat pe noul suveran să accepte Declaraţia drep-
turilor (1689). Declaraţia drepturilor a asigurat dreptu-
rile cetăţeneşti fundamentale (liberatea individuală, de 
întrunire, religioasă, a presei şi a libertăţii de opinie) şi a 
fixat dreptul de control al parlamentului asupra pu-
terii executive. În acest fel a luat fiinţă autoritatea regală 
controlată de către organul legislativ, adică monarhia 
constituţională. 

Practica guvernării constituţionale s-a consolidat în 
anii ce au urmat. Regele nu a mai putut să intervină nemij-
locit în exercitarea puterii („regele domneşte dar nu gu-
vernează”). Legile au fost adoptate de către parlamentul 

26. Război civil în Anglia şi instituirea monarhiei constituţionale 
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format din deputaţi aleşi (puterea legislativă) şi numiţi 
de către rege iar legile au fost aplicate de către un gu-
vern resposabil faţă de parlament (puterea executivă).  

Membrii parlamentului (deputaţii) puteau fi  aleşi de 
către cei care dispuneau de o avere corespunzătoare (vot 
cenzitar). Deputaţii au format grupuri politice (partide). 
Pentru o bună cooperare între parlament şi guvern s-a in-
stituit practica după care regele a ales membrii guvernu-

lui dintre candidaţii din grupul majoritar. Şi posibilităţile 
politice ale regelui au fost reglementate prin legi: a avut 
dreptul de a dizolva parlamentul, de a anunţa noi alegeri 
şi de a semna (promulga) legile.

Sistemul monarhiei constituţionale, pe lângă libertăţi-
le cetăţeneşti, a asigurat şi libertatea în domeniul afaceri-
lor. În acest fel a fost stimulată dezvoltarea economică şi 
procesul de îmburghezire al societăţii. 

ARHIVĂ

EPOCA STUARŢILOR  
„Presbiteriul [sinodul constituit din presbiteri- principa-
la revendicare a calvinilor englezi] se raportează faţă de 

regalitate precum Dumnezeu faţă de Satan. Se adună laolaltă Jack, Tom şi Dick şi 
îmi judecă ei după bunul lor plac deciziile mele, Consiliul şi tot ceea ce facem. (…) 
Vă rog domnilor, timp de şapte ani să nici nu mai veniţi la mine cu asemenea tre-
buri. Dacă se vor scurge cei şapte ani iar puterile mele vor fi pe terminate, mă îngraş 
urât şi mi se va înfunda tracheea de la asmă, poate atunci o să vă ascult această do-
rinţă.” (Iacob I la negocierile purtate cu puritanii, 1604)

Analizaţi tonul din text! Stabiliţi dacă domnitorul este dispus să încheie o înţelegere, un 
compromis! Argumentaţi răspunsurile voastre! [ T ]

Portretul lui Carol I, de asemenea opera lui 
Van Dyck

Ce impresie doreşte să 
lase despre sine cel care 

a comandat portretele, regele. 
Comparaţi imaginea inspirată de 
aceste portrete cu cele învăţate 
despre Carol I!  [ T ]

Ce drepturi de bază a dorit să asigure Petiţia Drepturilor? Cum se raportează aceste 
puncte faţă de constituţionalismul englez al stărilor? Ce document de bază pot invo-

ca autorii petiţiei? [ T ]

Principalele scopuri ale Petiţiei drepturilor (1629):

§ Fără existenţa unei legi a parlamentului nu poate fi nimeni supus plăţii unor impozite, 
împrumuturi, cadouri, acţiuni de binefacere sau alte asemenea dispoziţii.

§ Om liber nu poate fi întemniţat fără o procedură judecătorească

§ Armata nu are dreptul de a se caza arbitrar în casele cetăţenilor

§ Este interzisă instituirea de tribunale extraordinare

FALIMENTUL GUVERNĂRII 
ABSOLUTISTE  

„I. Având în vedere faptul că în conformitate cu legile şi 
statutul acestei ţări parlamentul trebuie convocat cel pu-
ţin odată pe an pentru rezolvarea prejudiciilor cetăţenilor 

însă stabilirea locului şi datei convocării sale a fost din totdeauna dreptul maiestăţii 
sale sau a antecesorilor săi regeşti şi aşa a şi trebuit să fie; şi pentru că din experien-
ţă e bine ştiut faptul că omiterea convocării parlamentului a cauzat maiestăţii sale, 
regelui, bisericii şi imperiului diferite probleme şi neplăceri grave; de aceea pentru 
evitarea în viitor a unor asemenea griji şi neplăceri:

II. Să fie legiferat faptul ca (…) In cazul în care nu se convocă parlamentul prin 
porunca cu pecetea cea mare a Angliei şi acesta nu se întruneşte şi nu va fi ţinut 
(…) atunci (…) parlamentul trebuie să se întrunească şi să se ţină la locul obişnu-
it în Westminster, (…)

Alineatul IV dispune despre modul de alegere al deputaţilor locali în cazul în care 
nu s-ar emite convocarea sub pecete. Dispune ca adunările spontante ale alegăto-
rilor să trimită deputaţi (…)

IV. Se mai legiferează faptul ca nici un parlament convocat să nu mai poată fi di-
zolvat sau amânat într-un termen de 50 de zile de la întrunirea sa sau de la data 
stabilită a întrunirii, doar dacă acest fapt s-a petrece cu aprobarea maiestăţii sale, 
a moştenitorilor sau urmaşilor săi şi a ambelor camere ale parlamentului întrunit.”
(Legea parlamentului englez, 1641)       

Stabiliţi, pentru rezolvarea 
căror probleme se luptă par-

lamentul? Stabiliţi, care au fost cele 
mai importante noi prevederi şi în 
ce măsură depășesc acestea tradi-
ţiile?  [ T ]

Portretul triplex al regelui Carol I, opera lui 
Van Dyck
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„Nicio îndoială că sunt cel ales şi sem-
nul providenţei va fi asupra fiecărei 
fapte de-a mele (…)” (Oliver Cromwell 
despre menirea sa)   

„El este unul dintre mântuitorii Is-
raelului nostru căci Dumnezeu se ma-
nifestă printr-ânsul în mod minunat.” 
(Dintr-un articol de presă din vremea re-
spectivă) 

„Şi să nu umblaţi după obiceiurile 
acelui popor pe care îl alung din faţa 
voastră. Iar fiindcă au făcut toate aces-
tea, eu m-am scârbit de ei.
    Iar vouă vă spun că veţi moşteni pă-
mânturile lor, fiindcă eu vouă vi le dau 
spre moştenire, acel pământ unde 
curge miere şi lapte. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru care vă alege pre 
voi dintre popoare”. (Cartea a III-a a lui 
Moise – Ostaşii lui Cromwell, „sfinţii cu 
coaste de fier,” au năvălit asupra duş-
manului cântând psalmi)

Stabiliţi, ce factori au asigurat forţa 
militară a lui Cromwell?  [ T ]

Tabelul de ansamblu al războiului civil

În ce epoci importante poate fi îm-
părţită istoria Angliei între 1640 şi 

1689? Pe ce baze putem face această îm-
părţire? Ce fel de grupări social-politice 
s-au succedat la putere? (Vezi şi tabelul 
de la pagina 180.) Până când a durat pro-
cesul de radicalizare? Enumeraţi acei fac-
tori care au marcat schimbarea la putere 
a diferitelor grupări politice!   [ T ]

Decapitarea lui Carol I în 1649. Regele a fost condamnat la moarte de către parlamentul din care Cromwell, în 
prealabil, i-a exclus pe moderaţi

Explicaţi, de ce a fost o piatră de hotar printre grupurile parlamentare sentinţa 
în care s-a hotărât soarta regelui? Dezbateţi ce efecte a avut asupra situaţiei 

politice moartea regelui!  [ O ]

PERIOADA RĂZBOIULUI CIVIL  
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Teritorii anexate de către Anglia

Atacul lui Cromwell

Drogheda 
        1649 Marston Moor

 1644.

Naseby 1645

Calais

1588

  Parlament
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Canalul Mânecii

REGATUL
SCOŢIEI

REGATUL
ANGLIEI

IRLANDA

OLANDA

Legea navigatiei

înzecirea traficului

Anglia în secolul al XVII-lea

Caracterizaţi în baza hărţii 
economia engleză din seco-

lul al XVII-lea! Ce rol a jucat statul 
în acest proces? Ce cauze eco-
nomice şi politice au determinat 
poziţionarea geografică a părţilor 
aflate în conflictul din perioada 
războiului civil? Alcătuiţi în baza 
hărţii un tabel despre expansiu-
nea engleză!  [ T ]

Oliver Cromwell (1599-1658). Din cauza rapor-
turilor de forţe mereu schimbătoare şi-a putut 
menţine puterea doar prin menţinerea dictaturii 
militare. A vrut să se încoroneze pe sine drept 
rege dar armata îngrijorată că şi-ar putea pierde 
astfel influenţa, nu l-a sprijinit. Personalitatea 
marcantă a războiului civil a stârnit reacţii extre-
me din partea oamenilor: adepţii săi l-au dum-
nezeit, adversarii săi au vrut să-l nimicească. Au 
fost comise patru tentative de omor împotriva 
sa. Dormea în fiecare noapte în altă cameră. Cele 
două portrete care îl înfăţişază reflectă caracte-
rul controversat al personalităţii sale. 

Comparaţi cele două portrete 
contemporane! Care este mai 

apropiat de adevăr şi care reflectă 
imaginea pe care adepţii lui şi-au 
format-o despre el?  [ O ]

REPUBLICA LUI CROMWELL  
„În sprijinul stimulării creşterii capacităţii flotei co-
merciale şi a navigaţiei naţionale (…) se dispune în 

baza actualului parlament şi al autorităţii sale ca începând de la 1 decembrie 1651 
niciun fel de produse cultivate sau mărfuri produse în Asia, Africa şi America sau în 
părţile şi insulele aparţinătoare acestora nu pot fi transportate în Republica Engle-
ză sau Irlanda sau în alte ţări şi insule pe plantaţii şi terenurile care aparţin de aceas-
tă republică sau constituie proprietatea acesteia, cu niciun alt vas [altele decât cele 
engleze] sau mijloace de transport maritime (…) ci doar acelea care într-adevăr 
constituie proprietatea de drept al cetătenilor acestei republici sau a coloniilor sale 
şi ale căror căpitani şi marinari sunt de asemenea cetăţeni ai acestei republici; ace-
ia care în ciuda prezentei legi vor transporta sau importa aceste mărfuri se expun 
confiscării şi pierderii mărfurilor. Jumătate din mărfurile confiscate îi revine republi-
cii iar cealaltă jumătate le revine  persoanelor sau persoanei care au depistat aces-
te produse sau mărfuri (…)

Sus-menţionata autoritate mai dispune ca niciun fel de produse şi mărfuri care 
au fost produse sau cultivate în Europa sau în oricare parte aparţinătoare acesteia 
nu mai poate fi introdusă începând cu ziua de 1 decembrie a anului 1651 în Repu-
blica Engleză sau Irlanda sau în alte ţări şi insule pe plantaţii şi terenurile care apar-
ţin de această republică sau constituie proprietatea acesteia cu niciun alt vas (…) 
sau mijloace de transport maritime cu excepţia celora care într-adevăr constituie 
proprietatea de drept a cetăţenilor acestei republici sau a coloniilor sale şi ale că-
ror căpitani şi marinari sunt de asemenea cetăţeni ai acestei republici; cu riscul con-
fiscării şi pierderii acestor produse şi mărfuri dar şi a vaselor maritime, în cazul in-
troducerii lor în ţară în ciuda dispoziţiilor legale prezente (…)” (Navigation Act – Le-
gea navigaţiei, 1651)   

Faceţi un scurt rezumat al legii! Arătaţi, ce scopuri au urmărit legiuitorii! Stabiliţi, cine 
au fost cei mai importanţi concurenţi maritimi ai englezilor! Stabiliţi, interesele căror 

grupuri sociale a servit această lege!  [ T ]
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INSTITUIREA MONARHIEI 
CONSTITUŢIONALE  

„Guvernarea de aici pare monarhică doar pentru 
că ţara are un rege. Dar Anglia nu este de fapt o 
monarhie. Membrii parlamentului spun ce vor ei. 

Ei pot să-i dea în judecată şi pe cele mai importante persoane în stat.” (Din raportul 
solului regelui Franţei Ludovic al XIV-lea)  

„Lege despre mai buna protecţie a drepturilor supuşilor şi despre împiedicarea 
întemniţărilor de peste ocean.

Șerifii, gardienii de temniţe şi alţi funcţionari care au fost însărcinaţi cu paza 
vreunui supus al regelui pentru săvârşirea sau bănuiala săvârşirii unor infracţiuni 
deseori au amânat returnarea poruncilor din Habeas Corpus [„fie al tău trupul”] (…) 
adresate lor încălcându-şi atribuţiile şi cunoscutele legi ale ţării. În acest fel, mulţi 
dintre supuşii regelui sunt ţinuţi închişi în temniţe şi vor fi şi de acum încolo deși, 
conform legii, ar trebui puşi în libertate în schimbul unei cauţiuni. (…) Pentru a 
împiedica această stare de lucruri şi a uşura situaţia fiecărei persoane întemniţate 
pentru săvârşirea sau bănuiala săvârşirii unor infracţiuni, să fie legiferat faptul că în 
cazul în care vreunui şerif sau unor şerifi, gardieni de temniţe sau vreunui alt func-
ţionar le vor fi adresate poruncile din Habeas Corpus cu referire la oricare persoană 
aflată sub paza lor, (…) sunt datori a ne returna acea poruncă în termen de trei zile 
şi să prezinte trupul persoanei ţinute sub pază sau întemniţate (…) acelui judecă-
tor sau acelor judecători care au emis porunca respectivă (…) precum şi să prezin-
te adevăratul motiv al punerii sub pază sau a întemniţării respectivei persoane.” (Le-
gea Habeas Corpus, 1679)  

Observaţi, care este rolul pute-
rii legislative, al regelui şi al gu-

vernului! Faceţi o comparaţie între 
funcţionarea monarhiei constituţio-
nale şi a monarhiei bazate pe stări! 
Interpretaţi în baza imaginii grafice 
cunoscuta expresie, regele domneş-
te, dar nu guvernează!  [ S ]

Sistemul monarhiei constituţionale în Anglia

„(…) În 13 februarie 1689 în prezenţa maiestăţii sale (…) a fost emis un comunicat 
în scris conceput de către toţi membrii camerelor inferioare și superioare după cum ur-
mează:

1. Autoritatea puterii de stat, adică anularea temporară a valabilităţii legilor sau îm-
piedicarea aplicării lor, doar în baza prestigiului de care se bucură regele, este ilegală 
fără acordul parlamentului (…)

3. Instituirea sau dispunerea instituirii unor tribu-
nale bisericeşti sau alte asemenea comitete sau tribu-
nale este periculoasă şi ilegală.

4. Alocarea de fonduri băneşti în scopurile coroanei 
sub orice pretext sau în baza oricăriu privilegiu fără 
acordul parlamentului, pe o perioadă mai  lungă de 
timp şi în alt mod decât recomandarea specifică sau 
va specifica, este ilegală.

5. Supuşii au dreptul de a se adresa regelui iar pri-
gonirea sau arestarea din cauza înaintării petiţiei este 
ilegală.

6. Menţinerea şi organizarea pe timp de pace, fără 
acordul parlamentului, a unei armate permanente, 
este ilegală.

7. Supuşii care sunt protestanţi să poată purta armă 
pentru autoapărare.

8. Alegerile pentru parlament să fie libere.
9. Libertatea de opinie, de exprimare  şi negociere 

nu poate fi pusă la îndoială de către nici o autoritate în 
afară de cea a parlamentului.

11. Juraţii trebuie convocaţi şi demişi conform re-
gulamentelor iar juraţi în procese de înaltă trădare să 
fie doar cei ce deţin o moşie liberă.”  (Bill of Rights – De-
claraţia drepturilor, 1689) 

Faceţi un tabel cu drepturile ce îi revin parlamen-
tului şi cu cele ce îi revin regelui! Explicaţi, de ce 

este nevoie de protecţia protestanţilor! Prezentaţi, ce 
drepturi le sunt asigurate cetătenilor! Căutaţi în lexicoa-
ne, ce înseamnă expresia tribunale de juraţi! [ T ]

Prezentaţi condiţiile primei 
perioade a restauraţiei! Expli-

caţi, în ce sens nu mai există mo-
narhie, conform solului![ T ]

Explicaţi motivele emiterii 
legii! Faceţi un rezumat al ce-

lor mai importante prevederi din 
lege!  [ O ]
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În Anglia secolului al XVII-lea au avut loc evenimente furtunoase. Pentru caracterizarea celor întâmplate istorio-
grafia foloseşte deopotrivă expresiile război civil şi revoluţie. Se pune întrebarea, ce contează denumirea? Aceas-
ta poate fi însă importantă din mai multe puncte de vedere: progresează istoria în urma unor schimbări rapide, 
violente adică revoluţionare sau ca urmare a unei dezvoltări treptate sau prin combinaţia celor două?
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În Anglia secolului al XVII-lea au avut loc evenimente furtunoase. Pentru caracterizarea celor întâmplate istorio-În Anglia secolului al XVII-lea au avut loc evenimente furtunoase. Pentru caracterizarea celor întâmplate istorio-

violente adică revoluţionare sau ca urmare a unei dezvoltări treptate sau prin combinaţia celor două?

„Oraşul [Kleve – principat german pe cursul Rinului] este mic şi nu e prea mare 
şi nici prea atrăgător. (…) Oraşul nu dă dovadă de unitate mai mare nici în privin-
ţa religiei, aici existând trei religii recepte: reformată, adică lutherană, catolică mai 
răspândită decât celelalate două (dar papistaşii nu au voie să ocupe funcţii publi-
ce), iar în afară de aceştia mai există câţiva anabaptişti, dar care nu e o religie recep-
tă. Însă distanţa dintre credincioşi nu se reflectă în viaţa de zi cu zi. Oamenii lasă în 
linişte la latitudinea fiecăruia să îşi aleagă drumul pentru a ajunge la binecuvânta-
re. Eu nu am constatat între ei niciun fel de divergenţe sau dispute, care să fie avut 
motive religioase. Această convieţuire paşnică se datorează în parte conducerii lo-
cale a oraşului, dar şi lucidităţii şi caracterului bun al oamenilor. Căci ei, după cum 
am aflat, chiar dacă sunt de părere diferită, nu îi mână nici un sentiment secret de 
ură sau reavoinţă.” (Scrisoarea lui John Lock, 1665) 

Prezentaţi pe scurt situaţia diferitelor confesiuni în principatele germane! Explicaţi, 
care sunt după autor cauzele convieţuirii paşnice? [ O ]

„Sincer să fiu, religia catolică este cu totul altfel, decât ne-o imaginăm noi în An-
glia, iar acum gândesc altfel despre ea, decât gândeam când eram în ţară, unde 
suntem plini de prejudecăţi şi cunoaștem unele lucruri doar din spusele altora. Încă 
niciodată nu am întâlnit oameni atât de cordiali şi politicoşi, precum sunt preoţii 
catolici, de la care am avut parte de atât de multe atenţii, pentru care le voi fi me-
reu recunoscător. Dar ca să trec acum de la catolicii de bună credinţă la fraţii noş-
tri, la calvini, religia lor abia că se deosebeşte prin ceva de cea a a noastră, a presbi-
terienilor. Nu demult m-am întâlnit cu un predicator papă-lapte, care se ţinea foar-
te deştept, comportându-se ca un cavaler hoinar, pe care îl obligă jurământul să se 
ia la luptă cu orice străin care îi vine în cale. La început m-a salutat politicos, dar în-
dată ce am depăşit faza salutului reciproc, s-a luat de mine aruncând asupra mea 
întreaga greutate a argumentelor sale. Deoarece am bănuit că nu-i voi putea spu-
ne nimic care să-l clintească din necunoaşterea crezului său, i-a dat doar din când 
în când nişte replici sub forma unor întrebări.  În acest mod al parţilor m-am putut 
apăra, până când la sfârşit a obosit şi s-a sufocat de atâta înfocare; în acest fel am 
putut scăpa de el.” (Scrisoarea lui John Lock, 1665)

Faceţi un rezumat despre experienţele lui John Lock referitoare la diferitele confesi-
uni religioase. Alcătuiţi în scris un mic raport despre propriile experienţe!  [ O ]

Curente social-politice în Anglia secolului al 
XVII-lea

Ce specificităţi ale grupurilor 
social-politice engleze scoate 

în evidenţă tabelul? De ce nu pot fi 
făcute paralele clare între diferite-
le grupuri sociale şi cele politice? 
Care au fost „noile elemente” ale 
orientării sociale şi politice engle-
ze?   [ T ]

Să analizăm ce s-a schimbat în mod substanţial în Anglia (economia, relaţiile de proprietate, structura statului, viziuni, etc.)! 
Să facem un inventar ce anume s-a transformat într-o măsură mai mare sau mai mică, respectiv care sunt acele elemente 

care au evoluat treptat pe calea pe care porniseră şi mai devreme!  [ O ]

În Europa secolelor XVI-
XVII s-au accentuat conflic-
tele interconfesionale. Am 
văzut că şi evoluţiile socia-
le şi politice şi-au făcut apa-
riţia parţial prin prisma  as-
pectelor religioase şi au 
avut un efect reciproc pu-
ternic asupra lor. De exem-
plu, în timpul războiului ci-
vil din Anglia radicalii au 
fost radicali atât în progra-
mul lor social, cât şi în do-
meniul religios. În acea epo-
că, respectul faţă de celălalt, 
toleranţa au fost marginali-
zate şi doar puţine domenii 
au oferit un exemplu pentru 
generaţiile viitoare.
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În Europa secolelor XVI-În Europa secolelor XVI-

Să dezbatem în baza cunoș-
tinţelor acumulate şi cu aju-

torul surselor posibilităţile fana-
tismului şi ale toleranţei precum şi 
raportul dintre cele două!  [ O ]
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ZGUDUIREA TEMPORARĂ A AUTORITĂŢII REGALE  La 
începutul secolului al XVI-lea ca urmare a unor străduinţe 
seculare pe teritoriul Franţei a luat fiinţă o putere rega-
lă centralizată puternică. Concomitent cu aceasta, prin 
contopirea provinciilor s-a consolidat unitatea teritori-
ală a Franţei.

Politica de cuceriri a lui Francisc I (de Valois)(1515–1547) 
în Italia a eşuat în faţa opoziţiei Habsburgilor spanioli. Eşe-
curile politice externe au zguduit autoritatea regală. Ma-
nifestările împotriva puterii centrale s-au împletit cu 
expansiunea reformei. Astfel, a început un război de mai 
multe decenii (1562–1598) între catolici şi calvinii francezi, 
hughenoţii. 

Reforma calvină s-a răspândit în primul rând printre să-
răcimea oraşelor şi locuitorii din sudul ţării. În fruntea cal-
vinilor s-a aflat familia de Bourbon [burbon]. Confruntarea 
a fost deosebit de crudă. Cele mai sângeroase evenimente 
au avut loc – prin uciderea a mai multor mii de hughenoţi 
– tocmai la nunta lui Henric de Bourbon în Paris (noaptea 
Sfântului Bartolomeu, 1572). 

În decursul războiului religios casa de Valois s-a stins. 
Rege al Franţei a fost ales Henric de Bourbon înrudit pe 
linie secundă cu regele. Henric al IV-lea, (1589-1610) 
pentru a obţine tronul s-a convertit la religia catolică
(„Parisul merită o slujbă”) şi a pus capăt confruntărilor 
religioase. Pentru asigurarea liniştii a emis un edict de 
toleranţă (Edictul de la Nantes, 1598). În acesta a întărit 
poziţiile bisericii catolice dar cu anumite limite a permis şi 
hughenoţilor să-şi practice liber credinţa lor. 

Puterea regală franceză s-a clădit în mare parte pe im-
pozitele adunate de la ţărănime (nobilimea a beneficiat de 
scutirea impozitării) de aceea Henric a împiedicat – altfel 
decât în Anglia – alungarea ţăranilor de pe pământurile lor. 
Astfel, pământul nu a putut deveni proprietate capitalis-
tă. În agricultură nu au pornit transformările capitaliste, 
lucru care a împiedicat şi dezvoltarea industriei. În acelaşi 
timp însă regele dornic de a-şi consolida absolutismul a 
avut nevoie de creşterea veniturilor şi de aceea a sprijinit 
investiţiile în economie, inclusiv înfiinţarea de manufac-
turi. Având în vedere faptul că nobilimea a reprezentat cea 
mai mare putere de cumpărare, industria de produse de 
lux a început să se dezvolte simţitor. 

Ludovic al XIII-lea (1610–1643) sprijinindu-se pe mi-
nistrul său de stat cardinalul Richelieu [rişeliö] a continuat 
consolidarea autorităţii regale, iar din 1614 nu a mai con-
vocat adunarea stărilor franceze.  În absolutismul fran-
cez a luat fiinţă o formă specifică a deţinerii unor funcţii 
publice: funcţiile au ajuns să fie cumpărate. Astfel, pentru 
stat, plata funcţionarilor săi a însemnat nu doar cheltuială 
ci și venit.  Burghezia franceză a investit cu plăcere ba-
nii obţinuţi din afaceri în cumpărarea unor funcţii. Profitul 
calculat de pe urma deţinerii funcţiei publice consta în bu-
nurile ce puteau fi obţinute odată cu funcţia şi banii primiţi 
ca mită de la supuşi. Purtătorii unor funcţii mai importante 
au putut primi spre sfârşitul vieţii lor chiar şi rangul nobiliar 
(nobilime cu robă). 

DOMNIA REGELUI SOARE  După împlinirea vârstei majo-
ratului Ludovic al XIV-lea (1643–1715) a trecut sub coor-
donarea sa directă afacerile de stat. Aplicarea sarcinilor 
trasate de el le-a revenit miniştrilor şi secretarilor săi de stat 
dar orice chestiune mai importantă trebuia aprobată 
de către rege. La nivel local (în oraşe şi în provincii) admi-
nistrarea a fost în mâna stărilor dar trimişii regelui (inten-
danţii) au asigurat aplicarea voinţei regelui. Astfel, puterea 
centrală a controlat şi în provincie administraţia stărilor. 

Ludovic al XIV-lea care a guvernat ţara cu ajutorul a 
câtorva mii de oameni de-ai săi a dispus construirea la 
o distanţă sigură dar în apropierea capitalei la Versailles 
[versai] a unui uriaş complex de palate. Versailles-ul a fost 
nu doar un complex de clădiri amenajate pompos ci şi un 
centru de putere, centrul vieţii politice şi sociale france-
ze. Ludovic, prin modul de viaţă luxos de la curtea regală, 
şi-a lipit de el aristocraţia franceză. A ţinut ochii pe ea şi a 
determinat-o să aibe un stil de viaţă costisitor sprijinind-o 
cu donaţii regale. (Dat fiind faptul că toată puterea, gloria 
şi toate rangurile  au emanat de la el, a fost numit Regele 
Soare.)

Regele Soare a sprijinit artele. Pompa curţii sale a avut 
menirea să vestească puterea sa atât în ţară cât şi peste ho-
tare. Domnitorii şi marii aristocraţi ai Europei au început 
rând pe rând să îşi construiască şi ei palate imitându-le pe 
cele de la Versailles.

Ludovic al XIV-lea, în interesul unităţii statului, a revocat 
Edictul de la Nantes (1685). Protestanţii au redevenit cato-
lici sau au părăsit ţara. Emigrarea industriaşilor protestanţi 
a însemnat o mare pierdere pentru economia Franţei con-
tribuind totodată la relansarea economică a Ţărilor de Jos 
şi a Prusiei care i-au primit în ţară. 

POLITICA ECONOMICĂ, ARMATA Statul absolutist s-a 
străduit să relanseze economia pentru a fi capabil să între-
ţină financiar curtea şi armata. În acea epocă posibilităţile 
statului au fost foarte limitate: a putut influenţa economia 
numai prin vămi, facilităţi de impozitare. Ministrul lui Lu-
dovic, Colbert [colber] a protejat industria franceză de 
concurenţa străină prin instituirea de vămi mari dar a 
facilitat exportul prin vămi mici. În cazul materiilor pri-
me a procedat tocmai invers. A asigurat pentru industria 
internă importul de materii prime în baza unor vămi mici 
şi a reuşit datorită unor vămi mari la export să menţină în 
ţară materiile prime. Ideile sale politico-economice poartă 
denumirea în istoria economiei de mercantilism.   

Statul a sprijinit şi cu împrumuturi înfiinţarea de manu-
facturi. În vederea relansării economice a fost dezvoltată 
infrastructura: de exemplu, au fost amenajate canale pen-
tru a uşura transportul. Măsura de facilităţi la impozitare 
pentru familiile cu mulţi copii a servit la asigurarea bunei 
funcţionări a armatei. 

Ludovic, bazându-se pe veniturile sale din ce în ce mai 
mari, a înfiinţat un nou tip de armată, așa-numita armată 
regulară. Aceasta este deja o armată permanentă cu ofi-
ţeri de carieră şi militari recrutaţi în permanenţă. Mili-
tarii nu au primit o soldă mare fiind obligaţi la un serviciu 

27. Absolutismul francez
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militar pe termen lung. Militarii (soldaţii recruţi) au fost 
instruiţi pentru luptă, ţinuţi strict disciplinaţi, îmbrăcaţi în 
uniforme şi cazaţi în cazărmi.

Pentru ofi ţeri au fost înfi inţate şcoli de ofi ţeri în func-
ţie de diferitele categorii de arme şi unde pregătirea a fost 
foarte temeinică. Noua armată de mase a fost mereu pre-
gătită pentru orice intervenţie. Disciplina şi pregătirea sa 
a făcut posibilă armonizarea diferitelor categorii de arme. 
În acest fel, armata regulară a devenit superioară celei 
tradiţionale formată din mercenari. 

POLITICA DE MARE PUTERE  Numărul mare de locuitori, 
puterea regală absolută care a concentrat resursele ţării şi 
armata regulară au făcut din Franţa cea mai mare pute-
re de pe continent.  În Europa aceasta s-a extins mai ales 
pe seama Germaniei fărâmiţate (Alsacia şi Lorena). Scopul 
lui Ludovic a fost extinderea până la o frontieră natura-
lă, adică până la Rin. Cuceririlor teritoriale în detrimentul 
Germaniei li s-au opus Habsburgii austrieci. Francezii, în 

concurenţa lor cu Habsburgii pentru supremaţie – care 
mai târziu s-a manifestat şi în confruntările pentru tronul 
spaniol – s-au folosit şi de Imperiul Otoman. Însă Habsbur-
gii au găsit aliaţi în puterile maritime care s-au împotrivit 
hegemoniei Franţei. 

Franţa lui Ludovic al XIV-lea a participat şi în procesul 
de colonizare. Francezii s-au aşezat în Canada şi în valea 
râului Mississippi, regiune pe care au numit-o după regele 
Ludovic, Louisiana [luiziana]. În secolul al XVII-lea a început 
pătrunderea francezilor şi în India.

Franţa însă a obţinut cel mai important profit de pe 
urma comerţului levantin tradiţional care s-a datorat re-
laţiilor de prietenie cu Imperiul Otoman. În Orientul Apro-
piat au transportat produse industriale în schimbul mate-
riilor prime şi a metalelor preţioase. Conducerea franceză 
a acordat o importanţă mai mare regiunii levantine decât 
regiunilor coloniale îndepărtate care însă pe termen lung 
putea aduce venituri mai mari şi asigura o poziţie de mare 
putere mai bună.  

ARHIVĂ

ZGUDUIREA TEMPORARĂ 
A AUTORITĂŢII REGALE  

„Atunci, regele de Navarra [regele Henric al IV-lea 
de mai târziu] şi prinţii de Condé au fost aduşi în 
faţa regelui care văzându-i pe aceştia, le-a spus că 

în regatul său, de acum înainte, va tolera doar o singură religie; de aceea vrea ca ei 
să trăiască după obiceiul înaintaşilor lor, adică să meargă la slujbă dacă viaţa şi ave-
rea lor le este importantă. Regele de Navarra, fără ca să fi acceptat propunerea re-
gelui, i-a răspuns cu smerenie. Prinţul de Condé, fiind el mai necioplit de firea sa, a 
dat un răspuns mai dur şi pe care regele l-a ameninţat chiar cu pierderea capului în 
cazul că nu îşi schimbă părerea în timp de trei zile, timp de răgaz pe care regele i la 
dat numindu-l totodată încăpăţânat, intransigent, rebel şi fiul rebelilor.

Ceilalţi hughenoţi aflaţi în palatul Louvre a căror viaţă au salvat-o până atunci 
banii sau rugăciunile, au promis că vor face totul întocmai cum va poruncii regele 
(…) De îndată au tras clopotele de primejdie ale palatului, ca să fie atacaţi ceilalţi 
hughenoţi care trăiesc în oraş, fără deosebire de rang sau sex. Drept pretext s-au 
folosit de zvonul răspândit de ei înşişi că ar fi descoperit o conjuraţie împotriva re-

gelui, a mamei şi a fraţilor acestuia şi că aceasta ar 
fi fost pusă la cale de hughenoţi, (…) la care rege-
le a dat dispoziţia că nu trebuie cruţat nici un hu-
ghenot. 

Curtenii şi soldaţii gărzii regale au fost cei care 
i-au executat pe nobili punând capăt cu sabia şi fo-
cul acelor procese (cum s-ar zice) pe care pana, hâr-
tia şi justiţia nu au fost în stare să le rezolve până 
atunci.” (Din descrierea lui Théodore de Bèze)  

Noaptea Sfântului Bartolomeu în Paris (pictură de F. Dubois). 
În noaptea spre zorii zilei de de 24 august 1572, 
în timpul nunţii căpeteniei calvinilor francezi Henric de Navarra, 
catolicii au ucis în Paris 2-3000 de hughenoţi. După acestea, 
şi în provincie au avut loc măceluri. 
Contemporanii acelor vremuri vorbesc de 30 000 
de victime dar această cifră este probabil exagerată.  

Prin ce s-a caracterizat compoziţia confesională a 
Franţei? Ce fel de metode au folosit? La ce a fost 

folosită răfuiala?  [ O ]

Stabiliţi, în ce scop a dorit 
domnitorul să folosească 

această răfuială? Arătaţi, care te-
orie a calvinilor a oferit prilejul 
învinuirii de conjuraţie? Stabiliţi, 
ce anume indică părerea autorului 
sursei? Comparaţi evenimentele 
redate în imagine cu cele descrise 
în text! [ T ]
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„Prin acest edict proclamăm pe vecie şi ire-
vocabil, declarăm şi dispunem (…)

1. Ca amintirea tuturor acelor lucruri pe care 
una sau alta dintre părţi le-a săvârşit de la în-
ceputul lunii lui mărţişor a anului 1585 până la 
încoronarea noastră precum şi în timpul turbu-
lenţelor de până atunci şi cele din acea vreme – 
să fie date uitării şi să dispară pe viitor ca amin-
tirea unor asemenea lucruri care nici nu s-au în-
tâmplat (…)

3.Dispunem, ca regligia apostolică romană 
catolică să fie permisă şi reinstaurată în regatul 
nostru şi în toate localităţile şi locurile din ţări-
le aflate sub autoritatea regatului nostru, aco-
lo unde practicarea ei a fost întreruptă, ca [de 
acum înainte] să poată fi practicată netulburat 
şi liber (…)

6. Şi pentru ca între supuşii noştri să nu ră-
mână nici un fel de prilej pentru tulburări şi confruntări, le-am permis şi le permitem 
adepţilor aşa numitei religii reformate ca în regatul nostru şi în toate localităţile şi lo-
curile din ţările aflate sub autoritatea regatului nostru să trăiască şi să locuiască fără 
ca cineva să-i interogheze, să prigonească sau să le facă vreun rău. Să nu fie constrânşi 
de dragul unor treburi religioase să facă lucruri care contravin conştiinţei lor sufle-
teşti. Să nu fie căutaţi prin case şi încăperi unde vor locui (…)

9. Deasemenea le permitem adepţilor religiei [reformate] practicarea [liberă] a reli-
giei lor şi continuarea acestei practici în toate acele oraşe şi localităţi în care a fost in-
trodusă religia lor şi a fost practicată în public (…)

13. Interzicem la modul cel mai hotărât practicarea de către adepţii religiei [refor-
mate] sub orice formă dacă aceştia se implică cu chestiunile religioase în creşterea, 
educarea, îndrumarea, disciplinarea copiilor sau a altora în regatul nostru (…) cu ex-
cepţia locurilor prevăzute şi permise în prezentul edict.

14. De asemenea [interzicem] practicarea numitei religii [reformate] la curtea noas-
tră şi în suita noastră, la fel precum şi în teritoriile şi ţările noastre de dincolo de munţi 
precum şi în oraşul nostru, Paris, şi în zona sa limitrofă pe o rază de cinci mile (…) 

27. (…) adepţii așa-numitei religii reformate sunt apţi pentru ocuparea şi practi-
carea oricărei stări (a stărilor), demnităţi, post şi funcţii publice (…)” (Din Edictul de la 
Nantes, 1598)  

Cardinalul Richelieu, îndrumătorul politicii 
lui Ludovic al XIII-lea. În această perioadă, 
din rândul clerului înalt, au fost cu mai multe 
ocazii conducători ai afacerilor de stat. Mâna 
dreaptă a lui Henric al IV-lea a fost cardinalul 
Sully [sülli] iar în locul tânărului Ludovic al 
XIV-lea afacerile de stat au fost conduse de 
către Mazarin [mazaren] 

Evaluaţi dacă acest feno-
men indică rolul primordial 

al bisericii sau al regelui?  [ T ]

„Când Maiestatea Voastră aţi decis să mă chemaţi în consiliul regesc acordâdu-mi 
încrederea în rezolvarea afacerilor Domniei Voastre, pot să spun cu curaj că hughe-
noţii au împărţit ţara cu Domnia Voastră, că domnii cei mari s-au comportat de par-
că nici nu erau supuşi iar cei mai puternici guvernatori de provincii s-au comportat în 
posturile lor ca nişte suverani. 

Pot să spun că atât acest exeplu cât şi celălalt au fost pe cât se poate de dăunătoa-
re statului, că şi cele mai ordonate instituţii au ieşit în evidenţă prin dezordinea crea-
tă şi că supuşii în multe privinţe au micşorat prestigiul legal al Maiestăţii Voastre ca să 
o ridice pe a lor proprie deasupra limitelor gândirii sănatoase. (…)

V-am promis că în toate acţiunile mele o să mă folosesc de prestigiul pe care l-am 
primit pentru a nimici partidul hughenoţilor, pentru a umili trufia celor mari, pentru 
a-i constrânge pe supuşi să-şi facă datoria şi ca numele Maietăţii Voastre să fie ridicat 
la acel nivel, pe care îl merită (…)” (Din testamentul politic al lui Richelieu)  

Stabiliţi, împotriva căror grupuri a întreprins măsuri cardinalul? Arătaţi care a fost 
scopul lui!  [ T ]

Un catolic fanatic îl ucide pe Henric al IV-lea. 
Împotriva regelui au mai avut loc şi  mai înain-
te numeroase alte atentate 

În ce fel a periclitat Edictul de 
la Nantes interesele catolicilor? 

Interpretaţi cunoscând gândirea 
epocii respective comportamentul 
catolicului fanatic!  [ T ]

Stabiliţi, practicarea cărei religii este sprijinită de către domnitor? Ce religie permite şi 
ce condiţionări impune? Enumeraţi drepturile pe care edictul le asigură protestanţilor! 

Indicaţi contradicţiile care apar în text!  [ T ]
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DOMNIA REGELUI SOARE   
„În provincia Champagne vom numi o persoană care să 
corespundă acestei misiuni în mod corespunzător. Prin 

misiunile cu care ne-aţi servit şi pe care vi le-am acordat până acum  ne-am putut 
convinge că în alegerea nostră nu am fi putut găsi o persoană mai potrivită având 
încredere în capacităţile, experienţele, integritatea morală, perspicacitatea, fideli-
tatea Domniei Voastre şi abnegarea de care aţi dat dovadă faţă de noi. (…) Să par-
ticipaţi la şedintele generale guvernale locale ale amintitei provincii şi ale trupelor 
noastre precum şi la cele ţinute de guvernatorii oraşelor în vederea rezolvării ser-
viciilor noastre, în măsura în care prezenţa Domniei Voastre va fi necesară. Să gră-
biţi colectarea în provincia noastră menţionată a impozitelor pe răboj cât şi a celor 
în natură cât şi a altor dări obligatorii împiedicând delapidarea şi sustragerile care 
pot apărea cu ocazia amintitelor colectări de impozit şi să faceţi în general tot posi-
bilul pentru buna desfăşurare a lucrurilor amintite (…) Pentru îndeplinirea acestei 
misiuni vă dăm prin prezenta scrisoare o încredinţare şi o poruncă deosebită privi-
toare la treburile prezente; de aceea poruncim guvernatorilor generali ai amintitei 
noastre provincii şi armatei noastre care se află acolo (…) şi oricăror alţi supuşi de-
ai noştri, să vă recunoască de drept şi sub povara învinuirii de nesupunere să vi se 
supună în calitatea pe care o aveţi, fiindcă aşa ne place nouă.” (Scrisoarea de acredi-
tare a unui intendant, 1642) 

Enumeraţi în baza sursei atribuţiile intendantului! Stabiliţi, după ce criterii a ales 
domnitorul un intendant! Stabiliţi, ce posibilităţi a avut intendantul faţă de reprezen-

tanţii organelor locale!  [ T ]

„Au făcut concursuri de laudă şi cu asta l-au stricat. Aceste laude, sau mai bine 
spus linguşeli, i-au plăcut într-atât de mult încât le-a primit şi pe cele mai neferici-
te, şi pe cele mai dure, pe semne, complăcându-se cu ele (…) Acest defect al său a 
tot crescut. În final, a atins dimensiuni incredibile, deşi el nu era prost şi avea şi ex-
perienţe de viaţă (…)

Aceia care au putut fi în permanenţă sub ochii regelui au avut un prestigiu şi o 
influenţă deosebită. De exemplu, miniştrii puteau să se perinde în faţa regelui zi de 
zi. (…)

I-a plăcut în toate să fie pompos, extraordinar şi din belşug. Şi-a răspândit gus-
tul în mod calculat şi intenţionat în întreaga curte. Cine a vrut să-i câştige favorurile 
a pus totul în joc pentru bucuriile mesei, haine, caleşti, jocuri de noroc. Unora chiar 
le-a şi impus să facă întocmai așa. Şi în timp ce a făcut o chestiune de onoare din lux 
şi risipă, de la unii ba chiar a şi pretins să se comporte aşa, a sărăcit pe rând famili-
ile aristocratice până când au ajuns să depindă toate doar de îndurarea şi mila lui. 
Trufia sa şi ambiţiile sale i-au fost satisfăcute prin acea curte măreaţă, strălucitoare. 
(…)” (Din memoriile prinţului Saint Simon) 

„Noi, Ludovic etc. strămoşul nostru glorios rege-
le Henric cel Mare, dorind să prevină ca pacea ob-
ţinută a supuşilor săi să nu mai fie tulburată după 
suferinţele cauzate de războaiele interne şi externe 
din cauza aşa numitei religii reformate, aşa cum s-a 
mai întâmplat în vremea înaintaşilor lor, a fost regle-
mentată purtarea faţă de adepţii menţionatei religii 
prin edictul emis în aprile 1598 la Nantes. (…)  A fă-
cut atunci acest fapt ca după hotărârea sa să poa-
tă conlucra în condiţii cât mai bune la reîntoarce-
rea tuturor celor care s-au îndepărtat atât de uşu-
ratic de biserică. (…) În momentul de faţă apreciem 
că (…) prin strădaniile noastre am atins scopul pe 
care ni l-am propus dat fiind că cea mai mare şi mai 
bună parte a supuşilor noştrii aparţinând aşa numi-
tei religii reformate au trecut la credinţa catolică. Iar 
astfel, având în vedere faptul că tot ceea ce s-a sta-
bilit prin edictul de la Nantes în favoarea adepţilor 
aşa numitei religii reformate a devenit inutil, consi-
derăm că pentru ştergerea amintirilor tulburărilor, 

Ludovic al XIV-lea. Pictura scoate în evidenţă 
gamba regelui de frumuseţea căreia  domni-
torul a fost foarte mândru. 

În ce măsură exprimă pic-
tura atotputernicia Regelui 

Soare?  [ T ]

Artişti artizani îşi prezintă regelui creaţiile. Imagine de gobelin de epocă 

Ce rol a jucat pompa la curtea regelui Ludovic al XIV-lea? Ce ra-
mură industrială s-a dezvoltat în urma vieţii luxoase de la curtea 

regală?  [ O ]

Formulaţi, ce rol a atribu-
it domnitorul curţii şi vieţii 

pompoase de la curte? Stabiliţi, 
în ce măsură a contribuit curtea 
la asigurarea autorităţii absolute! 
Arătaţi, de ce mijloace s-a folosit 
regele pentru a-şi atinge scopu-
rile! Explicaţi, ce influenţă a avut 
puterea asupra lui Ludovic care a 
început să domnească din tinere-
ţe!  [ T ]

7

8

9

10



Epoca modernă timpurie / 185

Castelul de la Versailles şi parcul său (reprezentare contemporană). Partea de mansardă a acoperişului a 
fost parţial proiectată de către Mansart iar grădina franţuzească de către Le Notre    

Ce funcţii a îndeplinit complexul de castele? De ce nu s-a construit pa-
latul regal în Paris? Formulaţi în baza imaginii principalele trăsături ale 

grădinii franceze!  [ T ]

dezordinii şi problemelor cauzate de această falsă religie nu putem face nimic mai 
bine decât (…) să revocăm în întregimea sa Edictul de la Nantes.” (Decretul lui Ludo-
vic al XIV-lea, 1685)  

Stabiliţi,  după Ludovic al XIV-lea,  care este scopul Edictului de la Nantes şi cum vede 
el rolul reformaţilor în istoria Franţei? Comparaţi acestea cu cunoştinţele acumulate! 

Explicaţi, ce scopuri serveşte argumentaţia domnitorului? [ T ]

POLITICA ECONOMICĂ  ARMATA             
POLITICA DE MARE PUTERE   

„Colbert vrea să facă din Franţa o ţară mai bo-
gată decât toate celelalte, (…) şi nu precupeţeş-
te nicio ocazie să împământenească şi în Fran-

ţa ramurile industriale din alte ţări.... Ca să evite neplăcerile provenite din schimbul 
banilor, banii trebuie trimişi în Franţa, spre totala satisfacţie a lui Colbert, care se 
străduieşte din plin ca prin aceasta să îmbogăţească Franţa.” (Relatarea trimisului ve-
neţian despre politica economică a lui Colbert)   

„Olandezii ne transportă produse industriale, ca în schimb pentru acestea să 
primească materiile prime de care au nevoie. Mai bine ar trebui să înfiinţăm şi la noi 
manufacturi care nu doar să ne satisfacă propriile noastre necesităţi ci care să pro-
ducă şi pentru export. În acest fel ar intra bani în ţară ceea ce este cel mai importat, 
ba chiar principalul scop al comerţului (…) Pe lângă cantitatea mai mare de bani 
gheaţă, va fi în beneficiul manufacturilor ca un milion de şomeri îşi vor putea câşti-
ga în acest fel pâinea. Pe deasupra, mulţi şi-ar putea găsi de lucru pe vase şi în por-
turi. Creşterea numărului de vase măreşte forţa şi puterea statului. Acestea sunt ţe-
lurile pe care regele iubitor de popor, binevoitor trebuie să le aibă în vedere.” (Pro-
punerea de rezoluţie lui Colbert către rege, 1664) 

Rezumaţi pe scurt care a fost 
scopul major al lui Colbert! 

Stabiliţi, ideile cărei şcoli econo-
mice pot fi regăsite în dispoziţiile 
lui Colbert! Stabiliţi, în ce formă s-a 
implicat statul în viaţa economică!  
[ T ]

Trebuie să facem eforturi ca în 
Le Havre să existe vase capabile să 
transporte mărfuri în Galicia  [spa-
niolă], Portugalia şi Spania şi trebu-
ie să le dăm asigurarea că regele va 
pune la dispoziţia lor vase de război 
pentru însoţirea lor. Trebuie să luăm 
în considerare împreună cu domnii 
intendanţi Derier şi Gelet cum s-ar 
putea face uşor navigabil râul Scar-
pe pentru a face posibilă navigaţia 
de la Douai până la Lille şi pentru a 
face practicabile drumurile în vede-
rea facilitării trasporturilor.” (Dispozi-
ţia lui Colbert, 1667)  
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Franţa în secolele XVI-XVII

Cu ce alte chestiuni s-au împletit conflictele dintre catolici şi hu-
ghenoţi? Ce efecte economice a avut alungarea din ţară a hu-

ghenoţilor? Cu ce regiuni a avut Franţa relaţii comerciale? Caracteri-
zaţi specificităţile diferitelor regiuni ale Franţei (importanţa regiunii, 
produsele lor specifice, efectul lor asupra economiei franceze)!  [ T ]
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Absolutismele – după cum 
am văzut – au luat fiinţă în 
fiecare stat în mod diferit şi 
nu au reuşit să acapareze în 
aceeaşi măsură puterea. To-
tuşi, când definim absolutis-
mul, ne referim la exercita-
rea fără limite a puterii. Toto-
dată, din cele învăţate până 
acum putem observa că pu-
terea absolutistă, pe lângă 
tendinţele de a-şi organiza o 
armată, a dispus de un apa-
rat de stat încă modest şi nu 
a putut să controleze toate 
domeniile vieţii sociale. 

Absolutismele – după cum Absolutismele – după cum 

domeniile vieţii sociale. 

Arătaţi cu ajutorul imaginii grafice care domenii şi în ce măsură s-au aflat acestea 
sub controlul domnitorului absolutist şi care au dispus încă şi în Franţa de o oarecare 

independenţă! Faceţi o comparaţie între puterea şi posibilităţile domnitorului despotic şi 
cel absolutist! ! [ O ]

Faceţi o comparaţie între domnitorii francezi, englezi şi spanioli privitor la felul în care 
s-au raportat faţă de stări şi biserică! Analizaţi, ce efecte a avut puterea absolutistă în 

aceste ţări asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale!  [ S ]

Transformările în armată în Europa Occidentală şi Centrală

Enumeraţi ce fel de armate au succedat în Euro-
pa de la începutul Evului Mediu! Ce relaţii pot fi 

observate între armata unui stat şi condiţiile social-e-
conomice ale statului respectiv? [ T ]

Sistemul de fortificaţii al marchizului Vauban 
[voban]. Inginerul militar francez Vauban a înnoit 
tehnica de construire a fortificaţiilor

De ce a avut nevoie Franţa în 
timpul regelui Ludovic al XIV-

lea de noi fortificaţii? Descrieţi în 
baza desenului inovaţiile aplicate!  [ T ]

Sistemul absolutismului francez
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HABSBURGII AUSTRIECI Casa de Habsburg stăpânea 
în secolul al XVI-lea deja de mai multe secole Austria iar 
titlul de împărat al Imperiului Romano-German s-a 
moştenit în cele mai multe cazuri între membrii familiei. 
Fratele mai mic al lui Carol al V-lea, Ferdinand I în anul 
1526 – printr-un contract de căsătorie mai vechi – a ob-
ţinut coroana cehă şi cea ungară. Odată cu coroana Un-
gariei a devenit sarcina Habsburgilor și apărarea contra 
turcilor. Nu au reuşit să apere întreg teritoriul Ungariei, 
dar – nu cu puţine sacrificii materiale – au oprit înaintarea 
turcilor şi s-au pregătit pentru o apărare de durată. 

După abdicarea lui Carol al V-lea Casa de Habsburg 
s-a scindat în două: Filip al II-lea, întemeietorul ramurei 
spaniole a moştenit partea mai mare şi mai bogată (terito-
riile spaniole, italiene, cele din Ţările de Jos precum şi co-
loniile). Ferdinand I şi ramura austriacă a ajuns în posesia 
ţărilor dunărene şi a titlului de împărat romano-german. 

Ferdinand I (1526–1564) a moştenit un conglomerat 
de ţări care cu greu s-ar putea numi un imperiu: în fiecare 
ţară, provincie era în floare sistemul stărilor, iar prestigiul 
instituţiei regale decăzuse simţitor. Ferdinand şi urmaşii 
săi s-au străduit să îşi organizeze ţările ca un impe-
riu şi să mărească rolul autoriţătii regale. Ferdinand 
a înfiinţat în întreg imperiul oficii centrale (Cancelaria 
Aulică, Camera Aulică, Consiliul Aulic de Război). Veni-
turile regale scăzute (datorate mai ales lipsei dezvoltării 
economice) nu a făcut posibilă întreţinerea unei armate 
permanente puternice astfel încât separarea provincii-
lor în baza sistemului stărilor a rămas neschimbată. În 
secolul al XVI-lea Habsburgii au domnit în baza împărţirii 
puterii cu stările privilegiate. În acelaşi timp însă au reu-
şit să îşi menţină întreg imperiul lor central-european, ba 
chiar au stăvilit şi înaintarea turcilor. 

Habsburgii catolici au sprijinit în ţările lor contrarefor-
ma pentru că – pe lângă convingerile lor religioase – au 
văzut în catolicism o posibilitate de consolidare a pute-
rii centrale.  În opoziţia lor faţă de absolutism, stările la 
rândul lor au folosit reforma religioasă ca armă pentru a 
opune rezistenţă centralismului. 

RĂZBOIUL DE TREIZECI DE ANI (1618–1648) La izbuc-
nirea „războiului mondial” din secolul al XVII-lea au con-
dus mai multe divergenţe de interese. Pe de o parte s-au 
aflat pe poziţii opuse Habsburgii şi supuşii protestanţi 
ai imperiului lor (cehi, austrieci, maghiari). Pe de altă, 
parte Habsburgii şi principii protestanţi ai Imperiului Ro-
mano-German. În al treilea rând, puterile vecine (Dane-
marca, Suedia, Franţa) interesate în slăbirea Habsburgi-
lor şi a Imperiului Romano-German. Războiul a izbucnit 
mai ales din cauza divergenţelor între aceste puteri 
dar au jucat un rol şi divergenţele de ordin religios, de 
aceea – mai ales la începutul său – putem vorbi şi despre 
un război religios. Războiul a fost purtat cu armate de 
mercenari care au cauzat nişte distrugeri imense, dat 
fiind faptul că în lipsa alimentării lor continue şi-au aco-
perit necesităţile din jefuirea teritoriilor ocupate. Prin-

cipalul loc de desfăşurare a războiului a fost Germania 
care şi-a pierdut aproape jumătate din populaţia sa.

În prima fază a războiului, cea cehă, cehii au refuzat în-
coronarea lui Ferdinand al II-lea (1618) care dorea instau-
rarea absolutismului şi au introdus o guvernare a stărilor. 
Ca rege au ales un principe german protestant. Însă în 
1620 cehii au suferit înfrângere din partea mercenarilor 
imperiali în bătălia din apropierea Pragăi, la Muntele Alb.  
Instituţiile stărilor şi protestantismul au fost desfiinţate, 
iar Cehia a devenit provincie ereditară a Habsburgilor. 

În a doua fază s-a implicat regele danez de partea 
principilor protestanţi germani. Faza daneză a adus din 
nou victoria Habsburgilor, graţie în mare parte formida-
bilului strateg Wallenstein. 

În a treia fază, cea suedeză regele suedez Gustav Adolf 
al II-lea a obţinut victorii cu armata sa regulară formată 
din ţărani. Dar regele a căzut pe câmpul de bătălie după 
care, a părut că şi suedezii vor pierde războiul. 

Când părţile beligerante (aflate în război) şi-au epuizat 
resursele materiale, în război s-a implicat Franţa (faza a 
patra, cea franceză) care a fost interesată de fărâmiţarea 
Germaniei având ambiţii de a juca rolul de superputere 
în Europa (de a deţine supremaţia). Richelieu – punând 
la o parte cauza catolicismului pentru interese de putere 
– s-a implicat de partea principilor protestanţi ceea ce a 
decis soarta războiului. Habsburgii s-au văzut nevoiţi să 
încheie pace. Pacea westfalică care a pus capăt războ-
iului (1648) a reconfirmat libertatea religioasă de la Au-
gsburg, a asigurat independenţa principatelor germane 
şi prin aceasta a consfinţit fărâmiţarea teritorială a Im-
periului Romano-German. Franţa a acaparat noi terito-
rii din Germania (şi Suedia a primit importante teritorii). 

În Germania, puterea Habsburgilor a devenit nomina-
lă. Totodată, în Imperiul Habsburgic războiul s-a terminat 
cu înfrângerea stărilor. În Austria şi Cehia s-a putut insta-
ura absolutismul ceea ce a asigurat statutul de mare pu-
tere al monarhiei dunărene. 

RĂZBOIUL SPANIOL DE SUCCESIUNE (1701–1714)  
După încheierea Războiului de 30 de Ani Franţa lui Lu-
dovic al XIV-lea a continuat extinderea de-a lungul Ri-
nului ceea ce a dus la războaie permanente. Au existat 
situaţii în care monahia dunăreană a Habsburgilor a fost 
nevoită să ducă o bătălie pe două fronturi cu francezii 
şi cu aliaţii acestora, Imperiul Otoman. Însă la sfârşitul 
secolului al XVII-lea absolutismul Habsburgilor s-a con-
solidat, a fost organizată armata regulară şi i-au alungat 
pe turcii slăbiţi din Ungaria. Prin aceasta, puterea Habs-
burgilor a crescut iar francezii nu au mai putut conta pe 
sprijinul otoman. 

După stingerea ramurei spaniole a Dinastiei de Habs-
burg (1700) atât Ludovic al XIV-lea cât şi Leopold I
(1657–1705) aflat în fruntea Imperiului Habsburgic au 
dorit să îşi impună proprii lor candidaţi la tronul Spa-
niei. Posibilitatea unificării Spaniei cu Franţa precum 
şi pericolul hegemoniei franceze a determinat Anglia şi 
Olanda să se alăture Habsburgilor.   

28. Imperiul Romano-German şi monarhia dunăreană a Habsburgilor
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Din nou a izbucnit un război care a aprins în fl ăcări 
întreaga Europă: bătăliile s-au dat în Spania, partea spa-
niolă a Ţărilor de Jos, Imperiul Romano-German, nordul 
Italiei. Izbucnirea luptei de eliberare condusă de Rákóczi 
în Ungaria i-a pus pe Habsburgi în difi cultate. Ludovic al 
XIV-lea, bineînţeles a sprijinit această luptă. 

La începutul războiului de succesiune trupele france-
ze coalizate cu cele bavareze au obţinut succese. Însă în 
bătălia de la Höchstädt (höhştet, 1704) victoria trupelor 
austriece şi engleze au schimbat soarta războiului. După 
o confruntare îndelungată echilibrată, în fi nal, francezii 
au ajuns la epuizare suferind o înfrângere hotărâtoare 
(1709).  

În timpul războiului a murit Leopold I dar şi fi ul său 
Francisc I. Astfel, singurul Habsburg care ar fi  putut urca 

pe tron a fost Carol devenind deopotrivă candidatul 
moştenirii spaniole şi a celei austriece. Puterile maritime 
(Anglia şi Olanda) nu au dorit ca cele două imperii cel  
austriac şi cel spaniol să ajungă într-o singură mână. De 
aceea, în acordul de pace încheiat (1713) l-au recunoscut 
pe nepotul lui Ludovic al XIV-lea drept rege al Spaniei cu 
condiţia ca Franţa să nu se unească cu Spania. Anglia, în 
acelaşi timp, a pus stăpânire pe Gibraltar şi pe monopolul 
comerţului cu sclavi.    

     Habsburgii austrieci au încheiat cu un an mai târziu 
pace cu francezii (1714). Din moştenirea spaniolă Austria 
a obţinut partea spaniolă a Ţărilor de Jos, Milano şi 
Neapole dar Franţa a putut păstra Alsacia. Regele Soare 
a mai trăit doar puţin timp după năruirea visului său, he-
gemonia franceză în Europa.  

ARHIVĂ

HABSBURGII AUSTRIECI  

Monarhia dunăreană a Habsburgilor în secole-
le XVI-XVII  

Alcătuiţi un tabel despre ţările 
şi provinciile Habsburgilor! In-

dicaţi în tabel când şi în baza cărui 
drept au achiziţionat Habsburgii 
acele teritorii! Selectaţi provinciile 
după criteriul poziţiei (puterii) au-
torităţii regale!  [ T ]

Ferdinand I, întemeietorul ramurii austriece 

Faceţi o trecere în revistă a 
evenimentelor legate de per-

soana regelui Ferdinand! Care este 
acea sarcină importantă a zonei 
dunărene pe care Imperiul Habs-
burgic, de bine – de rău,  a îndepli-
nit-o. Să dezbatem, dacă Ferdinand 
I a fost un domnitor de succes sau 
nu!  [ C ]

Caracterizaţi în baza tabelului 
ordinea succesiunii la domnie 

a Habsburgilor!  [ T ]

DOMNITORII AUSTRIECI AI RAMURII HABSBURGICE
NUMĂRUL DE SUCCESIUNE AL DOMNITORILOR ŞI ANII DE DOMNIE CA REGI AI UNGARIEI

Domnitorul          
Grad de rudenie cu 
domnitorul anterior     

Durata domniei

secolul XVI    
Frendinand I
Maximilian I                           

Rudolf I                                   
fiu
fiu

1526–1564
1564–1576
1576–1608

secolul XVII    

Matei al II-lea                       
Ferdinand al II-lea               
Ferdinand al III-lea                    

Leopold I                                    

frate mai mic 
nepot de unchi

fiu
fiu

1608–1619
1619–1637
1637–1657
1657–1705

secolul XVIII    
Iosif I                                           

Carol al III-lea                          
fiu

frate mai mic
1705–1711
1711–1740
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Structura imperiului dunărean al Habsburgilor 

Cu ce forţe au trebuit să se confrunte Habsburgii în ţările stăpânite de ei? Cum a evoluat în secolul al XVI-lea relaţia dintre 
autoritatea regală şi stările din Europa Centrală? Ce măsuri au luat Habsburgii în vederea creării unui imperiu unitar? Ce 

rezulate au obţinut?  [ T ]

RĂZBOIUL DE TREIZECI 
DE ANI 

„Prima sarcină a cavalerilor a fost aceea, de a lega cai în 
grajduri. După aceea fiecare a avut munca lui deosebită 
şi fiecare dintre aceștia au avut de-a face cu distrugeri 

şi pustiiri. Fiindcă dacă unii au sacrificat animale, au fiert şi fript de parcă s-ar fi pre-
gătit de un ospăţ vesel, alţii au răscolit casele din pivniţe până în poduri de nici cel 
mai ascuns loc nu a fost în siguranţă dinaintea lor (…) Unii au străpuns paiele şi fâ-
nul cu sabia lor de parcă nu erau destui porci şi destule oi de străpuns; unii au îm-
prăştiat pe jos pene din duni ca să le umple apoi cu slănină, carne uscată şi alte bu-
cate de parcă aşa le-a picat mai bine somnul. Alţii au dărâmat cuptoarele şi au spart 
ferestrele de parcă au vestit vara veşnică; au dat cu blidele de aramă şi cositor de 
s-au ciobit toate iar bucăţile distruse le-au împachetat; au dat foc paturilor, scau-
nelor, laviţelor deşi era plin de lemne uscate în curte. La urmă, a trebuit să fie făcu-
te una cu pământul toate oalele şi tăvile fie că le-a plăcut mâncarea friptă mai mult 
decât cea fiartă, fie pentru că s-au pregătit doar pentru o singură gustare în acel loc. 

De slujnica noastră şi-au bătut joc în grajd în aşa fel încât nici n-a mai cutezat săr-
mana să iasă de acolo, de mi-e şi ruşine să mai spun. Pe arendaş l-au legat ca pe un 
snop şi l-au culcat la pământ, i-au împroptit un lemn în gură ca să toarne în el o zea-
mă spurcată de bălegar pe care ei o numesc băutură suedeză. Cu aceasta l-au con-
strâns să conducă un paznic să-i conducă şi în alte locuri unde să poată jefui oameni 
şi animale de casă şi i-au adus pe toţi în curtea noastră.” (Descrierea lui Grimmelhau-
sen despre faptele mercenarilor suedezi pe care a trebuit să le îndure, 1669)   

Enumeraţi, ce scopuri au avut mercenarii! Explicaţi care au fost consecinţele distruge-
rilor cauzate de mercenari în decursul războiului care a durat decenii de-a rândul!  [ T ]

Ravagiile făcute de mercenari 

Faceţi o comparaţie între 
relatările din text şi scene-

le din imagine! În ce măsură a 
schimbat situaţia apariţia armatei 
regulate?  [ T ]
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„Să fie o pace creştină, universa-
lă şi veşnică între maiestatea sa impe-
rială, aliaţii şi adepţii Casei austriece, 
mai cu seamă între regele catolic (re-
gele Spaniei) şi principii electori şi stă-
rile pe de o parte; între maiestatea sa 
regală sfântă şi regele Suediei cu alia-
ţii lui şi adepţii lui, cu fiecare urmaş şi 
moştenitor al lui, iar mai ales între cel 
mai creştin rege (regele Franţei) şi prin-
cipii electori ai imperiului, principii şi 
stările acestuia, pe de altă parte. (…)  

VII.1. După părerea unanimă a ma-
iestăţii sale imperiale şi a tuturor stă-
rilor imperiului consideră de bun au-
gur ca acelaşi drept şi privilegiu pe 
care le asigură ordonanţele imperi-
ale, pacea religioasă, prezenta înţe-
legere precum şi preveredile aparţi-
nătoare acesteia privitoare la ordine-
le călugăreşti catolice şi adepţii lor la 
fel precum şi asupra adepţilor Confe-
siunii Augustine, să fie extinse şi asu-
pra celor ce se numesc reformaţi (…)

VII.2  [Principii imperiului] au drept 
de vot indiscutabil la toate consfătuiri-
le despre treburile din imperiu, în mod 
special dacă sunt adoptate sau discuta-
te legi, se declară război sau se stabilesc 
impozite, se fac recrutări sau încartiru-
iri. Mai departe, dacă pe moşiile stărilor 
se construiesc cetăţi din interes public 
sau se discută despre întărirea pazei ce-
lor deja existente. Dacă este vorba des-
pre pace sau încheierea unei alianţe 
sau alte treburi asemănătoare. Consfă-
tuirile şi hotărârile în asemenea treburi 
şi altele asemănătoare să nu aibe loc 
fără acordul  şi ascultarea părerii adu-
nărilor libere a tuturor stărilor impe-
riului. Mai presus de orice, toate stările 

Conflicte şi alianţe în Războiul 
de Treizeci de Ani

Enumeraţi imperiile aflate în conflict 
precum şi alte forţe politice! Arătaţi, 

care au fost divergenţele dintre ele! Selec-
taţi aceste divergenţe în funcţie de speci-
ficul lor! Prezentaţi, pe ce baze s-au format 
alianţele!  [ T ]
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Efectele războiului asupra situaţiei demografice a Germa-
niei

Ce efect a avut războiul asupra evolu-
ţiei situaţiei demografice? Care a fost 

în esenţă cauza acestor schimbări?  [ T ]
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imperiului să aibă dreptul liber şi pe vecie ca între ele şi între străini să poată încheia 
alianţe în interesul apărării şi siguranţei lor dacă aceste alianţe nu sunt îndreptate îm-
potriva împăratului sau a imperiului, a păcii generale sau a prezentei înţelegeri sau 
dacă nu conţin asemenea lucruri care ar fi în contradicţie cu jurământul care ne leagă 
pe toţi de împărat şi imperiu.” (Din articolele Tratatului de pace de la Osnabrück, 1648) 

În ce fel a reglementat pacea 
relaţia dintre împărat şi princi-

pi? În ce măsură se afirmă în tratat 
interesele statelor vecine Suedia şi 
Franţa? Faceţi o comparaţie între 
prevederile referitoare la protestanţi 
şi cele ale păcii religioase de la Augs-
burg!  [ T ]

RĂZBOIUL SPANIOL DE 
SUCCESIUNE (1701-1714)  

„Având în vedere faptul că regele Spaniei Carol al II-lea 
de cea mai glorioasă amintire a decedat de curând fără 
să lase urmaşi copii de-ai săi iar maiesteatea sa imperi-

ală [Leopold I] a declarat că moştenirea după gloriosul rege îi revine casei dinastice 
ce domneşte peste ţările şi provinciile sale, în timp ce cel mai creştin rege [Ludovic al 
XIV-lea] străduindu-se să obţină dreptul de moştenire pentru:  nepotul său, prinţul de 
Angers [Filip al V-lea] a venit cu argumentul că acesta drept i-ar reveni dintr-un oare-
care testament şi invocând acest drept a şi acaparat deja toată moştenirea adică moş-
tenirea monarhiei spaniole realizând faptul ca Spania şi Franţa să se unifice şi să se 
contopească într-aşa masură încât de acum încolo să fie considerate doar o singură 
ţară, la fel de mult încât dacă nu se vor lua contramăsuri va deveni pe cât se poate de 
evident că maiestatea sa imperială trebuie să renunţe la orice speranţă de a-şi putea 
susţine pretenţiile, iar Imperiul Romano-German şi-ar pierde dreptul de suveranita-
te asupra provinciilor italiene şi a celor spaniolo-belgiene iar navigaţia şi comerţul li-
ber în Marea Mediterană al puterilor olandeze şi engleze vor fi desfiinţate; Olanda şi-
ar pierde acea siguranţă pe care a avut-o până acum prin existenţa provinciilor spa-
niolo-belgiene dintre ea şi Franţa (…); în final, spaniolii şi francezii uniţi în acest fel vor 
deveni în scurt timp atât de primejdioşi încât în scurt timp şi-ar putea obţine pentru 
sine stăpânirea asupra întregii Europe. (…)

1. Să fie şi să rămână valabilă prietenia permanentă, veşnică şi intangibilă şi legă-
tura reciprocă dintre sfinţenia maiestăţii sale imperiale, regele sfânt al Marii Britanii 
precum şi stările Olandei, să fie obligatoriu ca părţile semnatare să se sprijine una pe 
cealaltă şi să înlature după posibilităti greutăţile şi lucrurile dăunătoare (…)

10. Iar pentru că acele teritorii pe care aliaţii – precum se speră – urmează să le 
ocupe, ar putea apărea oarecare dispute religioase, se vor înţelege şi în privinţa exer-
citării religiei în timpul menţionat mai sus.” (Alianţa dintre Imperiul Habsburgic dunăre-
an, Marea Britanie şi Olanda, 1701)

Eugen de Savoya(1665-1736). Scundul şi 
slabul prinţ Eugen de Savoya şi-a oferit servi-
ciile sale lui Ludovic al XIV-lea, acesta însă l-a 
respins grotesc din cauza aspectului său fizic. 
După aceea, prinţul s-a pus în slujba împăratu-
lui Leoplod devenind cel mai destoinic strateg 
militar al Habsburgilor. A avansat până la cea 
mai înaltă demnitate militară a imperiului: 
preşedintele Consiliului Aulic de Război  

În baza căror tradiţii şi obiceiuri 
a hotărât astfel Ludovic? Ce 

schimbări au făcut posibil ca prinţul 
Eugen să devină un strateg militar? 
[ T ]

Moştenirea tronului spaniol

Ce bază de drept au avut Habs-
burgii şi ce Bourbonii pentru 

moştenirea tronului Spaniei? Ce a 
caracterizat relaţiile dinastice ale 
vremii?   [ T ]

Întocmiţi în baza tratatului 
lista participanţilor în alianţă! 

Explicaţi, din ce interese s-a născut 
această alianţă! Cuprindeţi toate 
aceste lucruri într-un tabel!  [ S ]
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Prusia a fost întemeiată 
de către dinastia de Hohen-
zollern care a transformat-o 
într-o mare putere. Începând 
cu secolul al XV-lea, micul 
principat – asemenea altor 
principate – s-a străduit să ob-
ţină noi teritorii. Hohenzoller-
nii s-au remarcat, după desfi-
inţarea în urma reformei a te-
ritoriului Ordinului Cavaleri-
lor Teutoni şi transformarea 
acestuia într-un stat laic, prin 
obţinerea Brandenburgului. 
Au fost renumiţi pentru to-
leranţa lor religioasă (despre 
asta am mai putut deja citi în 
relatarea lui Locke). În terito-
riile Imperiului Romano-Ger-
man stăpânit de ei au trăit lu-
terani, calvini şi catolici. Dato-
rită toleranţei lor religioase, 
mulţi hughenoţi s-au stabilit 
în Prusia. Hughenoţii au jucat 
un rol important în relansarea 
industriei şi a educaţiei şi mai 
multe familii au îndeplinit ge-
neraţii de-a rândul funcţii ofi-
ţereşti în armata prusiană. 

Hohezollernii au obţinut 
cu sprijinul Habsburgilor suc-
cese parţiale în lupta lor cu in-
vadatorii suedezi. În Războiul 
de Succesiune de asemenea 
au luat parte de partea Habs-
burgilor împotriva francezilor 
şi astfel domnitorii prusieni şi-
au putut asigura obţinerea ti-
tlului de rege (1701). 

Formarea Regatului 
Prusiei

De care evenimente s-au 
folosit domnitorii Prusiei 

pentru a mări teritoriul ţării lor? 
Analizaţi raporturile confesionale 
şi efectele războiului în Prusia to-
lerantă! [ T ]
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„Articolul recent al legii de război emis graţios de către maiestatea sa regală regele (…) 
Prusiei  pentru subofiţerii şi soldaţii de rând din infanterie şi dragoni precum şi pentru ca-
valerie şi artilerie. 

1. Fiecare soldat şi oricine care îşi îndeplinesc serviciul militar la regimente (…) să ducă 
o viată de creştin şi de temător de Dumnezeu, să se abţină de la comportamentele necu-
getate şi scandaloase (…) de la pângărirea cu înjurături şi jurăminte a numelui lui Dumne-
zeu şi a sacramentelor, consecinţa acestor fapte constând în pedeapsa cu închisoarea, tra-
gerea în ţeapă, bătaia la stroi şi alte pedepse (…)

7. Acel soldat care se răzvrăteşte împotriva ordinului de serviciu al ofiţerilor sau a sub-
ofiţerilor – prin simplul fapt al contrazicerii sau că face pe deşteptul – acela va fi pedepsit 
în funcţie de poziţia părţii vătămate şi a circumstanţelor la bătaie la stroi de treizeci de ori.  
Iar cel care îşi scoate şi sabia din teacă sau recurge la alte arme, trebuie împuşcat pe loc.

10. Jocul de noroc este interzis fiind pedepsit cu bătaie la stroi. (…)
18. Acel soldat, fie că e vorba în timpul luptelor, a bătăliilor, a asalturilor sau în oricare 

alte cazuri, care alege mai întâi să fugă din faţa inamicului şi îşi părăseşte postul (…) trebu-
ie condamnat la moarte fără îndurare (…)

34. Dacă solda sau pâinea nu ar sosi la timp, militarii maiestăţii sale regale sunt datori şi 
în acest caz să îşi îndeplinească cu devotament serviciul militar, (…)” (Regulamentul militar 
al regelui prusian Frederic Wilhelm, 1713) 

1713.
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Evoluţia Războiului Spaniol de Succesiune 

Treceţi în revistă cele două tabere aliate! Caracterizaţi raporturile de forţă în diferitele mo-
mente ale războiului! Prezentaţi schimbările teritoriale survenite în urma incheierii păcii!  [ T ]

Să selectăm pe categorii care 
sunt domeniile pentru mi-

litari şi armată reglementate de 
regulament! Să arătăm, care a fost 
scopul principal al acestora şi prin 
ce mijloace au dorit să le atingă! [ 
T ]

Să ne facem o imagine des-
pre armata prusiană! Arătaţi 

ce fel de armată s-a dorit să devină 
armata prusiană cu ajutorul regu-
lamentului! Stabiliţi, în ce măsură 
acest tip de regulament al arma-
telor a franceze, engleze, etc. s-a 
putut deosebi de cel al prusieni-
lor!  [ O ]
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LA RĂSĂRIT DE CENTRU În urma marilor descoperiri 
geografice teritoriile din jumătatea centrală şi de răsărit 
a Europei s-au implicat treptat în circuitul comercial prin 
transporturile de alimente şi materii prime. Aceasta a de-
terminat avantaje materiale dar în acelaşi timp întreprin-
derile capitaliste aici nu s-au putut afirma astfel că indus-
tria nu s-a dezvoltat. (Din cauza subdezvoltării oraşelor 
nici breslele nu au fost prea puternice.) Relaţiile sociale 
şi economice de bază au rămas în esenţă neschimbate. 
Această regiune a rămas în urmă faţă de Europa Occiden-
tală care a devenit centrul dezvoltării social-economice. A 
devenit o zonă periferică care a aprovizionat „centrul” cu 
produse alimentare şi materii prime devenind o piaţă de 
consum a produselor industriale occidentale. 

DECLINUL POLONIEI Prima profitoare a exporturilor de 
alimente şi materii prime către Occident în Polonia a fost 
nobilimea deţinătoare a unor drepturi medievale puterni-
ce. Proprietarii de moşii, care s-au împlicat în producţia de 
mărfuri, au obţinut recolte mai mari prin extinderea gos-
podăriilor senioriale (moşii administrate direct de nobil) 
în detrimentul pământurilor comune şi a parcelelor iobă-
geşti. Însă, banii obţinuţi din vânzări nu au fost reinves-
tiţi, nu i-au folosit pentru modernizarea moşiilor lor, ci i-au 
cheltuit pe viaţa de consum. Pământurile şi le-au lucrat cu 
iobagii în loc să angajeze muncitori cu plată. Au mărit 
numărul zilelor de robotă. Banii acumulaţi din agricul-
tură au asigurat un trai de bunăstare al nobilimii polone-
ze dar nu au dus la îmburghezirea acestei pături sociale.  

Producţia de mărfuri ale nobililor a condus la perma-
nentizarea legării de pământ a iobagilor, dat fiind că 
iobăgimii dornice să scape de obligaţia robotei i s-a 
luat dreptul de liberă mutare (legarea de glie).  

Marea nobilime şi cea mijlocie, îmbogăţită tot mai 
mult de pe urma producţiei agricole de mărfuri a deve-
nit mai putenică în detrimentul puterii regale. După 
stingerea Casei Jagello (1572) au fost extinse drepturile 
constituţionale ale nobilimii: au avut dreptul de a alege 
liber regele, domnitorul a convocat în mod regulat dieta 
iar stările au hotărât cantitatea impozitelor.  

Stările l-au ales drept rege pe principele Transilvani-
ei Ştefan Báthori (1575–1586). Báthori care a condus cu 
mână de fier a ştiut să colaboreze cu stările şi i-a respins în 
lupte pe ruşii care au atacat dintre ţinuturile baltice.

Continua extingere în secolul al XVII-lea a drepturi-
lor stărilor a condus la situaţii anarhice. Funcţionarea 
statului şi a justiţiei a fost cel mai mult îngreunată de 
către reînnoirea dreptului de veto liber (liberum veto). În 
baza acestui drept, o lege putea fi adoptată numai cu acor-
dul tuturor nobililor participanţi la dietă. Un proiect de 
lege putea fi respins prin dreptul de veto al oricărui nobil. 

Ţara cu teritoriul ei relativ mare a fost afectată din ce în 
ce mai mult de luptele interne ale nobilimii. În acestea 
adesea s-au amestecat şi marile puteri vecine unde era 
în curs de instaurare un regim absolutist: Suedia, Rusia, 
Austria şi Prusia. În a doua parte a secolului importante 
teritorii poloneze au ajuns sub stăpânirea Rusiei. 

EVOLUŢIA SPRE MARE PUTERE A RUSIEI  Ivan I (1533-
1584) sprijinindu-se pe sistemul moşiilor donate pentru 
servicii a continuat consolidarea puterii centrale. S-a 
opus cu înverşunare nobililor cu moşii vechi (boierilor). 
A confiscat de la aceştia pământurile pe care ei le deţi-
neau în centrul ţării şi le-a donat nobililor aflaţi în slujba 
sa. Domnia sa despotică a fost adesea însoţită de execu-
ţii şi abuzuri. Şi-a luat titlul de împărat (ţar) (1547) ceea 
ce a însemnat că se considera, atât din punct de vedere 
politic cât şi religios moştenitorul Bizanţului. A vrut să îşi 
cucerească ieşire la Marea Baltică, însă atacurile sale au 
fost respinse de către Ştefan Báthori aliat cu suedezii şi 
danezii. Învingându-i pe tătari a alipit imperiului său regi-
unea Kazan şi apoi Astrahan. Cu aceasta, Rusia a obţinut 
bazinul Volgăi. Prin continuarea acestui proces Rusia a 
devenit un imperiu întins cu o populaţie însemnată. 

Deasupra stărilor conflictuale interne care au urmat 
după moartea lui Ivan, dinastia Romanov a fost cea 
care s-a impus (1613). A continuat extinderea în direcţia 
Ucrainei şi a Siberiei. Petru I (cel Mare 1689–1725) şi-a dat 
seama că puterea Rusiei poate fi menţinută doar prin pre-
luarea unor modele occidentale. Folosind metode necru-
ţătoare şi ignorând obiceiurile din ţară a pornit un amplu 
proces de transformare. A chemat în ţară meşteri renu-
miţi din străinătate, a înfiinţat manufacturi (în o parte 
dintre acestea ţăranii au lucrat în sistem de robotă), a lan-
sat construirea unei flote puternice şi organizarea unei 
armate moderne.  Ca despot nu l-a interesat dacă supuşii 
săi sunt de acord cu măsurile sale. I-a obligat şi pe boieri 
să fie ascultători. Pe copiii nobililor şi a micilor funcţionari 
i-a obligat să frecventeze şcoala. Ca urmare a reformelor 
sale, obiceiurile şi îmbrăcămintea nobilimii ruseşti a înce-
put să semene cu cea occidentală. Prăpastia dintre pătura 
conducătoare educată în stil francez şi iobăgimea care 
forma majoritatea locuitorilor ţării a devenit şi mai mare.  

Unul dintre scopurile politicii externe ale lui Petru I
a fost luarea în stăpânire a porturilor maritime utiliza-
bile tot timpul anului, unde nu îngheaţă apa. În atin-
gerea acestui scop a continuat cuceririle subjugând alte 
popoare. Odată cu declanşarea războaielor spre sud a 
început lungul şir de războaie ruso-turce. Nu a obţinut 
prea multe rezultate, de aceea scopul său final a fost să 
cucerească măcar strâmtorile care deschid drumul spre 
Marea Mediterană (Bosfor şi Dardanele), un ţel încă foarte 
îndepărtat în momentul morţii sale. 

În secolul al XVII-lea Suedia era un obstacol pentru 
drumul comercial marin al Rusiei pe Marea Baltică. Hege-
monia din spaţiul baltic instituită de către suedezi a luat 
sfârşit odată cu înfrângerea suedezilor în războaiele nor-
dice (1700–1721). Acest lucru a făcut posibilă înfiinţarea 
la gurile Nevei, a unui important port maritim Sankt Pe-
tersburg (1703). 

EPOCA DE GLORIE ŞI DE DECLIN A IMPERIULUI OTO-
MAN  În secolul al XVI-lea, prin ocuparea Mesopotamiei, 
Siriei şi a Egiptului Imperiul Otoman şi-a dublat teritoriul. 
După cucerirea Mekkăi sultanii şi-au luat şi titlul de califi. 

29. Schimbări în partea centrală şi de răsărit a Europei în secolele XVI-XVII
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Prin această extindere ei au putut să supună vămilor co-
merţul levantin şi a crescut şi numărul domeniilor donate 
spahiilor astfel că imperiul s-a întărit în mod spectacu-
los, atât din punct de vedere economic, cât şi militar. 

Epoca de glorie a durat în timpul domniei sultanului 
Suleiman I (Legiuitorul, 1520–1566). Sultanul, implicân-
du-se în luptele pentru putere din Centrul Europei a cu-
cerit partea centrală a Ungariei. După aceea, timp de un 
secol şi jumătate turcii şi Imperiul Habsburgic s-au războ-
it pe teritoriu unguresc. Apărarea în Ungaria a fost facili-
tată de faptul că turcii, deseori, au fost nevoiţi să lupte pe 
două fronturi: în răsărit s-au afl at în lupte permanente 
cu persanii.

Odată cu declinul comerţului levantin şi veniturile 
Imperiului Otoman au început să scadă. Comerţul des-
făşurat cu Europa s-a transformat, Imperiul Otoman 
devenind furnizorul de materii prime al Occidentului şi 
piaţă de desfacere pentru acesta. Metalele preţioase s-au 
strecurat din imperiu. Turcii au oferit înlesniri comercia-
le prima dată francezilor, apoi veneţienilor şi englezilor. 
În fi nal, rolul conducător în comerţ l-a obţinut Franţa. 

Despotismul otoman (de exemplu, lipsa proprietăţii pri-
vate) a împiedicat dezvoltarea economică  astfel că, faţă 
de Europa în plină dezvoltare, economia turcească a tot 
decăzut. 

În a două jumătate a secolului al XVI-lea au luat sfârşit 
cuceririle (1571, Lepanto). Oprirea cuceririlor a zguduit 
din temelii imperiul: din lipsa de noi pământuri şi a pră-
zilor de război armata şi aparatul de stat nu au mai func-
ţionat atât de impecabil. Consecinţele crizei economice 
s-au făcut simţite şi în armată: nu au fost plătite soldele, 
a scăzut disciplina. Criza a putut fi  temporar stopată prin 
metodele pline de cruzime ale marelui vizir de origine 
albaneză Köprülü Mehmed (a întărit disciplina, a refăcut 
sistemul moşiilor donate pentru servicii). Însă nici el nu a 
putut opri procesul declinului. La sfârşitul secolului al 
XVII-lea Habsburgii au eliberat Ungaria. Situaţia Impe-
riului Otoman a fost agravată de faptul că acum trebuia 
să se confrunte nu doar cu Habsburgii, ci şi cu tendinţe-
le de cucerire ale Rusiei. Imperiul a fost nevoit tot mai 
mult doar să se apere şi treptat şi-a pierdut rolul de mare 
putere. 

ARHIVĂ

DECLINUL POLONIEI  
„Consfătuindu-ne în privinţa libertăţilor tineretu-
lui plebeu şi a depopulării moşiilor, am hotărât ca 

(…) de la sate doar unul dintre băieţi să îşi poată părăsi tatăl dacă merge să slujeas-
că sau, mai ales, să înveţe sau de ucenic în vreo meserie (…) Iar dacă ar dori să ple-
ce trebuie să obţină permisiunea şi adeverinţa de la domnul moşiei cu care ca io-
bag eliberat poate să păşească într-o meserie sau în vreo slujbă (…) Fiindcă mulţi 
laici pleacă pe timpul secerişului în teritoriile Sileziei şi Prusiei, în urma cărui fapt pe 
pământ polonez nu-i uşor să găseşti mână de lucru sau slujbaş, de aceea dispunem 
ca toţi aceştia să (…) fie reţinuţi fără a fi pedepsiţi şi să fie predaţi moşierilor pentru 
a munci (…) Am hotărât ca (…) burghezii şi plebeii să nu poată cumpăra moşii, fie 

permanete, fie în zălog. 
Am hotărât ca] toţi coloniştii şi iobagii atât 

cei ai noştri cât şi cei din satele aparţinătoare 
oricărui ordin de-al nostru care nu au muncit 
o zi pe săptămână nouă sau domnului lor de 
pământ, sunt datori să muncească după fie-
care parcelă o zi pe săptămână.” (Legi polone-
ze din 1496 şi 1521)

Formulaţi pe scurt cum vor să reglemen-
teze situaţia iobagilor! Explicaţi, ce proces 

economic stă în spatele acestei tendinţe! Stabi-
liţi, interesele cărui grup social exprimă aceste 
hotărâri!  [ T ]

 Schimbarea situaţiei iobăgiei în Europa Centrală 
şi de Răsărit în secolul XVI 

Formulaţi, care sunt caracteristicile de 
bază ale transformării! Cum s-a schimbat 

după aceasta viaţa şi statutul juridic al ioba-
gilor? Ce procese au determinat schimbarea? 
Cum a evoluat situaţia economică a nobilimii în 
urma acestor prevederi?  [ T ]

1
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Cum s-a schimbat poziţia 
geo-politică a Poloniei în de-

cursul secolelor XVI-XVII? Argumen-
taţi răspunsul dat!   [ O ]

Polonia în secolele XVI şi XVII 
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Ştefan Báthori primeşte o solie rusă. Înaintaşul 
său, Henric de Valois a extins drepturile stărilor iar 
după câteva luni de domnie s-a refugiat în Franţa 
preluând tronul francez. Báthori, care l-a urmat pe 
tron, a consolidat temporar autoritatea regală

„1. Consiliile de coroană, Coroana polonă şi naţiunea lituaniană precum şi toţi 
cavalerii şi toate stările tuturor celorlalte ţări aparţinătoare coroanei şi-au asigurat 
toate acestea. Iar noi am hotărât că vrem să fie de drept veşnic ca pe timpul vieţii 
noastre şi a regilor poloni ce vor fi după noi (…) nici să numin, nici să alegem, nici să 
facem vreo alegere în nici un fel sub niciun pretext ca pe regele statului, pe urma-
şul nostru să îl punem pe tron. Iar acest lucru îl facem pentru ca în vecii vecilor după 
moartea noastră şi a urmaşilor noştri să se păstreze libera alegere a regelui pentru 
toate stările coroanei. (…)

3. Iar în treburile coroanei privitoare la persoana şi demnitatea noastră nu vom 
iniţia şi nu vom acţiona pentru ca noi şi urmaşii noştri să trimită soli în ţări străine 
sau să primească şi să refuze soli ai unor ţări străine, sau să adune şi să primească 
orice fel de oştire sau armată fără acordul ambelor 
consilii de coroană neîncălcând sub nici o formă 
treburile care ţin de Seim [dietă]. (…)

4. Nu vom începe niciun război sau răscoală ge-
nerală fără acordul fiecărei stări în parte a Seimu-
lui, (…)

6. Adesea se poate întâmpla ca printre atât de 
mulţi senatori părerile, punctele de vedere şi opi-
niile să fie diferite fără să cadă de acord în fieca-
re treabă: prin aceasta, noi şi urmaşii noştri să nu 
hotărâm nimic din proprie putere ci să ne strădu-
im cât mai vârtos să aducem toate părerile la una 
singură, (…)”  (Din legile regelui polon Henric, din 
așa-numitele articole de lege ale lui Henric, 1573)    

Enumeraţi articolele de lege care întăresc drep-
turile stărilor! Stabiliţi în baza documentului ce 

rol ocupă regele în Polonia! Alcătuiţi în baza sursei o 
schiţă despre funcţionarea statului polonez! Ce fel de 
cunoştinţe mai necesită acest lucru, pe lângă cele din 
sursă!  [ S ]
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EVOLUŢIA DE MARE 
PUTERE A RUSIEI  

„Am ascultat scrisoarea Măriei Voastre, a iubitei noastre 
surori, regina Elisabeta. Dragă Soră, rânduiţi negustori-
lor şi tuturor oamenilor din comerţ să vină în ţările noas-

tre, în toate porturile. La Holmogor şi Nicolai în baza actelor de învoire ale noastre 
mai vechi pe care le-am emis pe seama lor şi să nu le încapă nici o îndoială şi să rân-
duiţi negustorilor şi tuturor oamenilor din comerţ să navigheze cu băgare de seamă 
însoţiţi de vase de război fiindcă regele danez, rege care a încălcat înţelegerea înche-
iată cu noi şi jurământul pe cruce faţă de el însuşi şi de înaintaşii săi, pune iar lucruri 
rele la cale care încă nu au mai fost niciodată.”  (Scrisoarea lui Ivan al IV-lea către Elisa-
beta, regina Angliei)

Stabiliţi cine şi de ce a vrut să împiedice comerţul dintre Anglia şi Rusia? Enumeraţi 
cele mai importante produse ale comerţului hanseatic! Marcaţi pe hartă ce traseu a 

propus domnitorul, comercianţilor englezi! [ C ]

„Moscoviţilor nu le este sub nici o formă permis să călătorească în străinătate cu 
excepţia celor pe care sunt trimişi la porunca ţarului sau pentru a face comerţ pri-
mind câte un paşaport. Şi chiar şi în cazul în care negustorii călătoresc pentru afaceri 
în străinătate, persoane de vază şi cu trecere trebuie să emită diplome autentificate 
prin care să dea asigurări că negustorul cu marfa sa nu va rămâne în străinătate ci se 
va întoarce. Iar dacă cineva, fie el principe, boier sau orice ar merge în străinătate în 
secret, fără ştirea ţarului, sau şi-ar trimite fiul sau fratele într-acolo va fi învinuit de tră-
dare de patrie iar averea şi moşiile sale vor fi confiscate, cu tot cu iobagii de pe ele, în 
favoarea ţarului. (…) Iar dacă cineva şi-ar trimite în străinătate pe fiul, fratele sau ne-
potul său, acesta să fie schingiuit pentru a afla de la el de ce a fost trimis în ţară străi-
nă şi dacă oare nu plănuia să trimită oşti străine împotriva Moscovei pentru a acapa-
ra puterea pentru sine; sau ce altfel de mârşăvie a plănuit şi cine la instigat să facă ast-
fel.” (Însemnările lui Kotosinin 1666-1667)  

Rusia în secolele XVI şi XVII

Care sunt teritoriile cucerite de către Ivan al IV-lea? Care a fost 
scopul cuceririlor? Ce scopuri l-au animat pe Petru cel Mare în 

războaiele sale de cucerire? Care este compoziţia etnică a teritoriilor 
cucerite? Ce a făcut posibile succesele sale? Analizaţi, de ce a devenit 
favorabilă poziţia geo-politică a Rusiei, în secolul al XVI-lea!  [ T ]

Cucerirea capitalei statului tătăresc de pe Volga, Kazan în 1552

Căutaţi Kazan pe hartă! Ce însemnătate a avut 
ocuparea oraşului? Ce mijloace au asigurat ruşi-

lor superioritatea faţă de tătari? De unde proveneau 
aceste mijloace?   [ T ]
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Tronul lui Ivan al IV-lea (cel Groaznic)

Ce caracter a avut puterea 
domnitorilor ruşi? Ce le-a 

limitat puterea?  [ T ]

Stabiliţi în baza sursei carac-
terul puterii ţariste! Faceţi o 

comparaţie cu absolutismele din 
Vestul Europei!  [ T ]
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„Iar dacă vreun străin soseşte în Ţara Rusiei fiind renumit şi meşter al unei mese-
rii necunoscute la noi în Ţara Rusiei, trebuie să i se dea casă şi încăpere pentru a-i în-
văţa pe cel puţin zece oameni sau poate chiar mai mare şi trebuie încheiat un con-
tract strict cu el ca să le înveţe pe aceste calfe cu sârguinţă şi fără să ascundă vreun 
secret faţă de ei. 

Iar dacă va învăţa cu sârguinţă şi dacă îi va învăţa toate acele lucruri pe care el le 
ştie, atunci trebuie să i se dea plata învoită în contract şi chiar şi un premiu suplimen-
tar pentru că şi-a desfăşurat activitatea fără să ascundă vreun lucru şi i-a învăţat pe 
ucenicii lui repede meserie şi trebuie lăsat acasă dincolo de mare cu cinste ca văzând 
şi alţii răsplata primită de el să vină la noi şi alţi meşteri care să răspândească apoi tot 
felul de meserii prin Ţara Rusească.” (Poroskov: Carte despre sărăcie şi bogăţie)

Stabiliţi, ce rol le-a atribuit Petru cel Mare meşterilor străini! Explicaţi, cum s-au rapor-
tat metodele lui Petru cel Mare faţă de caracterul schimbărilor dorite?  [ T ]

„În ceea ce priveşte îmbrăcămintea lor, haina pe care ruşii o poartă de obicei era 
dintr-o îmbrăcăminte lungă ajungându-le până la mijlocul gambei fiind strânsă pe 
laturi în creţituri ghemotoc iar în exterior puţin se deosebeşte de fusta femeiască. 

În urma acestui fapt ţarul a hotărât schimbarea acestei îmbrăcăminţi şi de în-
ceput a dat porunca ca fiecare boier şi cei apropiaţi curţii care primesc plată de la 
el, să se îmbrace după moda englezească pentru a nu cădea în dizgraţie, în caftane 
subţiri de postav cusute cu aur sau argint, după posibilitatea materială a fiecăruia. 
După aceasta, a fost expus pe toate porţile Moscovei acel model de postav şi a dis-
pus ca în oraş toată lumea [cu excepţia ţăranilor care aduc spre vânzare mărfuri şi 
alimente] să fie obligată să îşi coase la comandă haine după acest model iar cel care 
nu se supune acestei porunci şi intră pe poarta oraşului în caftan lung, va fi nevoit 
să plătească (…) sau va trebui să îngenuncheze la porţile oraşului ca să i se taie caf-
tanul scurtându-l cu o bucată atât de mare care va părea a fi peste necesităţile sta-
turii sale când stă în genunchi.”  (Din însemnările căpitanului englez Perry) 

Sankt Petersburg la un secol de la întemeiere. Imaginea oraşului cu trupele armate mărşeluind îl evocă pe Petru cel Mare

Căutaţi pe hartă Sankt Petersburgul! De ce tocmai aici, în gura inamicului, şi-a înfiinţat 
domnitorul noua capitală? Ce fel de tendinţe ne sugerează clădirile şi prezenţa soldaţi-

lor?   [ T ]

Conform decretului lui Petru cel Mare boieri-
lor li se taie barba. Cei care au insistat asupra 
portului tradiţional, au trebuit să plătească 
impozit

De ce nu a tolerat Petru cel 
Mare ca aristocraţia rusească 

să poarte barbă? Faceţi o compa-
raţie între metodele prezentate de 
cele două imagini! Care au fost mai 
degrabă caracteristice pentru Petru 
cel Mare?  [ T ]

Abecedar din care tinerii nobili dornici de căsătorie puteau învăţa. Petru le-a permis 
căsătoria numai nobililor care ştiau să scrie şi să citească

Să discutăm trăsăturile pozitive şi cele negative ale acestei 
dispoziţii!  [ O ] 
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Stabiliţi, de ce acordă Petru cel Mare importanţă atât de mare 
îmbrăcăminţii? Stabiliţi, ce metode a folosit în vederea atingerii 

scopului său? Arătaţi, ce reacţii au putut stârni aceste dispoziţii! [ T ]
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EPOCA DE GLORIE ŞI DE DECLIN A 
IMPERIULUI OTOMAN  

„Numărul ienicerilor pe care împăratul îi ţine în per-
manenţă la curte este de zece sau douăsprezece mii. 
Aceştia sunt cei mai buini oameni ai săi care sunt in-

struiţi şi pregătiţi pentru a mânui toate genurile de arme: puşcă, arc, sabie, dardă, etc. 
(…) Aceasta este o armată de oşteni formată din răpirea acestora născuţi în ţări creş-
tine, de către părinţi creştini. Nu există nimeni în tot poporul mai liberi decât ienicerii. 
Nimeni nu li se poate împotrivi, nici cu vorba, nici cu fapta. Solda lor la început este 
modestă dar apoi creşte până la opt accere pe săptămână pe care împăratul le-o plă-
teşte din trei în trei luni. Fiecăruia îi dă haine şi pantaloni din postav obişnuit şi încă 
două cămăşi şi chiloţi. Le dă şi arme încă de la începutul serviciului lor (…)” (Din jurna-
lul de călătorie în Turcia al lui Hans Dernschwam) 

Stabiliţi, ce fel de forţă militară au reprezentat ienicerii! Caracterizaţi situaţia ienice-
rilor! Explicaţi, de ce prezintă pericole instituţia ienicerilor pentru autoritatea sulta-

nului! [ T ]

„Mai târziu ne-au dus la negustorii de sclavi care îşi aveau tabăra mai la distanţă 
de câmpul de bătălie [Mohács] care ne-au deportat în Macedonia, mai exact în ora-
şul acesteia numit Gallipoli (…) 

După ce – ca nişte bani răi – am ajuns şi pentru a treia oară la negustorii de sclavi, 
m-au batjocorit pentru netrebnicia mea ameninţându-mă că de nu mă comport 
mai frumos mă voi prăpădi de sete şi de foame într-o temniţă. Le-am spus că m-au 
calomniat în tot chipul, deşi mi-am făcut datoria ca o slugă destoinică. (…)”  (Geor-
gievics Bertalan: Drumul unui prizonier în Turcia 1526–1539)

Caracterizaţi condiţiile economice şi sociale din Imperiul Otoman!  [ T ]
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Imperiul Otoman în secolele XVI-XVII  

Care imperii au stat în calea expansiunii otoma-
ne în secolul al XVII-lea? Marcaţi pe hartă pier-

derile teritoriale ale imperiului în secolul al XVII-lea! 
Când şi unde a avut imperiul de suferit pentru prima 
oară o înfrângere militară mai serioasă? În ce măsură 
au contribuit procesele economice la declinul Im-
periului Otoman? În ce măsură s-a schimbat poziţia 
geo-politică a Imperiului Otoman la începutul seco-
lului al XVIII-lea?  [ T ]

Raza de acţiune a armatei otomane

Caracterizaţi desfăşurarea de forţe armate tur-
ceşti (unde s-au adunat trupele, cât timp a durat 

desfăşurarea împotriva teritoriilor ungare, pe ce tra-
see, etc.)! Ce legătură există între organizarea cam-
paniei militare şi sistemul spahiilor? Ce efecte au avut 
specificităţile strategice marcate pe hartă în politica 
sultanului?  [ T ]
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în ritm rapid şi aproape per-
manent în secolul al XVI-lea. 
La un moment dat – după 
cum am văzut – cuceririle 
s-au oprit începând un de-
clin lent. Acest proces a avut 
numeroase cauze (dezvol-
tarea europeană, stagnarea 
sistemului turcesc, etc.) iar 
schimbarea a intervenit pe 
fondul interacţiunilor aces-
tor fenomene. Printre dife-
riţii factori, unul a fost şi cel 
geografic deşi importanţa 
acestora este tratată în mod 
diferit de către istorici. Con-
form teoriei razei de acţiune, 
în declinul imperiului un rol 
important l-a avut distanţa 
geografică. 

Imperiul Otoman s-a extins 

Să arătam în baza surselor 
deja prezentate esenţa teori-

ei razei de acţiune!  [ T ]

În ce măsură a existat o legătură între distanţa şi 
puterea de rezistenţă a cetăţilor de margine? Tra-

geţi o concluzie urmărind legătura dintre distanţă şi 
cheltuielile campaniei militare!   [ T ]
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ŞTIINŢELE ŞI SCHIMBAREA VIZIUNII ASUPRA LUMII
Datorită schimbărilor din secolele XV-XVII și a influenţei 
dezvoltării știinţei, adevărurile considerate până atunci de 
neclintit au început să fie puse la îndoială. În schimbarea 
modului de a privi lumea, un rol primordial l-au jucat astro-
nomia şi cartografia. Fără acestea nu ar fi putut avea loc nici 
marile descoperiri geografice. 

Astrologul polonez Copernic (1473–1543) a considerat 
că Soarele este în centrul universului (viziunea heliocen-
trică asupra lumii) şi nu Pământul (viziunea geocentrică). 
Opera sa a fost în foarte mică măsură cunoscută de către 
contemporani dar astrologii şi fizicienii de mai târziu au con-
firmat afirmaţiile sale. Italianul Galileo Galilei (1564–1642) 
a demonstrat prin experimentele sale (căderea liberă, miş-
carea rectilinie uniformă, mişcarea planetelor) conceptele 
lui Copernic. Prin acest fapt şi-a atras împotrivirea inchiziţiei 
care l-a somat să îşi retragă ideile. (În ciuda acestui fapt a de-
venit celebră zicala sa: „Şi totuşi Pământul se roteşte!”)

De o însemnătate deosebită a fost activitatea englezu-
lui Isaac Newton [aisec niuton] (1643–1727). Newton, prin 
elaborarea legii gravitaţiei şi a legilor mecanicii nu doar 
a definit mai multe descoperiri anterioare (de exemplu, 
mişcărea planetelor) ci a făcut posibilă scrierea matematică 
a unor importante fenomene naturale (de exemplu, mişcă-
rile). Prin cuprinderea mecanicii (ştiinţa care se ocupă de 
mişcarea şi interacţiunea corpurilor) într-un sistem unitar a 
exercitat o influenţă uriaşă asupra ştiinţelor naturale şi a filo-
sofiei. Lumea se transformase enorm, iar epoca conflictelor 
religioase era pe sfârşite. Newton şi-a putut exprima liber 
gândurile sale în Anglia. 

VIZIUNEA ÎN SCHIMBARE ASUPRA SOCIETĂŢII ŞI A STA-
TULUI În această lume în schimbare s-au schimbat şi vede-
rile asupra rolului statului. Machiavelli (1469–1527) a pro-
pagat atotputernicia autorităţii principilor considerând 
util în guvernarea oamenilor calculul politic şi punerea în 
balanţă a intereselor. A respins considerentele de ordin mo-
ral afirmând că scopul scuză mijloacele. De pe alte poziţii, 
invocând originea divină (dumnezeiască) a autorităţii de 
stat şi sprijinindu-se pe argumente militare Bossuet (bosüe 
1627–1704), tutorele regelui Ludovic al XIV-lea,  a justificat 
puterea nelimitată a regelui. 

În această epocă – la fel precum Platon în Antichitate – 
numeroşi autori au încercat să descrie statul şi societatea 
ideală. Dintre autorii acestor scrieri se remarcă operele Uto-
pia (Ţara Inexistentă) de Thomas More (1477–1535), Cetatea 
Soarelui a lui Campanella (1568–1639) şi Noua Atlantidă a lui 
Francis Bacon (beikn 1561–1626). În acestea putem citi des-
pre vise nerealizabile (utopii). Autorii lor, în timp ce caută solu-
ţii pentru câte o problemă (împărţirea bunurilor) au inventat 
sisteme atât de rigide care – în ciuda scopului propus – au 
limitat libertatea până la limită şi uneori în mod inuman. 

În Anglia şi Olanda unde în decursul a doar una-două ge-
neraţii prin schimbările rapide economice şi sociale a deve-
nit posibilă libera antepriză, economică ducând la naşterea 
puterii controlate, iar gânditorii au început să interpreteze 
raporturile create în sensul îmbunătăţirii lor. 

Olandezul Hugo Grotius (groţius, 1583–1645) a consi-

derat că membrii unei comunităţi renunţă la o parte din 
drepturile lor de dragul convieţuirii, ca şi cum ar încheia în 
acest fel un contract unii cu alţii. După părerea sa, sursa pu-
terii în stat constă tocmai în voinţa oamenilor de a încheia 
acest contract între ei.  

Thomas Hobbes (hobz, 1588–1679) considera că oame-
nii au creat statul printr-un contract social pentru a com-
bate anarhia care a fost la începuturile civilizaţiei („lupta 
fiecăruia împotriva fiecărui”). Din această cauză, cea mai 
bună soluţie este statul absolutist în care cetăţenii cedea-
ză drepturile lor puterii politice. Astfel, va fi dreptul statului 
să decidă ce e bine şi ce e rău, care e diferenţa între super-
stiţie şi religie. În acelaşi timp, puterea îi apără pe supuşi de 
atacuri şi nedreptăţi.

John Lock (lac, 1632–1704) – în Anglia revoluţiei glorioa-
se – a scos în evidenţă în teoria sa despre stat ca model de 
urmat monarhia constituţională. După concepţia sa, fiecare 
om are drepturi înnăscute inalienabile (de neînstrăinat) dar 
trebuie să renunţe la o parte din ele pentru buna funcţiona-
re a societăţii  (contractul social). În schimb, statul trebuie 
să asigure drepturile de bază ale omului (dreptul la viaţă, la 
libertate şi cel al proprietăţii) şi acela, ca cetăţenii să poată 
controla puterea. Dacă domnitorul desconsideră contractul 
social, poporul are dreptul să anuleze contractul şi să îl înde-
părteze pe domnitor. 

Lock nu a considerat valabil contractul în privinţa indivi-
dului. În aceea perioadă încă exista posibilitatea „ieşirii” din 
societate: omul putea emigra din ţara sa sau să se retragă în 
mijlocul naturii. Aşa a făcut – chiar dacă nu din proprie voinţă – 
şi eroul renumitului roman din acea vreme Robinson Crusoe.   

NOI FENOMENE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI Epoca modernă 
timpurie a însemnat foarte multe provocări: de exemplu, 
a fost descoperită America, au apărut noi plante, oamenii 
erau dezbinaţi din punct de vedere religios, economia şi 
societatea erau în plină transformare. Toate aceste fenome-
ne însă, pentru început, au fost resimţite doar în zonele 
mai dezvoltate şi chiar şi la sfârşitul epocii au afectat doar 
o mică parte din teritoriul european. În cea mai mare parte 
a continentului populaţia şi-a trăit viaţa ca şi până atunci, a 
încercat să supravieţuiască războaielor sau foamatei care s-a 
făcut din nou simţită odată cu răcirea climei („mica eră glaci-
ară”) din secolul al XVII-lea.  

În fruntea dezvoltării s-au situat Anglia şi Olanda (cen-
trul). În teritoriile industrializate în locul diferenţelor juri-
dice au apărut diferenţe de avere. Oraşele au început să 
crească. În 1500 erau încă doar patru oraşe în Europa cu pes-
te 100 000 de locuitori iar după o sută de ani, erau deja do-
uăsprezece. Viaţa urbană (orăşenească) s-a transformat 
treptat. Dintre materialele de construcţie, în locul lemnului, 
a fost preferată piatra şi cărămida. În tot mai multe locuri 
s-au pietruit drumurile şi trotuarele. S-a răspândit obiceiul 
ridicării de coşuri, hornuri prin folosirea cărora s-a câştigat 
mai multă căldură fiind totodată şi mai sigure. 

Planificarea oraşelor dispărută încă din Antichitate a fost 
redescoperită ca o necesitate din cauza ritmului rapid de 
creştere a oraşelor. 

Drumurile întortocheate au fost în unele locuri întretăia-

30. Cultură şi mod de viaţă în epoca modernă timpurie
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te iar unele cartiere ale orașelor au fost complet demolate. 
Acest fapt a fost favorizat și de marile catastrofe (spre exem-
plu, incendiul de la Londra).

Odată cu dezvoltarea tiparului şi a industriei hârtiei a 
crescut în mod substanţial numărul cărţilor şi ziarelor. 
Cultura şi distracţia au ajuns să se împletească una cu cea-
laltă, s-au deschis cafenele, teatre. De avantajele noilor feno-
mene au benefi ciat în primul rând păturile superioare dar 
parţial, şi cele de mijloc. 

Rolul curăţeniei corporale (igiena) a fost doar parţial con-

ştientizat de ştiinţă, iar condiţiile realizării ei încă nu existau. 
Oamenii au continuat să se spele doar rare ori, oraşele erau 
invadate de gunoaie. Populaţia a fost decimată de foa-
mete şi epidemii; jumătate din totalul populaţiei nici acum 
nu ajungea să împlinească vârsta maturităţii. 

Această epocă este şi din acest motiv specifică pentru că 
multe schimbări (de exemplu, amenajarea spaţiului, înnoi-
rea armatei, instituirea statului puternic) tocmai începuse-
ră să fie simţite, dar au devenit generale abia în secolul ur-
mător. 

ARHIVĂ

ŞTIINŢELE ŞI SCHIMBAREA DE 
VIZIUNE ASUPRA LUMII 

„Cei care s-au aprofundat în ştiinţe fie au 
fost empirici, fie au fost dogmatici. Empiri-
cii adună tot timpul, ca furnicile şi apoi îşi 

consumă de tot ce au adunat: raţionaliştii îşi ţes pânza din ei înşuşi 
ca şi păianjenul. Deşi albina alege dintre ei drumul cel drept pen-

tru că îşi adună materialul din florile aflate în grădină şi pe câm-
puri dar şi-o transformă şi-o dozează după propriile ei nece-
sităţi. Cu aceasta seamănă şi atelierul filosofului dacă e bine 
aranjat: nu se sprijină şi nici nu poate să se sprijine primordi-
al doar pe forţa minţii sale dar nu îşi depozitează în totalita-
te în memoria sa nici materialul experimentelor de ştiinţe ale 
naturii şi de mecanică ci îl prelucrează şi îl interpretează cu 
mintea sa. Trebuie deci să ne punem speranţele într-o unita-
te mai strânsă între calităţile experimentale şi mentale (ine-
xistente până acum).” (Francis Bacon: Novum Organom, 1620)  

Enumeraţi care sunt în epoca respectivă principalele căi ale 
cunoaşterii prin ştiinţă! Stabiliţi cu ajutorul textului care este 

esenţa abordării empirice şi a celei raţionale! Explicaţi, în ce vede Bacon 
greşelile empiricilor şi ale raţionalilor! [ T ]

Viziunea asupra lumii a lui Copernic, astrolog polonez (1473–1543)

Ce este cu totul nou în viziunea despre lume a lui Copernic? [ T ]

Astrologul italian Galileo Galilei. În operele 
sale preluând concepţia lui Copernic a popu-
larizat concepţia heliocentrică. Degeaba a 
încercat să prezinte noile idei sub forma unor 
dispute, ca un duel între conceptul heliocen-
tric şi cel geocentric, inchiziţia de la Roma l-a 
obligat să îşi nege propriile idei

Rembrandt (1606–1669) 
Lecţia de anatomie

Ce evoluţie putem consta-
ta în dezvoltarea ştiinţei 

medicinei? Să ne facem o ima-
gine despre condiţiile de igienă 
ale epocii!  [ T ]
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VIZIUNEA ÎN SCHIMBARE ASUPRA 
SOCIETĂŢII ŞI A STATULUI 

„Totul este doar decor şi aparenţe. O adevărată de-
osebire nu este între noi. Precum comedianţii care 
când îşi pun masca imperială sau princiară, când de-

vin  slugi sau hamali jalnici care înghit totul, la fel stau lucrurile şi cu împăratul după 
cum îi este prescris rolul. Pompa sa în public te încântă dar privind prin crăpătura 
cortinei este şi domnia sa un om pe cât se poate de ordinar, poate uneori chiar mai 
ordinar decât oricare alt supus de-al său. Şi el îşi bagă coada între picioare, este răz-
bunător, invidios, ca şi oricare altul, griji şi temeri îi taie respiraţia când trece prin mij-
locul trupelor sale. Sau crezi că pe el îl evită guta mai mult decât pe tine? Durerile 
sale febroase sunt mai deosebite şi mai regeşti decât ale tale? Iar dacă boala îi loveş-
te spatele, crezi că-l scapă gardienii lui arcaşi de dureri? Dacă tremură de frica mor-
ţii crezi că îl linişteşte prezenţa curtenilor? Dacă e gelos, dacă turbă de mânie oare îl 
vor linişti linguşelile noastre? Nici patul cu plafon decorat cu toate stelele bolţii ce-
reşti şi cu mărgăritare nu îl mai ajută dacă îl prind gârciurile de burtă!”  (Montaigne: 
Eseu, 1580) 

„Omul (care din natura sa iubeşte libertatea şi căruia îi place să domine pe al-
ţii) este nevoit să întroducă acele măsuri de autorestricţionare a sa care cum vedem, 
există într-un stat, doar din cauza, scopul şi intenţia de a avea grijă în acest fel de în-
treţinerea sa proprie şi de desfăşurarea netulburată a vieţii sale. Adică vrea să scape 
din acea jalnică stare conflictuală care (…) este o consecinţă necesară a sentimen-
telor fireşti ale omului până când nu apare vreo forţă vizibilă care să-l ţină în frâu cu 
mijloacele fricii faţă de pedeapsă şi (…) să-l oblige să păstreze legile naturale.

Căci legile naturale precum dreptatea, echitatea, modestia, iertarea adică aceas-
ta este legea, să nu faci altcuiva ceea ce tu nu îţi doreşti, în sinea lor – dacă nici un fel 
de putere nu i-ar constrânge pe oameni să menţină acestea – se opun simţămintelor 
noastre fireşti care ne îndeamnă la părtimire, mândrie, răzbunare şi la alte asemenea 
lucruri.”  (Thomas Hobbes Leviatan, 1651)  

„Oamenii s-au născut într-u totul egali şi liberi. Fiecare are dreptul să trăiască în 
pace şi netulburat de nimeni cu acele drepturi care i le acordă legea naturală. Natura 
îi dă dreptul nu doar să îşi apere avutul: adică viaţa, libertatea şi averea împotriva ne-
dreptăţii şi atacului altora ci şi să judece şi să-i pedepsească pe aceea care încalcă le-
gea naturală. Iar dacă e vorba de o vină deosebit de mare vinovatul poate chiar plă-
ti cu viaţa. Dar în stat acest lucru nu e posibil. Asta înseamnă că într-un stat oamenii 
sunt privaţi de drepturile naturale. Acest drept este cedat statului cu care acesta ia 
măsurile necesare, dar măsurile sunt luate în asemenea mod încât să pară că ele au 
fost luate de către cetăţeni. Odată cu încetarea judecăţii pe cont propriu suveranita-
tea [autoritatea principală] este cedată statului. Se vor adopta legi. Pe de altă parte, 
comunitatea însărcinează pe unii cu aplicarea legilor. Aceşti oameni pun capăt con-
tradicţiilor existente între oameni şi îi pedepseşte cu puterea legii pe aceia care au 
păcătuit împotriva unor membrii ai societăţii sau a societăţii întregi. Din cele ce ur-
mează însă se va afla dacă puterea nelimitată, pe care unora le place s-o prezinte ca 
pe unica posibilă formă de guvernare este oare într-adevăr incompatibilă cu societa-
tea civilă şi nu este, în genereal, o formă civilă de guvernare. Căci scopul societăţii ci-
vile (a cetăţenilor) să pună capăt acelor neplăceri ce decurg din starea naturală şi îşi 
au originea în judecata pe cont propriu. Se adresează tribunalului, dacă are un pro-
ces şi se supune hotărârii acestuia. (…) Şi fiindcă prin slăbiciunea omenească cu care 
încearcă omul să abuzeze de putere, acesta este prea mult expus ispitei dacă ace-
iaşi oameni deţin puterea judecătorească dar şi puterea de a executa legile, în sta-
te orânduite în mod corespunzător unde interesul întregului este luat în considerare 
aşa cum trebuie, puterea legislativă este în mâna altor persoane, care, dacă se întru-
nesc în mod corespunzător, au acea putere ca de la sine sau împreună cu alţii să facă 
legi iar după ce le-au făcut acestea sunt separate de ei iar ei înşişi vor fi supuşi legilor 
făcute de ei.” (Locke: Eseu asupra intelectului omenesc, 1683)  

John Locke a considerat ideală monarhia cons-
tituţională engleză   

Stabiliţi ce ironizează Mon-
taigne! Stabiliţi, ce este cu to-

tul nou în raţionamentul expunerii 
sale!  [ T ]

Stabiliţi, ce problemă analizea-
ză Hobbes! Formulaţi, ce consi-

deră el despre firea de bază a omului! 
Explicaţi, existenţa cărui lucru vrea el 
s-o dovedească prin aceasta!  [ T ]

Enumeraţi, care sunt drep-
turile de bază ale oamenilor! 

Stabiliţi, ce caracterizează relaţia 
dintre individ şi comunitate! Stabi-
liţi, care formă de stat poate prote-
ja individul de abuzuri? Formulaţi 
în baza textului teoria de bază a lui 
Locke, esenţa contractului social! 
[ T ]
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„Podul din Londra putem pe drept cuvânt să-l considerăm una dintre minunile 
lumii dacă ne gândim cu câtă pricepere au fost puse bazele celor douăzeci şi patru 
de piloni din piatră deasupra apei în continuă creştere şi scădere.” (Fynes Morison)

„Căruţele şi carele troncănesc prin toate străzile de parcă universul însuşi ar 
merge pus pe roţi; bărbaţii, femeile şi copiii se adună în roiuri atât de dese la fieca-
re colţ încât casele trebuie sprijinite cu stâlpi să nu fie dărâmate în marea forfotă. 
Mai ales că ba într-un loc se aude ciocanul, ba într-altul o găleată, într-o parte sună 
o cratiţă, în cealaltă parte sunt rostogolite cuibere pentru apă. Hamalii transpiră pli-
ni de sudoare sub povara lor, negustorul cară sacul cu bani. Negustorii ambulanţi 
(ca broaştele după muşte) întră dintr-o dugheană într-alta. Comercianţilor (precum 
nişte feciori puşi pe joc) le umblă tot timpul picoarele, n-au o clipă de stare. Aşa se 
foiesc ca avocaţii de la ţară într-un tribunal.”  (Thomas Dekker) 

Populaţia Europei în secolele XVI-XVII

Cum a evoluat demografic totalul populaţiei 
din Europa în epoca respectivă? Ce deosebiri 

regionale pot fi observate? Cu ce fel de procese 
putem asocia evoluţia demografică?[ [ T ]

M
a r e a  A d r i a t i c ă

Numărul locuitorilor din oraşe:
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M a r e a  M e d i t e r a n ă

Dezvoltarea oraşelor

Ce tendinţe se pot consta-
ta în privinţa numărului de 

locuitori al oraşelor? Ce diferenţe 
regionale se pot constata pe har-
tă?  [ T ]

Cafenea în Londra. Plăcerile sorbirii cafelei adusă din colonii şi noul tip de ospitalitate din a două 
jumătate a secolului al XVII-lea s-a răspândit în Anglia după căderea dictaturii puritane

Ce fel de schimbări economice, sociale şi politice au făcut posibilă 
răspândirea cafenelelor?  [ T ]

Prezentaţi în baza sursei ima-
ginea Londrei în secolul al 

XVII-lea! Enumeraţi vechile şi noile 
trăsături! Explicaţi, în ce sens pu-
tem considera Londra de atunci o 
metropolă modernă! [ O ]

NOI FENOMENE 
ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI  
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„Eu însumi am rămas în oraş până când într-o singură săptămână au murit 7400 de 
oameni dintre care peste 6000 din cauza ciumei căci până atunci nu s-au mai putut auzi 
în oraş, în afară de clopotele pentru sufletele răposaţilor, nici un zgomot; până la acea 
dată am putut deja să mă plimb pe strada Lombardă încât abia să întâlnesc vreo două-
zeci de oameni şi chiar mai puţini de cincizeci la bursa de valori;  între timp boala mătu-
rase deja familii întregi de câte zece-doisprezece oameni; chiar şi pe medicul meu, Dr. 
Burnete l-a răpit ciuma deşi mai devreme (…) chiar supravieţuise carantinei instituite în 
propria lui casă; deja nopţile, deşi ele deveneau tot mai lungi, mi s-au părut atât de scur-
te ca să aşez voalul uitării peste înmormântarea celor care muriseră în ziua anterioară 
de această boală.”  (Scrisoarea lui Sir Georg Carteret către soţia sa, 1665)

„(…) Focul a continuat să ardă toată noaptea (…) iar vântul puternic dinspre răsărit 
l-a înteţit şi mai tare iar anotimpul secetos l-a favorizat şi el. Am mers pe jos la locul de 
ieri şi am văzut că toată partea sudică a centrului oraşului de la Cheapside până la Ta-
misa era în flăcări şi de-a lungul Cornhill-ului (fiindcă acum focul se răspândeşte liber şi 
contra focului şi în direcţia în care sufla vântul) , (…) Acum s-a răspândit şi asupra biseri-
cii Saint Paul; biserica are nişte schele în jurul ei ceea ce ajută în bună măsură răspândi-
rea focului. Incendiul este atât de răspândit iar oamenii au împietrit într-aşa măsură că 
la început nici nu ştiu ce fel de resemnare sau blestem a pus stăpânire pe ei: abia s-au 
mişcat, ca să stingă flăcările şi nu se putea auzi nimic altceva decât zbierături şi văicăreli. 
Toată lumea a fugit zăpăcită de colo-ncoace, iar stupefacţia i-a paralizat într-aşa măsu-
ră pe oameni încât nici n-au încercat să îşi salveze bunurile.”  (Din jurnalul lui John Evelyn)

Alcătuiţi un inventar al dis-
trugerilor cauzate de ciumă! 

Enumeraţi posibilităţile oamenilor 
de a se proteja împotriva ciumei! 
Ce indică numele străzii amintite 
în sursă?  [ S ]

Enumeraţi câţiva factori din 
cauza cărora aproape tot ora-

şul s-a transformat în cenuşă! For-
mulaţi, ce efect poate avea asupra 
unui oraş în plină dezvoltare un 
incendiu de proporţii sau o catas-
trofă naturală? [ O ]

Incendiul care a devastat Londra a izbucnit 
după epidemia de ciumă (1666)

Ce factori au putut contribui 
la faptul că oraşul a ars aproa-

pe în întregime? Ce a putut să stă-
vilească focul?[ [ T ]
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În teritoriile care s-au aflat în fruntea dezvoltărilor din secolele XVI-XVII pilonii de bază ai vieţii, valorile, rolul sta-
tului, relaţiile de proprietate au cunoscut transformări din ce în ce mai rapide. Noul clădit în locul vechiului de 
multe ori şi-a arătat faţa sa cruntă şi din Italia până în Anglia mulţi gânditori au căutat remedii pentru proble-
mele lumii. De aceea au căutat în lumea gândirii o lume ideală, o organizare socială lipsită de greşeli. Însă, pre-
cum fiecare viziune artificială asupra lumii, a ocolit greşelile aţintite, dar totodată a creat şi mai multe probleme.

Arătaţi, care au fost problemele pe care autorii utopiilor au vrut să le rezolve! Să analizăm soluţiile! Ce noi probleme creează 
imaginaţiile născute prin speculaţie? Care sunt asemănările şi deosebirile între Utopia şi Cetatea Soarelui?  [ O ]

Să analizăm rolul omului, al libertătii sale în lumile imaginate! Pe ce se bazează autorii când își consideră funcţionale, pro-
priile sisteme? Ce presupun ei despre oameni, în lumea lor imaginară?  [ S ]
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„Unde există proprietate privată, unde toţi măsoară toate în bani, acolo e puţin 
probabil ca treburile publice să fie vreodată rezolvate just şi favorabil pentru fieca-
re, doar dacă nu eşti de părere că dreptatea poate să domnească acolo unde ban-
diţii pun mâna pe toate, că poate fi viaţă fericită acolo unde bunurile sunt împărţi-
te doar între cei puţini, care trag foloase de pe toate iar majoritatea trăieşte într-o 
mizerie totală.

Evoc din memoria mea instituţiile înţelepte şi drepte de toată recunoştinţa ale 
locuitorilor din Utopia: la ei există doar câteva legi şi totuşi îşi rezolvă treburile pu-
blice cu atât de mare succes că deşi fiecare primeşte ceea ce i se cuvine prin împăr-
ţirea egală a bunurilor, toţi au din belşug aceste bunuri (…) 

Legea stabileşte de pildă că fiecare poate să deţină doar o bucată de pământ de 
o mărime şi o sumă de bani prestabilită; legea ar putea stabili ca domnitorul să nu 
fie mult prea puternic iar poporul este extrem de nemărginit iar dacă goana după 
funcţii ar înceta, acestea nu ar fi subiectul unor tranzacţii de vânzare-cumpărare iar 
existenţa lor nu ar costa atât de mult şi atunci nu ar exista nici posibilitatea ca cei 
bogaţi să ocupe funcţiile; care însă mai degrabă ar trebui ocupate de oameni price-
puţi.” (Thomas More: Utopia, 1516) 

„Aceşti oameni – mulţi dintre ei filosofi – au ajuns din India acolo refugiindu-se 
din calea tătarilor şi a altor năvălitori şi tirani; atunci s-au hotărât că vor trăi în co-
munitate după regurile filosofiei şi deşi o comunitate de femei nu e un lucru prea 
obişnuit printre popoarele acelor părţi, ei totuşi au introdus-o şi pe asta şi acum tră-
iesc după aceste norme. Toate lucrurile lor sunt în comun; cu dreptul de păstrare şi 
distribuire al acestora au fost investiţi funcţionari astfel încât nu doar alimentele ci 
şi ştiinţa, funcţiile şi distracţiile sunt comune într-aşa fel încât nimeni nu poate sus-
trage nimic de la alţii.

Ei spun că proprietatea privată s-a format prin faptul că familiile formează gru-
puri separate, se însoară şi fac copii iar acest lucru dă naştere la mândrie de sine fi-
indcă pentru a-şi face copiii bogaţi, sau pentru a-i urca în funcţii sau pentru a le lăsa 

moştenire, toţi cărora nu le este teamă 
şi sunt puternici, devine un animal de 
pradă iar cine nu are puterea acela devi-
ne zgârcit, intrigant şi făţarnic. 

Dar dacă interesul personal dispare, 
atunci se păstrează comunitatea. (…) 

Funcţionarii sunt aleşi de către cei 
patru conducători împreună cu şefii 
breslelor care ştiu prea bine cine este 
cel mai potrivit şi capabil în acea me-
serie în care trebuie să lucreze; fac o 
propunere în consiliu şi fiecare spune 
tot ce ştie despre candidatul respectiv. 
Dar Soare poate să devină numai ace-
la care cunoaşte istoria tuturor popoa-
relor, obiceiurile şi ceremoniile lor, toate 
formele de guvernământ, descoperitorii 
meseriilor şi ai legilor. (…)

Suntem foarte siguri că un astfel de 
om cu carte ştie să guverneze,sunt mai 
siguri decât voi cei care îi înălţaţi în sla-
vă pe neştiutori considerându-i potriviţi 
pentru a guverna doar pentru simplul 
fapt că s-au născut domni sau pentru 
că partidele celor puternici i-au ajutat la 
putere. În schimb, s-ar putea ca Soare-
le nostru să guverneze prost dar un om 
care ştie atâtea nu va fi niciodată nemi-
los, nici răutăcios, nici tiran. (…)”  (Cam-
panella: Cetatea Soarelui, 1602)

Urmăriţi logica acestui tabel! 
Faceţi o comparaţie cu texte-

le menţionate! Căutaţi şi alţi factori 
cu care s-ar putea completa tabelul! 
Care sunt componentele pozitive 
şi cele negative ale utopiilor? Care 
factori pot fi determinanţi pentru 
răspunsurile date la aceste între-
bări? [ T ]

Utopiile

Thomas More (1477-1535). A fost cancelarul 
lui Henric al VIII-lea. S-a opus creării bisericii 
anglicane, motiv pentru care a fost executat la 
porunca domnitorului 
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DEZINTEGRAREA AUTORITĂŢII REGALE   Vladislav al II-
lea (Jagello) (1490-1516) a obţinut coroana regală după ce 
stările maghiare s-au fortificat cu drepturi din toate părţile: 
domnitorul nu putea să strângă impozit special de război, 
a trebuit să jure că va apăra ţara pe propriile sale cheltuieli 
şi că va guverna împreună cu stările. A depins nu doar de 
lipsa unei atitudini hotărâte a regelui că – spre deosebire 
de înaintaşii săi – nu a reuşit să consolideze autoritatea 
regală. După moartea lui Matei nici un grup social nu a mai 
fost interesat de aşa ceva. Iar impozitele mari ale lui Matei au 
epuizat economia. 

    Veniturile regale au scăzut în scurt timp sub 200 000 
de florini de aur (ceea ce ar fi fost oricum insuficient doar şi 
pentru întreţinerea sistemului de cetăţi mărginaşe), dome-
niile regale s-au redus în continuare. Oastea neagră nu a 
mai putut fi întreţinută, astfel că armata formată din mer-
cenari s-a dezintegrat.

GUVERNAREA STĂRILOR  Nobilimea de mijloc interesată 
până nu demult de sprijinirea puterii regale – încrezându-se 
în propria sa putere – a apărut în cadrul dietei ca o forţă de 
sine stătătoare capabilă să se confrunte cu baronii. Baronii 
au guvernat ţara prin intermediul sfatului regesc. Au 
obţinut dreptul impozitului special în caz de război şi şi-au 
organizat banderii impresionante. Nobilimea de mijloc s-a 
străduit în comitate şi în dieta ţinută pe câmpul Rákos să 
contracareze puterea baronilor. 

În opera juridică a unuia dintre conducătorii nobilimii 
de mijloc, Ștefan Werbőczy care ajunsese de la poziţia de 
jude la cea de palatin, în Tripartitum (Hármaskönyv, 1514) 
a adunat la un loc dreptul tradiţional şi conceptele juridi-
ce ale stărilor epocii sale. Opera sa a servit drept sursă juri-
dică de bază până la 1848. Werbőczy a formulat drepturile 
privind libertăţile nobiliare în baza Bulei de Aur şi a legilor 
de la 1351. Conform concepţiei sale ţara este întruchipată 
de Coroana Sfântă pe care regele şi stările o alcătuiesc îm-
preună (Învăţătura Sfintei Coroane). El interpretează ca pe 
un contract social specific faptul că stările au renunţat la 
o parte a drepturilor lor în favoarea regelui, dar au păstrat 
dreptul de a legifera şi de a alege regele. 

În confruntările din cadrul stărilor, nobilimea mijlocie s-a 
alăturat unui baron popular Ioan Szapolyai. Acesta, ca cel 
mai mare proprietar din ţară şi voieveod al Transilvaniei a 
pretins pentru sine coroana. Când regele a fost lovit de o pa-
ralizie dieta a adoptat în interesul lui Szapolyai hotărârea de 
la Rákos (1505). În aceasta se specifica, că doar rege maghiar 
prin naştere va fi înscăunat. Vladislav şi baronii s-au apropi-
at de Habsburgi pentru a se opune lui Szapolyai. Cele două 

case dinastice au încheiat un contract de căsătorie (con-
form acestuia Ana Jagello se căsătoreşte cu Ferdinand de 
Habsburg iar Maria de Habsburg cu Ludovic Jagello). 

RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC CONDUS DE DOJA, 1514 Baronii 
şi nobilimea mijlocie şi-au consumat reciproc forţele prin 
confruntări, de aceea hotărârile dietei nu au putut fi puse în 
practică iar guvernarea ţării a devenit din ce în ce mai grea. 
Nobilimea mijlocie a putut obţine ceva rezultate doar pe 
spinarea iobăgimii. Intenţionau să pună mâna pe o parte 
a veniturilor ţărănimii înstărite din târgurile de câmpie in-
troducând şi în târgurile de câmpie impozitul pe cap de 
locuitor. Iar interdicţia privind vânatul şi pescuitul prescrisă 
ţăranilor i-a afectat cel mai mult pe iobagi, pătura cea mai 
săracă a ţărănimii. S-au făcut încercări şi pentru a îngrădi 
dreptul de liberă strămutare. 

Măsurile restrictive ale nobilimii au grăbit înrăutăţi-
rea treptată a situaţiei iobăgimii. Căci impozitele extrem 
de ridicate din vremea lui Matei nu scăzuseră semnificativ 
nici după moartea acestuia, doar că acum nu mai umpleau 
visteria curţii regale. 

În aceste condiţii a făcut publică Bakócz Tamás, cardinal 
de Esztergom, chemarea Papei de a porni o nouă crucia-
dă. Stările au fost împotriva acestui plan fiindcă le era frică 
să înarmeze ţărănimea, pe de altă parte nu au considerat 
oportună atacarea turcilor. Însă din cauza divergenţelor de 
interese nu au putut să ia măsuri eficiente pentru a stopa 
recrutarea oştirii de cruciaţi. 

În fruntea cruciaţilor care s-au înrolat nu au pus vreun 
conducător de oşti de viţă nobilă, cu prestigiu. Conducător 
al cruciaţilor a fost numit Gheorghe Doja care s-a distins 
în luptele pentru apărarea cetăţilor mărginaşe. Văzând o 
mulţime tot mai mare care se înrola şi nemulţumirea cres-
cândă a acesteia, nobilii au încercat să stopeze recrutarea, 
dar a fost deja târziu. În târgurile de câmpie din Câmpia Un-
gară (Alföld) starea de spirit s-a îndreptat tot mai mult 
împotriva nobilimii.  Ţăranii au atacat conacele şi castele-
le nobiliare. Campania militară cruciată s-a transformat 
în răscoală iobăgească. Rezistenţa opusă de către iobagi 
a avut şi aspecte religioase: impresia lor a fost că domnii, 
atunci când au vrut să desfiinţeze oastea, ar fi vrut să îi îm-
piedice să facă un lucru pentru care urma a fi binecuvântaţi. 

Oastea principală a iobagilor a fost înfrântă la Ti-
mişoara de către căpetenia partidului aristocraţilor 
Ştefan Báthori cu ajutorul adversarului său politic, Ioan 
Szapolyai. Conducătorii răscoalei au fost condamnaţi la 
moarte prin schingiuire. Întreaga iobăgime a fost pedepsi-
tă cu legi drastice: i s-a luat dreptul de liberă strămutare 
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şi cel de a purta armă oblingând-o la o zi de robotă pe 
săptămână.

NĂRUIREA SISTEMULUI CETĂŢILOR MĂRGINAŞE  Succe-
sele turceşti din Orientul Apropiat a dat peste cap echilibrul 
de forţe care oricum înclinase mereu balanţa în favoarea Im-
periului Otoman în zona de la frontiera de sud a ţării. Situaţia 
s-a înrăutăţit şi mai mult odată cu slăbirea puterii regale un-
gare: din această cauză rezistenţa cetăţilor mărginaşe a tot 
scăzut iar soldaţii rămaşi fără plată s-au răsfi rat în toate părţile.

Apropierea lui Vladislav faţă de Habsburgi nu a asigu-
rat protecţie împotriva turcilor. Ba mai mult, dat fi ind că şi sul-
tanul s-a alăturat alianţei antihabsburgice, a însemnat mai 
degrabă un pericol pentru Ungaria. Atâta timp cât Impe-
riul Otoman a fost ocupat de extinderea sa înspre Orient, în 
afară de incursiuni de jaf ţara nu a fost atacată iar pacea înche-
iată pe vremea lui Matei a fost de mai multe ori reînnointă.

Curtea lui Ludovic al II-lea (Jagello, 1516–1526) care a 
ajuns pe tron la vârsta de copil, în haosul cauzat de perma-
nentele lupte interne, nu a acordat sufi cientă atenţie în 
vederea contracarării diplomatice a pericolului turcesc
(nici pacea nu a mai înnoit-o). Suleiman I a atacat şi a ocupat 
Belgradul (29 august 1521). Ţara s-a deschis în faţa turcilor.   

Singura măsură efi cientă de apărare a maghiarilor a fost 
numirea cardinalului de Kalocsa,Tomori Pál, căpitan al  Păr-
ţilor de Sud („Ungaria de Jos”). Prelatul războinic a obţinut 

mai multe victorii mai mici dar nu a reuşit să răstoarne 
situaţia militară: cetăţile mărginaşe din părţile de sud (de 
exemplu, Orşova, Severinul, Petrograd) au căzut rând pe 
rând în mâna turcilor.  

În 1526 Suleiman a pornit din nou un atac, de data 
aceasta cu 60 000 de soldaţi. Regele a chemat sub arme no-
bilimea ţării dar baronii şi nobilii de stare mijlocie doar cu 
greu s-au adunat. Pe câmpul de la Mohács, sub conduce-
rea lui Tomori Pál, armata ungară de câte 20-25 000 de lup-
tători – neaşteptând oştirile auxiliare croate şi cehe precum 
nici oastea lui Szapolyai care staţiona la Seghedin – a încer-
cat să oprească armata otomană. În data de 29 august 1526 
bătălia s-a încheiat în decursul a doar câteva ore cu totala 
înfrângere a maghiarilor. Pe lângă importantele pierderi 
militare în bătălie au pierit şi cei mai mulţi dintre baronii 
şi clericii înalţi ai Ungariei. Regele şi-a găsit sfârşitul că-
zând în pârâul Csele. 

În urma bătăliei Suleiman a intrat în cetatea Buda lăsată 
fără apărare. Trupele sale au jefuit cetatea şi au dat foc ora-
şului. Poporul a fugit pe unde a apucat din faţa turcilor. De-
oarece păstrarea Budei şi întreţinerea ei ar fi fost costisitoare 
dar şi periculoasă din punct de vedere militar (sultanul știa 
despre oştirea lui Szapolyai), Suleiman s-a retras încă în ace-
laşi an luând cu el zeci de mii de prizonieri. Iar ţara, rămase 
fără rege şi cetăţile mărginaşe de apărare, au fost lăsate pe 
mâna cuceritorilor otomani. 

ARHIVĂ

DEZINTEGRAREA 
AUTORITĂŢII REGALE  

„2. (…) vom menţine locuitorii şi supuşii acestei ţări (…) 
în vechiul lor drept şi obicei aprobat aşa [precum a lă-
sat răposatul domn regele Matei] şi nu vom face nici un 

fel de înnoiri în detrimentul şi spre asuprirea lor, precum nu vom introduce în ţară 
nici o înnoire împotriva acestor vechi obiceiuri pe care gloriosul rege de odinioară 
Matei le-a introdus, anulăm şi în nici un caz nu vom strânge impozitul de un florin 
ci vom fi datori a ne mulţumi cu vechile venituri regeşti.”  (Condiţiile de alegere ale lui 
Vladislav al II-lea, 1490)

GUVERNAREA STĂRILOR 
„Ne-ar mai rămâne aşadar să încercăm să facem ordine 
cu nobilimea mijlocie. Domnia ta să-i explice preasfinţi-

ei sale că toată ţara e în mâna nobilimii şi că nobilimea se împarte în trei părţi. Pri-
ma parte participă la lupte armate şi se războieşte în slujba domnilor la marginile 
ţării, iar tocmai aceştia sunt mai valoroşi dintre toţi. Dar aceştia depind într-u totul 
de domni, nu fac altceva decât ceea ce patronii lor le poruncesc şi nici nu-i poţi con-
vinge să facă altceva. Cealaltă parte e compusă din cei care trăiesc pe moşia lor de 
la ţară, acolo se gospodăresc, fac comerţ, nu vin niciodată la oraş, nu participă la di-
etă, doar votează acei deputaţi care sunt trimişi de către comitat la dietă. Cea de-a 
treia parte o constituie cei care au funcţii publice şi sunt nobili bogaţi, joacă un rol 
în viaţa obştei şi care deasemenea vor cu sinceritate binele patriei lor. Printre aceş-
tia sunt vreo opt sau zece oameni ca şi Ştefan Werbőczy (…) şi alţii care sunt şefii al-
tora, oameni foarte fini, dar şi ei depind de domnii mari. 

Nobilii în sine nu se prea adună, doar trimişii comitatelor mai ţin adunări pe 
câmp sub cerul  liber al lui Dumnezeu, lângă Pesta, pe care îl numesc Rákos. La 
aceste diete are dreptul fiecare om nobil să participe, dacă vrea, chiar şi dacă nu e 
delegat; iar domnii, în afară de acei delegaţi care sunt în slujba lor, plătesc pe dura-
ta dietei atâţia nobili cât pot pe care apoi îi pun să se arate la Rákos. La dietă fieca-
re vorbeşte despre ce-i cade bine, alam-bala fără nici o ordine, nobilii strigă ceea ce 

Arătaţi în baza sursei care 
au fost intenţiile stărilor ma-

ghiare? Explicaţi, ce efecte au avut 
aceste prevederi asupra autorităţii 
regale! [ T ]

Baron pe o carte de joc din secolul XV. În timpul lui 
Vladislav al II-lea au fost legiferate acele familii de 
baroni care puteau lăsa moştenire titlul de baron. 
Membrii adulţi ai acestor familii aveau dreptul de 
a se înfăţişa personal şi fără chemare în Consiliul 
regal şi de a ţine sub arme un banderiu

Ca urmare a legii, cum s-au 
modificat relaţiile de forţă din-

tre stări  și cum s-a modificat struc-
tura statului maghiar?  [ T ]
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Monumentul funerar al lui Ştefan Szapolyai. 
Cei din familia Szapolyai au fost ridicaţi în 
rang de către Matei că să obţină sprijin pentru 
pretenţiile la tron ale fiului său. Fiul lui Ştefan 
Szapolyai, Ioan a ajuns cel mai mare proprietar 
de domenii şi căpetenia nobilimii mijlocii. La 
dieta din 1505 de pe Câmpul de la Rákos nobi-
limea mijlocie a adoptat în interesul său preve-
derea ca numai regele naţional să fie ales.   

Cum a putut deveni un baron 
căpetenia nobilimii, adică a 

unei stări aflate în conflict cu ba-
ronii? Căutaţi exemple asemănă-
toare!  [ T ]
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Rákos
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Demnitatea de baron a lui Szapolyai

Domeniile familiei pe teritoriile
comitatelor în procentaje
            < 5 %                      30-35 %

            6-10 %                      50-55 %

            20-25 %                    73 %
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Stabiliţi, care au fost 
caracteristicile eco-

nomice ale zonelor în care 
s-au aflat domeniile stăpâ-
nite de familia Szapolyai! 
De ce a asigurat acumu-
larea de domenii, pe lân-
gă venituri, o importantă 
influenţă politică? Ce forţă 
reprezintă demnitatea de 
baron a familiei Szapolyai?  
[ T ]

Pagina de titlu a Tripartitului (cartea forma-
tă din trei părţi). Colecţia de legi a lui Ştefan 
Werbőczy a devenit baza practicilor juridice din 
secolele care i-au urmat

Ce factori au făcut posibil apa-
riţia unei asemenea lucrări? 

De ce a avut această operă un im-
pact atât de puternic în societatea 
nobiliară maghiară?[  [ T ]

„Art.II. 1. Şi cu toate că persoanele care se ocupă de cele sufleteşti pe care Dom-
nul şi Mântuitorul nostru le-a hărăzit să slujască mântuirea, sunt considerate mai 
demne decât persoanele laice iar prin aceastea toţi clericii, prelaţii şi domnii ba-
roni precum şi ceilalţi magnaţi, nobili, aristocraţi de seamă ai acestei Ungarii se bu-
cură de aceleaşi drepturi, privilegii şi scutire de la plata impozitului; nici nu are vre-
un domn sau vreun nobil o libertate mai mică sau mai mare decât altul. De aici şi 
faptul că pentru fiecare e valabilă una şi aceeaşi lege şi obicei iar la tribunal sunt su-
puşi aceloraşi proceduri de judecată şi doar recompensa pusă pe capul cuiva poa-
te varia (…)

Art. III. 6. Iar având în vedere că, din milostiva inspiraţie a Sfântului Duh, prin lu-
crarea sfântului nostru rege ajuns la conoaşterea dreptăţii şi a credinţei catolice iar 
pe el l-au ales drept rege al lor şi l-au şi încoronat: a aşezat din voinţa comunităţii 
dimpreună cu toată puterea şi domnia sa sub protecţia juridică a sfintei coroane a 
ţării dreptul de a înnobila şi de a face donaţii de moşii care îi onorează pe nobili şi îi 
deosebește de cei nenobili, şi care au fost prin urmare atribuite principelui şi rege-
lui nostru; drept urmare orişice înnobiliere de la el se trage şi aceste două lucruri de-
pind prin atribuirea reciprocă şi reciprocitatea existentă atât de mult unele de alte-
le încât nu pot fi despărţite unele de altele şi nici desfăcute iar unul fără celălalt nu 
se poate întâmpla (…) 

7. Căci şi principele este ales tot de nobili dar şi pe nobili numai principele poate 
să-i facă nobili împodobindui cu demnitatea nobiliară(…)”  (Ştefan Werbőczy 1458-
1541: Tripartitul) 

Stabiliţi, ce tendinţe social-politice exprimă legea! Stabiliţi în baza textului ce simbo-
lizează aici Coroana Sfântă? Stabiliţi, când ne-am mai întâlnit cu interpretarea asemă-

nătoare a coroanei! Enumeraţi cele mai importante documente ale reglementărilor privind 
drepturile nobiliare! [ T ]

domnii lor le poruncesc şi se sfătuiesc numai asupra acelor treburi care sunt emi-
se de către domnii lor către nobilii plătiţi în acest scop. O asemenea dietă, după le-
gile lor, nu poate dura mai mult de cincisprezece zile iar fiindcă nu hotărăsc în nici 
un fel de treburi serioase se duc cu Dumnezeu spre casele lor şi îi lasă acolo în lo-
cul lor pe acei 8-10 oameni pe care i-au împuternicit şefii lor ca să decidă în toate în 
numele lor ce se discută la dietă. Apoi aceşti împuterniciţi se tocmesc cu guvernul 
şi se legiferează ceea ce vrea guvernul.”  (Raportul nunţiului papal Burgio către secre-
tarul papal Sadoleto, 1525)

Faceţi un rezumat al esenţei raportului! Faceţi în baza raportului o schiţă despre societa-
tea maghiară a acelor timpuri! Subliniaţi pasajele din text care se referă la guvernarea de 

către stări!  [ S ]
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RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC 
CONDUS DE DOJA, 1514  

„Vom colecta de la orice iobag oricum s-ar numi el şi 
pe orişice moşie, fie cultivată cu grâne sau viţă de vie 
a regelui şi a reginei s-ar afla (cu excepţia oraşelor îm-

prejmuite cu ziduri) a noua parte din toate recoltele de cereale şi vinuri pe care le 
va colecta şi regina (…)” (Din decretul din 1492)   

„(…) de acum înainte nimeni nu mai are voie să învoiască pe iobagul altuia ci 
numai prin intermediul judecătorului comitatens din acel comitat în care acel iobag 
locuieşte.” (Din decretul din 1504) 

„Având în vedere că mulţi dintre ţăranii şi locuitorii domnilor clerici înalţi şi ba-
roni precum şi ai altor nobili neglijază cultivarea pământurilor cu culture şi a viilor, 
ba chiar aproape nu se mai ocupă de ele deloc ci numai de vânat şi păsărit, şi încă 
nu doar în zilele obişnuite ci şi duminica şi în sărbătorile altor sfinţi şi pe drept cu-
vânt vânează şi în ziua sfântă de Crăciun păcătuind astfel împotriva lui Dumnezeu 
(…) 

Ca, aşadar, acestei  stări neplăcute să i se dea necesara soluţie scrisă, se hotărăş-
te ca de acum înainte nici un ţăran sau iobag să nu cuteze a vâna în niciun fel şi cu 
nicio metodă asupra cerbului, căprioarei, mistreţului sau fazanului precum să nici 
nu păsărească asupra, în limba poporului, aşa zisei păsări împărăteşti.” (Din decre-
tul din 1504)

„Cu toate că ar trebui pedepsiţi toţi ţăranii ca pe nişte trădători cu o pedeapsă 
drastică, totuşi, ca să nu curgă atâta sânge iar ţărănimea să nu se stârpească de tot 
fără de care nobilimea mult nu mai valorează. 

1. Am hotărât, ca fără nici o cruţare trebuie ucişi şi stârpiţi toţi căpitanii, capora-
lii căpeteniile ţăranilor şi pe evidenţii ucigaşi ai nobilimii precum şi pe aceia care au 
siluit fecioare, femei. 

2. Ceilalţi ţărani să despăgubească pagubele de mai sus, să plătească recompen-
sa şi apoi să rămână teferi.

3. Totuşi, ca amintirea trădării lor să rămână vie iar pedeapsa lor să fie moştenită 
şi de către urmaşi ca să ştie fiecare generaţie ce mare păcat este să se răscoale îm-
potriva propriilor domni, de aceea orişice ţăran oriunde ar locui în ţara aceasta, ca 
semn al infidelităţii lor, să îşi piardă acel drept ca dintr-un loc să se mute într-altul, 
să fie supuşi necondiţionat şi pe vecie în slujba domnilor lor  cu excepţia oraşelor li-
bere şi împrejmuite cu ziduri care au rămas fidele maiestăţii sale regele precum şi 
a acelora care au rămas credincioşi domnilor lor şi Sfintei Coroane a ţării şi nu s-au 
alăturat altor ţărani păcătoşi în această răscoală. (…) 

15. În privinţa ţăranilor căsătoriţi: cei cu parcele, proprietari de case, jeleri deopo-
trivă sunt datori a plăti anual domnului lor de pământ câte o sută de dinari, echiva-

lentul a unui florin de aur de persoană (…)
16. Mai sunt datori a-i sluji pe domnii lor cu o 

zi întreagă pe săptămână.” (Din decretele din 1514)

Enumeraţi, ce restricţii conţin legile! Stabiliţi, ce este 
mai puternic evidenţiat în ele: represiunea, împă-

carea sau interesul economic! Comparaţi noua situaţie 
a iobăgimii cu cea de dinainte de răscoală! Prezentaţi cu 
ajutorul hărţii şi al textului, ce s-a întâmplat cu cumanii şi 
cu iaşii! [ T ]
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Războiul ţărănesc condus de Doja

Urmăriţi pe hartă mişcarea trupelor răsculate! 
Comparaţi-o cu harta ce prezintă reţeaua de lo-

calităţi din Ungaria! Stabiliţi punctele de legătură! În 
ce măsură a fost răscoala unitară? Ce forţe au înăbuşit 
oştirea lui Doja? Care factor politic nu a participat în 
confruntare? Ce indică acest fapt?  [ T ]

Execuţia lui Gheorghe Doja într-o gravură ger-
mană de epocă

Cum a fost executat Doja 
conform imaginii? Să trecem 

în revistă ce ştim despre obiceiu-
rile de execuţie ale epocii! Să com-
parăm imaginea cu acestea!  [ C ]

Amintiţi-vă, când a fost prima 
dată reglementată această 

chestiune! Stabiliţi, de ce şi în inte-
resul cui s-a născut această nouă 
reglementare! Arătaţi, prin ce se 
deosebeşte de reglementările ante-
rioare şi interesele cărei categorii de 
ţărani a lezat ea!  [ T ]

Care din drepturile de bază ale 
iobagului sunt limitate prin 

această reglementare?  [ T ]

Stabiliţi, interesele căreI pături 
de iobagi lezează acest arti-

col de lege? Explicaţi, care interese 
economice ale nobilimii sunt vizate 
de lege? Stabiliţi, în care ţară ne-am 
mai întâlnit cu un fenomen asemă-
nător în decursul studiului istoriei 
universale?  [ T ]
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Năruirea liniei de apărare a cetăţilor de margine şi 
campania militară a lui Suleiman din 1526 

De ce a fost de o importanţă 
crucială cucerirea cetăţii Bel-

gradului? Ce au putut să facă forţele 
de apărare ale ţării după 1526? Unde 
s-a lovit de rezistenţă oastea sulta-
nului după bătălia de la Mohács? Ce 
indică acest fapt?   [ T ]
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eBătălia de la Mohács este una din tragediile noastre naţionale. Şi nu doar pentru că acolo am pierdut douăzeci de 

mii de suflete şi nici doar fiindcă acolo au căzut în luptă împreună cu regele şi o mare parte din clerul înalt maghiar 
şi baronii ţării, ci pentru că bătălia a pus definitiv capăt perioadei de înflorire a Ungariei din epoca medievală iar 
pentru generaţiile viitoare a însemnat moarte, pierire, robie şi umilinţă. Astfel, s-a încheiat acea epocă eroică în care 
ţara a ştiut să se apere cu eroism timp de un secol şi jumătate împotriva cuceririlor otomane.  Având în vedere im-
portanţa sa, de Mohács s-au ocupat generaţii în şir ocupând un loc important şi în istoriografia modernă, astfel în-
cât se pun câteva întrebări: a fost oare această catastrofă inevitabilă, a fost oare bine ales locul şi timpul bătăliei, a 
fost Tomori un conducător bun de oşti sau nu, a întârziat oare Szapolyai sau nici nu mai putea să ajungă într-acolo?fost Tomori un conducător bun de oşti sau nu, a întârziat oare Szapolyai sau nici nu mai putea să ajungă într-acolo?

Să dezbatem şi să analizăm în baza surselor şi a cunoştinţelor 
deja acumulate întrebările referitoare la Mohács!  [ O ]

Unul dintre mormintele comune de la Mohács

De ce a fost pierderea de vieţi 
omeneşti de partea oştirii ma-

ghiare atât de mare? Să cercetăm şi 
să prezentăm circumstanţele des-
coperirii mormintelor comune! La 
ce întrebări cu caracter istoric poate 
da un răspuns cercetarea profundă 
a materialului arheologic descoperit 
în mormintele comune!   [ O ]

„Preanobile domn şi al nostru 
prieten demn de cinstire. (…) 
A mai cerut de la noi ca acum 
să-i mai trimitem ceva sumă de 
bani. Să ştie domnia voastră că 
noi nu am fost înştiinţaţi şi nici 
n-am auzit de vreo intenţie în 
acest sens a Măriei sale dar chiar 
de am auzi despre aşa ceva, veţi 
fi şi domnia voastră înştiinţat. Iar 
în ceea ce priveşte întreţinerea, 
să afle domnia voastră că noi 
tot atât de mult ducem lipsa ba-
nilor încât abia putem să rezol-
văm treburile mai mici ale Mă-
riei sale. De la Buda, în miercu-
rea de după sărbătoarea prinţu-
lui Sfânt Emerich, în anul dom-
nului 1520.”  (Scrisoarea vistieru-
lui Várdai Pál către husarul de cur-
te Kasztellánffy János) 13

14

15

Stâlpi funerari din lemn în parcul memorial 
al bătăliei 

Ce rol a jucat şi ce rol mai joa-
că şi azi în gândirea colectivă 

maghiară bătălia de la Mohács?  [ O ]

NĂRUIREA LINIEI DE APĂRARE 
A CETĂŢILOR DE MARGINE
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„Văd că toată lumea caută să se salveze şi să se eschiveze doar prin per-
soana mea. (Cităm cuvânt cu cuvânt spusele regelui.) Am venit personal în 
această mare primejdie ca să îmi expun viaţa capriciilor norocului în apăra-
rea ţării şi a bunăstării voastre. Ca nimeni să nu găsească în persoana mea 
vreo scuză pentru propria lui laşitate şi ca pe mine să nu mă învinuiască cu 
nimic, cu ajutorul lui Dumnezeu atotputernic voi merge mâine personal cu 
voi într-acolo unde alţii fără mine nu vor să meargă.”  (Brodarics István despre 
catastrofa de la Mohács) 

„... Cea mai mare parte a zilei au petrecut-o şi după acestea în aştep-
tarea duşmanului. Duşmanul dând drumul la câteva trupe mai mici care 
s-au războit cu ai noştrii, se aflau încă tot în spatele dâmbelor; nu se ştie 
de ce a făcut acest lucru, oare ca să ne atragă pe noi într-un loc nefavo-
rabil sau pentru ca amânând bătălia pentru ziua următoare să ne atace 
tabăra noaptea prin surprindere ceea ce pe lângă numărul mare de sol-
daţi de-ai lor şi tunuri pe care le au, nici nu le-ar fi fost greu – sau poa-
te ca prin aşteptarea confruntării decisive să ne epuizeze forţele. (…)

Decum am dat semnul atacului, cei aflaţi în primele rânduri ale oş-
tirii s-au luptat cu greu cu duşmanul; şi-au folosit toată muniţia tunu-
rilor. Atacul nu a făcut prea mari pagube în rândurile duşmanului deşi 
a fost destul de îndârjit la care nu ne-am aşteptat având în vedere nu-
mărul oştenilor noştri; de partea duşmanului au căzut mai mulţi decât 
au căzut de-ai noştri. În sfârşit, duşmanul a început să dea înapoi ca ur-
mare a vitejiei cu care au luptat ai noştri sau pentru că atacul soldaţilor 
noştri i-au împins înapoi sau ca să ne atragă spre acel loc în care erau 
montate tunurile lor. Tocmai atunci, sosi călare în pas de galop în aju-
torul regelui  Báthori András anunţând că duşmanul s-a retras, victo-
ria este a noastră. Trebuie deci să înaintăm şi să sprijinim trupele care 
au pornit în urmărirea duşmanului. Auzind acestea şi noi ne-am grăbit 
înainte trecând peste toate obstacolele iar când am ajuns în acel loc 
unde cu puţin mai înainte s-a dat bătălia am văzut acolo zăcând peste 
tot trupurile neînsufleţite alor noştri şi mai multe ale duşmanilor noş-
tri; unii mai erau încă în viaţă şi răsuflau. Vitejii noştri oşteni încă se lup-
tau cu dârzenie în continuare şi s-au luptat  eroic cu duşmanul. (…)

Deşi oştirea regelui, după cum ziceam, s-a zăpăcit de-a binelea şi a 
luat-o la goană, şi după aceasta a mai continuat bătălia dar acum nu 
în acea câmpie largă ci foarte aproape în faţa tunurilor; astea erau atât 
de aproape de noi că nici zece paşi nu ne despărţeau de ele. Atunci, nu 
doar spaima, ci şi fumul tunurilor care s-a lăsat peste tot împiedicând 
văzutul, partea cea mai mare a oştirii a fost nevoită să coboare în va-
lea plină de mlaştini în timp ce restul s-au luptat vitejeşte în faţa tunu-
rilor. Însă atunci când cei care se retraseseră a revenit să lupte din nou, 
bubuitul şi fumul tunurilor a devenit atât de insuportabil încât cea mai 
mare parte a oştirii a luat-o la goană iar şi cei care au luptat cu tunuri-
le s-au văzut nevoiţi să fugă. Fiecare şi-a căutat adăpost fugind de aco-
lo, a fugit care încontro a văzut mai degrabă spre acele locuri prin care 
veniserăm mai devreme cu speranţa victoriei şi prin locurile taberei 
pe care duşmanul le-a pustiit şi distrus într-aşa fel încât n-au mai ră-
mas decât ruine şi trupurile moarte ale celor rămaşi în tabără răsfira-
te peste tot.  

Când duşmanul a văzut că fugim, a crezut că fugim doar ca să-l pă-
călim sau poate fiindcă lupta i-a istovit rămânând mulţi pe câmpul de 
bătălie iar înainte de lăsarea întunericului nopţii s-au abţinut să por-
nească în urmărire.”  (Cronica lui Brodarics István despre bătălia de la 
Mohács)

Bătălia de la Mohács

Urmăriţi desfăşurarea bătăliei! Ce posibili-
tăţi a avut armata maghiară? Din ce puncte 

de vedere a fost o soluţie bună şi din ce puncte 
de vedere, una rea, alegerea locului bătăliei? Să 
urmărim mişcările de trupe ale regelui şi să tra-
gem concluzia pe baza acestei observaţii!   [ T ] 

Mohács

tabăra
maghiară

Lu
do

vi
c a

l II
-le

a

trupele de Rumelia

trupele de
Anatolia

ienicerii

be
gu

l B
al

i

Cavaleria

Mlaştină

pârâul Csele

pârâul Borza

Dunărea M
ică

Stabiliţi, la ce problemă se referă auto-
rul! Explicaţi, de ce tânărul rege a partici-

pat personal la campania militară şi la bătălie? 
Comentaţi părerea autorului (părerea despre 
această chestiune, problema responsabilităţii, 
etc.)!  [ T ]

Stabiliţi, cum a apreciat Brodarics perfor-
manţele armatei maghiare? Arătaţi, în ce 

măsură s-a folosit cele două armate de specifi-
cităţile propriilor forţe militare! Faceţi o compa-
raţie între descrierea contemporană şi desenul 
reconstituit de către istoricul militar!  [ T ]

„Nu am pe cine să implor, nu am de cine să mă 
rog să vină încoace fiindcă Măria ta a adunat toa-
tă ţară la Tolna şi Eszék [Osjek]. Ar fi putut să mear-
gă de la acest drum spre Eszék şi şi aici s-ar fi putut 
apăra drumul, ba chiar s-ar fi putut elibera sau mă-
car să fie ajutate cetăţile. Dar aici nu sunt alţi mânu-
itori de arme, numai cei o sută de husari ai domnu-
lui de Eszergom şi cei o sută de călăreţi ai aceluiaşi 
prelat şi optzeci şi şapte de călăreţi ai domnului de 
la Pécs. Petrovaradin, începutul lui iulie, 1526.”  (Scri-
soarea lui Tomori Pál către rege)
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„Poposire în faţa taberei nemernicilor de necredincioşi. Azi în timpul 
rugăciunii de dimineaţă întreaga armată victorioasă încălecând pe cai a 
pornit încet încet, apoi oprindu-se şi iar pornind la drum a ajuns înain-
te de ikindi [ora 2 după masă] pe câmpul de la Mohács în faţa ghiaurilor 
netrebnici. (…) Necredincioşii cu viaţă destrăbălată au tras câteva ghiu-
lele de tun în urma căreia unul a căzut în aripa dreaptă; şi au stat în faţa 
taberei noastre ordonaţi în mai multe linii de luptă. Dar de partea noas-
tră au rămas liniştiţi fiindcă nu sosise încă timpul prielnic, iar oamenii şi 
animalele erau obosite. Când tocmai s-au hotărât ca dimineaţa să încea-
pă lupta: în timpul rugăciunii de după masă nemernicii de necredincioşi 
dintr-o dată s-au pus în mişcare şi au înaintat spre noi. Atunci şi ai noş-
tri au pornit şi au început să tragă cu tunurile dar fără să poată face pa-
gube. Ceilalţi şi-au împărţit oştirea în trei părţi. O mulţime – îmbrăca-
tă din cap până în picioare în fier şi cu ţepe din fier în mâini – nepăsân-
du-i deloc de gloanţele de puşcă şi de ghiulelele tunurilor au dat băta-
ie cailor fără pic de frică în ei către paşa de Rumelia, Ibrahim. Dar fiindcă 
detaşamentul de Rumelia era încă răsfirat nu a putut să opună rezisten-
ţă. Cealaltă trupă (…) şi-a rupt aliniamentele de luptă în două. Iar rege-
le cel spurcat cu mai mulţi soldaţi de-ai săi nenorociţi s-au avântat asu-
pra preamăritului domnitor şi a oştirii anatoliene. Divizia ienicerilor i-a 
atacat de câte trei-patru ori cu focuri de armă şi s-au străduit să-i ţină la 
distanţă pe ghiaurii netrebnici.  Într-un final, cu ajutorul lui Dumnezeu şi 
al profetului prinzând putere poporul islamului i-a întors pe ghiauri, iar 
când nu au mai avut putere pentru un nou atac, i-a făcut bucăţele ca pe 
câini. S-a dat o bătălie atât de mare şi a fost un astfel de măcel ce nu poa-
te fi descris. Dintre ghiauri s-au mutat în iad 4000 de călăreţi şi cam 50 
000 de pedeştri.” (Din jurnalul lui Suleiman)   

Bătălia de la Mohács în miniatură turcească

Faceţi o comparaţie între imaginea de mai sus şi descrierea bătăliei! Cum sunt reprezentate în poză diferitele categorii de 
arme? Ce fel de raporturi de forţă prezintă imaginea?  [ T ]

Stabiliţi ce rol a avut artileria în desfăşura-
rea bătăliei! Arătaţi, ce factori au făcut po-

sibile succesele de început ale oştirii maghiare! 
Stabiliţi, care au fost cele mai puternice tipuri de 
armă ale maghiarilor şi ale turcilor!  [ T ]
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Ludovic al II-lea într-o pictură de la mijlocul secolului al XVI-lea

Caraterizaţi în baza picturii stilul de îmbră-
căminte al epocii!  [ T ]
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RUPEREA ÎN DOUĂ A ŢĂRII Ludovic al II-lea a murit fără 
urmaş, dar deja erau mai mulţi candidaţi pentru tronul Un-
gariei. Prima dată coroana a fost obţinută de către Ioan Sz-
apolyai (1526–1540) invocând hotărârea de la Rákos, bazân-
du-se pe nobilimea mijlocie, pe propria sa oaste şi pe moşiile 
sale. Apoi baronii l-au ales rege pe Ferdinand I (de Habs-
burg, 1526–1564). Decizia lor a fost determinată şi de spe-
ranţa că domnitorul Habsburg îi va ajuta împotriva turcilor.  

Ferdinand I a recrutat mercenari din ajutorul financiar 
primit de la fratele său mai mare, Carol al V-lea şi l-a exilat pe 
Szapolyai în Polonia. Dar banii s-au terminat, mercenarii lui 
Ferdinand s-au răsfirat care-ncotro, iar Szapolyai s-a întors 
în Transilvania. Ţara s-a rupt în două. Szapolyai a cerut şi a 
primit sprijin din partea turcilor. În istoria maghiarilor acum 
se întâmplă pentru prima dată când una din părţile angaja-
te într-un conflict intern solicită şi i se dă ajutor din partea 
turcilor. Amestecul sultanului în treburile interne ungare 
a adâncit starea de scindare în două a ţării. 

SUB POVARA ECHILIBRULUI DE FORŢE În 1529 Suleiman 
a pornit o campanie împotriva lui Ferdinand. Lui Szapolyai, 
care devenise vasalul său, i-a predat cetatea Budei. După 
aceasta a încercat fără succes ocuparea Vienei. Urmă-
toarea campanie otomană a fost îndreptată tot împotriva 
Vienei (1532). Atunci, Carol al V-lea s-a grăbit să îl ajute pe 
Ferdinand astfel încât sub zidurile Vienei s-au adunat forţe 
militare importante (100 000 de mercenari). Suleiman nu a 
avut curajul să se ia la luptă cu oastea împăratului. Timp de 
o lună a asediat oraşul Kőszeg a cărui cetate a fost apărată 
cu eroism de către Jurisics Miklós şi o mână de oşteni de-ai 
săi. Mercenarii lui Carol nu s-au mişcat de sub zidurile Vienei. 

Campania din 1532 a evidenţiat faptul că cele două mari 
puteri nu se pot înfrânge una pe alta. Nu sunt în stare ca 
una să o elimine pe cealaltă de pe teritoriul Ungariei. Lupte-
le s-au statornicit. 

Baronii şi nobilimea mijlocie s-au acomodat situaţiei: 
s-au dat cât de partea unei părţi când de partea celeilal-
te părţi aflate în concurenţă una cu alta, în funcţie de cum 
au considerat util pentru a-şi păstra viitorul. Cei doi regi, 
Ioan Szapolyai şi Ferdinand au încheiat la Oradea o înţe-
legere (1538). În aceasta şi-au recunoscut reciproc regatul 
celuilalt. În acelaşi timp, Szapolyai a renunţat la putere în 
favoarea urmaşilor săi pentru ca ţara să se poată uni sub 
sceptrul Habsburgilor. Înţelegerea a fost secretă fiindcă 
sultanul nu ar fi acceptat ca Habsburgii să unifice Ungaria.  

RUPEREA ÎN TREI PĂRŢI A ŢĂRII După moartea lui Ioan 
Szapolyai, adepţii săi Fráter György (Giorgio Martinuzzi) şi 
Török Bálint l-au ales rege pe fiul domnitorului decedat, pe 
sugarul Ioan Sigismund. Ferdinand, invocând înţelegerea de 
la Oradea şi-a revendicat pentru sine întreaga ţară. Luptele 
au izbucnit din nou. Conducătorul de oşti al lui Ferdinand 
a asediat şi Buda, dar s-a retras când a aflat de apropierea 
ajutorului otoman. Suleiman, care a trecut pe sub zidurile 
cetăţii, nu a mai avut încredere în faptul că adepţii regelui 
sugar vor fi capabili să menţină ţara pe termen lung, astfel 
că oastea sa a ocupat Buda la 29 august 1541. Partea cen-
trală a ţării a ajuns sub administraţie otomană directă. 

Lui Ioan Sigismund sultanul i-a lăsat teritoriile situate la ră-
sărit de Tisa. Ungaria se rupsese în trei părţi.

ÎNCERCĂRI DE REUNIFICARE A ŢĂRII – RĂZBOAIELE 
PENTRU CETĂŢI  Ocuparea Budei a însemnat eşecul poli-
ticii turcofile a conducătorilor maghiari. Cel mai important 
reprezentant al acestora, Fráter György care a guvernat 
partea de răsărit a încercat să mai salveze cât se mai putea. A 
crezut că, urmând acum cealaltă cale bazându-se pe Habs-
burgi, va putea reunifica ţara. În vederea acestui scop , s-a 
înţeles cu Ferdinand care stăpânea partea de vest şi de nord 
a ţării despre predarea acestuia a părţii de răsărit a ţării (în-
ţelegerea de la Gilău, 1541). Condiţia impusă de el a fost re-
cucerirea Budei. Dacă Ferdinand va fi în stare de acest lucru 
atunci va fi în stare să păstreze şi partea de răsărit a ţării. Însă 
oştirile lui Ferdinand au fost înfrânte, ba mai mult, turcii au 
ocupat o serie de cetăţi (Esztergom, Székesfehérvár).

După un deceniu Fráter György - renunţând la condiţia 
sa – a şi trecut la predarea părţii de răsărit a ţării. Însă Fer-
dinand nici acum nu reuşise să adune suficientă oaste. De 
aceea Fráter György a încercat să îşi ascundă planurile în faţa 
sultanului. Mercenarii lui Ferdinand acest fapt l-au conside-
rat trădare şi l-au ucis. 

După moartea lui Fráter György Ferdinand a ajuns să 
stăpânească pentru câtva timp partea de răsărit a ţării. 
Sultanul însă nu s-a resemnat cu acest lucru şi a pornit o 
campanie pentru restabilirea stăpânirii otomane. Trupe-
le otomane au vrut în 1552 să ocupe teritoriul de Dincolo 
de Tisa pentru a separa mai eficient partea de răsărit de cea 
de apus. Campania şi-a atins în mare parte scopul. Astfel, au 
încăput pe mâna turcilor judeţul Nógrád (de exemplu, ceta-
tea Drégely apărată de către Szondi György), zona Timişului 
(Timişoara apărată de către Losonczy István) şi regiunea Tisei 
mijlocii (Szolnok). Numai apărătorii eroici ai cetăţii Eger 
au reuşit să respingă atacurile sub conducerea lui Dobó 
István. Sacrificiile aduse de către apărători nu au fost niciun-
de zadarnice. Trupele otomane principale nu au putut să 
poarte războaie prea îndelungate în Ungaria din cauza dis-
tanţei mari, astfel că fiecare zi precupeţită cu asediul unei ce-
tăţi a mărit şansele de rezistenţă ale altor cetăţi, iar păstrarea 
tuturor cetăţilor a însemnat şi salvarea unei bucăţi de ţară.

ECHILIBRUL STATORNIC După campania militară din 1552 
– după atacuri mai mici – turcii au pornit în 1566 o campa-
nie militară mai mare pe câmpul de operaţiuni militare din 
Ungaria. Una dintre armatele turceşti s-au îndreptat spre 
Jula (Gyula) iar cu armata principală Suleiman a încercuit în-
tr-un asediu cetatea Szigetvár. Cetatea a fost apărată eroic 
de către banul croat Zrínyi Miklós. Zrínyi a murit ca un erou
dar în timpul asediului a murit şi bătrânul sultan. 

    Odată cu moartea lui Suleiman s-a încheiat şi peri-
oada de mari cuceriri a Imperiului Otoman. Urmaşul său
a trebuit să recunoască că nu poate să-i scoată pe Habsburgi 
din Ungaria. Astfel, cele două mari puteri au încheiat Pacea 
de la Adrianopole (1568) care a consfinţit împărţirea în 
trei a Ungariei şi raportul de forţe existent. Însă domnitorul 
Habsburg a trebuit să plătească sultanului tribut anual în 
schimbul păcii.  

32. Ţara aservită
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ARHIVĂ

RUPEREA ÎN DOUĂ A ŢĂRII 
„Căpeteniile voievodului Ioan care încă tot nu s-au 
cuminţit şi s-au eschivat să vină la fericita încoronare 
a Măriei Sale, conform scrisorii date de Măria Sa pen-

tru toate stările cu ocazia primei sale alegeri, adică a celei de la Pozsony, au lăsat în 
sarcina Măriei Sale dreptul de a-i ierta şi de a-i aduce pe calea cea dreaptă.” (Artico-
lul de lege II din 1527) 

„Atât prezentul palatin din zilele noastre cât şi cel din viitor să aibă dreptul să dis-
cute şi să mijlocească măsuri în tribunalul de judecată precum şi în consiliu în tre-
burile care ţin de funcţia sa.

1.§ Au mai hotărât ca palatinul să nu fie destituit din funcţia sa cu forţa sau pur şi 
simplu prin alte mijloace cu numai în temei legal.

2.§ Şi anume pentru acea vinovăţie încât să îşi piardă nu doar funcţia ci şi capul.
3.§ Dealtfel însă funcţia de palatin să fie pe viaţă.
4.§ Iar Măria Sa regele să binevoiască a da scrisoare în acest sens care să fie pusă 

spre păstrare lângă coroana sfântă.”  (Legea XXII din anul 1526)

Stabiliţi care dintre cei doi regi a emis această lege! Analizaţi relaţia dintre rege şi 
stări conform acestor prevederi! Arătaţi, care au fost pentru ţară consecinţele alegerii 

a doi regi!  [ T ]

SUB POVARA ECHILIBRULUI DE 
FORŢE  

„(…) S-au adunat în oraş câteva mii de femei şi fete, ti-
neri şi copii şi mulţi bătrâni ca să scape de tirania cruntă 
a turcilor şi de moarte iar eu am încercat să apăr acest 

oraş slăbit de un duşman atât de puternic şi nemilos, de împăratul turcilor şi pute-
rea sa, cu care a înconjurat oraşul. Nu am făcut-o pentru că aş fi crezut că voi ţine 
piept puterii sale ci ca să îl mai reţin o bucată de vreme aici până când Măria Ta dim-
preună cu cel mai creştin împărat al romanilor (…) va da faţă cu turcii şi cu ajutorul 
celui mare bun şi mai mare Dumnezeu va putea ţine piept turcilor. 

Dacă Măria Ta vrea să ştie, cum sunt aprovizionat şi că fel de soldaţi am în oraş, 
Măriei Tale pot să îţi spun că aici, pe măsura poziţiei mele modeste precum se cu-
vine unui gazde, am trăit o viaţă sărăcăcioasă, am avut 10 călăreţi cu armură grea 
şi 28 de husari. Am hotărât că dimpreună cu aceştia ziua următoare, deîndată ce 
după aşteptările mele împăratul turcilor cu toate oştile sale va trece pe lângă oraş, 
voi merge la Măria Ta ca slujitor fidel să slujesc pe câmpul de luptă iar cetatea care 
faţă de sărăcia mea a fost aprovizionată destul de bine, am vrut s-o dau spre păstra-
re unui nobil bun şi cinstit. (…)

Cine cunoaşte doar această cetate şi poporul slab care locuieşte în ea, vede lim-
pede că pe noi ne-a ţinut aici cel mai milostiv apărător, Cristos, cu îndurarea sa. Pre-
amilostive rege! Am înştiinţat pe unii dintre consilierii de la Viena ai Mă-
riei Tale că după convingerea mea împăratul turcilor nu va m e rg e 
la Viena şi cred că nici acum nu va ocupa nimic ci va da 
atacuri de jaf în târgurile de câmpie şi locuri în-
tărite de-a lungul graniţei ţării până înspre 
Slavonia aşa că o vreme va staţiona 
aici şi va pârjoli pământurile de jur îm-
prejur şi se va lăuda că ar fi obţinut vic-
torii în luptele cu Măria Ta în timp ce va 
spune că nimeni nu a avut curajul să se 
ia la luptă cu el.”  (Scrisoarea lui Jurisics Mi-
klós către Ferdinand I, 28 august 1532)   

Comparaţi cele două descri-
eri cu desenul de reconsti-

tuire! Ce rol a avut Kőszeg în sis-
temul maghiar de apărare? În ce 
măsură au corespuns fortificaţiile 
asemănătoare noilor provocări ale 
tehnicii războaielor?   [ T ]

Desenul de reconstituire al cetăţii Kőszeg

Formulaţi pe scurt cum a 
văzut Jurisics strategia tur-

cilor! Faceţi o comparaţie între 
constatările sale şi cele învăţate 
la lecţie! Stabiliţi, ce i-a determi-
nat pe turci să pornească asediul! 
Explicaţi, de ce nu au atacat tru-
pele imperiale! Arătaţi care a fost 
poziţia geografică şi geopolitică a 
oraşului Kőszeg!  [ T ]

Suleiman îi înmânează lui Ioan Szapolyai coroană 
pe câmpul de la Mohács în 1529 

În ce măsură exprimă minia-
tura turcească situaţia rege-

lui ungar? Evaluaţi intenţia ce se 
ascunde în spatele acestui gest 
privind alegerea locului întâlnirii! 
[ T ]
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Ungaria între 1526 şi 1540 

Ce scopuri a avut Ferdinand I? 
De ce a depins puterea lui Sza-

polyai? În ce măsură a fost favorabi-
lă pentru turci situaţia creată? Urmă-
riţi campaniile militare ale sultanului 
şi evaluaţi impactul lor!  [ T ]
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Ce posibilităţi de alegere in-
dică schiţa? Ce a determinat 

deciziile nobililor maghiari? De ce 
anume nu şi-au dat seama nobilii 
maghiari până în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea? Din cauza căror 
factori nu şi-au dat seama contem-
poranii de acest fapt?   [ T ]

Opţiunile păturii conducătoare maghiare în 
prima parte a secolului XVI

„Când în faţa măriei sale paşa s-a înfăţişat conform obiceiului judecăţii lumeşti 
begul trimis ca avanpost dimpreună cu vitejii de la Szendrő şi au sosit cu necredin-
cioşii [ghiaurii] depravaţi adepţi ai falsei credinţe în faţa marei cetăţi numite Kőszeg: 
din oştirea de viteji pusă pe vânatul ghiaurilor s-a apropiat de cetate iar cavaleria 
netrebnicilor necredincioşi a ieşit din cetate şi au dat o bătălie cumplită în faţa ce-
tăţii. Asupra musulmanilor ce treceau în şiruri nesfârşite au tras cu zarbuzanele [tu-
nuri mai mici] neîncetat din zidurile cetăţii; căci s-au încrezut în puterea cetăţii lor şi 
de aceea s-au opus. Întradevăr, numita fortificaţie este o cetate mare construită la 
poalele unui deal greu accesibil ale cărei ziduri sunt întinse, ca şi lumea întreagă, iar 
bastioanele sale ce se înalţă spre constelaţia Peştelui sunt atât de puternice, încât 
nu pot fi atinse. Adâncimea şi lărgimea şanţurilor nu le-ar putea măsura nici mintea 
ageră a celor mai înţelepţi. (…)

Deoarece comportamentul victorios dovedit în luptă a umplut de teamă şi gri-
ji inimile slabe ale ghiaurilor şi de aceea şi-au văzut în oglinda nimicirii viaţa lor la 
care ţineau cu încăpăţânare: de aceea în ziua a 26-a a lunii amintite [28 august] 

emirul cetăţii, necredinciosul cu numele de Miko-
las [Jurisics Miklós] a ieşit plin de umilinţă din ce-
tate stringând îndurare, i s-a înfăţişat paşei celui în-
durător cerându-i sprijinul pentru a primi îndurare 
de la curtea padişahului dătătoare de refugiu pen-
tru lumea întreagă.”  (Martorul contemporan Djelal-
zade despre asediul cetăţii Kőszeg) 

Comparaţi scrisoarea lui Jurisics cu descrierea fă-
cută de contemporanul turc! Analizaţi deosebirea 

dintre cele două abordări! Arătaţi care sunt intenţiile ce 
se ascund în spatele celor doi autori! [ T ]

„De acum încolo Maiestatea Sa imperială şi noi 
[împăratul Carol al V-lea şi Ferdinand I] în scrisorile 
noastre şi peste tot îl vom numi în viu grai şi în scris 
pe fratele nostru, regele Ioan, rege al Ungariei, Dal-
maţiei, Croaţiei, etc. şi şi el va face acelaşi lucru cu 
maiestatea sa imperială, cu noi precum şi cu fiii şi 
moştenitorii noştri amândurora. (…)

În ceea ce priveşte situaţia şi guvernarea Ungari-
ei, ne-am înţeles şi am hotărât că fiecare dintre noi 
deţine şi stăpâneşte liber, cu puterea regală depli-
nă, acele provincii ale ţării care li se supun şi pe care 
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acum le deţine (…) Slavonia cu Croaţia şi Dalmaţia rămâne în mâinile noastre iar 
Transilvania în cea a regelui Ioan, pe viaţă. 

Iar fiindcă regele Ioan nu are acum nici soţie, nici copii, dacă Domnul îl va chema 
la el din lumea umbrelor, chiar dacă va avea până atunci un copil, din respect pen-
tru mântuirea lumii şi a ţării şi a creştinătăţii, pe care o sperăm prin această pace şi 
alianţă sperând cu ajutorul lui Dumnezeu, (…) a căzut de acord ca după moartea sa 
chiar de ar avea un fiu, tot imperiul unguresc dimpreună cu ţările, provinciile şi păr-
ţile sale supuse şi cu întregul drept regesc vor trece asupra noastră sau dacă între 
timp am muri, asupra fiului nostru pe care ţara va fi datoare să-l aleagă rege în baza 
înţelegerilor de comun acord iar dacă şi acela ar muri, atunci asupra fiului său şi a 
moştenitorilor legali ai acestuia (…)

Iar atunci când se va face acea moştenire, noi sau fiul nostru (…) suntem datori a 
depune jurământ solemn după obiceiul regilor maghiari ca să le păstrăm libertăţi-
le, legile şi obiceiurile.”  (Din înţelegerea de la Oradea, 1538)         

Faceţi un rezumat al esenţei 
înţelegerii de la Oradea! Anali-

zaţi, de ce a fost acceptabilă pentru 
ambele părţi această înţelegere!  [ 
T ]

RUPEREA ÎN TREI PĂRŢI A ŢĂRII  
„(…) şi-au exprimat voinţa [Suleiman] în sensul că îm-
păratul vrea să primească cetatea Budei. Pentru argu-
mentarea acestui fapt a adus şi câteva argumente; şi 

anume: certurile dintre domni şi neputinţa lor de a apăra Buda, slăbiciunea lor faţă 
de a se opune duşmanului. A spus că el a venit încoace făcând nişte cheltuieli enor-
me, cu oastea sa nu e în stare să apere tot timpul aceste părţi ale ţării fără ca ai lui 
să nu sufere mari pierderi şi pagube.; (…) Atunci tocmai a intrat în cortul sultanu-
lui aga ienicerilor, comandantul acestora care auzind porunca împăratului decum 
intră în cort nu a scos nici un cuvânt dar la semnul său făcut cu mâna deodată s-au 
năpustiit ienicerii să cucerească Buda. (…) au intrat în oraş în mai multe cete, au pus 
stăpânire pe toate străjile; cei pe care i-a întâlnit în cale i-au mânat în casele lor iar ei 
au staţionat timp de două zile în faţa caselor orăşenilor, piaţa a fost plină de ei, stră-
zile aglomerate de ei; pe fiul reginei dimpreună cu domnii i-au reţinut în cort şi nici 
nu i-au lăsat acasă doar după ce oamenii împuterniciţi de împărat au venit şi au ra-
portat: Buda a fost ocupată la porunca împăratului fără ca cineva să opună rezisten-
ţă.”  (Scrisoarea servitoarei reginei Izabela către Verancsics Antal)   

„Defapt scopul meu a fost acela să îl umilesc pe regele îngâmfat care a pornit pe 
căi greşite şi să-l descurajez dar când am aflat de acest lucru de la begul acestei pro-
vincii, mi s-a răspuns că nu mai este mult timp. Sper că pe parcursul timpului aştep-
tând momentul prielnic, îmi voi putea înfăptui răzbunarea. Din acest motiv îmi în-
torc hamurile campaniei mele militare spre capitala califatului meu ca oştirea biru-
inţei să se poată odihni şi să se întoarcă fiecare la vetrele lor.”  (Din raportul de victo-
rie trimis de Suleiman la Istambul, 1521) 

„Cetatea aşadar a fost ocupată dar pentru că din cauza distanţei mari dintre 
aceasta şi imperiul musulman nu poate fi luată nemijlocit în stăpânire şi prevăzu-
tă cu străjeri, (…) am donat-o numitului Ioan.”  (Raportul de victorie al lui Suleiman, 
1529)

„În ultimii ani, cu ajutorul lui Allah şi cu cel al sabiei mele, am cucerit Ungaria şi 
capitala ei, Buda. Atunci, l-am învestit cu titlul de rege pe regele Ioan care s-a an-
gajat pentru aceasta să îmi plătească tribut. Iar după moartea sa am donat ţara fiu-
lui său. Dar şi vecinul Ferdinand ar fi dorit să devină rege şi de aceea, prin alianţa cu 
fratele său Carol a adunat o oaste uriaşă. A intrat în ţară cu aceştia şi a obţinut pute-
re în Ungaria luând cu asalt cetatea Budei. Eu atunci l-am trimis pe vizirul meu plin 
de eroism spre Buda. Scopul meu a fost de fapt acela să transform Buda într-una din 
casele islamului şi să iau în stăpânire Ungaria. Fiului regelui Ioan care se afla la Buda 
i-am dat în dar banatul Ardealului, iar Ungaria am alipit-o Imperiului Otoman.”  (Din 
raportul de victorie al lui Suleiman, 1541) 

Să facem un rezumat al ocu-
pării Budei așa cum reiese din 

sursa contemporană! Să trecem în 
revistă argumentele ocupării pre-
zentate de către Suleiman! Compa-
raţi acapararea cetăţii prin vicleşug 
cu cunoscuta descriere a lui Gár-
donyi! [ T ]

Stabiliţi, cum a apreciat Su-
leiman situaţia regatului 

maghiar vasal! Arătaţi care au fost 
diferenţele între rapoartele lui Su-
leiman redactate la intervale de 
timp diferite! Explicaţi schimbările 
de atitudine ale sultanului!  [ T ]
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cul şi Legiuitorul
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„După cum aproape în fiecare scrisoa-
rea de-a mea am implorat Maiestatea 
Voastră să reglementaţi cum se cuvine 
relaţia cu maiestatea sa regina [Isabe-
la] şi cu maiestatea fiului ei [Ioan Sigis-
mund], tot aşa - dacă se poate cu şi mai 
multă plecăciune – şi acum vă implor 
ca şi eu să pot să servesc mai liber Ma-
iestatea Voastră. Turcii chiar dacă spun 
lucruri frumoase nu e voie să ne încre-
dem în ei căci în urma unor asemenea 
vorbe frumoase au adus perire asupra 
multor ţări. Deci pe maiestatea sa regi-
na nu o pot lăsa aici în mijlocul primej-
diei celei mari ci trebuie s-o duc unde-

va într-un loc sigur. Dar dacă maiestatea sa regina părăseşte ţara într-aşa fel încât nu 
şi-a reglementat în bine cu Maiestatea Voastră treburile sale, atunci tare mă tem că 
toată ţara va trece de partea turcilor. (…)

Iar precum nimic nu poate fi mai plăcut şi mai cu drag decât viaţa, tot aşa cu sigu-
ranţă că nu îmi doresc mai dinadins decât să aibe loc întâlnirea personală cu Maiesta-
tea Voastră (…) totuşi nu văd acum nici o posibilitate să fac acest drum (…) căci de-
cum ar băga de seamă turcii că am pornit la drum la Maiestatea Voastră – ceea ce nu 
s-ar putea ţine în secret – şi nici nu i-am putea oferi o ocazie mai prielnică ca apoi să 
atace ţara. 

I-am scris şi celui mai creştin domn împărătesc  [Carol al V-lea] despre acea posibi-
litate de război despre care mai devreme v-am înştiinţat şi pe Maiestatea Voastră. De 
aceea vă implor Maiestate, pentru mila lui Dumnezeu, pentru mântuirea întregii creş-
tinătăţi, pentru lacrimile copiilor şi a văduvelor nevinovate, pentru suspinul venit din 
adâncul sufletului al celor bătrâni şi având milă de poporul ţinut în spaimă să aveţi bi-
nevoinţa a-l convinge pe preasfinţia Maiestătii Sale împăratul: să nu mai îngăduie ca 
această ţară pe care am păstrat-o cu sacrificiul sângelui nostru şi despre care toţi au 
spus că este bastionul de apărare al creştinătăţii, să încape pe mâna celui mai nesu-
ferit duşman; căci acum Maiestate aveţi o asemenea ocazie ca să apăraţi ţara care nu 
poate fi nici mai mare, nici mai lungă. Iar în legătură cu această ţară Maiesteatea Voaş-
tră trebuie să cumpănească bine căci dacă pierde această ocazie, duşmanul ar putea 
ocupa cu uşurinţă, pornind doar din această ţară, întreaga lume creştină.”  (Scrisoarea 
lui Fráter György către Ferdinand I, 1543) 

Faceţi un rezumat al felului în care Fráter György a apreciat situaţia Ungariei şi a Tran-
silvaniei! Analizaţi, în ce măsură a evaluat greşit autorul scrisorii libertatea de acţiune 

a Ungariei! [ T ]
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Războaiele pentru cetăţi

Ce obiective strategice au avut 
turci în anii 1540? Ce a deter-

minat campania din 1552 şi care a 
fost scopul ei? Urmăriţi evenimen-
tele din 1566! Ce scop au avut şi 
care a fost rezultatul acestora? De 
ce au devenit cetăţile punctul cen-
tral al operaţiunilor de război?  [ T ]

ECHILIBRUL STATORNIC  
„Pentru a treisprezecea oară: Am mai hotărât ca dacă 
după încheierea păcii vor fi luaţi prizonieri şi duşi în 

robie de către vreuna dintre părţi comandanţii de oşti, soldaţii, slujitorii, supuşii fie 
ai noştri, fie a împăratului turc – indiferent de starea, rangul şi funcţia lor – aceea tre-
buie puşi în libertate deîndată şi lăsaţi la ai lor fără să se negocieze plata vreunei re-
compense. 

Pentru a cincisprezecea oară: (…) iar pentru acei turci care sosesc în număr mare 
în Ungaria din diferitele provincii ale măriei sale [sultanul] dar în mod deosebit din-
spre părţile Anatoliei pentru a cumpăra aici prizonieri, întreaga zonă de graniţă, nu 
doar pe teritoriul nostru ci şi pe cel al domniei sale se produc mari pierderi; căci pe de 
o parte begii şi soldaţii, pe de altă parte tot felul de funcţionari de lângă ambele păr-
ţi ale graniţelor răpesc în număr mare oameni de toate vârstele dar mai  ales adoles-
cenţi atât pe timp de pace precum şi pe timp de armistiţiu pe care apoi îi vând la se-
cret unor astfel de cumpărători. (…) tocmai de aceea am hotărât ca pe viitor astfel de 

ÎNCERCĂRI DE REUNIFICARE A ŢĂRII – 
RĂZBOAIELE PENTRU CETĂŢI  

Asediul cetăţii Szigetvár 

Stabiliţi în baza desenului de 
ce fel de proprietăţi naturale 

a profitat sistemul de apărare a ce-
tăţii Szigetvár! Ce fel de structuri 
de apărare a avut cetatea? Evalu-
aţi importanţa cetăţii Szigetvár în 
sistemul cetăţilor de margine!  [ T ]
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Şi istoriografia maghiară a 
dat mai multe explicaţii re-
feritoare la întrebarea, de ce 
abia în 1541 s-a instalat Su-
leiman în cetatea Buda când 
atât în 1526 cât şi în 1529 ar 
fi putut s-o ia definitiv în stă-
pânire. Istoricii discută în con-
tradictoriu nu despre faptele 
în sine, ci despre ceea ce ar fi 
putut să se ascundă în spate-
le raţionamentului turcilor iar 
cunoscând acestea, dacă ar fi 
existat oare diferite alterna-
tive  pentru soarta ţării sau a 
fost inevitabilă calea sa spre 
prăpastie?

Şi istoriografia maghiară a Şi istoriografia maghiară a 

prăpastie?

„Inconsecvenţa interesantă a istoriografiei maghiare ce se răsfrânge asupra con-
cepţiilor mai multor generaţii  de istorici constă în faptul că recunoaşte în cazul Tran-
silvaniei posibilitatea pe care politica turcilor faţă de Ungaria a oferit-o, adică unitatea 
statală şi teritorială precum şi, cu unele restricţii, păstrarea independenţei ţării – dar 
o neagă când se referă la întreaga Ungarie. Desigur, această posibiliate în cazul Tran-
silvaniei s-a şi înfăptuit (…) însă nu şi în cel al Ungariei, dar acest lucru nu justifică ne-
garea a însăşi faptului că o asemenea posibilitate a existat, cu atât mai mult cu cât o 
puzderie de date istorice dovedesc existenţa acestei posibilităţi căci Suleiman a vrut 
să lase Ungaria în vechea sa formă punând doar două condiţii:

1. Ţara nu va putea alege domnitor din dinastia Habsburgilor: 2. Politica sa exter-
nă să fie turcofilă, adică antihabsurgică. Că aceste propuneri ale lui Suleiman au exis-
tat se poate constata fără nici un dubiu în baza materialelor de arhivă scoase la ivea-
lă şi publicate încă în secolul trecut iar chiar dacă istoricii noştri au trecut cu vederea 
acest aspect, unul dintre cei mai mari dintre ei, Horváth Mihály a afirmat foarte hotă-
rât acest fapt. Fráter György a scris următoarele în biografia sa: »Lui Suleiman pe acea 
vreme (adică în 1526 – P.G.) nu avea încă dorinţa de a cucerii Ungaria. El stabilise pe 
Dunăre şi pe Sava graniţa imperiului său încordat dincolo de care nu a avut intenţia să 
se extindă. «  (…) Istoriografii noştri, neglijând datele istorice concrete, şi pornind de 
la ideea unei dorinţe nesăbuite, lipsite de scrupule şi nesătule de cucerire a turcilor nu 
au acordat nici o atenţie părerilor turcologilor noştri, ba chiar le-au ignorat cu o supe-
rioritate prin nimic justificabilă. Această concepţie  aproape oficială este reprezentată 
de către Kosáry Domokos în opera sa Introducere în izvoarele şi literatura istoriei ma-
ghiare, în care polemizând cu Thury József scrie următoarele: »În general, relaţia din-
tre Ungaria şi puterea otomană a fost abordată cu prea mult optimism de către Thury 
József care în studiile sale ia mult prea în serios textele turceşti« traduse de el. »Fap-
tul că Suleiman nu s-ar fi gândit la început la cuceriri teritoriale« - continuă  Kosáry - » 
este valabil doar în măsura în care după Mohács nu a cutezat să pună în aplicare pla-
nul propriu-zis de ocupare bazându-se pe experienţa seculară a turcilor dar supraes-
timând adevăratele capacităţi de apărare de atunci ale ţării.«”  (Perjés Géza:  Az ország-
út szélére vetett ország [Ţara aruncată pe marginea drumului], 1975)              

Care este după Perjés Géza esenţa propunerii sultanului Suleiman? Arătaţi, în ce mă-
sură recunoaşte şi în ce măsură neagă Kosáry Domokos propunerea făcută de Sulei-

man! Comparaţi opiniile lui Horváth Mihály cu cele ale lui Kosáry Domokos!  [ O ]

„Domnia lui Ferdinand ales rege de către aristocraţi la 6 decembrie 1526 s-a răs-
frâns doar asupra a câtorva oraşe din vestul ţării şi asupra domeniilor celor câţiva 
adepţi ai săi, cea mai mare parte a ţării s-a aflat în mâna factorului mai slab: Szapolyai. 
Poarta nici nu a putut să viseze la o situaţie mai prielnică căci şi aici, cum s-a apli-
cat cu succes în Balcani, a dorit să introducă metoda cuceririi treptate pentru care a 
avut nevoie de o forţă politică care a putut să rămână la putere doar cu ajutorul ei iar 
în schimb îşi legitimează şi prezenţa sa.  Deşi Szapolyai a încercat la început să iasă 
din izolare cu ajutorul adversarilor occidentali ai Habsburgilor, sultanul l-a făcut să-şi 
dea seama că doar cu ajutorul porţii va putea obţine un sprijin efectiv. Iar Ioan I doar 
atunci s-a încumetat să facă acest pas fatal când trupele habsburgice l-au alungat în 
anii 1527–1528 prima dată în Transilvania iar apoi în Polonia iar Ferdinand s-a încoro-
nat pe sine „regulamentar” la 3 noiemebrie 1527. În înţelegerea de la Istambul din 27 
ianuarie 1528 sultanul Suleiman I l-a recunoscut pe Ioan ca unic domnitor al provin-
ciei Ungaria cucerite de el prin sabie şi i-a promis ajutor pentru alungarea Habsbur-
gilor.”  (Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–1711 [Epoca de glorie şi declin], 1990)

Analizaţi problema cu aju-
torul istoricilor! Fiţi atenţi la 

diferitele moduri de abordare ale 
acestui subiect! Explicaţi legăturile 
dintre clasificarea evenimentelor 
faptice şi consecinţele acestora! 
[ O ]

cumpărători de prizonieri să nu fie lăsaţi să se apropie de hotarele Ungariei iar aces-
tora le va fi interzis să facă acolo comerţ cu oamenii. (…)

Pentru a douăzeci şi cincea oară: Durata păcii am stabilit-o pentru opt ani şi intră 
în vigoare odată cu datarea prezentului tratat de pace şi înţelegeri. Iar atâta timp cât 
această pace este puternică între cele două părţi (…) noi îi vom trimite solie prin îm-
puterniciţii noştri preamăritului împărat al turcilor, aliatului nostru, cu un respectos 
cadou anual de 30 000 de ducaţi de aur, la fel cum am procedat şi până atunci spre 
sfârşitul fiecărui an.” (Din punctele Păcii de la Adrianopole de la 1568)

Prezentaţi consecinţele păcii 
asupra populaţiei ţării! Sta-

biliţi relaţiile juridice dintre cele 
două state!  [ T ]

Explicaţi, care ar fi în viziu-
nea autorului motivul pen-

tru care turcii nu au ocupat ţara la 
1526! Stabiliţi, în baza afirmaţiilor 
autorului, cât de conştientă a fost 
politica externă otomană? ! [ O ]
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         Cartea lui Perjés Géza 

Ce fel de rol joacă în ştiinţa 
istoriei abordările noi, uneori 

chiar şocante?   [ T ]

17
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33. Ţara ruptă în trei părţi

 OCUPAŢIA  Partea de mijloc a ţării aflată sub stăpânirea di-
rectă a turcilor o numim partea aflată sub ocupaţie. Asupra 
acestui teritoriu turcii şi-au extins propriile legi şi propria 
lor administraţie (vilaiete şi sandjacuri). În fruntea admi-
nistraţiei de ocupaţie s-a aflat şeful vilaietului, paşa de 
Buda care a mobilizat şi forţa militară a celorlalte vilaiete 
aflate pe teritoriul Ungariei. Teritoriul ocupat era apărat prin-
tr-un sistem de cetăţi de margine turceşti de către circa 
30-40 de mii de soldaţi. Acest sistem de cetăţi a însemnat şi 
pentru turci o adevărată povară, cheltuieli pe care veniturile 
încasate (din impozite, etc.) în Ungaria nu au fost suficiente. 

În teritoriile ocupate – după alungarea nobilimii maghia-
re – au fost create domenii pentru serviciile spahilor. Ora-
şele de câmpie bogate din Câmpia Ungară (Kecskemét, 
Nagykőrös, etc.) au intrat în proprietatea directă a sultanu-
lui ca domenii khas: acest sistem a însemnat protecţie şi 
o impozitare mai calculată. În cazul iobăgimii maghiare au 
fost luate în considerare obligaţiile feudale anterioare. Pre-
ceptorii – asemenea altor teritorii ale imperiului – au ţinut o 
evidenţă exactă a impozitării. 

Turcii nu au reuşit – spre deosebire de zona Balcanilor – 
să modeleze Ungaria după chipul lor. Unul dintre motive 
este că teritoriul ocupat a rămas un teatru de război unde 
au existat în permanenţă confruntări armate mai mici sau 
mai mari (deşi în baza trataului de pace, oficial acestea erau 
interzise). Populaţia maghiară nu s-a convertit în masă la 
islam. Litigiile dintre ţăranii unguri le-au rezolvat în faţa 
instanţelor de judecată, în mare parte ungureşti, din 
comitatele de margine sau la organizaţiile de autoapărare 
constituite de acestea, la comitatele ţărăneşti. Dubla impozi-
tare a întărit ataşamentul faţă de statul maghiar. Nobilimea 
alungată din teritoriul ocupat a strâns cu ajutorul oştenilor 
din cetăţile de margine o parte a dărilor şi până departe în 
sudul ţării. Astfel, locuitorii acestor teritorii au trăit izolaţi de 
turci, doar puţini s-au pus în slujba turcilor. Doar cetăţile şi 
oraşele erau dominate de turci prin caracterul mixt al po-
pulaţiei venite din alte părţi ale imperiului. Prezenţa popula-
ţiei turceşti a fost marcată prin băi, giamii şi minarete – din-
tre acestea pot fi văzute şi azi în câteva din oraşele noastre. 

PRINCIPATUL TRANSILVANIEI  Transilvania, din cauza în-
depărtării sale faţă de centru a fost şi în timpul regatului 
maghiar medieval o provincie separată condusă de că-
tre un baron numit de către rege purtând titlul de voievod. 
Din 1347 a dispus de un sistem propriu al stărilor (comita-
te ungureşti şi scaune secuieşti şi săseşti). Această parte de 
ţară s-a situat în calea expansiunii otomane, de aceea turcii 
s-au mulţumit să instituie un sistem de vasalitate care nu 
implica menţinerea de străji turceşti permanente atât de 
costisitoare. Situaţia Transilvaniei a fost asemănătoare celei 
în care se aflau Ţara Românească şi Moldova dar faţă de au-
tonomia celor două principate dunărene, cea a Transilvanie-
ia fost mai mare. Nu turcii au ales principii Transilvaniei doar 
i-au confirmat în funcţia lor şi au instituit un tribut anual 
asupra provinciei. 

În fruntea Transilvaniei la început s-a aflat Ioan Sigis-
mund care şi-a reglementat relaţia cu Habsburgii (tratatul 

de la Speyer, 1570). A renunţat la titlul de rege ales al 
Ungariei în schimbul recunoaşterii sale ca principe al 
Transilvaniei. Ştefan Báthori (1571–1586) care a acapa-
rat puterea după moartea acestuia a domnit ca principe în 
Transilvania.  

Principii ardeleni au deţinut o importantă putere po-
litică. Moşiile aristocraţiei transilvane au fost mai mici decât 
cele din Ungaria iar domeniile bisericeşti din Transilvania au 
ajuns în proprietatea principilor odată cu reforma. Faptul că 
stările din Transilvania erau împărţite între (cele trei naţiuni) 
ele a mărit autoritatea principilor.  La dieta ţării convocată 
des de către principi, invitaţii principelui erau mult mai nu-
meroşi în raport cu deputaţii aleşi. Astfel, în dieta transilvană 
stările nu au constituit o contraforţă puternică faţă de  auto-
ritatea princiară ca şi în Ungaria.  

UNGARIA REGALĂ  Ungaria care în secolele XVI–VII s-a în-
tins de la Marea Adriatică până în Transilvania în formă de 
semicerc s-a numit Ungaria regală. În monarhia dună-
reană în formare a Habsburgilor rolul Ungariei a fost din 
ce în ce mai mult acela de a respinge atacurile turceşti. În 
vederea opririi înaintării otomane a fost construit un nou 
sistem de cetăţi de margine de-a lungul frontierei lungi
(Kanizsa, Győr, Eger). Costurile uriaşe ale construcţiei unui 
asemenea sistem au putut fi asumate doar de către curtea 
regală. Centrele apărării le-au constituit căpităniile gene-
rale care s-au sprijinit de cetăţile mai mici sau mai mari.  
Domnitorii Habsburgi au condus un imperiu mare. Astfel că 
oficiile regatului ungar funcţionau teoretic independent 
dar regii Ungariei ca şi conducători ai imperiului au luat 
hotărâri în colaborare cu oficiile imperiale centrale. Un 
exemplu edificator în acest sens este instituirea la Pozsony 
a Camerei Coroanei însărcinată cu administrarea finanţelor 
ungureşti. Din punct de vedere juridic nu era subordonată 
Camerei Aulice însă în practică, totuşi, da. Singurul oficiu 
ce a funcţionat sub o conducere centrală cu competenţe 
asupra întregului imperiu a fost cel de război, Consiliul 
Aulic de Război.

Stările maghiare s-au văzut nevoite ca în lupta lor con-
tra turcilor să accepte şi donaţii băneşti venite din alte părţi 
ale imperiului, astfel că s-au arătat deschise să coopereze. 
În acelaşi timp au ţinut la drepturile lor feudale obţinute 
în epoca regilor Jagello. Rolul dietei şi al comitatelor nu a 
scăzut astfel că în Ungaria regală s-a manifestat sistemul 
dualismului stărilor. Ba chiar a crescut rolul şi influenţa po-
litică a nobilimii (în special cel al marii nobilimi) ca urmare a 
războaielor permanente. 

REFORMA ÎN UNGARIA  Curentul lutheran al reformei a 
apărut în scurt timp după 1517 şi în Ungaria. La început, mai 
ales în oraşele săseşti şi la curţile unor baroni. Având în ve-
dere caracterul ei german, marea parte a nobilimii a fost 
mai degrabă respingătoare faţă de ea. Mai târziu, în afară 
de oraşele săseşti, la reformă au aderat şi oraşele nemţeşti şi 
ungureşti ale Ţării de Sus (Felvidék). Marea parte a maghia-
rilor însă a devenit adepta confesiunii calvine. Structura 
de autoguvernare a bisericii calvine era familiară gândirii 



Ungaria în epoca modernă / 219

maghiare din sistemul stărilor. În urma aprigilor dispute 
confesionale mai mulţi dintre adepţii lui Luther au devenit 
slujitori ai confesiunii calvine. Şi în teritoriile ocupate s-au 
răspândit mai degrabă învăţăturile (reformate) calvine  În 
Ungaria, un important centru reformat s-a format la Debre-
ţin (Roma calvină) unde şi-a desfăşurat activitatea persona-
litatea de marcă a reformei maghiare, Méliusz Juhász Péter. 

În Transilvania împărţirea pe confesiuni s-a facut după 
cea pe stări. Comitatele ungureşti ale Transilvaniei şi ale 
Partium-ului (părţile alipite de Transilvania de la Ungaria) 
au aderat la calvinism, ba chiar printre ei s-a răspândit şi 

curentul unitarian (antitrinitarian). Saşii au urmat învăţă-
turile lutherane în timp ce cea mai mare parte a secuilor
au rămas fi deli credinţei catolice. Asupra românilor gre-
co-orientali nu s-a extins nici unul din curentele reformei. 

În Transilvania diferitele confesiuni au trăit în mare par-
te în pace între ele. Baza acestei convieţuiri au fost legile
adoptate în mai multe rânduri de către dieta transilvană re-
feritoare la toleranţa religioasă. Aceste hotărâri au asigu-
rat dreptul de exercitare liberă a credinţei religioase a aşa 
numitelor religii recepte (acceptate – catolică, calvină, lu-
terană, unitariană) interzicând duşmănia dintre confesiuni. 

ARHIVĂ

OCUPAŢIA
„Oraşele şi satele situate în raialele din sangeacurile aminti-
te [unitate administrativă corespunzătoare plaselor] (…) dacă 

dispun de o avere de 300 de acceri, vor plăti 50 de acceri haraci. Dacă într-o casă 
trăiesc 3-4 fraţi fiecare frate este luat în parte iar dacă deţin o avere de câte 300 – 
300 de accei vor plăti fiecare separat haraciul de 50 de acceni. Bun de plată este de-
clarat acela care în afară de casa, pogoria şi pământul său mai deţine vite şi bunuri 
în jurul casei iar vinurile din ciuberele sale ating valoarea de 300 de acceni. Aceas-
tă persoană este datoare a plăti haraci 50 de accei. Însă cel care nu deţine nici atâ-
ta, să nu fie supus nicunei plăţi.

Cei „în stare” să plăteasca haraciul, vor plăti spahiului lor resmi kapu [impozit pe 
poartă] în ziua de Hizir Elias [24 aprilie] 25 de accei iar în ziua Kasim [26 octombrie] 
tot 25 de accei. Însă pentru raialele Buda şi Pesta, dat fiind că acestea nici pe vre-
mea regilor nu au plătit, nu e prevăzut acest lucru nici în noul defter.”  (Din conscrip-
ţia sangiacului de Esztergom, 1570)  

„(…) e adevărat că turcii au ocu-
pat unele părţi ale ţării noastre dar 
mai degrabă doar au trecut peste ele 
decât le-ar fi cucerit căci nu au putut 
să-şi aducă propriile oficii şi propriile 
legi; sunt nevoiţi să suporte că aces-
tea rămân în organizarea lor şi că vor 
păstra constituţia lor.” (Balassa János, 
tatăl lui Balassa Bálint, căpitanul unui 
oraş minier, 1555)

Stabiliţi, cum apreciază căpitanul 
posibilităţile de instaurare a puterii 

otomane! Prezentaţi cauza acestui feno-
men!  [ T ]

Frontiere
În timpul încheierii păcii
de la Adrianopole

Schimbare în 1606 la sfârşitul
războiului de cincispreze ani

Schimbare în 1664 în timpul
păcii de la Vasvár

Kanizsa 
1600
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Moşie khas

Dublă impozitare (ungaro-otomană)

Giamie, minaret, băi

Teritoriul ocupaţiei otomane

Urmăriţi pas cu pas extinderea do-
minaţiei turceşti asupra Ungariei! 

Prezentaţi administraţia turcească din 
Ungaria şi sistemul otoman de cetăţi de 
margine! Care teritorii au fost sub admi-
nistrarea directă a sultanului? Ce rol a ju-
cat provincia maghiară în viaţa Imperiului 
Otoman? Cât de mare ar fi fost povara 
întreţineri sistemului turcesc de cetăţi de 
margine?  [ T ]

Enumeraţi obligaţiile ioba-
gilor din teritoriul ungar de 

sub ocupaţie turcească! Stabiliţi, 
în ce măsură diferă acestea de cele 
din alte regiuni ale Imperiului Oto-
man! Stabiliţi, ce indică acest fapt!  
[ T ]

2

3

1



220 / Ungaria în epoca modernă

„(…) ca şi de acum încolo să se poată apăra cu arma acea co-
mună iar dacă un om păgubit sau schingiuit va face vreo plânge-
re atunci căpitanii ţărănești, maiorii ţărăneşti şi sergenţii ţărănești 
vor convoca un comitat ţărănesc (…)” (Hotărârea comitatului Pes-
ta, 1660)  

„Ofiţerii ţărani ai nobilului comitat sunt căpitani, maiori, juzi că-
rora să nu li se socotească a plăti şi nici să nu fie constrânşi să îşi 
mâne vitele fiindcă ei, pe lângă astea dau îndeajuns dobitoace no-
bilului comitat fiind datori a plăti în mijlocul satului.”  (Hotărârea co-
mitatului Heves, 1661)

 „Concursul de până acum pe care ei îl numesc comitat ţărănesc 
a servit la nenorocirea multora fiindcă făcând lege între ei, mai des 
s-au enervat pe ei înşişi cu pedepse incorecte, de aceea asemenea 
concursuri nu vor mai fi deloc permise adunării comitatului ţără-
nesc.” (Hotărârea comitatului Nógrád, 1734)  

Enumeraţi în baza sursei caracteristicile comitatului ţărănesc! Arătaţi, 
care au fost sarcinile, sistemul de relaţii ale acestuia! Evaluaţi funcţi-

onarea comitatului ţărănesc din punctul de vedere al dominaţiei turceşti! 
Explicaţi, de ce s-a schimbat modul în care comitatul s-a raportat faţă de 
comitatul ţărănesc! [ T ]

Sistemul de impozitare al iobagilor în teritoriul ocupat

Cum s-a schimbat impozitarea sub stăpâni-
rea otomană faţă de ce era până atunci? La 

ce fel de obligaţii noi decurgând din caracteristicile 
epocii a fost supusă ţărănimea maghiară? [ T ]

PRINCIPATUL TRANSILVANIEI  
„În primul rând, fiindcă s-a iscat o neînţelegere des-
pre acel titlu între Preasfinţia sa Maiestate imperială 

şi regală şi măria sa principele (…) au căzut de acord că măria sa principele renunţă 
la titlul de „rege ales al Ungariei, etc.” şi la toate pretenţiile legate de acesta şi se va 
mulţumi el şi urmaşii săi cu titlul după cum urmează mai jos:

Măria sa domnul principe Ioan, fiul răposatului rege Ioan, rege al Ungariei, al Dal-
maţiei, al Croaţiei, etc., principe din graţia lui Dumnezeu al Transilvaniei şi al Părţi-
lor Ungariei. Acest titlu, Preasfinţia sa Maiestate imperială şi regală precum şi urma-
şii săi îl vor păstra pentru măria sa principele şi urmaşii săi. În afară de acest fapt – 
cu scopul de a preveni diferite pericole – în scrisorile pe care va trebui să le scrie îm-

păratului turcilor va putea folosi liber titlul de „rege 
ales” fără să i se cauzeze Preasfinţiei sale Maiestăţi 
imperiale şi regeşti nici un  fel de prejudiciu.    

În continuare, acelaşi principe precum şi copiii, 
urmaşii lui şi descendenţii de sex masculin vor pu-
tea stăpâni şi deţine Transilvania dimpreună cu do-
meniile pe care le deţine acum în Părţile Ungariei ca 
principi liberi cu dreptul deplin de învestire şi de a 
dona bunuri, cu dreptul de a lua hotărâri în treburi 
judecătoreşti şi de a pune în aplicare hotărârile ju-
decătoreşti dimpreună cu alte atribuţii care revin de 
drept autorităţii şi prestigiului unui principe liber.”  
(Din tratatul de la Speyer, 1570)

Stabiliţi statutul juridic al lui Ioan Sigismund! Stabi-
liţi statutul juridic al Transilvaniei după încheierea 

tratatului! Arătaţi, ce practică juridică internaţională se 
aplică în tratat! Explicaţi, de ce a fost avantajos pentru 
dinastia de Habsburg încheierea acestui tratat! Arătaţi, 
în ce domenii lasă înţelegerea probleme nereglemen-
tate! [ T ]

Urmăriţi formarea principa-
tului Transilvaniei şi modi-

ficările sale teritoriale! Ce ante-
cedente au stat la baza formării 
statalităţii transilvane? Evaluaţi si-
tuaţia politico-geografică a princi-
patului! Cum este redată pe hartă 
împărţirea pe stări a Transilvaniei?  
[ T ]

Formarea Principatului Transilvaniei  

Scaune săseşti

Scaune secuieşti

Comitatele transilvane

Partium (părţile)

Regatul Isabelei

Frontierele Transilvaniei
după 1570
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Structura statală a Principatului Transilvaniei 

Ce aspect a avut statul transilvan? Evaluaţi în baza diagramei situaţia autorităţii prin-
ciare! Prezentaţi sistemul stărilor din Transilvania! Caracterizaţi dieta ţării şi adminis-

traţia de la nivelul mediu! [ T ]

UNGARIA REGALĂ  
„Dat fiind că şi Măria Sa a binevoit să evite războiul 
de ofensivă, consilierii şi domnii invitaţi nici nu s-au 

ocupat mai detaliat de această problemă; dar totuşi ne-am gândit la o posibilita-
te. Deoarece din partea noastră nu se ştie niciodată până când poate dura războ-
iul de apărare şi când va amâna duşmanul de moarte atacul violent asupra Măriei 
Tale (…) în timp ce Măria Sa se gândeşte la un război de apărare să vă gândiţi în-
tr-aşa fel, încât să puteţi conduce şi un război de ofensivă, dacă aşa va fi să fie. (…) 
căci dacă pierdem Ungaria şi apărarea noastră ar cădea în sarcina ţăranilor noştri 
nemţi, atunci ne-ar fi mult mai greu să ne eliberăm.” (Din propunerile Consiliului de 
război, 1577)

„32. Iar în ceea ce priveşte dreptul de strămutare a iobagilor, cu toate că stările 
şi instituţiile ţării au făcut posibil acest lucru cu anumite condiţii şi sub anumite as-
pecte la dieta ţării de data trecută ţinută la Nagyszombat (Trnava); şi fiindcă se ştie 
că şi în tot acest răstimp iobagii au dat dovadă de nesupunere şi s-au răsculat îm-
potriva stăpânilor lor,

1.§ Astfel, din această cauză se hotărăsc următoarele, şi anume, ca acest drept 
de strămutare să înceteze până la următoarea dietă a ţării, iar iobagii să nu mai pă-
răsească moşia stăpânului lor, ci doar în felul descris mai jos.

2.§ Dar ca să nu se dea prin aceasta domnilor şi altor locuitori ai ţării sau oameni 
cu moşie puterea de a-i teroriza pe nefericiţii iobagi , s-a hotărât: că iobagii trebu-
ie menţinuţi în libertăţile lor iar impozitarea, hărţuirea sau deposedarea lor de bu-
nuri peste limita dreptăţii, a cinstei şi a suportabilităţii este interzisă.” (Din legile die-
tei din Pozsony din anul 1548)

„6.§ Instituţiile şi stările ţării, în afară de acestea au mai hotărât ca pentru întă-
rirea locurilor de margine (foarte necesară) domnii, nobilii şi alţi stăpâni, trebuie să 
impună iobagilor, conform conscripţiei de plată a impozitului, şase zile de muncă. 
În aceste zile sunt datori să lucreze în continuu (doar cu excepţia secerișului şi a cu-
lesului strugurilor) conform hotărârii trimise de către ultima dietă.”  (Din legile dietei 
din Pozsony din anul 1557)

Stabiliţi cum s-a schimbat 
situaţia Ungariei în Imperiul 

Habsburgic faţă de prima parte a 
secolului al XVI-lea. Prezentaţi ur-
mările acestor schimbări! Explicaţi, 
cum au influenţat aceste schimbări 
relaţia dintre domnitor şi stări! [ T ]

Stabiliţi, ce chestiune tratea-
ză aceste legi! Când şi unde 

a fost reglementată această ches-
tiune în Ungaria? Explicaţi, de ce 
a trebuit reluată reglementarea 
acestei legi? [ T ]

Stabiliţi, ce fel de obligaţii au 
fost introduse! Explicaţi, de 

ce a fost nevoie de această măsu-
ră!  [ T ]
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„Clerul înalt, baronii, nobilii şi celelalte stări ale Ungari-
ei adunate la prezenta dietă a ţării doresc înainte de toate să 
îşi exprime gratitudinea faţă de Maiestea Sa regele, domnul 
nostru suprem şi cel mai milostiv rege pentru milostenia şi 
grija părintească pe care ne-o poartă:

1.§ În primul rând, aşa cum  şi până acum în mai mul-
te rânduri, şi în iarna trecută la dieta imperială ţinută la Re-
gensburg, în sfârşit după îndelungate aşteptări, a făcut rost 
de o armată deloc neglijabilă pentru menţinerea şi elibera-
rea Ungariei reuşind să obţină acelaşi lucru şi de la adepţii 
săi din Cehia şi din altă parte; promiţându-ne cu milostenie 
şi faptul că pentru bunăstarea supuşilor săi va garanta pes-
te tot el însuşi dimpreună cu preamăriţii săi copii.”  (Articolul 
de lege I din 1557)

Structura statală a Ungariei regale 

Ce aspect a avut sistemul de guvernare din Ungaria secolului al XVI-lea? Caracterizaţi relaţia dintre oficiile de guvernare din 
Ungaria şi organele centrale de conducere de la Viena! Faceţi o comparaţie între structura şi modul de funcţionare al dietei 

din Transilvania (pag. 221) şi a celei din Ungaria! Evaluaţi puterea politică a celor două instituţii de a-şi afirma interesele!  [ T ]

Cetatea de margine de la Tata şi avantajele 
sistemului de apărare cu bastioane italiene

Schiţaţi în baza imaginii cum 
trebuiau modificate cetăţile 

ungureşti ca să corespundă cerin-
ţelor tehnicii de război din secolul 
al XVI-lea? Explicaţi în baza imagi-
nii care sunt avantajele sistemului 
cu bastioane italiene şi cu bastioa-
ne Orillons (cu urechi)! Marcaţi în 
imagine care părţi ale cetăţii de la 
Tata au fost modificate după acest 
sistem!  [ T ]
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REFORMA ÎN UNGARIA  
„La Noul Testament am făcut în sfârşit ultimele finisări şi vă 
rugăm Preamărite Domn să-l primiţi cu inimă nobilă şi pre-
cum se zice: cu mâna întinsă. Dar să îl şi arate Domnia Voas-

tră altora cu mândrie ca semn al prosperităţii Domniei căci eu vă prezint opere mult 
mai glorioase decât brazde, grajduri şi heleşteuri. Căci acelea după ce Domnia Voas-
tră nu va mai fi, vor aparţine altora şi altor domni dar aceasta nu va înceta să fie a 
Domniei Voastre după ce odată a devenit a Domniei Voastre. De aceea Domniei 
Voastre vi se cuvine gloria, lauda şi eternitatea fiindcă aţi fost autorul unei aseme-
nea opere sfinte pentru poporul Domniei Voastre. Noi ne considerăm doar nişte slu-
jitori netrebnici. Celelalte popoare acum câţiva ani ne-au luat în râs căci deşi până 
şi  ruşii au în limba lor o evanghelie iar ungurii nu au. Dar de acum înainte nu nu-
mai că nu vor mai râde de noi pentru aceasta popoarele creştine ci chiar ne vor in-
vidia pentru frumuseţea acestei limbi pe care nu sunt în stare nici măcar s-o imite. 
Care dintre popoarele străinătăţii nu s-ar minuna când cineva, după limba greacă şi 
latină, este în stare să scrie poezii şi în limba maghiară? Cine s-ar gândi la faptul că 
aceste formulări, rime şi expresii impunătoare, cu greutate ar putea fi spuse de ci-
neva în limba aceasta? Ba chiar nimeni (…)” (Scrisoarea lui Sylvester János către Ná-
dasdy Tamás, palatinul de mai târziu al Ungariei, 1541) 

Faceţi un rezumat scrisorii lui Sylvester János! Stabiliţi, cum îşi apreciază opera, din 
ce punct de vedere o consideră importantă! Stabiliţi, ce indică faptul că Nádasdy 

sprijină activitatea lui Sylvester! Arătaţi, care dintre trăsăturile reformei pot fi recunoscute 
în acest pasaj!  [ T ]

„Iar dat fiind că noi şi fiul nostru milostiv ne-am dat acordul cu îngăduinţă în urma 
cererii perseverente a vitejilor domni ca fiecare să îşi păstreze acea credinţă pe care 
o doresc cu noile şi vechile ceremonii permitem ca în privinţa credinţei lor să facă ce 
lor le place dar fără să supere pe altcineva. Adepţii noii credinţe să nu-i tulbure pe cei 
ai vechii religii sau să comită vreo nedreptate împotriva lor.”  (Din dieta de la Turda din 
1557) 

„În afară de aceasta, deoarece există tot felul de dispute, litigii, certuri, păreri în 
mod special în ceea ce priveşte cina Domnului între superintendenţii şi păstorii bise-
riceşti de naţionalitate maghiară de la Cluj şi cei de naţionalitate săsească de la Sibiu, 
pentru a pune capăt unor asemenea stări strâmbe, pentru pacea sufletească a ambe-
lor părţi şi liniştea locuitorilor ţării, au hotărât: de acum înainte ambele părţi sunt li-
bere să urmeze fie religia şi concepţia bisericii de la Cluj, fie pe cea a bisericii de la Si-
biu.”  (Din dieta de la Turda, 1564)

„Măria Sa domnul nostru precum hotărî în privinţa treburilor religioase la dietele 
de dinainte, tot aşa acum şi la prezenta adunare o confirmă, adică atâta timp cât pe 
locul lor predicatorii predică evanghelia, aceasta să fie propovăduită după concepţia 
fiecăruia în parte, iar dacă comunitatea vrea să accepte, e bine, iar dacă nu, să nu fie 
constrâns nimeni cu forţa căci sufletul său nu s-ar linişti dar să poată să ţină un predi-
cator ale cărui învăţături îi va place. De aceea niciunul dintre superintendenţi nu cum-
va să le facă vreun rău predicatorilor, nimeni să nu fie înjurat pentru religia sa de că-
tre nimeni după constituţiile [măsurile] ante-
rioare şi nu îi este permis nimănui să amenin-
ţe cu arestarea sau cu privarea [destituirea] de 
postul său pentru acea învăţătură căci credin-
ţa este darul lui Dumnezeu şi va fi auzită, auz 
care există prin cuvântul lui Dumnezeu.” (Din 
dieta de la Turda din 1568)

Enumeraţi religiile recepte din Transilvania! 
Stabiliţi, ce a caracterizat relaţia dintre di-

feritele confesiuni în Transilvania! Explicaţi, ce 
factori au făcut posibil acest lucru! Comparaţi 
situaţia din Transilvania cu caracteristicile celei 
din Europa acelor timpuri!  [ T ]

Arătaţi, ce  a caracterizat ra-
porturile dintre stări, etnii şi 

confesiuni în Transilvania? Cum 
s-au raportat între ei aceşti fac-
tori?  [ T ]

Situaţia stărilor, cea etnică şi cea confesională 
în Transilvania 

„Ce se cuvine supuşilor să mani-
feste faţă de autorităţi 

Respect, frică, impozit şi taxe din 
salariile lor şi din veniturile de după 
dobitoacele casei lor; supunere, fi-
delitate în toate aşa cum zice Dom-
nul.  În toate acelea pe care doar 
Dumnezeu nu le interzice autori-
tăţii, trebuie plecat capul. Dar dacă 
porunceşte ceva împotriva legii fi-
rii, adică împotriva slavei şi legii lui 
Dumnezeu: în acea treabă nu tre-
buie să se supună nimeni autori-
tăţilor. Căci mai degrabă trebuie să 
ne fie frică de Dumnezeu decât de 
oameni.”  (Din confesiunea de cre-
dinţă de la Debreţin, 1526)

Stabiliţi, care dintre învăţă-
turile lui Calvin se găseşte în 

confesiunea de credinţă a debre-
ţinenilor! [ T ]
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e Reforma i-a pus pe oameni în mişcare. Dorinţa înnoirii credinţei i-a cuprins pe mulţi care treptat au aderat la noile cu-
rente care au luat naştere. Să facem cunoştinţă cu această epocă prin intermediul vieţii lui Dávid Ferenc, o personali-
tate de marcă a epocii respective!

Dávid Ferenc a fost copilul unei familii burgheze de saşi din Cluj născându-se la 1526 sub numele de Hertel. La uni-
versităţile din Germania (Wittenberg) a cunoscut învăţăturile lui Luther. În 1550 se întoarce acasă şi devine preot şi în-
văţător lutheran. În 1557 este episcopul lutheranilor maghiari iar după doi ani aderă la curentul calvin. În 1564 este 
episcopul calvinilor maghiari iar cu ajutorul medicului principelui Ioan Sigismund, Giorgoi Blandrata devine predi-
catorul curţii princiare.  Prin intermediul lui Blandrata a cunoscut învăţăturile lui Miguel Servet devenind şi el unitari-
an atrăgându-şi respectul altor confesiuni prin numeroasele dispute religioase purtate. Apoi şi-a concentrat activita-
tea asupra dezvoltării continue a învăţăturilor unitariene dar de data aceasta a ajuns în conflict cu principele Ştefan 
Báthori şi cu o parte a unitarienilor printre care şi cu Blandrata. Dávid Ferenc nu a fost dispus să facă compromisuri, ast-
fel că a fost închis în cetatea Devei unde în 1579 a şi murit.

Reforma i-a pus pe oameni în mişcare. Dorinţa înnoirii credinţei i-a cuprins pe mulţi care treptat au aderat la noile cu-Reforma i-a pus pe oameni în mişcare. Dorinţa înnoirii credinţei i-a cuprins pe mulţi care treptat au aderat la noile cu-

fel că a fost închis în cetatea Devei unde în 1579 a şi murit.

„Nu este nici o dualitate şi nici o trinitate a lui Dumnezeu, ci doar unul e Dumne-
zeu, cel care e Domnul nostru care este Tatăl sfânt al lui Iisus Hristos născut în Nazaret. 
Întreaga Sfântă Scriptură ne îndrumă spre doar un singur Dumnezeu. (…) 

Credem într-un Dumnezeu care este Tatăl din care se trag toate şi în care suntem 
noi. El singur este conducătorul, maiestatea şi preamărirea. Singur este invizibil, înţe-
lept şi mare. E singur Dumnezeu peste toate, singurul Dumnezeu adevărat, singurul 
Tată, în afară de care alţii nu mai sunt. El este Tatăl luminii, este mai mare decât ori-
cine; Dumnezeu şi Tată pentru Hristos. Credem în El, în Dumnezeul din ceruri, Tată al 
lui Hristos, creatorul cerului şi pământului, cu credinţă tare fiindcă în primul rând el 
ne-a binecuvântat pe noi prin renaşterea noastră, prin sacrificiul crucii şi prin înnoi-
rea Sfântului Duh. (…) 

    Nu există atât de mulţi creştini cărora Dumnezeu să nu le fi dat atâta suflet ca 
să nu se poată înţelege din Sfânta Scriptură, de ce are nevoie el pentru mântuirea sa. 
Doar să nu condamne Sfânta Scriptură căci adevărată e făgăduinţa lui Hristos: Căutaţi 
şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.

     Pentru căutarea drumului către mântuirea noastră sunt suficiente scrierile pro-
feţilor, a evangheliştilor şi a apostolilor. Este o mâncare minunată şi cerească evaghe-
lia în inimile credincioşilor dar de îndată ce cineva mai adaugă ceva la ea, devine otra-
vă. (…)” (Din operele lui Dávid Ferenc)      

Arătaţi în baza sursei de care curent al reformei a aparţinut Dávid Ferenc! Prezentaţi 
caracteristicile acestui curent! Evidenţiaţi, cum au fost trataţi în tările protestante ale 

Europei reprezentanţii acestui curent! Explicaţi, ce factori au făcut posibil ca Dávid Ferenc 
să îşi poată răspândi nestingerit învăţăturile sale în Transilvania?  [ O ]

Pagina de titlu a operei Rövid útmutatás 
(Scurt îndrumător) a lui Dávid Ferenc

 Majoritari catolici                                 Majoritari evanghelici

Majoritari reformaţi                                 Majoritari

 Majoritari greco-      

Şcoală
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Compoziţia confesională a Ungariei în secolul al XVI-lea

Care confesiuni şi religii au fost prezente în Ungaria secolului al XVI-lea? Cu ce factori 
etnici, economici şi politici s-ar putea asocia raporturile confesionale?  [ T ]

Colegiul de la Debreţin 

Ce efecte a avut reforma asu-
pra învăţământului maghiar? 

De ce s-au răspândit colegiile? Cum 
reflectă arhitectura clădirii destina-
ţia sa?  [ T ]
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RĂZBOIUL DE CINCISPREZECE ANI (1591–1606)  În pe-
rioada de după Pacea de la Adrianopol în zonele de mar-
gine confruntările armate mai mici s-au permanentizat. 
Aceste atacuri de jaf au devenit din ce în ce mai dese, ceea 
ce a dus la izbucnirea războiului. Așa-numitul război de 
cincisprezece ani a început cu atacul turcilor la care reac-
ţia lui Rudolf de Habsburg (1576–1608) a fost încercarea 
de a-i alunga pe turci din Ungaria. 

Primele succese ale forţelor creştine au fost obţinute de 
către armata maghiară staţionată pe aliniamentul cetăţilor 
de margine. Cetăţile din Nógrád (Fülek, Drégely, Nógrád) 
au fost eliberate. Victoria care de mult nu mai avuse loc 
a creat un entuziasm uriaş. În război a intrat şi Sigismund 
Báthori, principele Transilvaniei. Stările din Transilvania, te-
mându-se de răzbunarea turcilor, şi-au dat acordul doar sub 
presiunile exercitate de către principe. Căpetenia oştirilor 
transilvane, Ştefan Bocskai, i-a învins pe turci care pornise-
ră o expediţie de pedepsire a principatului (Giurgiu, 1595).  

Soarta războiului a fost schimbată prin faptul că tur-
cii, după un scurt asediu, au ocupat cetatea Eger (1596) 
bine echipată şi apărată de către mercenari germani. Iar 
apoi oştirile reunite ale regelui şi cele ale principelui s-au 
ciocnit cu armata otomană principală la Mezőkeresztes. 
În sângeroasa bătălie, prima dată armata creştinilor i-a pus 
pe fugă pe turci. Dar în momentul când ostaşii creştini care 
se credeau deja victorioşi au început să jefuiască, turcii 
s-au reîntors şi i-au învins.

Prin această înfrângere planul de a-i alunga pe tur-
ci din ţară a eşuat. Faţă de situaţiile anterioare, de data 
aceasta raportul de forţe a fost în favoarea Imperiului 
Habsburgic dar acest lucru s-a dovedit încă însuficient 
pentru victorie. Războiul al cărui soartă de izbândă s-a tot 
schimbat şi care s-a prelungit mereu a cauzat imense 
distrugeri în urma cărora regiuni întregi s-au depopulat. O 
parte a populaţiei lipsită de mijloace de locuire şi exis-
tenţă a îngroşat rândurile mercenarilor care luptau pentru 
pradă, jefuiau. Mulţi au devenit haiduci făcându-le viaţa 
şi mai amară locuitorilor acelor ţinuturi. 

Ca urmare a înfrângerilor, transilvănenii au vrut să iasă 
din război. Atingerea scopului lor însă a fost îngreunată de 
către principele nehotărât Sigismund Báthori care de mai 
multe ori a renunţat la tron şi apoi a revenit pe tron.  Îm-
păratul a împiedicat ieşirea din război a Transilvaniei. Aflaţi 
în serviciul său, prima dată oştirile voievodului muntean 
Mihai Viteazul iar apoi cele ale generalului imperial Basta 
au năpăstuit Transilvania. 

IZBUCNIREA RĂZBOIULUI DE ELIBERARE În războiul ce 
s-a tot prelungit toate resursele financiare ale guvernării 
habsburgice s-au epuizat. Camera Aulică a încercat să-şi 
amelioreze problemele financiare prin obţinerea averilor 
aristocraţilor maghiari, luptători în războiul contra turci-
lor. Au fost iniţiate împotriva mai multor aristocraţi maghiari 
procese de înaltă trădare ameninţându-i pe cei inculpaţi cu 
pierderea capului şi a averii. În paralel cu aceasta Curtea a 
pornit o contrareformă violentă prin care bisericile protes-
tanţilor au fost rând pe rând confiscate. În cadrul dietei, stă-

rile au protestat la care Rudolf a vrut să împiedice discutarea 
chestiunilor religioase în dietă. Prin această măsură a stârnit  
o puternică opoziţie a stărilor maghiare faţă de politica sa. 

Revolta armată a izbucnit (1604) când au vrut să-l ares-
teze şi pe cel mai mare proprietar de domenii din regiu-
nea de Dincolo de Tisa, Ştefan Bocskai. Au trimis haiduci
ca să-l prindă însă mercenarii calvini au trecut de partea 
aristocratului. Atunci, raporturile de forţă s-au schimbat.

Bocskai a obţinut pe neaşteptate la Álmosd o victorie 
decisivă asupra imperialilor, iar în câteva săptămâni cetă-
ţile şi oraşele din Ungaria Superioară şi-au deschis rând pe 
rând porţile în faţa oştilor sale. În vara anului următor hai-
ducii lui Bocskai jefuiau în împrejurimile Vienei. 

DOMNIA LUI BOCSKAI CA PRINCIPE ŞI PĂCILE  În scurt 
timp Transilvania şi o bună parte din Ungaria regală a 
ajuns sub stăpânirea lui Bocskai iar stările l-au ales prin-
cipe în ambele ţări. Bocskai s-a apucat de reglementarea 
arzătoare a problemelor ţării. 

A trebuit să pună capăt războaielor distrugătoare. În 
acest scop a trebuit să determine cele două mari puteri să 
încheie pace. Turcii au fost de la bun început de partea 
lui Bocskai căci lor le-a convenit conflictul armat între ad-
versarii lor anteriori. Şi Bocskai a avut nevoie de susţinerea 
turcilor dar a bănuit, că în schimbul sprijinului va trebui să 
cedeze teritorii turcilor. De aceea a refuzat coroana tri-
misă de sultan – ca semn al vasalităţii – pe câmpul de la 
Rákos. Decizia sa se explică şi prin faptul că Habsburgii nu 
s-ar fi resemnat niciodată cu ideea domniei lui Bocskai ca 
principe în Ungaria ceea ce ar fi permanentizat războiul. 

Dat fiind că şi Imperiul Habsburgic se epuizase, solii lui 
Bocskai au încheiat cu arhiducele Mathias pacea de la 
Viena (1606) bazată pe concesii reciproce (compromis). 
Bocskai a renunţat la titlul său de principe al Ungariei iar 
Curtea, în afară de clemenţă, a promis şi respectarea drep-
turilor stărilor, restabilirea statului anterior al Transilvaniei 
şi libertatea ca nobilmea, orăşenii şi soldaţii din cetăţile de 
margine să îşi exercite religia. 

După acestea, prin intermedierea lui Bocskai s-a înche-
iat şi pacea dintre turci şi Habsburgi (pacea de la Zsitva-
torok, 1606) care a consfinţit situaţia deja existentă (status 
quo). Un rezultat important a fost faptul că Habsburgii nu 
au mai trebuit să plătească tribut sultanului. 

În scopul menţinerii păcii a trebuit rezolvată pro-
blema haiducilor fiindcă din cauza distrugerilor pe care 
aceştia le făceau, nobilimea a cerut stârpirea lor pe când 
Bocskai avea nevoie de forţa lor militară. Bocskai a reuşit să 
găsească o soluţie pe termen lung. Oamenilor pribegi, de 
mult timp rupţi de viaţa cotidiană, le-a oferit şansa rein-
tegrării în societate. Această pătură de luptători – aseme-
nea libertăţilor date secuilor – a fost eliberată de iobăgie 
donându-le acestora titlu nobiliar în comun (colectiv). 
O însemnată parte din ei au fost colonizaţi pe moşiile sale 
depopulate. Prin aceasta nu doar că a redus numărul je-
fuitorilor ci – fiindcă în schimbul libertăţii lor colective au 
trebuit să îndeplineacă sarcini militare – şi-a asigurat şi o 
forţă militară importantă.    

34. Lupta de eliberare condusă de Bocskai
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EPOCA DE GLORIE A GUVERNĂRII STĂRILOR  În perioada 
ce a urmat morţii lui Bocskai (1606) la curtea Habsburgi-
lor, în mod neobişnuit, a izbucnit un confl ict pentru tron. 
Rudolf s-a pregătit din nou împotriva turcilor străduindu-se 
să limiteze drepturile protestanţilor punând astfel în pericol 
rezultatele păcilor. Arhiducele Mathias, bazându-se pe forţa 
militară a haiducilor l-a constrâns pe fratele său mai mare, 
Rudolf, să renunţe la tronul Ungariei şi al Austriei (1608). 
Mathias al II-lea, pentru a obţine sprijinul nobilimii ma-
ghiare a întărit drepturile stărilor în dieta ţării. Pe lângă 
reînnoirea păcii de la Viena, dieta a putut alege din nou 

un palatin dintre doi aristocraţi catolici şi doi aristocraţi 
protestanţi maghiari desemnaţi de către domnitor. Stările 
şi-au trăit epoca de glorie, domnitorul a guvernat ţara cu 
acordul stărilor.

Societatea nobiliară s-a aflat în plină transformare. La 
începutul secolului al XVII-lea a dispărut familiaritatea. Nobi-
lii care se ocupau de treburile marii nobilimi primeau acum 
salariu, iar legăturile dintre nobilimea mijlocie şi aristocraţie 
au devenit mai relaxate. Schimbarea a fost determinată de 
mai mulţi factori, precum întărirea economică a nobilimii 
mijlocii. 

ARHIVĂ

RĂZBOIUL DE CINCISPREZECE ANI  
„(…) Nu departe de Buda, în trei locuri, au fost avaria-
te şi scufundate vasele cu tot ce era în ele, cu multe vite 

cauzând pagube uriaşe. (…)
În timpul schimbării gărzilor de la Fülek au dat năvală asupra castelului numit 

Szabadka iar ai noştri pornind în urma lor, din ascunzişuri şi au luat cu ei doi străjeri, 
multe dobitoace, pe unele le-au şi tăiat. (…)

Iată că într-o zi paşa Hassan s-a dus la cetatea Fülek iar de acolo lăsându-şi slu-
gile, după cum a poruncit măreţul împărat, cu care pe ceva boi şi-a trimis vitele de 
aramă la Üjszász iar cei din Eger şi din împrejurimi i-au atacat şi le-au luat dimpreu-
nă cu cei doi voievozi şi vite frumoase, scumpe, aurite şi date cu argint.” (Paşa Mus-
tafa către arhiducele Ernő, 1576) 

„Noi până acum am considerat poporul musulman ca pe o cutie, pe care înain-
taşii noştri nu au avut curajul să o deschidă căci au zis că e plină de şerpi, de viermi 
cu sute de picioare, de scorpioni şi dacă am deschide această cutie aceştia ne-ar nă-
pădi ţara şi ar pustii şi omorâ poporul nostru. Însă noi acum, fiind nevoie, am des-
chis-o iar cutia este complet goală, chiar nu e nimic în ea. Păcat, că am dat crezare 
până acum unor asemenea credinţe.”  (Pálffy Miklós)

„Tot aşa se reînnoiesc articolele do-
uăzeci şi trei privitoare la haiducii li-
beri din anul o mie cinci sute nouăzeci 
şi cinci dimpreună cu articolul treizeci 
şi doi.

1. § Fiindcă acest soi de oameni 
face peste tot pagube atât de mari 
de nici nu le poţi exprima şi chiar şi 
cu ocazia victoriilor, se dedau jafurilor 
împiedicând tragerea de foloase de 
pe urma victoriilor.” (Articolul de lege 
XXIII din 1597)

„Privitor la extirparea haiducilor li-
beri se vor respecta hotărârile din anii 
anteriori.

1. §  Se dispune în mod strict ca 
asemenea fapte nu numai căpitani 
unguri să nu cuteze a săvârşi dar nici 
cei nemţi; cei care vor face contrariul, 
să cadă asupra lor păcatul de infideli-
tate.

2. §  Iar dacă ar prinde cineva pe cei 
dintre aceşti haiduci, oriunde şi sub 
orice nume s-ar ascunde să aibe fie-
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Prima etapă a Războiului de Cincisprezece Ani

Urmăriţi desfăşurarea operaţiunilor de luptă! Evaluaţi rezultatele obţinute de 
către părţile aflate în conflict! De ce a avut importanţă deosebită bătălia de la 

Mezőkeresztes.Care a fost însemnătatea strategică şi militară a intrării Transilvaniei 
în război? Ce a pus în joc principatul prin intrarea în război? [ T ]

Prezentaţi caracteristicile ar-
matelor aflate în conflict la 

cetăţile de margine! Explicaţi, ce 
denotă faptul că paşa de Buda îi 
pârăşte pe luptătorii maghiari la 
arhiduce?  [ T ]

Stabiliţi, ce atitudine exprimă 
rândurile victoriosului con-

ducător de oşti! Faceţi o compara-
ţie între ideile lui Pálffy şi scrisoa-
rea lui Mustafa (paşa de Buda)!  [ T ]
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Armura lui Pálffy Miklós. A fost conducătorul de 
oşti încununat de succese al  Războiului de Cinci-
sprezece Ani de numele căruia se leagă, printre 
altele, recucerirea cetăţilor din Nógrád şi a ora-
şului Győr. Ca răsplată, domnitorul l-a ridicat la 
rangul de aristocrat

Care a fost tipul de arma-
ment cu care a luptat Pálffy 

Miklós?  [ T ]
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I M P E R I U L H A B S B U R G I C

Reprezentarea distrugerilor cauzate de turci într-o gravură de epocă. În timpul Războiului de Cincisprezece Ani 
s-au produs acele ravagii care în gândirea posterităţii sunt atribuite perioadei stăpânirii otomane

Prezentaţi în baza imaginii situaţia populaţiei pe timp de război! Arătaţi într-o 
manieră cât mai diversă consecinţele acestei situaţii!  [ T ]

A doua etapă a războiului de cincisprezece ani

Ce fel de rezultate a adus războiul pentru părţile aflate în conflict în a doua etapă a 
acestuia? Ce efecte a avut prelungirea războiului?  [ T ]

care om libertatea, atât în teritoriul 
unguresc cât şi în cel nemţesc, să îi 
omoare fără să fie pedepsit. 

3. § Dar în campania de viitor să 
aibă libertatea de a se înrola în oştirea 
de câmpie şi să slujească în schimbul 
unei solde.

4. § Dacă nu ar voi să facă acest lu-
cru şi vor fi prinşi că se ascund, împo-
triva lor va trebui acţionat în mod pre-
scris de lege.”  (Articolul de lege XXIX din 
1598)  

Enumeraţi în baza sursei caracteris-
ticile statutului juridic al haiducilor! 

Stabiliţi, cum s-a raportat nobilimea faţă 
de haiduci? Prezentaţi posibilele cauze 
ale acestei atitudini!   [ T ]

IZBUCNIREA RĂZBOIULUI 
DE ELIBERARE  

Lupta de eliberare condusă de Bocskai

Prezentaţi manevrele militare ale 
lui Bocskai! Ce factori au făcut po-

sibile victoriile lui Bocskai? Caracterizaţi 
relaţia dintre Bocskai şi turci!  [ T ]
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Haiduc

Ce fel de tip de soldat a fost 
haiducul? Comparaţi imagi-

nea cu sursa! [ T ]

DOMNIA LUI BOCSKAI CA 
PRINCIPE ŞI PĂCILE  

„Oştenilor le este interzis să se găzduiască la casele şi 
gospodăriile domnilor, oamenilor nobili, preoţilor şi şco-
lilor. Cel ce cutează, să plătească cu capul. Celui care dis-

truge o moară să i se taie mâna pentru asta; iar fiindcă e un bun public; cel care le face 
vreun rău celor care merg la moară, să fie pedepsit. 

    Cei care siluesc fecioare sau pângăresc muieri împotriva voinţei lor, să plătească cu 
viaţa. Dacă cineva fură cuiva ceva fie la casă sau la drumul mare va fi degradat de că-
tre căpitan şi poate fi omorât, după lege, ca un hoţ. Dacă căpitanul nu face acest lu-
cru, Măria Sa să-l pedepsească pe acel căpitan, după lege.”  (Din regulamentul de răz-
boi al lui Ştefan Bocskai, 1606) 

„De aceea, luând în considerare tot felul de succese ale lor demne de veşnică adu-
cere aminte pe vitejii noştri oşteni haiduci în totalitatea lor şi ca salvatori ai vechilor 
lor libertăţi (…) la dieta ţării din ziua de10  a lunii noiembrie 1605 întrunită la Korpo-
na în baza poziţiei comune şi a aprobării stărilor şi corporaţiilor din Ungaria, am decis 
ca pe fiecare dintre voi unul câte unul iar prin scrisoarea noastră nouă mii două sute 
cincizeci trebuie să îi ridicăm cu graţie din starea ţărănească şi nenobilă în care s-au 
născut şi au fost până acum şi trebuie să îi integrăm şi socotim ca membrii ai drep-
tei societăţi a nobililor din Ungaria şi din Transilvania (…) din ambele sexe şi cu toţi 
moştenitorii şi urmaşii lor astfel încât să-i considerăm şi să-i privim ca nobili adevă-
raţi, născuţi ca atare. 

Iar ca amintiţii noştri oşteni să nu se piardă în locul lor de locuire sau să nu fie nevo-
iţi a trece sub administraţia altora ci să locuiască pe vecie în localităţi şi districte stabi-
lite cu domiciliu stabil cu toţii dimpreună într-un singur spaţiu – după obiceiul secui-
lor fideli din Transilvania – şi să servească cât mai potrivit, folositor şi rodnic, să fie me-
reu pregătiţi pentru luptă le dăm locurile din comitatul Szabolcs ce mai înainte vre-
me au aparţinut de cetatea noastră de la Tokaj (…) amintiţilor 9254 oşteni, moşteni-
torilor şi urmaşilor lor de amândouă sexe cu condiţia, (…) ca după obiceiul altor no-
bili cu donaţie sunt datori să ne servească cu credinţă pe noi şi pe urmaşii noştri fiind 
echipaţi cu arme şi mijloace militare bune de tot felul, adică atunci când va fi aduna-
re generală sau parţială de luptă.”  (12 decembrie 1605)  

„Şi pentru ca de acum înainte, mai cu seamă ca la adunările ţării şi la discuţiile 
importante ale acesteia să nu aducă sub orice formă şi nepedepsit în discuţie pro-
blema religioasă pentru întârzierea şi întreruperea negocierilor comune a stabilit cu 
graţie şi a hotărât în mod serios că împotriva unor asemenea neastâmpăraţi şi hră-
păreţi după lucruri noi, se vor aplica de îndată legile prevăzute în codurile şi articole-
le date de vechii regi maghiari, aceia fiind numaidecât pedepsiţi pentru a servi drept 
pildă.”  (1604. art. lege XXII)  

„Câtă mizerie şi câtă nenorocire, distrugeri şi răutate s-a abătut asupra Ungariei 
nu fără acordul împăratului german, ba chiar datorită soldaţilor săi credem că nu-i 
nevoie să vă prezentăm aici fiindcă acestea sunt vii în memoria fiecărui cetăţean al 
acestei ţări. Ungaria abia că se mai poate compara cu ceea ce a fost cândva şi cum fi-
ecare a observat din comportamentul căpitanilor ei, împăratul s-a străduit să o nimi-
cească şi chiar şi limba ungurească să fie desfiinţată. Dar fiindcă toate acestea sunt 
lucruri lumeşti şi deci trecătoare, poate ar fi fost mai suportabil dacă la dieta cea din 
urmă Barbiano Jakab János, contele de Belgiojoso, căpitanul general al împăratului 
în Ungaria, acest om plin de rea-voinţă, nu s-ar fi apucat în ultimele zile, împotriva 
voinţei locuitorilor acestei ţări, ca prin ultimul articol de lege adăugat celorlalte legi 
să prigonească religia creştină cea curată şi adevărată.”  (Din proclamaţia căpitanilor 
de haiduci Lippay Balázs şi Némethy Balázs, 1604)  

Stabiliţi, care a fost rolul religiei în luarea de poziţie a haiducilor şi în evoluţia răscoalei 
conduse de Bocskai!  [ T ]

Comparaţi conţinutul referi-
tor la păstrarea disciplinei şi 

imaginea existentă la acea epocă 
despre haiduci! Faceţi un rezumat 
al modificărilor introduse de către 
Bocskai! Explicaţi, ce scop a urmă-
rit prin introducerea acestora? Nu-
miţi antecedentele europene ale 
măsurilor luate de Bocskai!  [ T ]

Enumeraţi motivele din argu-
mentaţia lui Bocskai pentru 

care face donaţia! Stabiliţi, de ce 
tocmai în acest fel şi-a manifestat 
recunoştinţa pentru serviciile care 
i s-au adus! Arătaţi, ce factori au fă-
cut posibil acest lucru şi care a fost 
scopul său pe termen lung! Stabi-
liţi, ce formă legală mai veche i-a 
servit lui Bocskai ca exemplu când 
le-a dat haiducilor libertatea!   [ T ]

Faceţi un rezumat al articolu-
lui de lege! Evidenţiaţi schim-

bările esenţiale! Stabiliţi, interese-
le cui servesc aceste modificări! 
Prezentaţi consecinţele faptului 
că acest articol de lege a fost emis 
fără aprobarea stărilor.”  [ T ]
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Bocskai în fruntea haiducilor. Ştefan Bocskai 
a fost un mare moşier maghiar din regiunea 
Tiszántúl. Coplilăria şi-a petrecut-o la Viena şi 
la Praga fiind în tinereţe membru al gărzii de 
corp a regelui. Întorcându-se în Transilvania 
a devenit căpitanul general al cetăţii-cheie a 
principatului, Oradea, iar apoi consilierul lui 
Sigismund Báthori sfătuindu-şi domnitorul să 
intre în războiul contra turcilor. A fost un bun 
strateg militar al principelui, iar apoi diplomat la 
curtea de la Praga. După ce şi împotriva sa a fost 
emis un mandat de arestare s-a pus în fruntea 
răscoalei conducând-o spre victorie. În momen-
tul apogeului operei vieţii sale a ştiut să vindece 
cu pricepere o parte din rănile cauzate de război.

Căutaţi aristocraţi din acea 
epocă care au avut o carieră 

asemănătoare celei lui Bocskai! 
Caracterizaţi echipamentul hai-
ducilor! Cu ce scop a fost realizată 
gravura? Cum este reprezentată în 
gravură relaţia dintre Bocskai şi hai-
duci?  [ T ]

Scăderea numărului de case
50-60 %
60-70 %

 70-80 %
 80-90 %
 90-100 %
 Creşteri 
            importante

Nu sunt 
            date

Media distrugerii localităţilor

Ce se poate concluziona 
despre efectele războiului? 

Stabiliţi diferenţe regionale în 
distrugerea satelor! Încercaţi să 
descoperiţi cauzele acestor dife-
renţe! [ T ]

Distrugerea satelor în Ungaria 

„(…) Adevărat vă spun că mai bună decât împăcarea [pacea încheiată cu Habs-
burgii] nimic nu ar fi căci chiar dacă cu puterea Măriei Voastre îi veţi învinge pe nemţi, 
veţi ocupa Viena şi vă puneţi în fruntea Ungariei nici asta nu va fi bine pentru unguri 
căci turcul nu se va ţine de cuvânt şi nu va lua ţară altcuiva, partener, libertate el nu 
suferă; iar dacă izbânda va fi a nemţilor, nu vor lăsa nici un ungur în viaţă; cel mai bine 
ar fi poate dacă Măria Voastră s-ar tocmi şi cu turcul şi cu Măria Sa [Habsburgii] să nu 
se verse sânge creştin şi să nu se pustiască pământurile iar creştinătatea v-ar surâde 
Măriei Voastre.”  (Scrisoarea lui Illésházy István către Bocskai, 1605)

 „I. Iar în ceea ce priveşte religia: referitor la aceasta, dat fiind că nu contravine nici 
hotărârilor din ordinea de zi, nici ultimelor articole de lege din anul o mie şasesute 
patru, de îndată ce acestea au fost adoptate în afara dietei ţării şi fără acordul locu-
itorilor ţării şi de aceea sunt anulate, au hotărât:

1. § Corporaţiile şi stările care trăiesc numai între graniţele Ungariei, în comun şi 
în particular, atât magnaţii şi nobilii cât şi oraşele libere ce aparţin coroanei unga-
re precum și oștenii maghiari din locurile de margine ale Ungariei nu vor fi tulburaţi 
niciodată în religia şi credinţa lor de către nimeni şi niciunde şi nu se va permite să 
fie împiedicaţi de către nimeni în exercitarea credinţei lor.

II. Hotărârea acordului anterior rămâne valabilă ca împăcarea şi reconcilierea 
dintre unguri şi turci să se producă simultan. 

III. Palatinul va trebui ales la cea mai apropiată dietă a ţării cu menţinerea dem-
nitătii sale după vechiul drept obişnuit.

2. § De aceea au stabilit şi hotărât ca Maiestatea Sa îşi exercită autoritatea în tre-
burile ce privesc Ungaria, în urma împuternicirii de curând date de către Maiesta-
tea Sa, prin intermediul palatinului şi al consilierilor în ceea ce priveşte audierile, 
prezentarea proiectelor de lege, judecata, ordonanţe, luarea de măsuri şi emiterea 
de dispoziţii, în toate acele treburi necesare menţinerii Ungariei şi liniştii, bunăstă-
rii locuitorilor ei cu puteri depline 
ca şi cum Maiestatea Sa ar fi pre-
zent în persoană. În ceea ce îl pri-
veşte pe domnul Bocskai şi satisfa-
cerea dorinţelor sale în privinţa Ar-
dealului , a părţilor dinspre Unga-
ria care au fost în posesia lui Sigis-
mund Báthori, acesta mai primeş-
te şi cetatea Tokaj cu toate depen-
dinţele sale prezente cu încă două 
comitate de dincoace şi de dinco-
lo de Tisa: dimpreună cu Ugocsa 
şi Bereg; de asemenea şi fortărea-
ţa Sătmarului cu vechile sale hota-
re şi dimpreună cu acelaşi comitat 
al Sătmarului.” (Din punctele păcii 
de la Viena, 1606) 

Stabiliţi, ce a considerat 
Illésházy că este o chestiune 

de o importanţă esenţială! Expli-
caţi, din ce considerente l-a sfătuit 
pe principe să încheie o pace cât 
mai repede!  [ T ]

În ce domenii au obţinut re-
zultate stările? Formulaţi pe 

scurt esenţialul acestor rezultate! 
Ce sistem a fost consolidat prin în-
cheierea păcii? Formulaţi, în ce au 
constat garanţiile aplicării prevede-
rilor acelor puncte! [ T ]
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EPOCA DE GLORIE A
 GUVERNĂRII STĂRILOR  

„1. § Ca exercitarea liberă a religiei să fie garantată pes-
te tot atât baronilor, magnaţilor şi nobililor cât şi oraşe-

lor libere, corporaţiilor şi stărilor ţării atât pe proprietăţile lor cât şi pe cele ale fis-
cului; precum şi oştenilor unguri de la marginile ţării, fiecăruia în parte după cum 
îi este religia fiecăruia; dar totodată şi târgurilor de câmpie şi satelor dacă acestea 
vor să accepte de bună voie fără nici un fel de silnicie; iar în plăcerea şi exercitarea 
liberă a acesteia să nu împiedice nimeni pe nimeni.”  (Articolul I din legea din 1608) 

„Iar în ceea ce-l priveşte pe palatin, aceleaşi corporaţii şi stări hotărăsc, ca Maies-
teatea Sa să nominalizeze şi să propună două persoane din statutul romano-catolic 
şi tot atâtea din cel evanghelic, dintre care va fi ales cerând ajutorul hotărârii divine 
cel care se va dovedi a fi mai capabil. 

1.§ Iar dacă acesta va muri pe neaşteptate (ceea ce un este lucru omenesc) în 
privinţa alegerii înlocuitorului lui, Maiestatea Voastră să binevoiască a proceda în-
tr-aşa fel încât pentru a alege într-un interval de timp mai scurt de un an noul pa-
latin să convocaţi şi să proclamaţi separat o dietă a ţării obişnuită:”  (Articolul III din 
legea din 1608) 

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e

Pentru fiecare om este cel mai dificil să întrevadă cele mai caracteristice trăsături ale epocii sale şi luarea de deci-
zii corecte care decurg din acestea. Este mult mai uşor să ne formulăm o părere despre epoci demult apuse din-
tr-o perspectivă istorică văzând cum şi cu ce rezultat s-au încheiat acele procese istorice. În Ungaria divizată în 
trei părţi a fost deosebit de greu să se înţeleagă aceste relaţii la sfârşitul Războiului de Cincisprezece Ani. 

Pentru fiecare om este cel mai dificil să întrevadă cele mai caracteristice trăsături ale epocii sale şi luarea de deci-

trei părţi a fost deosebit de greu să se înţeleagă aceste relaţii la sfârşitul Războiului de Cincisprezece Ani. 

„Atâta timp cât Coroana Ungară va fi acolo sus la ei la o naţiune mai puternică, 
la nemţi iar Regatul Ungariei va fi pe mâna lor, va fi nevoie şi folositor să fie menţi-
nut un principat unguresc în Ardeal căci asta va fi şi în avantajul şi folosul lor. Iar de 
bunul Dumnezeu ar da ca această Coroană Ungară să revină ungurilor din Unga-
ria sub un regat încoronat, le atragem atenţia şi ardelenilor nu numai să nu se rupă 
de acesta sau să se opună acestuia ci chiar să-i acorde tot sprijinul după puterile lor 
şi ca parte egală să se supună acelei Coroane după vechiul obicei. Căci dacă cre-
dem că într-adevăr va putea fi o Confederaţie între noi, noi am fi foarte de acord. 

Atragem atenţia nobilei ţări a Ardealului ca scumpa noastră patrie care este, ba 
chiar pentru perpetuarea moştenirii noastre, să i-o dăruim lui Dumnezeu din acest 
motiv. Văzând starea atât celor prezenţi cât şi celor viitori ca Naţiunea Secuiască să 
fie lăsată în libertăţile sale pe care le-a primit de la noi şi le atragem atenţia şi suc-
cesorilor noştri ca asta să fie grija lor cea mai mare. În acest fel atât ţara cât şi impe-
riul vor fi mai puternice. Iar secuilor ca drept credincioşi ai noştri le atragem aten-
ţia fiecăruia în parte să îşi servească cu credinţă patria şi să lucreze pentru perpe-
tuarea întregii Naţiuni Ungureşti. Să nu tindă să facă rău sângelui unguresc şi no-
bilimii. Ca faima şi faptele sale de laudă să rămână vie în faţa fiecărei naţii şi nume-
le său să se perpetueze.”  (Testamentul politic al lui Ştefan Bocskai, 17 decembrie 1606)      

„Având în vedere că răposatul de fericită amintire Ferdinand şi împăratul Maximi-
lian au încercat destul de mult şi s-au silit să menţină Ardealul pentru ei cu forţa arme-
lor, dar fiindcă Ardealul este destul de înlăuntru şi cetăţile de margine ale turcilor Buda, 
Esztergom, Fejérvár sunt situate toate înaintea sa, nu au putut săvârşi niciodată să-l 
poată menţine. (…) Ultima dată a pus mâna pe el şi Maiestatea Sa domnul nostru Ru-
dolphus. Ce ar însemna acest lucru? Că și pe turci și pe tătari îi atrag aproape de porţile 
Vienei şi bunul Dumnezeu să ne ferească ca toată patria noastră să cadă sub stăpânirea 
turcilor.”  (Scrisoarea lui Illés István către pricipele Transilvaniei Sigismund Rákóczi, 1607)  

Coroana lui Bocskai pe care a primit-o de la 
sultan dar pe care a refuzat-o. Astăzi ea se păs-
trează la Viena

De ce a refuzat Bocskai coroa-
na trimisă de turci? Selectaţi 

cauzele pe categorii, în funcţie de 
consecinţele pe termen scurt sau 
lung ce puteau decurge din accep-
tarea ei! [ T ]

Cum au reglementat proble-
ma religioasă? Care au fost 

condiţiile pentru alegerea palati-
nului? Ce proces indică legile? ?

Aripa Perényi a cetăţii de la Sárospatak  

Ce rol au putut juca conacele 
aristocratice în Ungaria seco-

lului al XVII-lea?  [ T ]

Să analizăm cum au văzut doi participanţi din acea vreme situaţia Transilvaniei! Să discutăm, în ce măsură au fost atunci 
corect întrevăzute raporturile de forţe ale epocii!  [ O ]

Formulaţi pe scurt, cum au 
apreciat autorii situaţia Tran-

silvaniei în contextul raporturilor 
de forţe din secolul al XVII-lea! Ana-
lizaţi, în ce fel a influenţat prezenţa 
celor două mari puteri situaţia stă-
rilor maghiare! Explicaţi, de ce pro-
pune Bocskai menţinerea libertăţii 
pentru secui? [ O ]
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PRINCIPATUL TRANSILVANIEI SUB DOMNIA LUI GAB-
RIEL BETHLEN După Pacea de la Viena tronul princiar din 
Transilvania a fost ocupat de către Gabriel Báthori. Nu a luat 
la cunoştinţă dorinţa de pace a ţării şi a marilor puteri şi s-a 
apucat de cuceriri (Ţara Românească). Dat fiind că nu a cru-
ţat nici averile şi soţiile principalilor săi colaboratori, unul din 
foştii săi adepţi, Gabriel Bethlen l-a îndepărtat de la putere 
cu ajutorul turcilor. 

Gabriel Bethlen (1613–1629) care şi-a datorat tronul 
sultanului a acceptat parţial revendicările turceşti. A pre-
dat turcilor una dintre cele două cetăţi eliberate în decursul 
Războiului de Cincisprezece Ani, cetatea Lipova. Decizia sa 
a stârnit proteste în Transilvania, dar totodată prin aceasta 
a obţinut sprijinul necondiţionat al turcilor atât pentru 
politica sa internă cât şi pentru cea externă. 

Bethlen a instaurat o guvernare solidă şi o autoritate 
princiară puternică. A asigurat pacea internă: le-a redat 
saşilor oraşul Sibiu ocupat de către Gabriel Báthori. A luat 
înapoi o parte a domeniilor princiare donate. În vederea 
întăririi puterii princiare a mărit impozitele. Prin măsurile 
sale s-a străduit să sprijine dezvoltarea economică. A che-
mat mineri din Ungaria Superioară, a adus meşteri hutteri-
eni din Cehia (un grup specific de protestanţi, anabaptişti), 
a protejat prin vămi producţia internă. În acelaşi timp a 
introdus monopolul de stat asupra mărfurilor destinate 
exportului (vite cornute, miere, etc.).

La Alba Iulia a amenajat o curte princiară pompoasă cu 
numeroase construcţii. Pompa curţii sale – asemenea lui 
Matei Corvin – a reflectat totodată şi puterea sa princiară şi 
bogăţia ţării.   

BETHLEN ÎN RĂZBOIUL DE TREIZECI DE ANI Bethlen, la 
cererea stărilor din Ungaria şi Cehia s-a implicat în Războiul 
de Treizeci de Ani. Sultanul l-a considerat unul dintre cei mai 
credincioşi adepţi ai săi şi i-a aprobat campania militară. Be-
thlen a cucerit în scurt timp Ungaria Superioară fiindcă 
gărzile maghiare ale cetăţilor i s-au alăturat lui. Stările ma-
ghiare l-au ales rege (Besztercebánya, 1620). Însă Bethlen 
a fost conştient de faptul că nu va putea uni Transilvania 
cu Ungaria regală fiindcă acest lucru nu l-ar fi tolerat nici 
turcii, nici Habsburgii. A trebuit să îşi dea seama că stările 
maghiare s-ar opune nu doar tendinţelor de centralizare ale 
Habsburgilor dar şi tendinţelor sale de centralizare. 

După înfrângerea cehilor la Muntele Alb Bethlen a în-
cheiat pace cu Habsburgii (Nikolsburg, 1621). A renunţat 
la titlul de rege al Ungariei în schimbul reconfirmării Păcii 
de la Viena şi a primit pe durata vieţii sale şapte comitate 
din Ungaria de răsărit. Bethlen s-a mai implicat de încă două 
ori în Războiul de Treizeci de Ani, iar cu ocazia încheierii lup-
telor de fiecare dată a ţinut să i se reconfirme Pacea de la 
Viena. Campaniile sale militare au asigurat drepturile 
stărilor maghiare. Acesta a fost un mare succes pentru că 
în decursul Războiul de Treizeci de Ani, Habsburgii care tin-
deau să îşi instituie puterea lor absolutistă au restrâns drep-
turile stărilor din provinciile monarhiei lor dunărene.   

GHEORGHE RAKÓCZI I  După moartea lui Gabriel Bethlen 
titlul de principe a fost obţinut de către comandantul său de 

oşti, cel mai mare moşier din Partium, Gheorghe Rákóczi 
I (1630–1648). Principele înflăcărat calvinist a continuat în 
esenţă politica lui Bethlen. În condiţiile de pace principa-
tul a continuat să se consolideze.   

Relaţia dintre Rákóczi şi turci a devenit mai rece pentru 
că s-a eschivat de mai multe ori să participe în campaniile 
militare ale sultanului. Principele precaut s-a implicat şi în 
Războiul de Treizeci de Ani doar la solicitarea principilor 
protestanţi şi numai cu permisiunea turcilor. Turcii văzând 
succesele sale militare i-au retras permisiunea să mai lup-
te astfel că Rákóczi a încheiat Pacea de la Linz (1645). În 
aceasta a fost din nou reconfirmată Pacea de la Viena dar 
libertatea religioasă a fost extinsă şi asupra iobagilor. 
Importanţa înţelegerii provine din faptul că extinderea li-
bertăţii religioase şi a drepturilor stărilor s-a produs într-un 
moment în care în partea de apus a Imperiului Habsburgic 
se instaurase deja absolutismul, iar contrareforma desfiinţa-
se protestantismul. 

Principele a dublat teritoriul domeniilor familiei Rákóczi 
prin cumpărare, căsătorie şi donaţiile care i s-au făcut în 
urma păcii de la Linz. Cei din familia Rákóczi au devenit cei 
mai mari moşieri ai Ungariei. Curtea lui Rákóczi I a fost mai 
modestă prin exteriorul său decât a fost cea a lui Bethlen, 
dar a acordat o atenţie deosebită dezvoltării şcolilor calvine. 

Domnia lui Gabriel Bethlen şi cea a lui Gheorghe Rákóczi 
au însemnat epoca de glorie a Transilvaniei. Principatul cu o 
economie şi cultură înfloritoare s-a străduit să îşi asigure şi 
pe planul politicii externe o cât mai mare autonomie. 

DECLINUL PRINCIPATULUI După moartea tatălui său Ghe-
orghe Rákóczi al II-lea a preluat puterea fără probleme 
(1648–1660). Bazându-se pe puterea principatului său aflat 
în plină floare  a crezut că va putea duce o politică ex-
ternă independentă de turci. Astfel, a încercat să obţină 
fără permisiunea sultanului tronul Poloniei (1657). Însă 
expediţia sa militară s-a încheiat cu un eşec. Ba mai mult, 
oştirea transilvană a fost luată în prizonierat de către tătari. 
Transilvania a rămas fără forţă armată. 

Imperiul Otoman, care în timpul marelui vizir Köprülü a 
cunoscut o fază de consolidare, a pornit o campanie mili-
tară de pedepsire împotriva lui Rákóczi. Acesta nu şi-a dat 
seama că dacă ar fi renunţat la titlul său de principe, turcii ar 
fi putut fi pacificaţi. Din această cauză s-a declanșat un răz-
boi ce a durat ani de zile care din nou a făcut numeroase ra-
vagii în Transilvania. Oradea a fost ocupată (1660) şi astfel, 
o mare parte din Partium a fost alipită paşalâcului turcesc 
din Ungaria centrală. 

Într-un final, din graţia turcilor principe a devenit Mi-
hai Apafi (1661–1690). Într-o Transilvanie care îşi pierduse 
aproape jumătate din teritoriul său anterior şi devastată de 
oştile aflate în conflict, Mihai Apafi a avut doar un spaţiu 
de mişcare foarte îngust în privinţa politicii interne şi 
externe. De aceea el s-a abţinut de la complicaţii în politi-
ca externă. Transilvania nu a mai putut îndeplini acel rol 
pe care l-a avut în timpul lui Bethlen şi Rákóczi: nu mai 
poate fi un sprijin puternic pentru stările din Ungaria şi nu 
a mai putut deveni un punct de plecare pentru o viitoare 
unificare a Ungariei.   

35. Epoca de glorie şi declinul Transilvaniei
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ARHIVĂ

PRINCIPATUL TRANSILVANIEI SUB 
DOMNIA LUI GABRIEL BETHLEN  

„[Din cauza politici aventuriste a lui Gabriel Báthori] 
ţara a fost răscolită, pustiită, pârjolită, prădată din două 
părţi şi tot ce găsesc prin toate locurile sunt duse cu 

ei în Ţara Românească a valahilor. (…) Chiar şi pe cei de-un neam cu ei [haiducii 
maghiari] i-au jefuit şi răscolit fără cruţare pe unde au umblat, ba chiar poate mai 
groaznic decât au făcut valahii (…)”  (Din povestirea lui Hidvégi Mikó Ferenc) 

Enumeraţi consecinţele Războiului de Cincisprezece Ani şi pe cele ale politicii lui 
Gabriel Báthori!  [ T ]

„Îndată ce a obţinut Gabriel Bethlen tronul principatului şi-a folosit mintea în 
slujba pacificării, liniştirii ţării restabilind legea şi construind conace şi cetăţi de 
margine (…) şi a curăţat ţara de mulţimea de hoinari, jefuitori. Îndată ce  vistieria 
ţării sale a început să se refacă (…) a pus să se construiască în cetatea sa de scaun 
de la Alba [Iulia] case noi, proaspete, pline de pompa princiară străduindu-se să re-
facă, să repare cu sârguinţă şi în mod continuu tot felul de dependinţe necesare pe 
dinafara şi pe dinlăuntrul conacelor de margine. A adus cu mare cheltuială meşteri 
pricepuţi educaţi la gospodărirea bunurilor fiscului  [a vistieriei], (…) buni adminis-
tratori, punând judecători de curte peste tot, i-a pus în posturi bune pe cei cu bune 
cunoştinţe privind ocnele de sare, aurul, argintul, argintul viu şi minele de aramă. 

Dar înainte de toate s-a străduit cu mare sârguinţă să construiască în ţară şcoli 
în care să se predea materii de ştiinţe beletristice pentru studenţi chemând şi plim-
bând neîntrerupt cu costuri mari învăţaţi academici din Belgia, Anglia; principala sa 
preocupare a fost să împodobească patria cu dascăli învăţati creştini reformaţi şi cu 
profesori (…)

A umplut biblioteca cu cărţi minunat de bune ale diferitelor ştiinţe  procurând 
pentru necesitatea colegiului [din Alba Iulia] cărţi care au costat multe mii de ta-
leri (…)

În timpul acesta întărindu-se pe zi ce trece şi construind şi un depozit a împodo-
bit casele princiare şi curtea sa domnească cu clădiri noi şi proaspete, pe dinafară în 
stil italian iar pe dinăuntru cu bolţi false care mai de care frumos desenate şi înscrip-

ţionate cu aur şi var şi cu gravuri completân-
du-le cu coloane veneţiene care mai de care 
din cele mai scumpe ce au costat mii de taleri 
în care au fost ţesute minunat de frumos po-
vestirile din vremea romanilor şi ale împăra-
tului Iulius (…) 

A adus în ţară din străinătate cu mari 
costuri tot felul de meşteri, oameni de ştiin-
ţă, pietrari iar din Moravia cam două sute de 
creştini noi [anabaptişti, habani], meşteri pri-
cepuţi la toate.”   (Cronica de jale a maghiarilor, 
a lui Szalárdi János, 1662) 

Adunaţi la un loc măsurile cu caracter eco-
nomic ale lui Bethlen! Stabiliţi, care au fost 

scopurile politicii economice ale lui Bethlen! Sta-
biliţi, cu ce concept de economie politică pot fi 
asociate măsurile lui Bethlen!  [ T ]

Enumeraţi, ce măsuri a luat principele pentru 
ridicarea nivelului de educaţie! Arătaţi, care au 

fost caracteristicile curţii princiare a lui Bethlen de 
la Alba Iulia! Explicaţi, care au fost scopurile pompei 
de la curtea princiară!  [ T ]

Cum s-au modificat frontie-
rele principatului în timpul 

Războiului de Cincisprezece Ani? 
Care au fost regiunile mai puternic 
pustiite? Prin ce a obţinut Bethlen 
încrederea necondiţionată a turci-
lor? Evaluaţi pasul făcut de Bethlen 
pentru soarta Transilvaniei! Cum au 
considerat contemporanii acelor 
vremuri deciziile lui Bethlen?  [ T ]

Transilvania în prima jumătate a secolului al 
XVII-lea 
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Gabriel Bethlen în anturajul oamenilor săi de 
ştiinţă. Pictură din secolul al XIX-lea

Care dintre trăsăturile dom-
nitorului au fost scoase în 

evidenţă de către pictor? Caracte-
rizaţi în baza imaginii relaţia dintre 
oamenii de ştiinţă şi principe!  [ T ]

BETHLEN ÎN RĂZBOIUL 
DE TREIZECI DE ANI  

„Acest lucru trebuie să-l pun doar de aceea într-o 
scrisoare atât de lungă pentru ca Domnia Ta să înţe-
leagă că solia mi-a inspirat încredere iar implorarea 

îndelungă a domnilor (…) iar Domnia Ta m-a încurajat să vin în persoană în ajuto-
rul naţiei ungureşti atât de primejduită la acea vreme. Fiind convins aşadar de toate 
nenorocirile care s-ar putea abate ca un potop , (…) punând în joc în roata schim-
bătoare a norocului persoana mea, principatul meu, naţia mea, (…) am avut încre-
dere în mica mea oştire şi cu bunurile mele am pornit spre ajutor iar cu mine au în-
ceput să fie în rânduială toate acele lucruri chiar dacă am continuat aşa doar doi 
ani de zile căci ar fi fost de mare nădejde întru Dumnezeu pentru naţia un-
gurească iar dacă ar putea scutura şi s-ar înălţa din nou  toată naţia ungu-
rească de sub jugul nemţilor şi toate drepturile sale li s-ar restitui. Căci aşa 
cum Domnia Ta preabine ştie, fără moarte de om ţinuturile de dincoace 
de Dunăre s-au predat de bunăvoie nevoind a vărsa sânge de propriul 
lor neam. (…) Şi ce urmează îndată, spre mare minunăţie din care învaţă 
fiecare naţie ar putea fi pe post de oglindă din oţel. Căci marea fervoa-
re se poate schimba dintr-o dată în oameni, iar de războaie se vor plic-
tisi iar starea domnilor şi a nobililor văzând că eliberarea patriei lor nu 
de sub stăpânirea unui împărat roman nu se face într-o săptămână sau 
două, nu va trebui să se războiască după modul obişnuit în vremea nemţi-
lor ţinând mercenari ca ei să stea liniştiţi acasă ci va trebui să se prezinte per-
sonal în lupte şi nu vor putea merge acasă când vor ei sau obosesc ci vor trebui 
să îşi dea chiar şi sângele pentru patria lor suferind iar de s-or sătura se vor sfătui 
între ei dar mai de grabă se vor înspăimânta auzind despre nenorocita bătălie de la 
Praga [face trimitere la bătălia de la Muntele Alb, 1620] iar mulţi s-au speriat iar unii 
sub diferite pretexte s-au ascuns prin casele lor (…)”   (Din scrisoarea lui Gabriel Be-
thlen către Alvinczi Péter, 1627)  

Stabiliţi, cine şi de ce l-au rugat pe Bethlen să pornească o campanie militară împotri-
va Habsburgilor? Enumeraţi în baza textului motivele declanşării campaniei militare!  

[ T ]

Banii de aur din vremea lui Gabriel Bethlen 

Ce factori au făcut posibil 
emiterea banilor de calitate? 

Ce fel de simboluri vedem pe mo-
nedă în afară de blazonul familiei 
Bethlen (lebede cu gâtul străpuns 
de o săgeată)? Ce indică acest 
fapt!  [ T ]

„(…) cunosc nobilele intenţii 
ale Măriei Voastre cu care ne-
aţi venit în ajutorul ordinului 
nostru după cum aflarăm şi 
de sprijinul multor tineri deş-
tepţi din Germania. (…) Sper, 
ca pe Măria Voastră această 
cărticică să nu vă plictisească 
ci mai degrabă să aveţi satis-
facţie citind-o.” (Pataki Füsüs 
János, 1626)
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„Domnul principe depune titlul de rege al Ungariei precum şi guvernarea şi admi-
nistrarea întreagă a Ungariei precum şi folosirea simbolurilor acesteia; totodată re-
nunţă la acestea pe vecie; şi nu se va amesteca niciodată sub nici un pretext în ad-
ministrarea şi guvernarea ţării cu excepţia teritoriilor cedate domnului principe prin 
prezentul tratat. (…) 

În afară de acestea, cele şapte comitate întregi situate atât dincoace cât şii dincolo 
de Tisa ale Măriei Sale, amintitul principe, după cum urmează: Sătmar cu o fortărea-
ţă cu acelaşi nume, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod şi Abaúj cu oraşul Kas-
sa, dimpreună cu vechile lor hotare şi teritorii, cu tot cu puterea administrativă şi ju-
decătorească ce ţine de ele dar totuşi în condiţiile specificate mai jos i se dă spre stă-
pânire până la sfârşitul vieţii sale.

În cele şapte comitate amintite şi cedate domnului principe religia catolică şi au-
toritatea ecleziastică să rămână peste tot în bună pace şi să poată fi liber exercitată.
(…)”    (Din punctele păcii de la Nikolsburg, 1621)

Kassa, cel mai important oraş maghiar al Ţinu-
tului de Sus

Care factori au contribuit la 
creşterea rolului oraşului Kas-

sa în secolele XVI-XVII? Care clădiri 
existente şi azi pot fi identificate în 
gravură?  [ T ]

Adunaţi laolaltă succesele mi-
litare ale lui Bethlen în prima 

campanie militară! Evaluaţi rezulta-
tele obţinute! Arătaţi importanţa în-
ţelegerii în contextul relaţiilor dintre 
statele europene!  [ T ]

GHEORGHE RAKÓCZI I  Cele şapte comitate predate
lui Gheorghe Rákóczi I
după Pacea de la Linz 

Moşiile Rákóczi

Achiziţiile lui 
Gheorghe Rákóczi I
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Campaniile militare ale lui Rákóczi I şi dome-
niile sale familiare

Ce a caracterizat politica ex-
ternă a lui Gheorghe Rákóczi 

I? Ce fel de rezultate a obţinut? 
Cum a evoluat mărimea domenii-
lor familiei Rákóczi?  [ T ]
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„Prima dată: în ceea ce priveşte chestiunea religiei, prin menţinerea în vigoare a 
legilor ţării admise înaintea încoronării precum este articolul 1. şi a 6-a condiţie din 
scrisorile de credinţă ale regelui precum şi a altor legi adoptate în această chestiu-
ne, cu omiterea diferitelor piedici şi explicaţii apărute până acum, am exprimat şi 
hotărât: ca toate corporaţiile şi stările ţării şi oraşele libere, precum şi târgurile de 
câmpie privilegiate şi oştenii unguri aflaţi la marginea graniţelor să nu fie tulburaţi 
şi împiedicaţi să îşi folosească peste tot liber religia, bisericile, cimitirele lor astfel în-
cât nimeni nu are voie să împiedice pe oricine în orice fel în exercitarea, folosirea şi 
urmarea liberă a religiei sale.

Pentru a doua oară: Privitor la faptul că ţăranii nu trebuie împiedicaţi şi tulburaţi 
în religia lor, exprimăm şi hotărâm, ca pentru liniștea şi pacea bună a ţării, extinzând 
prevederea acestui articol şi asupra lor, nici pe ei să nu-i preseze nimeni în exercita-
rea, folosirea liberă a religiei lor. (…)

Pentru a opta oară: că pe această dietă obişnuită Maiestatea Sa împărătească şi 
regească în termen de trei zile de la terminarea prezentei tocmeli şi la trei zile de la 
schimbul de diplome (după ce s-au încheiat războaiele purtate cu principele Tran-
silvaniei) va binevoi a o convoca şi o să o ţină fără nici o amânare sau întârziere, ca 
toţi cei care conform articolului adoptat după încoronarea din anul 1608 se obiş-
nuieşte a fi chemaţi în dieta ţării să poată să se înfăţiseze acolo şi să dezbată în li-
bertatea demult obişnuită a dietei ţării. (…)” (Din Pacea de la Linz, decembrie 1645)

Stabiliţi, în ce fel a reglementat legea neînţelegerile religioase! Stabiliţi, asupra supu-
şilor căror teritorii se referă prevederile legii! Arătaţi, în ce sens a depăşit Pacea de la 

Linz prevederile de până atunci! [ T ]

Gheorghe Rákóczi I  (1593–1648). A fost co-
mandantul de oşti al lui Bethlen, iar apoi între 
1630 şi 1648 principe al Transilvaniei. A fost un 
bun gospodar mărindu-şi mereu moşiile şi cel 
mai mare proprietar de domenii din Ungaria

Cum a influenţat politica lui 
Gheorghe Rákóczi faptul că 

el a deţinut importante domenii 
şi în Ungaria regală?  [ T ]

DECLINUL PRINCIPATULUI   
„Fitil nu mai era de fel, 
din haine şi l-au făcut şi 

am pus să se bată din bucăţi rupte din lanţuri unel-
tele din plumb;  praful [de puşcă] se terminase pes-
te tot; printre călăreţi nu se mai găsea nici o lance. 
(…) 

Eu sunt în viaţă dar sunt în mâinile păgânilor tre-
buind să cred în apărare dar terminându- mi–se ori-
ce capacitate de a mă apăra după câteva zile de lup-
tă, tabăra a fost ruinată. Cu mine sunt în viaţă cei 
subscrişi mai jos. Eliberarea lor în schimbul răscum-
părării  înseamnă o povară pentru domnul şi patria 
mea. Dacă principele trăieşte şi domneşte să-l bine-
cuvânteze Dumnezeu cum m-a binecuvântat şi pe 
mine şi pe cei din jurul meu fiindcă eu acum plătesc 
cu fidelitate şi robie pentru lipsa de recunoştinţă şi 
de înţelepciune a măriei sale. 

Iar de aş fi vrut să mă dezic de naţia mea, aş fi 
putut să mă salvez, căci am suferit pentru voi şi cu 
voi. Dacă Dumnezeu a lăsat această patrie cu copi-
ii mei în ea, să trăiască din averea mea conform tes-
tamentului meu, să păstreze bunurile pe care le de-
ţin iar de va fi nevoie, să mă răscumpere din ele. Să-l 
slujească pe Dumnezeu şi patria. (…)” (Scrisoarea lui 
Kemény János din prizonieratul la tătari, 1657) 

Formulaţi pe scurt ce s-a întâmplat cu oştirea care a 
luptat în Polonia! Ce indică faptul că însuşi căpete-

nia oştirii Kemény János a căzut prizonier? Arătaţi care au 
fost consecinţele distrugerii oştirii?  [ T ]
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Campania militară a lui Gheorghe Rákóczi al II-lea şi consecinţele sale

Ce schimbare nu a perceput principele care a pornit campania 
militară? Prezentaţi traseul oştirii transilvane! Ce efect a avut eşe-

cul campaniei asupra Transilvaniei? [ T ]
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Gabriel Bethlen a vindecat 
rănile Transilvaniei, a apărat 
drepturile stărilor din Unga-
ria, a contribuit la înflorirea 
economiei şi culturii în Tran-
silvania. Totodată nici mare-
le principe nu a scăpat din 
vedere situaţia maghiarilor 
prinşi între cele două mari 
puteri, între două „pietre de 
moară.” Bethlen a ales una 
dintre căi: cea a colaborării cu 
turcii.  

Gabriel Bethlen a vindecat 

Să discutăm concepţiile po-
litice ale lui Bethlen legate 

concret de epoca respectivă şi 
problemele teoretice ale acestora!  
[ O ]

Să arătăm cum au interpretat 
contemporanii şi principele 

esenţa politicii otomane şi contra-
dicţiile acesteia!  [ O ]

„A rămas Ungaria în floarea sa cea frumoasă atâta timp cât a avut parte de prin-
cipe ales din neamul său, cum dovedeşte istoria. Dar decum s-au scârbit a mai ale-
ge din naţia lor, s-au pus sub stăpânirea unor principi străini. Şi ce fel de folos avu-
ră de aici? Nimic altceva decât ruperea în două părţi. Acest lucru este mai limpede 
decât s-ar dori să fie. Patria de margine a patriei noastre pe care bunul Dumnezeu 
a păstrat-o din milă pentru noi fără vreo răsplată, a ferit-o prin turbulenţele, schim-
bările atâtor vremuri de intenţiile rele ale principilor de neam străin  iar naţia turci-
lor parcă ne-a fost rânduită de El ca un scut apărător, ca un destin iar atâta timp cât 
au păstrat această  căsătorie cu naţia turcească, nu s-au îndepărtat de ea, am avut 
noi oare din partea cuiva vreo supărare? De pe vremea regelui Ioan putem sta noi 
mărturie că nu. Dar decum se alăturaseră naţiei nemţeşti, de ce fel de răsplată avu-
serăm parte, încă mai simţim acest gust. Căci ei de mult şi-au dorit şi au uneltit ca 
să ne termine naţia, să o omoare cu moarte necruţătoare, să ne facă ţara una cu pă-
mântul  sau să o distrugă de totul, iar dacă bunul Dumnezeu, în mod miraculos, nu 
ne-ar fi adus în cale naţia turcească şi nu ar fi legat-o de noi cu un domn blând (pen-
tru care am servit atât de mult încât Dumnezeu mi-e martor); cine îndrăznește să 
zică dintre cei din naţia noastră că Ţara Ardealului am fi umplut-o cu naţii străine? 
Unde ar fi atunci respectul faţă de Dumnezeu? Unde ar fi atunci naţia ungurească? 
Şi unde ar fi libertatea ei? Cred că nu e cazul să vorbesc aici despre astea. De ace-
ea, este nevoie ca toate stările care-şi iubesc cu adevărat patria să i-a în considera-
re cele spuse şi să înlăture situaţiile primejdioase cunoscute din experienţele mai 
vechi ca să nu mai cadă în acele situaţii pe care astfel să le poată evita.” (Din testa-
mentul lui Gabriel Bethlen, 1629) 

Stabiliţi, care este în viziunea lui Bethlen cauza principală a decăderii Ungariei? Pre-
zentaţi, care este politica considerată de el corectă şi care este cea dăunătoare pentru 

ţară? Să stabilim, care sunt argumentele punctului său de vedere! Explicaţi, ce scopuri 
spuse şi nespuse ar fi avut Bethlen în momentul scrierii acestor rânduri? [ T ]

„Iar faptul că noi căutăm a face pace cu turcii, se datorează unei mari şi inevita-
bile nevoi de când Ludovic al II-lea a căzut  cu cei mai buni dintre ai lui la Mohács 
unde s-a luptat cu Soliman, iar în demnitatea de rege a fost ridicat Ioan Zápolya  
[Szapolyai] voievodul de atunci al Ardealului după străvechiul obicei pe câmpia de 
lângă Pesta, cu acordul partidei mai mari, unde l-au şi încoronat. Dar împăratul Fer-
dinand dimpreună cu câţiva aristocraţi trecuţi de partea lui au pornit război contra 
lui iar când [Szapolyai] a suferit înfrângere, ca ultimă soluţie s-a văzut nevoit să cea-
ră ajutor de la turci şi trăindu¬-şi viaţa în focul războaielor, fiul şi urmaşii săi au căzut 
sub acest jug care ne aşteaptă şi pe noi. A încercat de câteva ori să scuture de pe na-
ţia noastră şi mai ales de pe Ardeal acest jug încrezându-se în lumea creştină şi cel 
mai tare în imperiul nemţesc; dar în ce mod nenorocit, simţim şi noi cu mare suspin. 
Sunt foarte departe de împăratul nemţesc, de fapt în gâtul leului suntem iar leul cu 
uşurinţă ne-ar putea sfârteca în bucăţi cât timp maiestatea sa imperială se sfătuieş-
te în privinţa noastră. Dacă ţări, regiuni regi şi principi atât de îndepărtaţi de turci se 
străduiesc să îşi răscumpere pe bani pacea de la turci, ce e de mirare că noi, epuizaţi 
de atâţia ani de războaie şi slăbiţi de tot, suntem nevoiţi a face acelaşi lucru? Totuşi, 
nu suntem turci, cărora le dorim să moară şi să dispară cu toţii, orice ar minţi oame-
nii despre noi; modul graţios şi echitabil de domnie stă dovadă că gloriosul nostru 
principe e un adevărat creştin.

Principele bun şi creştin ar trebui să fie preocupat în primul rând de două lu-
cruri: să contribuie la slăvirea lui Dumnezeu şi la creşterea bunăstării ţării şi păstra-
rea ei în pace şi linişte. Iar Măria Sa de îndată ce a luat hamurile ţării în mânile sale 
sa îngrijit de slăvirea lui Dumnezeu, pe care adversarii săi o calcă în picoare nemilos 
prin faptele lor ce aduc numai pierire, (…)” (Din opera contemporanului Keserűi Daj-
ka János: Neamul lui Gabriel Bethlen, caracterul său şi faptele lui) 

Stabiliţi, împotriva căror acu-
zaţii se apără Dajka! Cum 

argumentează el în apărarea prin-
cipelui? Stabiliţi, faţă de cine a tre-
buit să se apere! [ T ]

Prezentaţi caracteristicile şi 
cauzele schimbărilor de ima-

gine a maghiarilor  în Europa Oc-
cidentală în secolul al XVII-lea!  [ T ]

Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei
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PÁZMÁNY PÉTER – REÎNNOIREA CATOLICĂ La sfârşitul 
secolului al XVI-lea religia catolică s-a restrâns în mare mă-
sură în Ungaria. Dinastia de Habsburg a sprijinit biserica 
catolică dar prin aceasta nu a obţinut altceva decât neîn-
crederea nobilimii care a văzut în catolicism duşmanul 
stărilor şi susţinătorul absolutismului de la Viena. Însă 
după înfrângerea cehilor o parte a aristocraţiei maghia-
re s-a speriat şi sperând să primească donaţii de domenii şi 
funcţii a revenit la religia catolică.    

În prima parte a secolului al XVII-lea a atins Ungaria miş-
carea de reînnoire catolică în succesul căreia un mare rol l-a 
avut activitatea lui Pázmány Péter (1570–1637). Pázmány a 
provenit dintr-o familie de calvini din Transilvania dar încă 
de tânăr a trecut la religia catolică şi a intrat în ordinul ie-
zuiţilor. Primele rezultate în activitatea sa de misionarism 
le-a obţinut prin readucerea la religia catolică a nobilimii 
din vestul Ungariei. Când a devenit arhiepiscop de Esz-
tergom (1616), ca unul dintre principalii demnităţi ai ţării, 
a luat apărarea drepturilor stărilor maghiare demon-
strând prin aceasta că şi un catolic poate să reprezinte 
interesele specifice maghiare din cadrul imperiului. 
Faţă de Transilvania s-a raportat într-o manieră nouă. A în-
ţeles situaţia de aservire a transilvănenilor în raport cu 
turcii şi rolul lor în apărarea drepturilor stărilor din Ungaria. 
Pázmány şi-a dat seama de importanţa unei educaţii de 
prestigiu în munca sa de misionarism şi de cea a discuţiilor 
şi aparenţelor cu efect asupra oamenilor (vezi lecţia 40).   

CARIERA LUI ZRÍNYI MIKLÓS O figură de vază prin rang 
a aristocraţiei catolice a fost Zrínyi Miklós (1620–1664), 
strănepotul eroului de la Szigetvár. El şi-a dat seama de slă-
birea Imperiului Otoman considerând că sosise vremea 
pentru alungarea turcilor din Ungaria. În declanşarea 
războiului de eliberare Zrínyi a contat la început pe di-
nastia de Habsburg. După ce a fost dezamăgit de aceasta, 
Zrínyi l-a considerat pe Gheorghe Rákóczi al II-lea ca po-
sibil conducător al luptei antiotomane, dar după declinul 
Transilvaniei a fost din nou dezamăgit. 

Convingerea sa a fost că stările maghiare trebuie să 
joace un rol important în alungarea turcilor din ţară. 
S-a pus în slujba luptei antiotomane şi cu talentul său 
poetic şi literar. În operele sale (de exemplu, Primejdia 
de la Sziget, Memorii despre viaţa lui Matei Corvin, Leac 
împotriva opiumului turcesc), pe lângă pildele de eroism a 
creionat necesitatea creării unei armate naţionale.

Ca ban al Croaţiei, Zrínyi s-a aflat în confruntări perma-
nente cu turcii. Când după moartea lui Gheorghe Rákóczi al 
II-lea sultanul a pornit cu o campanie de jaf împotriva Tran-
silvaniei, a cerut imperios intervenţia armată. Când marele 
vizir a cucerit cea mai modernă cetate a Ungariei, Érsekúj-
vár (1663), doar oştile lui Zrínyi au cutezat să-i atace pe ase-
diatori. Talentul său militar şi l-a dovedit prin campania de 
iarnă din 1664 (ianuarie-februarie) când a reuşit să incen-
dieze şi podul de la Eszék (azi Osijek) de o importanţă de-
osebită pentru asigurarea rezervelor militare pentru turci. 

Leopold I (1657–1705) a considerat din interese imperi-
ale mai importantă confruntarea sa cu francezii decât lup-
ta împotriva turcilor, astfel că în Ungaria a vrut pace. Din 

această cauză regele nu l-a desemnat pe Zrínyi, reprezen-
tatul consecvent al luptelor împotriva turcilor, pentru ale-
gerea de palatin.  Nici în funcţia de comandant suprem al 
trupelor imperiale din Ungaria nu a fost numit Zrínyi ci pe 
adeptul său necondiţionat Montecuccoli. Turcii – în mod 
eronat – au văzut slăbiciune în politica pacifistă a lui Leo-
pold. Aceştia au pornit un atac (1664) dar Montecuccoli 
a obţinut la Szentgotthárd victorie superioară asupra 
oştirii otomane.  Astfel, s-a adeverit ceea ce şi Zrínyi bănu-
ise: odată cu dezvoltarea tacticii de luptă şi a tehnicii mili-
tare occidentale (disciplină, armament)  armata otomană 
rămasă la nivelul secolului al XVI-lea s-a depreciat. În ciuda 
acestui fapt împăratul a solicitat pace ca să poată continua 
războiul împotriva francezilor. Pacea de la Vasvár (1664), 
în ciuda bătăliei câştigate, a lăsat pe mâna turcilor cetăţile 
maghiare ocupate de către aceştia.   

COMPLOTUL EŞUAT AL ARISTOCRAŢILOR Încheierea Pă-
cii de la Vasvár i-a nemulţumit profund pe nobilii maghiari. 
Mai ales aristocraţia catolică, care până atunci a fost fidelă 
faţă de domnitor şi-a manifestat nemulţumirea, pentru că 
sperase într-o acţiune mai energică a acestuia împotriva tur-
cilor. În acea atmosferă încordată Zrínyi Miklós a suferit un 
accident de vânătoare (1664). Prin moartea acestuia stările 
şi-au pierdut cel mai de seamă şi cel mai iscusit conducător 
militar pe care l-au avut. Căci acum aveau nevoie stringentă 
de un conducător iscusit pentru că absolutismul ce se in-
staura în partea apuseană a imperiului precum şi slăbirea 
puterii turcilor a înclinat balanţa în favoarea Habsburgilor. 

Cel mai de seamă demnitar în stat, palatinul (Wesselényi 
Ferenc) i-a propus sultanului vasalitatea Ungariei (1666). 
E o întorsătură ciudată având în vedere faptul că  tocmai 
de aceea ajunsese în opoziţie cu Habsburgii pentru că 
aceştia nu au luptat cu suficientă consecvenţă împotriva 
turcilor. Sultanul nu a acceptat oferta, după care aristocra-
ţii au pus la cale mai multe comploturi împotriva lui Leo-
pold. A fost o situaţie fără perspective căci complotau îm-
potriva singurei puteri de la care puteau aştepta alungarea 
turcilor din ţară. Fiind nehotărâţi şi pentru a-l atenţiona pe 
domnitor asupra pericolelor politicii sale, i-au destăinuit 
lui Leopold de mai multe ori planurile lor. Leopold i-a ier-
tat fiindcă aristocraţia catolică a însemnat baza sa politică 
din Ungaria. 

Însă cu ocazia unui nou complot lucrurile au luat o tur-
nură neaşteptată.  Domnitorul, după ce temporar a înche-
iat o pace cu francezii a dat poruncă să fie prinşi complotiş-
tii (1670) iar mai mulţi aristocraţi (Zrínyi Péter, Frangepán 
Ferenc, Nádasdy Ferenc)  au fost executaţi. (Viaţa artisto-
cratului cu cele mai mari moşii, Francisc Rákóczi I, a fost 
răscupărată de mama acestuia cu 400 000 de galbeni.)

ÎNCERCAREA LUI LEOPOLD I DE A INTRODUCE ABSO-
LUTISMUL Invocând complotul aristocraţilor Leopold I a 
suspendat constituţia stărilor maghiare. Nu a mai nu-
mit un nou palatin, i-a concediat pe soldaţii din cetăţile de 
margine şi a ridicat de mai multe ori impozitele. Măsurile 
sale împotriva stărilor le-a combinat cu cele împotriva 
protestanţilor, ceea ce a mărit nemulţumirea în ţară. 

36. Ungaria regală în secolul al XVII-lea 
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Introducerea absolutismului în Ungaria s-a sfârşit 
cu un eşec. În curând au trebuit reduse impozitele fi indcă 
nu puteau fi  colectate. S-a dovedit un pas necugetat faptul 
că a întors contra curţii aproape fi ecare segment al socie-
tăţii maghiare, de la aristocraţia catolică până la apărătorii 
protestanţi ai cetăţilor de margine. Nobilii alungaţi şi sol-
daţii din cetăţile de margine s-au adunat pe teritoriul 
Transilvaniei învecinate cu Ungaria reprezentând o forţă 
din ce în ce mai însemnată. Aceştia s-au numit pe ei înşişi 
pribegi, curuţi. Principele Mihai Apafy nu i-a sprijinit militar 
dar le-a tolerat prezenţa. Astfel, aceştia puteau da atacuri 
de jaf în Ungaria regală. 

Mişcarea curuţilor a prins putere atunci când în 
fruntea lor s-a pus un aristocrat refugiat din Ungaria Su-
perioară, Thököly Imre. Leopold I care se încurcase din 
nou într-un război cu Ludovic al XIV-lea a dorit linişte în 

Ungaria. A convocat dieta (Sopron, 1681) care a restabilit 
constituţia stărilor. Au ales şi un palatin iar domnitorul 
a permis exercitarea religiei protestante, chiar dacă cu re-
stricţii (în fi ecare comitat numai în două locuri). 

Cea mai mare parte a nobilimii a acceptat concesiile lui 
Leopold. Dar curuţii au respins compromisul fiindcă re-
vendicările lor au fost soluţionate doar parţial. Atât curtea 
franceză precum şi turcii s-au arătat dispuşi să-i sprijine. 
Thököly Imre a creat un principat al curuţilor în partea 
centrală şi de răsărit a Ungariei Superioare cu centrul 
la Kassa (azi, Košice) pe care l-a recunoscut şi Poarta (cur-
tea sultanului). Thököly s-a dovedit un foarte bun organi-
zator. Bazându-se pe moşiile familiei Rákóczi – se căsători-
se cu Zrínyi Ilona, văduva lui Francisc Rákóczi I – a asigurat 
funcţionalitatea statală. Ţara s-a divizat de data aceasta în 
patru părţi.  

ARHIVĂ

PÁZMÁNY PÉTER – 
REÎNNOIREA CATOLICĂ   

„Amintitul Pázmány spusese odată cum eram la el. Bles-
temat fie cel care vă constrânge pe voi ardelenii să vă 
rupeţi de turci, să vă împotriviţi lor atâta timp cât Dum-

nezeu nu se va îndura altfel de creştinătate fiindcă voi locuiţi în gura lor. Să le daţi 
lor ceea ce le datoraţi iar încoace să ţineţi doar legături bune căci aici aveţi de-a face 
cu un principe creştin (…), nu trebuie să dăruiţi nimic dar pe turci copleşiţi-i cu da-
ruri. Căci chiar dacă noi acum avem încă destulă credibilitate, prestigiu în faţa îm-
păratului nostru creştin, iar aceasta numai atâta timp va dura până când în Arde-
al va înflori un principat unguresc, dar de îndată ce va ajunge a fi dispreţuit, ne vor 
scuipa nemţii pe sub guler fie preot, frate sau orișicine.”  (Kemény János despre întâl-
nirea cu Pázmány Péter, 1629)   

Formulaţi felul în care prelatul catolic gân-
deşte despre rolul Transilvaniei? Stabiliţi, 

cu concepţia cărei puteri politice şi sociale coin-
cide părerea lui? [ T ]

„Având în mână o scurtă scrisorică, do-
resc să v-o fac cadou Domniei Voastre  [vă-
duvei lui Battyány Ferenc] în anul nou. Mo-
tivul pentru gestul meu mi-l dădu scrisoa-
rea unui om din camera superioară în care se 
interesează cu multă sârguinţă de la un alt 
om mare: de unde şi din ce motiv se porni-
ră a-şi părăsi vechea religie. Scrisoarea aceas-
ta mi-o adusese mie, căruia este adresată. Ca 
să-l scap de treaba blândă am pus mâna pe 
peniţă şi din mii de motive aş enumera în 
scrisorica mea doar opt. Iar pentru că şi alţii 
au dorit să le vadă şi în descrierea lor s-au fă-
cut multe greşeli: le-am dat tipografului să le 
pună sub tipar. (…)

Dragă vechi şi binevoitor Domn şi com-
patriot de-al meu!  Am luat la cunoştinţă cu 
apreciere şi respectul cuvenit scrisoarea ta 
scrisă din perfectă bunăvoinţă: în care îţi ex-
primi marea ta mirare că mi-am schimbat re-
ligia şi am venit în barca Sfântului Petru la sâ-
nul bisericii romane. Căci dacă un om cu ră-
dăcini slabe ar fi rămas în credinţa luthera-
nă sau calvină, atunci nu te minunai într-atâ-

Majoritar catolici

Majoritar reformaţi

Majoritar greco-orientali (ortodocşi)

Majoritari mahomedani

Şcoală

Majoritar
evanghelici
Succesele de început 
ale contrareformei

Viena

curtea, baroc, iezuiţi

Nagyszombat
                1635

Buda

Dimensiunea socială
răspândirii catolicismului în

societatea secolului XVII

         aristocraţii
       nobilimea

 burghezia

iobagii

Ce legături geografice şi soci-
ale pot fi observate în proce-

sul de răspândire a catolicismului 
din secolul al XVII-lea? Ce efecte a 
avut acest proces asupra situaţiei 
stărilor?  [ T ]

Răspândirea catolicismului în secolul al XVII-
lea  
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Pázmány Péter. S-a năcut la Oradea într-o 
familie calvină. A trecut la religia catolică în 
şcoala iezuiţilor din Cluj ca apoi după studii 
îndelungate în străinătate să revină acasă ca 
iniţiantor al înnoirii catolice şi să ocupe scaunul 
arhiepiscopal de Esztergom 

De ce au spus despre el con-
temporanii că s-a născut 

într-o ţară protestantă şi a murit 
într-o ţară catolică?  [ T ]

ta. Dar că eu care atât de mult m-am statornicit şi întărit în crezurile mele anterioa-
re încât rădăcina acelora ar fi trebuit să fie smulsă cu rădăcina inimii mele iar acum 
am trecut la altă religie: consideri că este un lucru ce a întrecut toate aşteptările tale 
şi nu îţi vine să crezi. Şi doreşti să afli de la mine unele din motivele care m-au de-
terminat să fac acest lucru.

Drept îţi scriu ca unui compatriot drag că nici eu nu mă pot mira îndestul de 
această schimbare sfântă pe care o resimt în mine. Căci dacă cineva de-a dreptul a 
detestat religia papistaşilor [catolică] şi s-a ferit de ea, cutez să spun că dintre aceş-
tia nu am fost tocmai eu ultimul. Eu am considerat că e imposibil ca vreo forţă să îmi 
clintească religia altoită şi înrădăcinată în mine, ba chiar să mi-o smulgă. (…)”   (Páz-
mány Péter, Anumite motive, 1631) 

Stabiliţi caracteristicile legăturilor dintre arhiepiscop şi familiile aristocratice! Arătaţi, 
cum şi sub ce formă s-a răspândit catolicismul printre familiile aristocratice! Prezen-

taţi şi analizaţi metodele misionarismului lui Pázmány Péter!  [ T ]

 CARIERA LUI ZRÍNYI MIKLÓS  
„Preoţii noştri din lumea zilelor noastre (…) zi şi noapte 
cuvântă în săraca noastră ţară împotriva lutheranilor şi 

a calvinilor, se luptă cu aceştia şi strigă (…) cu supărare, ură iar dacă ar fi cu putinţă, 
i-ar trece prin foc şi sabie.”  (Zrínyi Miklós: Despre viaţa lui Matei Corvin)  

Stabiliţi, ce părere a avut catolicul Zrínyi despre disensiunile religioase! Explicaţi şi 
contextul punctului său de vedere!  [ T ]

„Aici poate cineva mi se adresează şi mă întreabă: ce vrei să exprimi cu atâtea 
cuvântări? Este uşor pentru oricine s-o spună deschis, să predice dar bolnavul are 
nevoie de leac, bandaj pentru rana sa. Eu răspund pe scurt, ba chiar îmi dublez che-
marea mea: e nevoie de arme, arme, arme şi de un viteaz oştean hotărât! În afară 
de asta eu nu ştiu nimic, nu zic nimic. Sau de aceea, unguri, să ne apărăm cu aces-
tea sau să murim vitejeşte cu toţii căci nondatur medium. Să fugim? N-avem unde 
fiindcă niciunde nu mai găsim o Ungarie, nimeni n-o să plece din ţara lui de dra-
gul nostru ca să ne bage pe noi în ea. Libertatea noastră nobilă nu este niciunde 
sub nici un alt cer ci doar în Pannonia.”  (Zrínyi Miklós: Leac împotriva morfinei tur-
ceşti, 1661)  

„Este necesar ca naţia ungurească dacă vrea să scape de această primejdie ce o 
pândeşte, dacă vrea să se menţină pentru sine şi posteritate [urmaşi], să ţină arma 
în mână; dar nu aşa precum până acum a făcut-o ci mult mai altfel. Căci nu e de 
ajuns ca fiecare om particular să aibe armă la casa lui, deşi aşa s-ar cuveni să fie, 
ci ţara să întreţină o armadă [armată] pregătită pentru orice moment care să poa-
tă merge oriunde, în fiecare ceas, în fiecare clipită, iarna, vara, unde va fi nevoie de 
ea. Acesta este fundamentul supravieţuirii noastre, de aceea trebuie să vorbesc mai 
mult despre acestea (…) 

Acestei armate trebuie să i se asigure bani destui pentru plată şi toate provizii-
le; iar plata să fie într-aşa fel încât soldaţilor să le fie de ajuns pentru fiecare lună, să 
se poată îmbrăca, înarma şi să-i ajungă şi pentru hrană. Căci eu vreau acea arma-
tă să fie una permanentă. Deci trebuie să ne îngrijim ca poporul bun de armă – din 
cauza depopulării – să nu trebuiască să hoinărească, să fure şi să evadeze din ne-
starea sa; de aceea ar trebui să hotărâm în acest sens. (…)” (Leac împotriva morfinei 
turceşti, 1661)

Stabiliţi, ce fel de oaste intenţionază să organizeze Zrínyi? Enumeraţi, pe cine a vrut 
Zrínyi să introducă în armată? Arătaţi ce legături au existat între ideile lui Zrínyi şi 

conceptele din acea epocă referitoare la o armată modernă!  [ T ]

Zrínyi Miklós, poetul şi conducătorul de oşti. 
A fost reprezentantul aristocraţiei catolice din 
vestul Ungariei care a luptat toată viaţa sa cu 
arma şi cu peniţa împotriva turcilor 

De ce a fost aristocraţia din 
vestul Ungariei adepta con-

secventă a luptei antiotomane? [ T ]

Rezumaţi ideile lui Zrínyi 
adresate compatrioţilor săi! 

Stabiliţi, care au fost cele mai im-
portante constatări politice, mili-
tare identificate de Zrínyi! Expli-
caţi, în urma căror factori a ajuns 
conducătorul de oşti la aceste 
constatări?[ T ]

3

4

5

6

7

8



240 / Ungaria în epoca modernă

Războiul cu turcii din anii 1663-1664 

Evaluaţi succesele turcilor din anul 1663! Care a fost însemnătatea stra-
tegică și politică a campaniei militare de iarnă a lui Zrínyi! De ce a fost 

Pacea de la Vasvár umilitoare şi de ce i-a dezamăgit aceasta pe maghiari? De 
ce a încheiat Leopold I această pace? [ T ]

Új-Zrínyivár. Zrínyi Miklós a construit o cetate în teritoriu turcesc pe cheltuială proprie pe care nu a 
fost dispus să o dărâme la cererea Consiliului Aulic de Război. Cetatea a fost cucerită de turci în 1664 

Să concluzionăm din faptele recent aflate ce putere economică şi poli-
tică a avut marea nobilime din epoca respectivă! Cum şi de ce a ajuns 

Zrínyi în conflict cu dinastia de Habsburg? [ T ]

COMPLOTUL EŞUAT AL 
ARISTOCRAŢILOR   

„Naţiune maghiară 
vitează şi luminoa-
să, strălucitoare, glo-

rioasă asupra altora şi respectată de toţi cu teamă  
nu doar citi chemarea izvorâtă din durerea fiilor 
tăi ci te rog, urmeaz-o. Căci iată s-a aprins dea-
supra ta flacăra cea din urmă a pieririi tale  (…) 

şi astfel vei dispare. Cea mai mare parte a naţi-
ei noastre nu vrea să se lase sub jugul turcesc. Se 

aplecă cu încredere unei naţii străine nu doar prin 
numele ci mai ales prin inima ei, numele creştin nu 

doar îl poartă ci şi-l şi arată. Dar cum să cunoşti scumpa 
mea patrie gustul amar al acelui fruct? Revină-ţi. Unde  îi e cre-

dinţa? Unde îi e diploma? Unde îi e legea? Unde sunt făgăduinţele nesfârşite către pro-
tectori? (…) Este făţarnică faţă de propria-i religie, imperfectă faţă de evanghelici, mai cre-
dincioasă faţă de turci, nici creştinătăţii care şi-o doreşte ca prieten de partea sa, ca o ulti-
mă valoare să o menţină chiar cu preţul pieririi ţării (…)  

Se bătu toba la vestea cuceririi cetăţii Kanizsa cum dori renumitul bun domn Zrínyi , 
pe care Dumnezeu, norocul ţi l-a hărăzit, naţiunea mea vitează; dar doar ceea ce trebuia 

nu a fost dat în vremea lui. (…) Cu forţa lui Dum-
nezeu dădu noroc la Szent-Gothárd.  (…) Dar nu 
a căutat să tragă foloase din protejarea noastră 
cu toate că ar fi nimicit de tot duşmanul  ci ne-a 
dat cu pace în ziua a zecea pe toţi cu tot cu ţara 
noastră turcilor; (…)” (Manifestul judecătorului 
ţării Nádasdy Ferenc, 1668)

Care a fost motivul principal 
al complotului?  Cine au fost 

implicaţi? De ce complotiştii au 
fost condamnaţi abia la  a treia în-
cercare? Evaluaţi situaţia aristocra-
ţiei catolice fidelă curţii imperiale 
în perioada ce a urmat după Pacea 
de la Vasvár!  [ T ]

Contradicţiile complotului condus de Wesselényi

Tava ornamentală confecţionată în memoria 
celor patru fii ai lui Eszterházy căzuţi în bătălia 

de la Vezekény în 1651

Despre ce fel de sursă 
istorică este vorba? Pre-

zentaţi, ce rol a jucat lupta 
antiotomană în viaţa aristo-
craţiei maghiare!  [ T ]

Enumeraţi criticile formulate de către au-
tor! Stabiliţi poziţia lui Nádasdy faţă de 

problema confesională! Explicaţi contextul 
acesteia!  [ T ]
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ÎNCERCAREA LUI LEOPOLD I DE A 
INTRODUCE ABSOLUTISMUL  

„Am emis deîndată pentru el această diplo-
mă împărătească aducătoare de fericire care 
implică supunere şi i-am poruncit ca de acum 

înainte să fie domnitorul așa-numitei Ungariei Centrale şi al locurilor ce ţin de ea 
precum şi să îşi supună poporul mai sus-amintitei Ungarii, dacă el rămâne cu su-
fletul hotărât şi ferm în slujba înaltei mele Porţi şi – aşa cum am detaliat în actul de 
contract pe care i l-am predat – dacă plăteşte vistieriei mele imperiale impozitul 
anual de 40 000 de piaştrii;  [i-am poruncit] ca în cazul unei campanii militare victo-
rioase să se prezinte cu trupele sale la locul stabilit şi să-şi dea silinţa să nu-i scape 
nimic cât este în slujba mea imperială; [i-am poruncit] ca magnaţii şi locuitorii Un-
gariei Centrale: mari şi mici, cei de vază şi cei de rând, conducători şi supuşi să-l re-
cunoască drept poruncitor al Ungariei Centrale, (…)” (Din firmanul lui Mahomed al 
IV-lea către Thököly Imre, 1682)  

Stabiliţi caracteristicile relaţiei dintre turci şi Thököly! Explicaţi, ce avantaje a avut 
Poarta dar şi Thököly din această relaţie!  [ T ]

„Articolul I. Şi după ce Maiestatea Sa, ca expresie a bunăvoinţei sale părinteşti 
faţă de corporaţiile şi stările ţării, în locul palatinului decedat, deîndată încă cu oca-
zia prezentei diete, înainte de dezbaterea altor chestiuni dietale, a binevoit în vede-
rea alegerii unui nou palatin să desemneze bărbaţi care s-au distins prin strălucirea 
lor înnăscută şi prin virtuţiile lor personale, şi (…) a fost ales domnul Eszterházy Pál 
palatin al ţării (…) cu acordul şi cu votul tuturor (…)   

Articolul V. Locuitorii ţării au putut constata în propriul lor dezavantaj şi mai con-
stată zi de zi cât de dăunător este şi cât de primejdioasă este şi astăzi concedierea 
oştenilor băştinaşi din cetăţile de margine ca urmare a răzvrătirilor din ultimii ani.

De aceea, (…) în concordanţă cu hotărârea legitimă a Maiestăţii Sale, se dispu-
ne ca amintiţii oşteni băştinaşi (…) să fie repuşi cât mai curând în cetăţile de mar-
gine ale ţării. 

Articolul X. Legile elaborate şi confirmate prin manifest regesc privitoare la privi-
legiile nobililor şi la libertăţile ţării, (…) şi Maiestatea Sa a confirmat toate privilegi-
ile şi reînnoit toate statutele favorabile libertaţilor ţării, (…)

Articolul XII. La cererea înaintată de corporaţiile şi stările fidele ale ţării, cu acor-
dul plin de bunătate al Maiestăţii sale povara impozitelor şi taxelor stabilite care au 
fost instituite în timpul acestei mişcări, precum şi dobânzile ce decurg din acestea 
se şterg pur şi simplu de tot (…)” (Din legea din  anul 1681)

Formulaţi pe scurt cu cuvintele proprii esenţa fiecărui articol de lege! Stabiliţi, în ce 
domenii şi în ce măsură a făcut Leopold concesii faţă legislaţia iniţiată mai devreme 

chiar de el? Stabiliţi, reglementarea cărei serii de probleme lipseşte din legi! Arătaţi, ce 
cauze internaţionale şi de politică internă are poziţia în retragere a lui Leopold! Stabiliţi, ce 
grupuri, pături sociale ar fi satisfăcut concesiile domnitorului!  [ T ]

„Dieta de la Sopron de acum trei ani a fost con-
vocată cu metode cu totul noi, cu scopul de a înfier-
bânta decât de a linişti spiritele. Chiar dacă multe 
articole de lege au fost elaborate pe placul şi în in-
teresul celor aflaţi la putere, dar nu se găseşte prin-
tre ele nici unul care să nu fie plin de interpretări 
ambigue răsucite şi căruia să nu i se poată da o in-
terpretare contrară. (…)

Suntem învinuiţi de trădare în scrierile răspân-
dite în toată lumea, ni se reproşează că am trădat 
cauza creştinătăţii, ne năpădesc cu tot felul de bă-
nuieli mari şi groaznice, care nu au respins nicio-
dată stăpânirea cea dreaptă respectându-l pe Ma-

În ansamblu ce a încercat 
domnitorul să facă? Ce legă-

turi există între fiecare strădanie în 
parte? Caracterizaţi efectul social al 
măsurilor lui Leopold! Ce rezultate 
poate avea schimbarea politică?  [ T ]

Măsurile lui Leopold I şi efectele lor sociale

Leopold I În conştiinţa majorităţii maghiarilor 
trăieşte ca o figură negativă.  A luptat pentru 
credinţa sa şi pentru  unitatea imperiului urmând 
idealul absolutist al epocii sale. A pus interesele 
imperiale mai presus decât cele maghiare dar în 
final, imperiul său repus pe picioare i-a izgonit pe 
turci din ţară 

Să aruncăm o privire asupra 
Europei! Unde au fost monar-

hii constituţionale (parlamentare 
sau de stări) şi unde state absolutis-
te?  [ T ]
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iestea Sa regală, gata întotdeauna de supunerea totală solicitând doar îndulcirea 
domniei rigide.

Ungurii împovăraţi cu comitetele ilegale de tot felul, fiind îndepărtaţi de trebu-
rile ungureşti, au fost aproape cu totul neinformaţi ce s-a tratat şi s-a hotărât privind 
destinul ţării cu cel mai mare duşman. Aşa s-a întâmplat, că fie după placul nostru, 
fie cu scopul de a răscumpăra pacea au predat turcilor părţi din ţară ca rezultat al 
tratativelor străinilor, fără cunoştinţa sau chiar în ciuda împotrivirii ungurilor. Desi-
gur, casa austriacă a luptat şi a încheiat pace mereu cu cel mai puternic duşman în 
aşa fel încât  ne-a tot scurtat ţara dar şi-a mărit siguranţa proprie. (…) Întreaga lume 
creştină trebuie să ştie că prestigioasele fortăreţe: Oradea şi Újvár [Érsekújvár] nu 
ar fi căzut aşa de uşor în mâna cotropitorilor dacă armata imperială nu ar fi refuzat 
să trimită ajutoare. (…) Evident, se adevereşte că fiecare consiliu, că toate au servit 
doar scopului de a extirpa religia evanghelică [aici, în sens de protestantă] şi să di-
vizeze sufletele credincioşilor în speranţa înfrângerii lor mai uşoare (…)” (Din mani-
festul lui Thököly, 1684)

Pu
nc

te
 d

e v
ed

er
e Odată cu moartea lui Zrínyi 

Miklós istoria maghiară a in-
trat într-o perioadă de criză. 
Divergenţele dintre stările 
maghiare şi curtea de la Viena 
s-au adâncit. În această situ-
aţie, pierderea celui mai res-
pectat şi în arta războiului pri-
ceput comandant de oşti al 
stărilor maghiare a creat sus-
piciune în rândul contempo-
ranilor. Circumstanţele necla-
re ale morţii au adâncit şi mai 
mult neîncrederea. Cu ace-
eaşi problemă ne vom mai 
întâlni în legătură cu moar-
tea mai multor oameni poli-
tici maghiari de prestigiu (de 
ex. Széchenyi István, Tele-
ki László, Teleki Pál, etc.). Din 
perspectiva a mai multor se-
cole nu putem dezvălui mis-
terul dar putem reflecta asu-
pra acestuia. 

Odată cu moartea lui Zrínyi Odată cu moartea lui Zrínyi 

pra acestuia. 

„Atunci, eu mă duc la vânătoare. El însuşi dându-și jos cizmele cele largi care 
se puteau încălţa şi peste opinci, intră cu puşca şi cum îi este obiceiul, pribegind 
de unul singur, împuşcă un mistreţ mare (…) Dar acasă, vrerea sorţii, vânătorul său 
Póka îi zise pe croată: eu am rănit un mistreţ, am mers pe urmele sângelui, dacă am 
merge după el, ar pieri. Domnul de îndată ne zise, cu Zichy noi doi, văzând că vrem 
să mergem cu el: dragii mei,  domniile voastre să rămână liniştiţi aici. Vitnyédi că-
tre căpitanul Guzics: domniile voastre să stea liniştiţi aici de vorbă că eu cu tovarăşii 
mei mă duc să văd ce zice nebunul ăsta, adică Póka, şi mă întorc numaidecât. Încă-
lecă doar în opinci pe cal având un stuc [puşcă scurtă] în mână şi porni călare după 
Póka; (…) Deodată Guzics [o slugă] încălecat pe şa zice către fratele său: aduceţi re-
pede  caleaşca, s-a dus cu domnul! Pornirăm decum s-au înhămat caii la caleaşcă 
şi apoi pe jos intrasem eu în desişuri, şi ce văd, zace acolo, abia mai avea puls dar 
nici ochii nu îi erau deschişi şi nici nu mai grăi ci muri. Majláni ne spusese în felul 
următor: decum intrase în pădure după Póka pe urmele sângelui, până când  aceş-
tia legară caii, se auzi deodată văicăreală; era vocea lui Póka. Majláni sosi cel dintâi, 
Póka într-un pom noduros iar domnul cu faţa la pământ iar mistreţul peste spate-
le lui; el trăsese asupra mistreţului care fugi, apoi sosiră Guzics şi Angelo, domnul 
se ridică şi zise; urât m-a terfelit mistreţul dar iată un lemn (pe care îl purta cu dân-
sul şi în timpul bătăliilor), opriţi numaidecât sângerarea cu el, e foarte bun pentru 
aşa ceva. S-au străduit ei cât au putut cu acel lemn, dar în zadar, a sângerat de tot, 
mai întâi şezu, apoi se întinse iar apoi dădu să moară căci avea trei răni la cap: una 
pe partea stângă deasupra urechii, colţii mistreţului trecură pe lângă osul capului 
dinspre frunte şi îi despică urât pielea capului; altă rană pe obrazul de sub urechea 
stângă către ochi, spărtură urâtă; dar astea două au fost nimicuri, ci a treia, dinspre 
partea dreaptă pe sub ureche a intrat pe la vertebra gâtului înaintând spre gât ru-
pând toate vânele ce trec prin gât; asta l-a terminat, şi-a piedut sângele. Astfel se  
duse Zrínyi Miklós la cele veşnice; mare mirare, căci asemenea om viteaz nu a tras, 
nici nu a tăiat mistreţul deşi  a avut la el stuc şi spadă.” (Din scrierile autobiografice 
ale lui Bethlen Miklós, 1710)

„Circulă şi zvonuri despre curtea de Austria, că înţelegând în taină intenţia lui 
Zrínyi Mikós de a-i instiga pe unguri împotriva împăratului, căci pe faţă şi cu forţa 
nu avură curajul să se ridice, ar fi plătit cu mulţi bani un vânător neamţ  [adică pe 
vânătorul cu numele Póka amintit în scrierea lui Bethlen] care se angajă în slujba 
lui Zrínyi Miklós căutând ocazia ca să-l omoare la vânătoare în vreo împrejurare; şi 
când văzu că se zbate cu mistreţul, dintr-un desiş, l-ar fi împuşcat pe ban de parcă 
ar fi vrut să împuşte mistreţul şi de aceea ar fi trebuit să moară. Că-i adevărat sau ba, 
eu drept să spun, nu ştiu.”  (Din Povestirile lui Cserei Mihály, după 1721) 

  

Explicaţi, de ce au bănuit contemporanii că ar fi fost o  crimă politică?  [ T ]

Arătaţi, ce interese politice 
se puteau ascunde în spate-

le morţii lui Zrínyi? Să încercăm să 
argumentăm ca reprezentanţi ai 
curţii vieneze împotriva acuzaţiei 
false!  [ T ]

Enumeraţi nemulţumirile 
curuţilor! Comparaţi aceste 

nemulţumiri cu cele din manifes-
tul lui Nádasdy Ferenc! Stabiliţi, 
ce altă luptă s-a dat pe lângă cea 
armată între curuţi şi dinastia de 
Habsburg? Schiţaţi logica argu-
mentării acestei lupte şi efectul 
său asupra opiniei publice occi-
dentale!  [ T ]

Moartea lui Zrínyi Miklós, detaliu al unei gravuri de epocă
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APRECIEREA GREŞITĂ A SITUAŢIEI DE CĂTRE TURCI  Suc-
cesele lui Thököly au fost interpretate de către Poartă 
ca o slăbire a Imperiului Habsburgic. Imperiul Otoman a 
dorit să compenseze propria criză internă prin succese mi-
litare, de aceea a trimis o oştire uriaşă pentru asedierea
Vienei (1683). Slăbiciunea turcilor s-a văzut şi prin faptul că 
cea mai mare parte a oştirii au format-o forţa militară a sta-
telor vasale (tătarii, ardelenii, curuţii, românii).

Împăratul a părăsit Viena apărată de către fortificaţii de 
apărare renovate şi aproape 20 000 de soldaţi. În timp ce 
oastea turcească se apropia, Leopold a cerut şi a primit aju-
tor de la regele polon Ian Sobieski precum şi de la nume-
roşi principi germani. Oştirile venite în ajutor conduse de 
Carol de Lorena au obţinut o victorie decisivă asupra 
asediatorilor. Apoi, urmărind oastea deşirată a marelui vi-
zír, după doar câteva luni i-au înfrânt din nou pe turci şi au 
recucerit cetatea Esztergom.

RECUCERIREA BUDEI Victoriile au declanşat un mare en-
tuziasm în lumea creştină. Leopold I care era în continuare 
dispus să facă pace, ca urmare a ajutorului financiar al Papei 
Inocenţiu al XI-lea (10 milioane de florini) şi al celui diplo-
matic (l-a convins pe Ludovic al XIV-lea să încheie armistiţiu) 
a decis să continuie războiul contra turcilor. Cu ajutorul 
papei s-a format Liga Sfântă antiotomană cu participa-
rea Imperiului Habsburgic, a Poloniei şi a Veneţiei (1684). 

Este o contradicţie tragică a istoriei maghiare faptul că 
maghiarii, care de secole s-au luptat împotriva turcilor, la în-
ceputul războiului de eliberare – cu excepţia palatinului şi al 
câtorva nobili – s-au aflat de partea turcilor. Fiindcă Thököly 
şi curuţii săi au luptat împotriva trupelor imperiale. Unul 
dintre căpeteniile turceşti l-a prins pe principele curuţilor, ca 
în schimbul păcii să-l predea imperialilor. Dar Leopold I era 
deja încrezător în victorie respingând tocmeala. Iar cea mai 
mare parte a curuţilor – părăsindu-şi principele – s-au înrolat 
în armata împăratului. Pe parcursul luptelor numărul ostaşi-
lor maghiari a crescut constant, dar nu au participat la lupte 
ca o forţă militară de sine stătătoare a stărilor, ceea ce a fost 
foarte dezavantajos pentru ei din punct de vedere politic. 

Momentul decisiv al războiului de eliberare a fost re-
cucerirea cetăţii Buda în 1686. Trupele lui Carol de Lorena 
– printre care şi oşteni unguri – împreună cu trupele prin-
cipilor germani au recucerit cetatea apărată cu eroism de 
către apărătorii turci după un asediu sângeros de două luni. 

După acestea, oştirile creştine au putut înainta fără 
să întâmpine rezistenţă. În apropierea câmpului de la 
Mohács au fost învinse şi forţele principale ale sultanului 
(Nagyharsány, „cea de-a doua bătălie de la Mohács 1687), 
iar apoi au recucerit Belgradul. În anul următor au pătruns 
adânc în interiorul Balcanilor. Atunci a tresărit şi speranţa 
alungării turcilor din Europa.    

ATACUL FRANCEZ – PRELUNGIREA RĂZBOIULUI Ludovic 
al XIV-lea -  înspăimântat de creşterea puterii Habsburgilor – 
încălcându-şi promisiunea făcută Papei a atacat pe la spate 
monarhia dunăreană. Împăratul a redirecţionat forţe impor-
tante spre vest ceea ce a permis contraatacul turcilor. Acest 

lucru a prelungit războiul cu aproape un deceniu. Luptele 
s-au dat din nou pe teritoriul Ungariei cauzând suferinţe şi 
distrugeri incomensurabile. 

Dar Imperiul Habsburgic a rezistat războiului pe două 
fronturi: în vest şi-a apărat graniţele şi a continuat cu suc-
ces lupta împotriva turcilor. Talentatul conducător de oşti 
Eugen de Savoya a obţinut la Zenta (1697) o nouă victorie 
decisivă asupra principalelor forţe militare turceşti. Imperiul 
Otoman, în urma gravelor înfrângeri şi a epuizării resurse-
lor sale, a cerut pace. Monarhia dunăreană de asemenea îşi 
consumase rezervele astfel că în 1699 au încheiat cu turcii 
pacea de la Karlowitz. Ungaria, cu excepţia regiunii Timişu-
lui, a fost eliberată, iar Transilvania a ajuns şi ea sub autorita-
tea Habsburgilor. 

ÎNCORPORAREA TRANSILVANIEI ÎN IMPERIU Transilvania 
slăbită – spre deosebire de situaţia din războiul de cincispre-
zece ani – nu a fost atrasă în războiul de eliberare. De în dată 
ce echilibrul de forţe dintre cele două mari puteri – care 
la vremea respectivă crease o Transilvanie separată – a dis-
părut, a fost decisă şi soarta principatului independent. 
După recucerirea Budei, trupele lui Carol de Lorena l-au ocu-
pat.  

După moartea lui Mihai Apafi, noul principe al Tran-
silvaniei a devenit Leopold I. În diplomă a garantat, că va 
respecta tradiţiile principatului, orânduirea sa confesio-
nală, politică şi relaţiile de proprietate existente (Diploma 
Leopoldinum, 1691). Transilvania nu a fost reunificată 
cu Ungaria: acest lucru la acea dată nu l-a dorit nici dom-
nitorul (nu a vrut să consolideze stările maghiare) dar nici 
stările transilvane (le-a fost teamă că-şi pierd libertăţile). În 
anii ce au urmat, principatul a fost condus în numele regelui 
de către un guvernator (gubernator) numit dintre aristocra-
ţii transilvăneni. Armata imperială staţionată în Transilvania 
i-a asigurat puterea. 

STĂRILE ŞI DOMNITORUL  Turcii au fost izgoniţi din ţară 
de către trupele lui Leopold I.  Din această cauză echilibrul 
dintre stări şi domnitor – care se schimbase ceva mai devre-
me în favoarea dinastiei – a continuat să se înrăutăţească în 
detrimentul stărilor. Şi prin acest fenomen se explică faptul 
că la dieta ţinută după recucerirea Budei (1687) stările au 
renunţat la dreptul lor de a alege liber regele şi la cla-
uza dreptului de a opune rezistenţă prevăzută în Bula 
de Aur. 

Curtea a fost interesată de restrângerea drepturilor stări-
lor, de răspândirea catolicismului şi de evitarea falimentului 
financiar. Teritoriul aflat până atunci sub ocupaţie oto-
mană nu a fost racordat sistemului maghiar al comitatelor 
ci l-a considerat o achiziţie teritorială nouă şi l-a pus sub 
autoritatea Camerei Aulice. Moşierii maghiari doar atunci 
şi-au putut recăpăta pământurile dacă şi-au putut dovedi 
proprietatea cu acte în faţa Comisiei Terenurilor Nou Achizi-
ţionate şi au plătit răscumpărarea pentru arme însemnând 
10% din valoarea moşiei. 

Aceste măsuri au lezat interesele nobilimii maghiare. 
Drepturile stărilor au fost ştirbite (ignorarea comitatelor) dar 

37. Izgonirea turcilor din Ungaria



244 / Ungaria în epoca modernă

şi din punct de vedere material stările au fost dezavantajate. 
I-a iritat şi mai mult faptul că biserica catolică îşi primisese 
proprietăţile înapoi fără să trebuiască să plătească răscum-
părarea pentru arme, iar Curtea i-a răsplătit pe transportato-
rii trupelor imperiale cu domenii din Ungaria. (E adevărat, că 
şi aristocraţii fi deli curţii imperiale au primit domenii.) 

Odată cu terminarea războaielor împotriva turcilor, curu-
ţii şi soldaţii de la cetăţile de margine au fost înlăturaţi din 

serviciul militar. Pe aceste categorii, care se bucurau datorită 
serviciilor lor militare de unele privilegii, au dorit să-i adu-
că în starea de iobăgie. Aceeaşi soartă le-a fost pregătită şi 
cumanilor şi iazigilor. În ţara secătuită de războaie s-au mă-
rit impozitele. Pe deasupra, sub motivul aprovizionării lor 
(porţie), soldaţii prădători au stors îndoit impozite multi-
ple. Toate aceste lucruri au întors populaţia ţării împo-
triva dinastiei. 
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Eliberarea Ungariei şi Papa Inocenţiu al XI-lea. 
Papa, prin sumele de bani imense şi neutrali-
tatea francezilor l-a determinat pe Leopold I să 
continue lupta

Când au încercat turcii pentru 
ultima oară să ocupe Viena? 

După punerea în balanţă a căror 
factori au decis să asedieze Viena? 
Evaluaţi cum au apreciat turcii situ-
aţia lor înainte de a lua acea hotă-
râre? Ce indică numeroasa partici-
pare şi rolul trupelor ajutătoare din 
campania militară turcească?  [ T ]

RECUCERIREA BUDEI  
„În timp ce în data de 19 bavarezii au săpat acest şanţ 
adânc husarii trimişi să prădeze - şi acest lucru l-au confir-

mat şi fugarii şi spionii - că marele vizir a primit întăriri: i s-a alăturat pașa de Timişoa-
ra cu 3000 de turci de la margine şi încă 6000 de valahi conduşi de voievodul lor. Toa-
tă tabăra creştină a fost sigură de faptul că acum Soliman [marele vizir] va oferi cioc-
nirea căci dispune de peste 70-80 de mii de oameni. A şi pornit spre circumvalaţiune 
[şanţul care-i înconjoară pe apărători] dar nu a trecut mai departe de pădurea Came-
rei ba chiar s-a întors înapoi şi a desfăcut tabăra lângă Budafok pe malul Dunării. (…)

În ziua a 2-a a aceleiaşi luni  [septembrie] bătaia 
tunurilor a început mult mai intens ca oricând până 
atunci căci 40 de tunuri a 9 baterii au ţinut sub foc 
continuu deschizăturile şi oraşul; acest lucru şi-a şi 
făcut efectul, de aceea a fost continuă până în mo-
mentul asaltului. Au condus la asalt 12 000 de călă-
reţi şi pedeştri care au aşteptat cu rânjeală semnul 
atacului dat fiind că toată noaptea au petrecut-o în 
poziţie de veghe. Semnul a fost dat după masă pe 
la ora 3 de către bateria de Suabia cu 6 tunuri. Atât 
din partea trupelor imperiale cât şi din cea a princi-
pelui de Brandenburg s-au aruncat soldaţii asupra 
şanţurilor inamice. Turcii s-au apărat destul de pu-
ternic şi mai ales împotriva asaltului brandenbur-
ghezilor, de aceea a părut de parcă soldaţii ar fi vrut 
să se oprească dar de îndată ce ofiţerii lor i-au însu-
fleţit şi au reuşit să treacă cât de cât de şirul de ţă-
ruş iar noua deschizătură a fost asaltată vitejeşte de 

Să dezbatem ce efect a avut 
executarea comandantului 

de oşti învins asupra desfăşurării 
războiului de eliberare? Să tragem 
concluzia din această întâmplare 
asupra situaţiei turcilor cu funcţii 
de conducere!  [ T ]

Kara Mustafa, conducătorul expediţiei militare 
din 1683. După înfrângerea suferită sub zidurile 
Vienei nu a cerut pace fiindcă a vrut să obţină o 
victorie cu orice preţ. Însă la Párkány a eşuat din 
nou. La Belgrad l-a aşteptat şnurul de mătase, 
cu care a fost executat la porunca sultanului
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către soldaţi, nu i-a mai putut opri nimeni. Şi ceilalţi s-au năpustit după ei cu toată ar-
doarea şi au curs soldaţii şiroaie în oraş după ce soldaţii flămânzi după pradă au tre-
cut în alte două locuri zidul cetăţii şi au deschis poarta cea mare. În acel moment gar-
da cavalerească bavareză s-a îmbulzit la poartă, iar soldaţii au curs în şiroaie după ei 
iar dintre turcii care nu s-au refugiat în cetate i-au tăiat pe toţi sau i-au luat prizoni-
eri. În acelaşi timp au comandat regimentul imperial de cavalerie în faţă având po-
runca să ocupe pe jos deschizăturile; din acest motiv au sosit la acest loc trei batali-
oane brandenburgheze. 

Jaful, prădăciunile au devenit generale în oraş iar inamicul a mai stăpânit doar ce-
tatea unde s-a şi apărat: (…) Prada a fost mare, toată lumea, chiar şi copiii au dat buz-
na în oraş să aibă parte din ea; de pildă mulţi cai şi femei frumoase au căzut pradă; iar 
această pradă ar fi putut să fie cu mult mai mare căci se cunoaşte ce mari şi faimoa-
se bogăţii a avut acest oraş doar de nu ar fi înghiţit flăcările sau lăcomia şi disperarea 
acest oraş; pe la ora 6 luase foc şi focul se răspândi atât de repede încât pe la 9 toa-
te erau în flăcări iar imaginea oraşului era ca o copie a Troiei.”  (Henric, prinţ saxon des-
pre asaltul Budei)

Carol de Lorena

haiduci maghiari

Pesta

Em
anuel M

aximilian

de ajuto
ra

re

oştire
turcea

sc
ă

husarii

bavarezii

şanţuri de asediuşanţ circular

Dealul
Ferenc

Dunăre

Dealul Sas

Recucerirea cetăţii Buda

Ce rol a jucat artileria, șanţurile și tranșeele în ase-
diu? Arătaţi şi analizaţi mişcările de trupe ale ar-

matelor ajutătoare ale turcilor! Ce sarcină au îndeplinit 
maghiarii în timpul asediului?  [ T ]

Recucerirea Budei

Comparaţi informaţiile din imagine cu cele din schiţa hărţii bătăliei! 
Ce clădiri putem identifica? Cât a rămas din Buda medievală până 

la 1686 şi ce s-a întâmplat în timpul asediului?  [ T ]

Enumeraţi unităţile militare 
participante la asediu! Arătaţi 

care a fost rolul maghiarilor în recu-
cerirea cetăţii? Comparaţi descri-
erea contemporană cu schiţa ase-
diului cetăţii! Interpretaţi caracte-
risticile comportamentului marelui 
vizir otoman! Prezentaţi, ce fel de 
schimbare reflectă acest fapt!  [ T ]

Statuia ecvestră a lui Eugen de Savoya. Câşti-
gătorul bătăliei decisive de la Zenta, coman-
dantul suprem al trupelor care au eliberat 
Ungaria a primit domenii importante de la 
Leoplod I (de ex. în zona Ráckeve) iar de la 
posteritate o statuie în cetatea Buda.  Lucrarea 
lui Róna József 

Bătălia de la Zenta 1697. Eugen de Savoya i-a 
împins pe turci spre Tisa iar cea mai mare parte 
a oştirii otomane a pierit în timpul traversării 
râului

De ce dimensiuni au fost 
armatele care s-au ciocnit 

la Zenta? De ce a putut deveni 
această victorie decisivă, care a 
adus pacea?  [ T ]
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ATACUL FRANCEZ – PRELUNGI-
REA RĂZBOIULUI  

„Teritoriul Transilvaniei care este acum în stăpânirea şi 
sub autoritatea maiestăţii sale imperiale, să rămână sub 
stăpânirea aceluiaşi împărat. 

Provincia ce ţine de cetatea Timişoarei cu toate districtele sale şi râurile ce le stră-
bat, să rămână în stăpânirea şi sub autoritatea imperiului turcesc. (…) 

În final, se vor respecta de ambele părţi în deplină legalitate graniţele comune sta-
bilite la faţa locului prin trimişii  prevăzuţi în prezentul tratat într-aşa fel încât aces-
tea să nu poată fi extinse, modificate sau schimbate din un motiv şi sub nici un pre-
text părţile semnatare ale tratatului nu vor avea dreptul să îşi extingă dincolo de gra-
niţa stabilită nici un drept sau autoritate sau să îi oblige pe supuşii celeilate părţi să li 
se supună sau să plătească impozite, indiferent dacă e vorba de vreo datorie din tre-
cut sau de impozit pentru viitor sau să fie hărţuiţi prin stoarcerea acestora de bani sau 
şantaje ci va trebui să rezolvăm orice neînţelegere în mod drept.

Să cadă sub incidenţa celor mai stricte interdicţii expediţiile de jaf, ocuparea unui 
teritoriu, orice atacuri mişeleşti sau neaşteptate, prădarea şi pustiirea teritoriului ori-
cărui imperiu iar pe participanţi la asemenea acţiuni, oriunde ar fi ei prinşi, trebuie 
aruncaţi în temniţă şi pedepsiţi fără îndurare în mod exemplar.

Să cadă în continuare sub incidenţa interdicţiilor sprijinirea sau adăpostirea oame-
nilor răi, a supuşilor răzvrătiţi sau nemulţumiţi. 

(…) nici uneia din părţi să nu i se permită să întreţină şi să hrănească haiduci care 
sunt numiţi liberi, pe tâlharii de oameni numiţi pribegi şi acea categorie a oamenilor 
vinovaţi care nu se pun în slujba niciunui principe ci trăiesc din jaf.”   (Din punctele Pă-
cii de la Karlowitz, 1699)

ÎNCORPORAREA TRANSILVANIEI 
ÎN IMPERIU  

„În primul rând: nu schimbăm nimic în privinţa religiilor 
recepte (acceptate) în Transilvania privitor la bisericile, 
şcolile şi preoţii lor de până la data prezentă şi nu vom 

introduce o altă preoţime sau clerici; contrariul acestui lucru nu-l va obţine nici o 
autoritate bisericească sau laică prin nici un fel de protest; însă în sensul că dacă ca-

tolicii din Cluj îşi construiesc pe cheltuiala proprie, deci fără a-i îm-
povăra cu nimic pe cei de altă credinţă, pe locul casei lor de rugă-
ciune o biserică, precum şi:  să îşi renoveze biserica de la Alba Iulia 
nu demult ridicată de către Báthori Kristóf dar ce se găseşte mo-
mentan în stare de ruină; tot aşa aceiaşi catolici să aibe dreptul ca 
în fiecare localitate – dacă sunt puţini şi venetici atunci în particu-
lar dar dacă sunt mulţi, atunci în mod public – să îşi exercite religia 
şi să construiască biserică la fel precum au dreptul şi celelalte reli-
gii recepte transilvane, în cazul în care membrii lor formează majo-
ritatea într-o localitate. 

În al doilea rând: Confirmăm toate donaţiile, transferurile, pri-
vilegiile, donaţiile de titluri, diplomele de înnobilare, funcţii admi-
nistrative făcute şi emise de către toţi principii Transilvaniei celor 
fideli lui de după desprinderea Transilvaniei de Ungaria precum şi 
cele ale regilor maghiari (…)

În al cincilea rând: Orice funcţie – fie că este vorba de menţine-
rea ordinii sau în justiţie sau de rezolvarea problemelor economice 
– va fi acordată celor originari din Transilvania, deci ungurilor, se-
cuilor şi saşilor nefăcând între ei nici o diferenţă din punct de ve-
dere religios (…)

În al zecilea rând: dezbaterile treburilor publice  precum şi justi-
ţia şi – dacă s-ar ivi dintr-acestea – convocarea dietelor anuale ne-
cesare pentru luarea la cunoştinţă a propunerilor legislative ale re-
gelui i-o încredinţăm guvernatorului nostru şi consililului secret: 

Stabiliţi, care dintre teritoriile 
Ungariei au fost şi care nu au 

fost eliberate! Ce indică în tratat pe-
depsirea strictă a expediţiilor de jaf! 
Enumeraţi care sunt chestiunile po-
litico-militare abordate de cele două 
părţi şi arătaţi, ce fel de probleme au 
vrut să evite în acest fel?  [ T ]
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Diploma Leopoldină

De ce este faimoasă această diplomă?  [ T ]
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Stabiliţi scopul autorităţii de 
stat în momentul emiterii di-

plomei! Arătaţi, care au fost teme-
rile transilvănenilor şi în privinţa 
căror aspecte au dorit să se asigu-
re în înţelegerea respectivă!  [ T ]

STĂRILE ŞI DOMNITORUL    
„Art. I. În memoria acestei binefaceri ce va fi amintită 
pe veci cu recunoştinţă şi ca semn al recunoştintei su-

fletelor noastre   mereu prezente, toate corporaţiile şi stările acestei Ungarii şi a păr-
ţilor ce ţin de ea declară că de acum şi pe vecie în viitor nu vor recunoaște pe nimeni 
altcineva ca rege şi domnitor al lor dintre moştenitorii maiestăţii regale şi imperia-
le sus-numite decât pe primul născut de gen bărbătesc (acelaşi lucru hotărând şi al 
5-lea din 1547 şi  alte articole de lege) iar pe acesta ori de câte ori se va face o cere-
monie de acest fel îl vor încorona după depunerea jurământului cuprins în actele 
de credinţă mai sus menţionate [jurământul depus referitor la păstrarea privilegii-
lor nobiliare] aprobate în prealabil sau în asigurările date de rege în forma în care şi 
înaintaşii săi le-au îndeplinit, în dieta ţării din cadrul acestei Ungarii (…)

Art. IV. Pe lângă toate acestea, corporaţiile şi stările şi în acest punct şi-au dat 
acordul cu sufletul lor ca semn al omagiului şi al datoriei lor credincioase neprihă-
nite și pe mai departe precum şi exprimarea neîncrederii care pe viitor s-ar putea 
ivi între rege şi ţară şi părţile ce ţin de ea, să fie şters şi exclus prin prezenta preve-
dere legală acea clauză referitoare la libertatea de a contrazice şi a se opune în sen-
sul articolului 31 din conţinutul şi sensul decretului regelui Andrei al Doilea pre-
cum şi din jurământul de încoronare descris în felul anterior.” (Din articolele dietei 
din anul 1687)  
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După izgonirea turcilor din ţară Imperiul Habsburgic a trecut sub stăpânirea sa teritorii întinse. Dat fiind faptul 
că în urma războaielor împotriva francezilor şi a turcilor datoria publică a atins cote insuportabile, pentru înce-
put, scopul principal a fost creşterea cât mai repede a veniturilor şi a rentabilităţii. Proiectul fostului preşedinte 
al Camerei, Leopold Kollonich, a avut în vedere realizarea acestei noi ordini. 

După izgonirea turcilor din ţară Imperiul Habsburgic a trecut sub stăpânirea sa teritorii întinse. Dat fiind faptul După izgonirea turcilor din ţară Imperiul Habsburgic a trecut sub stăpânirea sa teritorii întinse. Dat fiind faptul 

al Camerei, Leopold Kollonich, a avut în vedere realizarea acestei noi ordini. 

Să dezbatem, interesele cui au fost luate în seamă cu acest proiect! Prezentaţi propunerile favorabile dar şi cele nefavora-
bile pentru ţară! Subliniaţi cu culori diferite pe cele care ar face impresie foarte pozitivă sau foarte negativă despre autorul 

proiectului şi al operei sale!  [ T ]

„Am văzut cu respect în ordonanţa informativă emisă de către Maies-
tea Voastră regală şi imperială din 29 iulie 1688 cu ce intenţionează Maies-
tea Voastră regală şi imperială să îmi încredinţeze şi să mă însărcineze pe 
mine, cardinalul Kollonich şi pe consilierii desemnaţi în acest sens cu rezolva-
rea treburilor administrative, camerale şi militare din Regatul ereditar al Un-
gariei şi teritoriile recent achiziţionate [teritoriile recucerite de la turci], (…)

dar confirmarea a tuturor lucrurilor care în acestea se discută o menţinem persoa-
nei noastre. 

În al paisprezecelea rând: secuii – această rasă dintre cele mai războinice rase 
omeneşti – să fie şi pe viitor scutiţi de orice impozit la fel ca şi până acum, să fie de 
asemenea scutiţi de obligaţia de a întreţine pe timp de vară şi de iarnă armată şi în 
continuare: de zeciuială şi de acele obligaţii după acele bunuri pe care le deţin din 
obligaţiile ce decurg din răscoala secuilor. Însă se menţine în continuare obligaţia 
lor de a sluji ca militari apărarea patriei pe propria lor cheltuială. Nu-i includem în 
prezentele prevederi şi pe ţăranii şi iobagii secui. (…) 

În al şaptesprezecelea rând: Nu împovărâm provincia cu unităţi de gardă mari şi 
inutile pe care le organizăm parţial din militari locali şi îi plătim din vistieria noastră; 
însă în fruntea lor punem generali nemţi care trebuie să ţină legătura între guver-
nator, consiliul de stat şi comandantul armatei din Transilvania în privinţa chestiu-
nilor de război dar nu se poate amesteca în alte afaceri ce privesc statul şi guvernă-
mântul.”  (Din Diploma Leopoldinum emisă de către Leopold I în 1691)

Enumeraţi, la care puncte au 
fost modificate prevederile 

legilor maghiare anterioare! Sta-
biliţi, ce exprimă aceste schimbări! 
Comparaţi legile adoptate cu cele 
anterioare! Evaluaţi schimbările 
din punct de vedere juridic şi po-
litic!  [ T ]
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În primul şi primul rând se impune repopularea ţării şi a teritoriilor recent achi-
ziţionate dat fiind că la începutul războiului duşmanul etern nu numai că a măce-
lărit şi a luat în sclavie un mare număr de locuitori dar prin mişcările de trupe per-
manente dintr-o parte în alta precum şi luptele crâncene pentru cetăţi şi încorporă-
rile dar şi impozitele nemăsurate şi excesele insuportabile ale armatelor străine au 
alungat şi mai mulţi oameni din casele şi gospodăriile lor. (…) Căci este foarte lim-
pede că odată cu reconstrucţia şi repopularea ţării vor creşte şi veniturile Maiestă-
ţii Voastre regale şi imperiale  după dictonul general cunoscut: unde-i poporul, aco-
lo-i şi banul.   

2. Urmând exemplul romanilor, după care nu e bine să se facă diferenţe între na-
ţionalităţi şi populaţiile străine care vin în ţară, cu excepţia barbarilor şi necredin-
cioşilor care trăiesc foarte departe, şi totuşi, în timp ce îi considerăm pe toţi ceilalţi 
la fel, se cuvine a-i pune pe nemţi mai presus, în special pe aceia din provinciile ere-
ditare ale  Maiestăţii Voastre, fie că sunt oameni de rând sau personalităţi de rang 
înalt, ca ţară sau cel puţin o mare parte din ea să se germanizeze încetul cu înce-
tul iar sângele unguresc predispus la revoluţii şi răzvrătiri să îl putem tempera cu 
cel nemţesc şi să-i educăm prin aceasta în spiritul credinţei şi dragostei permanen-
te şi fireşti faţă de regele şi domnitorul lor. Cu această ocazie, comitetul a constatat 
cu mare dezamăgire că deşi atât de mulţi regi din prestigioasa Casă ereditară a Ma-
iestăţii Voastre imperiale au guvernat glorios fără întrerupere acea ţară, totuşi s-a 
ajuns acum la situaţia în care nici regele, nici un alt german nu poate să aibă moşii 
în Ungaria pe când ungurii deţin nestingerit multe moşii aducătoare de mari veni-
turi în provinciile ereditare germane. Iar singurul motiv al acestei stări de lucru este 
după cum ungurii înşişi spun: străinii nu pot avea moşii în această ţară. Dar această 
împotrivire poate fi înfrântă nu doar prin faptul că la fiecare dietă au fost admiși în 
rândurile ungurilor foarte mulţi de diferite naţionalităţi ci şi prin numirea de către 
Maiestatea Voastră regală şi imperială fără acordul stărilor a atâtor oameni, câţi vo-
iţi, pentru orice demnitate; (…) 

3. De asemenea, pentru ca să desfiinţăm şi diferenţele dintre religii sau mai bine 
spus ar trebui să tolerăm şi adepţii altor religii printre catolici fără exercitarea publi-
că a religiei lor, din acelaşi motiv pentru care aceştia trebuie într-adevăr toleraţi în 
Ungaria.  Asta şi din considerentul că fără o asemenea toleranţă religioasă proce-
sul de repopulare ar dura foarte mult sau poate chiar ar fi imposibil de realizat. Dar 
acesta trebuie extins doar asupra zonelor rurale, nu şi asupra cetăţilor, căci pe aces-
tea trebuie, pe cât se poate, să le umplem cu germani catolici. (…)  

Din toate acestea aş scoate în evidenţă doar un aspect, şi anume că multe mii de 
oameni săraci pe care i-am fi putut câştiga pentru cauza noastră, au fost lăsaţi să 
moară de foame şi ce e şi mai supărător, şi în iarna aceasta vor trebui să piară mai 
multe mii (…) comisiile de război invocând necesitatea colectării unor impozite mai 
noi sau mai vechi le iau prin executare silită animalele şi ce mai au ei, ba chiar îi şi 
arestează pe sărmanii oameni. După cum nu demult s-a întâmplat la Munkács şi la 
Kalocsa, (…) 

Nemaivorbind de faptul că orice îi trece prin cap unui comisar militar cât de mic, 
trebuie să i se îndeplinească porunca, (…) Iar fiindcă în afară de toate acestea, pe 
de o parte funcţionarii camerei strâng de la aceşti iobagi năpăstuiţi şi izgoniţi, aju-
taţi doar de către  domnii de pământ, ceea ce mai demult erau datori a plăti turcilor 
când trăiau sub jugul lor iar pe de altă parte comisarii militari vor să colecteze im-
pozitele şi cele vechi şi cele noi prin executare silită.” (Din proiectul lui Leopold Kollo-
nich, 1689)

Prezentaţi în baza textului autorului caracteristicile stării în care s-a aflat ţara în ace-
le vremuri! Formulaţi pe scurt care au fost principalele scopuri formulate în proiect! 

Enumeraţi, ce probleme prezintă proiectul şi cum se doreşte rezolvarea lor! Stabiliţi, cum 
se raportează proiectul faţă de chestiunea naţionalităţilor şi de cea religioasă! Arătaţi, în ce 
sens se vorbeşte în proiect despre maghiari şi despre germani! Stabiliţi, cine puteau să îşi 
ridice vocea împotriva proiectului lui Kollonich şi cine l-ar fi putut susţine!  [ T ]

Leopold Kollonich (1631-1707). A fost un că-
lugăr iezuit iar apoi a îndeplinit diferite funcţii 
bisericeşti de rang înalt fiind şi preşedintele 
Camerei Aulice. Din 1695 până la moartea sa a 
fost arhiepiscop de Eszetergom. A întocmit un 
proiect despre cum s-ar putea integra teritorii-
le eliberate de sub turci în Imperiul Habsburgic 

În istoria căror state europe-
ne mai cunoaştem persona-

lităţi bisericeşti de rang înalt cu 
puternice influenţe politice care 
au îndeplinit importante funcţii 
de stat?  [ T ]

Dispoziţiile Camerei Aulice re-
feritoare la teritoriile recent 
achiziţionate:

Teritoriile recent achiziţionate in-
tră sub jurisdicţia camerei.

În afară de biserica catolică, pro-
prietarii anteriori îşi vor putea 
recăpăta moşiile doar în baza 
unor documente autentice.

Cei care îşi recapătă moşiile – cu 
excepţia bisericii catolice – 
sunt datori a plăti 10% din va-
loarea proprietăţii ca răscum-
părare pentru arme.

14

15

16



Ungaria în epoca modernă / 249

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ Războaiele care au durat 
timp de două secole, omorurile, luarea în robie, epidemi-
ile care au apărut în urma războaielor au cauzat imense 
pierderi de vieţi omeneşti. Populaţia ţării estimată la cir-
ca 3,5-4 milioane de persoane a scăzut cu câteva sute de 
mii în timp ce în acelaşi timp populaţia Europei a crescut 
cu circa 50-60 la sută. Pierderea reală aşadar a fost enormă. 

Mai demult s-a crezut că pierirea populaţiei a fost con-
tinuă. În zilele noastre, oamenii de ştiintă consideră că re-
gresul s-a produs în timpul campaniilor militare mai 
însemnate în timp ce în vremuri mai liniştite se poate 
observa o creştere uşoară a populaţiei. Primele pierderi 
irecuperabile au fost cauzate de războiul de cincispre-
zece ani. Apoi au urmat luptele legate de declinul Transil-
vaniei (1658-1664) iar în final, războaiele de eliberare care 
s-au tot prelungit. 

Dispariţia populaţiei s-a făcut simţită în primul rând în 
teritoriile situate de-a lungul traseului trupelor armate. 
Unele regiuni s-au depopulat complet în timp ce în alte 
zone numărul populaţiei a putut chiar să crească uşor. 
Cele mai afectate au fost zonele din preajma drumurilor si-
tuate de-a lungul apelor, mai ales a Dunării şi teritoriile din 
Câmpia Ungară (Alföld) în general. (Posibilitatea de supra-
vieţuire în aceste locuri au oferit-o doar mlaştinile.) Aceste 
teritorii erau locuite în mare parte de maghiari, de aceea şi 
pierderile au afectat în primul rând populaţia maghia-
ră. Pe slovaci, ruteni, români care trăiau în munţi i-a afectat 
mai puţin scăderea demografică. Timp de două secole în 
teritoriile depopulate au sosit şi imigranţi: în Transilvania 
români, în sudul Ungariei, sârbi. Toate acestea, în totali-
tatea lor, au condus la scăderea ponderii populaţiei 
maghiare şi l-a modificarea graniţelor etnice (dintre 
popoare).  Starea exactă – asemănător numărului exact 
de suflete – nu poate fi stabilită dar proporţia maghiarilor 
se pare că a scăzut de la 80% cât era pe timpul lui Matei 
Corvin la 60-70% până la începutul secolului al XVIII-lea. 
În acelaşi timp, în epoca respectivă, pe lângă ataşamen-
tul faţă de propria naţionalitate, au fost încă puternice 
sentimentele apartenenţei sociale şi religioase. 

     
DEGRADAREA LOCALITĂŢILOR ŞI A MEDIULUI ACESTO-
RA Odată cu populaţia au dispărut şi localităţile. De-a lun-
gul liniei de margine şi la sud de aceasta, oraşele înfloritoare 
deveniseră cetăţi de margine (Esztergom, Buda, Veszprém, 
etc.). Bisericile au fost transformate în bastioane. O parte 
a populaţiei a pierit din cauza luptelor sau s-a refugiat. 

În teritoriile cotropite de turci a dispărut acea structu-
ră de sate mărunte ce se menţinuse încă din epoca Ar-
padiană. În sudul regatului (Délvidék), odată cu populaţia, 
au dispărut fără urmă şi roadele muncii depuse secole de-a 
rândul. În părţile centrale ale Câmpiei Ungare populaţia 
a repopulat oraşele mai mari de câmpie (Seghedin, De-
breţin, Kecskemét, etc.) care au asigurat o protecţie mai 
mare în faţa expediţiilor de jaf. 

Unde au dispărut localităţile acolo a încetat şi culti-
varea pământului. Terenurile arabile s-au transformat în 
păşuni, în multe cazuri, în mlaştină sau nisipuri mişcătoare. 
Pădurile de odinioară nu au mai fost repopulate, ba mai 

mult, armatele au defrişat şi rămăşiţele de păduri din Câm-
pia Ungară. 

SCHIMBĂRI SOCIALE  Războaiele cu turcii au influenţat 
în mare măsură mişcările sociale a epocii. Ponderea oră-
şenilor nu a crescut, dimpotrivă, din cauza distrugerilor 
oraşelor a scăzut şi mai mult numărul şi forţa burghe-
ziei şi aşa slabă în Ungaria. În Ungaria nu au apărut ma-
nufacturile, deşi pe la sfârşitul epocii, în partea de apus a 
Europei Centrale (Austria, Cehia) deja funcţionau aseme-
nea întreprinderi. Structurile breslelor au continuat să 
funcţioneze nestingherit. Banii nu au fost reinvestiţi în 
producţia de mărfuri cu o marjă de risc, ci au cumpărat cu 
ei obiecte de orfevrărie uşor portabile sau pământ.  Ave-
rea a putut fi păstrată pentru urmaşi doar în forma de 
pământ, eventual în obiecte din metal preţios. De ace-
ea, aristocraţii au cumpărat noi pământuri mărindu-şi 
bogăţiile. Cei de origine nobiliară dacă s-au îmbogăţit 
în urma vreunei afaceri (mai ales din comerţ) au încercat 
să se ridice printre ceilalţi nobili cumpărând pământ. 
În acest fel au ajuns să devină membrii ai aristocraţiei ma-
ghiare familii precum Thököly, care s-a ocupat de comerţul 
cu vite sau familia Thurzó implicată în mineritul din valea 
râului Garam. 

În  raportul de forţe al societăţii nobiliare s-au produs 
schimbări importante. A crescut autoritatea nobilimii de 
vârf care dispunea de armată privată şi de cetăţi. Sensul 
titlului de baron s-a modificat. Domnitorii Habsburgi, ca 
împăraţi, au donat adepţilor lor titluri şi ranguri impe-
riale: prinţ, conte, baron.  Astfel, baron nu a mai însem-
nat aristocraţia cu diferite demnităţi în stat, ci rangul inferi-
or din cadrul nobilimi mari. Ponderea nobilimii a crescut 
în cadrul societăţii, mai ales din cauza înnobilărilor fără 
donaţii făcute pe timp de război. Odată cu organizarea în 
stare separată a nobilimii mijlocii a dispărut familiaritatea. 
Nobilimea mijlocie a ajuns să joace un rol din ce în ce 
mai important în comitate. 

Spre mijlocul secolului al XVII-lea a început să se resimtă 
tot mai mult, diferenţierea dintre nobilimea din vestul 
şi cea din estul Ungariei, ceea ce poate fi considerată un 
semn prevestitor al conflictului dintre curuţi şi lobonţi de 
la sfârşitul secolului. Marea majoritate a celor din vestul 
ţării au devenit catolici şi s-au opus turcilor. Asta, în timp 
ce cei din est au rămas protestanţi şi fiind în gura puterii 
otomane, au fost dispuşi să colaboreze cu turcii. 

Stările de război au contribuit la creşterea rolului pătu-
rilor ce deţineau rang nobiliar colectiv în baza serviciilor 
lor militare. Pe lângă secui a apărut şi ordinul ostăşesc al 
luptătorilor din Hajdúság şi a celor din cetăţile de margine. 

Situaţia iobăgimii a fost diferită de la o regiune la 
alta. Din cauza războaielor nobilii nu au putut pune în 
aplicare legarea de glie prevăzută de legea din 1514. De 
aceea, problema strămutării iobagilor a fost trecută în 
competenţa comitatelor (1608). 

TRANSFORMĂRI ECONOMICE Explozia preţurilor ce 
a urmat marilor descoperiri geografice a afectat pozitiv 
Ungaria deoarece exportul de produse agricole a de-

38. Bilanţul stăpânirii otomane
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venit mai rentabil. Balanţa pozitivă a exporturilor a de-
venit şi mai favorabilă. Creşterea exportului agricol a com-
pensat scăderea mineritului de metale preţioase. 

În secolul al XVI-lea Ungaria a avut relaţii comerciale cu 
vecinii săi de la vest şi nord: Polonia, Cehia, Austria, Bavaria, 
nordul Italiei. Situaţia căilor de transport din acele timpuri nu 
a făcut posibil un schimb de mărfuri cu Europa Occidentală. 

Creşterea demografi că din vecinătatea Europei Oc-
cidentale a avut un efect pozitiv asupra creşterii expor-
turilor de alimente din Ungaria. Din cauza difi cultăţilor de 
transport cel mai important produs de export a devenit cel 
al vitelor cornute (vitele sure) mânate pe jos la destinaţie. 
Ramura de succes a exporturilor a fost cea a exporturi-
lor de vite. Creşterea vitelor sure nu a fost împiedicată nici 
de condiţiile de război fi indcă animalele puteau fi  mânate 
din faţa inamicului pe alte păşuni. Iar scăderea pământuri-

lor cultivabile au dus la creşterea suprafeţelor de păşunat. 
Comerţul de vite a cunoscut o adevărată înfl orire în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea: anual au fost exportate 
aproape 200 000 de vite.  Războaiele secolului al XVII-lea şi 
perioada „micii glaciaţiuni” a dus la reducerea considerabi-
lă a populaţiei care a dispus de pieţe de cumpărare, astfel 
că proporţia exportului a scăzut.

Comerţul cu vite a fost o legătură importantă între diferi-
tele părţi ale ţării asigurând totodată şi legăturile cu străină-
tatea. Animalele erau îngrăşate în regiunea dintre Dunăre şi 
Tisa şi în pusta situată în regiunea de dincolo (la răsărit) de 
Tisa (Tiszántúl) iar de aici acestea au fost mânate spre pieţe-
le de cumpărare de către negustorii de vite (tőzsér). Acolo, 
comerţul a fost preluat de către marii proprietari de pămân-
turi maghiari. Din afacerea înfl oritoare au putut profi ta deo-
potrivă şi cele două puteri afl ate în confl ict.

ARHIVĂ

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ Extract scurt al actualelor nemulţumiri de tot felul 

Kis Komár
Cele care au fost mânate şi tăiate de aici în funcţie de persoane Nr. 235
Vite mânat Nr. 1901

Peöleske
Cele duse de aici şi tăiate                                                                 Nr. 72
Au mânat cai                                                                                           Nr. 169

Egervár
Cele care au fost mânate şi tăiate de aici  Nr. 28 
Au mânat cai Nr. 19

Lenthi
Cele care au fost mânate şi tăiate de aici Nr. 197
Au mânat cai Nr. 84

Szecsjszigeth
Cele care au fost mânate şi tăiate de aici Nr. 147
Au mânat cai, vite  Nr.  450

(Datele câtorva localităţi din comitatul Zala despre prierderile dintr-un an de 
pace, 1630)

Stabiliţi ce a însemnat un an 
de pace de-a lungul cetăţilor 

de margine! Arătaţi, ce activitate a 
putut să cauzeze pagube atât de 
mari pe timp de pace! Enumeraţi, 
în ce anume s-au înregistrat pier-
deri! Prezentaţi efectele pe termen 
lung şi cele pe termen scurt ale 
pierderilor cauzate!  [ T ]

„Turcii, tătarii, curtanii [români munteni] puşi pe jaf şi pârjolire depăşindu-i în mul-
te locuri pe săracii haiduci şi pe creştinii de orice rang ce şi-au pus toate bunurile ca-
sei în cârcă şi au fugit, pe bărbaţii puternici îi taie iar pe soţiile, copiii lor dimpreună cu 
toate bunurile lor îi fac robi. Oraşul  Kaba a fost făcut dis de dimineaţă scrum şi una cu 
pământul; oraşul Szoboszló la fel, dar acesta având în preajma bisericii, un castel bine 
fortificat, într-acesta s-au refugiat cam jumătate cu tot cu slujitorii casei iar atât cât au 
putut s-au menţinut şi cu focuri de armă. Dar căpetenia trimise ieniceri sub zidurile 
castelului poruncindu-le să se lupte cu săbii, să taie. Şi chiar dacă şi ei au izbutit să taie 
mai mulţi dintre ieniceri, însă învinşi de aceştia, bărbaţii cu toţii şi-au pierdut capete-
le iar căpetenia a poruncit să i se aducă toate în faţa lui belind pielea de pe cranii şi 
scoţând creierii din capete, le umplură apoi cu paie şi a pus să fie încărcate într-o că-
ruţă şi să-i fie aduse cerând câte un taler pentru fiecare cap ceea ce i s-a dat fără sfâr-
şit.” (Din Cronica de jale a maghiarilor a lui Szalárdi János – Pustiirea ţinuturilor de Din-
colo de Tisa în 1660) 

Arătaţi motivele acestor pus-
tiiri nemărginite (scopuri, 

organizarea armatei, alimentaţie, 
etc.)! Stabiliţi,  în ce perioade s-au 
înregistrat cele mai mari pierderi 
de vieţi omeneşti! [ T ]
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Proporţia pieririi populaţiei

              partea covârşitoare 
              a populaţiei anterioare

              o importantă parte a 
              populaţiei anterioare

Maghiari

Slovaci

Maghiari şi slovaci împreună

Germani

Germani şi maghiari împreună

Maghiari şi ruteni împreună

Români

Croaţi

Sârbi

Venzi

Ruteni

zone nelocuite

Schimbări demografice şi etnice în Ungaria în secolele 
XVI-XVII

Ce diferenţieri teritoriale pot fi ob-
servate în structura demografică a 

ţării? Ce factori geografici şi politici au 
jucat rol în depopularea unui teritoriu? 
Ce mişcări de populaţie pot fi observate 
în epoca respectivă? Cum s-a modificat 
proporţia compoziţiei etnice a ţării? [ T ]

Estimări ale evoluţiei numărului de locuitori 

La cât este estimat numărul populaţiei din Unga-
ria la sfârşitul stăpânirii otomane? Din ce cauză 

ar putea creşte diferenţa dintre estimări? În ce apare 
diferenţierea?  [ T ]

Ce a fost caracteristic pentru raporturile etnice ale principatului 
la sfârşitul secolului al XVI-lea? Ce evenimente au modificat pro-

porţiile la sfârşitul secolului al XVII-lea?  [ T ]

Ce tendinţe pot fi observate în schimbările demografice din 
Europa? Comparaţi datele despre Ungaria cu cele ale evoluţiei 

din Europa!  [ T ]
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Ce a fost caracteristic pentru raporturile etnice ale principatului 

POPOARELE PRINCIPATULUI TRANSILVANIEI LA SFÂRŞITUL 
SECOLULUI AL XVILEA  ESTIMARE ÎN MII DE PERSOANE

maghiari, 
secui saşi români 

Secuime 150 – ?
Pământul Crăiesc (al 

saşilor) ? 65 15

Cele şapte comitate 
împreună 240 20 200

Părţile 170 – 110
Total 560 85 325 

EVOLUŢIA UNOR STATE ŞI REGIUNI 
DIN EUROPA ÎN MILIOANE ÎNTRE 1500 ŞI 1700 FĂRĂ 

REGIUNILE STĂPÂNITE DE RUSIA ŞI IMPERIUL OTOMAN
Teritoriu       1500 1550 1600 1650 1700

Scandinavia 1,5 1,7 2,0 2,6 2,9
Anglia şi 

Wales 2,6 3,2 4,4 5,6 5,4

Olanda 0,95 1,25 1,5 1,9 1,9
Belgia 1,4 1,65 1,6 2,0 2,0

Germania 12,0 14,0 16,0 12,0 15,0
Franţa 16,4 19,0 19,0 20,0 19,0
Italia 10,5 11,4 13,1 11,3 13,3

Spania 6,8 7,4 8,1 7,1 7,5
Austria şi 

Cehia 3,5 3,6 4,3 4,1 4,6

Polonia 2,5 3,0 3,4 3,0 2,8
Regiuni

Europa de Nord şi de Vest 8,3 9,8 11,9 14,9 16,0
Europa Centrală 29,0 33,8 36,0 33,0 35,2

Zona mediterană 18,3 20,0 22,3 19,6 22,8
Europa de Est 6,0 6,6 7,7 7,1 7,4
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„Batthyány Ferenc (…) prin prezenta scriere lăsăm ca amintire şi le aducem la 
cunoştinţa tuturor celor care se cuvine că în anul trecut şi cei anteriori, mai exact 
în anul Domnului 1545 de sărbătoarea martirului Sfântul Gheorghe [24 aprilie] unii 
slavi, mai exact Misüak Balázs (…) ni s-au înfăţişat şi au prezentat următorul lucru: 
ei din cauza năvălirilor repetate săvârşite de duşmanii numelui de creştin adică de 
turci şi în urma cărora suferă neîntrerupt, iar aproape în fiecare ceas îi pândeşte pe-
ricolul de moarte şi robia cea cruntă, nu mai pot rămâne şi locui pe mai departe în 
Slavonia, ci sunt nevoiţi a se muta dimpreună cu soţiile şi copiii lor într-altă parte. 
Ne-au implorat aşadar să primim pe moşia nostră aparţinând de cetatea Németúj-
vár şi să le stabilim un loc pentru ei unde se pot aşeza. Noi, după o cumpătare se-
rioasă şi având intenţia de a ne îngriji de moşiile noastre pe care să le împodobim 
şi îmbogăţim cu mult popor, am stabilit pentru slavii menţionaţi, pe lângă episco-
pul Sfântul Nicolae şi biserica lui credincioasă, ca loc de aşezare un loc părăsit sub 
amintita noastră cetate Németújvár (…).” (Înţelegerea lui Battyányi Ferenc cu croaţii 
colonizaţi pe moşiile sale, 1558) 

Stabiliţi, despre ce fenomen 
relatează textul! Explicaţi, de 

ce îi primeşte Batthyányi Ferenc pe 
refugiaţi? Arătaţi care au fost efec-
tele acestui proces! [ T ]

DEGRADAREA LOCALITĂŢILOR 
ŞI A MEDIULUI ACESTORA   

„Bolnavului (…) i s-a făcut rău şi a fost cuprins de frisoane 
uşoare după amiază pe la ora 3 sau 4 (…) După nici o oră a 
fost cuprins de zăpuşală care i-a ţinut sub stăpânire în zile-

le şi nopţile următoare pe cei atacaţi. Fiecare bolnav consultat s-a plâns mai ales de 
dureri de cap arătând cu mâna sub osul pieptului (…) La toţi s-a putut sesiza o întă-
ritură rezistentă care la apăsarea cu degetele bolnavul şi-a manifestat durerea acută 
prin ţipete. O sete de neastâmpărat i-a chinuit chiar de la început (…) În următoa-
rele zile, după cel mult a treia zi au început să delireze în care interesant a fost fap-
tul că subiectul vorbelor lor fără legătură a fost tocmai cariera lor: juriştii vorbeau 

despre procese, căruţaşii despre transporturi, băca-
nii despre marfă, crâşmarii despre vin stricat şi fe-
mei uşoare, despre bătălii, tabere, articole militare”  
(Medicul militar Jordanus despre morbus hungaricus)

Explicaţi, de ce au murit în număr mare soldaţii 
străini de epidemia din Ungaria în timp ce băşti-

naşii au fost afectaţi mai puţin?  [ T ]

Párkány şi împrejurimile

Ce fel de distrugeri indică 
gravura de epocă?  [ T ]

Esztergom Vișegrad EsztergomVișegrad

Buda Buda

Modificarea structurii aşezărilor omeneşti din împrejurimile Budei

Cum s-a modificat structura aşezărilor? Din ce mo-
tive s-a produs acest proces? [ T ]
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TRANSFORMĂRI ECONOMICE  
„În afară de aceasta am ajuns pe acelaşi drum cu vite-
le amintite la păşunile comune ale oraşului de câmpie 

Szanc unde orăşenii obişnuiau să îşi pască şi să îşi hrănească animalele de casă iar 
actualul ofiţer al gospodăriilor orăşelului Szanc, un anume Ludwyk a mânat de la 
noi din motiv necunoscut una din vitele duse la păscut pe păşunea amintită  şi doar 
atunci ne-a dat-o înapoi, după ce ne-a amendat. 

Şi pe deasupra, soldaţii milostivului nostru domn, ai sfintei sale Maiestăţi regale 
şi împărăteşti care acum sunt staţionaţi pe păşunile Dudvagszeg şi Kosolth sub că-
pitănia domniei sale căpitanul şef de dincoace de Dunăre domnul Forgách Simon, 
când am mânat vitele pe drumurile libere şi publice ale ţării, drumul cu pricina fu 
atât de îngustat închizându-l cu lemne şi valuri de pământ ba l-au şi împrejmuit cu 
un şanţ astfel încât dacă vreo vită a trecut de partea pe care ei au delimitat-o în mod 
abuziv, au dat imediat amendă şi nu le-a fost ruşine ca pe noi şi pe slugile noastre 
să ne ameninţe cu moartea, cu bătaia şi cu tot felul de pedepse.” (Plângerea unor ne-
gustori de vite, 1576) 

Vitele sunt mânate spre apus. Exportul de vite a fost revigorat şi datorită faptului că rasa vitelor sure ungureşti aduse în ţară de cumani nu au pierdut din greutate nici după 
un drum de mai multe mii de kilomentri

Urmăriţi pe hartă traseul exportului de vite! Care au fost condiţiile ca la asemenea distanţe vitele să poată fi mânate anual 
cu zecile de mii?  [ T ]

Producţia de cereale pe gospodării în comitatul Ugocsa şi evoluţia preţurilor la produsele cerealiere

Ce tendinţă poate fi observată în evoluţia producţiei de cereale şi în cea a 
preţului cerealelor? Care sunt motivele acestor transformări?  [ T ]

Prezentaţi sistemul comer-
ţului cu vite în Ungaria! Enu-

meraţi dificultăţile din timpul mâ-
natului vitelor! Explicaţi, cine au 
participat la acest comerţ!  [ T ]

Export şi import în Ungaria
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În secolele XVI-XVII suntem 
încă înaintea deşteptării naţi-
onale astfel încât apartenenţa 
la o naţionalitate sau alta nu 
i-a învrăjbit pe oameni. Tot-
odată au existat disensiuni 
de natură etnică atunci când 
apartenenţa naţională s-a 
asociat cu alţi factori, asa cum 
am văzut în cazul războaielor 
husite. Şi relaţiile dintre ma-
ghiari şi sârbi (în acea epocă 
numele maghiar al sârbilor a 
fost cel de raţ) au evoluat în 
mod asemănător. În timpul 
dominaţiei otomane slavii de 
sud au format o parte impor-
tantă a oştirii care a apărat ce-
tăţile de margine cu care apă-
rătorii maghiari ai cetăţilor de 
margine au dus o luptă pe 
viaţă şi pe moarte. În acelaşi 
timp, în teritoriul ungar aflat 
sub ocupaţie otomană au so-
sit grupuri de sârbi nomazi 
care au intrat în conflict cu ţă-
ranii acelor locuri. Situaţia s-a 
agravat şi mai mult odată cu 
stabilirea zonelor grănicereşti. 

În secolele XVI-XVII suntem În secolele XVI-XVII suntem 

stabilirea zonelor grănicereşti. stabilirea zonelor grănicereşti. 

„Respectabilului şi scumpului nostru adept Arsenie Cernovici, mitropolit al sârbi-
lor de rit grecesc al bisericii răsăritene, episcopilor bisericii de rit grecesc şi de neam 
sârbesc precum şi tuturor stărilor bisericeşti şi lumeşti, căpitanilor, ofiţerilor şi în-
tregii comunităţi (…) că i-am scos din gura tiraniei nemiloase a turcilor şi le-am re-
stabilit vechile libertăţi iar în continuare recunoscându-vă veşnica recunoştinţă pe 
care voi şi urmaşii voştri sunteţi datori să ne-o purtaţi pentru atare binefacere, (…) 

Însă ca să puteţi resimţi caracterul atractiv şi blând al împărăţiei şi stăpânirii 
noastre încă de la sosirea în pragul ei, am acceptat cererile voastre gândite cu no-
bleţe şi am hotărât binevoitor: să folosiţi vechiul calendar după obiceiul şi regu-
la bisericii răsăritene de rit grecesc, şi precum şi până acum, nici pe viitor să nu vă 
facă neplăceri nici o stare bisericească sau lumească ci în libertatea voastră să aveţi 
dreptul să alegeţi din propria voastră putere un mitropolit de neam sârbesc şi lim-
bă sârbească, pe care îl alege dimpreună starea bisericească şi cea lumească. Iar mi-
tropolitul să dispună liber de toate bisericile răsăritene, să poată să hirotonească 
episcop, să învestească preoţi în mânăstiri, să poată construi biserici după necesi-
tăţi din propria putere, să poată numi preoţi sârbi în sate şi oraşe.”   (Din scrisoarea 
de privilegii acordată sârbilor de către Leopold I, 1690)

Enumeraţi cui şi ce fel de privilegii a acordat domnitorul! Arătaţi, în ce domenii au 
asigurat  privilegiile obţinute o independenţă parţială! Stabiliţi, cum se raportează 

caracterul privilegiilor faţă de constituţia ungară şi faţă de interesele stărilor maghiare! 
Enumeraţi competenţele conducătorului bisericii sârbeşti! [ T ]

Economia Ungariei în secolele XVI-XVII

În ce măsură au influenţat graniţele politice desfăşurarea comerţului? Analizaţi structu-
ra comerţului extern al Ungariei! Ce factori au influenţat volumul exportului de vite? Ce 

transformări a cunoscut mineritul în Ungaria? [ T ]
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Din ce ţinuturi a fost consti-
tuită zona grănicerească? 

Cine au îndeplinit sarcini asemă-
nătoare de circa o sută cincizeci 
de ani? Din ce motive s-a produs 
schimbarea grănicerilor? Cum au 
reacţionat stările maghiare la cre-
area zonei grănicereşti?  [ T ]

Zona grănicerească din Ungaria după războa-
iele cu turcii. Acest teritoriu nu a mai revenit 

Ungariei ci a fost guvernat direct de către 
Viena  

Să analizăm şi să dezbatem 
efectul reciproc al factorilor 

care au influenţat relaţiile dintre 
maghiari şi sârbi! Să căutăm feno-
mene asemănătoare! ! [ O ]

Grăniceri sârbi
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DECLANŞAREA LUPTEI DE ELIBERARE  Francisc Rá-
kóczi al II-lea a provenit din cea mai prestigioasă fa-
milie aristocratică. Strămoşii săi au provenit din cele mai 
importante familii aristocratice (Báthori, Zrínyi) găsim şi 
numeroşi principi printre ei. Rákóczi a participat de la vâr-
sta copilăriei în campaniile militare ale tatălui său adop-
tiv Thököly Imre. Când mama sa, Zrínyi Ilona, a predat 
cetatea Munkács imperialilor (1688), el a fost rupt de fa-
milia sa. A crescut într-o mânăstire iezuită din Cehia şi s-a 
putut întoarce pe moşiile sale de dimensiunea unei părţi 
de ţară, doar ca adolescent. 

În timpul răscoalei curuţilor din regiunea podgori-
ei Tokaj (1697) tânărul Rákóczi s-a refugiat la Viena ca 
nu cumva să cadă în bănuiala curţii vieneze. Prietenul şi 
tovarăşul său de luptă de mai târziu Bercsényi Miklós l-a 
trezit la realitatea situaţiei devenite insuportabile. Din 
acel moment principalul scop al vieţii sale a fost să-şi ser-
vească patria. Împreună cu Bercsényi a început să organi-
zeze rezistenţa împotriva Habsburgilor. După ce au con-
siderat că forţa de luptă a ţării este insuficientă pentru o 
răscoală, s-au adresat vechiului inamic al Habsurgilor, lui 
Ludovic al XIV-lea. Intenţiile lor au fost însă deconspi-
rate. Rákóczi a fost întemniţat, iar viaţa sa şi-a putut-o 
salva doar fugind în Polonia. 

Răscoala împotriva Habsburgilor a fost prilejuită de 
Războiul de Succesiune la tronul Spaniei deoarece cea 
mai mare parte a armatei imperiale fusese retrasă din 
ţară. În acest moment a acceptat Rákóczi conducerea răs-
culaţilor compuşi în mare parte din ţărani din regiunea 
Tisei care l-au vizitat în Polonia. 

Rákóczi a ştiut că mişcarea sa doar atunci va avea 
succes dacă şi nobilimea va adera la ea. Ca să aducă în 
aceeaşi tabără nobilimea nemulţumită şi iobăgimea, 
răscoala şi-a propus satisfacerea revendicărilor stărilor, 
iar iobagilor care s-au înrolat în armata sa le-a promis 
libertăţi asemenea haiducilor. După aderarea în masă 
la mișcare a nobilimii, trupele de curuţi au ocupat, cu 
excepţia cetăţilor mai mari, Ţinutul de Sus  şi regiunea 
situată la est de Tisa. Catolicul Rákóczi a reuşit să tem-
pereze eficient şi disensiunile confesionale. 

     
ARMATA CURUŢILOR Armata curuţilor s-a organizat 
repede (efectivul ei între 1705 şi 1708 a fost în jur de 
75 000). Nucleul armatei l-au format curuţi căliţi în răz-
boaiele împotriva turcilor. Astfel, această armată a fost 
de neîntrecut la atacuri de jaf şi prin suprindere, dar 
nu a fost capabilă să câştige bătălii de dimensiuni 
mai mari. Căci în asemenea cazuri doar manevrele mi-
litare coordonate şi disciplina militară au putut aduce 
victorii. Capacitatea de luptă a răsculaţilor maghiari a 
fost mai mică decât a armatei imperiale regulate. (Aşa 
cum mai devreme şi turcii au ajuns în dezavantaj faţă de 
imperiali). Rákoczi s-a străduit să îmbunătăţească situaţia 
prin pregătirea de ofiţeri, întărirea disciplinii şi o aprovizi-
onare a curuţilor cu un echipament militar mai bun. Însă 
o schimbare fundamentală nu a reuşit să realizeze. (Ludo-
vic al XIV-lea l-a sprijinit de la bun început pe Rákóczi. Din 

ajutoarele sale băneşti a cumpărat arme şi a plătit merce-
nari, în timp ce ofiţerii francezi s-au ocupat de pregătirea 
militară a armatei de curuţi.)

La începutul luptei de eliberare oştirile numeric su-
perioare şi deosebit de mobile ale curuţilor au con-
trolat o parte importantă din ţară. Însă, dintre cetăţi-
le mai mari majoritatea a rămas în mâna imperialilor. 
Armata imperială retrasă în cetăţi a putut aproape ne-
stingherit să îşi redirecţioneze trupele. În urma acestora, 
raportul de forţe a fost incert în timp ce Transilvania şi 
regiunea de dincolo de Dunăre au schimbat de mai 
multe ori stăpânul. 

Soarta luptei de eliberare, în ultimă instanţă, s-a decis 
pe câmpul de operaţiuni din vest. Înaintarea francezilor 
de la începutul conflictului a fost stopată de către armate-
le austriaco-engleze la Höchstädt [höhştet] (1704). Astfel, 
a dispărut posibilitatea unei victorii rapide a francezilor şi 
implicit a luptei de eliberare condusă de Rákóczi. Dar for-
ţele armate imperiale erau încă în bună măsură ocupate 
cu campaniile din vest, astfel încât oştile curuţilor au putut 
obţine noi victorii. După o nouă înfrângere a francezilor au 
fost mărite efectivele militare ale imperialilor în Unga-
ria, iar prin aceasta s-a şi pecetluit soarta răscoalei.  

DIETELE CURUŢILOR  De la începutul luptei de elibera-
re stările din Ungaria s-au întrunit în dietă prima dată în 
Szécsény (1705). Deoarece tratativele purtate cu dinastia 
au rămas fără rezultat, a trebuit organizată administrarea 
şi aprovizionarea ţinuturilor eliberate. Urmând exemplul 
polonez, au încheiat o alianţă a stărilor (confederaţiei) 
alegându-l pe Rákóczi principe conducător.

A fost creat un organism de conducere, Senatul, 
menit să-l sprijine dar şi să-l controleze pe principe. Au 
fost instituite cancelaria şi Consiliul Economic care a 
ajutat la aprovizionarea armatei. Pentru ameliorarea lip-
surilor de arme s-a trecut la armonizarea producţiei de 
arme. Cea mai mare grijă s-a datorat lipsei banilor din ce 
în ce mai acută din cauza prelungirii războiului şi care nu 
a putut fi rezolvată în mod satisfăcător. Nu s-au perceput 
impozite iar monedele emise (libertaşii) au fost confec-
ţionate din aramă astfel încât valorau foarte puţin. 

În a două jumătate a secolului greutăţi interne şi exter-
ne din ce în ce mai mari au pus în pericol succesul luptei 
de eliberare. O parte din ce în ce mai mare a nobilimii a 
insistat pentru împăcare cu noul împărat Iosif I (1705-
1711) şi i-a nemulţumit creşterea ponderii curuţilor în ar-
mată. Rákóczi a intenţionat să rezolve problema la dieta 
de la Ónod (1707). Aceasta a proclamat detronarea di-
nastiei de Habsburg. Rákóczi a sperat ca această măsură 
va împiedica stările să se împace cu împăratul, iar Ludovic 
al XIV-lea va recunoaşte statul curuţilor ca aliat al său. De-
tronarea într-adevăr a exclus orice posibilitate de tratative 
dar nu a adus sprijinul francez sperat, ba mai mult, Ludovic 
al XIV-lea aflându-se într-o situaţie financiară din ce în ce 
mai proastă a sistat şi ajutorul finaciar acordat până atunci. 

Dieta, pentru a îndrepta situaţia financiară, a impus un 
impozit pe care şi nobilimea a trebuit să-l plătească. 

39. Lupta de eliberare a lui Rákóczi
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Delegaţii comitatului Turóc au protestat, iar ca reacţie, ofi -
ţerii curuţi prezenţi la şedinţă i-au spintecat în public. Cele 
întâmplate în dietă precum şi legile adoptate au înde-
părtat o bună parte a nobililor de mişcarea curuţilor.    

ÎNFRÂNGERE MILITARĂ – PACE CU COMPROMISURI
Grosul trupelor de curuţi au suferit o înfrângere la Tren-
csén de la armata imperială cu mult mai mică decât a lor 
(1708). Înfrângerea a fost agravată şi de faptul că o parte 
importantă a oştirii de curuţi s-a destrămat şi nu a mai 
fost dispusă să lupte pentru o cauză lipsită din ce în ce 
mai mult de perspective. Principele a încercat la dieta 
de la Sárospatak (1708) să mobilizeze iobăgimea la 
luptă promiţându-i libertăţi similare cu cele ale haidu-
cilor. Însă din cauza suferinţelor provocate de război şi 
impozitelor introduse, nici iobăgimea nu prea a mai fost 
dispusă să lupte. Efectivele trupelor armatei imperiale au 
fost mărite în timp ce oastea curuţilor s-a redus constant. 
Controlul asupra trupelor a fost îngreunat şi de declanşa-
rea unei epidemii de ciumă. După noi înfrângeri, oştirile 
răsculaţilor s-au retras în Ungaria de Nord-est astfel 
încât baza lor de acţiune s-a micşorat şi mai mult. 

Rákóczi şi-a pus încrederea în sprijinul extern. În 
Varşovia a încheiat un tratat cu ţarul Petru I (1707). Cu 
toate acestea, nu a primit ajutor efectiv căci ţarul a 
vrut doar să se folosească de oastea de curuţi în războiul 
său împotriva suedezilor. Ţarul nu a fost interesat ca din 
cauza sprijinirii curuţilor să-şi mai facă un duşman în per-
soana împăratului Habsburg. Şi mai târziu, doar de aceea 
a tratat cu curuţi (1710) ca prin intermediul lui Rákóczi să 
prevină un atac dinspre sud al turcilor care i-ar fi  distras 
din forţele armate folosite în războiul cu suedezii. 

Convorbirile lui Rákóczi din Polonia cu  Petru I au fă-
cut posibilă preluarea de către generalul curuţ Károlyi 
Sándor a controlului asupra tratativelor cu imperialii. 
Iosif I şi Eugen de Savoya, preşedintele Consiliului Au-
lic de Război s-au arătat dispuşi să facă stărilor maghiare 

concesii. Aceştia au dorit să asigure succesul tratativelor 
şi prin faptul că au numit în fruntea armatei imperiale un 
aristocrat maghiar fi del împăratului (lobonţ). În urma unor 
tratative îndelungate s-a ajuns de la graţierea personală 
promisă pentru Károlyi până la cea colectivă şi restabilirea 
drepturilor stărilor. Tratatul de pace semnat în Sătmar
(1711) în ciuda înfrângerii armatei a curuţilor a satisfăcut 
destul de multe revendicări ale curuţilor: domnitorul 
a asigurat drepturile stărilor şi libertatea religiei iar 
Comisia Teritoriilor Recent Achiziţionate a fost desfi inţată.  
Pentru participarea la lupta de eliberare nu a fost tras ni-
meni la răspundere cu condiţia să-l recunoască domnitor 
pe împăratul de Habsburg. Stările însă au trebuit să se re-
semneze cu extinderea autorităţii monarhice: dreptul de 
liberă alegere a regelui şi clauza de nesupunere nu au mai 
fost restabilite. După semnarea Păcii de la Sătmar, oastea 
de curuţi a depus armele pe câmpul de lângă Majtény
(Moftinul Mare) exprimând prin acest gest sfârşitul luptelor. 

Cel mai însemnat rezultat al luptei de eliberare con-
dusă de Rákóczi a fost că stările au reuşit în urma ei să 
modifi ce raportul de forţe înclinat după izgonirea turcilor 
din ţară mult prea mult în favoarea Habsburgilor. Prin înţe-
legeri bazate pe concesii reciproce (compromise) în Unga-
ria s-a putut menţine un dualism al stărilor. În acelaşi timp 
însă ţara s-a integrat şi mai puternic în Imperiul Habsurgic. 

ÎN EMIGRAŢIE Rákóczi a refuzat recunoaşterea Păcii 
din Sătmar, nu a cerut clemenţă şi astfel şi-a pierdut imen-
sele sale moşii. La început a trăit în emigraţie în Franţa, iar 
apoi  în Rodostó (Tekirdağ) din Turcia. Principele a încer-
cat să se folosească de orice confl ict internaţional pentru 
reafi rmarea cauzei luptei de eliberare. Încercările sale au 
rămas fără succes dar insistenţa sa a jucat un rol impor-
tant în respectarea de către Habsburgi a prevederilor 
asumate prin Pacea de la Sătmar. Osemintele principelui 
au fost aduse în ţară în 1906 şi au fost reînhumate în biseri-
ca de la subsolul domului din Kassa (Košice). 

ARHIVĂ

DECLANŞAREA LUPTEI 
DE ELIBERARE  

„În acest răstimp poporului maghiar i-au făcut viaţă 
amară cu tot felul de condiţionări şi creşteri de impozi-
te. Au ordonat ca cei din comitate să pună la dispoziţie 

douăsprezece mii de oameni pe care să-i trimită în Italia şi în imperiu. Ţara abundă 
în sare şi totuşi, din cauza vămilor la care este supus preţul sării a crescut într-atât de 
mult încât săracul popor a fost nevoit să-şi coacă pâinea nesărată. La aceste multe su-
ferinţe se mai adaugă şi mulţimea de abuzuri şi înşelăciuni de tot felul săvârşite în ofi-
cii şi la stabilirea impozitelor: (…) Iobagii ducatului meu de Munkács (…) l-au trimis 
la mine în Polonia pe omul cu numele Bige László (…) Mi-au prezentat cât de amărâţi 
au ajuns să fie, disperarea fără speranţă care îi determină să pună mâna pe arme dacă 
mă îndur de starea lor şi le voi promite orice ajutor. Că doar puţine trupe imperiale se 
află în ţară cu excepţia garnizoanelor; că batalionul Montecuccoli ar fi primit deja or-
dinul să plece şi este în drum spre Italia şi de aceea orice mic ajutor li s-ar acorda, po-
porul ar putea fi convins cu uşurinţă să pună mâna pe arme; că nobilimea ar adera şi 
ea fără îndoială cu trupele de care dispun comitatele, care pe timpul acesta s-au risi-
pit prin toată ţara fiindcă au fost încorporaţi cu forţa şi au trebuit să-şi părăsească pa-
tria şi vatra lor; că în urma a tuturor acestor lucruri trebuie să grăbim speranţa ajutoru-
lui că de nu, cei apţi pentru mânuirea armelor vor fi nevoiţi să părăsească ţara.”  (Fran-
cisc Rákóczi al II-lea: Memorii, 1717) 

Formulaţi pe scurt, cum a 
apreciat Rákóczi situaţia în 

care era ţara! Stabiliţi, sub influ-
enţa căror factori politici interni 
şi externi a acceptat Rákóczi să fie 
conducătorul răscoalei antihabs-
burgice? Stabiliţi, cine sunt cei 
care au declanşat lupta de elibe-
rare? Explicaţi, ce fel de probleme 
a însemnat acest fapt pentru Rá-
kóczi?  [ T ]1
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„Din nou se deschid rănile faimoasei naţiuni maghiare, rana libertăţii de atâtea 
ori tratată vitregeşte (…) 

Cauza principală a atâtor mari mişcări de acum şi din totdeauna – ştergerea ru-
şinoasă a legilor străvechi (…) au stors consimţământul şi au transformat împin-
gându- ne în slugărnicie libertatea de aur a ţării de a-şi alege regele în vigoare şi 
neștirbită secole de-a rândul în chipul unei monarhii ereditare. Iar pentru ca să îşi 
mărească şi mai mult puterea i-au constrâns pe aristocraţii ţării să consimtă ca în 
interesul propriei lor stăpâniri să se şteargă acea lege de mare însemnătate a re-
gelui Andrei de Jerusalim care a conţinut pentru gloria naţiunii drepturile de bază 
ale libertăţii tuturor stărilor valabile până în zilele noastre şi care a dat pe vecie 
dreptul ca în cazul încălcării vreunei legi, să se împotrivească regelui (…)

E o privelişte tristă ca această naţiune care este şi ea adepta lui Marte, este 
acum privată de meritele sale în războaie (…) şi batjocorind fără precedent vitejii 
oşteni maghiari îi dă atât de evident pradă unui popor străin încât de abia se mai 
găsesc maghiari în fruntea vreunei fortăreţe.  

Şi după ce le-au luat de la fiii patriei noastre posibilitatea de a se afirma, care 
au devenit pribegi pe pământul strămoşilor lor, ce le mai rămâne lor oare decât să 
suspine din când în când fiindcă li s-a pus jug străin în spate (şi cine oare ar putea 
îndura toate acestea). Dezordinea în ţară este generală: şi-a făcut apariţia un nou 
mod de guvernare: toate afacerile de stat sunt uzurpate cu lăcomie de către consi-
liul aulic ca să poată dispune de orice prin simple porunci; precum şi faptul că no-
bilii ţării sunt excluşi de la orice consfătuire şi în toate afacerile privitoare la soarta 
ţării decid în locul lor peste ei. Se vede acest fapt şi din Tratatul de pace de la Kar-
lowitz încheiat fără ei (…)

Cu toatea acestea, cine nu vede oare domnia absolutistă a Camerei Aulice? 
Plângerile urcă până la cer, orfanii şi văduvele se roagă providenţei pentru răzbu-
nare. Li se înfiorează sufletul decum doar aud de dreptul asupra teritoriilor achizi-
ţionate, operă a strădaniilor lor tiranice. (…) Cea mai mare parte a ţării au luat-o de 
la stăpânii ei de drept şi omiţându-i pe fiii valoroşi ai patriei, au făcut donaţii stră-
inilor – doar fiindcă i-au izgonit pe turci din ţară (…)

E o ruşine şi să spun câte necazuri se abat asupra poporului ce şi-a pierdut de 
tot puterea de a mai plăti (…) Poporul ţării încă şi acum tot zice că a avut o soartă 
mai bună sub stăpânirea semilunei cuceritoare; iar acel lucru poate fi dovedit cu 
documente că şantajele anuale ale austriecilor echivalează chiar cu serviciile plă-
tite otomanilor în jumătate de secol (…)”  (Din manifestul lui Francisc Rákóczi al II-
lea, 1703–1704) 

Enumeraţi problemele prezentate ca fiind cauzele răscoalei! Selectaţi problemele 
după apartenenţa la diferite pături sociale! Stabiliţi, problemele cărei pături sociale 

predomină în manifest! Arătaţi, cum ar fi fost receptate aceste argumente la curţile re-
gale europene!  [ S ]

Evenimentele din tinereţea lui Francisc Rákóczi al II-lea

În ce direcţie politică a pornit viaţa copilului Rákóczi? Ce intenţii a avut curtea de la 
Viena? De ce şi cum şi-a schimbat orientarea politică tânărul Rákóczi?  [ T ]

Francisc Rákóczi al II-lea în pictura lui Mányoki 
Ádám din 1705   

Varianta în limba maghiară a manifestului lui 
Rákóczi. Manifestul care conţine nemulţumi-
rile naţiunii maghiare a fost conceput după 
indicaţiile lui Rákóczi de către şeful cancelariei 
şi secretarul său Ráday Milály 

Ce rol a trebuit să îndepli-
nească manifestul? De ce a 

fost însemnată această străduin-
ţă?  [ T ]

1676 Borsi: se naşte Francisc Rákóczi al II-lea şi încă în acelaşi an îşi pierde tatăl.
1683 Participă în campania militară împotriva Vienei alături de tatăl său  adoptiv Thö-

köly Imre.
1688 Zrínyi Ilona predă cetatea Munkács iar Rákóczi este rupt de familia sa.
Din 1688: tutorele său, Leopold Kollonich îl trimite la studii în mânăstirea iezuită din 

Neuhaus din Cehia.
1694 În ciuda împotrivirii tutorelui său şi a împăratului, se căsătoreşte cu prinţesa Sarol-

ta-Amália şi se reîntoarce în Ungaria
1697 Se refugiază la Viena din calea răscoalei izbucnite în Podgoriile Tokaj (Hegyalja) ca 

să nu fie bănuit de implicarea în evenimente.
1698 Îl cunoaşte pe Bercsényi Mikós sub influenţa căruia acceptă conducerea mişcării 

stărilor 
1701 Este arestat în cetatea Sáros din cauza tratativelor purtate cu Ludovic al XIV-lea. În 

acelaşi an scapă din închisoarea din Bécsújhely (Wiener Neustadt) şi se refugiază în 
Polonia  

2
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Stabiliţi, ce motive i-au îm-
pins pe ţărani să se alăture 

răsculaţilor! Explicaţi, de ce nu a 
putut da curs Rákóczi revendicări-
lor ţăranilor? [ T ]

„Această răscoală plină de însufleţire izbucnită dintr-o dată i-a uluit pe nobili. S-au 
retras în cetăţile şi în casele lor. Ţăranii au fost conduşi de instincte pline de ură faţă 
de stăpânii lor şi şi-au mânat turmele şi cirezile lor. (…) Nobilimea n-a ştiut de care 
parte să fie căci deopotrivă s-a temut de popor dar şi de nemţi.”   (Francisc Rákóczi al 
II-lea, Memorii)

„Nici noi nu am pus mâna pe arme ca să punem în discuţie dreptul şi liberăţile 
domnilor de pământ, ba chiar aşa precum şi alţii, să restabilim dreptul cuvenit dom-
nilor de pământ astfel încât să vă eliberăm de tot de serviciile voastre faţă de domnul 
vostru este contrar atât legilor Nobilei Ţări precum şi dreptului domnilor, iar cei care 
mai servesc în armată, după conţinutul patentei familiile lor nu sunt datoare a presta 
servicii domnului lor.”  (Răspunsul lui Rákóczi la petiţia soldaţilor săi, 1704)

ARMATA CURUŢILOR  
„În al doilea rând. Şi pentru că între noi a fost până acum 
obiceiul a douăsprezece plăţi lunare primite în funcţie de 

mâna ofiţerului şi rangul său de Ordinele Vitejeşti multe lipsuri şi încurcături i-au ca-
uzat ba reţinerile pentru îmbrăcămintea sa, ba imposibilitatea de a şi-o procura care 
ne-au cauzat nenumărate dezordini în disciplina Regimentului căci deşi unii s-au pu-
tut folosi de banii primiţi lunar dar nici cel al o sutălea sau al miilea nu a putut avea 
timp, loc şi ocazie să îşi procure îmbrăcămintea proprie; de aceea, Domnilor Generali, 
s-a luat hotărârea din simpatie şi din propunerile făcute de stări să le distribuie îmbră-
cămintea necesară  precum: dolmanul pe orice timp, nădragii şi câte o pelerină pen-

tru doi ani pentru fiecare soldat simplu, 
călăreţ şi pedestru  şi pentru subofiţe-
rii mai mici decât stegarii, de către Co-
misarii de Îmbrăcăminte dispuşi pe lân-
gă fiecare District în aşa fel încât Ordi-
nul Vitejesc să nu aibe de a se plânge 
de nimic în ceea ce priveşte asigurarea 
îmbrăcămintei sale.”  (Din Regulamentul 
Militar General, 1707)

Stabiliţi, în ce a constat esenţa stră-
duinţelor exprimate în text! Arătaţi, 

în ce caz ar fi existat speranţa realizării 
obiectivelor exprimate în text! [ T ]

Atac de jaf al curuţilor

De ce a fost armata de curuţi de neîntrecut în ata-
curile militare de jaf? Ce scopuri militare puteau fi 

atinse prin atacurile de jaf? [ T ]

Datele privind efectivele trupelor armatei imperiale şi ale celei de curuţi

Cum au evoluat raporturile de forţă referitoare la efectivele 
de militari între cele două armate? Ce factori au avut influen-

ţă asupra efectivului armatelor respective?   [ T ]

Urmăriţi traseul ofensivei 
curuţilor! Ce factori au deter-

minat locurile în care s-au putut 
instala curuţii? Din cauza căror 
specificităţi au rămas unele teri-
torii sub stăpânirea Habsburgilor? 
Trageţi concluzii în baza deplasă-
rii armatelor de curuţi şi a celor 
imperiale! Comparaţi informaţiile 
procurate de pe hartă cu datele 
privind efectivele militare! [ T ]

Perioada ofensivei curuţilor (1703-1705)    
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DIETELE CURUŢILOR  
„(…) Articolul doi. Deoarece Casa de Austria s-a prefăcut 
într-un mod atât de perfid străduindu-se a ne cauza pie-

rirea ne-a tratat în mod vitreg căci ea abuzând de autoritatea şi puterea sa regească şi 
neasumându-şi nici o răspundere faţă de patria noastră (care sunt pe îndelete descri-
se în legile Ţării noastre şi în diplomele ei), nelunând în seamă acestea şi cu fel şi fel 
de pretexte a săvârşit violenţe şi vărsări de sânge cu intenţia de a stârpi această Na-
ţie Maghiară, (…) şi s-a transformat în duşmanul Stărilor locuitoare ale Ţării şi ale li-
bertăţilor lor (…)

Articolul şase. Ajungând ţara noastră în starea deplorabilă descrisă mai sus, pentru 
continuarea luptelor noastre de acum de dragul recâştigării vechilor noastre libertăţi, 
având nevoie de plata unor cheltuieli, apoi pe lângă veniturile ţării şi pentru întreţi-
nerea cu cele necesare vieţii în Ordinul Vitejesc pe timp de iarnă şi de vară sau alimen-
taţie, cu ţoţii unul câte unul fără nici o excepţie, am rânduit un ajutor bănesc de două 
milioane ca să se adune în ţară.”   (Din punctele dietei de la Ónod, 1707)  

„Hotărârea a 9-a. Pentru consolarea celora din rândul ţăranilor, care îşi asumă în pre-
zent, şi o vor face şi pe viitor, servirea patriei, hotărâm şi dispunem ca toţi cei care au 
rezistat cu credinţă şi devotament în acest război, să fie eliberaţi şi scutiţi pe vecie de 
sub jurisdicţia domnilor lor de pământ ca să se poată muta atât ei cât şi copiii lor de 
pe pământul domnilor de pământ; se va îngriji de locuirea lor şi de acordarea unor 
privilegii speciale asemenea oraşelor de haiduci, dacă se înfăţişează în faţa măriei sale 
principele.”  (Hotărârea dietei de la Sárospatak, 1708)  

Faceţi un rezumat al conţinu-
tului fiecăriu punct! Explicaţi, 

ce intenţii au existat în spatele 
schimbării felului de a se raporta 
faţă de Habsburgi! Ce a făcut ne-
cesar formularea celui de-al şase-
lea punct? Analizaţi consecinţele 
acestuia!  [ T ]

Stabiliţi, cui şi ce anume pro-
mite hotărârea! Comparaţi 

această dispoziţie cu cele emise la 
începutul luptei de eliberare! Expli-
caţi contextul schimbării de atitudi-
ne! [ T ]

Banii din timpul luptei de eliberare care au fost denumiţi libertas datorită înscripţiei de pe 
steaguri şi monede: Cum deo pro Patria et Libertate – Cu Dumnezeu pentru patrie şi libertate

De ce au fost emise puţine monede libertas din aur? Ce efect a 
avut asupra soldaţilor şi a stării de spirit a oamenilor faptul că cei 

mai mulţi bani de acest fel au fost din aramă? Arătaţi ce legătură există 
între această problemă şi articolul 6. al dietei din 1707!  [ T ]

ÎNFRÂNGERE MILITARĂ – 
PACE CU COMPROMISURI  

„Intenţia Maiestăţii Sale nu este deloc aceea ce a-l con-
sidera  pe acest principe un răzvrătit împotriva împăra-
tului. El îl consideră ca urmaş legitim al bunicului său 

Ragotzi (Rákóczi), principe suveran al Transilvaniei care odinioară a fost aliatul Fran-
tei şi al Suediei. Pe drept crede că împăratul uzurpează puterea acestui principat iar 
principele Ragotzi luptă pentru drepturile sale (…)”   (Ludovic al XIV-lea)  
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Campaniile imperialilor                          Teritorii stăpânite de curuţi în 
                      1708                          momentul depunerii
                      1709                           steagurilor (1711)

                      1710
                      1711  

Campaniile curuţilor
                      1708
                      1709
                      1710

Teritoriile ocupate de imperiali
              stăpânit tot timpul de ei

              până la sfârşitul lui 1708                           până la sfârşitul lui 1710

              în 1709                                                        la începutul lui 1711

Rákóczi

Perioada pierderilor teritoriale ale curuţilor 
(1707–1711)

Urmăriţi etapele pierderilor teritori-
ale ale curuţilor! Pierderea căror bă-

tălii şi a căror cetăţi a însemnat un punct 
de cotitură în istoria militară a luptei de 
eliberare! Evaluaţi situaţia militară de la 
începutul şi de la sfârşitul tratativelor de 
Pace din Sătmar!  [ T ]

Stabiliţi, ce părere are Ludovic al 
XIV-lea despre Rákóczi? Arătaţi care 

a fost contextul aprecierilor făcute de re-
gele Franţei!  [ T ]
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„În primul rând. Deoarece principele stărilor Republicii Poloneze şi al Ţării Ardea-
lului a promis maiestăţii sale ţarului că, în baza prezentului tratat, va accepta coroa-
na Poloniei dacă Republica l-ar alege rege prin vot liber (…)

În al treilea rând. Suedezii atacă Polonia cu ocazia campaniei de acum iar în 
această privinţă ambele părţi s-au înţeles că alegerea va fi amânată încercând între 
timp, prin intermediere franco-bavareză, să îi convingă pe sudezi să încheie pace; 
(…)

În al nouălea rând. Maiestatea sa ţarul promite graţios să-l convingă pe măritul 
împărat să restituie libertatea Ungariei şi Ţării Ardealului iar în această privinţă va 
face tot ce-i stă în putinţă. 

În al zecelea rând. Maiestatea sa ţarul trebuie să facă tot posibilul pe lângă prea-
măritul împărat ca acesta să se angajeze solemn şi conform uzanţelor că va păstra 
în poziţia de principe al Ardealului pe preamăritul principe. În final, promite măriei 
sale tot sprijinul în această privinţă.”  (Tratatul dintre Francisc Rákóczi şi ţarul Petru I, 
Varşovia, 10 decembrie 1707)  

„Voinţa mea este ca să tratăm această naţiune cu mai multă înţelegere, să îi pre-
întâmpinăm acea plângere cum că nemţii îi asupresc; trebuie să le arătăm, că eu am 
încredere în ei la fel ca şi în alţii şi îi consider cinstiţi.”   (Carol al III-lea)  

„În primul rând. Acordăm clemenţă pentru viaţa şi toate bunurile mobile şi imo-
bile reputatului Francisc Rákóczi din Ungaria şi părţile anexate acesteia precum şi 
pentru cele ce se află oriunde – în baza împuternicirii depline împărăteşti şi regeşti, 
pe care şi noi, cum am mai spus, o aprobăm cu graţie şi o confirmăm - cu îngăduinţă. 

În al doilea rând. De asemenea, acordăm din bune intenţii graţiere pentru toţi 
adepţii lui Rákóczi, fie ei de rang superior sau inferior, civili sau din sânul armatei, 
deopotrivă pentru unguri şi celor ce fac parte din cele trei naţiuni transilvane dar şi 
celor care în momentul actual se află în ţară precum şi celor care acum se află la re-
putatul Francisc Rákóczi, chiar şi în cazul în care ar exista printre ei care mai devre-
me au dat oricui scrisori de credinţă, în termenul limită amintit în repetate rânduri; 
şi extindem graţierea noastră şi asupra acelora care înainte de prezenta înţelegere 
s-au întors la fidelitatea faţă de sfânta coroană regală, şi deşi promisiunea de graţi-
ere a fost valabilă numai pentru viaţa lor oricând s-ar fi întors şi au depus jurămân-
tul de fidelitate – cu toate că au fost exclusi conform punctelor înţelegerii – prin 
puterea cuvântului rândurilor prezente, extindem graţierea şi asupra bunurilor lor.

În al treilea rând. În privinţa religiei lăsăm în vigoare legile acceptate ale ţării şi 
permitem graţios în baza aceloraşi legi şi exercitarea religiei dimpreună cu iniţia-
tivele legislative ce ţin de acestea atât în Ungaria cât şi în Transilvania; nu vrem să 
oprim pe nimeni ca să se înfăţişeze în faţa noastră şi a maiestăţii regale sau în faţa 

dietei pentru a-şi putea prezenta 
plângerile. (…) 

În al nouălea rând. Pe lângă 
faptul că vom păstra cu sfinţenie 
drepturile, privilegiile şi libertăţi-
le Ungariei şi ale Transilvaniei, nu 
permite sub nici o formă ca în ciu-
da graţierii iertătoare să se ivească 
prilej pentru noi tensiuni şi certuri. 

În al zecelea rând. Se păstrea-
ză neatins nu doar acea posibilita-
te ca la dietele ce vor urma să poa-
tă fi prezentate plângerile ci chiar 
se poate solicita aprobarea graţio-
sului împărat în privinţa acelor tre-
buri care într-adevăr servesc ferici-
rea şi cinstea naţiunii exprimate în 
formă liberă cu respectul cuvenit 

Ce diferenţă este între pre-
darea drapelului şi predarea 

armelor? În ce măsură prezintă 
ilustraţia de epocă predarea dra-
pelului şi în ce măsură  umilirea 
învinşilor?[ T ]

Predarea drapelului la începutul lui martie 
1711. Marea majoritate a soldaţilor curuţi a 
încheiat uşurată bătălia, deoarece pacea le 
asigura amnestia.

Faceţi un rezumat al înţele-
gerii! Explicaţi, ce scopuri po-

litice au făcut necesară semnarea 
tratatului?  [ T ]16

17

18

Ce motive l-au putut deter-
mina pe Carol al III-lea să îşi 

formeze atitudinea sa?  [ T ]



Ungaria în epoca modernă / 261

şi pe cale legală. Astfel, aşadar nimeni nu trebuie să se îndoiască de faptul că ma-
iestatea sa regală nici că poate face mai mult în privinţa păstrării legilor Ungariei şi 
ale Transilvaniei şi prin faptul că în demnităţile ţării îi va ridica pe fiii acestei patrii 
şi vrea să depună mărturie întregii lumi creştine că în privinţa bunelor intenţii faţă 
de Ungaria şi Principatul Transilvaniei maiestatea sa nici că ar putea face mai mult.”  
(Din Pacea de la Sătmar, 1711)   

Aşezaţi într-un tabel nemulţumirile formulate în manifestul lui Rákóczi şi punctele 
principale ale Păcii de la Sătmar! Stabiliţi, în ce chestiuni a făcut dinastia concesii şi în 

care, stările maghiare! Stabiliţi, care au fost nemulţumirile nerezolvate! Explicaţi, care au 
fost interesele lui Károlyi şi care au fost cele ale curţii în încheierea înţelegerii!  [ T ]

Steag decorat cu stema lui Rákóczi. Steagurile 
au fost depuse dar lupta nu a fost în zadar, ea 
asigurând locul Ungariei în cadrul imperiului.  
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ePacea de la Sătmar a des-

chis un nou capitol în istoria 
Ungariei. Ţara s-a integrat 
acum mai puternic în Im-
periul Habsburgic. De ace-
ea, acest moment de coti-
tură este apreciat în mod 
diferit de către istoriogra-
fie şi opinia publică. Diver-
sitatea punctelor de vede-
re poate să aibă motive di-
ferite dar un punct de vede-
re substanţial este raporta-
rea la rezultatele şi eşecurile 
ce decurg din semnarea ei. 
Putem ajunge la un rezultat 
diferit dacă ne referim la si-
tuaţia participanţilor la lup-
ta de eliberare (care de ase-
menea a fost diversă) sau la 
scopurile militare a aceste-
ia pe care generaţiile de mai 
târziu le-au scos în evidenţă 
(de exemplu, independenţa 
naţională sau situaţia clase-
lor sociale asuprite). Decisiv 
poate fi şi faptul, cum este 
apreciată evoluţia ţării de 
după încheierea pactului.

Pacea de la Sătmar a des-Pacea de la Sătmar a des-

după încheierea pactului.

„Astfel, în realitate autonomia şi independenţa presupusă a fi asigurate prin 
compromisul încheiat a asigurat avantaje doar pentru o pătură îngustă în timp ce 
pentru majoritatea oamenilor nu a oferit posibilitatea dezvoltării şi ridicării sociale 
libere. Influenţa curţii de la Viena asupra intereselor ţării s-a păstrat pe mai depar-
te aproape nelimitat, diferenţa faţă de ultimele două secole a fost doar aceea că au 
încercat să se folosească de resursele ţării nu prin violenţă ci prin păstrarea drep-
turilor constituţionale şi a privilegiilor stărilor. În vremurile ce au urmat, asupra ţă-
rii noastre s-a abătut perioada întunecată a servituţiei coloniale care a fost prin fi-
rea sa contrară oricărei pături sociale. Tocmai de aceea, după aproape un secol, no-
bilimea maghiară s-a împotrivit din nou puterii străine, asupritoare.” (Mód Aladár: 
400 év küzdelem az önnáló Magyarországért/ 400 de ani de lupte pentru Ungaria in-
dependentă, 1951)

„Pacea de la Sătmar din 1711 a fost de fapt modificarea în favoarea Habsburgi-
lor a raporturilor interne survenite în urma războiului de eliberare. Chiar dacă abso-
lutismul s-a situat acum pe poziţii mai puternice iremediabile decât în anii anteri-
ori împărţirea puterii a revenit la starea sa din perioada 1608-1670. Deoarece după 
izgonirea turcilor Ungaria a putut în sfârşit să se apropie din nou de Europa, acest 
lucru a însemnat că ea – a se întelege: nobilimea ei, chiar dacă în cadrul Imperiului 
Habsburgic, de acum mereu sub un domnitor Habsburg, a putut dispune liber de 
modalităţile acesteia.  Chiar dacă a rămas împărţită în mai multe entităţi căci pacea 
de la Sătmar nu a inclus şi chestiunea reunificării cu ţara a părţilor administrate se-
parat de către Viena (Transilvania, zona grănicerească sârbească).

Pacea nu a conţinut nici un fel de garanţii internaţionale, astfel că marea între-
bare a fost dacă Curtea se va ţine de cuvânt şi dacă înţelegerea va fi pusă în practi-
că.” (Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás/ Epoca de glorie şi de declin, 1990)                   

„Condiţiile păcii, în aparenţă, au conţinut numai referiri la condiţiile în care par-
ticipanţii la lupta de eliberare condusă de Rákóczi puteau fi amnestiaţi. Privind mai 
de aproape documentul putem stabili că acesta a conţinut condiţii foarte favorabi-
le pentru curuţii învinşi.  Chiar lui Rákóczi însuşi i se promite retrocedarea moşiilor 
sale – cu excepţia cetăţilor – cu condiţia să depună armele în trei săptămâni. (…) În 
afara amnestiei largi, documentul mai conţine şi câteva promisiuni importante re-
feritoare la afacerile ţării. Conform acestora, regele va menţine libertăţile Ungariei 
şi Transilvaniei printre care şi privilegiile iaşilor, cumanilor şi a oraşelor haiduceşti. 
Rămân în vigoare şi legile religioase, regele desfiinţează oficiile străine evoluţiei so-
cietăţii maghiare, printre care şi Neoacquistica Comissio  [Comisia Teritoriilor Re-
cent Achiziţionate]. Stărilor li s-a dat posibilitatea să îşi înainteze regelui plângeri-
le pe cale legală.”  (Bertényi Iván–Gyapay Gábor: Magyarország rövid története/ Scur-
tă istorie a Ungariei, 1992)

Comparaţi diferitele aprecieri ale istoricilor, privitoare la Pacea de la Sătmar! Selectaţi 
părerile în funcţie de punctele de referinţă!  [ T ]
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EFECTELE REFORMEI  Reforma bisericească din Ungaria 
a declanşat o adevărată înflorire a scrisului în limba 
maghiară. Au fost publicate traduceri ale Bibliei (Károli 
Gáspár, Vizsoly, 1590),  psaltiri şi manifeste. Prin interme-
diul misionarilor, operele tipărite au ajuns, faţă de deceni-
ile anterioare, la pături sociale mult mai largi. Prin acestea 
dar şi prin disputele teologice limba maghiară a cunos-
cut o dezvoltare simţitoare. În ţara dezmembrată în bucăţi 
unul dintre punctele de legătură între aceste bucăţi a fost 
tocmai cultivarea culturii în limba maternă. Pe lângă cărţi-
le cu caracter religios, au apărut şi cărţi cu teme istorice şi 
memorii (de  exemplu, Forgách Ferenc, Bethlen Miklós) în 
limba maghiară.   

Tipărirea a devenit o ramură industrială separată: au 
fost înfiinţate o serie de tipografii (Sárvár, Sárospatak, De-
breţin, etc.). Reforma a creat şi în Ungaria un sistem şcolar 
de calitate. Renumitele şcoli, așa-numitele colegii au în-
deplinit rolul educativ în toate părţile ţării (Alba Iulia, Cluj, 
Oradea, Debreţin, Sárospatak). Elevii protestanţi au avut 
posibilitatea ca apoi să îşi lărgească cunoştinţele la univer-
sităţile protestante occidentale (de exemplu, Wittenberg). 

Un capitol aparte al istoriei culturii maghiare se leagă 
de epoca de glorie a Transilvaniei. Gabriel Bethlen s-a do-
vedit a fi un susţinător mărinimos (mecenat) al culturii.  A 
înfiinţat o şcoală superioară la Alba Iulia şi a acordat sprijin 
renumitelor școli din Transilvania (Aiud, Cluj).  În privinţa 
sprijinirii culturii nici Gheorghe Rákóczi I nu a rămas mai 
prejos faţă de predecesorul său.  Marele domnitor calvin 
nu a dat mare importanţă luxului de la curtea sa, însă şco-
lilor cu atât mai mult.  La Sárospatak, care la mijlocul se-
colului al XVII-lea aparţinea de Transilvania, a fost adus re-
numitul pedagog moravian Jan Komenský (Comenius, în 
forma latinizată) care a introdus cele mai moderne metode 
pedagogice. Principii au sprijinit studiile în străinătate 
ale studenţilor talentaţi.  Mulţi dintre ei au devenit per-
sonalităţi marcante ale culturii transilvane. S-a întors din 
străinătate şi Apáczai Csere János ca să predea în limba 
maghiară ştiintele moderne. Apáczai a făcut popular ge-
nul său ştiinţific preferat: a realizat o enciclopedie în lim-
ba maghiară creând o operă care a reunit ştiinţele epocii. 
Iar el nu a fost singurul în acest sens: elevul de odinioară al 
colegiului din Aiud tipograful Misztótfalusi Kis Miklós de 
asemenea şi-a sacrificat cariera în Occident pentru a reve-
ni în ţară. Reîntors în Transilvania a publicat Biblia în limba 
maghiară, psalmii lui Szenci Molnár Albert  şi un abecedar. 

REÎNNOIREA CATOLICĂ În secolul al XVII-lea şi în Ungaria 
s-a făcut simţită mişcarea de reînnoire a catolicismului. În 
propagarea credinţei Pázmány Péter a acordat educaţiei 
un rol deosebit: înfiinţarea multor şcoli se leagă de numele 
său. El a fost cel care a înfiinţat universitatea de la Na-
gyszombat (Târnavia, 1635) care funcţionează neîntrerupt 
până în zilele noastre (continuatoarea de drept a acesteia 
este Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta). Scrie-
rile sale polemice în limba maghiară constituie opere 
alese ale literaturii maghiare baroce. Şi biserica catolică 
a văzut în tipărirea cărţilor un mijloc de difuzare a credin-

ţei. Astfel a apărut şi traducerea bibliei catolice (Káldi 
György, 1626). Descrierile despre vieţile sfinţilor precum 
şi scenele de teatru jucate cu elevii (drame jucate în şcoli) 
au servit cugetarea religioasă şi îndreptarea moravurilor. 

ARHITECTURĂ  Arhitectura maghiară a urmat şi în epoca 
modernă timpurie curentele europene ale acelor timpuri. În 
secolul al XVI-lea renaşterea a continuat să se răspândească. 
Odată cu reafirmarea catolicismului şi în Ungaria s-a răspân-
dit stilul arhitectonic baroc la biserici, prima realizare de 
seamă fiind, ridicarea bisericii arhiepiscopale din Nagys-
zombat. În secolul al XVII-lea şi în Ungaria barocul a devenit 
stilul dominant. Cele mai îngrijite clădiri au fost bisericile 
şi castelele dar s-au construit şi multe case ale burgheziei. 

Cetăţile sunt amintiri arhitecturale ale războaielor. Cetă-
ţile gotice din vremurile anterioare nu mai puteau proteja 
oamenii în mod corespunzător. Zidurile lor înalte şi subţiri 
nu au mai rezistat artileriei, iar suprafaţa lor mică nu a per-
mis în perimetrul lor o garnizoană cu un efectiv mai mare. 
Din această cauză cetăţile noi precum şi cele modificate 
au fost împrejmuite cu ziduri mai joase şi mai groase. În 
Ungaria regală şi în Transilvania au fost construite cele mai 
moderne cetăţi. Fortăreţele prevăzute cu bastioane itali-
ene vechi, iar apoi cele noi, au putut rezista mult timp
artileriei datorită zidurilor lor groase iar turnurile staţionate 
în cazemate au putut deschide foc lateral asupra inamicului. 

În cetăţile, oraşele cucerite de către turci au fost înfiinţa-
te băi, locuri de rugăciune (geamii şi minarete) dând un 
aspect oriental localităţilor iniţial creştine.

VIAŢA ÎN CETĂŢILE DE MARGINE  Atacurile de jaf specifi-
ce atât anilor de război cât şi celor de pace au avut efecte 
asupra modului de viaţă al oamenilor din toate categoriile 
sociale.  Moartea şi distrugerile au devenit parte integran-
tă a vieţii cotidiene. În timp de un secol şi jumătate rezulta-
tul muncii a mai multor generaţii a căzut victimă războaie-
lor. Forme de mult uitate ale umilirii sociale au devenit din 
nou realitate pentru contemporanii acelor timpuri. Zeci de 
mii de familii maghiare au fost răpite, deportate şi vândute 
– membrii ai aceleiaşi familii fiind despărţiţi cu forţa – în 
pieţele de sclavi ale Imperiului Otoman. 

Ordinul vitejilor, reinstituit ca urmare a războaielor, a 
dat naştere unui mod de viaţă specific. Ostaşii din cetăţi-
le de margine au fost recrutaţi mai ales din rândul nobilii 
refugiate din teritoriile ocupate de turci. Încadrarea lor mi-
litară le-a permis să îşi asigure existenţă deşi doar rare ori 
îşi primeau solda (nici bani, nici postav).  De aceea, tehnica 
atacurilor de jaf învăţate de la turci le-a asigurat traiul 
de zi cu zi. De multe ori i-au păcălit pe turci şi din însărci-
narea stăpânului feudal de odinioară au colectat impozi-
tele din teritoriul ocupat de turci. Foamete, moarte şi dese 
căderi în prizonierat le-a caracterizat viaţa de zi cu zi. Mulţi 
dintre oşteni, din cauza tratamentelor medicale încă foarte 
precare la aceea epocă, nu au supravieţuit nici celor mai 
mici răniri. Rănirile care au afectat organele interne au în-
semnat moarte sigură.  Iar oştenii rămaşi în viaţă dar ajunşi 
invalizi nu şi-au putut asigura subzistenţa.  

40. Cultură şi mod de viaţă în Ungaria epocii moderne timpurii
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EFECTELE REFORMEI   
„Scumpa mea naţiune! Îmi dovedeşti îndestulat intere-
sul meu plin de sârguinţă de a-ţi fi drag dacă mi-ai per-

mite mai degrabă această dublă cerinţă pe care neputând-o face altfel public, tre-
buie să o expun aici.

I. Străduieşte-te – mai mult decât ai făcut-o până acum – să te împodobeşti cu 
priceperea cărţilor şi a scrisului . Căci pe drept cuvânt aceasta nu e puţină podoa-
bă, nobleţe, lumină şi fericire a acestei naţiuni sau a oricărei persoane singuratice; 
precum e contrariul acesteia prin spurcăciunea, bădărănia, întunericul şi boala ne-
ştirii de carte.

Iar fiindcă e imposibil cineva să ajungă la cunoaşterea tuturor ştiinţelor cuprin-
se în cărţi şi a limbilor pe care acestea se sprijină, iată ce este ceea ce eu aici vreau 
să propun şi la ce mă refer prin sfatul meu: ştiinţa cititului. Dacă cineva nu poate 
mai mult decât măcar să citească în limba în care s-a născut, şi prin aceasta îşi poa-
te fi de mare folos. 

Acest lucru îl urmăresc şi alte naţii creştine, printre care dacă ne tupilim, vedem 
marea lor fericire într-astea şi nu ne putem abţine să ne tot minumăm prin cuvinte 
de laudă de starea lor şi să ne ruşinăm cu capul plecat de cea a noastră. Aici ar tre-
bui să cauţi până vei găsi acea persoană care să nu ştie să citească şi încă la fel cum 
printre bărbaţi şi printre femei. (…)

1. Cărţile printre noi sunt puţine şi scumpe. În ceea ce priveşte această deficien-
ţă, ar trebui s-o lecuim între noi. Ca să îi determin pe oamenii învăţaţi de-ai noştri 
să se implice în aceste treburi, eu nu mă consider demn. Eu cred că vor face tot ce 
le stă în putinţă ca să se ocupe de asemenea lucruri trebuincioase tuturor precum 
şi în folosul traiului din ştiinţa de carte pentru înfiinţarea de şcoli care să stimuleze 
poporul.” (Cuvântul înainte al lui Misztótfalusi Kis Mikós la Psalmi, 1686)

Stabiliţi, ce consideră a fi menirea sa Misztótfalusi Kis Miklós! Stabiliţi, care este acel 
domeniu căruia îi acordă o importanţă deosebită! Căutaţi  o legătură între reformă şi 

punctul de vedere al autorului! [ T ]

„Împărţirea imperiului
Acest imperiu este de trei feluri: principat, administraţia stărilor şi comunelor. 

Căci fiecare naţie şi oraş este administrat de un consiliu sau de stările superioare sau 
de către un om. Şi orice vei fi aflat tu, fără vreuna dintre aceste forme nu vei găsi a 
exista nici o societate şi nici în ea vreo altă formă decât acestea. (…) 

Dar care dintre acestea trei este mai bună? De multă vreme se tot discută şi pre-
cum se vede nici Cornelius Tacitus nu a găsit un răspuns. Forma aleasă şi rândui-
tă pe baza societăţii comunale, se zice că e mai lăudabilă şi ar aduce multe foloase; 
or dacă chiar poate fi de folos, ea nu poate fi permanentă. Eu chiar dacă nu aprob 
acest lucru dar îl prezint aşa cum trebuie, consider că principatul este mai bun. Iată 
considerentele mele; că cea mai veche formă, mai bună şi mai dumnezeiască este 
principatul . Şi cu siguranţă că fiecare popor mai vechi la început a depins de un 
rege. Şi acesta a numit pentru prima dată pe pământ imperiul. Astfel că Justinus 
pe drept cuvânt îşi începu în felul următor scrierea: la începuturile acestor impe-
rii lumeşti, domnitori asupra popoarelor şi neamurilor au fost regii. Mai doresc să 
adaug, că principatul este pe cât se poate de firesc. (…) Prea mulţi conducători la ce 
ar duce? Ar atrage războaie după sine ca şi cum doi sori ar vrea să strălucească din 
care cauză s-ar putea să-i mistuie focul pe toţi. Căci e greu ca puterea şi înţelegerea 
să stea în bună pace la un loc. De aceea este în folosul păcii ca toată puterea să fie 
în mâna unui singur om. Am citit, ba chiar am şi văzut că de multe ori ţării cuprinse 
de instabilitate nu i s-a găsit alt leac decât acela de a fi condusă de un singur om.”  
(Laksai János: Despre ştiinta societătii civile, 1641)

Stabiliţi, ce înţelege autorul prin tipuri de imperii! Schiţaţi în limbajul de azi ce înţe-
lege Laskai prin cele trei tipuri de imperii! Stabiliţi, care sunt trăsăturile care diferă şi 

de ce consideră autorul forma principatului ca fiind cea mai bună! Comparaţi viziunea lui 
Laskai cu ideile privind formele de guvernare ale epocii sale! [ T ]

Coperta Bibliei de la Vizsoly tradusă de către 
Károli Gáspár

Ce rol a avut Biblia de la Viz-
soly în dezvoltarea limbii ma-

ghiare?  [ T ]

„(…)  este permis să du-
cem un dar la fiecare casă a 
lui Dumnezeu. Alţii să ducă 
aur, pietre preţioase. Eu duc 
ceea ce pot duce, adică Biblia 
toată pre limba ungurească 
pe care mulţi s-au străduit s-o 
traducă, dar n-au izbutit s-o 
facă. Din această cauză cer 
fiecărui cetitor creştin ca pe 
mine pentru munca mea să 
nu mă ponegrească şi să nu 
îmi facă viaţa amară ci să apu-
ce şi să citească cu mare fri-
că de Dumnezeu şi recunoş-
tinţă Biblia tradusă pre lim-
ba ungurească.”  (Intruducerea 
lui Károli Gáspár la traducerea 
Bibliei, 1590)

Formulaţi care sunt argu-
mentele autorului în favoa-

rea realizării traducerii! Stabiliţi, în 
ce măsură reflectă argumentele 
lui Károli strădaniile generale ale 
reformei şi în ce măsură le depă-
şeşte pe acestea!  [ T ]
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REÎNNOIREA CATOLICĂ  
„Iată, ascultaţi scumpii mei Maghiari ce răspunsuri dau 
la scrisurile noastre noii cioplitori de credinţă: nu soci-

etatea este neştiutoare, ci toată faima şi mândria lutheranilor: Academia de la Wit-
tenberg şi prim superintendentul acesteia. Fiecare răspuns al vostru este născoci-
re, batjocoră, ipocrizie, orgoliu. Nici nu au alt mod de a scăpa de adevărul care îi su-
focă. Căci chiar de ar începe să scoată fum creierul de atâta cugetare: nu vor găsi 
niciodată în Sfânta Scriptură nici un articol cu care ei să ne poată combate pe noi. 

     De aceea, nu mergeţi Scumpilor mei Maghiari fără nici un motiv ca vitele legate 
de coarne în abatorul pierzaniei veşnice! Nu vă încredeţi orbeşte predicatorilor cu 
gură mare: deschideţi-vă ochii; aveţi grijă de sufletele voastre: căci drept vă spun că 
noii voştri învăţători vă duc în groapă! 

Să dea Dumnezeul creator al cerului şi pământului pentru meritele mijlocitoru-
lui Iisus Hristos ca toţi dimpreună să-l slujim pe sfinţenia sa într-aceeaşi credinţă şi 
religie! Amin.” (Pázmány Péter: Setét hajnalcsillag/ Luceafărul de dimineaţă cel întu-
necat, 1627)

Subliniaţi în text părţile specifice stilului baroc! Selectaţi şi explicaţi expresiile meta-
forice folosite de Pázmány! Formulaţi, care a fost esenţa intenţiilor lui Pázmány!  [ S ]

„Când mulţi vor să mă convingă să îmi public predicile mele, lucru la care 
m-am gândit eu însumi, două lucruri m-am ţinut nedumerit în luarea 

unei decizii. Primul a fost acesta: dacă este oare nevoie ca pentru slă-
virea lui Dumnezeu şi refacerea sfintei biserici a Ungariei să pun la dis-
poziţia tiparniţei tot ceea ce am propovăduit până acum cu viu grai, 

ordonând şi extinzând acestea? 
      Măcar dacă ar exista preoţi destui care ar învă-

ţa poporul prin predici: dacă vreţi, atunci ar fi cu pri-
sosinţă tipărirea predicilor în limba maghiară. Dar văd 

foametea după cuvântul lui Dumnezeu: Văd cum din 
cauza lipsei de preoţi nu putem da oameni ai bisericii 
peste tot; ci trebuie să le încredinţăm licenţiaţilor [la-
ici care îndeplinesc funcţii bisericeşti] această sarcină 
ca să citească predicile. (…) Am de asemenea în ve-
dere faptul că preoţii parohi nu sunt toti la fel de edu-
caţi, nu îşi procură deopotrivă cărţi bune şi atunci nu 
se pricep în aceeaşi măsură să facă predici. De aceea, 

consider că ar fi de cuviinţa funcţiei mele păstoriceşti şi 
pentru mulţi folositor şi necesar ca în strădaniile mele de 

a-mi tipări predicile să nu cunosc nici o osteneală. (…) 

Požun

Buda Pesta
Győr

Pápa

Alba Iulia

Debreţin

S árospatak

Aiud

Oradea

Segedin

Sibiu Braşov

Bártfa

Drava

Dunărea

Mureş
Ti

sa

O
l t

Someş

Dunav

Sava

1500 –1540

1541–1570

1571–1600

Şcoli Catolice

Reformate

Evanghelice

Antitrinitariene

Turceşti

Frontiere în 1568

IM
PE

RI
UL

RO
M

A
N

O
-G

ER
M

AN

I
M

P

E
R

I
U

L
O

T
O M A

N

I M
P E R I U L

O T O M
A N

Efectele culturale ale reformei

Ce domenii ale vieţii cultura-
le au fost cel mult impulsio-

nate de către reformă? Prezentaţi 
în baza hărţii răspândirea în spaţiu 
a efectelor culturale ale reformei! 
Ce cauze a avut această răspândi-
re? [ T ]

Universitatea din Nagyszombat (Târnavia) 
întemeiată de către Pázmány Péter, antece-
soarea Universităţi Eötvös Lóránd din zilele 
noastre

Ce stil arhitectonic prezintă 
complexul de clădiri? De ce a 

considerat important Pázmány ri-
dicarea nivelului de educaţie?[ [ T ]
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I. Chiar dacă am scris mult în limba latină din Scriptura Domnului 
şi din învăţăturile vechilor sfinţi părinţi şi învăţaţi lumeşti: căci de mul-
te ori are putere mai mare ori mai slabă cele spuse în acea limbă. Dar 
cuvintele latine au fost tipărite cu litere aparte şi mai mici. Iar apoi am 
rânduit ca forma lor ungurească, pentru cei ce nu cunosc limba latină 
sau care nu vor să citească în limba latină în faţa comunităţii, să nu aibă 
de pierdut scrisul în ungureşte; şi să curgă într-aşa fel textul de parcă 
nici nu ar fi întrepuse cuvinte latine. Şi mai doresc să tălmăcesc un lu-
cru, pentru cei care vor citi din această carte în faţa comunităţii, să sară 
peste formulările în limba cultă şi să citească doar ceea ce-i scris pe un-
gureşte. Căci este de prisos şi plictistor să citeşti în limba latină în faţa 
comunităţii căci cuvintele latine amestecate mai degrabă îi zăpăceşte 
pe cei mai slabi de minte decât să le inducă cunoaşterea. Şi predica va 
fi astfel mai scurtă dacă frazele latine rămân pe dinafară.” (Pázmány Pé-
ter despre predică, 1636) 

Una dintre multele scrieri 
polemice ale lui Pázmány 

În ce limbă şi-a 
scris Pázmány 

scrierea polemică? 
Ce efecte culturale a 
avut reînnoirea cato-
lică?  [ T ] 

Enumeraţi care sunt sarcinile primordiale con-
siderate de către Pázmány în privinţa preoţimii! 

Stabiliţi, ce oportunităţi vede Pázmány în răspândi-
rea tipăririi cărţilor! Stabiliţi, cum apreciază Pázmány 
rolul limbii maghiare în viaţa religioasă! Formulaţi pe 
scurt caracteristicile modului de gândire ale lui Páz-
mány! Comparaţi gândirea şi activitatea cardinalului 
cu cele învăţate despre reînnoirea catolică [ T ]

ARHITECTURĂ
Biserica iezuită din Nagyszombat (Trnava). 

Biserica a fost ridicată pe 
cheltuiala palatinului Eszterházy Miklós 

Ce însemnătate a avut Nagyszombat (Trnava) în Ungaria secolelor XVI-
XVII? În ce stil a fost construită biserica? Ce indică persoana ctitorului 

bisericii?  [ T ]

Dezvoltarea construcţiei de cetăţi în Ungaria

Faceţi distincţie în baza desenului între diferitele perioade ale construi-
rii de cetăţi în Ungaria! Ce schimbări politice, economice, sociale şi teh-

nice au influenţat construirea de cetăţi?  [ T ]

8

9

10

11

turn pentru locuit

turn exterior

bastioane italiene
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„Tinódi Sebestyén către toţi cititorii culţi de 
orice stare cu recunoştinţă şi rugăciune întru 
Dumnezeu!
     M-am gândit să scriu această cărticică de 
faţă ca o binecuvântare de folos pentru vi-
tejii unguri care mânuiesc spada strâmto-
raţi în cetăţi pentru a putea să reziste împo-
triva duşmanului păgân şi să-l învingă toto-
dată; căci aşa se cuvine unui bun creştin să 
lupte cu dracul cu trup şi suflet: căci tot după 
mersul acestei lumi cum se cuvine a ne lup-
ta cu duşmanul păgân, să ne opunem aces-
tuia  şi să câştigăm viaţa veşnică. (…) Eu gân-
dindu-mă şi văzând toate astea în sărmana 
Ungarie ce lupte crâncene începură a fi: să 
le descriu căci cine rămâne în amintire, nu va 
muri. Gândind eu toate acestea şi ascultând 
poveţele domnilor şi prietenilor mei: m-am 
străduit eu cu puţina mea minte a mă ocu-
pa de toate acestea şi să scriu acele câteva 
povestiri ca apoi să le adun şi să le fac publi-
ce ca să rămână amintire veşnică printre cro-
nicari, căci mult am trudit cu această mun-
că, am alergat, m-am interesat şi mult am şi 
cheltuit. Am notat de la viteji smeriţi care au 
fost de faţă în aceste treburi; şi nu am scris ni-
mic fals nici de dragul banilor ori al prieteniei 
sau de frică – ceea ce am scris chiar dacă pu-
ţin, am scris pe drept cuvânt”.   (Tinódi Lantos 
Sebestyén: Cronica, 1554) 

Stabiliţi, de ce şi-a considerat Tinódi impor-
tantă opera sa! Stabiliţi, ce principii de istori-

ograf a mărturisit autorul!  [ T ]

Cetatea Eger

Ce s-a întâmplat 
cu clădirile mai 

vechi care au existat 
în cetate, de pildă 
cu catedrala? De ce 
a fost nevoie de mă-
rirea dimensiunilor 
cetăţii? Cu ce fel de 
construcţii de apărare 
a fost prevăzută ceta-
tea?  [ T ]

Execuţia unor soldaţi trădători 

Ce metodă de execuţie se poate vedea în imagine? Ce scopuri au putut 
servi torturile inumane? Ce efecte au putut avea aceste metode asupra 

soldaţilor? [ T ] 

Duel maghiaro-turcesc

În ce împrejurări au putut avea loc asemenea duele ca şi cel cuprins 
în gravură? Ce a însemnat pentru un oştean al cetăţilor de margine 

participarea la un asemenea duel?  [ T ]

12

13

15
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VIAŢA ÎN CETĂŢILE DE MARGINE  
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Apáczai Csere János (1625-1659) a provenit dintr-o familie de secui săraci. Însă copilul talentat şi sârguincios a 
atras atenţia profesorilor săi, iar cu sprijinul bisericii reformate şi-a continuat studiile la colegiul din Cluj, apoi la 
cel din Alba Iulia. În 1651 a fost trimis în Olanda unde a studiat la mai multe colegii. După ce a primit titlul de 
doctor s-a căsătorit cu Aletta van der Maetot, o fată dintr-o familie burgheză olandeză. Renunţând la succese-
le sale şi la bunăstare, în 1653 s-a reîntors în Transilvania. A predat la colegiul din Alba Iulia, dar din cauza prin-
cipiilor sale puritane a intrat în conflict cu rectorul său Izsák Balázs care tocmai se refugiase din calea puritani-
lor englezi. A fost nevoit să îşi părăsească catedra, dar cu ajutorul soţiei principelui, Lórántffy Zsuzsanna, a pri-
mit un post la Cluj. La scurt timp după aceasta a murit şi nu peste mult timp a murit şi soţia sa în Transilvania ex-
pusă atacurilor tătarilor.

Apáczai Csere János (1625-1659) a provenit dintr-o familie de secui săraci. Însă copilul talentat şi sârguincios a 

„Având în vedere, Preamilostive domn, că singura mândrie a patriei noastre este să 
schimbăm lucrurile astfel încât să începem a asemăna celelate naţiuni creştine cu naţiu-
nea maghiară: m-am tot minunat tare că în privinţa știinţelor cât de în urmă rămaşi suntem 
de ei; (…) Eu am găsit trei motive a acestei stări vitrege şi anume numărul mic de dascăli 
buni, deştepţi şi fideli, a lipsei unei metodologii a bunei predări şi în final puţinele cărţi 
scrise în limba maghiară (mai ales cele care ar trata starea din şcoli); am dorit din răspu-
teri cu mica mea pricepere şi cu talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat să caut leac măcar 
la una din aceste probleme. Şi fiindcă cea din urmă stare mi s-a părut mai puţin dăunăto-
are, am vrut să-i anihilez mai întâi acesteia otrava, lucru care nici că s-ar fi putut face alt-
fel decât adunând toate disciplinele şi ştiinţele la un loc şi dându-le spre vedere naţiunii 
maghiare. De aici se trage faptul că eu nu mă gândisem la slăbiciunile proprii şi începui 
a scrie la Encyclopedia Maghiară străduindu-mă să îmi ajut astfel sărmana mea naţiu-
ne maghiară chiar dacă nu am putut să-i prezint aur, argint sau pietre preţioase, ci doar
cânepă şi lână. De aceea, cele două mici opere ale mele le-am scris încâ pe când lo-
cuiam acolo sus [în Olanda].” (Apáczai Csere János: Magyar logikácska / Mică logică mag-
hiară, 1654)      

„Iar oricum, chiar dacă aş vrea să imit fapta acestui om de ştiintă devenit atât de 
renumit, aş zice şcoală şi cu asta aş desfiinţa şedinţa. Pentru că de şcoală avem atât 
de mare nevoie iar foloasele ce decurg din ea sunt atât de multiple încât sunt, sau 
mai bine zis, ar trebui să fie cineva nesimţit să nu îşi dea seama de acest lucru, să 
nu-l recunoască. Dar Doamne Dumnezeule! Pe cât de mare este nevoia de şcoală, 
foloasele pe care le aduce, cu atât de mare dacă nu chiar mai mare este mizeria la 
maghiari, aşa de mare este respingerea – ca să nu folosesc cuvântul ură – şi antipa-
tia faţă de ea. Bizuindu-mă pe interesul vostru bineintenţionat, auditoriule, aş dori 
să vă schiţez vouă ambele chestiuni foarte grave în doar câteva propoziţii. De ace-
ea, vă rog în mod repetat, acordaţi-mi un pic din atenţia voastră!

Școala, onorat auditoriu – ca să încep prin a stabili tema precum se cuvine la ori-
ce şedinţă obişnuită – este asocierea dascălilor şi a studenţilor care din punctul de 
vedere al condiţiilor de trai omenesc predau şi învaţă cunoştinte folositoare şi ne-
cesare. Această asociere – care nu poate fi unanimă având în vedere compoziţia di-
ferită a membrilor ei – se va împărţi pe baza sistematizării bazate pe o  cumpăni-
re profundă a unor experţi ai treburilor şcolare şi se va fi împărţită în şcoli prima-
re, şcoli medii şi şcoli superioare. Şi anume într-aşa fel ca şcolile primare să fie şco-
li populare în care să se înveţe măcar cititul, scrisul şi vorbirea corectă în limba ma-
ternă dimpreună cu elemente de religie. De aceea, pe acestea le vom numi şi şco-
li de limbă maternă. (…) 

Nu putem scăpa din vedere nici faptul că fără şcoală în limba maternă care să îi 
înveţe pe copii din fragedă pruncie să scrie şi să citească, creştinismul s-ar transfor-
ma în gândire libertină şi deci în negarea lui Dumnezeu. Acele multe secole petre-
cute sub papalitate ne stau dovadă că acest lucru se produce de la sine dacă este 
neglijată predarea permanentă a catehizmului, lucru care ar fi cu siguranţă o încer-
care zadarnică dacă nu i-am învăţa pe elevi să citească şi să scrie. (…)” (Apáczai Cse-
re János: Despre nevoia primordială de şcoli, 1656)  

Adunaţi şi analizaţi cu ajutorul surselor principalele scopuri ale activităţii lui Apáczai! 
Scoateţi în evidenţă importanţa carierei şi a activităţii sale ca profesor, tragismul său 

şi valorile sale umane!  [ C ]

Foaia de titlu a Encyclopaediei lui Apáczai Cze-
re János

Ce înseamnă cuvântul enci-
clopedie? De ce a scris Apá-

czai o operă de acest gen?  [ T ]

Apáczai Czere János (gravură în lemn din secolul 
XX)

16
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Harta studentului Lázár de la începutul secolului al XVI-lea. Aceasta a fost prima hartă a Ungariei

Stabiliţi nordul geografic al hărţii şi răsuciţi cartea corespunzător acestui punct cardinal! Comparaţi harta studentului Lázár 
cu hărţile din zilele noastre! Unde găsiţi diferenţe mai mari în modul de prezentare şi în conţinutul ei? Ce informaţii pot fi 

citite de pe hartă? Spuneţi câteva lucruri concrete! [ T ]

20
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Noi noţiuni folosite în acest volum
În baza regulamentului privind manualele din anul 2006 am adunat la un loc noile noţiuni istorice de specialitate care apar în 
acest manual. Dintre acestea, le-am marcat cu steluţă (*)pe acelea care figurează în planul cadru de învăţământ şi deci şi în su-
biectele de bacalaureat. Le-am considerat expresii noi şi cuvintele de specialitate învăţate deja în şcoala generală fără însă a in-
clude în această categorie şi cele învăţate la liceu şi la şcolile profesionale în clasa a 9-a. În lista noastră am inclus şi cuvintele 
din carte puse între paranteze dar din considerente de spaţiu a trebuit să alegem care dintre cuvintele cu acelaşi sens să fie tre-
cute pe listă ( de exemplu, pe lângă cuvântul stare nu am inclus şi termenul adunarea stărilor). Gruparea pe categorii tehnice a 
noţiunilor indică în ce context al conţinutului apar ele (de exemplu, în carte găsim referiri de istorie a culturii legate de azteci).

Noţiuni  referitoare la viaţa religioasă: învestitura*, 
ostracizare*, pelegrin*, relicvă*,  inchiziţie*, erezie*, or-
dine cerşetoreşti*, reformă*, protestant*, evanghelic*, 
reformat*, unitarian*, contrareformă*, iezuiţi*, angli-
can*, puritan*, reforma de la Cluny, catedrală, arhiepi-
scop, simonie, celibat, cardinal, concordat, franciscani, 
dominicani, albigenşi, valdenşi, bogumili, Treuga Dei, 
ordine cavalereşti, templieri, ioaniţi, marea schismă bi-
sericească occidentală, împărtăşanie cu două sacra-
mente, sinod, asa-numiţii adepţi ai potirului, taboriţi, te-
ologie, post, capitlu, legendă, scrisori de indulgenţă, ier-
tarea păcatelor, război religios, predestinare, presbiteri, 
reînnoire catolică, hughenoţi, toleranţă religioasă, liber-
tatea religiei

Noţiuni referitoare la istoria statului şi a dreptului: 
curte regală*, cameră*, cancelarie*, ban*, voievod*, pa-
latin*, sultan*, tribunalul nobiliar*, tribunalul de sânge*, 
guvernator*, fumăritul*, impozit special de război*, oas-
tea neagră*, absolutism*, Declaraţie a dreptului*, confe-
deraţie a stărilor*, detronare*, principi electori, consiliu 
regesc, diplomă, şerif, parlament, monarhia stărilor, du-
alism al stărilor, unicameral, bicameral, putere executi-
vă, centralizare, uniune personală, hanat, despotism, ţa-
rism, jupănie, domeniu khas, defterdar, vilaiet, sangeac, 
paşă, kadi, stat tampon, donare, ducat, jude, scaune, în-
coronare, vistier, politică dinastică, armată după parce-
le, jude suprem, consilii, alianţă, monarhie constituţio-
nală, guvern responsabil, cens, intendenţi, armată regu-
lată, provincii ereditare, învăţătura Sfintei Coroane, ale-
gere liberă a regelui, mare putere, constituţie a stărilor, 
noi achiziţii, răscumpărarea pentru arme

Noţiuni generale de istorie a politicii: cruciade*, hu-
siţi*, reconquista*, sistemul cetăţilor de margine*, te-
ritoriul ocupat de turci*, fanatism, mercenar, impozit, 
mauri, model economic şi social, regiune, radical, mo-
derat, atacuri de jaf, epocă modernă timpurie, revoluţie, 
index, pirat, puteri maritime, echilibrul puterilor, com-
promis

Noţiuni referitoare la  economie: rotaţia culturilor*, 
breaslă*, regale*, a treizecea parte*, impozit pe poar-
tă*, oraş minier*, oraş de câmpie*, colonizare*, planta-
ţie*, comerţ mondial*, manufactură*, monopol*, mer-
cantilism*, producţia de mărfuri, gospodărirea banilor, 
comerţul levantin, comerţul hanseatic, revoluţia tehni-
că, roată mânată de apă, meşter, ucenic, fecior, mun-
că de calitate, cârpaci, criză, relansare, centru, periferie, 
postav, lipsa forţei de muncă, regale, izmaeliţi, profitu-
rile camerei, vamă, devalorizarea banilor, urbură, florini 
de aur, dinar, oraş de câmpie, dreptul de oprirea măr-
fii, export, import, sistemul de producere şi cumpărare 
a mărfurilor, productivitate, competitivitate, impozitare 
dublă, libertas

 Noţiuni referitoare la  societate: autoconducerea ora-
şului*, hospes*, locuitorii cetăţilor*, iobagii cetăţilor*, 
serviens*, banderiu*, baron*, nobil*, Bula de Aur*, fami-
liaritate*, secui*, saşi*, cumani*, stări*, spahiu*, ienicer*, 
oraş liber regesc*, aristocrat*, nobil de mijloc*, nona*, 
străvechi, Corvina*, conchistador*, iobăgie ereditară*, 
haiduc*, curuţ*, lobonţ*, comună, primar, patrician, ple-
bs, lord, răscoală ţăranească, hoinari, baron, configura-
ţie etnică, iazigi, asimilare, parcelă, domn pământean, 
moşie donată, banderiu, ligi ale baronilor, muncă salari-
ată, comerţ intermediar, capitalist, îngrădiri, gentry, no-
bilime cu robă, drept de strămutare, cele trei naţiuni, no-
bilime colectivă

Noţiuni referitoare la istoria culturii şi la modul de 
viaţă: scolastică*, universitate*, cultura cavalerească*, 
stilul romanic*, gotica*, loc de adeverire*, renaştere*, 
umanism*, Coroana Sfântă, ciumă, densitatea popula-
ţiei, corabie, praf de puşcă, tipărirea cărţilor, facultate, 
arte libere, magister, doctor, trivium, quadrivium, piloni 
de susţinere, boltă arcuită, fereastră cu rozetă, turn pen-
tru locuire, mortalitatea infantilă, demografia istorică, 
gesta, incaş, aztec, maiaş, baroc, viziunea heliocentrică 
asupra lumii, utopia, mica eră glaciară, colegii
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