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a inșirărei fap-

„Lipsa unei espuneri pe scurtu

telor istorice este in destul de simțită.

Manualul

de față nu este o simplă cronologie, ci tot-odată.
o prescurtare istorică, faptele nefiindu numai inșirate după ani, ci arătăndu-se pe căt eră cu pu-

tință şi legătura interioară a, lor.

Pentru noi is-

faptelor politice și

toria este nu numai inșirarea

numelor regilor și

“cu atăta mai puţinu inșirarea

de accea s'a datu o
a bătăliilor ce au purtatu;
culturei ; dar
istoriei
-intinsă,
respectivu
desvoltare
istorie a culaceastă
manuale
in deosebire de alte

turei nu s'a pusu pe la sfirşitul
rice, ceea, ce sterge legătura

perioadelor isto-

desvoltărei interioare

„a unui poporu cu desvoltarea lui exterioară şi
mai multu vădută a intinderei sau scăderei puterei sale,

a bătăliilor sale căștigate sau perdute;

istoria culturei deci s'a ţesutu in insuși șirul istoriei astfeliu precum se intămplă în realitate.

In redactarea acestui manualu amu avutu in
vedere programul pentru esamenul de bacalaureaiu,

și chiar biletele după care se intreabă la esamenu.

.

Sinţelege de sine ânse, că am tratatu tot cu atăta luare aminte şi chestiunile necuprinse in biletele de esamenu,
unu singuru intregu
in ori-ce punctu al
de acele posterioare,
ralisă, reul celu mare
telor în invățămentu
acelu a istorici, prin

pentru a infăţoşa, istoria ca
legatu în modu neintreruptu
seu de faptele anterioare și
căutăndu prin aceasta a paprodusu prin sistemul bilein genere şi în specialu in
care elevii sunt aduși a în-

văță, numai bucăţi dislipite, greu de ținutu minte

şi care se amestecă in desordine in capul

Textul

celu în caractere

lor.

mici nu cuprinde de

locu fapte mai Puţinu importante; numai pentru
a ușură privirea asupra, mersului generalu a
isto-

zici amu fostu nevâiţi a insemnă, în caractere mici

istoria anterioară a unui poporu pănăce
intră in
curentul istoriei universale, sau cea, posterioară

după ce-a eşitu din ea. Cine cunoasee ănsă
mersul complicatu a istoriei, scie căt de greu
este de

a urmă. în această privire unu sistemu
rigurosu.
Acestu manualu este numai unu
scheletu, ca
a cărui implinire necesară va,
apărea căt mai cu- văndu unu manualu de istorie,
care impreună voru
face parte din manualul de
bacalaureatu ce au
inceputu a se publica in Jass
i de cătră o societate de profesori.
,
”
Autorul.

CRONOLOGIA ISTORIEI UNIVERSATB

PARTEA L
Timpurile

vochi;

(Din timp. ante-istor, pănă la năvălirea barbarilor, sec. IV d. Er.)

PERIODA
(Din timp, ante-istor,

In timpurile

1. ORIENTUL.

pănă la resbelele

Persice,

500 îi. 1I.).

ante-istorice se săvărşesce migrațuu-

nca popoarelor de rasă caucazică și anume:
1) a celor. Hamite

in. Egipetu;

e

2) a celor. Semite in Assiria, Feniciași Palestina.
(Abraham);
3) a celor Arice sau Indo-Europeane in India, Irin
(Persia şi Bactria) şi Europa.

o

Grupa popoarelor Arice imigrate in Europa sc imparte in Celţi, Pelasgi (2) care se sub-inipartu in Greci

şi Italici, Germani

şi

Slavi:

i. 3000. Fundârea celor dWănttiu state; din cause gâografice cultura să, desvălesce mai ăntâiu
in. Eyipetu,
Mesopotania şi: India, pentru că în aceste locuri popoarele trecu mai timpuriu de la viâţă nomadă'la. acea
stătătoare de agricultori.
|
China și civilisaţiunile vechi Americane (Mexicul și Peru-

viul) nu' vinu-in- băgare: de samă,
stătu isolate de: istoria: universală:

de! vreme : co-au
y

i, 2500 1) Egipetul
— Zmperiul
.

vechiu ; fundarea,

Monfisului in Egipetul de josu; (Menes ?). Revărsările
periodice a le Nilului dau nascere astronomiei Si geometriei. Anul Egipteanu de 360 de dile. Iscodirea ieroglifeloru; Zidiri mari: piramidele (Cheops, Cefrem,

Mikerinus) ; lacul Aloeris (Amenemhe III),
2) Assiro-Bahilonia. Fundarea Babilonului

(Nim-

Tod ?) şi a Ninivei (Assur 2). Cuceritori din Armenia,
Chaldeenii, subjugă aceste state şi fundeazăo domnir
e
teocratică, intreruptă numai în timpu de 200
de
ani
de o dinastie medică, după care apoi iarăşi
vinu la
- putere pănă la 1300 — Acesta
este imperiul ăntăiu Babiloneanzi. -— Observări astronomice ; scrisoarea
cunciformă ; zidiri mari, intre cari turnul lui
Babel, Domnia Chaldeenilor pare ănsă a nu fi fostu
tare decăt in
Babilonia ; Assiria este mai multu neatăr
nată,

3) India. Religiunca veche Bramană, Cărţile
Veda,

cele mai vechi omenesci,
peele mari indiane,
2009 (2) Egipetul.

Organisarea, castelor. Iipo— Iicsoşii supunu Egipetul şi

fundează dinastiile XVI și XVII sub
zare Zwrcii sc așază
în Egipetu, Resistenţa,
națională se concentră in” Egi-

petul de susan cu capitala
Teba,

.

1600. (2) Esipetul. —Iliesoş alun
gați definitivu după
o lungă luptă, prin Amosis şiiiTutm
osis I, II şi III din
dinastia XVIII, Înperiul nou
Eyipteanu, cu capitala
Tebain Egipetul de susu.
Pop
in luptele, pentru ncatărnare orul Egipteanu oțelitu
se revarsă asupra Asiei
Și Etiopiei spre a le cuceri,
sețarea Tebei. (Ruine astădi Zidiri măreţe și infrumula Karnak, Luxor şi Me-.
dinct-abu).
”

1500.(?) Fsipetul.

nastia a XIX. Glorie mili:
tară și artistică, Cuce—Di
ri
lui * Ramses I, Setos
Ramses II (personificaţi rilă
in. figura, legendarăa lui ], şi
Se-

!

?

«

sostris) in Nubia şi Asia, unde iși intindu armele pănă
in Assiria. Popoarele supuse intrebuințate la, inalţarea
marelor monumente. Poporul Evreu este trătutu ca şi

streinii supuşi

şi sufere multu. Zidiri mai insemnate:

templul de la Gurnah şi Abidos, 'sala Hipostilă. adausă
palatului de la Karnak şi Rameseul, care conţine, isto-

risirea faptelor lui Ramses [1). Sub urmaşul slabu a
lui Ramses II, Meneftah, Ivreii esă din Egipetu.
Sub dinastia XX (care incepe cu Ramses III la 1300,
cea ăntăi dată sigură in istoria Egipetului) acesta, rein-

tră cu incetul in vechile-i mărgini, pe cănd in Asia se
intinde domnirea Assiriei (vedi a. 1300).
759. Etiopienii cucerescu Egipetul. Dinastia naţională
luptă in contra lor retrăgăndu-se in Egipetul de josu.—
Dodccarchii sau cei 12 şefi.
— După alungarea Etiopienilor, Psameticu unul din dodecarhi se face singuru domnu
-peste Egipetu, alungăndu pe ceilalţi cu ajutorul streinilor, Greci lonieni, cărora spre mulțămită le deschide

porturile Egipetului la anul 640.
6i6—600. Nechos urmașul lui Psameticu incearcă a
canalisa, Istmul de Suez, pune navigatori Fenicieni să incunjure Africa, şi vra să recucerească posesiunele din
Asia, darue bătutu de Nabuchodonosor la Charchemis 604.

525. Egipetul cade sub Perşi. Cambises bate pe Psa-

menitu,

ultimul rege al Egipetului.

1400 (2) Evreii.
— Reintrarea în Palestina. Moisi dă |

legi Evreilor. Cele dece poronci. Religia este basa fun-

damentală

a intregei

vieţi a poporului Evreu.

Ideea

poporului lui Dumnezeu.
Sa
losua cuceresce Palestina, o imparte între cele 12
triburi, afară de tribul lui Levi care formează preoțimea.
1400—1100.

Lupte necurmate pentru mănţinerea

cu-

cerirei Palestinei sub şefi religioşi şi miiitari numiţi Judecători — sămuelu

celu de pe urmă judecătorue:

1095. Saul, celu d'ăntăiu rege al Evreilor unsu de Sa„muel. Ăntăia infăţoşare a ideei unei domnii „din mila lui
Dumnezeu“,

,

Domnia

lui: Saul este trecerea intre guver- .

narea naţională prin judecători și absolutismul Asiaticu
a lui- David şi Solomon.
,
,
David in unire cu preoţii cărora domnia lui Saul:
era impedicătoare, slăbesce puterea lui Saul și la moartea, acestuia se face rege. Gloria militară a Evreilor.

1000; Salomon. Inflorirea Palestinei, daru şi mare corupție. Absolutismul Asiaticu adoptatu ca formă de guvernu.

Întinderea

comerţului,

legături cu

Egipetul și

cu Hiram regele Tirului: Comerţu cu Indiile prin cara-

vane. Zidirea templului în Ierusalim; concentrarea vieței religioase ; organisarea preoţimei și crescerea puterei sale. Inceputuri de.redactare în scrisu a, tradiţiunelor, credințelor şi orăindueliloru poporului Evreu. Devoltarea poesiei religioase.
.
913. Despărțirea celor 10 triburi. Israelul şi Iudeea |
(Samaria şi Ierusalimul) — Egipetul sub Sesac se amestecă în luptele interioare ale Palestinei. Aceste. aducu
impreună cu introducerea idololatriei repedea, decădere
a Evreiloru. Reacţiune religioasă-națională representată
prin profeți.
.
,

500. Regii Assirieni

intindendu-se spre

apusu vinu în

contactu cu Evreii pe care-i facu tributari (Israelul tributaru lui Ful, Iudeea lui 'Teglat-Pilesar).
120. Salmanasar IV. cuceresce Israilul, acăruia rege Oseu unindu-se cu Egiptenii vroiă să scăpe de supremaţia Assirienilor, Mare parte din Evrei colonisaţi in
Assiria.—In ludeca domnesce Fiskias care scapă de cotropire ne-refusăndu tributul Assirienilor. Slăbirea, imperiului Assirianu indată după moartea lui Salmanasar,
prin încercările nenorocite a lui Sancherib în contra, Egipetului şi a Iudcei, intăresce in Iudeea, dorința, de neatărnare. Reorganisarea din luntru indeplinită prin ajutorul preoților, Marele preotu Milkia compune după
tradițiunile vechi o condică de religie, de dreptu și de
morală, Deuteronomul
— prin care tinde la reinvierea, credinței ŞI a moravurilor antice in poporul Evreu. Această

reacțiune spre bine dă

Iudeei o putere de viaţă care

o
face să semănţină incă multu timpu după cădere
a Israelului (Protetul Isaia),
IS6. Nabuchodonosor regele Babilonului pune
capătu
neatărnărei Iudeei. Luarea Ierusalimului
; colonisări in
Assiria (Ieremia, profetul).

1300. 1) Assiro-Babilonia. —(Vegi an.

2300 No. 2)
Pundarea imperiului Assirianu. Niniv
a
capăt
ă preponderanţa asupra Babiloniei. Ninus (in
inscr
ipții
numitu
Ninipalukin) cuceresce Babilonia,
şi celelalte țeri de prin prejuru, apoi Media, Armenia
şi infrumusețază Niniva prin zidiri mărcţe, lucrări
la care contribuc multu
și. femeia lui, Semi

ramis— de şi ci sunt departe
dea

:9

fi implinitu toate 'faptele :pe care :legânda'le. atribue
lor. Egipetul mare pe atunci, impedecă intinderea prea
„mare a, cuceririlor, şi. arta. Assiriană eră ăncă puţinu
desvoltată,
950. Dinastia Ini Ninus resturnată prin o

revoltă de

palatu condusă de Belitaras iutendeutul grădiniloru, A-

-ceastă nouă dinastie sue-pe imperiul ăntăiu Assirianu
]a culmea, inflorirei sale. Cuceririle începu a se intinde în spre apusu.
Zidiri nenumărate infrumusețază capitala, imperiului.
Între regi se insamnă: Sardanapal I
(900—860.)
Tirul şi Sidonul tributare. Fiul acestuiai

ridică unu monumentu vestitu— Ambii

zidescu pâlătu-

rile de la Ialah.

”

Ful (769—747). Israilul. tributaru. .
Tiglat-Pilesar.

Iudeea

tributară.

Salmanasar 1Y (numitu şi Sargon) finesce

|

intăriturile

şi zidesce vestitul palatu de la Korsabad, supune Fenicia; (asediază Tirul fără alu lua, supune Israelul luănd
Samaria 721—119).
"

Sancherib, zidesce palatul de la Kuiundjik, - atacă Egi-

pctul şi Iudeea dară fără succesu (710).

Medii devinu

!

(708). Revolta

neatărnaţi sub

Babilonului

conducerea lui Deioces

slăbesce

imperiul

Assirianu

care decade sub urmașii lui Sancherib (Assar-addon etc.)
pănă căud e resturuatu la 606 de Medi şi Babilonieni,

2) Fenicia, — Coloniile Sidonului

inflorescu in ba-

senul răsăriteanu a mărei Mediterane. Colonii iu Cipru,
Crota, pănă pe coastele Greciei. (Legendele lui Minos
şi Cadmus).
ARE
e
_
Învenţiunea

alfabetului.

— Pe la anul

1300 „se zi-

dosce Tirul care rivalisază in curăndu cu Sidonul,
'"Colonii in basenul apusanu
a mării Mediterane (Sicilia,
+ Sardinia, Africa, Spania).
|
Aa

1100. Inflorirea cea mai mare a Tirului sub regele
Hiram, prietinul lui Salomon. Meşteri Fenicieni zidescu
tomplui din Ierusalim. Cea Wăntăiu călătorie::pe mare
din golful Persicu la Indii. Pe de altă parte.Fenitienii trecăndu coloanele lui Hercules (san Melkart) mergu
pănă li

coastele - Britaniei.
— Pe acestu-timpu.:insă

in-

cepu a se aşeza coloniile Grece in Asia minoară.
850. Zirul fandează Cartaginea in Africa, Posiţia a-

cestei colonii aduce grabnica ei inflorire și face din. ea
rivala Tirului, Coloniile ei impreună cu:acele Grece :a-

10
ducu decadenţa comerţului Fenicianu, impedecatu și prin
luptele în contra Assirienilor și slăbitu prin marea co|
rupțiune interioară,
420. Fenicia in mare parte supusă de Salmaratar,
,
afară de Tiru care resista.
513. Tirul: recunoasce supremația Babiloniei (Nabuchodonosor.)

3) Irania. — Zoroastru in Bactriana. Religiunea nouă;
cărțile Zend-avesta.

708. Medii. - Devinu neatărnaţi
sub Deioces care
se revoltă în contra lui Sancherib. După Deioces (708—

656) urmează Fraortes (655—633) Ciaxares (633—593).
Sub acesta Schiţii îmigrează in Asia faptă prin care
se amănă

căderea imperiului

Assirianu.

606. Assiro-Babiloniu.
— Meqii sub Ciazares și Babilonienii sub Nubopolassar restoarnă imperiul Assiri- anu şi fundează inperiul al 1I-le Babiloniau.
Nabuchodonosor urmaşul lui
Nabopolassar, bate pe
„Egipteni la Curehemis (604), cuceresce ludeea luănd Ie-

rusalimul şi supune 'Tirul. (586—572)

“independentă.

-

558. Persii. — Perșii apărăndu

— Media rămăne

pe scena istoriei, cu-

„ cereseu antăiu Media bătăndu pe Astiages
(958),
apoi Lidia (549), coloniile Grece din Asi :-minoră,
cea diăntăiu atingere a Perşilor cu Grecii, in fine Assiro- Babilonia, punăndu capetu imperiului al II-le
Ba“Dilionianu şi supunăndu toate țerile ce ascultau
de
acesta, adecă: Armenia, Fenicia şi Palestina.
Toate aceste cuceriri. care aducu' Asia, intreagă sub,
unu singuru stăpănitoruse implinescu
de Cirus.
E-|
Yreii în urma

unui edictu alui Cirus (538) se reintoreu
in parte in patria loru:
|

525, Lexșii, Cucerescu. Egipetul
sub Cambises şi
supunu deci toate ţerile culte iale
Orie
ntului unei sia-gure stăpăniri.
-9s

.
- trupu

.

Ş

.

..

, faţa
în

j

Orientul

Europei, . :

.

stă | Unitu

-

în

40 1

i
|
singuru

1
pupă

620.

Cambises. urmează magul. Smerdis,

"

,

usurpatorul

___515, Darius face espedițiunea contra Scițiloru din
Europa, care de la năvalirea lorin Asia. (vedi an. 708)
nelinişteau necontenitu provinciile imperiului. — Cea
d'ăntăiu atingere corporală a Asiei cu Europa. — Hisțieu din Miletu şi Miltiades însărcinaţi cu paza podu-.

lui de la Dunăre.

Amintas regele Macedoniei face în=

chinare Perşiloru.
500—449. -Resbelele persice, purtate
lor mai ăntăiu de Darius (pănă la 585)
1 (485—465) şi Artaxerzes 1 (465—424)

în contra Greciapoi de Xerxes
*)

331. Imperiul Perşiloru cade sub Alexandru cel mare
“

in timpul lui Darius III., Codomanus,

_

500. Revolta Miletului, colonie Ionică in eontra dominaţiei Perşilor. Arderea Sardului de cătră Ionieni ajutaţi de Atenieni. Dărămarea Miletului de cătră Perşi.

PERIOADA IL. GRECII.
Ro(De la resbelele Persice, pănă la; resbelele extra-ltalice a le

manilor, An. 264 in. Hr.)

.

..

500. Prin incepulul resbelelor Persice, care cade in

anul acesta, Grecii intră in luptă cu Orientul prin care incepu a inriuri în modu puternicu istoria, lumei.
timpuri antearea Grecilorpănăla 590.— Din

Desvolt
istor.popoare Arice imigrează prin valea Dunărei in pe-

Aceste suntu Grecii ce se despartu
ninsula Balcanului.
Eoli
de Italici, şi se deosebescu mai in: urmă in Jon,
i
şi Dori.— Zidurile Ciclopilor,
de
1300 (2). Unirea popoarelor Grece în amfictionia
cu prin
„la Delfi sau Pitică. Diversele „ramuri recunos
morală.)
aceasta că suntu totu de unu neamu (unitatea

*)

Urmează pe tronul Persiei Xerxes II, Sogdianus, Darius
(402);
„JL Notus, 'sub care Egipetul devine independentu
ă retragerea

Artaxerxes II Muemon, sub care se intămpl
INI supune
celoru 10,000 (Xenofon); Ochus sau Artaxerxes
Asia după.
in
u
pătruud
care
nilor
“Sparta
resistă
,
Egipetul
Arses pe
pe
pune
care
Bagoas
de
ucisu
e
Persice;
e
vesbelel
nus,
Codoma
III
Darius
pe
pune
şi
ucide
tronu apui “lu

42
_ 1100 (2). 'Coborirea Dorilor de la munţii Olimpului in
,
"Peloponesu. Ionii de aici se retragu in Atica,
Colonisarea țermurilor Asiei minoare de Eoli, Toni
si Dori; (legenda, resbelului Troei). Atingerea cu FeniA
.
cienii;, (legenda, lui Cadmus). ,
950 (2). Poesia Omerică infloresce in Asia minoră.
De ice se respăndesce cultura, in Grecia continentală.
S00. (cătră). A doua perioadă de colonisare a Grecilor, (pe coastele Europei de po Jăngă Grecia apoi in

,

Italia

Aceste

şi Sicilia),

colonii

impreună

cu

Cartaginezilor. slăbescu puterea Fenicienilor.

acele

a le

Licurgu dă legi Spartei,
o
_116; Antăia Olimpiadă.
Organisarea jocurilor Grece,
Eserciţii gimnastice şi produceri artistice. Amfictionia
nouă sub hegemonia Spartei in Poloponesu. (Resbelul cel
ănteiu. Mossenicu. (743—"1949).
7
610. Predicerea celei ăntăi eclipse de cătră Tales ăntăiul filosofu Grecu, din Miletn (colonie Ionică). Anaximander şi Anaximenes totu din Miletu filosofisescu asu:
pra naturei,

594. Sulon în Atena, reformează agezemintele in sen-

sul democrâticu.

resturnaţi

nu

se

(In vechime

scie

domnise

căndu). *)

De

regi

pe

in Atena

atunci

se

“nasce dualismul între principiul” aristocraticu (representatu de -. Sparta) și celu. democraticu
(representatu
de Atena), luptă care duce la urma urmeloru la căde:
xea Greciei,
*

In Greciz-Mare (Italia, de josu) Pitagoras deschide o
scoală filosofică şi: politică.

635—668? ResLelul al 2-le Messenicu Şi
culmea he:gemonei Spartei. Reforma aristocratică
a constituţiunci
lui Licurgu. Eforii supraveghiatori
regiloru.

360—527, Tirania cea inţeleaptă a lui
Pisistrates,
Inceputul puterei: maritime a Atenei,
Adunarea. poesiilor
Omerice

şi a celoru a lui. Esiodu.—
floresce scoala filosofică a Eleaţiloru In Grecia-AMare încare incepe critica
religiunei Elino. Cea ăntăiu
clătinare a, credințelor
Pgpu

lare

-)

Bine

(Xenofanes,

Parmenides

şi

Zeno

din

„In locu de regi se'infii
tori. Ei erau ăntăiu pe n țase Archonţi, magistrați res undeviață. La 152fură Ru
a
"ani, La 652 se infiintari:
10
9 Arc onţi anali,
ră
„Solon cer: case Drainfiinţa
con la 624 a a legi patri — Inaintea lui
vi Sale; (paru a
fi fostu Numai criminale
),
*

13
510. Hipias şi Hiparchus fii lui Pisistratu resturnati
de Armodius și Aristogiton. Reformele lui Clistenes în
sensul democraticu
— Instituirea Ostracismului.
In-acestu puntu al desvoltărei Greciei cadu resbelele
cu Perșii.
N

.
— Incepu
'500—449. Nesbelele Grecilor cu Perșii
eu revolta Mletului- şi se sfirzescu cu victoria navală
|
a Grecilor la Salamis in Cipru.
Dărămarea Miletului. —493. Espediţia 1 per494.
sică alui Mardonius. — 490. Esped. II â lui Datis şi

Artaferne.

și ArisMiltiades la Maraton. 'Temistocles

tides rivali; celu de pe nrmă exilatu prin ostracismu.
— 480. Esped. III a lui Xerxes 1. Leonidas” la TerMardonius
419.
— a.
Temistocles 'la Salamin
mopile.
“bătutu

la Platea

de cătră

Pausanias

(regele Spartei)

și

Aristides, “Leotichidas şi Xantipus bătu pe Perşi la
Micale. — Liberarea coloniilor Grece de sub jugul Per-

sianu.— De'la 411—429

Perşilor. — Purtarea

treacă

lui

Atenei comanda

resbelul

ofensivu in

Pausanias face

supremă in contra

contra

pe aliaţi

de aice se intăresce rivalitatea naturală intre Atena

Sparta.

Cimon

bate

s

Perşilor;

pe Perşi la Furimedon

și

(469)...

Moartea lui Temistocles, Pausanias şi Aristides. —
Pericles şi Cimon aparu ca şefi a partidelor democratice şi aristocratice în Atena; Cimon exilatu. Atenienii
sub Inarus și Amirală
a Egiptenilor
ajută adoua, resco

teu. 460—435. După reintoarcerea lui din exilu, Cimon
bate pe Perşi la Salamina in Cipru prin care se sfăr-şescu resbele numite“ Persice. (Pacea lui Cimon ? 449).
Sparta,

— Resbelul

al Îll-le Messenicu

cu

ocasiunea

cutremurului celui mare, Cimon sfătuesce pe Atenieni
să ajute pe Sparta. Ofensa Atenei și exilarea lui Cimon.

„_468—429. Pericles in Atena.: Hegemonia Atenei in
“Grecia. Infrumuseţarea, şi inflorirea ei. Progresele democraţiei (Efialtes ie judecăţile de la Arhonţi şi le dă
poporului ; mărginesco„puterile Areopagului în vechile
- sale atribuţiuni, crimele/eapitale), Rivalitatea Spartei cu
Atena trece: in fapte. Resbelul Atenienilor. cu: Spartia-
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ii şi Beoţienii (457—450;) Victoria, Atenienilor Ia Qenotita.
După
nouă

ani

aristocrații

p. rtida democratică şi pe Atenieni.
ronca,.

Beoţieni

respingu

Bătălia de la Ko-

431—-104. Resbelul Peloponesulu
— Incepe
i.
cu
ocasiunea unei amestecări a, Spartanilor şi Atenie
nilor

in o luptă
sfiirşesce

intre Corintu şi Corcira (434—432),

prin victoria

şi se

Spartanilor la Aegos-Potamos,

căderea Atenei şi revenirea Spartei in fruntea
trebilor
Grece.

431. Inceputul resbelului prin
irea Spartanilor în Atica. — 429, Perieles moarenăvăl
de ciumă. Cleon

şeful partidei democratice moare la, Amfi
polis bătutu de
Brasidas 422, care atacă: Atena. in
colon
iile ei.-— 421
Pacea lui Nicias, şeful opimaţiloru.
Reinceperea, resbelului prin espe
diţiunea, lui Alcibiadesin contr

Aleibiades

a, Siciliei (415—413). Nicias şi
rechematu spre a se infățoşa, la Lamachus.
judecată,

- trece la Spartani. Nimicirea
flotei Ateniane la Siracusa.—
Spartanii ocupă Decelia
in Atica.
Reforma aristocratică
rechiamă pe Alcibiades in Atena. Armata in contra;

pentru mănținerea, democraţiei.
Aleibi „des bate pe Spartani
dar Lisandru bate pe Aten şi Perşi la Cizicus (410),
alungatu.: Conon atenianu ienisşi Alcibiades earăşi e
l e “băt
Aegos-Potamos.

utu

de

Lisandru

la

.

„Pe acestu timpu trăescu în Grecia: Pindarus (522—442)
Eschilus (525—456), Sofoeles (495 —406), Euripides (450
—406), Fidias (500—432), Policletus (cătră an. 425 in
Argos), Polignotus (450—410) ete.
,
Anaxagoras din Clazomene vine cătră 440 în Atena.
Filosofia se intinde in Grecia continentală, Anaxagoras
alungatu din Atena ca ateistu. Relaţii intime cu Pericles, Euripides şi alții. Inceputul Sofisticei, Protagoras
din Abdera alungatu din Atena cătră 440. Democritos
din Abdera,
atomistul. — Aspasia, vestita „soție a lui
Perieles e centrul in jurul căruia adună spiritele alese.
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Reinfiinţarea Oligarhiei in Atena. Cei 30 de
405.
tirani. Acestia sunt cur&ndu resturnați de Trasibul.

“care restaurează vechea constituţie.

-

In mijlocul luptelor interioare de state și de partide
incepe și corumperea spiritului cugetătoru în Grecia,
Înflorirea, Sofieticei; corumperea tuturoru principiiloru
morale și sgu:luirea, credințelor populare. (Sofistul Gor— Dar incepe în
gias din Leuntium vine în Atena 421),
-contra. acestei direcţiuni o reacțiune morală prin 60“ crates (469—399) care pune basa filosofiei morale Grece.
Poporul insă ilu confundă cu Sofistii, ilu acusă de ateismu la, care acusare contribue mult poetul Aristofanes
„(421—358). Socratu be veninu 399.

400—387. Decăderea politică a Greeiel prin lup-

tele interioare și amestecul Perşilor in afacerile Grecilor. - Mercenari Greci in serviciul lui Cirus contra lui
- Artaxerxes. (Xenofonşi retragerea celor dece mii).
Espediţia, lui Agesilaus in Asia (369). Perşii aţiţă
_reshelu intre Grecii nemulțămiţi cu Hegemonia Spartei.

Resbelul

Corintieu. (394—387).

Conon in legătură cu

Perşii bade flota Spartană la Cnidus (394); Agesilaus
„Ansă bate pe aliaţi in Coronea. Conon rezidesce cu bani
Persiei zidurile Atenei.
“
Pacea ni Antalcidas 387, propusă de Spartani Perşilor pentru a-i detrage de la legătura cu Atena.

Păna po la 350 luptele interioare stăbeseu
din ce
in ce puterea Grecilur:
,

318—362. Lupta, intre Teba și Sparta. Pelopidas res-

toarnă partida aristocratică

Victoria

in Teba;

'Tebanilor la Louctra

Sparta

se opune.

(371).— Liberarea, Mes-

seniei prin Epaminondas; fundarea federaţiunei Argolice - şi slăbirea Spartei — Reinalţarea puterei maritime a Atenei. Victoria lui Epaminondas la Mantinea (862)—
Din o espudiţie în Macedonia, Pelopidas aduce pe Filipu IL ostatecu la curtea Tebei unde acesta incearcă
influența marelui Epaminondas, și cunoasce de aproape starea Greciei.
Ia
Inflorirea filosofiei Socratice. Platon. (426 —3417). Aris-

toteles, discipulul

seu (337—322).—Istoricii 'Tucidides și

Xenofon.—Isocratts,

şeful scoalci oratorice din care eși

apoi Demostenes.—Hipocrates, fundatorul sciinței mede' cinei (460—370). Scopas şi Praxiteles, sculptori. -
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350.

Amestecul

Macedoniei

loru.
— Tebanii chiamă

in ajutoru

in

contra

in afacerile

Greel-

pe Filipu II regele Macedoniei

Foceeniloru.
— (Amficţionii

con-

demnase
- din indemnul Tebanilorupe Foceeni la o amendă foarte mare pentru că araso ogorul sacru a Delfiloru.
Foceenii declară resbelu Tebaniloru., Acestia au
de aliaţi pe Locri şi Tessalieni - pe care-i ajutase in
contra Tiranului din Fera pe timpul lui Pelopidas. „Foceanul Onomarchus bate ănsă pe Tebani.şi “Pessalieni.
“Acestia chiamă pe Filipu Ii al Macedoniei in ajutoru.
Filipu inșală pe Foceenii ce'lu chiamase, şi-i dă in
judecata Amfictioniloru.
Acestia i condemnă, le îeu

voturile ce le aveau în consiliul amfictionicu şi le trecu
asupra

“Grecia

lui „Filipu.

incepe

- Acesta

a'şi realisa

avăndu

planul

de

sprijinu

tare in

a o supune).

348.
Filipu ocupă Olintul, colonie Ateniană.
Oratorul Demostenes. aţiță pe 'Atenieni în contra. lui Filipu.
Eschines, adversarul lui Demostenes 339. Resbelul sacru în contra Amfissei. -Eschines determină consiliul
amficționicu de a, chema pe :Filipu pentru:a, pedepsi
Amfissa.
Opunerea lui. Demostenu.
Unirea
Atenei şi

a Tebei in contra Macedoneniloru,

335.

Batălia de la Cheronea. (Alexandru
fiul lui

-Filipn nimicesce legiunea, sacră, 'Tebană).

“Grecia

cade
sub Macedoneni.
Hegemonia “Macedoniei se intăresce |
“in: Grecia lăsăndu
in aparență neatărnarea, stateloru
celoru. mai insemnate. Filipu IL generali
ssimu a tuturoru Greciloru in contra Perşiloru.
Istoria -Macedoneniloru, pănă la
ediției lui Darius in Europa, domne 838.—Pe timpul essce-in
Macedonia
mintas
|.
Alexandru fiul seu ie parte la
espediţia, Perşiloru în
contra Geciloru- Atena se
amestecă in certele dintre

ii

lut

Alexandru;
Pordicas II.se aliază
Spartiaţii
„iu resbelul Peloponesului.
d +13—3899,
Domnesce dArchelaus civil ca Spartiaţii,
isatorul Maceonici, Zouxis pictorul la curte
a, ui ;, şi Euripides, Soorates, sunt chemaţi, dară refusă.
i
. Amin
”
=; In certele dintre fii
lui se
banii, luăadu pe - Filipu
'Te11
drept
u
cude
“Tebei
ostatecu
la e
curtea,

”

11
Fitipu 11 organtsază falanga, bate pe Ilirieni (358),
supune Grecia (338), daru moare inainte de a implini
Lui i urespedițiunea. proiectată în contra Perşiloru.

-

mează Alexandru celu Mare, “

336—8323.

Alexandru

Mare pe tronul Ma-

celu

cedonieci.—[La moartea lui Filipu, Demostenes rescoală Grecia; Alexandru năduşă rescoala, bate pe Geţii
de Ja Dunăre, apoi destruge Teba şi la 334 incepe
espediţiunea contra Perşiloru, i bate la Granicus (334),
Issus (333), cuceresce Siria, Ciprul, Fenicia (332), apoi
Palestina, şi Egipetul unde fundeuză Alezandria, bate

în fine pe

Peri la

Darius

Gaugamela (331).

Codo-

manus moare.
Fundarea: mmonarchiei Macedon o-persică,
Espediţiunea lui Alexandru in India (321); reintoarcerea la Babilonu (325) şi. moartea lui (323).
In această, periodă decăderea
şesca decăderea ei politică, De
„losofice care învață să'și caute
în viața individuală, şi anume
mul fundatu de Antistenu, din

morală a, Greciei covăraice se nascu scoli fiomul fericirea mima
în done direcţii: Ciniscare apoi esă Stoicismul

şi scoala Cirenaică, fundată de Aristipu, din care esă
a
„mai tărdiu: Epicureismul,
Nimicirea Tirului de Alexandru nu profită Atenci, ct
O
materială

Ss

SN

ÎN
>

De aice
mouei cetăți Alexandria.
a Atenei şi a coloniilor Grece.

ruinarea
.

Alexandru sprijine prin totu felul de miiloace pe fiLogica
losoful și învățatul Aristoteles.— Istoria natur— ală

— Descoperiri geografice 'a Ini Nearchus care se intoar- ,
,
,
,
ce pe apă din espedițiunea, Indiiloru.
și
Spiritul şi cultura Elină se respăndeseu în Orientul

care devine centrul civili
,:

se concentră in Alexandria,
sațiunei lumei de atunci.

- La moartea lui

după

Alexandru,

multe Inpte intre

generali, se imparte imperiul seu, in urma bătăliei de
la Ipsus (301) in patru părți.
a) Macedonia şi Grecia, sub
b) Egipetul sub Ptolemeu

Cassandra
_

a

2

c) Siria sub Seleucus; (pe, Jănătăreaşta, Pontul şi
Bitinia cu Capadocia, UT Svr neatărnato)
,
Clase ap
d) Tracia sub .Lisimacu./a

CE

meit / 2

Ra

ca

,

1) Macedonia
Ronulioo

şi

Grecia

pănă cătră

Rerolta, Greciiorula

căderea sub

moartea lui Alexan-

dru, aţiţaţi de Demostenes. Antipater regentuli supune.
nes moare.
.
Demostene
moare. desemnatu de Antipater ca, successoru
in regența imperiului lui Alexandru luptăndu in contra
lui Cassardru, fiul lui Antipater, care cercă dreptul de
regență, spre a subtrage lui Cassandru Grecia, i dă libertatea,
,
,

Cassandru,

carăşi o supune şi dă guvernarea lui De-

motrius Poliorcetes,
Acesta bate pe Ptolemen care rădică pretenţii asupra Greciei. . După bătălia de la Ipsus
in care Antigonu şi Demetrius suntu invinşi, acestu din
urmă prin 0 alianţă cu Seleucus ajunge rege a Aacedoniei; in curăndu ănsă se unescu in contra-i chiar
Seleucus, Ptolemeu şi Lisimecu, ilu batu șilu prindu.
(La aceasta luptă. ia parte şi Pirus regele Iipiralui)
Lisimacu insuşu care alungă pe Pirus din Epiru, este
ucisu de Selcucus care pune capătu regatului T'ruciei
la 281 *) Selcucus ănsă e şi clu ucisu și regatul Mace„donici cade lui P tolomeu Ceraunus, care inteţesce pe
Pirus la resbelul aventurosu în contr: a Iomaniloru in
Italia de Sud.
250.
Aligrațiunea Celtică_ în Ilacedoni a şi Grecia,
pe timpul lui Ptolomeu Ceraunus); fundează unu statu
in Tracia, apoi după vro 60 de ani trecu in mare parte in Asia unde formează poporul Galaţiloru (n Bitinia).—Fundarea
confederațiunei
Etolice şi reinoirea
confederaţiunei Achaice suntn ultimele încercări
de
viață neatărnată in Grecia.— Inflorirea, confederațiunei

Achaice sub

Aratus;

Atena

întră

în

ea.

Rivalitatea,

acestoru doue confederaţiuni aducu lupte.
Acheenii bătuți chiamă regii Macedoniani în ajutoru
(228—922).

210.

„*)

Cătră acestu anu Filipu ZII regele

Alacedoniei
se pune în: legătu ră cu Anibal; Romani
i îlu batu, apoi
peatru
e
a impedec a 0 coaliţie a răsăritului cu
Cartazinesii, rescoală
lă
pep Greci, in fruntea
unea Etolică, în contra lui Filipu III.cărora stă confederaţiOriginea întervențiunei Romei in trebile Greciloru
şi a Macedoniloru, de
unde se trage curănd u
supunerea loru
(vedi an. 148—
146, mare).
i
!
( !
„In timpul acestei jumătăţi de libert
ate, acestoru vecinici intrigi şi lupte civile
, activitatea, spiritului Grecu
„Să mănţine în destul de puter
nică,
.

Aceșta este Lisimacu care făcu esped
iţia in contra Geţiloru,
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esă din scoala Ci-

Stoieismul

- Filosoti de caracteru.

nică; -(Zeno stoicul născutu 360? iu Cition). Epicureismul măscutu din.scoala Cirenaică; (Epicuru din Samos
Scepticismul
Ambii dăscălescu in Atena.
349—210).
(analogu, Sofisticei de naintea lui Socratu) representatu
prin Piron contimpuranul lui Ariştoteles.—Zoute aceste
filosofii pregăteseu mințile pentru primirea unei noue
veligiuni.— Partea cea mai bună a spiritului Grecescu

se concentră ănsă in Alexandria unde infiorescu sciințeie
exacte (matematică, geografie, medecină etc.).
2) Egipetul.—După moartea lui Alexandru,
impiului.

comerţului

devine centrul

Alexandria

Egipetul

celelalte “părți a le

liniştitu decătu

rămăne multu mai

și a

culturei lumei, şi irfloresce mai alesu sub cei trei (Wăn(234

t-iu Ptolemei: Pt. Soter (523—281), Pt. Filadelfus
—946) şi Pt. Evergetes (216—221): Fundarea Muscului
sciin-.
pentru adunarea invăţaţiloru şi a comoareloru de
Oameni: de toate limbilese intrunescu
ți a le lumei.
prin
aice. Biblioteca alexandrină. adunată mai alesu
botanică
Grădina
Falera.
din
Demetrius
Ini
ostenelele
cada: reloru
şi zoologică. Scoala de anatomie; dissecţia
,

onomicu
practicată pentru ăntăia oară... Observatoru ast.
Magie). Traducerea Biblieide
(Alchimie, Astrologie,
și a mecanicei cei 70 tălmăcitori.—-Inflorirea geometriei
Siracusa care
Euclidu (născut 3002), Archimedes: din
Eratosteaparţine totu scoalei Alexandrine (născ. 237),să măsoare
Aristarchu vra
nes geograful (născ. 216).
descopere 0rdepartarea soarelui.— Apolonius geometru
Astronomul
.
(Î60—125)
l
astronomu
Tliparehus
nicul.
astronomiei de
sciinţa
zi
coordonea
138)
(născ.
Ptolemeu
numitu sistepănă atunci în unu sistemu al universului
De pe la anul

Egipetul

incepe

,

-

i

mul lui Ptolemeu. ,

221 %nsă, sub Ptolemeu

a

decădea.

Antiochus 1Y al Siriei aduce

Cucerirea

IV, Filopator,

Egiptului de

amestecul. Romaniloru. .

Antipa3) Sivia.—Seleuens primesce de la regentulDemetrius
ter satrapia Babiloniei (821), batela 312pe
Seleucifiul lui Antigono la, Gasa și fundează imperiul
i
.
diloru.
imperiului
Seleueus I (312—280), intinde marginile
resatului Traciei
prin bătălia de la Jpsus și cucerirea 250 de Ptolemeu
a lui Lisimachu.—Seleucus e ucisu la
Ceraunus regele Macedoniei.
Sub urmaşii lui revolte

tria şi Partia *)

devinu

neconte: ite, _Pergamul,

ncatărnate

(9509).

Bac-

Zădarnici.

din clu rivalul Alexane
5) Bergamul. Infiorirea sciințeloru face

20
incercări.de a mănţinea unitatea, imperiului prin lăţirea

spiritului Grecescu.
,
Antiochus III cel mare (224-187). Lupte cu Egipetul (Pt. Ivergetes); cuceresc și coloniile Grece din Asia minoară. Romanii care caută wlu supune declară
coloniile Grece de libere. (Armenia dovine liberă 189).

De aice

inainte repedea

decădere a imperiului

Siriei

păna ce e cuceritu de Romani (64).
Evreii.— Cadu ăntiiu sub dominarea, Ptolemeiloru pănă
la Antiochus celu mare, căndu cadu sub Sirieni (2039).
Elenisarea, Evreilor. Antiochus IV Epifanes vroindu să
stirpească religiunea Evreilor, acestia se revoltă sub
conducerea Mucabeilor (168).
Partidele religioase-politice'a Saduceiloru şi Fariseiloru; cei d'ăntăiu recunoscu numai legea, cei de pe
urmă şi 'tradiţiunea.
Resbelu, civilu în care Romanii
suntu chemaţi in ajutoru.
Pompeiu cuceresco Ierusa-

imul.
„89 i. Hr —10 d. Hr. Evreii sub Ierodiani care recunoscu supremaţia Romanilor.
33. d. Jr.
Pilatus,

Toate aceste

dominaţia

Palestina

popoare

Romanilor,

provincie

decădute,
care

după

Romană

sub

Pontus

pică pe răndu sub

ce

supunu

Italic, pășescu la anul 264 i: Hr, peste mărgi intreaga
nile ci la
cucerirea lumei.

PERIODA III ROMANII.
(De la anul 264-i. Tr. pănă la, inceputul:
Evului
an 375 d. Hr.

Mediu

Istoria Romanilor pănă la an.
964. î, Ir,
In timpurile ante-istorice vinu
popoarele Arice cunoscu
1
te sub Ă numele > €de grupa
E or Italice e in
Italia ;a(Etrusei, Samniţi, Latini), popoarel
P
,
a Ia

drici1 . Ptolomeu Ever getu opri
ndu csportul
indu
papir
ul i
Egipetu, facepe Eumenes
irulu
di
îpbrica mgterialul de scri regele Pergamului Ti punti d se
su menitu pergamentu.
„ „Sub
Arsacidi
i
25
fundasă imperiul nou Pelţine
Bactria, cade sub Arsaces e aPină Ja 240 d. Je. cându se
VI in
mare parte sub” Parţi.

21
800 (pe la).

Inflorescu coloniile

ferioară— Totu pe

atunci infloresce

Grece 'în Italia incivilisațiunea E-

truscă. Comerţu cu ambră culesă pe marginile. Balticei,
— Alba Longa metropola confederaţiunei Latine.
155 (pe la) Roma întră în istorie; (Romulus, Numa?)
62—640 (2) 'Tullus ilostilius (9) — Alba-Longa dără-

mată de Romani.

oma mciropola Laţiului.

518—531.. (3) Servius Tullius Constituțiunea nouă,
năşcută sub inriurirea civilisaţiunei Eline respăndite in
„coloniile Greciei Mari; comiţiile centuriate pe lăngă cele
curiate, care perdu însemnătatea loru. (Pe atunci în Atena, Solon dăduse constituţia sa — în Asia “Medii apoi
Perșii ajungu a domni).
509. Resturiarea regilor şi fundarea republieci.
2 Consuli respundetori anali. Lex Valeria de provocaţione. Questorii. — Revoluţia este numai in folosul
aristocraților, căci comiţiile centuriate capătă preponderanța în trebile statului şi în ele aristocrația are o
majoritate sigură.
— Eitruscii facu comerțu intinsu cu
Cartaginesii.
494. — Retragerea plebei pe muntele sacru. Institui“rea tribunatului, magistratură plebeă pentru apărarea
plebeiloru de asuprire. Sistemul de stringere îndirectă a
dărilor prin dare in antreprisă sc introduce in Roma,
“poate din coloniile Grece. — Inceputul comiţiilor tribute,
adecă a plebei ce s'adună după locurile unde trăesce;
plebiscitele, la inceputu fără nici o valoare legală. Ple„bea tinde a formă unu statu în statul Romanu. — Legi
pentru uşurarea datoriilor causate prin sărăcirea plebei adusă de multele resboae *) purtate fără soldă, —

Legea agrară a lui Spurius "Cassius (436 2). PămEnturile luate de la enemici se lăsă in mare parte la celu

- ce apuca să le cultive, Cei bogaţi puneau

totdeauna mă-

na pe ele așa că plebea saracă remănca fără nici unu
profitu ; de aice necesitatea legilor agrare. — Lex Publilia hotăresce ca - tribunii să fie aleși de comiţiile tibute,
*

”)

Inaintea retragerei: 1) cu Targuinii şi Etruscii aliaţii loru
(Porsena): 2) cu Latinii (Postumiu dictătorul i bate la lacul

Regillus; 3) cu Yolscii, Ecii și Sabinii, 4) cu Mernicii.
După

retragere:

1) cu Volscii (Coriolan), 2) cu Etruscii.

Luarea Veiloru (182—474). Armistiţiu pe 40 de ani, la finea căruia Veii suntu luaţi și dărămaţi (Camillus),
4
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451 şi 150 Decemviratul și legea celor XII table.
Legea celor XII table hasa, jurisprudenţei Romane, redactate după propunerea tribunului 'Terentilius Arsa.

Decemviratul Il-le resturnatu. (Appius Claudius

şi Vir-

giuia).. A doua retragere. — Legile lui Valcrius şi Iloratius (448) prin care plebiscitele capătă valoare de legi.
Lex Canuleia (444) care deschide conubiul intre patricieni . şi plebeeni.
— Instituirea Zribunatulii militari
iuventatu de patricieni pentra a nu lăsă pe plebei să
ajungă la consulatu. Censorii, magistrați patricieni.—
Questorii suiți 19 4 'din care 2 potu fi plebei (421). (Pe

atunci iu Grecia

sfirgitul resbelului cu Perșii şi strălu-

cirea Atenei

Pericles).

sub

104. Căderea Estruseiloru sub Romanie
389. Migraţiunea Celtilor în Italia. Bătălia de la Allia și prădarea, Romei (Manlius Capitolinus şi dictatorul
Camillus), Prin respingerea invasiunei Celţiloru cresce
insemnătatea Romei in ochii popoarelor Italiei,

366

Legile lui Licinius

şi

Sextius

asupra ogorului

publicu etc. primite după nouă ani de lupte politice,
Unu consnl poate fi plebeu. Patricienii atunci crează

pretura magistratură patriciană, pentru darea dreptăţii.
Această

desvălirei

„magistratură

dreptului

are

foarte

Romanu.

Roma este mai mai isprăvitu.

mare

Triumful

inriurire

asupra

democraţiei in

„Roma tinde la cucerirea Italiei (In acestu tmpu Grecia se sfăşie prin lupte interioare şi merge sprea
cădea in mănile. lui Filipu 11;
Orientul e in mare decădere.— Numai Cartaginca infloresce din ce in ce.)

342--268.

Resbelele

Romei

cu popoar

(a timpuce Roma, cuceresce Italia, pănă ele Italiei.
la
no şi Aesis, Alexandru celu Mare face espedi fluviile Arimperiul seu se desmembrează, apoi Egipet țiunele sale;
sub Ptolemei şi în fine incepe decăderea ul infloresce
lumei din jurid Romanilor),
342-—340,
Resbelul 1 cu Samni
După
că
Titrușeiloru (Veţi an. 404) şi slăbirtii.
Samniţii se intindu in Italia, cobor ea, colonie geaca
induse
parte, din mun
ți în campii. Capua represintă
pe Samniţii cultivați prin
inriurirea, Elenilor. Prădi

le Samniţiloru barbari facu

pe
apuâni să ceară: a jutoru
l
__Yemaţia — Val erius Corvus Romei, recunosceându-i supbate pe Samniţi la Suesula.
389-237, Retolta con
turi politice şi parte Ia federațiunei Latine, Cere drepconsultatu. — Maanlius Torqua
tus bate pe
Latini lingă Vestviu (conda
mnă la

moarte

23.
pe fiul seu pentru neascultare), apoi la Trifanuui. —
Confed. Lat. dissolvată: oprirea conubiului intre diversele oraşe ce o compunea.

Se formeadă mai multe tri-

buri Homane din cetăţile care capătă dreptul:

de cetă-

țănie Romană. 325—301. Al IL-le vesbel cu Samniţii.
Titus Veturius și Spurius Posthumius închiși în Furcile ('audiue.
Senatul Romanu respinge capitulațiunea, incheiată. —I6truscii, Marsii, Umbrii şi Ilernicii se unescu cu Saimni-

ţii. — Victoria Romanilor la Bovianan, . -

.

_

Appius Claudius censorul face Via Appia prin n'ăștinile Pontica pentru a assigura legătura cu Campania,
Sistemul Romanu de întărire a, cuceririloru prin colonîi
și drumuri bune do la Roma la locurile cucerite. Siliuțele Romanilor de a despărţi "Nordul de Sudul itaiiei.
298—490.
Ai IILle Resbel cu Samniții.
Luecreare
de coaliţiune intre Nordul și Sudul. Italiei: Samniţi, .
Etrusci, Umbri și Gali. Fabius Maximus sfarină coaliţiunea, la Sentinum (295)— Colonia Romană dela Venusia, în numeru de 20,000, pentru tăerca comunicărei Sumniului cu Tarentul.
.
-

290.

Supunerea Samuiţiloru.

232—212,
Resbelul Tarentinu. Romunii începu resbelul cu coloniiie Grece din Italia inferioară. Pratextul
. este o luptă intre Lucani şi 'Turi, în care Romanii sunt
chemaţi de Turi, în ajutoru,
Revolta Italiei supusă şi coaliținiea tuturoru popoarelor in contra Romei.

» Resbelul in Nord terminatu prin alungarea Senonilor care mergu de mărescu tolpa migrațiunei Celtice în

Grecia.
Resbelul in Sud se complică prin venirea lui Pirus
regele Epirului în ajutorul Tarentiniloru. Pirus bate pe
Romani la Heraclea și Apulum (230—279.— Ciieas la
Roma)
— Vădăndu ăusă nefolosul victoriiloru sale, profită de resbelul intre Cartagiuesi şi coloniile Grece din

Sicilia, pentru a părăsi Italia. (278)— Mai pe urmă iinsă
carăși se intoarnă. Curius Dentatus "lu bate la Beneventu, Pirus părăsesce Italia ; (moare în Argos).
211,

Samniţii, Lucanii,

Bruţii

recunoscu

supremaţia

Romei
— Picentinii și Salentinii se supunu in curăndu.
-26$, Italia supusă de Romani.
„In acestu timpu se formeadă deosebirea a trei clase
"de cetățeni Romani: Romani, Latini și Peregrini..— Egalitate intre patricieni şi plebecni

tectă; Dictatura, Censura,

este

mai mai

Pretura, o parte din

per-

Ponti«

!
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fici

şi Auguri

potu fi ocupați

de plebei, — Legile lui

“Publius flo 1558, şi a le lui Ilortensius (286) intărescu egalitatea intre legi şi plebiscite —- Appius Claudius caută să dee dreptul de a, vota, sin. comiţiile tribute și cetăţeniloru
ne-proprictari de pămentu (libertini
şi alții), daru puţiau timpu după aceasta, iumulțirea manumisiuniloru (liberări de sclavi; face să se restrăngă
acestu dreptu, desemnăndu-se numai cele patru triburi
urbane ca acele in care potu vota și cetăţeni nepropri-

ctari de pimăntu. —labius Maximus și Decius censorii :

"Sunt autorii

acestei orăndueli.

(304)

265—146. Resbelele afară din Italia cu Cartaginea,
Iliria, Galia Cisalpină, Macedonia, Grecia, Siria şi
Spania. Supunerea acestor țeri, a părţei celci mai insemnate din lumea cunoscută de atunci. De la resbele
italice, Roma concentră in sine mersul istoriei universextraale,

265—241.
tinscsă pănă

Resbelul Î Punicu: Cartagienesii se inin Sicilia ; Romanii erau in puntul de

a trece peste mărginile Italici. De aice se
nascu resbelile Puui
— ce
Mamert.
inii ceru ajutorul Romanu in
contra lui Hiero II din Siracusa, aliatul
Cartaginesilor
care: posedau o parte din Sicilia prin colonii
de a le loru.
Duiliu bate flota Cartaginesă -la Milae.
Inceputurile
marinei Romane. Columna rostra
— tă.
Regulus in Africa; Metellus invinge la Panormus (250)
mană fiind apoi de mai multe ori bătută.— Flota Ro, și nimicită,
cetăţenii Romani zidescu o flotă
de doue sute de năi
din, mijloace private şi Lutatius
Catullus bate pe Cartaginesi la insulele Acgate (241)
.
RĂI. Sicilia, (supusă în mare part
e), cea dintăiu provincie Romană. Sistemul de dări
in natură (Qeeiueli)
care există aice, "lu adoptă şi
Roma
nii
şilu introducu
in toate provinciile cucerite
în urmă de ci afară deltalia. Cule

gerea dărilor e dată in antrepri
să. Italia, inSuşi riimăne scutită de acestu
pune basa ruinărei provinciilor fel de dări. Acest sistemu

tinderei corupţiei magistraţilo u Romane şi dă ocasie inru dinp rovincii, care se
unescu cu antreprenorii

de dări (publicani) şi asupresc
u

| 25
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„popoarele supuse." Reforma cea mare a centuriiloru com“binate de acum cu tribnarile (70. de triburi căte'5 cen-. -turii în fie-care)-- .

„230. Supunerea Sardiniei şi a Corsicei.
229—228. Resbelul cu Ilirienii. Romanii

a
stirpescu

piraţii din marea, Adriatică, şi ocupă căte-va, locuri pe
coasta Ilirică. Grecii dreptu mulțămire ieu pe Romani
in legătura lor raţională, inițiindu-i la misteriile din
Eleusis, şi lăsăndu-i
să iee parte la, jocurile Istmice.!

- 222. Supunerea Galiei Cisalpine, de unde Celţii incurgeau în Italia,
a
ditaf
218—201. Resbelulal II-le Punicu.—Haxilear atacase
„Spania, (236). Romanii
să unise cu Saguntul şi. ceruse
de la Cartaginesi se nu se întindă peste Iberu.— Anibalu ie Saguntul 219, şi trece peste muntele St.; Bernard (2) in Italia; bate pe; Romani la Ticinus (218), la
Trebia + (îd.)- apoi nimicesce "armata lui Plaminius la

" Trasimenu (lacu); incearcă inzădaru a

stiri rescoală,

“contra Romei.
“hu tal înmimau a mt Sai
.
pe
2
a aie
La 216, marea bătălie la Cannae. O parte din ali-aţii Romei trecu atunci la Anibalu ; daru. acesta lăsatu
-fără ajutoru de guvernul seu nu poate profita
de vie-. „torie. — Claudius Marcellus capătă pentru ănttia oară
-.. comanda pe mai mulţi ani; luptă in Sicilia, şi ic Sira-

„cusa :(214. Moartea lui Arehimedes) — Lupta in. Spania
merge Romanilor cănd in bine, căndu in'reu; dar ci
„Scapă pe Asdrubal care trece -Alpii in ajutorul fratelui:
seu.
207.

Claudius Nero "lu bate și 'lu-ucide la Metaurus.
Cartaginesii părăsescu ofensiva. Scipione in A-

frica. Anibalu rechiematu perde bătălia de la Zama căş-.. „tigatăde Romani mai alesu prin ajutorul lui Massinissa regele Numidiei (202).
„201. Pace între Cartaginesi şi Romani. . * . _
» In acestu timpu Filipu III regele Macedoniei şi An-

-tiochus al III al Siriei vrau să cucerească Egipetul şi
să'şi intindă possessiunele in Asia. Romanii caută să im2
DN)

26
pedece aceste
a Egipetului,

intinderi
de putere.
Rodosului,

Stărnescu

Pergamului

o coaliție

şi partidei anti-

Macedonice din Grecia in contra lui Filipu Î[l. Atenienii atacați chiamă. pe Romani in ajutoru. Flaminius
bate pe Filipu III la Cinocefale (197) şi deelară la 196
“Grecia de liberă la jocurile Istmice.
191—190
Planurile lui Filipu III le reincepe An
tiochus III al Siriei. Lucius Cornelius „Scipio “lu bate
la Magnesia. Rodosulși Pergamul aliați Romaniloru—

Procesul

“pentru

intentatu
de

dilapidare.

171—168.

SC

_P. Cato Censorius Seipioniloru |-

Resbelul

III Macedonicu. Perseu. Bătălia!
bătalia de:
a Pidna veniturile
din provincii sunt așa de mari incătu vechia dare a, cetiățeniloru Romaai,
tributum mi“litare, care se cere ă în vreme de nevoie
,
nu se mai
cere de atunci

ffâ dela Pidna şi supunerea Iucedoniei. —După

inainte.

Italia

scutită

de

ori ce dări,

149—146. Resbelul IIIcu Cartaginesii
— Africa
. provincie Romană.—Celu ăntăiu tribunalu perman
entu p.
judecarea crimelor de concussiune, (Vefetans, Erorfiiu
er)

14$—146.

mană.

Prefacerea Gr ceici in provincie Ro-

Confederaţiunea,

Achai
in rivalitate cu Spartanii care chiamă pe Romani căin ajutor
u. Mummius dă“rămă Corintul şi aduce statue
le
133. Supunerea, Nordului ItalieiGrece. la Roma.
şi a centrului Spa:
nici (Viriatus),
In acest timpu de glorie măreață
a Romaniloru stră:
lucescu virtuţi mari cetățenesci,
dar totu acuma, incepu
ȘI causele corup

țiunei. Aceste Suntu:,
SR
Degradarea comiţiiloru din causa
mulţiloru oameni
căpătăiu dibertini e
ii
cetăţenii de departe nu au
tru a vota. Căta timpu senat timpusă vie la Roma pen:
ul are putere mare, acestu
Teu nu este foarte -simți
tu.
Cs
.

1)
fără

) Corupţiunea produsă prin
adunarea bogăţiitor; Puterea, cea colosală a, publi
loru de cătră magistrații caniloru și jăfuirea provincii:
Romani care incepe de
pe a:

21
3) Marea, prăpastie ce 'se nasce intre bogaţi și săraci
prin peirea proprietariloru mici; de aice se vor nasce
luptele civile pentru imparțala pămănturilor.
”
4) Pericolul adunărei unei nenumărate mulțimi
de

sclavi, trătaţi în modul celu mai

Larbaru de

speculan-

ţii Romani,
,
i
5) Greutatea serviciului militaru care rămăne totu
mai multu asupra, aliaţiloru, care ceru egalisarea drepturiloru politice.
6) Slăbirea elementului Romanu în Roma prin colonisarea, cea intinsă și necesară pentru mănținerea cuceririlor, +

.

aa

7) Slăbirea vecheloru moravuri şi credințeloru populare, Indinderea luxului și a desfrănărei și slăbirea puternicei vieţi de familie a Romanilor.
”

Pe lăngă aceste semne de decădere progresul se ma-

nifestează in următoarele:

Intinderea, relaţiunilor

.

.

-

cu exteriornl

RR

și modificarea

„ sistemului de dreptu strictu a Romaniloru prin infiuenţa şi „puterea. pretorului mai alesu a celui peregrinu
(instituitu în an, 242).
i
.
.
2) Respăndirea culturei Eline in Roma, prin sclavi şi
prinşi (intre acestia Polibius care vine din Grecia impreună cu cei 1000 Acheeni acusaţi de presupusu ca ţinu
„..î
cu Perseu),
:
ÎN
in an met 8)-Inceputurile şi desvoltarea, unei literaturi naţionale

original

influențată de

modelurile classice Grece.

In

această periodă trăescu: Livius Andronicus prisonieru
. din 'Tarentu, care prelucrează in latinesce dramele Grece şi traduce
Odisea (210);
Cn.
Nacvius. -(Poetu
264—104); Q. Ennius (epopee, și dramă 239—169), intro-.
duce exametrul in literatura Romană; Plautus (poetu
comicu, 254—184); Terentius, compune Atelane, comedii
populare (196— 159) — M. Porcius Cato scrie originele
(234—149); Inăintea lui scrisese anale Q. Fabius Pictor

și Cincius Alimentus.

|

135. Celu ănttiu resbelu al selaviloru
133—121. Reformele Grachiloru şi inceputul resa
beleloru civile Romane.
Tiberius Sempronius Grachus cere innoirea legiloru
lui Licinius şi Sextius (vedi an. 366 micu) asupra 0gorului

publicu. Pentru

luţionare: aduce

a

reuși face două fapte revo-

destituirea colegului seu Marcus Oc

tavius care . opusese

veto;

face să i se

prelungiască

-

28 -

e

tribunat
— Senatorii
ul
ilu ucidu (Scipio Nasiea). — Sei
pio Africanul ucisu'
de
partida populară.
P Caius Sempronius Grlchus (123). Pe lăngă legea agrară a lui Tiberius pe care o pune in aplicare, cearcă

a face mari reforme politice, prin care lovesce

in se-

natu şi aristocrație ; ie senatuiui hotărirea asupra im
bărțirei de grău și pămăntu şi o dă comiţiilor tri Dute

—- ie judecătoriile. senatoriloru şi le dă, cavaleriloru (aristocraţ

ie „bănească), cărora le procură şi antrepris
dăriloru Asiei-Minore. Prin aceasta puterea | Publicania
-loru nu mai are. margini ; nelegiuirile loru rămănu ne-

„pedepsite

fiind judecaţi

tot de oameni de ai

loru. —
-_Grachus fundează cea d'ăntăiu colonie Romană
afară din Italia, şi intăresce principiul că
pământul extra-Italicu este proprietate a, poporului
Romanu, și că
ori ce proprietate de acolo chiar cea
privată poate fi
supusă, unui tributu. — Propune a se da.

soțiloru Italiei
„dreptul de cetăţenie Romană.
Senatul 1 opune pe Livius Drusus —Grachus ucisu (121).
"earăşi libertatea de a, vinde pămeutur Livius Drusus dă
ilă impărțite; ruina

proprietariloru

mici

se

intoarnă

cindu tot căştigul
lui Grachus,

in. curându,

i

“Literatura, ăncă energică, Oposiţiune
contra
alungați din. Roma 16]. Cercul
cultu
Lucilius (143
—103), satiricu:

Polibius

nimiretorilor

(208--127,) isto-

lolog

ul. Inftorirea teatrului.
— Zidiri folositoare măreţe; Actorul Q. Roscius (4-82)
apaductul Marcicu custă
180 de milioane I1Ş Gero
teiu zidiri de marmură ; 143 mil. lei vechi ). Cele d:ănuxul luptelora de fiare colonada lui Metellus (143)
incepe : lei și elefanţi în
(103—99).
circa

esă

111—105.

la lumină,

pi

E
Resbelul cu Zugurta. Corupţiun
ea
Rom
ană | Re
E

SI
- Marius capiită comand
a.in „contra lui: lugurt
cănd pe deoparte a atunci
Metellus
măntuise resbelul, pe
alta Sulla „Touşesce
ds.
trădee pe lugurta, a indupliea pe. Boechus: ca să-i
pe care: apoi Marius.
ilu. duce in

29
triumfu la Roma. Inceputul rivalităţii:intre Marius și.
Sulla.
103—101. : Migraţiunea Cimbriloru şi a Teutoniloru.
Marius i bate la Aquae Sextiae şi la Vercellae. — In
Roma neorinduelile lui Saturninus, aţițatu
pe ascunsu
de Marius la resturnarea aristocrației.
:

Resbelul Soţiloru, pentru căpătarea drep-

91—SS.

turilor de cetățeni Romani.

|

Romanii dau ăntăiu drepturi egale cu acele datelibertiniloru (inscrierea numai in $ din cele 35 de triburi)?) numai soţiloru neresculaţi. (Cn. Pompeius Strabo ..
şi Sulla). .
i

Sulpicius tribunul cere egalisarea soțiloru cu : Romanii

liberi, deci inscrierea in toate triburile, ceea ce se im-.
_plinesce în 87 după lupte săngeroase pe stradele Romei *
$Ss—S2. Resbelul civilu intre. Marius şi Sulla și
resbelul in contra lui Mitridatu.
:
" Sulpicius care vede in Sulla, unu enemicu alegei sale vra

să dea

lui Marius

comanda

dată

lui Suila

contra

lui. Mitridatu. Sulla încalcă Roma eu armele; ridică le- _gile lui. Sulpicius şi reintroduce organisareu: veche a.
comiţiiloru (de sub Servius Tullius) nimicindu pe.cea
din 241 (vedi anul acesta).—-Tribunii să nu mai poată
propune legi decăt cu invoirea senatului.
— Cinna, consul din partidul lui Marius, fugăritu din Roma, res-.
coală soţii pe: cându Sulla se reintorsese in Asia, şi -

rechiamă pe Marius. Terorismul lui Alurius. (+86) Cin-

na

se

numesce

singuru

reformele lui Sulla.

consul de patru ori; ridică

aa

Sulla se intoarec invingătoru din resbelul e. lui Mifridatu, cu armată căstigată prin liberalităţi, bate. pe ,

Marianişi pe soţii Italiei la poarta Colină, și ie dicta-...

*) . Deci 16 din cele 70 dacă numerămu triburile după impăr- “
-țirea loru în partea, tănără şi cea in vrisță.

|
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tura in Roma

.(82). Gnaeus Pompeius

partida lui.

tânărul trece in

83—84. Resbelul I e. lui Dlitridatu, domnul Pontului
care fundează regatul Bostorului,. ocupă Patagonia, Capadocia, se aliază cu Tigranu regele Armeniei şi arieninţă statele cliente Romaniloru din Asia.
Romanii i declară resbelu. Măcelul Romaniloru din,
Asia (88). Sulla după ce alungă pe Marius din Roma,
pornesce

in

contra lui M.;

tra Romaniloru,

asediază Atena

bate pe AM. la Cheronea

resculată con-

şi Orchomen

in timpul terorismului lui Marius, Pace cu M. la os,
Dardanus (84).
83—81. Resbelul II c. lui ML, bătutu de proconsulul
Murena
.

„S2—"*9.

-

-

Dictatura

lui Sulla. — Proseripţiuni. —09lui Sulla. : Garnizoană in
Roma din libertinii lui. — Întărirea puterii
senatului
cărui-a i dă: denumirea proconsuliloru,
daci
puterea
militară, (consulii reminu numai magistrați
decătoriile; dreptul de a. opri tribuniloru civili); jupropunerea
de. legi adunărei poporului.— Slăbirea
aristocrației bănesci prin luarea judecătoriiloru şi
Asiei in contribuţii fixe ce nu mai prefacorea dăriloru
prisă.— Slăbirea, tribunatului. sunt date in antreprin măsura citată, mai
sus şi oprirea, tribunilol de a
mai
gistratură, -— Tribunale permanente imbrăcă altă map. crime. — Sulla
„abdică 79; moare 78.
|
lonii militare

din

veter anii

„30—60, Resturnarea,.
ormelor lui Sulla. In“dlividii au tot mai mare ref
inr
lui lucrurilor: Pompeius, iurire asupra mersuLL Oposiţiune c. reformeloru Crassus, Caesar.
libertini,

106 la

urmaşii

lui Sulla, (plebe, cavaleri, |
proscrișiloru); -in frunte:
Cicero (n. |

Arpinum,) G.

Iulius

Caesar (n. 102)
— Pom.
"Pelus şovăesce intre olig
arhie şi democraţie. Cras
sus
„cel bogata.
Insurecţiunea lui Lepidus
(78). Pompeius o năduşă
„Cere și „Căpătă comand
;
a c. lui

lustrează de

ȘI mat

Sertorius in
e se imultu prin isbănqile lai car
Metellus.

31

De asemine in resbelul selaviloru, nimiciţi de Crassus.
„Armata devotată lui i dă mare putere ; senatul incepe
ai se opune; Pomp. trece la democraţie. (70); inapoesee
puterea tribuniloru, judecătoriile (in parte, 2) şi dările Asiei cavaleriloru.
Capătă comanda c. piraţiloru pe trei ani cu puteri
nemărginite. (Lex Gabinia, 67) şi comanda c. lui Mitridatu rechemăndu pe Lucullus (Lex Manilia 66), ămbele nu de la senatu după cum era legalu ci directu
de la poporu.
Cicero pentru ăntăiu oară pe tribuna politică susţine legea Manilie. (Oratio pro leg: Manilia seu pro imperio Pompeii).
Resbelele acestei perioade. — 1) 80—72. Resbelul €.

lui Sertorius in Spania, ; luptă cu succesu c, lui Metellus și Pompeius.
174 se unesce cu piraţii și Mitridatu
pe căndu sbucnesce și resbelul sclaviloru; dar atunci e '
ucisu de Perpenna.
Pompeius pune capătu insurecţiu-!

nei (2).

E

|

2) 13—11. Resb. sclaviloru (Spartacus) nimicitu de
Crassus, apoi remășiţele de Pompeius:
3) 13—67.. Resb. cu pirații. Neingrijirea Romanilor
de marina loru inlesnesce înmulţirea piraților, (cuiburi:
Creta, Cilicia); comerțu mare cu . sclavi.
— Pompeius
- (Lex Gabinia) i nimicesce în trei luni.
!
4), 14—64, Res. III e. lui Hitridutu. Emigraţi Romani

în armata

lui.— Lucullus

?u

bate

la Cabira,

şi pe

Tigranu la Tigranocerta, merge spre Artaxata. Revolta
trupeloru şi rechemarea lui i nimicescu toate isbăndile.
Pompeius (Lex Manilia), 66, ie comanda, şi termină
resb. Organisarea Asiei (G4 —61) in timpu ce în Roma
se intămplă:

66—62

Conjuraţiunea lui Catilina,— Democra-

ţia se teme de dictatura militară a lui Pompeius ; ca“ută se procure unuia din şefii sei cei sinceri unu comandamentu pentru a aveă oarmată ca cumpană contra armatei lui Pompeius. Caesar şi Crassus şefi ascunși ai rescoalei. In. fruntea ci oameni perduţi, Catilina ş. a. — Cicero consul, descopere şi sfarămă complotul. Resculaţii esecutaţi in temniță fără judecată.

32, Ș
Caesar şi Crassus trecuți cu, viderea din causa influ„enței loru. (Anteia oraţiune Catilinară ţinută,in senatu, 63).
E
|

60. Aspiranţii la puterea supremă compunu ănteiul triumviratu,
Caesar.căpătase reputaţie militară in, proconsulatul din Spania, (Crassus i plătise
datoriile); elu cere “consulatulși comanda, in o: provincie. — Pompeius
după ce işi congediază armata Asiaticii cere ratificarea, 'organisărei Asiei, consulatul
al II
şi pământu. pentru veteranii sei. Senatul refusii. Pomeius se unesce cu Caesar şi cu Crassus pentru
. aşi susfine 'cu partidele lor mataala interesele în contra
arîstocrați
ei

—aşa numitui

cupatu de Caesar.
59. Caesar, consul,

(afară de

triamviratu, —

Locul

ăntăiu

o:

DCI
implinesce cererile lui : Pompeius

consulatul II-le).

In iua votării,

lui Pompeius” vinu cu arme pe sub haine veteranii
.— Caesar
proconsul în Galia pe cinci ani. Slibes
ce oposiţiunea,

aristocratică indepărtăndu

pe Catoşi

pe Cicero din
Roma, cu ajutorul lui Clodius tribun
(58).
ul
“Toate orănduelile se facu de triumviti prin
legi aduse naintea
poporului, trecându .pe senatu cu
viderea.
5S—51.: Cucerirea Galiei de Ca
es
— ar
Resultat
.ele
ci sunt: 1) Oprirea, năvălirei barba
rilor, eare incepuse
cu trecerea, Helveţiloru.în Galia,
pentru mai mulți seculi. 2) Stingerea naţiunei'
Celti
romanisărei ei. 3) Căpătarea unui ce şi punerea basei
tru stabilirea monarhiei în Roma mijlocu (armată) pen.
Luptele. — 58. Caesar
„pe Ariovistu la Vesontio bate pe Helveţi la Bibracte,
,— 57, Supune pe Belgi —
56,
pe Veneţi “din Armorica,
(Bre
55, aruncă popoarele germane, tagne) şi pe Aquitani —
Usipeţii şi Tencterii in-:
apoi peste Rin, trece in
Brit
nia a 2-a - oară e. luj Casc ania— 54, trece in BritaLEburoni, revoltați: sub Ambi ivelaunus — 53, supune : pe
rală a Celţiloru sub Verci orix, — 52, Resculare genengetorix.. Bătălia de la:
Alesia,
51, Galia supusă, :
.
Se
,
i

„Rechemarea lui Cicero (57), a lui Cato (56). Bandele armate a lui Clodius și Milo.

Intălnirea, triumviriloru ia

Lueca (56). Pompeius şi

_ Crassus consuli (55) cu proconsulatele Spania și Siria),
Prelungirea proconsulatului Ini Caesar in Galia, ăncă

pe 5 ani. Crassus merge in Siria unde moare in espe-

diţia nenorocită c. Parţiloru (54—53). Pompeius remăne in Roma, păstrăndu ănsă comandamentul.
— Iulia
fiica lui Caesar

şi

femeea

lui Pompeius

moare. (51).—

Neorănduelile lui Clodius şi Milo procură lui Pompeius
“dictatura (52). —Elu vra atunci să rupă alianţa cu

Caesar.

|

49—4S.

Da

Resbelu ciril intre Caesar şi Pompeius.—

- Pompeius se unesce en senatul şi partida

aristocrație

. că-republicană contra lui Caesar. Rechemareu acestuia (1 Mart, 50)— Curio .tribunul cere să se ice şi
comandamentul lui Pompeius inapoi. Acesta refusă, —.

Popunerea

de a se deelora

venise in

Galia Cisalpină, nu

“Pompeius ănsă

susținutu

resbelu Ini Caesar,

care:

este primită in senatu,

de consuli şi de minoritate

incepe a arma.
— După o ultimă incercare de impăcare (scrisoarea lui Caesar cetită in senatu 1 lanuaru

49), Caesar declară

resbelu

partidei aristocratice tre-

căndu Rubiconul (49)
49. Pompeius şi senatul. da Brundisium — Caesar ie
Roma; trece in Spania. unde bate pe Afranius şi Petreius la Ilerda; face pe Varro să capituleze, apoi ie

Marsilia.

o.

> 48. Caesar şi Servilius consuli. — Caesar bătutu de
“Pompeius la Diruchium, ?lu bate decisivu la Farsalus
(9 August).— Pompeius ucisu in Egipetu. Caesar in Egipetu; rescoală in contră-i in Alexandria. (Biblioteca
arde). Cleopatra pe tronul Egipetului sub supremaţia
Romană.
!
47, Caesar bate pe Farnace, fiul'lui Mitridatu (veni,
vidi, vici),
.
,
NE
.

46. Bătălia de la Zapsus' c, Pompeianiloru in Africa
(Sextus Pompeius, Cato, regele 'Iuba). Cato se sinucide
in Utica,
|
,
45.

Bătălia

de la. Munda,

în Spania,

c. fiiloru lui

Pompeius: Gnacus şi Sextus P.— Sextus scapă.

.

7 IRI

:

4S—dt., Domnirea monarhică a lui Caesar sub
„ formele republicane. — Amnistie foarte intinsă. Caesar concentră in sine vechea putere regească, intrunindu in persoana sa toate magistraturele, intre care
republica impărțise acea putere: dictatura, censura,
consulatul, questura (finanțe), comandamentul militaru

sub titlul de

imperator. Mai devine princeps senatus,

preotu mare,

şi ie şi puterea

tribunicie, din causa ne-

violabilităţii persoanei tribunului, și o putere judecătorească, extraordinară, (apelul).
— Senatul cade carăşi

la rangul de sfatu cu. sub: regi, daru unu sfatu a im„periului, nu a urbei Roma; perde caracterul aristocra-

ticu admităndu-se in elu şi streini. —Comiţiile rămănu,
căci nu aveau nici o insemnătate.— Domnia

lui Cae-

sar este „representarea poporului prin celu mai inaltu.
şi nemărginitu

rismului.)

omu de incredere alu seu“

Reformele

(ideea Caesa-

lui Caesar, — 1) In finanţe: 'introduce-

rea sistemului de contribuțiune in bani, ridicaţi direct prin dregători impărătesci (sclavi și libertini
'de ai lui.)

2) Iu administrarea provinciiloru: impăratul numesce

şi revuacă pe proconsuli. — Roma devine unu orașu
ca
şi celelalte; nu mai sunt magistraţii ei şi magistra
imperiu.ui Romanu ca pănă acuma, Oraşele provinci ţii
ilor
capătă in mare parte,
fiindu romanisate,
libertatea

comunală a oraşeloru Italice;

Peste tot imperiul

se în=
tinde o reţea de municipii. -:
3) In armată: pentru ăntăia oară mercenari
(cavalerie -Germană) în armata Romană ; imped
ecă
poate formarea, de colonii inilitare imprăştiindu pe, căt se
pe veteran
in diverse colonii de cetăţeni ;
nu are. gardăin jurul
seu.

a
4) In starea proletariatului. Fixază
la 150,000 numerul săraciloru de nutritu pe conta, statul
ui, (pănă atunci
320,000). Pe mulţi i colonisază, le dă 'munc
ă la zidirile
cele mari intreprinse

sub clu: forum lulium, biblioteca,
templul lui Marte, teatrul ete. —
Caesar suprimă perderea libertăţii pentru datorii
;; caută să redice proprieta=:
tea mijlocie in Italia impărți
"Italia, veteraniloru Romani, ndu pământul statului, din
”
*
5) In Calendaru. Anul incep
e de la1 Ianuarie; (365
dile

şi la alu

4 -le anu 866, calendarul

egipteanu), A- |

i

|

.

5

|

-

|

35

cest calendaru nou începe cu 1 Jan. 45 î. Hr. (109
de la zidirea Romei):— Ideea fundamentală a lui Cae- .
sar e fundarea unui imperiu pe basa naționalitățiloru
combinate Elină şi Latină. Pentru aceasta, mijloacele
cele mai insemnate sunt: introducerea monarhiei ca,
formă de guvernu; coborirea Italiei şi a Romei la, răndul de provincie și de orașu. Apoi respăndirea roma- |
nisărei in provincii, egalisarea dreptului şi introducerea.
unci ordine in administraţie. * Afară de această elu tinde a repara şi relele sociale causate prin sclăvie și lip-.
sa unei stări mijlocie, apoi prin corupţiunea şi amestecul tuturoru veneticitoru, tuturoru cultelor şi superstițiuniloru în Roma. Aci ănsă elu reușesce puţinu. .

44, Moartea

lui Caesar

ucisu

de partida repu-.

blicană.— Senatul distribue provincii şefiloru conjurațiunei: Marcus Brutus, Decimus Brutus şi Cassius. —
Antonius implinesce testamentul lui Caesar și devine

puternicu in Roma; vra să capete -provineia Galia dată lui Decimus Brutus, pentru a avea o armată lăngă
Roma.— Resbelu civilu Mutinensu — Senatul caută in
“contra-i sprijinu in G. Iulius Caesar Octavianus. Acesta ănsă se unescecu Antonius şicu Lepidus formăndu

- 43. Al doile triumriratu,

„reipublicae constituen-

dae causa. — Proscriptiunii; Cicero 4-. Resbelu e. partidei republicane. Bătălia de la Filipi; (42) M. Brutus
şi Cassius se sinucidu. — Antonius merge in Orientu,
unde e reţinutu de Cleopatra. Octavianus rămăne in
Italia.
,
„41—40,
Nesbelul civilu Perusinu, aţițatu din gelosie
de femeea lui Antonius.
33—36. Resbelu cu Sextus Pompeius (vedi an. 45,
micu) în Sicilia. Resbelul negioriosu a lui Antonius cu

Parţii.

i

35-—33. Espediţiile lui Octavianus
-de la Dunăre.

“81.

Resbelu

civilu

contra, popoareloru

intre Antonius

“nus. — Bătălia de la Actium

şi Oetavia-

(Septemvrie).

„80. Qetavianus singuru stăpănitoru,.
sub aceeaşi

formă ca

şi Caesar,

singura cu

desvoltărei, poporului Romanu

putință, după modul

pănă in acelu momentu.

36

Egipetul provincie Romană.
Cultura in perioada rovoluțiuneloru (133—30)—
— Literatura Romană cade sub inriurirea literaturei Grece Alexandriue; modelele ci nu mai suntu clasicii Greci (vedi sub an. 146, mare). Eloquenţa şi poesia se învață in locu de a fi productul naturalu a talentului
Celica! scoală de retorică Latină a lui L. Plotius Gallus (90). Scoala de poesie a lui Partenios (54), Toată
lumea face poesii şi învaţă a vorbi frumosu.
— [iitera“tura perde ori ce caracteru originalu naţionalu și devine Elenă, cosmopolită.
Literatura, , dramaticăa despărutu. —:Xxepţie facu numai Luereţius „de rerum natura“ (99—55), Catullus (87—54), Varro (116—27) şi Laberius, care scriu cu originalitate şi in modu mai naţionalu. Apoi se mai insamnă intre producerile bune, is-

toria

lui Cornelius

Nepos,și a lui Sallustus, (86—34)

descrierile lui Caesar şi stilul corectu a, lui Cicero. —
Caracterul linguşitoru şi injositu incepe a se intinde în
literatură, semnul despotismului. Aristodemos din Nisa
scrie „arta, oratorică linguşitoare“ (54).
!
_
» Religiunea Romană mănţinută numai ca așezemintu
politici. in „clasele superioare filosofia, Stoică și
JupicuXeă; in cele inferioare culte orientale (a lui Mitra,
Isis
etc). — Neoplatonismul representatu prin Nigidius
Figulus; conversări cu spirite din ceea lume, magie,
astro„logie, necromantică,
superstiţiuni de tot felul intunecă
pănă și pe oamenii culţi.
Ă
Moravuri. Corupţia cea mai grozavă in
societăţii. Lipsa, de căsătorii. Lauxu desfr toate clasele
ănatu mai alesu in măncări,
Perderea demnităţii individuale ; ne-.
numărați linguşitori și speculanţi după:
moşteniri pe la
casele celoru bogaţi,
Decăderea, spiritului militaru, lașitate gesurală,
Starea socială. — Prăpastie intre
bogaţi. şi săraci.
Despreţuirea muncei la culmea ci,
Nenumerată mulţime
de sclavi. Putere mare a speculanți
loru și bancheriloru
(Romani și Evrei); “apăsarea dator
niciloru. Lipsa proprictăţii mici ; toată Italia impăr
solvarea, Haţionalității Romane.— țită în latifundii, DisUnit
mănţinută prin organisarea, măest atea imperiului este
rită cei o dăduse CaeSar ȘI pe care-o intărescu
impăraţii următori, nu ănsg
prin unitatea spiritului popor
ului.
:

31 în. Hr.—6S d. Ir. Caesarii
din familia Lulia.
1) 31—14. Caesur Octavianu
s.
Aug
ustus. — Puterea proconsulară extraordinar

ă e centrul autorităţii lui

31
Augustus.
toriane;

De aice urmează:
comandamentul

garda

militaru

de 9 cohorte prea

mai

multoru

vincii ; dreptulde legislaţiune prin edicte. —
ci decurge din puterea tribunicie carelu face
tătorul ci „sacrosantus“. — Pe lăngă aceste
ce impăratul in persoana lui: pracfectura

pro-

Sfintenia
pe purintruneslesum ct

morum (censura), pontificatul ; elu este prineeps sena-

tus, şi tot odată princeps în înţelesul: celu ăntăiu dintre cetăţeni, şi are puterea inaltă judecătorească in
concurență cu senatul.— Imperator nu este unu titlu
oficialu ci o aclamaţiune onorifică.— (Cu timpul toate
aceste nume şi titluri: Augustus, Caesar, princeps, im-

perator,

devinu termine pentru insemnarea autorităţii

supreme. Sub Augustus nici unul nu are această insemnare).
Dregătorii impăratului : -Legati Caesaris, praefectus
anonnac, pracf. urbi, pracf, practorio; sclavi şi li-

bertini care incasazii Danii în provinciile impăratului.—

Tesaurul imperatului, fiscus (nu ca privatu) deosebitu
de acelu a senatului, acrarium. — Provinciile impăratului (cele mărginaşe, nesigure), a le senatului (cele
pacinice).
|
Comiţiile (eenturiate, cele tribute desfiinţate) păstrează puterea legislativă şi electorală, dară slabă.
Sub Augustus destul de mare activitate legislativă (Legile Pappia ct Poppaca p. căsătorii ete., legi p. legate,
moşteniri ctc.)
Senatul inalţatu. Provinciali icu parte. Censul 1,200
mii HS. Intrarea in senatu şi rămănerea în clu atărnă
de impăratu. Senatoria este unu rangu. Persoanele de

ranzu senatorial judecate criminalu de senatu. Senatul e consultatu asupra legiloru de introdusu (oratio.

principis), ie parte la administraţie și jurisdicţiune.
Afacerile exterioare şi mare parte din finanțe i sunt
luate.
Si

Municipiile din provincii destul de libere.
nii, unu felu de senatu municipalu.

Decurio-

38

- Cobrirea Italiei şi mai multu la rangul de provincie prin introducerea dărei de 5%, din mosteniri numai p. Italia ca complementua dăriloru plătite de provincii. — Cadastrul “general alu imperiului şi urmarea

prefacerei : dăriloru in natură in dări bănesci fixe.
Literatura proteguită de Augustus.— Maecenas

„nistrul seu, (+

-

8 i. Hr.). Horatius (+

mi-

8i. Hr), Ver-

gilius (+4 19i. Hr.). Propertius, 'Tibullus, Ovidius: (9
d. Hr. exilatu la Tomilăngă Pontul-Euxinu), — Istoricul Titus-Livius (+ 18 d. Hr).
_
Monarhia lui Augustus nu este ereditară, daru urmaşul este prin influența impăratului impusu-de mai
nainte.

In timpul domniei lui Agnstus se nasce Isus
Jiristos. cu 4 ani inaintea inceputului erei noastre.
Resbele.

—25—19

i. [lr.

Resbelu

c.

Asturiloru

şi

Cantabriloru in Spania şi supunerea totală a acestia,—
Resbelu c. Parţiloru.
:
15. Inceputul resbeleloru cu popoarele Germane de
la Dunăre. Raeţia, și Noricul prov. Romane.
Colonia Augusta Vindelicorum (Augsburg).
o
12—9. Expediţiile lui Drusus (fiu vitrigu
a lui Augustus de pe soţia sa Livia) in Germania, proprie.
8—1. Tiberius urmează esped. lui Drusus, supune căteva ponoare Germane.
!

6—38 d. Hr. Revolta, Iliriloru şi â Panoniloru. 'Tibe-

„ius preface Panonia
„9. Nimicirea

in prov. Rom.

| .

legiuniloru lui Varus de cătră Arminius

2), 14—37. Tiberius (fratele lui Drusus, fiu vitrigu

a lui Augustus

ce maică-sa

de pe soţia sa Livia) vine la imp. după

otrăvesce-pe nepoții lui

Augustus de pe

fiica 'sa Iul
— ia.
Alegerile luate .de la comii, date senatului—Lex Iulia de. maiestate ; delatorii.— Bună
administraţie a provinciilorn,
|
:
|
Perioada, crudimiloru
-lui Tiberius incepe cu moartea
lui Germanicus (nepotul lui Tiberius de pe fratile.
scu
Drusus).— Seianus prefectu pretoriului, face
p. pretolent unu

lagăru intăritu lăngă Roma.

39
Resbele,
Revolta legiuniloru la Rinu și Dunăre.
14—16. Exped. lui Germanicus in Germania proprie.
Victoria de la Jdistavisus asupra lui Arminius.

3) 31—41. Caligula. (Caius Caesar), fiul lui Germanicus.
Crudimi nebunesci.
4) 41—54. Claudius (Tiberius), nepotul de frate a
lui Germanicus. Favoriţii Narcissus şi Pallas (libertini).
Femeile lui Messalina şi Agripina. Cumplită corupțiune a curţei.— Inceputul supunerei Britaniei (T. Flavius Vespasianus legatu). Mauretania, Licia, Tracia,

Iudea, prov. Romane.

5) 54—683. Nero. (Lucius Domitius), fiul Agripinei.—
Burrus şi Sencea.
Poppaea Sabina.— Crimele lui Nero; ucide pe Britanicus, fratele seu vitrigu (fiul Messalinci), pe maicăsa Agripina, pe femeea sa Octavia. Devine actoru şi
gladiatoru.
-

G£. Antăia persecuţiune a Creştiniloru. Persecu-

“ţiunile sunt acte politice. Organisaţia” Statului se periclită prin dogmele creştine a bisericei primitive.
Istoria Creștinismului pănă la persecuţiunea ăntăie. — Corupţia cea mare a lumei, starea socială cea
miserabilă a poporului de josu, lipsa unei credinţi in
ceva, a unei iubiri de patrie sau de familie, intinderea
filosofilor tristea Stoicismului şi Epicurcismului iu clasele de suâu, a culteloru misterioase orientale in clasele de josu— toate aceste pregătescu Epiritele pentru
primirea unei religiuni noue, le aice intinderea cea
grabuică a Creștinismului, inlesnită și prin spiritul de
proselitismu a vechiloru Creștini (silinţa de a intoazce
pe mulţi la credinţă), apoi prin unitatea introdusă între
popoare cu o:ganisațiuvea Romană şi limba Latină și
Elenă respăndite pretutindene.
Organisarea primitivă.
— Unu felu de comunismu.
Din casa comună se intreţinu săracii, (diaconii impăr=
escu pomana), una din causele repedei respăndiri intre săraci.— Ori care Creştinu poate propovedui; nu

este osebire între clerici şi laici. Șefii comunitățiloru
sunt cei mai bătrăni „zrocofi "regor.i — Urmaşii apos-

“toliloru, care fusese cu deosebire insărcinaţi de Iristos

cu respăndirea

invăţăturei

sale, capătă

curendu o în-

40.
”

“semnătate mai mare, deosebindu-se de mulţimea Creştiniloru ca avăndu unu daru deosebitu. Originea epis" copiloru,
|
Creștinismul se atinge curăndu cu filosofia Alexandrină prin care începe a se da mai mare importanță
ideiloru teoretice decăt învățăturiloru morale. "Originea
corupţiei religiei Creştine,
.

"68—69. După stingerea dinastiei Caesariloru, nesciindu-se cine se urmeze, legiunele deiaieescu pe şefii
loru de împărați. Galba, Otonu şi Vitellius ucişi pe răndu.
69—96 Dinastia Flaviiloru.
|

1) 69—79. Vespasianus.

(Titus Flavius) restabiles-

ce ordinea. Zidiri mari (Coloseul etc). Supune pe Evreii revoltați, dărămă Ierusalimul şi-i imprăştie in lume.
— Poporul vreu se deslipesce de ţara lui; ela

„devine esenţial

comerciantu,

ceea

ce

deprinsese

ăncă

de lu desțărările de mai nainte sub Assirieni şi Babilonieni. — Supunerea Britaniei prin: Agricola, socrul lui
Tacitus; nădușirea, revoltei Bataviloru sub Civilis de
cătră, Cerealis.
2) 19—81. 'Titus (Flavius Vespasianus). Herculanum
„Si. Pompeii ingropaţi sub lava Vesuvului.
|
,
3) 81—96 Domitianus, reinnoesce timpurile lui Nero.
Inceperea tragerei valului Romanu intre Rinu şi Dunăre pentru apărare de incursiunile barbariloru—Plătes
ce
Daciloru (Decebalu) tributu.

96—192. Dinastia Antoniniloru. — 1) Nerva după

doi ani de domnie

lasă la, tronu

pe adoptivul

seu,

2) 98—1117. Traianus (Marcus Ulpius), din Spania,
celu ăntăin extra-Italicu pe tronul Romanu. Guvern
a-

re inţeleaptă, Zidiri mari (forul Ulpiu ete., uscare
a mlăș-

tiniloru Pontice). Resbelu cu Dacii

ianu) şi cu Parţii (114—116):

potamia, Asiria prov. Romane.

(Columna lui 'Tra-

Dacia, Armenia,

a

Meso-

106. Dacia cucerită de Romani şi prefăcut
ă
'iîn
provincie Romană, colonisată cu: nuunie
roşi €010-

nişti din diversele părţi a le imperiului.
Ma
*
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Istoria Daciloru pună la 106.
Din timpuri vechi vinu Sciții popoare de rasă caucazică, din viţa Iranică, *) in Europa. Doue seminţii mai
deosebite a le loru sunt Geţii și Dacii care se aşază
unii pe malul dreptu, cei din urmă pe malul stăngu a
Dunărei inferioare. — Viaţă nomadă.
590 i. ]ir, Zamolxis, legiuitor-profet Ja Geţi (e discipulul
lui Pitagoras ?). De atunci pănă tărziu pe lăngă fie-care
rege Getu sau Dacu este căte unu profetu de acestia.
Guvernare teocratică,
510. Darius în liuropa c. Sciţiloru spre ași resbuna
de incursiunea de pe timpul lui Ciaxares.
Solia Geţiloru cătră Dariu.
340. Mare parte din Geţi trecu Dunărea, alungați de
Filipu IL şi se așadă în Moltova de Sud.
.
335. Alexandru cel Mare in contra popoareloru de
la Dunăre.
295. Pe timpul lui Lisimachu regele Traciei, domnesce Dromichete in Dacia (vedi p. 18)
280. O parte din tolpa migraţiunei Galiloru răwmăne
la Dunăre, la Geţi.
113. Anteia ciocnire a Daco-bGeţiloru cu Romanii
(Proconsulul Macedoniei Marcus Didius; apoi Livius
Drusus și Minucius Rufus)
!
,
St. Boerebiste reze ul Daco-Geţiloru, Confederațiunca

popoareloru

de

Ja

Dunăre.

Intiuderea

loru

in

timpurile resheleloru civile Nomane, Profetul Deceneu
introduce scrierea, arte şi ceva sciinţi. Legi diverse
(Belagini).— După luarea Olbici de lăngă Dnicper, se
pregătesce Caesar a merge in contra loru (46). — Antonius bătut de Goţi la orașul Istrianiloru. — Boerebiste se amestecă in lupta civilă dintre Octavianus și Antonius.
30. Resbele civile intre Daci. — Licinius Crassus i bate la Dunăre
— Regele Cotisone. Bătălii cu Romanii.—
Poetul Romanu Ovidius exilatu la Tomi, scrie în limba
Getică (17).

$2. d. Ir, Decebal Regele Dacilor, după abdicarea lui
Dura. Cornelius Fucus sufere perderi mari. Imperiul
Romanu, sub Domitianu, tributaru Daciloru.

100. Antăia espediţiune a lui Traianu.

*)

Vedi: Mallenhofi,

Ucber

Sprache und

schen Skythen, in Derichten

Ierkunft

der preuss.

Pace 101.

der ponti-

Akademie

1566

p. 519—516. — Pănă odinioare se credea că sunt AMongoli.

104—106.

83)

A doua espediţiune a lui

7 raianu, Po:

dul peste Dunăre (Apolodoru) Cucerirea, Daciei. ilare
parte din poporu se retrage în părţile nordice a ţerilor
locuite de Geţi. Cealaltă e supusă influenței, romanisărei prin coloniile Romane. Coloniștii Roman: aduşi din
diversele punte a le imperiului influenţaţi prin sehim“barea ae locu și prin contactul cu Dacii punu
basa
națioualității Romăne,
”

111—138. Madrianus . (Publius Aeclius). Indrep-

tează administrația interioară; călătoreseein toate părţile imperiului. — Monumente măreţe. — Adună edictele
pretoriloru în ana codice, prin Salvius Iulianus iuristul. (Tabula Peutingeriană, pare a fi harta itinerar
iului lui Hadrianu). Părăsesce cuceririle lui Traian
u de
peste RBufratu.

4) 158-161. Antonius Pius ('ituş Aurelius). Pace
oa

generală.
5) 161—180. Marcus

Aurelius (Antoninus),

crescutu
in scoala filosofiei Stoice. — Resbelu cu Mareomanii
pe
care Marcu-Aurelu nu ajunge a-i
țiuni în contra Creştiniloru.

6) 180—192.

Comodus.

fectul pretoriului este

crudimi

mari.

De

periului Romanu..
”

Cultura

:

acestei

— Persecu-

'ributu Germaniloru. Pre-

adevăratul regentu.

Za ela

-

supune.
-

începe

repedea

perioade.

Corupţie şi

decădere

Aa

a îm-

— (80—180 d. Hr.) -— Starea destul de pacinică a imperi
ului
şi inmuerea
virtuței militare Armatele compuse aduce
din clasa cea mai

e josu a societăţii ; iubirea de patrie
și de instituţiuni
inlocuită -prin acea. a steagului
şi cultivarea onoarei
simțimentului de soldatu. Mulţi
auxiliari. barbari.—
area majoritate a, populaţiunii imperi
ului - trăesce în
moliciune ca, bogaţi sau în miserie
vea imperiului atărnă de la persoa ca, sclavi. — Fericina impăraţiloru care
după caracterul loru sunt guvern
atori inţelepţi sau tivani monstruoși, Mulțimea, linguşit
oriloru,
şi: a, oameniniloru corupți face ănsă multu
mai grea domnirea unui omu bunu.
:
Corupţia morală a lumii -păg
ăue merge inainte.
Cu
„atăta mai puteruicu influenț
uză asupra oameniloru idealul moralu Creștinescu

care atrage la sine tot mai nu-
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meroşi partași, Persecuţiunile intărescu respăndirea nouci religiuni. Esemplele martiriloru trezescu simţimentul moralu năduşitu de corupţiunea timpului.
Literatura este puternică numai întru căt luptă contra
corupțiunei timpului: “Tacitus, celu mai mare istoricu
Nomanu trăesce pe timpul lui Traianu; contimpuranul

seu Plutarch.

filosofi:

IEpietetu,

Mare-Aurelu.

Sati-

rici: Persius (34—62), Juvenalis (exilatu de Madrianu),
Petronius (sub Nero), Martialis epigramatistul (sub DoImcianu, (dialogurile morţiloru), işi ride de
miţianu).
superstițiunile religiei, (nu cruţă nici pe acele creştineşti care sc introdusese în mare ultime dintre păDealtmintrele spiritul producgăni în relizia nouă).
tivu a dispiirutu din literatură. Mulţime nenumtrată
de retori, gramatici, comentatori care predau cloquenţa,
arta de a face pocsii, esplică antoriii vechi, facu discursuri de laudă (pancgirice) ş. a.
Sciinţele naturale şi sciința iurisprudenței infloresc*.,
nefiindu legate cu viața naţională şi nefiiudu deci atrase
în decăderea ci; Plinius celu vechiu, naturalistul, moare la Yesuviu; Galenus medicul (131—206); Ptolemeu,
astronomu și geografu. (--150) — Iurisprudenţa fusese
cultivată in inodu emineatu de la căderea republicei. Oamenii cei imai insemnaţi ipedecaţi de la funcțiunile politice îsi aplicau spiritul la studiul dreptului, sinzura ocupațiune care convenea unui spiritu adevărătu Nomanti
ca inlocuire a vieţei publice nădușite prin absolutismu.

Totu ce au produsu lomanii iai bunu este de acera
dreptul loru, şi acesta sta desvoltatu la culmea inăhțiinci tocmai in epoca decădersi loru. Cei mai insemnaţi
iuriști sunt: Salvius Iulianus, Sextus Pomponius, Gaius,

Papinianus şi Ulpianus (sub Alex Severus),

192—210. Perioada domnirei pretorianiloru, care
palatu
punu şi alungă pe împărați. Revoluţiunile de
'Troina.
discipl
cu
slabes
ă
Roman
armata
din
luptele
şi
1nia
Putere
multu.
mai
dă
nul este vendutu celui cure

la Dulitară slăbesce din ce pe cănd barbarii la Rinu,intreprinmai
ce
in
năre și la Eufratu devinu din ce
us cănd
detori. — Culmea ncorânduelii este sub Galien
tirani).
de
20
a de odată 19 pretendenți (cei
dr
Aurelianu

restabilesce unitatea imperiului la 270,

imperiului sunt
In acest timpu toţi locuitorii liberiai al
211—211)

declaraţi de cetăţeni Romani

(sub Carac
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Egalisarea Italia cu provinciile devine tot mai mare,
Mulțimea dregătoriloru . ereşte foarte tare şi centralisază tot mai multu puterea în mina impăratului, De
senatu și d6 comiţii nici se mai pumenesce in modu
seriosu.
i
"Numai doi impăraţi*) de acelaşu nume se deosebeseu
prin însuşirile loru;
e
o
„193—211. Septimius Severus sub care trăescu cei
mai mari iuriști intre alţii Papinianu care este: apoi ucisu de Caracalla, pentru că refuzasăa justifica pe Qarucalla de uciderea,
fratelui seu propriu.
222—235.

Alexander

Severus.

-Pe

timpul acestuia

se fundează imperiul nou Persicu sub Sassaniqi.
2i0—215. Aureliunus, - Pace cu Goţii, părăsiadu
prov.

Dacia. Legiunile. Romane

şi. parte din 'colonişti

se retragu peste Dunăre in Moesia (Dacia Aureliani).
Marcomaniiși Alemanii ajuriga pănă in Italia; batați
de Aureliunu. Zenobia regina Palmirei asemene bă-

tută. - Palmira dărămată. — Imperiul. Roman
ase retrage înaintea burbariloru,
ii

începe

„După Tacitus şi Florianus urmează
.
„2î0—282. Piobus. Alungă pe Goţii ce trecu Dunăreu, face

o espediţie in Germania; - daru este 'nevoitu
să aşeze” Germani! la marginile” imperiului
- e - apărători,
şi:să

După

iee mulţi

Curus,

Germani.

Carinus

in: legiunile

şi Numerianus

Romane.

urmează

281-—305. Dioeletianus.. „Despotismul se organisază, părăsindu formele "republicane . sub
care fusese"
mascatu pănă atune
i.

CR

i)

Biurocraţia

şi centralisarea cea!

_——

Impăraţii aceştei perioade sunt: Perti
nax (192193), Di
dius Iulianus (193), Septimius
Severus (—211), Caracalla
(—217), Macrinus (—21%), Heliogabal
us (—222), Alexander
Severus (—235), Maximinns (—2395),
lipu Arabul (—249), Decius (—251), Gordianus (—241), FiGalus (—253), Emilie.
anus (253;, Valerianus (—289),
Galienus (—268), Claudius
IL (—230),
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mai întinsă se organisază.

Curtea lui Dioeleţianu du-

pă modelul curței Persice.
— Elu unesce finanţele scnatului cu acele a le impăratului, ie senatului ori ce
putere politică, introduce in totu imperiul Romanu unu
sistemu regulatu de dări în bani (capitationes). Imparte guvernarea imperiului ăncă „cu unu Augustus şi
cu doi Caesari, nimicindu ănteietatea Romei. — Lupte
in toate părţile la mărginile imperiului. — Mare persecuțiune contră Creştiniloru.
După mai multe lupte intre pretendenți urmează,
321—337. Constantinu „celu Mare.“
Creștinismul
declaratu de religiunea statului Romanu; Const. insușu
rămăne păgănu pănă aproape de moarte.—329 Conei-

liul ănteiu ecumenicu de la Nikea; ? condemnarea inățăturiloru lui Arius care susține ca Fiul nu este de
acceaşi fiinţă cu 'Tatul. Simbolul credinţei.
330. Constantinopole noua capitală a imperiului
Imperiul Romanu basatu pe naționalitatea Elină. Imperiul impărţitu în -t prefecturi; (Oriens, Illyricum, I-

talia, Galliac)

care se sub impartu

in

1

diocese

și

aceste in lb provincii.
— Organisarea ierarehiei drepătoresci.
Șepte dresitorii mari «le curte. — Legiunea
Romană scădută de la 6,000 la 1,900 de soldaţi.
Biserica. — Episcopii din Antiochia, Alexandria, Io
rusalimu, Roma şi Constantinopole capătă preponderență asupra celorulalti episcopi, din causa insemnătăţii
orașeloru loru de reşedinţă.
Originea patriarchateloru,
Y'avorarea Creștinismului.
Clericii scutiţide drezătorii,
Evreii şi păgănii respinși de la mai multe drepturi.
Inceputurile dotaţiunilor bisericesci. Bisericile potu primi legate și moşteniri, (originea miinci moarte),
,
Organisarea ierarchici bisericesci, Patriarchi, episcopi, preoţi.— Inceputurile vieţei călugăresci; Sf. A nto-

nius (992— 3957) adună pe

săhastrii

din

fsipetu Ja o

Pachomius institu regulele vieței căviață impreună,
lugăresci, — Mănăstiri de călugăriţe incepu a se nascc.
Exagerările calugăriloru stilpari (care trăescu toată viaţa pe unu stilpu).
,
,
PR
Teologia incepe a covărţi elementul moralu în relizia
Credinţa pusă mai pre susu de fapte. păCreştină.

rinţii bisericei: dintre cei Grecesci sc insamnă Origenes
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(î 210, Eusebius care scrie. cea ăntei istorie _bisericească (+ 430) şi Sf: Ioan gură de auru (7 409);
dintre Latini, Tertulianu din Atrica ( + 240), Ambrosius
“din Milanu (4 397) fundatorul musicei bisericeşti
și
Augustinu (+ 430). Aa
.
Atingerea invăţăturiloru. Creştine cu filosofia Alexandrină dă naştere controverselor asupra credinței,
de unde
se nascu sectele și ereticii. Cele mai insemnat
e „suntu
Arianii, Gnosticii, Manichaeii, Montanistii. In
occidentu
nu se nascu ăncă secte lipsindu cultura filosofică
.
Prin stremutarea, scaunului imperiului la Constanti ,
nopole patriarchul de Roma devine mai
neatărnatu de
guvernu.
Originea puterei papale.

315. Incepe in modu violentu “invasiune
a bar:
bariloru prin intrarea Huniloru în Europa.
-331—395.
Diferiţi impăraţi, sub care incursiunile
barbă

riloru devinu totu mai dese, ceea ce

o impărţire a imperiului in Apusu şi Răsăr conduce la
mai bună apărare, mai ănteiu sub Valen itu, pentru
tineanu (364—

315) şi “Palente (364—3178), apoi după o
reunire trecătoare sub Teodosius celu Mare (379—395
) la

„395.

Impă

rțirea definitivă in
riul de Qecidentu sub: ilonorius şi Imperiul impe
de
Orientu sub
Areadius. *
|

ia

-

Dintre impăraţii: agestui timpu
insamnă Iulianus
Apostata, favoritărul păgănismului se(361
—363) ; sub clu
trăescu

Simachus și “Libanius, ultimii "apără
tori insemnaţi a păgănismului,
:
,
Valente in' Orientu care moare
in luptade la Adria-"
nopole contra Goţiloru,

378,
IE
.
„ Zeodosius (319—395) care
in unu codice numitu :codiceleadună edictele impărațiloru
Teodo
sianu. . 'Teodosius
este pedepsitu aspru

lui

pentru

o

- merge repede.

de-: Ambrosius episcopul
nelegiuire,
Cresce' rea
puterei

Pa

a

Milanubisericei

_Năvălirea barbariloru, inălţarea
bisericei Creştine la
rangul de biserică, a statului
Romanu, despărţirea, imperiului Romanu in Oceidentu
şi Orientu şi stremutarea centrului imperiului la
Cons
tantinopole, peirea pă&ini

smului şi inceputul influenţei
celei mari a religiu-

;
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nci în viaţa popoareloru
— suntu
care caracterisază inceputul

faptele cele mai mari

Bvului-Mediu.

*

196. Imperiul Nomanu de Apusu basatu pe naționalitatea Momană cade sub barbari, — Celu de

răsăritu duce o viață lungă de decadenţă ăncă aproa-

pe 1,000 de ani, sub numele

de Imperiu

Bisantinu.

Căderea Imperiului de Apusu. — (316—199).
Ilonorius sub tutela Vundalului Stilicho, şefu ai „federațiloru“ primiţi de Teodosiu în imp. lomanu.
495—455.
Valentinianu III. Generalul seu Actius,
unu Gotu, cu mare influenţă la curte puvernă bine,
Late Je luni în campiile Catalaunice, Imperatul ?lu ucide din gelosie.
Maximus ucide pe Yalentinianu, vra să ice in căsă-

toric pe văduva lui, Hudoxia, care chiamă pe

Vandali

din Africa (Genserich). Devastarea lomei.
Optu împărați urmează din care patru suntu
pe tronu de Micimer şeful trupelor străine.
Nomulus Augustulus ultimul impăratu de Apus.

tituitu de Herulul Odoacaru

care se face

pe

suiţi
Des-

sine “i

PARTEA 11.
VEACUL DEMIIUOC

:

(De la năvălirea barbarilor, pănă la descoperirea Americei. 315- 1492.)
N

-

PERIOADA [. NĂVĂLIREA.

|

(De la intrarea -Hunilor in Europa pănă la. aşezarea Longobarzi| “lor în Italia. 315-568) - - .

„. Atingerea

-.
“

Romanilor cu barbarii pănă Ia 375.

103. H. Migraţiunea Cimbrilor și a Teutonilor.—55. Lup„tele lui Cesar cu Germanii in Galia.— 15. Dunărea şi Rinul
d: vin mărginile imperiului roman.
12-9. Espediţiile lui Drusus şi Tiberius în Germania.
—6. Luptă cu Marbod regele Suevilor. Germanii pentru ănteia oară se unesc in mai mare numer contra Romanilor.
9 d. H. Varus bătut în pădurile Teutoburgului de
Germanii reroltaţi, din causă că Romanii vroeau să introducă la ei dreptul și organizarea romană.
.
a
14—16, Germanicus bate pe Germani la -Idistavisus,.
dar e rechemat de imp. Tiberiu.
;
17; Germanii, neatărnaţi de Romani, se luptă intreei
.
aţițaţi de Tiberiu, (Arminiu şi Marbod).—69-10. Revolta, Batavilor din Delia Kinului sub Civilis. Supuşi de ge-

|

neralul Cercalis. Valul roman dintre Rin şi Dunăre.
-.

166—180. Resbelul lui darc-Aurel cu Marcomanii.Comod incheie pace și je mulți Germani în provinciile .
romane. :
5
180—210. In timpul domnirei pretorienilor, mulţi Germani se aşază in provincii.
E
.
270, Aurelian
Goţi. “

„.216—282, Probus
RE:

-

părăsește
:

Dacia

care e -6cupată de
IE
a

bate pe Goţi;- aşază mai multe
_

a

se-

:

e

.

minţii. germane pe malurile Rinului, pentru apărare de
"năvălirile celorialţi. Mulţi Germani in legiunile romane. |
234—3317. Luptele dintre Constantin şi -pretendenţii
„ceilalți,
pe urmă reducerea. legiunei de la 6000 la 1500
de oameni, slăhesc puterea imp. rom.
pe cănd barbarii incurg tot mai des și mai numeroși,
:
|
—

337, Alamanii şi Francii se așasă în Galia, pe timpul lui Constantius, ca supuși romani.
— Aceste incursiuni în imp. rom.. care devin din ce în ce mai violente,
ge prefac in o adevarată năvălire prin iutrarea THunilor
pe porţile Caspice in Europa, care provoacă o stremu:
tare prăprăstuită a tuturor popoarelor barbare.

. A. Apusul

„375. Intrarea Hunilor : in Europ
— a.
Hunii

(rasă “mon-

golă) alungă Ostrogoții de lăngă “Nistru, care dau peste Visigoții din Dacia şi Moesia. Aceste doue popoare
bat pe Valente imp. de Răsărit la, Adrianopole (378). Ostrogoții merg în Panoniaear
; Visigoții se așază ca „toe- .
derati“. in imp. rom. Sub Teodosius trăese:în pace; se
revoltă c. lui Arcadius conduși de “Alaric, care capătă
guvernarea; ]liriei sub supremaţia -ămbelor imperii romane.—Hunii se intind prin “Dacia şi Panonia spre apusul
Europei.
Atila „biciul lui Dumnezeu.
E
"406. Retragerea legiunilor de la 'Rin și din Britania.
Intinderea Hunilor impinge popoare barbare peste Alpi,
Sub conducerea lui Radagais. Stilicho, generalul Apusu-"
lui, rechiamă, spre apărârea Italiei, legiunile din Brita-

nia şi de-la Rin. Barbarii şi anume Vandali, Alanii,
Suezii și Burgunzii. (e. germ.) incurg cu gramada în

imperiul roman.

„409.
419.
pradă
sul de

e

a

Durgunzii se aşază lăngă Ron.
Vițigoțiiimpinşi de Huni trec din Iliria în Italia,
de trei ori Roma, dar neputând lua Ravena oraresedință, trec in Spania şi Galia. inferioară, fun-

dănd aice cmperiul

Tolozan.

a

|
429. Vandalii sub Geiserich se așază antâi in Spania;

dar alungați de. Visigoţi şi chemaţi fiind in Africa de
guvernatorul Bonifacius, rivalul lui Aetius regentul Apu-

51.
sului, ei treci in Afiica, fundând regatud Pandalilor. Suevii și Alanii rămăn în "Spania. _
!
449.. Năcălirea în Anglia. După retragerea legiunilor,
locuitorii Britaniei: pentzu a -scăpa de prădăciunile Picților ţi Scoţilor, chiamă pe Anglo-Sazoni, care. ânsă i
supun, fundănd cu incetul şepte. regate mici.. NE
„451. Hunii bătuţi. la Chalons de 'Peodoric regele Vi„sigoților, de Franci şi de Aetius, generalul lui “Valenti- nean

1.

-FEi năvălesc

in Italia, destrug

Aquilea; locui-

torii ei fundează Veneţia in lagunele. “Mărei “ Adriatice
(452).— Papa Leo 1 scapă Roma de devastare. Atila
moare 453. Hunii dispar cu incetul.
416. Regatul, Italiei fundat de Herulul Odoacru, şe=.
ful: gardei imp. rom. care restoarnă pe Romulus Augus- tul, ultimul imp. de Apus...
486. Francii bat pe ultimul guvernator roman: din.
Galia, Siagrius, la Soisons, Cloduig . fundează regatul
Francilor.
493. Regatul Ostrogoților în Italia. Ostrogoţii invitaţi
de imp. Zeno al Răsăritului, cuceresc Italia sub regele “lor Teodoric cel Mare. Acesta domhește cu înţelepciu- aa
ne, vrănd să civilizeze mai repede pe barbari. După
„moartea lui, Justinian recucerește Italia (Belisariu şi Nar“ses inving pe regele ostrogot 'Totilas la Taginae în E- truria) considerănd-o ca o. provincie a împ. “de Răsărit.
„ (535—568) Guvernatorul reşede in Ravena.
"568. Longobarzii cucareso Italia.—Respinşi de la Dunăre de Avari (rasă mongolă), ei intră în Italia, o cuceresc sub regii lor Alboin şi Clef.—Veneţia, Exarhatul
Ravenei, “Roma, Neapole, Calabria şi insulele Sardinia, Sicilia rămăn supuse imperiului de Răsărit.—Roma şi |
pămenturile ei sunt in fapt giwernate de episcopul seu .
(papa) care esercită şi autoritatea lumească.—
Cu așezarea Longobarziler în Italia se sfărşește perioada cea
violentă de năvăliri în Apusul Europei.

- Fenomene gonerale a iăvălirel orb: arilor, 1) Can

sele - măvălirei:

Pănă

la

375, căutarea
-

de: pămenturi

|

W

i „productive care lipsea in locurile cutrierate de bararii ce incepusere acum a, fi agricultori,
Apoi atrac- ţia strelucirei imp. roman.—Barbarii incurg in grupe „mici.
De la, 375 inainte, intrarea Hunilor selbatici şi violenți impinge pe barbari cu gramada in imp. roman, Ei
iși ieu pămenturi de la Romaui; in genere a treia parte.

răesc fie care seminție după dreptul şi obiceiurile sale,

lăsănd pe Romani să trăească după dreptul şi obiceiurile
“lor. (Principiul dreptului persunul.) !
”
„2) Elemente noue aduse de barbari.— Barbarii aveau

- doue feluri, de" asociaţiuni: tribul adecă

asociaţiunea

fa- ”
miliilor unei ginți, şi ceuta, adecă 'asociaţiunea
resbel„nicilor, tineri care alipindu-se de un şef umblau
aventuri.—In trib puterea supremă era in adunarea după
pilor de familie. Ea hotărâ asupra, resbelului, păcei, camutărei; judeca, crime şi alte procese, condusă findstrede

„un comite care executa hotăririle ei.—In ceată nu există
0 autoritate. Intre şef şi resboinici nu suut decăt
legături personale;

şeful jurueşte apărare şi protecție tova- rășilor; acestia, lui credință. Numai buna lor
vroință şi
simţimentul indatorirei luate asupra-le
ei leagă, nu ănsă
autoritatea, vre unei legi. Năcălirea barbarilor se face prin cetele resboinic
e. In
urma lor vin familiele, tribul.
De aice proviu urmă-

mătoare

elemente

aduse

de barbari în imp.

roman: 4)
desvoltat în ceată uubarbarul nu cunoaşte altă lege decăt vroinţa
sa. 'b)
Ideea unor legături
simțimăntul

de

libertăței îndividuale,

personale, earăşi basate
vroințele individuale, pe juruirea de credință numai pe
(De aice se va desvăli feodalismul), Afară. şi protecţie.
de aceste barbarii introduc c) viața de câmp. „Pănă atunci
oamenii
liberi (la Romani) trăeau in oraşe, cultivănd
pămăntul cu
sclari, apoi.cu coloni.
!
3) ÎInriuririle la care sunt supuşi barba
rii.— a) Aărațiunea pentru imperiul şi civilizaţiunea,
romană, Bararil se

numesc pe sine: „barbari“ in deosebire de Roani; se consideră de supuşi romani, şefii
lor de gurernatori ai imperiului. - Admit de limbă.
oficială pe cea latină care se. corupse foarte prin aceasta.—b
) Amestecul

cu populaţiunele imperiului. Superioritat
manilor face: ca, barbarii să se romani ea culturei Rozeze, punăndu-se
astfel baza națion

alităților de viţă
mul. Barbarii, fiind creştinizaţi prin latină.
Goţi,

c) Creștinis=

ear aceştia prin
Ulflas care era, din secta ariană,
toţi barbarii (Visigoți,
Ostrogoți, Vandali, Burgunzi, Longo
barzi etc.) sunt deo
camdată, ariani. Numai Francii Şi Auglo
-Saxonii fac exepție, fiind intorşi

la Creştinismu de biserica de Roma,
-

|

|

B. Rasaritul, - Ii

„5.
a

Tstoxta, imperiului de Răsărit (997565);
.

Ş să

Impărăţii do la Constantiz la Justiuiau. (831_557)--

337, Constantius—361, Julian apostatul, -restabileşte păgănismul.—363, Iovian.— 364, Valente. Ănteia, impărţire a imp. rom. Valente impărat de Răsărit; Valentinian, de. apus.—378. Teodosius cel Mare uneşte ear imperiul ro-,
man în un intreg.
.
_
i
395, Impărțire "definitivă a imp; rom. Arcadiu imp. de .
Răsărit,—408, Teodosius II, codicele. teodosian.—450
Barcian.—457 Leo 1, coronat de patriarhul. —474 Zeno.—

+

491 Anastasius 1.—518, Justin L. 527, Justinian |.

337—527. Imperiul” Bizantin de la Constantin la Justinian.— Posiţia geografică apără Constantinopolea de năvăliri. Intinderea şi strelucirea imp. de Răsărit. impune
respeet barbarilor. (Odoacru cere confirmare de la Zeno

414-—— Teodoric capătă Italia, cu dar dela AnastasiusI

493—Cloduig numit consul al imperiului etc.) Limba gretot mai mult... Absolutismul, urmele - |
cească, predomneşte-

unei : culturi filosofice-sofistice și bigotismul

dau- mare

valoare sectelor şi certelor religioase care slăbesc imperiul.
1) Cearta Arianilor. Arius zice că. „Fiul“ nu este e-.
gal „Tatălui“. Sinodul de la Nikea (325). Lupte in Const
între episc. Macedonius, arian, susținut de imp. . Constantius, şi episc. Paul, ortodox; 7000 de morţi; revolta
aa
Traciei, Asiei. Minoare, Paflagoniei &.
episcopi
Donatus
2) Cearta Donatiștilor. Cecilian “și.
rivali din Cartaginea. Donatus persecutat işi formează_o 'sectă. Bande prădătoare, mari aberaţiuni mentale și
Pa
sinucideri religioase (350).
doue naturi în
admit
3) Cearta Nestorianilor, * care

Hristos. Sinodul de lu Efes (431). Partida lui Ciril episc.

de Alexandria unită cu partida papală, contra lui Nes“torius. Sinodul il condemnă inaintea sosirei patriarhului
de Antiochia și episcopilor din Asia. Acestia condenmnă,
pe Ciril. Mare: neințelegere şi scandal. Impăratul alun-

33
„gă pe

Nestoriani care: se retrag in Persia, ' unde „sunt

proteguiţi de Perși, enemicii
- Bizanțului.

-

-4) Cearta Monofisiților.. Eutichiu susține o- sineură
natură; susținut de patriarhul de Alexandria Dioscor. Sinodul ÎI de Efes (449). Bătălie in sinod. Actele acestuia
casate: de sinodul ecumenic: de Chalcedon (451). Lupte
în Jerusalim şi Alexandria din causa, destituirei lui Dioscor. Noul patriarh ucis in biserică. Imp. Zeno publică
- „henotecon“ (482). (Armenii sunt urmaşi acestei secte.)
5) Lupte pentru „Trisagion“ (De trei ori sfânt). Unii
„vroiau să adaugă, „care a fost răstignit pentru noi“; al-

„ţii

nu. Revoltă

contra iimpăr.

“formula adausă (500—518).

„527—565.

Atanasius
|

care

susține

Domnia lui Justinian.—Resbele: a) Cu Per-

şii (Chosroes) pentru posesiunea Colchidei acăreia locuitori se creştinizase. Tratat de pace (562). Iust. păstrează
“Col chida, plăteşte tribut 3000 bani de aur.—b) Cu Bulgarii
ce vin prin Dacia peste Dunăre spre .. Constantinopole
(559).—c) Cucereşte regatul Vandalilor din Africa prin
Pelisariu (533).—-d).. Cucereşte Italia
de la, Ostrogoţi prin
“ Belisariu şi Narses (535—55 )
Pa

„.

Corpus

«Juris,

|

publicat (531—534). Constă din trei

„părți: 1) Adunarea in extracte ascrierilor. stiințifice asupra dreptului roman: Pandectae sau Digestae; 2) A-

dunarea, edictelor și legilor noue a impăraților: Codex;

3) Legi 'noue făcute de Justinian: „Novellae. —Prin a- .
ceastă compilație se. păstrează dreptul roman atăt in prac-.
tică căt și in știință pentru posteritate, introducăndu-se

“mai tărziu în toată Europa. În novele intrebuințază, lim- .
ba greacă, a
i
Guvernul. Intărește mărginile imperiului; 60 de cetăți
pe Dunăre; 600 de castele .pentru apărarea peninsulei
Balcanului. Fortificări in Aşia—Zidiri: Sf:. Sofia, mai.
multe orașe.— Miserie finanțiară, vinde dregătorii, pune
dări enorme.— Corupţie mare a curţei și_a poporului;
ac-

trița Teodora impărăteasă.—Impedecarea

ori cărei

culturi, oprirea de a mai serie comentarii asupra dreptulu
i,

.

„5

inchiderea, scoalei de filosofie din Atena. Rivalitatea, par- . tizilor din cire „Albastrii“ și „Verzii“, sbucneşte în o mare revoltă contră, lui Justinian, care favoriza pe Albastri. -

2

(It. Daciei și a Romănilor in perioada următoare)... :
!
Cultura acestei perioade.

ME

drep- .
1) Biserica. In Qccident singura ptiterc ce mănţive
lumei an-. .
tul şi morala, in sinul barbarilor violenţi şi a religio
ase.
tice corupte. In Orient multe secte şi certe
de
ce,
ecumeni
e
sinoadel
ă
convoac
ge
acestora
contra,
In
.
o
răsărit.
de
ul
Impărat
395. Sin. I Nikea. Condemnă Arianismul.. . -

381. Sin. I Const. Inrăţătura d. sf. Dub.
.
-.
431. Sin I Efes. Contra Nestorianilor..
451. Sin. de Chalcedon. Contra Monofisiţilor.

|
- 553. Sin..II Const. Contra, gcrierilor lui Origenes.

631. Sin. III Const. Contra Monoteleţilor.

187. Sin. II Nikea. Contra, Iconoclaştilor. . Răsărit
Pe lăngă aceste, sunt sinoade provinciale atăt in
de
“cătşi mai ales în Apus. Aceste sinoade care se ocupa mai
interesele cele mai de aproape a bisericei au. mult
;
mare înriurire. (In Galia: secolul al IV-le 11 sinoule

dese; le“in alV-le, 12; inal VI-le 49.—In Spania, foarte. Auterita
gislatia, civilă făcută de sinoade s. a. m. d).—
că decurge direct de la” D-zeu
tea, bisericească pretinde

| peşi că e superioară celei. lumesti: 390 Teodosius
s E
epsit de episc. Ambrosius de. Milan. 490 Papa Gelasiu
bi-puterei
itatea
superior
despre
I
us
Atanasi
imp.
scrie
se

a
geciceşti, —Năvălirea ” barbarilor sileşte -pe religiențată
in
ocupă mai ales de cultul exterior: Arta întrebui de e-

biserică: pictura pentru icoane; musica, introdusă
şi
pisc: Ambrosius. Originea musicei bisericeşti apusene
Lupta creșprin aceasta, a, musicei moderne in gene—re.
.
dinismulai contra culturei antice: Creștinismul venise pen- sale
tru a resturna păgănismul, deci şi pe toate productele
*
literare artistice şi de cultură ; 382—392, Patru deputa-

ţiuni' îa “impăraţii Graţian, Valentinian II şi Teodosius

sena“pentru” restabilirea altarului Victoriei de lăngă sala
combă-_ tului. Symmachus senatorul sprijine păgănismul;
tut de episcop. Ambrosius. 390 Teodosius decretează prin

.din
senatul Romei destituirea, lui Iupiter, inchide templele
sa, pentru

Orient şi din 'Egipet. Libanius serie oraţiunea
396
templele păgăne. 394 Incetarea Jocurilor olimpice.
a
Destrugerea, templului: de la Eleusisde Alaric; incetareri
Misteriilor eleusine. 404 Incetarea luptelor de gladiato

415 Episcopul Ciril din Alexandria, destruge templu! lui
„Serapis-și ucide prin 0 rescoală poporană pe tEnăra fi -

frumoasa Hypatia,. ultima
"losofic antic).
|
2) Literatura. Cea mai

Certele

representantă

a

spiritului fi-

insemnată este cea religioasă,

pentru erezii in orient:

Arianismu, Nestorianis-

mu, Monofisiţi... Lupta intre Pelasgius + 420 şi Augustiu + 430 in Apus, de Ja mântuirea în sinul biseicei creştiue, predestinaţiune Şi păcatul stremoşesc;
dis-

N
„

puta se intinde în toată Europa, Africa şi Palestina; 10
sinoade

-xadunate pentru aceasta.
Ceartă de la materialitatea, sau nematerialitatea, sufletului intre Sf. Augustin
,
" Nemesius, Mamert Claudian.—Predice,. homelii, vieți
a le
sfințelor. sf. Cesarie Ț550 sf. Columbân 4619.—
nâm din Dalmatia 420 traduce biblia in latineşt Mieroe. Ulfilas episc. Goţilor o traduce in limba gotică
c. 370.—
„Litera

tura lumeuscă este: a) rămășițele literaturei

Ammianus Marcellinus Pe. 410 istoric; Ausoni păgăne
us
“şi Claudianus + c. 409. poeti; Cassiodorus 1577 1390
scrie

istoria Goţilor (imitat de Iornandes).

Symmachus

+ 4302
-- si Boetius + 025 ultimii apărători ai păgăni
smului. Boetius scrie „măngăerea in filosofie, b) Dintre
barbari se
insamnă” Gregoriu de Tours 1594 cronicar,
scrie in la-

tineşte. Literatura

poporană se urzeşte in ascuns;

.

materia ei este, parte fapte rămase in azhintire din
ţia antică, precum resbelul Troei și faptele lui civilisaAlexandru; parte evenementele năvălirei, luptele lui
con-.
tra Angio-Saxonilor, din care se vor desvolta Arthur
căntecele
„lui Ossian în limba celtică, faptele lui Teodor
ic cel Mare;
„ parte in fine credințele şi superstiţiunile religio
ase şi mi” tologice născute.in climatele neguroase ale
Nordul
ropei. Ele dau naştere la, Edele scandinare, Niebel ui Euungen etc,

3) Starea materială. Invasiunile ruineaz

tura.
Oraşele pradate de barbari. Moravurile ă, agricul
ane şi lipsa
„de necesităţi luxuoase ucid industria, şi grosol
comerțul.
4) Organizare. Statele barbare apar și se şterg.
Bar...
"bari incear

că & introduce organisarea tribului
german
in statele lor; dar indepărtarea, așezărilor
impedecă adu- "area poporului; de aice și din interesul
vălirei și a luptei c. Romanilor şi a celorlageneral a nălți barbarise
esplică intărirea regilor. Reale sunt
daue lucruri: oragelede şi cad sub

barbari 'se guvern
ganizare romană; legăturile personaleă după vechea orintre şef
şi cete
se,mănțin şi după năvăli

re intărindu-se
: prin dăruiri de
se incearcă a da legi supușilor
lor,
codificănd obiceiurile barbare: Lex Salica

pămenturi
— Regii
.

cătră 450. Lex
Visigothorum 466. Lex „Burgundionum
500. Edictum 'Theodorici 502. Lex Langobardorum.
c, 609. Legile sunt penale; cu căt sunt mai noue cu atâta
conţin şi alte dis-

posiţii, de drept civil etc. imprumutate din dreptul ro-

man. Afară de aceste, regii barbari redactează legi ro- na
- Visigothorum
mane pentru : supușii romani: Les roma
Lex romana Burgun506 iată: din codicele Teodosian.
diomum 517. Dreptul romanrămăne pentru formele tes- tamentelor, donaţiunilor, venzărilor; de asemene in organizarea oraşelor cu duumriri, defensori, senat etc.

"PERIOADA ÎI. FEODALISMUL,
(De Ia originea statelor barbare pănă la cruciate. Sec. V.—1100).

o

A. Apusul.

Istoria statelor barbare pănă la. Carol cel Mare. -

1)

1) Regatul Fraucilor. |

|

|

-

DE

(Sec. V—768).

„486. Bătălia de la Soisons. — Fundarea regatului Fran

|
Ai
.
ilor... Clodvig.
496... Clodvig bate pe Alamani la Zolbiacum. - Francii
„se creştinizază prin biserica de Roma, devin catolici nu.
ahiani, devin cei mai puternici - dintre pârbari, nefiind
intre ei şi populația romană supusă, ce era catolică,
a
cause de discordie. .:

500.

Burgunzii bătuţi şi întorși la

Catolicism.

E
Supuşi cu totul. .
507. Visigoţii bătuţi la Vougl; regatul
până la Garona

534

e
lor cucerit.

(inai tărziu mărginit numaiin Spania).—

Clodvig pune să ucidă pe ceilalți regi franci (de Colo-

„ nia, 'Teruene).

511.

-

Moartea lui. Cloduig.

e

Sub urmaşii sei (dinas-

tia Merovingilor) regatul Francilor sfășiet prin lupte de
moştenire, căci domnia se socotea, ca avere privată, impărțindu-se

561.

e

intre moştenitori.

Impărțire mai statorhică a regatului, in Austras:a
2

:5

p-

(răsărit) Aecustria (apus) şi Burgund. In Austrasia,
Franci germani; in Neustria Franci romanizați. .
„..:513—613.
Lupla între Austrasia şi Neustria. Ri-

valitatea Fredegundei și a Brunehildei.—Incercările re-

gilor de a introduce autoritatea absolută
jinindu-se pe populațiunea, galo-romană.:

"615.

Constituţia vecinică.

romană, spriA

Slăbirea. puterei -regeşti. .

Clotar II concede a) clerului, neamestecarea, in alegerea
episcopilor, intinderea juridicției; b) seniorilor, alegerea

„maiordomului,

administratorul

averilor regeşti;

comitele

„să fie luat dintre proprietarii locu
— lui.
Maiordomii din
„Austrasia iși intăresc propria putere impărțind pămân- .
turile” regești, făcându-şi mulți vasali. Proprietăţile regești dispar; regii perd puterea.

-

687. Bătălia de la Testri—Maiord. Austr. Pipin de
Heristal declară resbel celui de Neustria care servind

interesele regeşti, despoiese mulţi nobili de posesiunile
lor. Pipin devine, maiord. intregului regat franc. Cu el
triumfă aristocrația, și Francia germană.
732. Carol Martel, fiul seu, bate pe Arabi la Poitiers,

Francii salvatorii Creştinătăţei; Strelucireaşi renumele
Pipinilor. -

i
-752.- Pipin 'cel Mic regele Francilor.—(Venire
.dinasa tiei Carolingilor).
Maiordomul Pipin, depune pe regele
Merovingian Dagobert, cu învoirea: papei Zaharia; uns

ş2 coronat
de papa

ca rege

„din

mila hui D-zeu?

(154.).

Pipin apără pe papa de Longobarzi şi-i dăruește Exarhatul Ravenei.
Originea, legăturei intre bisericăşi pu„ terea lumească in Apus.
i

„768.

Cavol.cel Jare regele Francilor. :
'2) Regatul Longobarzilor.

568.“ Cucerirea Italiei de Longobarzi sub Alboin și Clef.
Ducatu
l Romei, Exarhatul Ravenei, sudul Italiei, Veneţi
a
ŞI insulele rămăn : Bizantivilor,

591—615.

„Agihulf. . Inceputul intoarcerei Longobar--

mp.
zilor la Catolicism;
pulația Italiei.

ei se contopesc eu incetul cu: po|

Aistulf cucerește Exarhatul și cere tribut dela

156.

-

locuitorii Romei. Papa Stefan II chiamă pe Pipin în aju- “tor, care bate pe Aisnlf. şi dărueşte papei Exarhatul. “114, Căderea regatului Longobard. sub Franci. : Carol
cel Mare bate pe ultimul rege Desiderius. *
-3)

|

Si

Regatul Visisoţilor.

ia a- .
Fondarea repatului Visigoţiler.—Aceştfind
_- 419.
riani trăese reu cu populaţia romană. Francii sprijiniți
de: dănsa, cuceresc partea din Galia a regatului visigot.
586. - Regele Reccared.' Visigoţii după, exemplul seu, .
“se întorc cu gramada la Catolicism. Încetarea neliniş-.

telor considerată ca o binefacerea reliziei; recunoștință

horum, făcută,
ui.
— Lex Visigot
pentru ea; puterea clerul
de sinoadele
ci
rege,
de
sau
i,
nu de adunarea poporulu
bisericești locale. Contopirea, Visigoţilor cu pop. romani.
Regele Vitiza vra să intrăngă puterea bisericei,
“701.
proteguește pe. Exreii. persecutați. E resturnat. Usurpatorul Rodrigo bătut de Arabi, sub Tarie, care cuceresc
Spania, sprijiniți de numeroșii, Evrei şi de poporul de
jos cel apăsat.

711.

a

Sia

Bătălia de la Xeres la Frontera——Inceputul domi-

asă
„nației Maure in Spania. Oposiţia naţională religio
(1718).
Palayo
de
ă
fundat
ilor
Asturi
regatul
concentrată. în
cu
756. Inceputul înflorirei culturei Maure. in Spania
a.
Cordov
de
ul
califat
venirea Omaiazilor la
.

II)

ului seu
Carol cel mare și dosmembrarea imperi
cc

(168—887..

e pe
768—814. Carol, cel Mare.—a) Espediţii. Supun a lor
nizare
crești
d
grăbin
Rin,
Germanii barbari de peste
Cugereşte regatul Longob. (1774.
„ (18 esp: 772—804).
Supune pe Tas- Luptă contra. Maurilor in Pirenei (778).

.

00

.

silo, ducele

Bavariei Și bate pe Avari chemaţi
nimicindu-le imperiul (791. 796). Apără, marginilein ajutoi,
*) imperiului de năvălirile- Slavilor, Normanilor, Danezilor
și
Sarazinilor. Germanii barbari dintre Rin
şi Elba se aȘază, se creștinizază; originea statului German.
.
Organizare... Pentru mănținerea imperiului
sub
„ autoritatea sa, Carol ci aplică organizarea
vechiului.
trib
Jerman, modificănd'o cinsă pentru întărirea
patorei cen="
trale—Organe centrale de guvernare:
1) Inpăratul cu
toate puterile afară de darea dreptăței.
2)
nerală, cler și nobili; impăratul o consultă Adunarea ge:
Surilor de luat, fără să fie ținut a asculta asupra mă“de ea. 3)
Zrimișii regeşti (căte2, un. laic
şi un cleric) : pentru
controlarea

comiților.— Imperiul impărțit in comitate,
aceste in centene, Comitele.
și centenatiul sunt dregători
“numiţi de impărat;
comitele administrează, comitatul,
chiamă la arme, stringe dările, preşidează
judecătoriile,
— Legislația duplă; acea, . generală publicată
iu capitularis
; acea, „specială,
legile şi obiceiurile diverselor
popoare, păstrate de Carol cel
Mare. Ei adună legile

Saxonilor— Justiţia:

„Dar, p. procese mici;

Curtea: centenei preşed. de cente-

Curtea comitatului. preşed..de co-

„mite, p. procese in 'care viața, libertatea,
crau in Joc.
: Centenariul și comitele

proprietatea, -

preşedează numai,
nu pronunță hotărirea. ' Aceasta,
este,
dată de popor..
Inainte 'de Carol cel Mare fie care
om
liber
avea, dreptul
să ice parte la curți; pănă la
el ănsă numărul proprietarilor sccizind, incep a lua parte:ca
. judecători numai

unt oameni liberi designaţi de
comite
numiți scabinike)
Se

sau

centenar şi
SI

c) - Cultura.
“Carol intinde
Invțaţi atraşi la curtea. lui; Creștinismul intre barbari.
Alcuin din: Anglia, Egin%)

“)

Marginile. imperiului : Elba,
'Tisa,
ceanul și Baltica,

Capitular din anul 809;

Mediterâna,
|

Pireneii,
N

0-

». ut nullus placitum venir
RISI qui causam habet
ad Quaerendum, exceptis e cogatur;
vasallis comitum,t
scabinis et
.
.
.

GI:

Consiliu] invățătorilor;

hardt ete.

în scoala palatului.

care invaţă- Carol iinsuş și toată familia sâ; Cercare zădarnică de a reinvia studiul: antichităței. Adunare de

poesii, populăre germane.

.

a

800. ..Restabilirea înnperiului î-oman de Apus. . Carol
de Papa Leon ÎII. Idea, unei creştinătăţi unite. .
coronat
în un singur trup cu doi şefi, uhul lumesc, impăratul,
celalt spiritual, pâpa. Mare îndlțare : a putere; papale. :
Creşterea puterei papald pănă la 500.
ved în
se
Pretenţiile episcopului de loma (v. p. 45)
conciliul de la Nikea (325) lă care nu vra să iee parte:

în persoană temăndu-se 'că nu i se. va da preşidenţia
Pa
"492. Vestita scrisoare a papei Gelasius.
Italiei
"568, Papă,autoritate lumească, prin cucerirea
cu
de Longobarzi, care impedecă tot mai tare relaţiile |
,
RE
imp. de Răsărit. -

590-604. Papa Gregotiu cel Mare.— Teoria că papă
ței
e urmaşul lui St. Petru. Marea intindere a autorită
barba-

episcopului de Roma prin intoarcerea mai tuturor.
sarea, rilor de la Arianismu la, Catolicismu și prin creştini
şi 4 .
Angliei. Papi incep a intări alegerile de episcopi
catolice.
casa hotăririle sinoadelor localea diverselor țeri

__715=—755. Bonifacius,

apostolul Germanilor, misionar,

German,
trimis de papa în Germania. _Antăiul conciliu
i
(723). jură supunere papei, șefului suprem a Viserice

„pe

pămănt. Mitropoliţii

ieu pallium de la papa.

ir
Donaţiunea lui Pipin.
„7159,
Papa
800. Legătura intre papa şi Carol cel mare.—
al creșe
devine principe lumesc, cel mai bogat episcop
pu- tinătăței, depositarul coronei apusene! și originea de la
terei impărățeşti, in genere a autorităţei lumeşti
Carol cel mare il mănţine'
care cere să i se' supună.

iinsă sub autoritatea sa, ca, inferior.

|

.

Desmembrarea imperiului lui Carol cel Mare.
814—887.
din
Imperiul lui Carol se desface 1) in mai multe state
se imstat
care
fie
2)
or;
lităţil
vaţiona
irei
deoseb
causa
des- parte în o mar6 îu::lțime de mici, domnii in care seşi În-.
idei.
de
lipsei
causa
din:
ă,
central
face autoritatea

terese generale.
mai jos). -

- Aceasta este aşa nwnita feodalitate (Y. ,
e
N
IE
i

+2

„843;

Anteia. impărţire.— Lui: Carol

urmează

Ludovic

"“Piul (le D&bonnaire) (314—840) care pentru a impedeca, desfacerea imperiului caută să introducă dreptul de
„moșteanir
ăntăiul
eui născut, (Dieta de la Aix-la Chapelle,
817).-De aice lupte intre el şi. fii sei; după moartea
lui,

intre dânșii. pănă la Tractatul de.la Verdun. prin. care

imperiul se imparte în: .
a
1)
Francia de apus dată lui Carol Pleşuvul (840—877)
- 10) Francia de răsărit,
; Ludovic Germ.(840- 816)
. - U0) Francia de mijloc ,
„-Jotar I (840—855) şi cu

demnitatea de imperat.
i
887. A doua şi definitiva impărț—ire
Murin
.d Lotar |
(855) regatu

rena

l seu se imparte în talia, Burgund și Lo
Burgundul devine neatărnat; iu Italia urmea
ză

lupte, ear Lorena este impărțită prin tracta
tul de la
JMersen (870) intre Carol Pleșuv
și. Ludovi
al
c
Germanul.
„Partea, cea mai insemiiată cu oraşele
Strasburg, Bale,
Metz, “Treves, Utrecht, Colonia și Aix-la-Cha
pelie vin la
Francia, de .răsărit (Germania). —Murind Ludovi
c, . Carol
şi pretendenții

italieni, imperiul
lui Carol cel Mare se „întrunește earăși intreg, atară de: Burgu
nd, sub Ludovic
. cel Gros, (S76—887) care neputăndu'l
apăra de nărăli„rea Normanilor, este destituit in dieta
de la Tribur (887).
Imperiul se imparte in:
Ea
1) Regatul Franţiei .
ID
- „”Germaniei
ID
Italiei
|
Sa
IV)

Burgundul,

sub-imp.

V). Regatul Navarei,
(Pănă

la 887

in Cis-Iuran

e

E

continentul apusan

" aceeași desroltare istorică.
incepe a se destolta

şi. 'Trans-luran.

a Europei . presentă

De acolo inainte fie-care ţară

in un mod

deosebiti, :

Fenomene generale istorice
pănă la SS7.
Feodalismul-—Barbarii

menturile Romanilor..

Aces

.

ocupară de regulă -1/, "din pă

te proprietăţi căpătate direct
„Brit cucerire. se. numesc aludi
,, Șefii de ceată, mai ales
regii ocupară piirți mai intin
se d» pământ, din care dă-

63
“ deau credincioșilor lor porţiuni in stăpănire, cu condiţia

de a păzi
„Dăruitorul

credinţa.” Aceste -se
se numește suzeran;

numesc beneficii, feode:;
dăruitul, vasal.
.

1) Pănă la Carol cel mare, teodalitatea se mărginește

in această legătură personală, intărită prin cea mate
rială a proprietăței. Mari progrese do Ia, Pipin. raioră.
Austrasiei
(e. p. 58).—Vasalii-mari regești impart şi ei be-

_

ueficii la subvasali; acestia de, asemine s. a. m. d. Bise-

„.

ricile, oraşele au: vasali, şi devin vasale seniorilor.—
Toată, societatea este o legătură
de suzerani şi de vasali.
2) De la Carol cel nare, feodalitatea, uneşte cu drep-,
turile proprietăței acele de suveran (a le ocărmuirei).—
Slăbiad puterea centrală, marchizii, comiţii, centenarii
„usurpă drepturi de domnitor in teritoriele lor, ridică dări,
chiamă la arme & n mumele lor propritt.
— Toţi oamenii
liberi formează intre ei o terarhie de suzerani şi vasali legaţi prin juruire de credinţă şi protecţie; şeful țuturor este
" regele,
Fie-care senior mare sau mic este proprietar a teritorului şi domn asupra oamenilor neliberi din teritoriu.
: Carol Pleşurul consfințește dreptul de moştenire!
a feu- .
delor (877.)
.
|
„.

Odată cu desmembarea.imper, lui Carol in cele Gsta-

te se desface

şi in

multe

domnii

feudale.

In

Franța

29 intre care ducatele de Franţia, Gasconia, Aquitania,
Burgonia; comitatele de- Tulusa; Poitiers, Aujou, Breta=
nia. In Germania 5 ducate mari: Franconia, Lorena,
Suabia, Saxonia, Bavaria. - In Italia 8, ducatele de Spoleto, Toscana, marchizatele
de Ivrea, Suzaşi Friaul 14
Nord, ear la Sud ducatul de Benevent, princip. de Ca„pua şi Salern; (pe lăngă aceste, satul papal).
E

Dialecte drept oqiceiuri.

-

* Popoarele barbare conto-

pindu-se cu cele ale imp. rom. sistemul dreptului personal incetează,şi dreptul incepe a se deosebi după teritorii. Mai in fie-care localitate există, drepturi şi obiceiuri deosebite. De'şi poporul din imper. lui Carol se
"desparte in 3 mari grupe: Francezi, Germani, Italieni,
aceste nu sunt ăncă formate, ci fiecare din ele se sub-imparte in multe grupe deosebite după dialecte, moravuri

şi deprinderi.

|

IL Istoria statelor esite din monarchia lui Carol pana

la inceputul cruciatelor (S87—e. 1100):
1)

Istoria Frantici de la SS7—1108.

:

"887—987. Lupte intre dinastia Carolingilor și ducii de.
Franția.— Dinastia

Carolingilor fiind germană

și contrară

64
feodalismului, ea slăbeşte cu căt. propășaşte formâreă
" feodalismului şi a naționalităței franceze. Ducii de Franfia (basenul Seinei) şefii oposiției.
Ma
_887. Odo duce de Franţia, ales rege al Francilor
de
apus. Luptă cu Carol Simplul din partida, Carolinoilor.
:
: Odo ie-pe Carol de moştenitor. La, moartea lui, i
urmează Carol Simplul în demnitatea de rege, ear frate-s
eu Robert in acea de duce de Franţia (898).
898. Carol Simpul. Nommnanii (sub Rollo) se așază
in
- provincia numită, apoi. Normandia, cu drept de
suzeranitate asupra Bretaniei. Rollo vasal regelui Franţi
ei.
Creştinizarea și grabnica desnaționalizave a Norma (911)
nilor
din'causă că vin ca bandă, fără familii, şi se
căsătoresc
in mare parte cu femmes franceze —Lupte
pentru Lorena.
Carol. o răpește, dar: Heuric 1 o recucerește,
rămdănend
definitiv încorporată : Germaniei. (920).
|
923. Rudolf de Burgund neam cu Hugo cel
mare ducele Franţiei, restoarnă pe Carol Simplul.“
Hugo ce ajutase pe
Rudolf,

„936.
ne

rege

işi mărește

Ludovic d'Outre-mer
cu ajutorul

ducatul

aceluiași

prin

recompense.

din familia, Caroline. deviHugo,

|

care

capătă spre,
'resplată Burgundia.—954 Lotar fiul lui
Ludovic, ales re:
„ge tot prin influența lui Hugo, care capătă
Aquitania, dar
“moare inainte de a o lua in stăpănire.—După
'Lotar, vine Ludovic V (986—987). : Nerămănend
moștenitor de- căt

man

Carol

ducele Lorenei,

se alege Hugo

care

e respins

Capet, -ducele

fiind vasal ger-

de .Franţia, rege.—

Sub Ludovic V domeniile regești reduse la
ieritoriul o-

raşului Lavn.

-

”

987. Dinastia Capetingilor vine la tronul
Franţiei.—Această dinastie este națională, şi recun
oaşte feodalitatea,
regele considerându-se numai de suzer
anul tuturor. Du„catul Franţiei e centrul țerei; numel
e
acestuia se . va
intinde asupra intregei ţeri. Parisul
va deveni capitală.
Puterea regală foarte mică, Dasată
fiind numai pe legă-

turile feodale.

Numerul feodelora crescut la-53.

Ca-

-.

65
pitularele nu mai sunt ordine generale de guvermare, ci
tratate intre regeși vasali.
e
Hugo Capet ie titlul de maiestate, luptă contra seni-.
orilor, basăndu-se pe clerul cel dușman. seniorilor din
causă că aceştia incep a, răpi numirea episcopilor; întroduce ereditatea fiului celui mai mare. - -

995. Urmează fiul seu Robert IL

|

1031. HenvicV. Luptă cu: vasalii, sprijinit de Robert
Dracul ducele Normandiei, care capătă pentru aceasta
intindere

de teritoriu... Se insoară

cu Anna

de

Rusia;

nepoata imp. de Răsărit Roman IL.
1060. Filip I. Wilhelm ducele Normandici cucereşte *
Anglia (1066) şi refuză omagiul regelui " Franţiei. Comerţ cu beneficiile eclesiastice şi rivalitate cu papa.
Pentru a se susținea regii sunt nevoiţi a dărui necontenit din posesiunile lor-pămenteşti vasalilor, care în
curând nu mai ascultă de ei. La moartea lui Filip, 1108,.

domeniile regeşti carăși

Paris, :

a, dispărut (Le a rimas

Orleans şi Bourges cu teritoriile

incunjurătoare).

„băciunea puterei regeşti se vede şi din

Slă-

acea că regii.

nuieu parte la marele espediţii făcute de Francezi şi anume: 1) Cucerirea Angliei (1066. 2). Cucerirea Italiei
de Sud și fundarea regatului Ambelor Sicilii (1043—1092) .

3) Fundarea regatului. Portugaliei
“ăntei (1096).
-

(1090).

4)

Cruciatu

2. Istoria Germaniei de la $87 pănii la 1122.2
887—911. Ultimii Carolingi—Aruulf de Carintia

ales de dieta, de la Tribur rege
zadar supunerea

Italiei,

Germaniei.

Cearcă în.
Ia

899. Ludovic Copilul. Năvălirea. Ungurilor. Comiţii
de Franconia, Suabia, Bavaria, Saxonia, Lorena icu în
mănă apărarea, ţerei, deci şi toată puterea ocărmuirel,;

se declară duci.

o

911. Conrad Francul, ales-de rege. Lupte cu ducii
care vrau să, devină cu totul neatărnați.,

919; Casa de Saxonia.—Sub dănsa (919—1024)şi sub

primii regi din casa Franconă (10241—1056) - epoca de
strălucire a Germaniei.—enric I Păsărariul; lupte cu
“ Carol -Simplul p.. Lorena. (920). Organisarea militară şi
intărirea

Saxoniei

contra Unguri;:lor
bătuţi la, Merseburg

*(983).— Wenzii. bătuţi și creştinizați; inflințarea mareei
de Brandebu:g (929).—Lupte cu Danezii; marea de SlesVip (990
”
936—973.
Oton I cel Dare. Consideră pe duci ca
"dregători; slăbeşte puterea, lor, dănd ducatele rudelor
“sale;*) comiții palatini administreaz
- domeniile
ă regeşti
- din ducate; seniorii mici -și clerul favorizați. (Episcopii

primesc comitate, orașe cu, toate

drepturile

de senior

teodali)—Intinde Creștinismul: 1) intre. WPenzi (epise.
„noue:. Merseburg, Meissen, Brandeburg, Havelberg.) 2)
„Danezi (trei episc. in Slesvig). 3) Poloni (ep. Posen). 4)

„ Boemi

„

(ep. Praga).

5) Saredezi (misionari).—
Bate defi-

nitiv pe Unguri in Câmpia de la Lech” (955). Marea
__ostică, lăngă Bavaria. Boemia sub Boleslav, Polonia, sub

Miescislav vasale imperiului german...
o
„962.
Oton cucereşte Italia și coronat împărat, -Ori- ginea, legăturei strinse intre papa și impăratul german,
şi a incurcăturilor ce provin din amestecarea impăraților
“in Italia, a papilor în Germania.
Pa

„,913—983.. Oton II, insurat cu Teofano fiica imp.
„. Răsărit——Incurcări în Italia: Revolta tribunului Crescen-de
tius in Roma.

Incercare zădarnică'a cuceri. Italia

sudică de la Sarazini și Greci; bătălia de la Basantello

(982). Marca ostică „dată familiei Babenberg (originea
„ducatului de Austria).
|
N
„„„983—1002. - Oton. III, minor. Revolta, vasalilor
sub
Henric Zurbagiul.—Rescoala lui Joan. Crescenţius (fiul)
„în Roma; papa Greg. V alungat. Oton pune
pe preceptorul seu- Gerbert papă, sub numele Silvestru
IL.
.
1002—1024. - Henric: II cel sfint. Lupte cu vasalii,
*)

Snabia+unui fiu; Lorena ginerelui
Naianţa unui alt fiu; cel de Coloniascu;unuiArhiepiscopatul de
frate,
E

„67

cu ftalia, cu Boleslav din Boemia. Episcopii

şi vasalii

nici din Italia,- favorizați.
„1024, Casa Franconă. — Conrad Salicul.: La alegerea sa se introduce sistemul alegerei prealabile: Vasalii cei mai mari aleg, și supun alegerea ratiticărei adunărei. Originea principilor electori (îm. tărziu 7).— Supune talia revoltată. Prin

Constituţia de Pavia (1037)

declară feudele mici creditare, şi nerevocabile decât pentru tradare. Moștenirea regatului de Arclat (1038).
Istoria Durgunâiilor pănă la 1035,
933. - Ambele Burgundii unite în reg. de Arelat. 937—
993. Conrad Pacificul. —Regatul slăbeşte prin desbinări
interioare, amestecuri in. Italia, năvăhrile Ungurilor.—

Rodolf Il (993—1024) numeşte inoşteritor pe Ilenric IE
irap. germ.—Basat pe acest

„_1039—1056.

drept il cucereşte Conrad.

Henric III cel Negru.

Culmea inflorirei

imp. germ.— Dania, Boemia, Polonia, Ungaria vasale. Regatul de Arelat, Italia, supuse. . Lorena întinsă -pănăla
mare.—Indreptarea, corupției papilor; numirea, de papi
germani,
|
_

Fenomene generale a istoriei Germaniei
1) Feodalismul introducăndu-se

in Germania

de la Ca-

rol cel mare, se desvoltă mai tărziu decăt in Franţia, La

inceput 5 ducate. Imptraţii p. a lupta contra acestora
înmulţesc numerul vasalilor mici, crează palatini, episcopi "ete.şi ajută inșii destoltarea feodalismului. Numâi energia personală a impăraţilor mănţine unitatea.
,

2) Corupţia Visericei prin incorporarea ei în sistemul

E

feudal, mai ales simțită in Germania. - Fiind episcopii vasali,

impăratul i numește, pe când inainte se: alegeau.

"Numiri

adesa p.-bani, pe care episcopii şi-i scot vEnzănd ca beneficii posturile de la biserici (simonia)..
,
"-3) Unirea Italiei cu Germania.
Papii vroesc: să aibă
in
Germania un cler supus lor; papii percep mari venituri din Germania. Impăraţii p.a stăpăni Italia vrau papi.

şi cler derotaţi lor.— Relaţiile Germ. cu Ital.: nu dau naş-

tere unci desvoltiri intelectuale, fiind ămbele țeri ăncă
ici *
; Lombarzi
barbare. Comerţul cu totulin favuarea Ttal
:
ae
”
şi Evrei in Germania.

Din slăbăciunea

interioară a imperiuţui, corupția, cle- -

„68
rului şi legăturele: papci cu
pentru

investitură..

impăratul. se esplică lupta

Inălţarea puterei papale pănă la
Gregoriu VII.
840. Decvetalele:
cele false. Documente atribuite papllor echi;. susțin că-:papa e autoritatea
supremă bisericească, că stă deasupra celei lumești,
că
tul de a intări episcopii. Falsificarea, are singur drepfăcută de clerul
francez p. a scăpa de influenţa regilor
şi a mitropoliţilor,
devine profitabilă papei. - :

".» 858—867. Papa Nicolae 1: Silaşte
pe Lotar de Lo-.
„Tena să reieefemea de. care se despăr
— Casază
e. hotărirea sinodului galican chemat de arhicpțis
. Hincmar care
destituise pe ep. de Soisons.— Cere
destituirea, patriarhului de Constantinopole Fotius ca nefiin
d sfinţit cano_niceşte,
„ Autoritatea papală e așa de bine
intărită in opinia
lumei, incăt cu toată, corupția mai
ceastă” periodă, ea nu este clătinată: multor papi din a2 papi ucişi, 3 exilaţi, 2 siliţi să abdice

. Teodora, şi Marozia, doue _curtiscaunul. papal de la 900—950. Coniţi
i
“de “Tusculum de. la : 1012 —103
3, Benedict TĂ papă in
vrăstă de 18 ani; fiind alungat
şi alegăndu-se altul, el
vinde demnitatea, sa de papă unui
al treile p. 1000 de
„livre (1045). Impăratul
zane

dispun de

Henric IN
Scaunul papal, pune in el papi germa vrănd să moraliseze
ni 1046
— 1073: Clemente II, Damaş II, Leon IX,
Victor II. Hildebrand este
» Secretar la acestia, -

„1054. Desbinarea, bisericei creştine
(v. ist. imp. bizantin) profitabilă” Apusului. Papa
șeful unic și necontestat a bisericei apuse
ne.

Papa

Gregoriu

VII

|

şi

o

reforma

10$5
— Greg.
oriu VII (1049-10

-

bisericei. 1019—

1073—1085, papă). -Regenerar 73, Consilier la 5 papi;
ea Creştinătăţei prin biserică ; indreptarea, aceşteia prin
1) Să scoată alegerea papei puterea, papală. El rroeşște:
de sub inf. „impă&ratului şi
"a poporului. Romei; colegiul
clerul din legăturele lumești, cardinalilor. 2) Să, scoată
prin celibat Şi prin sfăr- marea, legături

lor feodale. Episcopii să nu mai
fie numiţi

- dicţia şi . celelalte drepturi
n.
-.

lumesti (investitura, cu
IAR
trul). Episcopii să viâi
mănă deci 7 cu puterea lume scep-"e
de mai Haile, dar se
ască
fie
slăbească puterea episcopi oameni de ai. papei. 3) Să
„numai la clerul mitropol lor restringănd alegerea lor
iei (capitul) Şi Scoţind
mănăstirile. de sub jurisdicţia,
lor,

ÎN

.

69

sub impăr. - Fen--

„1078—1122. . Lupta pentru învestitură,

ric IV (1056—1106) şi Heniie V (1106—1125).—Henric IV minor; inălțarea puterei vasalilor (Arhiep. de Co-..
lonia, ep. de Brema tutori.) Asuprirea Saxonilor; revoltă : (1075);

pedeapsă

cumplită;

ei apelează la papa.— Gre-

goriu VII ordonă lui. Henric să vină la Roma p. a se:
„ indreptăţi de aceasta şi de nepăzirea ordinelor papale
relative la învestitură. Impăratu! adună -sinod care destitue pe papa. Papa excomunică pe impăratul; efect
cunplit a” excomunicărei asupra poporului; penitența
lui Henric (1077)— Lupta lui H. cu anti-imptr. Rudolf
de Suabia şi cu papa Gregoriu- ajutat de Normani. sub
“ Robert Guiscard. După moartea, lui Gregoriu (1085)
papii Urban II“şi PascalIL urmează lupta.: Fiul lui
EI
ă
Henric se rescoală. Henric IV moare.
cu.
aliat
II
Calixt
papa
cu
Lupte
(1106).
V.
. Henric.
- mulți vasali. O nouă causă de luptă este cearta dela . - moştenirea “Contesei Jatilda de 'Tusciu care, lasă papei
o
statele sale *) (1115). Finitul luptei prin
7

Concordatul de la Worms.—Episcopii să fie a1122.
leşi de cler şi intăriți de papa... Împăratul să aibă numai un drept de privighere asupra alegerei, şi să invesa
tească pe cei aleşi cu beneficiile cclesiastice.
Ger-'
in
sază
progre
tatea
feodali
lupte,
“Tm acest timp de
oamenii mania. Feudele mari și mici devin ereditare;
ate.
vasalit
de
i
legătur
in
ță
liberi intră pentru. siguran
35 de
şi
arhiep.
(6
şefi.
,
acăruia
,
clerului
a,
putere
Mare
intinse .
episc.) domnesc ca principi lumești asupra unor
.
de.la
papei
supus:
„este
c
puterni
cler
acest
teritorii, şi

NE

concordatul de Worms. .
-

Parma,

*)

%)
„

Modena,

Regio; Mantua, Piacenţa, Verona, etc.

Vienne, Arles, Marseille, Geneva,
Lyon,
.

Germania.

i

"

Besancon, „vin, la,
ă

170

_.3).. Storia Italiei do la 887 pănă la 1122-

Ditatea de impărât.
„luptă sunt: :

|

Compeţitorii care au luat parte la
n
Ra
a

Berengăr 1 de Friul, rege de Italia 888 Impirat 915
Guido, duce de Spoleto:
2

E
-

". Lambert, fiul lui Guido
„
“Arnulf, regele Germaniei
po
Rudolf, regele Burg. transj.
»
Hugo, comitele Burg, Cisj... 0,
Lotar, fiul Ini Hugo
.
».
Berengar II, Marchiz de Ivrea, -. >
Adalbert, fiul fiul lui Ber. II
» Oton cel Mare
» +

889

992
—
921
926:
981
950
950
951

"Aceste lupte nasc o complectă anarhie.

-

.

.

3 3

-

a) talia superioară.
E
887—964.. Lupte între pretendenții la corona Italiei.
Demnitatea de impărat rămăntnd prin tractatul de.
la
Verdun asupra lui Lotar,. care căpătâ Francia de. mijloc,
“lupta pentru corona, Italiei este și o luptă pentru
dem-

891

892
896
—.—

962,

dali și demnitarii bisericești domnesc tot maiSeniorii feoneatărnați.
Năvălirile

Ungurilor (898; 914 arderea
- razinilor ($87—916) aduc o complectă Paviei) şi ale Saaice 1) întărirea” orașelor nordului Italiei,nesiguranță. De
mai insemnate decăt în alte țeri, pentru care erau mult
ă se apăra; 2)
desvoltarea corupției Şi zieței. luzoase,
sațici centrului imperiului roman; de rămăşiți a civili-.
- “industriei“şi a comerțulii. Ambele causeaice „desvoltarea,
măresc insemnătatea oraşelor italiene.
a
i
964—1056.. - Italia în timpul puternicilor
impiaţi ger-.
mani. Starea mai liniștită, şi creșterea
corupției favori„sază desvoltarea, oraşelor guvernate
de
comiți,
vasali im„Peratului. Roma, însăși sub supremația
Revoluţiile contra dominaţiei germane impăratului.
fac” pe imp. să
„ Slăbească puterea vasalilor
mari,
„la episcopi (Henric II. 1002-—1024).Mai toate oraşele date
Feudele mici ereditare (1037 sub Conrad Salicul)
de popor şi rămăşiți de tradițiuni — Alegerea. episcopilor
Orașe cu alegerea magistraţilor. romane deprind pe

- Origina

constituţiilor

TI

- republicane. (Poporul din' Milan refusă episcopi numiți,
in 991, 1045, 1070. dem cel dini Pavia 1057)—-In toate
trebile insemnate

vedem

poporul

timpuriu- figurând

de

din orașe. (1002, Luptă intre Pisani şi: Lucani—1006,
“Pizani şi Genovezi cuceresc Sardinia. 1057, Luptă intre ”
ia
poporul din Milan și cel din Paviâ).
Italia în timpul luptei pentru învesti_1056—1192.
Puterea.

tură.

impâr. nimicită;

feodalismu

ora-

slăbit;

șcle puternice.—Lupte intre orașe şi seniori;

mulţi din

acestia supuși şi indatorați a petrece căte-va luni pe an
în ovrașe—Multe oraşe bogate iși resciumpără libertatea. *)
“Mai toate se subtrag de sub autoritatea episcopului.

1122.

Orașele lombarde,

infloritoare -prin industrie şi

comerţ, Constituţii republicane; magistrați aleşi de pooporul impărţit in bresle după meserii. Seniorii
-DOr,
ca să
feodali

devină

cetăţeni

tatea, intrănd in bresle.

"tre oraşe (1111. Milanul
luptăc€. orașului Como.)
-b) Ztalia Inferioară.

trebue

să'şi lepede

nobili- .

Gelosie și lupte comerciale în-

distruge Lodi.
a
îi
a

1118 Milanul
cae
Pe

887. In Italia Inferioară sunt trei state semi-inde-“pendente: Neapole, Gaeta, Amalfi; restul sub Bizantini,
guvernat: de „Catapanul“ din Bari. „Pe :lingă aceste principatele longobarde: Benevent, Capua, Salerno. Căţi-va Normani pelegrini, luaţi de principele
„1012.
-de Salerno în ajutor contra Sarazinilor. Mulţi Normani

franţuziţi vin in Italia

sudică. — Nefiind 'resplătiți de

A
a
Greci, ei cuceresc Apulia.
1042. Robert Guiscard, ducele Apuliei, cucereşte Ca:
“ Jabria, pune capăt domnirei Bizantine (1057).. Supune

principatele Salerno și Benevent.—Fratele seu Roger cua
creşte Sicilia de la Arabi.

-2-1139, Roger II fundează regatul ambelor Sicilii, uşi
: nind ămbele. cuceriri, supunănd apoi Capua, Neapole
%)

1091.

IV. Nu
Pisa iși rescumpără libertatea de la Ileinricpoporu
lui

va putea, numi Marchizi in Toscana
e
,
pisan.

fără invoirea,
e

E

-

72.

:

Amalfi.

e

Papa Leo IX recunoaşte aceste cuceriri consi-

dorăndu-le ca feude papale.
In Sicilia in Sudul Italiei infloreşte inainte cultura
arabă care stă in contact cu acea a Arabilor din
Spania.

Aici

incep

cele

ăntăi lumini

a. civilisațiunei in-

“telectuale, pe cănd in nordul Italiei incep acele ale civi-

. Lsațiunei materiale.
Fenomenene

--

generale

istorice

„ZI Urmările. feodalismului,
1), Urmări

bari.

a occidentului

creştin *)

generale. Desvoltarea, virtuţilor aduse de bar-

Viaţa de familie; inălțarea condiţiei femeilor, bine
privite de. Germani.— Lipsă totală de ordine, duelur
i
ju-

diciare, lupte private ; ruina, agriculturei și
i. .
» — Despreţuirea inv&ţăturei, lipsa, schimbului a decomerțulu
idei din
„causa
de acea

locuinţelor isolate.
Singură biserica este cultă,
şi domină toate interesele. Toate actele insem-

nate se fac in biserică. Mare superstiție şi ienoranță.

2) Decăderea justiției. Comiţii, centenarii devenind
domni
neatărnaţi, ei devin judecători pe teritoricle
lor. De asemene bisericile, oraşele. Justiţia, regească numai
in domeniile lui.— Scăderea, proprietarilor liberi micșurea
ză numerul celor ce dau dreptate sub preşedinţa.
” seniorului. Seniorul de acea nu dă dreptate comitelui, a
singur, ci
deleagă «pe un vasal al seu care asistat cel puţin
alţi vasali dau dreptatea; aceasta pentru oamenii de doi
liberi
vasali. Şerbii sunt in bunul plac al seniorului
— Dovedi.

rea prin conjurători. (oameni cari
- pentru
ă
dreptatea celui ce-i aduce) devenind prea jur
grea, se introduce
ăntăi probele

lui Dumnezeu, apoi mai tărziu duelul juc
diciar. Apel in contra, unei hotăriri se
face provocănd pe
Judecătorii ce au dat?o, in duel,
”

*

3) Formarea clasei șerbilor. Din vechii coloni
romani,
sclavii liberaţi Şi oamenii neliberi ai Germani
lor, ce sâmină cu colonii, se formează 'clasa șerbilor,
sclavi ai
- Pămăntului nu ai persoanei.
Se inmulțeşte foarte după
Carol cel mare prin proprietarii mici
scăpătaţi sau .ruinaţi de seniori.—
Ei sunt muncitorii
pot strămuta, din loc, au drept ereditarpămâ&ntului, nu se
asupră-i; sunt
datori dejme bisericei, seniorului, regelui,
şi multe beilicuri

|
*)

Istoria Navarei

se va, face mai

tărziu. A Angliei in periSpania, fiind insemnată
prin cultura maură, va fi tratată
mai jos sub Arabi. Statele
nordice atunci cănd vor incepe
a juca, un rol in istorie.

oada a III-a cu privire retrospectiră.

73
II. Biserica, susține moralitatea, cultura, ordinea mai
“ales prin mănăstiri, pacea lui Dumnezeu și jurisdicţia biSericească,

i

-

.

.

a

1) Mănăstirile._ Introduse în Apus de călugărul Atanasius.—Mănast. Dlonte-Casino in Italia fundată de Bene-

„dict de Nuria 529.

-Regulele vieţei monastice in: Ocei= .

dent; se deosebeste prin ocupaţiuni intelectuale (prescri-"
ere de manuscrise etc.). —, Călugării fusese ăntăi laici,
apoi supuși autorităţei episcopilor prin sinodul de Chalcedon 451; "in secolul VI cad cu totul sub această autoritate, Luptele călugărilor pentru neatărnarea mănastirilor.—Papii scot mănăstirile de sub puterea, episcopilor,
făcându-le să atărne direct de ei; papa Zacharia liberează Monte-Casino. 750.
EI
2) Pacea lui Dumnezeu.
Sinodul de Poitiers afuriscşte pe cine va prăda pe săraci, pe clerici, şi pe neguţitori 959,: Clerul francez ordonă suspendarea
- luptelor p.
a scăpa de foamete 1034. . Episcopii din regatul Arelat.

opresc luptele private de Joi sară pănă Luni. dimineaţă;

-

-Zreuga Dei 1041. Episc, Sigivin de Colonia o introduce
in Germania.
Sinodul din Ciermont face din Treuga Dei

un aşezăment general al bisericei creştine *1095,

*

3) Jurisdicția bisericească. In biserică remăne dreptul roman; se adaog .hotăririle sinoadelor şi ale papilor.
Sistem de probare mai raţional; lipsa deelului judiciar.
Pe cănd in biserică, predomneşte“dreptul,- in societatea

lumească, domneşte forța.

Jurisdicţia, bisericească se in-

tinde; afară de causele bisericești, episcopul judecă şi
acele civile in legătură cu religia: despărțenii, sperjur,
camătă etc,
|
.
E
Tasele prin care trece biserica. La inceputul perioadei
puterea bisericilor naționale; sinoade locale: Lotar im păra.
aluugut de un sinod. Carol Pleşurul destronat de episcopi, Boso regele Burg. ales de episcopi.—Pe-urmă biserica, devine feodală; neatărnarea, episcopilor; slăbireputerei mitropoliţilor, falsele decretale 840,—In fine biserica devine monarh că căzănd tot mai tare sub papi- Gregoriu VII-1075.
|
”
-

111.

Cultura

—7)
intelectuală.

Mănăstiri

şi scoli."

Călugării Benedictini fundează scoli, în St, Gallen, Fulda,

Teichenau, Corey, Brema, Tours, Weisenburg ete. 750.—.
Carol cel Mare, apoi Lotar impăr. fundează scoliin Os- .

nabruek, S00; in Italia, 9 din care una in Florenţa 820. -

Sub” Oton I scoală in
ricale p. formarea de
_erea de manuseripte.
sulmani (641) lipsește

Colonia 950. Aceste scoli sunt cleepiscopi. Limba, latină.— PrescriDe la cucerirea Egipetului de Mupapirul; manuscriptele palimpseste.

.

2) Limbi. Cea latină e limba cultă în stai, biserică
„literatură scrisă. Sub ca se desroltă dialecte Doporane:şi
cele doue

limbi de si, limba de ia, cea de oc și cea
oil.—Ludovic Germanul face jurământ în limba, romanicde
—
„812. Otiried de Weisenburg traduce evangelia în dialec-ă ->
tul francon 850. Poesia latină devine ritinică,
perzăndu|
-se vechea pronunțare c. 1009. Cea, poporană se
desroltă
„din
cein'ce, Căntecul lui Roland foarte răspăndit e.
1066.
3) Oameni însemnați,
In sec. YI, VIL. mișcarea literară

concentrată in predici, vieţi de-a sfinţilor (colecţia
” jesuiţilor Bolandişti numera, 55 vol. in folio
cu 95009 de
vieţi de sfinți.)

1
3, us

— Aleuin + 304, corege cărțile biserice
„scrieri religioase, filosofice (de Virtutibus, de raţiene ști;
animac), literare (gramatică, retorică) și poetice.
Lgingardt
"7839; viaţa lui Carol cel Mar
- e.
Agobard ep. de
T 810; scrie c. duelului, probelor lui D-zeu, credinţeLyon
i în
vrăjitori. Zlinemav Arhiep, de Reims T 882;
dispută con„tra călugărului Gotischalle care susține predest
inaţiunea,
„JL. Scotus Erigena + 877, dispută ca şi linear
c. lui
- Gottschalk, ărisă prin raționare simplă, fără
a se Daza
pe sfânta scriptură. Liste representantul
spiritului filo- Sofic;- alungat din Franţia din ordinul- papei
Nicolae |.
Silvestru II papă + 103, invăţat in scolile
maure; intro-“duce cifrele arabe în Europa și ornicul cu
pendel.. Guido
Qi Arezzo $+1050 introduce noatele cu linii
Anselm arhiep. de Canterbury + 1109, apiică în musică.
= demonstrarea chestiunilor religioase; origine filosofia la
a scolasticei,

B. Rasaritul.
„10
i

E

|

Istoria Arabilop,

_-

|

Arabii inainte: de Vahomet.— Arabia
ferice cu o"raşe insemnate; Arubia deșartă
cu locuitori nomazi; 3câte-va oraşe intre care Meca și Medin
a. — Poligamie,
moravuri barbare

dar cavalerești, mare
Trei... Din causa, climei, violență in pasiu preţuirea onoane şi fantasie vic; *
mare plăcere pentru poesie şi limbă
frumo
asă; nic
o altă
i
artă. —Religiune. monoteistă în fond;
din causa barbarici
ăns€ toate

triburile se inchină la idoli.

|
E
450 Nanbu, . templu la Meca, loc
de intrunire: pentru
luptele poetice intre diversele tribu
ri ; pelerinaje relimioase,
Haab
a conţine

icolele tutur

or triburil
” paza familiei Coreişiţilor; inceputuri or.—iaaba vine sub *
de Organizare de stat.
"500. Arabia se deschide Ia toate
popoarele prin schim„_barea direcţiunei comerțului din
inte inpăraţii Bizanțului și regii causu luptelor. nesfirşite -:
de Persia.— Pătruude-

rea: Iudaismului. şi a Creștinismului in triburile Arabe.
Trezirea. unui dor de reformă spre 0 religiune * curată,
moneteistă, şi alungarea idololatriei.. Mișcare religioasă
a
7
şi neliniște interioară.

'570—632.
570,

Din familia Coreişiţilor, născut -.
Mahome—t,

cunoaşte Creștinismul in Siria 583; revelează

611. Mohamet

ligia nouă ăntăi numai familiei sale
seris de Corcişiţi.

re-

pro-

.-

622. Fuga lui Mahomet do la Mecala Medina: De aice:

datează Turcii era..lor,- hegira. — Mahomet bate pe
idolii .630. Repede intoarCoreişiţi, ie Meca, restoarnă,
fac pelericere la Mahometanism. 114,000 Musulinani
o
najul la Meca 632...
Religia
_* Coranul, -adunarea preceptelor lui Mahomet.
- Tai Mahomet trebue să se respindească cu sabia. Arabii
în o nație, însuflețiţi de spiritul religios, plini de pa“aniți
tima rasei și a climei și împinși de spiritul de proselitism
- pornesc la cucerirea lumei. Profetul era şi şetul statului .
“și comendantul armâtei. Astfel vor fi și urmaşii sel,
Califii. |

632—660. Catifat electiv.

Abu-Bekr,- Omar,

Otman,

pe cel.
- Ali. Seetele Șiiților care nu recunoscde legitimi
3. Gintăi califi, şi a Suniţilor. care i recunosc. Lupte
pentru calitat; Omar şi Otman mor asasinați. — Cuce- îi
riri: De

la împ.de Răsărit: Siria

-Tevusalimului 638;

Alexandriei

Mesopotamia

641; Armenia: 646.

636; Palestina, luarea

640; Egipetul, luarea

Sasanizilor 642; Ciprul
dimastiai
Tripolitania 617; Nubia 651.

Apoi

Persia;

647; Rodos

finitul.
649;

a

0).
660. Califatul ereditar. Dinastia Omaiazilor. (660-—75
i conResbelui sfănt intrerupt prin resbelul civil. Coreișiţi
duşi de Moaviah se scoală contra -lui Al; care moare

“ sasinat.—— Moaviah

a-

stremută reședința la Damas"de la.

.i: Asediul ăntti a Constantinopolei
— Cucerir
Iedina
672; luarea Cartaginei 698; supunerea Africei.. Cucerirea Spaniei 711. Al doile asediu a. Constantinopolei

-

16

a

(717). Arabii bătuţi la Poitiers 732,
Supunerea
„giei?)
Io
a

Geor-

„„750. Dinastia Abasizilor. Adul 4das

din familia, Aba.
sizilor (de.pe un. moaşlui Mahomet)
restoarnă pe Oma„iadul Mervan II. Sfremută reședința
în noul oraș Bagdad.
Abdelhahman, un urmaș:
a lui Mervan, fundează Califatul
de Cordora (756).
|
„750. - Perioada.

de glorie a. califatului de

" Almanzor -754—755;

mamun,

„842—846.

813—$33;
.

814. Inceputul

Harun-al-Raschid

Motasem,
-

835—842;

desmembrărei. cali

Bagdad sub

T756—809;. Al-

şi Wathek,

|

Da

fatului de Bagdad.
Cause: Decăderea spiritului relig
ios
prin cultură; a spiritului militar prin molătatea țeril
or fertile şi bunul traiu al .
„oraşelor. Prea, marea intindere
a
"popoarelor. Formarea de secte imperiului Și diversitatea,
din causa spiritului : filosofic și lipsa unui
cler Organiza
Slăbirea puterei centrale şi neattărnacare să le combată,
rea guvernatorilor,

„842. Garda turcească Imtr
odusă
rirea, puterei centrale.
„950, Emir al Omra'şetul
gardei
". Jitară Şi civilă...“
Califii şefi numai

-814—1030. Șepte

imperii apar

.

de. Motasem,

p. intă-

răpește puterea mireligioși.
|

și dispar pe rând.in .
Asia, formate din țeri ale cali
fațu
lui
de Bagdad. In A„ Trica, de asemine cinei, Din
aceste rămăn in Asia Imperiul Seldjucizilor care pun
măna pe Bagdad 1030; in
„Africa Imp. Fatimniz
ilor

968.

i

!

aa
1072-—1092, Strălucirea, Scldjuci
zilor sub Aale?; Schal,
_-1092. Desbinarea imp. Seld
j. in 5 sultanate: Iconiun,
“Persia, Herman, Alepo şi
Damasc,
*)
"

“Imperiul Omaiazilor se mărg
inește de Pirenei, Marea
diterană, Taurus, Caucasul,
MeŞi Djihun ; lo, răsărit de munţ -Marea Caspică, uvial Sihun
ii
Cereş
ti,
la Sud de Ocea
Indic, Marea Roșie, . Catars
ctele Nilului, "deșertul Sahanul
- la Apus.de Oceanul Atla
ra;
ntic.
.
,

ir

Dă

|

Istoria ulterioară a Califatului

1258. Gengis han ucide pe ultimul calif Mctasem
Un membru din familia Abasizilor fuge în Egipet, pro:
.
|
:
„clamat aice calif. “1517 Sultanul turcese Selim I cucereşte Egipetul, desfiinţază demnitatea, de calif, luind-o asupră-și. -Sultanul
Ea
turcesc şef a, bisericei musulmane.

_756—1006 Perioada de glorie a califatului de "'Cordova.
_ Abderamau Î, 756—787 ;Hescham I, 787—195; Alhakem, 795—821;

Abderaman

II,

IUI,

Abderaman

$21—852;

II, Hescham II, 961—1006..
982—961; Alhakem,
1006. Inceputul desmembrărei Califatului -de Cordosa.

Cătră causele espuse se adaug luptele cu Creștinii
Spania. Ultimul Omaiad în Spania este Hescham

(1031) Pănă la 1030 se desbină- in 10 state.

din
III -

E

=

“Istoria Arabilor în Spania pănă la 1492,

yo

Desbinarea favoreşte progresul Creștinilor, . Căderea
'Poledei, Arabii chiamă pe Almoravizi din Maroc in ajutor
(1086): Căderea Saragosei; Almohazii chicmaţi în- ajutor
(1147); bătuţi la 'Tolosa (1212). Almohazii resturnaţi in

- Africa, de DBferinizi (1269)

Spania,

care caută să ocupe

.

dar sunt bătuţi la ' Rio-Saldo (1340). Cu incetul numai
Grenada mai rămăne Arabilor, luată la 1492 de Ferdi-

.

N

E

—

pand și Isabela..
Cultura

ro ea,

_

zaţiune

în Asia

coruptă;

şi Spania,

nu venise să restoarne o cișili-

de acea ma

este enemică

e

Cultura arabă se desroltă numai după

pme — emee 0

-

bilor în eri fertile; streluceşte
- Spania.

cu

culturei.

.
2

așezarea Ara:

osebire in Asia,
Ea
:

şi in

”

Literatura. Inainte de Mohamet înfloreşte poesia in”
Arabia. Coranul cea. ăntei carte de prosă arabă. După

E Ț

mm

Arabă

Religia mahometană

"=

-

”

Mohamet

se desroltă naraţiunile

şi poveştele.

O :nie și

ama denopți.— Literatura Persică-Arabă: Ferdusi- (1030)
+ 1291;
autorul marei pocme epice Schahmame; Saadi

IMafiz “t 1389.—lIn' Spania romanse cântate de căntea
„7eți; lupte poctice:ca acele din Arabia.
“Științele. Arabii vin in atingere cu resturile culturei
antice, şi cu scolile de medicină şi filosofie a "Nestori-

anilor aşezaţi in Asia, (Persia)— Traducerea lui Euclid,
Inflorirea astronomiei; .
„Ptolemeu, Gallien, Aristotel,

m”

s
calcularea anulu lunâr,. 0 obliquilăţei eclipticei; măsura=
rea unui grad de longitudine. Algebra” pănă la equaţii
de gradul al Ill-le. Zrigonometria, Optica. Chimia

creată de Arabi

(859 descoperirea, acidului

sulfuric, a

fosforului &).
Superstiţiuni ănsă turbură această știință
„dănd naştere “alchimiei (căutarea auralui), precum con> : tactul cu “religia Perșilor corupe astronoria in magie
şi astrologie. In medeciuă Arabii urmează tradiţiunle
lui Iipocrat şi a scoalei Alexandrine; medici celebri: A"vicena în Asia 41037; Averoes în Spania $119$.
In
Geografie, ldrisi născut 1099 trăeşte la curtea lui Roger
I regele Siciliei. pentru care construește un glob terestru,
Abul-Feda 1331.
Alecanica; orice cu apă trimis de

Harun-al-Raschid

Imi

Carol-cel-Mare.

Maşini idraulice

pentru ridicarea apei, intrebuințate în agricultura spaniolă.
Jilosofie; traduc şi comentează pe Arisotel.— Praful de
pușcă, busola le sunt cunoscute.
:
i
tie care moschee avea căte-o scoală. Cele mai renu- i
mite: în Asia : la Bagdad, Bassora, Ispahan, Samarkand;-

“in Africa
:. la Fex, Maroco; în Europa la: Cordova, Serila,
Grenada,

Saragosa&

şi în Sicilia.

Starea materială, din

cele

mai infloritoare,

Comerţ

intins în Asia, Africa, Europa. Drumuri bune; stațiuni
şi reservoaruri de apă pentru caravane, In Spania agricul-

tură iniloritoare; ingrășarea şi udarea pământului.

Cul-

tura bumbacului, sofranului, trestiei de zahar. 'Tesături
de lănă, mâtasă, aur. Fabrici de zahar, de arme,de piei
şi de mănuși, * Lucrarea minelor: argiut-viu, fer, aramă &.—Orașe foarte multe (6 mari, &) do: 2-a, 300 de
a da mănă, nenumărate sate) şosele, tanare, grădini

minuuate, locuinţi luxuoase şi elegante..
Arte &. Intre

opuri

de

arhitectură se însamuă

Alea-

„zarul.la Serila, Moschea la Cordova şi Alhambrala Grenada, . Pictura şi” sculptura nu se pot desvolta fiind o-.
prită reproducerea, de figuri omeneşti. - Ornameutică bogată (arabescuri).—
Viaţă elegantă, luxuoacă şi uşoară.
„Toată această cultură maură care există şi în Si-.
cilia vu influența asupra Europei, pe de o partie asupra Italiei pe de alta asupra Proveisei,
-

"2. Istoria Imperialui de Răsărit. (565—1036).
567—717,

Urmașii

Jeraclius G10—G31,

lui Iustinian intre care se insamnă

|

| 717—S67, Dinastia Isaurilor, Leo Isauricul
Avcana 192—S02; Teodora 812—867.
|

TI—741.

„367—1056. Dinastia, Macidoni-ană,
Vasiliu I, 767—866
Vasiliu
LL 97G—1025,

-

-

:

.

e

“

N

a

79

Succesiunea; impăraților bizuntini este-o lungă rețiă de
crime şi revoluţiuni de palat, care slăbesc puterea centrală, pe cănd pericule exterioare, Perșii, Arabii, Avarii,
Bulgarii, restrirg neconteint mărginile imperiului. Pe lăngă
"aceste, certele religioase urmează inainte...
- .

-

572—626. Lupta cu Persii și Avuvii. Iustin cu Chos=
roes I, (572). Heraclius ca ChosroesII (610—622)....
641. Tratat de pace; lucrurile. rămăin în statu-quo..
Avarii se intind în. Dacia, Chaganul Boian. 570—600
pradă imp. de Răsărit. Cereri insolente (elefant, pat de .
aur, tribut). Unit cu Perșii, asediază Constantinopolea 626.
630—680. Cearta DMonoteleţilor (o vroință in Hristos)
sub. Heraclius, Constanzşi Const. Pogonat, Eresie ad-.
misă de Heraclius şi de Constanz. Oposiţia papei de Ro- „ma. Sinodul al Il.de Constantinopole condeamnă eresia:
Din ea se trag Maroniţii din Liban. _
Da
636-867, Lupte cu Arabii. Imp. bizantin perde -pe
rănd Asia, in cea mai mare. parte, Egipetul, Atrica, Cipru,' Rodos 636—649. - Antăiul asediu a Constantinopolei- 672; al doilea 717.. Perderea: Cretei la Arabii
|
„nioli 824; a Siciliei la Aglabiţi 827.

Spa-

726—842. Cearta Ioconoclaștilor. Invingerile. Arabilor
"care rid de.cultul icoanelor provoacă in Creștini o re„acțiune. Imp. Leo Isauricul ordonă destrugerea. icoanelor
(726). Sinodul al Il-le-Nikean 787... Imp. Ireana restabileşte cultul. După moartea. ei persecuții nouc. Zeodoru
— talia se opune edic-..
pune capăt iconoclasmului 842.
Il și II protesteazii.
Gregoriu
papii
;
iconoclaste
telor
- Exarhul din Roma ucis. Jtalia devine neatărnată de Bizanţ. | 800-—969. Secta Paulicianilov. Se nasc in Armenii
Sunt contra episcopilor, a icoanelor, a testamentului vechiu,
a
a fecioarei Maria, ăngerilor, sfinților.
Porfirogenet (911)şi Zimisces (969) transferă mulţi in. .

Tracia. Eresia s6 intinde intre * Bulgari." (Originea. Ali-

a
a
a
|
- penzilor.)
640—1018. Lupta cu Bulgarii și Rușii. Simeon regele |
Bulgarilor. Samuel regele Bulg. face vro 20 de espediţii-. -.
"Imp. de Răsărit Vasiliu IL Bulgaroctonul supune pe DBul=:
e
gari (10]8)...

s0
"Rușii pradă Imp. pe apă de patru: ori (565, 904, 941,

1043), pănă se creştinizază (988).

aa

1054. Despărțirea bisericei creștine în Apusană și. Răsăriteună.. Cause: ciferinți dogmatice asupra pornirei Sf.
Dub, asupra celibatului, postului. Apoi deosebire în lim“Da predicărei (latina şi greaca). Rivalitatea papei şi a
patriarhului pentru supremație. Ura populației Italiei
contra Grecilor decănd ajunsese supusă acestora. — Cearta
iconoclaștilor '126—849.
— Cearta, intre papa Nicolae I
şi patriarhul Fotius- S5S—S67: papa nu vroea, să recu„moască pe Fotius fiind reu sfințit.— Cearta intre Leon.

IA şi Mihail Cerulariu. Excomunicări mutuale. 1054.—

„Imperiul de Răsărit, instrăinăndu-și popoarele apusene
„perde ori ce. sprijin, tocmai cănd. slăbeşte mai tare.
"Cultura.

(directorul
,
„0.“

Foarte

numit

slabă,

soarele

Colegiul

de Constantinopole,

inrătăturei, cei 12 profesori

cele 12 semne zodiucale!) şi biblioteca, de 36,000 de sol.
ard în timpul iconoclaştilor.
— Inflorirea culturei Arabe
trezește pe Greci. Fuytius patriarhul + 886, serie „bibli" oteca“ extractdinvro 220 de autori. Corpus iuris tradus
in grecește sub Vasiliu I Maced.,. Pasilicalele 870. Inv&ţa"ţii; Stobeos, Anthologicon, culegere din 530 de poeţi, Sti-

das, lexicon. Comentarii asupra

autorilor

vechi. :. Lipsa

totală de gust şi de spirit productiv. Lima
Jocucște definitiv pe cea, latină.

greaca iu»

3)

Istoria Daciei9 și a Romănilor 970 — c. 1100
"= Năviilirile,
270. Gofi: (e. germ.) ocupă Dacia. Aureliân retrage
legiunile și coloniştii ce vroiră să se strămute, in Moesia;
Dacia aureliană. — Creştinizarea “Goţilor de episcopul
arian,

Ulfilus

3410—318;

traducerea

bibliei

goti— că.
Impinsi de Huni Gotii tree parte
"(Visigoţii) parte in Panonia (Oztrogoţii) 375.
375. Mimii (e. nică) se inţind in Dacia,
“şază în Panoniac. 400.
Impreună- cu Hunii
intinde popoare slave în Dacia, apoi peste

- Moesia şi inainte in peninsula Balcanului,

în - limba

in Moesia
apoi se aîncep ase
Dunăre în

-

“sr
450. Gepizii (r. germ.) se aşază după -ruinarea imp.
lui Attila, in Dacia apusană şi Panonia. Alungaţi de
-Longobarzi în unire cu Axarii (566); puține rămăşiți.
__555. Avarii (e. finică) se intind de la Nord-Ost peste
Dacia,

aducănd

slave.

popoare

Pe

la 600

se

concentră

.
-

mai mult in Panonia şi Dacia apusană; -626 “asediază .
: Constantinopolea: 640 Imperiul lor slăbit prin” revolta .
Slavilor şi Bulgarilor. 797 Nimiciţi de Carol cel Mare.
626. Strematarea mai repede a popoarelor Slave. Serbii
'din Galiţia inferioară, Crobaţii din “Munţii Carpaţi peste Dunăre, in Serbia, Croaţia, Bosnia, Dalmația, Iliria.
680. Bulgarii (e. finică) se așază, în Moesia, dupăce
au pradat mult timp imp. bizantin: 493 trec Dunărea
pentru

502

ăntăia, oară;

asediază Constantinopolea;: 562

ă ei Const. (626); 640 scutură,
supuși Avarilor asediazcu
jugul Avarilor: ducele Cubrat. Domnia acestuia se imparte intre cinci fii, din care Aspavuch trece Dunărea— .
“Bulgarii se slavizază în curind, 0 dovadă de : puterea
elementului slav peste Dunăre; ei inşii sunt „ănsă puternie amestecați cu element, slav în ultimele timpuria
De
năvălirilor.
830. Ungurii (e. finică) venind de pe la Volga se așazăîn Ateluzu intre Nipru şi Siretiu. Ajută pe Bogor
duceie Bulgarilor contra impăratului Manuel. 862 pradă
Răsărit
de
împăr.
cu
Aliați
imper. Francilor. 893—895
contra lui Simeon regele Bulgarilor. 896 Ajută pe re-.
timp.
gele german Arnult contra lui Sviatopluk; in acest
Atepustiază
Niprului)
dosul
(din
ghii
Pecene
Bulgarii cu
atacă
îl
care
pe
luzu. Ungurii trecând: pe lingă Kiev,
fără succes, trec cu toții in apus în Panonia 898.
așază
se
Ungurilor
urmă
în
fiică)
900. Peeeneghii (e.
de mai
in Dacia orientală; prădăciuni contra imperiului,
multe” ori în legătură

1050. Cumanii

mai multe grupe

cu Romănii.

(e. finică)

se

imprăştie

adăpostesc,

a

2.

pe

Peceneghi;

în “Trausilvania.

Cu-

'Tătari
-manii pradă adesa imperiul. Ei sunt .nimiciţi-de
-la 1238; mai multe grupe se aşază în Ungaria,

Resuliatul acestor năvăliri.
Mi
Popoarele germane. nu stau mult timpîn Dacia: Goţii
100

de-ani, Gepizii 100 și numaiin Dacia apusană. Inriurirea este slabă.— Popoarele finice de “Și numeroas
e

duc o viaţă de pradă și nomadă. care micşurează în“riurirea, lor, slăbită şi prin “marea, deosebire. de
rasă.
Cele mai

multe apoi. nu se aşază intre Romini.—Popoarele stare au cea, mai mare înriurire asupra elementului daco-roman. Ele se află în. Dacia - amesteca
te cu
- Goţi (elemente slave în traducerea Biblieide Ulâlas),
se intind apoi incet şi se, indesesc necontenit
impinse de
popoarele finice. Elc'se aşază şi se contopesc
cu
laţiunea - daco-romană. - Di „amestecul acestora, popumeazii. poporul Nomăn în care. elementul latin se foreste cei
- predomnitor şi fundamental,

Formarea

1)

de State. .

i

Statul Bulgaro-Romă
— n.
680. “Bulgarii

Moesia. Slavii şi Romănii

se așaziiin

constituiți în stat sub dinastie

"bulgară. —725. Tratat cu Teodos
III iu
-prin care muntel
Emus devine margine între Bulgari! și imperiu.—718—80 e
7
- Lupte-cu imperiu bizantin sub mai mulți duci
din care
unii de origine romănă. (Terbeliu, Conmesiu,
“Telesin, |
Sabin, Pagan, Teleric,: Cardan);
Da
S07. Inceputul cuceririlor bulgare. Ducele Cr,
bate şi
ucide pe impăratul Nicefor; transplanită 12,000
de familii
din Adrianopole pe malul nordic a Dunărei
„520 Critagon cucereşte Panonia; - deputaţie lade Jos—
. Ludovie
Piul. Domnia Bulgarilor intemeată pe malul
stăng a
Dunărei.
.
e
835. Creştinizarea Bulgarilor. Regele
Bogor se botează numindu-se Mihail, Călugării bulgari
:Afetodiu și
Ciril traduc evangelia în limba sloveană
veclie numiti
“bulgarăȘi: de la cuceritori, şi respănde
sc creştinismul intre

-Slavi. Linba slavonă devine. prin aceas
cială în statele Slave. Domnia bulgară ta și limbă: ofi
piscopului bulgar intinzăndu-se și peste și eparhia arhie
Dunărea, limbaslavonă se introduce şi in biser
apoi in statele Ro„mănilor.— Această introducere ică
a limbei Şi scrieri sla- -

„83.
vone în biserică și stat nu trebue confundată cu inriu-

virea directă ce au avut'o popoarele slave prin -covie.
„țuirea şi contopirea lor-cu Daco-Romanii. 878. Siincon regele Bulgarilor luptă contra “lui Leon:
VI imp. ce este ajutat de Unguri. Devastează Ateluzu impreunăcu Peceneghii—917 Petru—963 Fraţii. David,
i
A
e
Moisi, Aron și Samuel.

-1018: Vasiliu II -Bulgaroctonul

Constanti-

impăratul

,

nopolei supune earăși pe Bulgaro-Romăni, incorporăndu-i :
“pentru un timp în imperiul seu.
2) State romăne și romăno-slave din Dabia traiană. —
„De la retragerea Avarilor din Dacia, năvălirile devenind. . „mai slabe și ne intinzendu-se asupra intregului teritoriu
dacian, apoi pământul Daciei servind mai mult de . loc.
-de trecere decăt de așazare pentru barbari, populația
— In partea orivomănă începe a'se constitui în state.
sub dinastii
state
multe
mai
găsim
(Aoldora)
entală
slave şi sub suzeranitatea regilor de Galiţia ; asttel prin-'
cipatul Băladului format după ce Ungurii părăsesc A“teluzu - (e. 900%), intinzăndu-se asupra mai multor oraşe' precum. Galaţii, Tecuciul etc. Acest principat cu- prinde. partea Moldovei numită țara.de jos. Ţara de sus
era: de sigur sub suzeranitatea Galiției, poate chiar direct guvernată de regii acestui stat slav.—In Dacia Sudică, (Valahia) există de prin aceleaşi timpuri Vrancea,
la punctul

de contact

a Moldovei,

și

Valahici

'Transil- -

vaniei, și Danatul Craiovei—In Dacia de peste Carpaţi
sunt mai multe Enezate romine în Zemișiana,. Orișiana,
Dacia centrală (Trausilvania centrală) Jurmurosși Pa- . Cu venirea Ungurilor c. 900, cele: Wintii trei
garaș.
sunt supuse de ei, pe.cănd laturea sudică și cea, răsăjiteană a Transilvaniei unde se aflau Făgăraşul şi Marmurosul rămăn de o cam dată libere.—În toate aceste
„state cultura pe căt există este slavonă, din causă că
dar con*) In documente pomenit pentru intăia oară în 1184,
e o.
“stituit, cu legături comerciale intinse, ceea, -ce dovedeșt
„o

“existență mai indelungată, .

,

biserica creştină atărnănd de metropolia bulgară, limba

bisericească era cea slavonă,

de. unde
- limba oficială să fi fost tot cea slavonă. urmează
„.

i

că, Şi

Diseriea creştină de rit slav, — Biserica orientală
incercase de timpuriu creștinizarea popoare
lor Slave dar „cu puţin succes pănă la intemeerea ritutui
slav prin Metodiuşi Ciril, când prin intrebuințarea limbei
slavone in
serviciul bisericesc, se înlesni respăndirea Creștini
smului.
„. Ritul slav introdus in Dutgaria 860

(care pe atanci se
intindea și de a stănga Duvărci asupra Valahie
i şi a Tran„- silvaniei) apoi in Dalmația Iliria și celelalt
e ducate Sla-

E

-

- Yone de a dreapta Dunărei; in Panoni
a
3i Dloravia sub Sriatopluck 862; in Boemia sub Doscislar:
sub Borziwoy
la '880; In Polonia inainte de domnia
lui Miescizlaw şi
Boleslaw; 975, 1005. *) Acelaş rit era
de
si în regatul Galiției de care atărna principsigur adoptat .
atul Bărla- .
dului.
— De pretutindeue deci Romănii erau
incunjurați

de biserica

creștină de

rit

slav şi statele

lor erau vasale- le
unor state slave; de unde resultă
introducerea ritului slav şi între Romăni cu necesitate
.
Creșterea puterei papale şi strălucirea
impăraţilor Ger„ mani din sec. X şi Jumâtatea ăntăi a
sec. XI inlesneşte
„Întinderea,
Creștiuismului apusan
respingerea ritului
slav.—Conciliui de Salonic opreşte și slujba
slară in Dalmafia 925. Intinde
rea Creștinismului apusan în Boemia
priu episcopatul de Praga fondat
967, în Polonia prin
cp..de Poscn 970. Ungurii ce ocupa:
Panonia Şi o parte

din Moravia se intore la Creștinismul

apusan sub Geiza
şi Stefan 1, 1000.— Biserica creștină
fel restrinsă in statele din Dacia, in de rit slav este astcăte-va din cele de . |
peste Dunăre; in curând se intinde
„spre răsărit intre Ruşi
(958). “Incercarea de a, introduce
ritul apusan şi in a- ceste țeri va incepe cănd statele catoli
cite (Polonia, Ungaria) işi tor intinde dominaţia,
asupră-le, - Persistența
ritului slav in ţerile de la Dunăre
de existența unor Inezate şi domni este ănsă o dovadă
i neatărnate, în a-.
ceste ţeri în secolii IN—XI,.
.
nt

DI

2
.
*). Și Ungurii adoptă ăntzi Creșt
inism
ul
orien
tal dar după ritul
„
Srecese nu acel slav, ca unul
ce este a popoarelor - supus

e
de. ei. 956 Ducele Gula din Tran
ania cea supusă Ungurilor
se botează la Constantinopole; silv
Geisa
regele Ungurilor ie in
„Căsătorie pe Sarolta fica lui
Gula 972,
,
e

„PERIOADA [il. ORUGIAMALA.
(De Ia inceputul cruciatelor pănă la sfirșitul Secolului XII.

c. 1100—1300))

A

Apusul.

CE

0

5

1). Istoria Angliei de la 1066 pănă la 1272.
Istoria Anpitei pănă la 1066.

.

Insulele britanice cuprind trei regiuni namite astăzi
Anglia proprie, Scoţia şi Irlanda. — Popoare primitive
celtice numite Gaeli sau Gali; in Scoţia numite Scoţi şi
Picţi. — A doua imigraţiune celtică, Bretonii în Anglia,
proprie, impărțiţi în: Cambrieni la Nord-Vest și Logrieni
a Sud-Ost.
Da
$0—4106.' Dominația romană, numai în Anglia (54.
55. i. Il. Cesar in Britania.—50—80 d. 1Î. supunerea ei,
terminată sub - Vespasian). . Respăndirea Creștinismului
în căte trei regiunile. — Elementul roman fusese slab
din causa indepărtărei; 'cu retragerea legiunilor la 406 nu
remaseră “din Romani „decăt femei şi copii nevrăsnici

care toți deveniră Cambrieui.* Creştiuismul. persistă.
419. - Anglo-Sazonii

chemaţi

de Bretoni pentru

a-i a-

păra de incursiunile Picţilor. şi Scoţilor. Desbinări şi lupte
intre Cambrieni şi Logrieni după. indepărtarea Romanilor,
Sazonii formează 4 regate supunănd pe Logrieni:
1) 455. N. de ISent, cap. Canterbury,
2) 491. 1. de Sussex, cap. Chichester, 3) 516. R. de 1Vessez, cap. Winchester,
4) 526. R. de Essex, cap. Londin.
|
Anglii formează 3 regate din ţara Cambrienilor.
5) 547. R. de Nortumterlund, cap. Iork,

6) 571. R. de Est-Anglia, cap. Warwirk,

584.

7) 584. BR. de Mercia,

Eptarhia anglo-saxonă.

cap.. Lincolu,

Bretonii

se retrag in

tara Gaelilor cae devine centrul oposiţiei naţionale-religioase contra năvălitorilor,
Mulţi Prctoni trec in Ar|
o
morica, ce ie numele de „Bretagnc.“.
- de cătră papa
Creştimizarea Anylo-Saxonilor
596.
Gregoriu cel Mare prin Sf. Augustin, nnmit arhiep. de
Canterbury. — Unire cu biserica creştină bretonă; - oposiția, remăne curat naţională, susținută de căntareți (barzi);

poemele lui Ossian celebră luptele lui Artur, șeful Cam-

- brienilor, contra, Anglo-Saxonilor.—Reinecperea unei cultari în Anglia; scoli episcopale; redactarea legilor Anglo-Saxone; cronicarul Beda; poetul Anglo-Saxon Coen
mon, €. 60U.—Mare progres a Creștinismului; mănăstiri;
dare generală, cătră papa unită denarul Sf. Petru, c. 809.

827.

Bujbert cel lare.

Inceputul năvălirilor

daneze. -

După moartea lui, Danezii ocupă Anglia nord-vestică, S37, .
9$51—901... Alfred cel Mare.
Scapă “Anglia sud-stică de dominaţia daneză ce se întinsese Şi aice.
— Unirea regatelor libere in unul: singur; sfârşitul “eptarhiei.
Organisarea ţerei pentru resistență şi pentru administraţie
(v, mar jos).—Alfred e învățat, traduce măusăerea, in filosofie a, lui Boctius, revizuește legile, fondează scoala
de Oxford. 973—1013.
Hitelred -II resenmpără de la Dauezi pacea cu bani. Bivul „Dannegcld«. Caută, sprijin în contra lor,
căsătorindu-se cu fiica ducelui Richard II de Normandia.

* Originea

înriurirei

normane

în Anglia, *

„1013—1041. Dominația daneză în Anglia sub Sicen
şi Canut cel Mare, care se creştinzază, şi trimite misio-

nari in Scandinavia. Mare inriurire a, curţei de Roma.
Reacţiunea, naţională sub Godin alungă pe Danezi după *
“moartea, lui Canut.
1041—1055. -Ldward regele Angliei, fiul lui Etelred, refugitin Normandia unde e crescut in deprinderile nor-

„t

mane. - Mare inriurire a Normanilor in Anglia.—hRevolta *

lui Godwin; alungarea favoriţilor 'normani; denariul lui
Sf. Petru: ru se mai plăteşte
— Wilhelm
. Bastardul duce
„de Normandia, - sprijinit.de papă formează planul de
a
cuceri Anglia,

1066.

JIarald fiul lui Godwin rege. Se judecă cu WilAnglia.
hotăreste că se cuvine lui Wilheha. Expediția lui Papa
Wile

helm

inaintea, papei Alexandru II pentru

helm in Anglia,

Mă

i

Constituţia Anglo-Saxonă,
„Luptele: c.: Danezilor pecesitează contopirea,

eptarliiei

în un regat. Impărţit in comitate și centene adminis
„de ealdormen și shorifi, dregători asemene comitelutrate
i şi
” centenarului din organizarea lui Carol cel
Mare (v.p. 60).
Proprietarii cei mari au şi ci dreptul dea percepe
unele
„taxe; unii chiar de a judeca, aşa, dar dreptur
i de ocărmuire pe pământul lor, drepturi feodule.
Lupta c. Da-

nezilor sub Igbert şi Alfred,. apoi dominaţia acelora
, in

| fine lupta p. alungarea

lor impedecă

ănsă

intinderea fe-

„odalismului, : Tocmai cănd

ar fi.putut 'cerca a se întinde

-

(după 1041), cuceresc Normanii Anglia.
Pănă la 1066.
"deci puterea regeascăin Anglia nu este slăbită prin u- surparea drepturilor. ocărmuirei de cătră oamenii privaţi.
ltegele numeşte ealdormenii, sherifiii, grefii (in oraşe.
- şi porturi), este şeful armatei; veniturile sale constau din
--- domenii, porturi, mine, amenzi; regele preşidează tribunalul ce judecă pe nobili, Wittenagemot, compus din eal--"
dormeni, episcopi etc. Wittenagemotul este tot odată a-'
dunarea cu care se” consuliă regele in casuri grave.—
Caracterul violent a Anglo-Saxonilor, necesitează regulo -:
severe de poliție? Centenele împărţite peniru- aceasta, in
zecimi; tot omul trebue să fie inscris in o zecime, :: Oamenii din o. zecime sunt respunzători pentru acela dintre,
ci 'ce ar comite o infracțiune. De aice se esplică prosperarea materială mult mai grabnică iu Anglia, decăt pe
„continent,
-.
Sa
Da

1066. Bătălia de la Hastings.

TPâlheli Cuceritorul rege

de Anglia: (proprie). 1066—1072 Supunerea erei, “custele, turnul de Londra: Mulţi Saxoni emigrează; formare
de bande prădătoare, Outlaus; poetizarea lor de popor
(vestitul Rodin Hood).—Despoierea națiunei anglo-sa-.
zone, Toţi Englezii desproprietăriţi; pământul Angliei
impărțit în 600 de baronii mari și 62,000 de feude mici;

văduvele Saxone căsătorite. cu sila en Normani (călugă-

rire cu gramada p.a scăpa).— Destituirea clerului angiosazon. Arhiep. Stigand inlocuit prin Italianal Lancfranc....
Bogăţiile mănăstirilor trimise la Roma și la bisericele *
din Normandia —Alungarea limbei anglo-saxone. Limba.
francesăîn biserică, guvern, scoală,la curte și in clasa, superioară.— Pespundevea comunelor. pentru -omorul

unui

„Francez,
Presupunerea că ucisul este Francez, pănă. „la demonstrarea englezeriei lui. .
a
Dominaţiunea lui Wilhelm asupra Normanilor. Pose-

siunile ” vasalilor mari (baroni) imprăștiete; vasalii mici
depun jurăment direct regelui, nu numai baronului, Su-

zeranul lor. Jurisdicţia episcopală despărțită de cea civilă p. întărirea clerului. Judecata prin juriu (curțile.
_centenelor și a comitatelor) păstrată, 'ceca ce! impedecă
desvălirea jurisdicției baronilor. Impărțirea, în comitate
şi centene păstrată; comiţii, scherifii sunt dregători re-

"ss

„geşti. Fcoialismul rămăne-și după hivălire tot atăt de
slab ca mai nainte; de aice se esplică intra altele păs„trarea așezămentului juriului în Anglia, pe când dispare pe continent.

.

:

..

Da

„Redactarea marelui cadastru “(doomsday-bosk). . Se
„cercetează toate proprietăţile din Anglia Și anume: 1):
a cui au fost inainte de cucerire; 2) cui. le-au dat
Wilhelm;

3) cine

le are in acel moment;

4) intinderea

fie-cărei proprietăţi, venitul ci, numerul de -Saxoni ce
are fie care Norman etc. Desproprietărirea națiunei en_glese censfințită.
— Dar şi mulți Normani deposedaţi; se
„„ retrag in Scoţia,ce primeşte astfel elementul normân.
1057—1100. 1Pilhelm Roșul luptă contra, fratelui seu

Robert, duce de

„Angliei. Wilhelm

ronilor reroltați.

Normandia,

care

tinde

și la corona

se sprijine po Anglo-Saxoni contra ba-

*

Me

a

-

o

„1100—1135.. Henric I, căsătorit cu o Saxonă, oprimă
revolte a baronilor: cu ajutorul Anglo-Saxonilor. Matild
a

fiică lui Henric, declarată

moștenitoare,

căsătorită

Geoffroy duce de Anjou. Fiul acestora. e Henric
II.

cu

1135—1145. Stefan -de Blois. Lupte cu Matilda şi

cu
baronii. Ultima, ince
a rc
Anglo-ăr
Saxoni
e
lor de. a scutura
Jagul
0137,

1154. Casa Plantagenet.

Inceputul luptelor cu Franţia.—

Henric II (1154-1189) posedeîn Franția : 1) Normandiași Bretania ca rege de Anglia; :2). Anjou şi
raine ce pe tatăl seu; 3) Aquitania, și Poitou prin'Tourcăsătorio

cu Eleonora foasta soție a regelui de. Franția
Imdovic VII: causa rivalităților. intre regii de Franți
a și
de Anglia.— Constituția de Clavendou. Henric
: reie cle-

rului jurisdicția dată de Wilhelm. Arhiep. Zoma
Beket .
opune. Popularitatea acestuia și ura” baronilor
asupra-i; ucis de baroni cu știrea lui Henric, Papa
pedep" tește pe ucigași, casază: constituția
de Claren
se

don,

de-

clară pe Toma de sfănt.— Supunerea în parte
i.
Reinvicrea vechei uri do rase, intre Irlanda ași Irlande
Anglia. -

59

parte la cru=":
ie eu,
-qe-L
1189—1199.' Richard Taimă
A

ciata a Il-a. .

a

1199—1216. Joân fără-țară, perde toate posesiunile |
Qin Franţia, care se închină regelui Franţiei Filip Au“ gust.— Este excomunicat de papa Inocenţiei III din causa
unei certe pentru denumirea, Arhiep.. de Canterbury;.
revolta seniorilor. Ioan se umileşte, inchină papei regatul
„seu ca feudă; tribut anual de 1000 marce argint. Incerca-.
„ve zădarnică a recuceri posesiunile franceze. Aliatul seu
„Joan, comite de Flandra, bătut de Filip August la Bouvines (1214). Poporul: englez profită de 'slăbăciunea, regelui ca sil constringă a secunoaşte. mărginirea , pute„sei regeşti prin drepturi neperitoare. -

1215. Magna: Charta. libertatum.—Slăbăciunea_feodalis- .
lor
one
Normaui
sax
contra
mului şi ura -populaţiei anglopenapoi
nțată
intrebui
vegești
inlesnise întărirea puterei
tru a comite abusuri: "Regele vindea. epitropiile şi invoirile de căsătorie, impunea plăţi abusive pentru "execu-

“tarea hotăririlor; impunea feliurite dări arbitrare nobleţei,

oamenilor liberi, oraşelor. Asuprirea ce lovea afătpe Norani căt şi pe Anglo-Saxoni, interesul lor comunşi ince-

ani
putul contopirei acestor doue. rase in timpul de 150 de
nobili,
întreg,
l
poporu
de convieţuire, explică cum de

oameni liberi şi oraşe se uneşte contra
regesc. Poporul este sprijinit şi de cler.

absolutismului
„i

1): Libertatea alegerilor-.
Conţinutul maanoi charta.
area abu- _şi jurisdicţia deosebită bisericească. 2) Indrept
nu poate“
surile băneşti, comise cu epitropiile ete.; regele
trei casuri:
lua, de la tasalii sei-un aquziliu decăt în
; b) când
a) cănd face pe fiul seu cel mai mare caraler
.: Pentru
mărită pe fiica saş c) cănd e prins de dușmani , abaţi,
auzilii extraordinare trebue să cleme pe episcopi
pe ceilalţi va"comiţi şi marii baroni prin scrisori regeşti,
ţimăntus
consim
ceară
le
să
și
ţare
înştiin
simplă
- sali prin
abusuriarea
Indrept
3)
.
rdinar
extrao
ul
pentru împosit
desinchis,
tie
nu
să
liber
om
un
„Nici
lor in justiţie.
sau supărat in
proprietărit, sau ultragiat, sau surgunit,
decăt prin
vre un chip, nici să fie apucat de noi, afară legile ţerei*
după
o judecată legală. dută de usemenii sei

(art.

regelu
59), Nici un om liber să nu fie dator a da

-

„sau dregătorilor sei grăne, lemne, cai şi trăsură,
“i se plăti, (Magma, Charte nu conţine nimic asupra fără a
dreptului unei adunări a poporului de a lua, parte
la facerea
legilor, nici Qespre oprirea regelui de a pune
imposite
arbitrare pe orașe, afară de Londra.
.
.
”

-_1216—1272. Henric III. Magna Charta intări
“Suri financiarea) din- causa. resbelelor ” extertă; dar abuioare
carea de a cuceri Neapole,. după stingerea, ' Hohen : cerstaufilor, oferit regelui
de papa ca feudă; ajutoare date fratelui seu Richard de Cornvalis,. impărat
„„teregnului. b) Stoarcerea terei prin. prelaț in timpul îni, curtizani și
bancheri. italieni. Henric mereu jură pe
Magna Charta,
ear papa i trimite dispense de jurămănt.—
Revolta baro- + nilor, Simon de Jonfort; regele prins.
EI chiam pe lăngă
vasalii mari (baronii) și mici ai corondi,
pe subvasali
șa pe oamenii liberi de la 'cămp şi din
orașe și anume
nu pe toți, ceea ce ar îl fost cu neput
inţă ci câte doi
cavaleri de fie-ce
comitat și doi burghezi de fie-ce
târg
aleși de acele cercuri. Adunarea chemută
mai
ales
p.â
acorda auizilii ie

numele de parliamentum.
prietarilor .niici şi imbogățirea orașelor Inmulţirea proesplică “aceasta.
Originea casei de jos sau a comun
elor,
DI

Tevria . constituţiei. — Jurist
on. Principiul.
monarhici creditare: „regele - nuul . Bract
moare,“ . Monarhia
nu este absolută:

. „regcle nu trebue
să fie supus.
Hnnărui pe pământ pecăt lui D-zeu
îl face. rege. Regele trebue deci și legea, căci legea, să dee
leg
.i ea
dă lui, dontnire și putere: căci unde legei ceca_ce
vroința dom-.

_Deşte

şi nu

legea,

Naţionalitatea

acvlo nu

există

enslesă

- se

ană

sau

rege.

-

Normanilor cu Anglo-Saxonii. - constitue din contopirea
păstrează urmele iuriurirei francNumai dicţionarul limbei
eze; : spiritul ci, precum
„fl caracterul poporului este
-nilor franceze, Anglia scapă saxon. Cu perderea posesiude
desnaţionalizări; regii se ocupă pericolul unei complecte
de ţară ca dea lor, nu
„ca de o provincie norm
franceză, : -

|

Aristocraţia. cuglesă, in
tinent, nu se“ bucură de privideosebire de 'acea de pe eon-:
dările și supunerea, la Justi legiuri in ceea ce priveşte
ție. Iza are. numai mai
mare
„putere politică,

e

o
2) Istoria Fra ației de 1a 1108—1-70.

1103-—1137 Ludocie. VI. 1137—1180 Ludovic. "VI
care :mergănd in. Palestina lasă pe abatele Suger locuțiitor— Inceputul intărirei autorităței regești. Ludovic VII
și Suger apără bisericele şi. orașele de asupririle senivrilor, “Dărămarea- multor castele senioriale. Cel puţin in
ducatul Y'ranţiei se introduce .ceva, ordine. Ludovic VII
„se căsitoreşte, apoi leapădă pe Eleonora de Guiena, pe
care o ie regele ce Anglia Henric Il. *)
-:
"1180—1223 Filip II August, „măritorul imperiului. â
„In teorie, regele era șeful suprem a tuturor seniorilor
din Fi ranția,

Şi. autoritatea

lui se intindea

peste toată a-:

ceastă țară; in faptă nu era: stăpăn nici in posesiunile
- sale ereditare. Filip August vra, să, realiseze puterea ce se cuvinea, regelui dupi drept.— Incepe recucerirea părței ocupate

de Englezi:

Normandia,

si Turena luate | (1199—1905).

Anjou,

Maine,

Poitou

J ustifici despoerea lui loan

firă-țară de aceste feude prin - condemnarea lui de o
- curte de pairi pentru că ucisese. pe nepotul seu Artur.—
"Bate pe contele de Flandra, aliatul lui Ioan fără-țară, la o

Douvines 1215.—Domeniile regeşti, ocărmuite de pr evots,
se imulțesce . de la-35 la 67. "Venitul tuturor 43, 000 - livre.— Marea, popularizare şi 'strelucire a numelui lui
Carol cel -Mare prin trubaduri ajută pe Filip in În=
cercările de organizare. Reinoirea curței lui Carol cel.
„Mare; regele dă ordonanțe in coințelegere ca baronii și „prelați cei. mari; incercerea restabilirei unităţei în re“gat.— Luptă cu autoritatea: papală, şi cu clexul național
care vroia

să'l domineze:

epis :copii de Orleans şi Auxerre

refusă, contingentul (1209); Filip i constringe, cu toată.
excomunicarea, papei.— Inalță prestigiul regal stabilind
principiul. că regele chiar dacă at poseda feude de la.
cine-va, nu se cuvine să-i se inchine (facă omagiu)—
“Uliţele "Parisului pavate: apăduce, spitaluri, hale. Arhi- .
xele . regeşti.
A
|
!
*) -Intinderea posesiunilor regeşti cuprindea numai cele" cinci
departamente de astăzi: "“Seina, Seine-et- -0ise, Scine= et- May=

ue, Oise și Loiret,

-
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Inceputul vesbelelor religioase în Franța sudică (1193)
şfărşite sub Ludovic IX'(1229). Manicheismul. (v. p. 79) se
intinde prin comerț, din Bulgaria în. sudul Franției.

Petru”de Vaud din Lyon şeful sectei -Alligensilor com-

bate autoritateă papei, corupția, și averile Disericei, Inocențiu II ordonă lui Filip stărpirea Albigensilor proteguiți de comitele Raimond de 'Lulusa.
1223—1926 Ludovic VIII.
Ea
]226—1270 Ludovic IX cel Sfint, activ, foarte drept
bigot. Impăcare cu Henric III de Anglia de la posesiile

din Franța;

i inapoeşte

Limousin,

Perigord,

Saintonge

pe lângă Guiena, ce rămăsese Englesilor; mare nemulțămire a populaţiunelor cedate.—Mirește teritoriele repeşti, prin cumpărare,

vacanţă, impăcare, cu 10 comitate

şi multe domenii mai mici. Sfărşirea cruciatei contra
Albigensilor; ducatul Tulusci devine posesiune regească

prin aceasta (1229).—De și recunoaşte feodalitatea ca și

predecesorii sci, i sapă basele mărginind luptele private
„Şi oprind duelurile judiciare, in domeniile sale, și trătănd
apoi cu vasalii sei pentru ca să facă: și ei de asemene
in teritoriile lor. Zn domeniile regeşti ca şi în Liscrică
începea predomni. dreptul.—Adumarea ' obiceiurilor juridice franceze in o condici: Etablissaments de Saint„Luis. Curtea regelui (a pairilor) care exista din vechime

„Pentru judecarea vasalilor mari este reformată. L. se a-.
-tribue și apelurile de ia sentinţele date de” prerots, În-

mulțindu-se afacerile şi baronii nevenind la ședinți, re-

gele începe a numi membri, eu deosebire clerici ca mai
învățați. Această curte a regelui.se numeşte „parlement.*
Pe urmă incep a fi numiţi Și duriști (doctori in drept,
roman şi canonic) ca membri, care introduce în parlament

Icoriile absolutismului a. dreptului roman. Şedinţe regulate-a parlamentului (1254) care devine în curând cel
mâi puternic mijloc de guvernare;

introducerei
„Bigotismul
cruciate, să
sefia (1229).

el va, fi instrumentul

absolutismului în Franţia.
|
lui Ludovicil face si intreprindă doue
nimicească pe Albizenşi să ntroducă inquiPapa regulamentează studiile la. Universi-

93

“tatea din Paris. Oprirea.de a se invăța dreptul roman,
“pentru a nu face concurență orașelor din Italia...
a
3) Istoria Germaniei de la 1122—1279.
N
-1125—1138. Lotar III Sazonul, ales după stingerea.
„liniei directe, Declar feudele mari din Italia ereditare;
ie pămănturile Matildei ca feude de la papa. Albrecht
“Ursul daruit cu o parte din ducatul Saxoniei, marchiza-,
tul de Brandeburg (Originea Prusiei, 1133).
1138. Familia Hohsnstaufitor.— Conrad III. de Suabia
(1135—1152) ales. de principii ce se tem de Henric cel
„Mândru fiul fostului împărat ca fiind prea puternic (duce
de Bavăria, Saxonia ş, a.). De aice lupte cicile între casa,
"Sazonă (Welfi) şi casa Suabă (Gibelini).—Papa ține cu
adversarii impăratului; de aice se intind paitidele. Wel-

:
- -

-

filor și Gibelinilor și in Italia: Welfii sunt partizanii pa-.

.
Sub Conrad lupta se măr-.
pei; Gibelinii ai impăratului—
gineşte in despoierea lui Henric cel. Măndru de posesiu- nile sale; apoi este ertat.— Conrad III ie parte la cru-

a

e

ciata a II-a.

„1152—1190. Frideric I Barbarosa. Restabileşte. au-.
toritatea imper. în Germania—Cearcă să supună şi Orașele lombarde devenite mai neatinnate; 4 expediții 1154, : 1158; 1164, 1176; în ultima impăratul bătut la, Legnano, .
- din causa părăsirei lui Henric Leul fiul lui Henric cel.
“Măndru. Pacea de la Costniz (1183), guvernarea auto-.
nomă a oraşelor recunoscută —Friderie pedepseşte apoi
pe Henric Leul, despoindul de Saxonia şi Bavaria. —
Fiul lui Frideric, Henric II căsătorit cu Constanţa fiica

şi moștenitoarea lui

Rojer

IL

regele

Sicilii .

ambelor

o
(1190).—Cruciataa l-a.
1190—1197. Henric VI. Lupte în Italia cu Tancred
pretendent susţinutde papa, pentru regatul ambelor Sicilii; in Germania rescoala partidei elfice (Tlenric Leul”
“cu mulți vasali; Richard Inimiă-de-Leu regele de Anglia
ajută rescoala; prins cănd stintoaree din cruciata III).

Henric VI reușește a 0 năbuși.

--

“

E
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|

_1198—12935. Filip de Suabia şi Oton Saxonul. Lupte
“între acesti doi pretendenți. Papa Inocenţiu II protită
"de aceasta pentru a'si intinde puterea in Italia: alunuă
pe dregătorii împărăteşti din italia mijlocie şi din Spoleto
m

= declarând țezile acestede feude ale sal
— e,
Anarhie in

Germania. Cavaterii de casteluri dărămă și pradă 16 mămăstiri și 350_ de parohii. După patru ani, se declară
„papa pentru Oton Saxonul;
Filip excomunicat, apoi asasinat.—Vroind Oton să se opună abusurilor papei, este
ȘI el excomuinicat şi papa susţine: carăşi pe Iolenstaufi, în

“persoana lui Frideric IL
2
|
o
12:5—1259. -Prideric II. Crescut in Neapole şi Sicilia

„Sub inriurirea, câvilisației arabe (+. p. 77). Domnialui Frideric in Italia, periclita autoritatea lumească ; spiritul seu
cel liberal, autoritatea spirituală a papei. Friderie se
ocupă. puțin de Germania; vra să fundeze un regat italian. De aice resultă: 1). In Germania propăşirea
. nea-

“tărmnărei principilor; ei se roscoală conduși chiar de fiul

seu şi sprijiniți de papa. Frideric e nevoit să le incuviinţeze liberarea teritoriilor lor de jurisdicția împăratului,
esercitată de. palatinul de Rin, liberarea de împosite înipărătești (1220, 1232). Germania tinde a fi o federațiune,
„de'state neatărnate.—92) Desbinaro cu papa, care combate
„ nereligiositatea lui Frideric. (In cruciata a V-a, Frideric.
se preface că, cucerește Ierusalimul pe care i-l cedează
amicul seu Nurredin);- cănd Frideric era să Supună
orașele lombarde, papa unit cu ele se opune planurilor lui.
Inocenţiu IV chiamă un conciliu la Lyon care excomuni
că

“cu cea mare

solemnitate

pe

voluție și anarhie in Germania;

Frideiic

1245.

Noui

Frederic perde tronul.

re-

1250—1273.
Interregail în Germania. Mai mulți impărați aleși de diferitele partide, nu au nici o autoritate;
Henric Raspe 1246—12967 ; Wilhelm de Olanda
1247—

1256; Richard de Cornvalis fratel
. regelu
ei
luptă

cu Altous

X

de

Castilia;

pe

urnă

de

anarhie

Anglia,

totală, |

„ — Lipsa ori cărei autorităţi dă tot avăntul pădăciunilor
.
„ Tribunalele secrete din palatinatul de la Rin, „Fehm
-.

- 95

gerichte“,”Asoctatiunea orașelor maritime, /Iansa 1241;
acea a orașelor de ta Riu. 247, pentru a se apăra.
3) Istoria

Italici

dela

1192—1294

IE

Puterea papală.—Inălţarea papilor la rangul
- supremi

necontestați

ai

Liscricei

apusene

și

de

şefi.

triumful

.

lor usupra, autorităților lumeşti, i face monarhi absoluţi
ai intregului Apus. Italia, devine prin bogăţia, orașelor
lombarde şi cultura din regatul ămbelor Sicilii, țara cea
mai. importanti a Europei.—Prin orgganisarea monarhică
„a bisericei apusene papii dispun singuri de toată . pute-.
„rea ei; prin intlucța acesteia şi iemoranţa popoarelor ei
domină țerile și regii, Capacitatea” personali a papilor
din acest restiup i face să profite de poziţia lor.— Puterea. .

9.

papilor

se” vădeşte

in cruciate,

făcute

de popoare

şi regi

tului jurământul

de credință. .

„1140. Redactarea codicelui. de, drept

|

canonic,

lugărul Graţian. Decretalele cele felşe sunt
„colecţie. Repedea respăndire
în lumea apusană a teorici
„„„ceaseă și lumească a papei.
:. ricoşti pentru o mulțime de

de că-- -

admise.

în .

în toată biserica şi prin ea
despre supremnația biseriIntinderea jurisdicției bise- .
chestiuni ce fusese mai na-

: inte judecate de autorit ățile civile; în contra ori

cărei

„ hotăriri se poate apela la: papa. Dreptul papei de a dis-" pensa de regulele canonice. (la căsători etc.).

- _ 1198—12:6.

Inocenţiu TIT cel mai insemnat dintre papi.

:. Refusă de a jura: credință prefectului de Roma, semn de
supunere la impăratul german, ce era protectorul Romei.—Stirnoște

cruciata

a, patra. pentru

a

i. riul de Răsărit şi a'și intinde supremația
sezicei şi lumei răsăritene (imperiul latiu
i tinopole' 1204—1261).—Pretinde la. dreptul
„bunalul suprem la care să se judece_ regi
i
Flip Il August silit să reie fomea pc care
i

ţ

|

din indemnul papilor. Mare avuţii la oina prin: bir ul |
general impus ăsupra bisericei apusene pentru cruciate. 1125. Lotar III Saxonul recunoaște concordatul şi desleagă pe episcopi de necesitatea de a depune impăra-

cuceri impe-

și asupra bidin Constande a fi trişi popoare,
o lepădase:.

-
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Ioan fără-țară plăteşte papei tribut şi primeşte de la
el Anglia ca feudă, papală. Regele Aragonului devine
vasalul papei. Frideric II impăratul gerinan destituit din
impirăție- prin conciliul de la Lyon (sub papa Inocenţiu
1V, 1245) ete.—Măcelul Albigensilor în Franța sudică și
introducere Inquisiţiei.—Regulamentarez studiilor la Uni-

,

versitatea din Paris.

2) Orașele Lombarde.—Milanul, Veneţia, Genua, Pisa,
Florența ș. c. se imbogăţesc prin comerț și industrie mai
ales de când prin cruciatese deschide comerțul orientului.*) Aşesarea neguţitorilor italieni in Constantinopolea ;
colonii in Crimea și pe malurile Dunărci; comerţ și re-

laţiuni cu țerile noastre. Creşterea

luxului

în Italia şi

apoi şi în alte țeri, inmulțirea nevoci de bani a regilor
din causa laptelor şi expedițiilor, mărese insemnătatea
oraşelor lombarde, casele de bancă a intregului Apus.
—Slăbăciunea, impăraţilor germani face de autoritatea

“lor rămăne numai nominală. Oraşele se guvernă de sine

şi liber sub forme republicane. Luptele cu Friderie Bar„ barosa din care oraşele lombarde esă. învingătoare prin

pacea de la Constanză 1183—Din această

perioadă se

observă
ănst sporirea causelor de decădere. Rivalități dintre oraşe din gelosie de comerț. Rivalităţi şi
lupte intre partidele velfe şi gibeline. Aşezarea baronilor
în orașe şi adunarea de "mari bogății în mânile unor.
„cetăţeni inlesnesc formarea unci aristocrații, care intră
in lupte cu poporul. Greutatea de a fi admis în bresle

Și impedecarea -esercitărei vre-unui

meserii

pentru

cei

neadmişi, nasc lupte intre breslaşi şi o clasă de proletari.
—Rivalităţile interioare incep-a nu mai permite o justiție nepărtinitoare; de aceea se introduc în Oraşe ma-gistrați streini, podesta care judecă, mănţine ordinea şi
- conduce armata; cra numit pe un an,Și respunzetor de.
*)

In 1238 Milanul are 290,009 de locuitori; 13.000 de case private;
domneşte asupra unui întins teritoriu;
poate pune 210,009
oameni pe picior de resbe]..In oraş sunt 600 notari,
209 ude

doctori, S0 de invățători. și 50 de copiști de manuscripte.

97
faptele sale. - Nu putea avea nici un neam nici o legăe
„tură în oraşul unde guverna. 1041.

Florența din causa
1300.

familiilor

Buondeimonte

In Pistoia, partidele Bianchi

și Ubeati.

şi Neri ete. etc.

:8) Italia inferioară.— Constanţa fiica lui Roger II. |

-(p. 71) căsăt. cu imparatul Germ. Jlenrie VI; unirea
să
Ităliei inf, cu Germania. . Friderie II imp. vroeşte:
întemeeze imperiul in Italia; rivalitate cu papa: După --

destituirea lui 1245 rămâne fiul seu Conrad

rege - nu-

mai în Italia. (In Germania interregnul).— 1254.- Con-"
rad moare. Fratele seu Manfred -usurpă -tronul: inde-părtănd pe moștenitorul Conradin. - Papa fără incredere ;
“in Manfred chiamă la tron pe Carol de Anjou, fiatele”
"lui Ludovic cel Sfânt.
DI
e
iai

|

in” Italia infor. :
u.
— Francezii
1266. Casa de Anjo
seu, dar moare,
tatălui
țara
_Conradin- cearcă a recuceri

„Francezii se fac nesuferiți, sunt măcelăriți în . Sicilia („Vesprele Siciliene“) 1232 care formează regat neatâr-: „nat sub Petru de Aragonia. *) .
Caltura şi fenomene generale istorice apusene.
1) Biserien.— Putero foarte mare, avuţii colosale d.
a.: mănăstirea Fulda are 665 de moşii, Corvey 740,
Loreh 3936 de danii diferiţe. Demnitarii bisericeşti, papa,
arhiepiscopii, episcopii etc., fiind și principi lumești,

domni asupra unor teritorii cu vasali indatoriţi la ser- . -viciul armelor, cu dreptul de a, ridica dări, s ce ur-

'mează

că puterea

bisericei

esto 0 putere și materială,

nu numai spirituală. Această-biserică cade tot mai tare:
; ..
sub autoritatea papală, Fiind basată puterea Liscricei
pe ascultarea omenirei

şi accasta-pe

neştiință, papn

ge-

“_fal ei combate pretutindene ori ce mişcare ştiinţifică:
1122 arde cartea lui Abailard despre Sf. Treime, 1159,
Condamnă învățăturile lui Arnold de Brescia care com*)

Istoria. Spanici

și a Orientului vezi in perioda a IV-a,

-

i

-

To

Ă

In Milan luptă între capitanei şi plebei.—1185

In Faenza, intre aristocrați și.popor. — 1200 asemenea :
— 1920. Lupte mari in Milan, Piacenţa, Moin Brescia.
— Ades lupte civile din causa
dena, Cremona, Bologna.
rivalităţilor private a unor familii insemnate: 1215. In

a

bătea

corupția,

bisericei şi autoritatea “papală;

Arnold

ars fără - judecată de papa Hadrian IV ajutat de Frideric Barbarosa' (1155).
1210 Condeamnă scrierile Ii
-Aristotel prin sinodul de Paris.
1229,
Interzice laici-

“lor cetirea
pentru

Biblici,

după

a impedeca, viitoare

nimicirea, sectei „Albigensilor,
cresia,,

-

2) Literatura ete.— Cea religioasă tot predomnitoare.,

--

Pe lingă aceasta, se desroltă o literatură proprie naţională mai ănt&i sub forma poporană apoi sub o formă
artistică, şi o cultură știinţifică—ămbele trezite prin în-

fluenţa culturei maur
— Literatura.
e.
Epopee -mari poporane; in Spania cântecele despre Cid Campeador ţ
1099; in Franţa poemele lui Roland; în Germania Niebelungen,
Căntăreţi poporani, Troubadours, Trourăres,

Minnesinger, se nasc sub inrinrirea civilisației maure
in .

„care

inflorcau

barbaţi

cantecele și

insemnaţi

politici

„IL, Richard Inimă-de-Leu,

povestele

sunt

poporane.

şi căntăreți:

Mulţi

Friderie

Alfons 11, Petru II de Aragon,

Thibaut comite de Champagne etc. Romanul rosei de
Guillaume de Loris 41200. Dante cel mai mare „poet

a

veacului

de

mijloc 41821;

poemul

Euro—pa.
Știința.

Arabii

seu

Divina. Co-

medie (scris c. 38300) este icoana poetică a credințelor
şi dorințelor timpului de atunci; prin acest mare geniu,
- limba italiană devine limba cea mai de timpuriu cul
tivată din

şi Erreii respăne

desc medicina, pe care insuși papii nu o prea combat,
Având nevoe de medici Cu ca sc întind şi ştiinţele na-

turale, chimia, astronomia, amestecate ănsă cu superstie
țiile magiei şi a lo astrologiei:. Al-Bdrisi scrie recrenţiani
geografica pentru Roger ÎI 1152; scoală de medicină in

Montpellier 1166; Algebra dăscălită în Pisa de Leonardo crescut în scoli maura 1202, Inceputul filosofiei
scolastice priu respăndirea, scriczilor ni 'Aristotel: este
-. proteguită de papa mai la; urmă, căci cn, caută să rs
țină pe temeiuri raționale și nu numai pa Sf. scriptură
flogmele bisericei apusene, firii a se ocupa
lor intrinsec.
Luptă mare 'intre scoalele

de adevărul
nominalictă

- (sefi: Abailard + 1142 Thomas de Aquino sec. XIII) și
vealistă (Anselm de Canterbury, Duns Scotus). Thomas
de Aquino intemecază invtțătura despre comoara
a Disericei, despre facultatea papei stăpănul aceleide har
mori, de a, cria pacatele trecute, presente și chiar co- viitoa— re,
Renaşterea studiului dreptului roman, in- Italia
„mai

ăntăi,

manuscris

Irnerius

din

Bologna,

Bulaarus,

Martinus,

.1220.

Aflarea

complect a panlectelor in Amalfi 1157.

patru Doctori:

Iacobus

unui

Cei

și Tugo ju-

99.
decă

pricina

intre”. Darbarosă

favoarea celui Măntăi 1158.

și oraşele Lombarde,

Mulţi

în

tiacri viu în Italia,

din toată Europa apusană p. a studia dreptul roman,
pe care apoi il introduc cu încetul in practica ţerilor
lor; cojuratorii, probele lui D-zeu, duclurile judeciare

dispar cu incetul inaintea, sistemului de- dovedire raţio-

nal din dreptul roman.—Unirersități: 1215 Statutele
Unirersităţei de Paris. 1223 Univ.de Salamanca fundată de Alfons I[. 1234 Univ. de Neapole fundată de:
Frideric II, “1233 Univ, de Tulusa fundată de Ludovic
cel Sfănt.— ]nr&țaţi celebri: Albertus Magnus, encido- .
pedist + 1280, Vincent de Beauvais idem + 1265.
Oro-. .
nicarul englez Mattew Paris + 1259 și contimpuranii sei,

Yrancezul Guillaume de Tyr și Germanul Otto von Frei-

singen. Cronicarul francez Joinrile + 1315 scrie istoria
“lui - Ludovic cel Sfânt.
Celebrul Roger Bacon + 1294

(engicz)

om cu mult mai.presus de secolul seu, desco-

pere steclele

optice, telescopul

ete.

..-

!

3) Cavalerismul.
Floarea feodalismului; cavalerul
este tipul ideal a omenirei de atunci. E] este religios

şi dedat numai la meșteșugul
religiei,

femeii şi sermanului.

armelor pentru
Cultivarea

apararea:

simțimentului

onoarei şi a demnităţei personale; Introducerea mora- vuzilor elegante și politicoase in relaţiile dintre oameni
mai ales dintre barbaţi și femei. Aceste sunt. foarte
înălțate in opiuia, Oamenilor prin idealisarea, lor de pocţi

“și mai ales prin

inalta

figură
a fecioarei

Mariei

care

resfrănge asupra iatregului sex razele de splendoare de
care este incunjurată in adorarea omenirei.
-

4) Cruciatelo.
— lu o aşa stare de cultură
sibile cruciatele,

espediţii pentru liberarea

de sub dominaţia musulmană. ' Puternica

erau po- -

Sf. Morm&ut - -

credință reli- -.

gioasă a tuturor claselor, gustul de aventuri, lipsa
organisări depline in state și deci marea libertate
viduală, marea putere a papei care poate pune in
care toată lumea, creştină, sunt causele ce esplică
menele cruciatelor.
.

unci
indimişfeno”

Numai cruciata, I arc caracter pur religios; îndeplinită -

numai din voluntari din toate ţerile.. Cele următoare la
„care ieu parte regii, încep a amesteca, scopuri politice.
In a IV-a papa cucerește Constantinopolea in interesal.

seu şi a Veneţianilor.
Vigotismului personal

1096—1100,

in practică de

Cele'de pe urmă

sunt. datorite

al lui I.udovic cel Sfânt,

.

-

Cruciala I.: Ideea lui Grigoriu VII pusi,

Urban Il.

Călugărul -Petru 'de

Amiens

proporeduește cruciata; -. Mulţime nenumtrată de popor

100
" nearmat,

fuese

neingrijit porneste: spre

ţerile;

sunt

nimiciţi,

Palestina; pradă și je-

Armata. sub

Godelroi de

- Bouillon, duce de Lorena, comitele Raimund de Tulusa
şi Bohemund principe de “Tarent cucerește Ierusalimul

1099.

Imidarea regatului Ierusalimului care ţine de la

1(.99—1187.

!

13-47—1149.
fără resultat.
1159—1193,

Cruciată II. Ludovic VII,

:

Conrad

MI,
.
Cruciuta MI. Saladin sultanul Egipetului

-„pune capăt regatului Ierusalimului 1187.
Iriderie Bare
„barosa, filip August, Itichard Inimă-de-leu, * Intrigi in“are Nichard şi Fihp, intre Richard și un vasal
a lui Darbarosa, Leopold de Austria, Yără resultat:

1202—1204.
Cruciata IV, prorocatii de papa Inocentiu
IL. Impă&ratul Ieri VI cu mulţi seniori. Venețienii

cuceresc Zara, apoi cruceferii Constantinopolea.
l'uudarea împeriului latin de orient sub Balduin de Flan-

dra. “Ţine de la 1201—1261,
1212. Cruciata copiilor. Sbucnire monstruoasă
natismului clasei de jos. 20,000 de copii pornese a fa:
recuceri Ierusalimul. Toţi per sau cad în selăvie, p. a.
1928—1229.
Cruciata V. Papa Ionorius sileşte pe
"Frideric II, necredinciosul, 1a, aceasța,
1243—1250 Cruciatele VI şi VII alui Ludovic cel
Sfânt, făcute din ordin regesc şi mu din libera imboldire
a sentimentului religios.
Ludovic moare în espediţie. - Ultima posesiune creştină Acon cade in măna
musul„anilor 1291,
i
“
Cruciatele la inceput intărese puterea Lisericei
--papei. Nereuşita, lor lovește puternic” pe amăndout: şi a
Desilusionarea,

tului religios,

lumei, inceputul indoelei, răcirea sentimen-.
Atingerea cu viaţa, şi cultura” maură şi cu

corupţiaitaliană provoacă gustul unui traiu
mai bua și
a unei vieți mai luxoase in toată Iuropa
apusană; cunoştinţa de aproape a vieței și incunjurimei
papilor stă„bește respectul pentru ei, şi in țerile indepărta
te.—Cru-

ciatele favoresc desroltarea proprietăței

mici, rescumpă” răndu-se colonii de la stăpânii lor
ce plecau în expe+ diţii ŞI aveau nevoe de bani. Ele favorese
desvoltarea
orașelor in toate

=

ţerile

prin

.

ridicarea,

comerțului și a
industridi. o
_
,
: Biserica ănsă işi capătă un nou
“Sprijin in ordinele
religioase, Ospitaliţii 1048 (De la 1310
in Cipru sab nu:
-mele de cavaleri Rodieni), 'Templarii:
1218 uimiciţi de

Vilip IV cel frumos. Ordinul 'Teutoniy 1129 Chemaţila ..
„1235 în Europa pentru a cieștiniza
po Prusicul
x

,

|
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PERIODA IV, SLĂBIREA TEODALISMULUI ȘI. A
BISERICEI.
„-

i
|

.

(De la sfirșitul cruciatelor pănăla descoperirea Americei 1272—1192).

A. Apusul.
. Istoria Angliei de la moartea lui Jcurie JI.
pănă la venisea

1272—4377,

casci Tudor

1272—1185. .

-

Cei tiei Eduarzi. Eduod IL 202—.

„1807 cucereşte ţara Galilor.
— Eduard II 1307—1327.

Ambii regi ca suzerani ai Scoției ieu parte la luptele ei
“civile, susțin pe lohn Balliol care li se închină, c. lui .
Robert Bruce. Mare luptă a Scoției pentru neatărnare;

- originea alianței Scoției cu. Franţia. — Eduard IUL 1327—1877. 1) Luptă cu papa p. îndepărtarea prelaţi-

lor italieni, susținut de parlament şi de, reformatoruil
--Wyelife care serie contra papei, a bogăției clerului, monahismului, ertărei păcatelor; traduce biblia în engli- _
zește, scrie un catehismu, respinge spovedania, celibatul
ş. a. 2) Resbelul de 100 de ani cu Franţia, cucerind
-mare parte din Franţia -(v. m: jos Ist. Franţiei).
3). Industria engleză creată de el prin: chemarea, industriaşilor .
din Flandra. Lăna englesă lucrată pănă acum in Flan- .
dra iucepe a alimenta fabricile englese. 4) Organisarea
Inmulţirea, representanților oraşilor că“parlamentului.
vora, Eduarzii le vănduse dreptul de a trimete represen“tanţi, din nevoie de bani. Diferitele clase din parlameuvotau separat; clerul şi marii baroni formează un corp
deosebit casa de sus; representanții seniorilor miciȘi al
oraşelor casa de jos. Obiceiul de a cere inlăturarea a-

busurilor și de a face se atărne
de la indreptarea lor.

acordarea, de

subsidii:
|

1317—1399.. Ricard II,. fiul Prințului Negru, perde »
toate ciiştigurile tatălui seu in resbelul cu Franţia, afară”

102

.

|

|

de Calais, Revoluţia poporului de jos,
sărăcit prin res- ă
belele cu Franția (Wat Iyler) nădușită
.
1399—1461.
Casa Lancaster. Henric IV de Lancastru, 1399—1413 vărul lui Richard,
il
tron, şi pentru a capata Sprijin în cler, restoarnă de pe
persecută pe

adepții lui Wyelifte

(Lolarzii).

Henric

V. 1413—1499,.
Reincepe bătăliile cu Franţia, căștigă
după
bătălia de
„l& Azincourt mai toată țara, dar
moare. Zenrie' VI
1422—1461 minor, sub tutela ducelui
de
şitul resbelului de 100: de ani prin Bedford. Șfăr. nați
onal
al
aă
a Franţiei sub fecioara.de Orleans. “Num _resco
ai
Cala
is
rămă
ne:
Inglezilor.
i
|
.
o
1461—1485. Casa Iork. Ducele
boritor a lui Eduard IL se rescoală Ricard de Iosk-co-. *
asupra, lui Heurci
VI (nebun); originea Resbelului
de
1485: rosa roșă e semnul casei Lanc doue rose 1455—
aster, rosa, albă a
casei Iork
— Rica
,rd' batut şi ucis de .armata regi
nei
Margareta la Wackefield; fiul seu
„torul lui Warwick bate pe Lancastr Eduard IV cu aju-.
ieni, prinde pe Henric
„VI, şi se. face rege, dar este
apoi resturnat de „Lanca- strieni în partea cărora trece
Warwick. Eduard cu aju“tor olandez restoarnă earăși
pe Henric VI- prin bătălia
de la Tewkesbury.
Măcelărirea intregei familii Lanc
a“Ster și a multor nobili; numai
Henric Tudor scapă in
Franţa. Eduard pentru a ase
asigura ucide pe fratele
seu Clarence, apoi moare 1483,
Eduard V și: Ricard sunt earăși Ambii lui copii minori
ucişi de fratele seu Ricard de Gloucester care devine
le Ricard III 14$2—
1485. Acesta e bătut şi ucisla rege
Bosw
orth 1485de Henric
Tudor care căsătorinduse cu
Elisabeta de Iork sfirșește
vesbelul de doue. rose. — Mare
“slăbire a aristocrației ;:
tendința regilor Angliei de
a intemeia absolutismul in
Anglia. -

MI. Istoria Franţiei de
Sfănt pănă la esbelele laitamoartea lui Ludovic cel | |
liene 1270—1499.
-1210—1328. Cei de pe urm
ă Capetingi. — Filip.

|
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ZII, Temerarul (1270—1985) moștenește comitatul Poi„tou, Saintonge şi Auvergne, -prin moartea unei rude,
Luptă cu Aragonia, p. resbunarea, Veprelor Siciliene (v.
p. 97).— Filip 1V cel Frumos 1285—1314. 1) După
mărirea posesiilor regeşti prin Ludovic VII, Filip IL Au-.
gust,

Ludovic

IX-cel

Sfânt

şi

Filip IN mai

rămăsese

incă cinci feude mari: Champagne, Guiena, Flandra, Bur„Bund şi Bretaghe. Filip IV căştigă Champagne prin căsătorie; apoi comitatele Angouleme şi La Marche; oraşul - .
Lyon şi orașele Douai, Lille din Flandra. 2) Lupte cu

„Papa.

Filip in timpul luptei cu Flandra cere

buţii de
convoacă
vaşelor,
- Acesta
pe Papa

contri-

la biserici. Papa Bonifacius VIIL se opune; Filip.
o adunare de nobili, prelați și deputați ai o0„LEtats generauz“ '1302 care susțin pe Filip.
este excomunicat; pentru a "și resbuna prinde
Bonifacius şi face să se aleagă de Papă pe

Clement V ep. de Bordeaux,

care strămută

reședința:

!

papală de la Roma la Avignon în Franţia 1308. Des- .
- ființarea ordinului religios al Templarilor care ţineau cu
Bonifacius;: marele maistru Jacques de Molay şi 54 de
Cavaleri arși in Paris 1314. 3) Organisare. Îşi procură bani prin creare de vămi; alterarea monedelor (nu-mai regele mai are dreptul de a bate monedă. . Incă sub

Ludovic IX S0 de vasali aveau acest drept) şi despoiarea,

Evreilor *). Opreşte luptele private susţine oraşele ce se
eliberează de sub domnia clerului şi a seniorilor feodali
“ (emanciparea comunelor), ceea ce intăreşte mult puterea
regească.
— Ludovic X— 1316, Filip V— 1322 şi Carol
IV — 1328 cei de pe urmă Capetingi. Sub Ludovic X.
se fixază principiul că în Franța nu. pot domni femei.
1328. Casa de Valois. Filip VI. 1328—1350, nepot
a lui Filip 1V cel Frumos Gcupă tronul. Eduard III de
asemene nepot a lui Filip -lV de pe mumă-sa Isabela
fiica acestuia, pretinde tronul Franţiei; de aice origi+).

Ei fusese alungaţi din Franţa,de mai multe ori, intre altele

"sub Filip II August şi Ludovic IX cel Sfânt, Ei sunt alungaţi definitiv. tocmai sub Carol YI.
„.
|

Op
nea. Resbelului

de

Anglia 1328—1453:
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-

de

ani

intre Franţia şi

„

1328—1380, Anteia perioadă. Eduard III sprijinit
de orașele din Flandra, de armata burgheză compusă
din arcași (pe cănd regele Franției avea numai armată
feodală) invinge pe mare la Sluys 1340, apoi la Crecy
„1346, ocupă Calais, bate și prinde pe urmaşul lui Filip

VI Joan: cel Bun

(1350—1364). la Poitiers 1356. Pacea

de la Bretigny 1360: Regele Angliei capătă cu drept
de suveranitate Guiena, Gascogne, Poitou, Saintonge;
Limousin şi Angoumois; cl renunță la tronul Franţiei.
Puotestarea multor nobili şi a-burghesilor din
La
chelle contra cedărei cătră Anglia. Ratificarea păcei Rose
trăgănează;

murind

(eleptul 1364—1380.

Ioan

Din

cel Bun

urmează - Carol V In-

Guiena se tânguesc la el de

dări nedrepte -impuse de Prințul Negru, guverno
rul
glez; Carol il. citează, la judecată ; de aice reincepe enrea

luptei 1368. Simţimăntul unităţei naţionale franceze
amai ales după
moartea lui Eduard III. (Eroul Du Guesclin.)

jută pe Carol al V a alunga pe Englezi,

! "Evenemente interioare. După prinderea
regelui 1356
se adnnă statele generale in Paris, hotăre
se că dări.să

nu se ridice fără invoirea,

celor trei „Stări,* pun
pe lăngă regentui (Carol V)
a controla intrebuințarea banilor, cer
părăsirea
rei monedelor.
Aceste inceputuri de libertate
în poporul Parisian un spirit de-reroltă
contra

misie de privighere

» nului. Etienne

„.

|
e
-

-

Marcel şeful ei este ucis; > mari

o co-

pentru *

alterătrezesc
gurer-

-ncorăudueli. Statele generale disolvate, Carol Y.
urmează ași
procura bani prin alterarea monedelor
şi dări ridicate
cu puterea, Cumplită rescoală a țarani
lor contra aristocraţiei, Jacgue

rie de la. porecla
Jacques: Bonhomme
- "dată poporului. Mulţimede castele dedaram
ate şi devastare
generală. Foamete mare şi ciumă in Yranţi
a (1848) aduc poporul la miserie. Bande de talhar
“„ armatelor englese şi francese ; silesc i din mercenari!
pe papa din Avi- |
"Bon să se rescumpere cu 110,000 de „taler
i. -

1415—14153..A doua, perioadă. Henric

V regele Anglici reincepe resbelele cu Franţia
guvernată de Carol
VI 1380—1422 care fiind nebun moşii
sei i erau tutori
x
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_(pertidele Burgund și Orleans.)
Durgund

și a

reginei,

Henric

Cu ajutorul ducelui de
V

intră in Paris se co-

vo:nă rege a Franţiei. Regele Curol VII 1422—1461
mărginit in părţile din colo de Loara. Rescoala nafionad franceză sub Ioana Vâre, fecioara.de Orleans.
Englesii invinşi,

Carol VII coronat rege in Reims.

Ioana

arsă de Englesi. Ti perd toate posesiile in Franţa afară
de Calais. Inființarea companiilor de ordonanță. cea.
ăntăi armată permanentă, (1444) pentru curățirea Iran-

țici de bandele prădătoare. :Rerbelul stfirșit fără tratat.
După

_cinată.

resbel, regii

Parlamentul

caută să recapete puterea

adecă

Tribunalul

sdrun-

regesc, cu mulţi

membri doctori in drept, propapă idei absolutistice romane.
Regele tare prin sprijinul orașelor şi armata permanentă;
in contra, regelui nu este ca în Anglia un popor întreg
care săi mărginească legal puterea, ci numai seniori
feodali care luptă pentru interesele lor, contrare popo-

.

rului, De aceia în Franţa, se intemeiază absolutismul in- dată ce regii infrăng pe seniori. Inceputul serios al lup-

tei se face sub:

-

:

1461—1483. Ludovie XI, activ, neluxuos, intrebuințază ori ce mijloc pentru aşi ajunge scopul.. Seniorii |
formează Liga binelui public; regele cedează tuturor
pentru a-i lovi pe urmă în parte: alungă pe frate-seu
Carol, confiscă due. de Alenson, ucide pe Comitelede
Armagnac, pe Conetabilul de St. Pol. Frateld regelui, că- ruia trebuise ear să-i dee Guiena, moare otrăvit. Ludovic căştisă prin bani pe miniștrii'lui Eduard IV care
vroia, să veinceapă resbelele cu Franţia.: Cel mai puternic

dușman a lui Ludovic

Burgund..
,

.

.

este

Carol

Zemerarul

duce

de.

Ducatul de Burgună,
dat -de regele Ioan cel. Bun.
ca apanajă fiului seu Filip care prin căsătorie adauge
Flandra, Franche-Comte și Nivernois. Nepotul seu Filip
cel Bun snpune oiaşele tonului pănă spre mare. Ducii
nu mai jură credinţă regelui Frauţiei. Curol Zemerarul
fiul lui Filip vra să iee titlul de rege ințelcgănduse cu
imp, germ. Henric Îl,
:
:

Ludovic XI combate puterea lui pe ascuns, resculind
”
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„ necontenit

oraşele Rinului. Carol 'Lemerarul
vroind să.
supună Sviţera e bătut; cumplit la
Granson și Murten
1476; vroind să cucerească Lore
na moare in luptă 1477,
Ludovic XI declară Burgundul recăz
ut coronei fiind numai o- fată Maria moștenitoare,
„a Comt6; Maria: se căsătorește ocupii Artois şi FrancheMp.

german.

Ci

cu

Maximilian

NE

Î, viitor

Statele generale

Sub Ioan cel Bun după pacea de .
la Bretigay, precum şi sub Carol
chemate ; dările luate arbitrar, Sub V ele nu mai suut
„PO rege să revoce toate dările impus Caro! VI ele silese
"la Filip 1V, acest triumf. însă sfirşe e arbitrar incă de ște prin 0 rescoală
in Paris in care regele e iuvingător
ceea ce strică tot.
La moartea lui Luilovie XI 1481
carăşi se adună în
„mare numer, cer scăderea, impos
itelor, a armatei plătite,
”
redactarea obiceiurilor, -convocare
a statelor generale
după 2 ani. Dar Carol VIII incep
e resbelele lui Italiene
„cu multă armată,
multe cheltu
puhe taxe arbitrare,
“Du nai convoacă statele, Singueli,
ra autoritate care mărgineşte cova autori

!

tatea, Tegească este” Parlamentul
de
Paris care de'si Tribuna] la incep
politic; membrii lui înamovibili de ut, devine şi corp
sub Ludovic XI, Numai acele ordouanțe regeşti -au
transcrise in registrul parlamentu valoare care au. fost
lui.

: IL. Istoria Germaniei, de la
sfirşitul interegnu„lui până la Reichstagul de la YVo
rms (1273—1495).
1213; Casa Habsburgilor, Rudolf
de Habsburg
1273—1291

cu

ile

regele

mie principe din Elsas, ales impărat.

Ottocar

Austriei

după

de Bohemia,

vasal,

Luptă

ca
. re
cucerise țe-

moartea „Babenbergilor (+. p..66
);
Ottocâr bătut și ucis la Marschfe
ld.- Rudolf dă: din țerile Austriei, Austria prop

rie, Stiri
ca feudăşi fundează „astfel pute a, Carniolia fiilor sei
rea privată
Habsburg,
Restabilirea ordinei: 29 de cava a casei de
leri pradători uciși in Thuringia ; casteluri
daramate, 66 in Thuringi

a, 70 la Rin,

„. 1291—1298,

ales de principii

:

Rudolf de. Nassau
spărieți

Ă

un sărman

de inalțarea - casei de
x

cavaler :
Hubs:

197
burg;

dar aseasta

revine la imperiu .prin

Albert de Austria fiul lui Rudolf.

1298—1308

Lupte cu marii. sei

vasali; EI vroeşte să supună Sviţera caro cra sub protecția casei de Habsburg, ceea ce aduce.liberarea Svi„ţerei. 1307 (cantoanele Swyz, Uri, Unterwalden) de
Stauftacher, Fiirst, Melchtal şi Wilhelm Tell.
Sviţera, Mai ăntei sub Burgundia; de la cucerirea
ei prin Conrad II vine și Ilelveţia sub imperiul German,
1033. Geografia determină formarea mai multor
comunități
. deosebite, libere, putăndu-se uşor apăra.
1218-vin sub protecţia casci de Iabsburg; după- inalțarea, casei de Austria, Rudolf rasă supună cele 3

cantoane,

politică urmată şi de Albert

care aduce re-

.

voluția din 1307. Ducele Leopold I vrănd să resbune
pe Albert e bătut la Morgarten 1314.— Cantonul .Luzern

in 1532, Bern 18339, Zirich 1351, apoi Glarus, Zug, in„tră în asociaţiune, Fie-care canton guvernat de un Lan-

.

damann

şi un consiliu,

1308—1313.

Jfenrie- VII

Atacaţi de

imp.

Wenceslau

il

"bat ]9 Sempach 1886; de Carol Temerarul, il bat la,
Granson şi Mnrten 1476; de Maximilian 1 care vra să,
introducă dreptul roman in Sriţera şi să-o supună ju-:
risdicției Curţei regeşti, il resping 1405 remănănd ne
atărnaţi, Sriţerii renumiţi ca militari, servesc ca mer= *
cenari la diverșii regi ai Europei,

din casa Luxemburg, în-

treprinde restabilirea puterei impărăteşti in Italia, Reinceperea lupteler intre elfi şi Gibelni, -impune dări: |
oraşelor lombarde ceea co aduce o rescoală generală in

' contra-i, Moare în espediție.
1313—1347.
Zaudorie de* Bavaria

şi Friderie

de

Austria. Resbel civil de-opt âni. Încercarea regilor
feancezi de a inriuri asupra alegerilor de impărat.. prin
papii francezi din Avignon „provoacă - Jnfsirnirea elec„torală la Reuse 1338. Principii electori (Palatinul de
Rin, Arhiepiscopii de Maianţa, Treves, Colonia, regele
de Boomia, ducii de Sâxa și Brandeburg, asupra cărora se -concentrase cu timpul dreptul de a alege po
imparat) declară că alegerea împaratului de principii -

electori să fie valabilă și fără iutărirea ei de papa.
1347—1378. Cavol IV de Boemia, părăseşte mai-
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cu totul Italia, măreşte Boemia adăugindu-i Brandeburgul, Silesiaşi Lausitz; cultivarea Boemiei, fundare
de oraşe: universitatea cea ăntâi din Germania fundată de el in Praga 1343.
Amicul seu Petrarca, chiamă din

Italia pe

doctorul

Bartolus

pentru

a redacta

cea ăntăi

„carte de legi in Boemia.
La 1256 prescrie a. n. bula
de aur prin. care numai cei Șepte principi citați mai
„sus au dreptul de a lua parte la alegerea de impărat.
Aceşti principi sunt ăntăi în rang, au jurisdicție supremi
in ţerile lor, li se conced regalele minelor, baterea monedei, a protecţiei Evreilor ete. Ei sunt mai cu totul
suverani şi neatărnați. “Ducatele acestora sent neimpăr-

țibile intre moştenitori.

-1378—1410.
TPenceslau şi Ruprecht. Sub Wenceslau
fiul lui Carol 1V maro resbel intre oraşele germane şi
„nobleţa care le prăda și le asupră. Este destituit de
principii electori 1400.--Ruprecht face in zadar 0 expe-

diție în Italia. .
1410—1437. . Sigismund fratele lui Wenceslau,
rea bisericei in timpul papilor do la Avisnon şi în Statim““pul
schismei, necesita o reformă, „In
de Gerson prin chemarea unui sinod
papa. In Anglia prin Wyelifte (v. mai
Germania prin Joan Huss, scolarul lui

Franţa, propusă
co să fie preste
sus Anelia). In
Wycliffe; serie-

rile lui arse 1409.. Antagonismul național. dintre Cechi

"gi Germanii ce năvălise in Boemia, aruncă pe Cechi
in
partidul lui Huss care ie un caracter: naţionăl-religios.
„Germanii alungaţi din Universitatea de Praga, mera
de

fundează Univ, Lipsea, şi altele.
1414 condamni

bel religios

pe Huss a fi ars

al Hussiţilor

Consiliul de Constanţa .
1415,

Cumplitul res-

(Ioan Ziska)- sfirșiîn
t 1434

prin acordarea, predicei in limba naţională.

1436.—1439.

Albert II de Austria.

.

Cu cl se 'site

definitiv pe tronul Germaniei casa- de Austria
măne pănă la sfirşitul imperiului german (1806)care” răpe ur„mă in imp. Austriac pănă astăzi.
1439—1493.
Prideric III principe slab:
se alege. rege G, Podiebrad; in Ungaria Mateiinu Boemia
Corvin:

mg

a

“
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lasă ca Turcii să ice Constantinopolea” și si devaste “Austria; nu impedică cuceririle lui Carol 'Temerarul
nici căderea Milanului sub F. Sforza. In Germania lupte
interioare intre principi, nobili și orașe etc. neimpe-.
decate de nime. Totuşi prin căsătoria Mariei de Burgund cu Maximilian fiul impăratului, Austria măreşte
posesiile ei originare („Della gerant alii, tu felix Austria
nube,“ Deviza Austriei A. E. 1. O. U. „Austriae. est
imperare orbi universo“).
”
1493—1519.
JMazimiliau.I. Sub el starea, miserabilă a Germaniei aduce o reacţie pentru ordine şi unitate. Reichstagul de la Worms 1495 Proclamă pacea
vecinică. Crearea Curţei imperiale (Reichskammergericht) compusă, din un preşedinte, 16 judecători din care
8 nobili, 8 doctores iuris utriusque, pentru judecăţile
in apel de la ori ce fel de judecată din toate ţerile
„imperiului, precum şi pentru: judecăţile principilor intre
ei.

Inriurirea puternicăa dreptului

roman.

Germania, :

impărțită în 10 cercuri; poliție mai regulată, armată
permanentă cu arme de foc. Casa de Austria basănd
puterea imperială pe imensele sale averi şi posesii do
famile reuşeşte a aduce şi in. Germania o.concentrare
.
sub puterea impărătească.
Si
i

IV.

Istoria Italiei şi a puterei Disericeşti de

la Bonifacius
(1294—1495),

VIII

pănă
a

la resbelele italiene,
Au

1) Puterea papală. — Lupta intro Filip IV cel Fru“mos și Bouifacius VIII (v. mai sus Ist. Franţiei) arată
că puterca papală au scăzut, Cause: slăbirea credinţei,
prin nereuşita cruciatelor, intinderea culturei literare și ştiinţifice, ocupările cu politica, industria, comerțul, şti-.
inele etc. alto cămpuri decăt cel religios, in -fine abusurile şi corupția clerului feodal,
— Strămutarea reşedin-

ței papilor de la Roma la Avignon

in. Franța

de

la

Clement V. pănă la Urban VI 1308—13176 scade insem-

110

_

nătatea papală, făcându-i instrumente politice a regilorfrancezi. - Ei perd dreptul de a intări alegerile impăraților Germani 1338. Parlamentul englez sub inriurirea lui Wyelifie opreşte biserica de Roma a mai agonisi pământuri în Anglia.
— Schisina cea mare, prin alegerea unui al doile papă de cardinalii francezi, care
să reşadă in Acignon, atunci cănd papa Urban se reintoarce in Roma, produce mare scandal in biserică prin
esistenţa
a doi papi; excomunicări mutuale. Conciliul din
Pisa, 1404 destitue pe cei «doi papi si alege pe unaltul,
de unde provin trei papi in loc de doi. 'Lot in această
„epocă, predicile: lui Wyelifle, apoi a le lui Huss' aduc
Catolicismul in pericol.
Reforme,
1414—1418:: Conciliul de. Constanţa se
declară superior autorităţei papale (propunerea lui Gerson), condemnă invățătunile lui Wyelifte, condemnă şi
arde pe -Husă, indepărtează schisma.
Papa Martin V:
= nerecunosecăud principiul supremaţiei conciliului il disolve, .
!
.

,

"1431.

Conciliul.de la Basel. Florența.

Incercare de

unire cu biserica răsăriteahă.
Conciliul suprimă anatele”şi dreptul papei de a-şi rezerva beneficiile vacante,
1438.
Sancțiunea pragmatică a lui Carol VII. Prin-.
cipiile celor doue concilii recunoscute de rege,
1480.
Organizarea înquisiției spaniole, “Imquisitorul
cel Mare Torquemada.
Grozavă” persecuție a creticilor,
degenerată in cur&nd in persecuții politice sau răpire
de avere sub masca religiei:
— Amestecul papilor prin
excomunicări, interdicte, sprijin de bani in luptele interioare italiene din această perioadă, și corupţia, cres-

cândă a clerului care culminează in perioadă următoare
sub Alexandru
rei papilor,

b) Oraşele

VI Borgia, ruinează ori co basă a pute-

italiene
— Bogăția
.

cea

mare

imparte

poporul oraşelor in aristocrați şi plebe, Unde aristocrația era mai tare: oprima poporul; unde plebea fusese
mai puternică se stabilise guverne tiranice;: protutin!

.

Î

_

1

ii
„dene perderea

libortiţei,

„dar şi reinoirea, artei,

luxus

și

corupţie: neauzită,

susținerea literilor și ştiinţelor.

I. Veneţia.
Căstigă comerțul intregului Orient prin
„ eruciata, 1V. La restabilirea imperiului grecesc ajutată
de Genovesi,ea perde mult in Orient; de unde lupte
crăncene intre Veneţia şi Genua. . Resbel cu Pisa 1236—
13831) Monopolizază comerţul Egipetului; cucereşte Corfu
1387, Ciprul 1439. Zidirea domului St. Marcu,
palatului Dogelor; pigţa St. Marcu, podului Rialto.— Cons=
tituția oligarchică: puterea, executivă signoria comp, din

-

" “doge şi 6 nobili; tribunalul suprem a celor patru-zeci,
„toți membri de nobile familii inscrise in cartea, de aur,
Din aceastia, zece iusărcinaţi
cu poliţia, cu spioni,

dela-

tori şi trei Inquisitori ai statului.. Fie ce cuvănt e raportat. inquisitorilor. care prin torturi cumplite și pe-.
-

„depse crude indepârtează ori ce incercare de noire in
constituție,
— Revoită pornită, de dogele Marino Faliero

- inădușită,
— Veneţia, incepe a se intinde pe continent,
cucerind “Verona, Padua, Brescia; astfel va, veni în contact cu regii Europei |

:

a

pr

- II. Genua. Rivala Veneţiei; palate de marmoră, bancă,
de schimb,
Lupte necontenite interioare; mai ăntti
chiamă, podesta, streini, - apoi ccarcă imitare a constitu-

-

ției Veneţiei, in fine cade sub. Francezi
Italia.
ă
US
III Milanul.

la iutrarea in
a

De lă vonirea familiei Visconti la du-

catul Lombardiei se perde coastituţia libera, 1395.
Maria, Filippo Maria cei mai cruzi
gerea familiei 14.17, mare turburări

Gian

E

tirani. După stiu-,
şi lupte cu Veneţia,

“pănă căud condotierul (șef de bande de mercenari) Franţ . K

Sforza pune măua pe Milan 1450. Fiul seu Galeazzo
Sforza, ucis de o revoluţie. -Fratele acestui Ludovic
Moro răpeşte regența pe care o_păstrează cu ajutorul
Francezilor.
„1% Florenţa, storia Constituţiei ei. In sec. XIII
"se formă in popor 14 bresle;7 înalte (iurişti, neguţ. de
marfă streină, banchieri, neg. de postav, doftori, neg.
de matasă, neg. de blăni) şi 7 mici (casapi, ferari, ci-

botari, petrari etc.)

Fie ce.breaslă
are sfatul seu, con-

sulul şi gonfalonierul seu propriu.
— 1262 cele 7 bresle
primare aleg 6 priori ca putere exceutivă, nobilimea ce

nu era în bresle refusă ai recunoaşte. : Este cumplit
persecutată, esclusă din fancţii.
Svonul public şi 2 mar- tari ajung p. condemnarea unui nobil etc,
— În timpuri

-

„grele de resbel se incredința armata unui podesta
Walter de Brienne podesta in resbelul cu Pisa,
puterea 1312 dar e resturnat de popor ajutat de
- ca resplată ei cer drepturi; lupte cu poporul,

invinşi,. mulţi admiși

|

in

corporaţii

strein,
usurpă
nobili;
nobilii

ca plebei.
— 1300—

1492 mare strelucire a Florenței sub tirania pnpularăa .
familici Medicis (banchieri) Ioan de Medicis 1400—1429,

Cosmo de Medicis., 1429—1464, Lorenzo “de Medicis
14169—1-492._ Ei proteguesc renașterea literilor.
— 1492
Savonarola restabilește un moment republica cănd intervin Francezii,

V Roma.

|

NR

In timpul captivităței babiloniane,

1376 luptă între casele Colonna,
republică prin „tribunult ienzi,

1305—

Orsini. Incercare de
inspirat prin studiul

antichităţei.
— Papa Nicolau V fundează celebra biblio_tică vaticană ce. 1450,
VI Modena, Reggio, Ferrara formă un ducat sub familia Este 1452 care concură cu Florenţa, în privirea
" culturei (poetul 'Passo).

€) Italia inferioară.

Anjou, Robert

moare

:

Al trcile. rege

din casa de

fără moştenitori Dărbiiteşti 1343;

fiica lui Ioana căsătorindu-se cu Andreas regele

Unga-

iei aduce_0 unire trecătoare intre Neapole și Ungaria;
lupte a regilor Ungariei cu pretendenții din casa de
Anjou pănă pe la 1400. După multe lupte cu toţi aceşti pretendenți regele Siciliei 11fons de Arugonia cucerește Neapole fundănd regatul ămbelor Sicilii 1.142,
Domnia regilor aragoni insemnată prin favorarea cul-

turei care tocmai atunci renaşte în Italia.
Francezii recuceresc Italia inforioară.

V. Istoria

La 149,

Spaniei de la intemeerea statelor:

creştine pănă la cucerirea Grenadei (718—1492) *)
- Spania Creștină
in timpul

preponderanţei

Mau

„rilor,
Regatul de Oviedo cucereşte in sec. IX Leon,
“apoi după, peirea Omaiazilor, şi desfacerea califatului

“în multe state mici 1038, cele mai multe suut recucerite

*)

V. p. 59 şi 77,

Ş

-

„.
de creştini,
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Sancho de Navarra Qă în a. 10%5 fiiului seu -

regatul de Castilia format din comitatul de Burgos; a-.cest regat inghite in sine ţerile nordvestice. Un alt fiu

„a lui Sancho primeşte Aragonul care earăşi devine re-

gat, intinz&ndu-se spre nordost. Pe timpul cruciatei 1
principele Henric de Burgund vine -in Spania vestică
respinge pe 'Mauri fundănd regatul Portugaliei 1140,
Marea, cruciată de sute de ani contra Maurilor imprimă,
“în sufletul Spaniolilor acel spirit adănc religios care

impedecă

desvoltarea

unei “adevărate culturi,

făcu

din

Spania centrul ignoranței, a fanatismului şi a, persecuţiilor religioase. Personificarea, acestor lupte :poeticereligioase in figura eroului Cid-Campeador 1099. : 1212

|

- Bătălia de la olosa, puterea Maurilor sfărmată. 1243
chiar Cordova .recunoacte supremaţia, lui Ferdinand de
Castilia, ÎN
Ri
i

_“A.'Aragonia, 7276

Petru:.171 rege de Aragonia,

cucereşte Sicilia 1292, după ce tatăl seu Iacob I 1213—

"1277 unise cu Aragonul statele arabe Valencia şi Mur-:

cia, apoi Catalonia. - Sub Alfons IIL 1285—1291 se cu-

„cereşte Maiorca şi Minorca. ear sub Alfons V 1416—
1456, regatul de :Neapole.: - Ferdinand Catolicul 1419—
“1516 prin - căsătoria. lui cu Isabela de: Castilia, - pune
“Dasă unirea, acestor doue regate, deci a regatului Spaniol. — Puterea regelui foarte mărginită;

adunarea,

Cor-

"tes, compusa din nobilime, cler:şi representanţi ai ora- şelor trebuea să incuviinţeze legile, -impunerile de dări,
chiarși alegerea consilieriloi: regeşti de la,:..1287 inainte. În -caz cănd regele ar pedepsi pe unul din mem-

brii Cortesilor fără judecata marelui lustiţiar, adunarea
„să fie 'liberă ași alege alt rege.

B. Castilia. Fordinand III 1211—1252 cucereşte

Cordova, Sevilla şi Cadix. . Fiul seu Alfons.X cel In-

țelept .1252—1984 se ocupă cu Astronomia, musică şi
: poesie, vroeşte să :iee corona imperială,in timpul interregriul și ruinănd: țara prin cheltueli, sufere năvălirea
“ Merinizilor.. Alfons XI 1312—1350-prin. vestita bă-.

„: tălie de la Rio Saldo.și cucerirea orașului Algeziras in-

-; frănge puterea Maurilor,
Urmează o anarhie de mulţi
: ani, lupte: intre -pretendenţi, intre. regi şi popor, in .

- 114
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,

care Castilia sărăceşte, puterea rege
ască cade cu totul
sub aristocrație Și clor. In astfel de
stare e Castilia
cănd vine Isabella 1474—1504 care
se
căsătoreşte cu
Ferdinand.

C. Ferdinand

şi Isabela.

Unir

minală. Regii caută inalţarea puter ea este numai no- bili şi cler: Ferdinand capătă de ei regești peste D0la papi a A nunit
şeful celor 3 mari ordini religioase
tara, Calatrava, Și St. Jean de Comp din Castilia (Alcanostella) care for“Mează ca 0 armată in 'mănile
sale; ie justiţia din
măna nobililor, institue tribunale
regeşti cu iuristi ; intrebuințază asociaţia oraşelor cont
ra
prădărilor nobililor,
Hermandad, ' ca o armată a sa,
intărindu-o Şi prin una
permanentă, .organis
. trib
az
unalăul inquisiției in Spania
1450; mai ăntăi creat pentr
u. descoperirea ereticilor,
este_intrebuințat apoi pentru
operirea enemicilor
regelui. Astfel marele libertăți desc
se
bil absolutism prin . ajutorul pape schimb in un teripoporului. Numeroase „auto-i şi a bigotismului
da
— Stre
-fluci
6.re exteriVară a domniei “prin alungarea
Iaurilor după: cucerirea Granadei 1495, „Începutul
ruinei “agricole, comerciale și induștriale a Spaniei,
căci toate aceste ramuri
erau cultivate de Mauri. Num
ai cei ce se creştinizasă
sunt toleraţi Jaurisci.
Descoperirea Americei inlocu=
eşte căt căt-va timp prin
'aur, lipsa de bogăţie interioară.
Cultura şi fenomene generale
(see. XIV
1) Puterea

.

şi 3).

regească se întăreşte, teritoriel
e

se rotunformănă eri in care se desvoltă
conştiinţa naţioIntărirea, datorită m. ales
Şi aceste descoperirei pulverei armatelor permanente
de tun (introdusă prin
Arabi?) şi ridicărei

„Zesc

"smală,

:

clasci burgl
Iustiţia mai uniformă, prin introducerea dreptesilor,
ului "roman in. practică,
apoi prin organizare de
tribunale regești. A dmiuistra=
ia se ocupă, de nevoi gener
şelor, instituirea Poştelor ale, drumuri, luminarea ora-

-

scrisori
Lud. XI, în Gern, sub Maxide
milian),
2) Puterea

bisericească

(iu Franţia, sub
„7

scade „necontenit

(7. mm. suş

a

-

|

8

Italia, Puterea, papală). Dar odată cu slăbirea credinței
nu

descrește

superstiția.

contra mare frică,

de

Slăbirea credinței

aduce

din

draci, spirite rele, vrăjitoare;

numărate femei arse ca, vrăjitoare;

metaniile

na-

introduse

in sec. XV ca, instrument de rugăciune. Putorea, inquisiției de aceea creşte, fiind ignoranta, incă foarte mare.

-8) Cultura științifică pănă acuma foarte sacă.— Discuţiile nominaliştilor şi realiştilor in filosofia scolastică ;
este ci numai

cum

ca, se ocupă nu de lume

de legături

logice de găndiri chiar cănd nu se potrivesc cu

lumea

(D. e. Discuţia dacă punănd un: magar iutre doue vase
pline cu tot atăta, orz, tot aşa bun, la aceaşi indepăr„tare, din care va mănca? Respuns, va mari de foame,
de a mănca din una
căci nu are motiv mai puternic
sau alta). Contra acestei scoli se naşte o direcţie inScoală,
dreptată asupra naturei, ăntti prin medecină.
de medecină in Montpellier cu profesori Arabi şi Evrei.

Dar ştiinţele se amestecă

nomia

devine

Astrologie;

și ele cu superstiții,
Chimia,

Alchimie

pietrei filosofale adecă a facerei aurului),

Astro-

(căutarea,.

:

4)- Inceputul renașterei. Mare gust pentru antichi„tate. - Colecţie de manuscrise, medalii, monede, statue
ete, mai ales Ja bogaţii Italieni. Arta incepe chiar a îi
inriurită de modelul antic.. Brunelleschi construeşte catedrala din Florenţa părăsind stilul gotic al Evului— Activitatea scrierii toarte mare; mai ănt&i
Mediu 1420.

pe tărămul

Perderea

religios.

scrise vechi care
(fiind pergamentul

a o mulţime

de

manu-

unse cu o văpsea servea de hărtie
f. scump) aceasta, pentru a respăndi

superstiţia; vieţi de sfinţi cu minuni, cărți de- vrăjitorii,
“ete. —eDe
alchimi

la

căderea

Greci invăţaţi fug in Italia,

Constantinopolei

dar invățătura

mulţi

limbei, gre-

ceşti "merge “foarte incet cu toate silințele lui Petrarca,
5) Moralitalea publică se rădică prin: predomnirea

luptei asupra puterei fisice, şi proteguirea celor slabi.
Spiritul cavalerismului insă inlesnește relaţii uşoare intre ambele sexe, incăt legăturile de familie sunt slabe.
„ Literatură uşoară: romane scaudaloase, poesii libere şi
anacreontice, istorii. coriice de un caracter liber sunt

lectura obicinuită. Model este Decameronul lu Boccario
;
scris in timpul cinmei de la I'lorenţa.
Secolul AV

infățoșază numai

inceputuri pe calea ce-

lor mai multe ramuri de civilisaţie.
periri

Prin marile desco-

fecute la fiueu lui și la inceputul celui viitor

ie

spiritul European acel mare avânt care aparţiue istorici
-:
“moderne.

o
aa
B. “Rasaritul.
N

-

.

(De la, inceputul Cruciatelor pănă, la supunerea peninsu
lei Balcanului de Turci. 1100—1513).

T Istoria Imperiului de: Răsăritde la 1037—

1453.

|

E

1057—1185.

Casa Comnenilor. Im
ciatelor ura, intre apuseni și răsăriteni, porni timpul cruprin desbinarea bisericei (1054),. se mărește. Crutăcia
' ții
devastează ţerile răsăritene, sunt in mare favoa
re la curtea
din Constantinopole. Manuel Comnen căsăto
rit cu prin:
__cesă francesă. Mare concurență in
comerţ prin Veneţiani, Genovesi etc; mulți cavaleri in
servic
1185. Revoluţie ce. Comnenilor, uciderea iu militar,
Latiniloi, făcută de. Andronic, resturnat de Isaac
Perde”
Ciprul la Turci, Ierusalimul la, Saladin' Angelul.
1187. RomânoBulgarii se revolt

ă, sub Petru şi Asan 1189.
Imperiul latin.
„„Dole. . Cruceferii cruciatei IV resta din Constantinobilise pe Isaac
*1204—1261.

gelul, resturnat de fratele

seu. « Neputănd . Isaac

mulțămita e: destituit de cruceferi.

Anplăti

orașului în care. pier. multe manuscri Mare „incendiu al
se şi opuri de artă.
Anteiul impărat latin Balduinde
Flandra. Imperiul gre- cesc continuă, in : Nikea și Trapezun
t.—Resbele multe cu
“ Rom

âno-Bulgari;
după 57 ani Grecii

vocuceresc Constantinopolea, sub Mich ajutaţi de Genovesi
ael Paleologul 1261.

„Cultura.

Tendinţa Ia erud

şi”
Psellos, ttudolia, Anna Comnenaiție
fica
naras,.

„1261—1453.

.

- Sub

îstorie,. Dinail
lui Alexis, Zo-

-

.

Paleologi repede

deciidere prin
: lupte interioare şi acele cu Turci
Joan Paleologul cearci,
"unirea bisericilor răsăritene Şi i.apus
ene in Conciliul de
la Florenţa, pentru a căpăta
ajutor ce. 'Pureilor, Calugării
*)

Se expune perioada
IM
97 nota,
A

cu: IV impreună,
--

V.

p.: 18—81 şi

|
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i

”

.
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.
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N

e”

din Const. nimicesc alianţa 14138. Sub Constantin XII
imperiul văsăritean cade sub Turci prin luarea Con-

„stantinopolei de Mahomet

II 1453.

fug in Europa unde trezesc studiul

Greci fug în țerile române.
AL

Istoria 'Tureilor

de la

Dănă la cucerirea peninsulei

Invăţaţii greci

limbei grece. JMulţi

Da

intemecra

Baleanului

”

statului

1299—

e. 1500.

1299.

Turcii, devin neatărnaţi de Sultanul Seldjucid

-—1389,

armata permanentă, a Janicerilor, corp exclusiv

din Iconium.— Otman

sultan in Brusa.—Amurut I 1361

militar format din copii furaţi de la dușmani.

Ie An-

drianopole, sfarmă pe Sărbi și pe Bulgari la, Cossova 1389.
Baiazet 1 1389—1403 bate pe Francezi, Unguri, Români la Nicopoli 1396, Muntenia Tributară. Venirea Mongolilor sub Timur-Lenk şi prinderea lui Baiazet la An—A murat II 1403—gora 1402 mai stămpără cuceririle.
1451 bate pe Huniad'la Varna 1444.—fahomet II 1451
—14S1 ie Constantinopole 14153. Ungaria, scapă prin
victoria lui .Huniad la Belgrad 1456. Albania se susține sub eroul Scanderbeg pănă la 1466. Luptele cu
Stefan cel Mare 1475, 1176 asupra căruia remăn resvele cu Turcii, după moartea lui Scanderbeg şi Iluniade.
Pe la inceputul secolului XVI toată peninsula Balcanulai pănă la.Dunăre supusă do Turci, Muntenia şi Mol,
|
.
dova tributare.

JUL. Istoria Romăniior de la fundarea Statelor pănă la supunerea lor sub Turci c. 1200—1513.
a) AL doilea
m, sus p. 83).

imperiu

romăno-bulgar 11$3—1240.
.
i
,

(Vezi.

Romănii de peste Duniire urmaşi ai coloniştilor lui
Aureliu din 273, în timpul năsălilirilor se retrag in

munţii Emului şi a Pindului devenind păstori. Din acești
Romăni cra, familia fraţilor David Muisi, Arou şi Samuil
co domnesc

asupra Bulgarilor,

-

,
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Isaac Angelul imp. de Răsărit, face mari:
cheltueli de
nunta sa cu fiica lui Bela III, pune grele
torii romăni din Emus, Revolta Romănilor dări și pe păssub fraţii Petru
“Și san coboritori din familia lui. Samue
l; Buloarii îi
urmează.
Ocupă castelele zidite de Iustinian in munții
“Emului (V. p. 54). Asan devine domn
Şi peste Bulgari.
ocupă multe cetăţi bisantine şi fundo
ază al 2-le imp,
„romăno-bulgar, moare ucis la, 1196, Petru rămăn
e singur.
„Ioniţă 1199—1207.
Pace: cu Bizantinii. Papa Ino-centiu III il felicită de originea lui
zomană 'ca și
stremoșul seu Samuel, i propune să primească
Catolicis- |
mul; Ioaniţiu cere papei să] incoroane. rege
« Valahiei
şi Bulgariei, ceea ce se face in 15 Noemv
rie 1204." Se “inființasă o patriarhie in Ohrida (la incep
care poate să ungăe pe episcopii bulga ut sub papa)
ri
Ioaniţă bate.şi -pyinde pe Balduin impar şi Vlahi.—
atul latin. d6 .
- const. 1205.
“
oi
"1207 Urmează Florilă nepotul lui Ioaniţă
apoi
alții
intre care Joan Caliman Asan 1241 care se
intre altele şi domn al Moldo-Vlahiei, Imper intitulează
iul
po la 1270, tormănduse un alt imperiu curat se stinge
bulgar cu
capitala Şunmla, 'sfărămat în 1389. prin
bătălia de la
„Cossova.:
”
N
-b) "Țara Muntenească. 1300—14s3. (.'p.
s3).
“Că țara a fost locuită stabil. din timpuri vechi,
o
- dovedeşte episcopia, Nilcoviană, de
pe.
dinainte de :1096; statele romăne pomeni lăngă Milcov,
te in diploma
lui Bela

Ci

1V din 1247: 1) Țara
nului, 2) Chine- |
zatul lui Ivan şi a lui Farcaș, 3) Severi
Chinezatul -Voerodului valah-Linoiu, 4) Valahii din țara Litfei;
in cumania

adecă Valahia mare unde Jocucau Cuman
catolică, - ducâtul valah a lui Senesl i cu episcopie
au pe marginea:
Transilvaniei.
a
ÎI

Ducatele Valahe erau sub suzeranitate
V prin diploma de m. sus dă in “Valahia ungară. Bela
locuri cavalerilor Ioaniţi. Bela se şi intitulează
„domn al Cuinaniei.2
Colorirea “locuitorilor din munți Transi
lvaniei in
țara, lui Seneslau incepe de prin secolu
l XIII (scrisoazea papei diu 1236

cătră episcopul Cuimanilor).
,

In Fă:

-

119”
găraş
"acesta

insă cra, pe la 1211
confundăndu'l

cel istoric din 1370,

dire a Romănilor

un duce

în urmă

legenda

Negru- Vodă.
cu

Radu

au personificat ncincetata,

de la munţi

-

respăn-

spre cămpii în figura

gendară a lui lui Radu-Negru din 1290,

Pe

Negru

le-

descălecătorul

:

p_—-

Valahiei. *
.
.
|
Tundarea statului Valahiei, insomnă stabilirea uni
tăţei de domnie
— sub famililia Basarabă,
a

1300—1383.
Naintaşii lui Mircea 1. — c. 1300 Tugomir Basarală, domn in Valahia proprie.
— Alexandru
DB. 1333—1360 fiul preced. domn tot acolo, bate la
muntele Paserea pe Carol Albert regele Ungariei ce
vroia să] supună şi să catolicească tara.— Vladislav.
„B. 1360—1372 fiul preced. intinde dominaţia şi peste

Oltenia 1364; dobiindeşte ducatul Făgăraşului din 'Tran-

Silvania 1368; bate pe Turci sub Amurat, căpătănd
laude. de la Papa care cearcă in zădar a'l intoarce la
Catolicism. — Radu- Negru B. 13'12—1380 fratele preced,
mai capătă şi ducatul Omlaşului*);— Dan- B. fiul lui

Radu, moare in o luptă cu Sisman regele Bulgariei şi cu
Turcii,

1382—1418.. Mircea I cel. Mare fratele lui Dan.

Fiind in Ungaria-tulburărisub domnia Mariei fiicei lui
Ludovic 1 pănă la 1387, Mircea se ie la luptă cu Sisman, cucereşte ămbele maluri ale Dunărei, cetatea Durostorul, şi țerile tătăreşti
cu cetatea Chilia **);se intitulează „de sine stăpănitor“, căci cu incetul“ țara
Muntenească se emancipase de Unguii. De aici luptă

cu Sigismund de Ungaria; strimtorit și de Turci inchee .

tratatul de închinare cu Turcii: 1393: "Țara să se ocărmuiască de, sine, cu drept de resboiu şi pace, domnul

să se aleagă de Mitropolit

şi boeri şi alte înici

tuș alianță
- c. Turcilor

Sigismund etc.;

legii. Să plătească peşcheș 3000 bani roşi pe-un.
cu

privi-

bătălia

'To-=
de

*)” Intre scaunele Miercureişi a Sibiului.
„_%)

De aici numelede Basarabia

dat ăntăi sudului. Moldovei,

apoi intins la, 1812 la toată partea răpită din ca,

7

120
la Nicopoli

1396.

Turcii

întră in Valahia,

bătuţi la

“- Rovine 1398. Lupte cu Juga a Moldovei p. recapatarea țerilor tătăreşti 1400. Se umestecă in luptele p.:
tron din Turcia după prinderea lui Baiazet; ajută pe
Musa cu succes c. lui Soliman fără succes c. lui Maho- met. . Posiţia Valabhici ingrouetă, |
-1418—1456 Urmașii lui Mircea I. — Mihail fiul seu
„1418—1420 ucis de Dan I nepotul seu, cu ajutorul

Turcilor. Radu II fvatel lui Dan, il restoarnă cu aju- |

tor unguresc şi turcesc 1425—1426 apoi ear. revine.
„Dan II ajutat de Poloni şi Unguri domnind până la
„1430.— Vlad II Dracul 1430—1445 cu ajutor de Turci
ucide pe Raduși pe Dan. -Sigismund il intăreşte in

domnie .și:i.dă ordinul Draconelui.
— Dan Z17 1445—

1451 cu ajutorul lui Ioan Corvin ucide pe Vlad Dracul.
„cu mai toată familia „lui. — Vlad III 1451—1456. Ţara

„cade greu sub Turci care ieu tribut 10,000 galb. şi 500
de copii pentru Ieniceri.

„1456—1493.

.

E

-

Vlad IV Ţepeş, fiul lui Vlad Dracul.

nităia domnie 1456—1462.
Om “foarte energic care
prin cruzimi yra să intemeeze puterea in: lăuntru şi

mneatărnarea in afară. . Ucido mulţi boeri 'contrari lui;
devastă

ținutul

oameni de ai. sei.

Saşilor și Braşovul

pentru

a, resbuna

Refusă tributul, ucide pe Turci, bate

Și ințapă pe Hamza paşa; luptă cu Mahomed II pe care.
umblă să”l prindă intr'o noapte; Bătut de Stefan cel

„Mare la Rimnicu-Sarat: trece in Ungaria unde e prins,

“ Urmează Radu III cel Frumos, -pus do Turci - 1462—
„1417, cănd după retragerea Turcilor în urma bîtăliei
de -la Valea Albă, Stefan alungă pe Radu restabilind
po Vlad Țepeș, A doua domnie 1477—1493, Schimbat
prin vrăstă şi. imprejurări, ține cu Turcii, pradă Mol„va în 1481 şi 1487, ajută pe Turci la luarea Chiliei
N

.

.

”

|

2

.

.

c) Moldova 1339—1513, '(v. p. 83).
Moldova locuită stabil dinainte de 1359. Ixistenţa
principatului Bărladului 'de-prin sec,X; oraşele Tecuciu,

Il
Galaţi. Existența altor oraşe Suceava, Baia, Neamţul, dinainte de intemeierea unităţei de Domnie; numai oraşul
Roman

arătat ca zidit deun domn,

1241, Ioan Caliman

Asan se intitulează domn al Moldo-Vlahiei.
dorenii ajută pe regele polon Vladislav,

. de Brandeburg.

'1325 Mol-

contra

-

ducelui

Moldova sub suzeranitatea principatului Galiției, deci
a Poloniei. De pe la sârşitul năvălirei Tatarilor 1242
incepe respăndirea Romănilor din munți in cămpii. —

Venirea lui Bal fiul lui Sas din Maramureş (?)

1359—1401.. Naintaşii

lui Alexandru

Bogdan Dragoş 1359—1365 (2)

cel Bun.—

intemeează. domnia

în

o parte a Moldovei de sus.
— Laţeu fiul seu 1365—
1373 (2) catolicit prin fraţii Minoriţi. Capitala în Siret;
episcop catolic trimis de Papa; . scuturarea, autorităței

religioase a Mitropolitului de. Haliciu
— Zuga
,

zici, 1314—1375

Coriato- .

intinde dominaţia pănă in jos de Băr-

lad.
— Petru Muşat 1575—1389(2) fiul lui Costea Mu-

şat (din. familia Basarabilor?);

act de inchinare la Po-

loni 1387; imprumută pe Vladislav.cu 3000 ruble

ar-

gint ămanetăndu-i-se orașul Haliciu; respinge catolicis— Roman fratele lui. Petru, intinde domnia Molmul.
dovei de la „niunte pănă Ja mare“, să căsătoreşte cu

Anastasia fiica lui Laţcu, zideşte oraşul Roman: depune

omagiu la Poloni 1393. Zuga II fiul lui Iuga I 1393—
1395 intemează înulte sate noue.— Stefan I fiul lui Roman
1395, depune omagiul; la moartea sa tulburări p. dom: bătălie cu Polonii?)
nie (intre fiii sei Petru şi Stefan,
-1401—1433.
Alexandru cel Bun, fiul lui- Roman,
organizază biserica: Mitropolie la Suceava; episcopii la
Roman şi Rădăuţi; face cele .ăntăi boerii titulate, după
modelul bizantin; face omagiu regelui polon,îl 1mpru- -

“mută cu 4000 ruble argint amanetăndu-i-se Sneatinul .
+ Colomea și Pocuția; se însoară cu Ringala sora regelui .
Poloniei; dă 400 călăreţi ajutor lui Vladislav in lupta contra cavalerilor 'Teutoni din Prusia (la Marienburg ;

se amestecă in un resbel a lui Svidrigel ducele

niei contra -Polonilor

şi e bătnt. foarte tare.

7

Litua- .

Zideşte

2

"între altele mănăstirile Bistriţa şi Moldaviţa.
de teologie.

Pi

:

„.1433—1456.

Urmaşii hui Alerandru.

Şcoală

Iliaș şi Ste-

- fun fiii lui Alex: Iliaș alungat de Stefan cu ajutor de
la Vlad Dracul 1435. Iliaș cu ajutor Polon silește pe
Stefan la impăcare; domnesc impreună 1435—1449.
Iliaş orbit de Stefan, Roman II fiul lui Iliaș ucide pe
Stefan. Petre” II alt fiu a lui Alexandru cel Bun cu
„ajutor de la Ioan Corvin alungă pe Roma
— Alezandru
n.
IL fiul lui Iliaș 1448—1453. — Bogdan fiul lui Alexandru cel Bun'il aluugă și bate pe Polonii ce-l susțin;
„el este ucis de un usurpator Petru Aron 1453—1456

care se luptă și cu Alexandru! Iliaș, şi este ucis de
Stefan cel Mare fiul lui Bugdan. EI plăteşte cel ântsi
|
a
“tribut 'Turcilor.

1436-—1504. Stofau cel mare, cu ajutor do „la
Vlad III din Valaiiia restoarni pe Petru Aron. - Resbel
„cu Polonii unde fugise Aron; pace le 1459, Stefan se
aliază cu Casimir,
— Mateiu Corvin dușman lui Casimir -

„sprijine pe Petru Aron, și e supăra.pe
t Stefan p. adăpostirea, Husiţilor (orașul Huşii). Mateiu bătut la Baia
1467;. pace prin care Stefan capătă Ciceul şi cetatea

de Baltă in 'Tr.— Resbel crunt cu Tatarii. (Carzic solul)
147
— 0,
Luptele

cu Radu.cel Frumos și cu Turcii. - B&-

tălia de la Soci 1471; după trei ani invinge car pe Radu
la Cursul apei 1474, Pregătire intinsăde alianță c,

„ Pureilor;

Veneţienia.

corespundență

cu

Şahul

Persiei,

cu papa și

Expediția. lui Soliman Paşa bătut la Racota

1475 (17 Ian,), bate “ear pe Radu şi intinde hotarul
Moldovei pănă la Milcov. Mahomet ÎI vine e. lui Ste-fan, Bătălia cea mare la Valea Albă 1476 (26 Iulie)

Stefan . se retrage; 'Mahomet se retrage asemene -din
„ causa ciumei, a lipselor şi a.hărăţirilor armatei moldo-

vene. Stefan alungă ear pe Radu, restabilind pe Vlad
Ţepeş. Expediția lui Ali-Beg; bătălia la Rebnie
(în
Bucovina) 1481; Turcii alungați. Baiazet cucereşte Chi-

.

-
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lia și cetatea, Albă 1481.. Greua; posiţie a lui Stefan
il face.să meargă in persoană să facă omagiu regelui
polon Cazimir, ceea ce nu făcuse pănă acum 1485. Cu

ajutor Polon alungă "Turci şi Tatari din ţară; bătălia de la Scheca c. lui Hroiot (aprodul „Purice“).
— Resbelul

cu Polonii. Albert Stefau urmașul lui Cazimir, înțeles
- cu Vladislav regele Uneurilor p. a detrona'pe Stefan; Albert bătut in pădurile Cosminului 1497 („Dumbrava
roşă). Stefan pe lingă mărimea. militară şi iubirea
„moșiei“: este adănc religios, cu respect a tradiţiei;. el
iși pregăteşte mormântul la bătrâneţe, şi impodobeşte „mormintele stremoșilor sei; in tot timpul el zideşte

multe biserici, dărueşte pe voinici cu o cine de pămănt,
resplată a bravurei. Era incuscrit cu Ivan - autocratul
Rușilor cu mare renume in toată creștinătatea, care
insă se mulțămea al lăuda şi nu. al ajuta.

„1504—1517.

Bogdan

fiul lui

Stefan,

SI

lupte

lonii pentru căsătorie cu sora regelui, Eliza.

cu

Po-

Zratatul

de închinare: cu Selim 1513 incheiet prin Logofătul
Ttutu: Țara e autonomă, domnul se alege de Sfat, religia nealinsă, Turcii nu au voie a face geainii. în ţară,

Sultanul va, apăra integritatea, ţerei, careva plăti peşcheş
4000 galb., 24 şoimi şi 40 de cai pe an.

-

-

3). Transilvania 1000—1526. (. p. 89). .
Așezările stabile a Romănilor in Transilvania sunt
vechi. Ungurii găsesc aice ducate constituite romăne. “
Romănii Negrilă şi Radomir din Maramureș, boeriți de
Ylahilor, păȚara
Stefan I al Ungurilor 1000—1030.

durea, Vlahilor in documente din 1222 de la Andreii II.
Colonizări în Tr. 1) Secuii de prin sec, VI. 2) Saşii,
Germani din Flandra chemaţi de regele Geisa II 1143.
- 3) Călarii de lerusalim în țara Bărșei 1211. 4) Călarii
Ioaniţi 1247. Afară de ei, Ungurii dominatori,

Ungurii introduc feodalismul în Trausilvania.

torii originari,

Romănii 'cad

Locui-

curănd in starea de şerdi;

“nobilii romăni se unesc cu Ungurii din interes de clasă,

ÎN LT
"14851489,

Anttia revoluție a faranilor.

Retus de
a merge la oaste. c. Tatarilor 1435,
Ep, catolic, Lepeş
vr
săaiee dejmele bisericeşti, pe care.şi Romăn
ii le
plătea de şi. erau. ortodoxi, in bani; de aice
revoluția,
1436.
Unirea celor trei nafiuni, nobilii, Secuii
p. a stărpi „rebeliunea, blăstămaţilor de țarani“ și Saşii * 1437,
Imp. Albert de Austria: dă voe ţaranilor a
se
muta
plă- “tindu-şi: dările 1439.
_
„1440—1495.
Starea Românilor mai ușurată sub Ioan

„ Corvin,

Romăni

romăn,

nobilizat Ungur,

nobilizaţi,

țaranii

guvernator

apăraţi. "Lupte

a'Tr. mulți.

cu Turcii;
Corvin ii bate in 1441, in'1442 la. Porţi
le de fer; ce
bătut la Varna, 1444, in Cămpul Mierl
ei. 1448, stapă
Belgradul 1456
— .
Sub Jlatei -Corvin regele Ungariei,

fiul lui Ioan,

„lică

1481;

1514.

Românii scutiți de dejine cătră: bis. cato-

decret repetat de

Vladislav

A doua revohiție a faranilor.

1495.

Sub Vladislav
sub: Stefan Dosza. - 'Țaranii cumplit pedepsiţi, Revoluţie
declarați
de vecinici iobag
mare putere a nobililor, apăsare a țaranilor.

i pe pământurile nobililor, „Țaranul n'are
nimic, decăt plata,. pentru munca sa.
”
1526; Bătălia de la Ilohacz. Ungaria
paşalic turcesc. Transilvania devine provincie
deose
bită
de Ungaria, tributară Turcilor ca Şi Valah
ia şi Moldova.
„Fenomene

generale.

In Orient fiind necontenite năse poate naște cultură. Biserica
„nefiind sprijinită pe o insemnată
putere lumească râ-măne slabă.
O desvoltare economică este dă
asemine
cu neputinţă. Istoria Orientulni rănă
ne cu totul in urma
celei apusene. *
-

văliri şi nelinişte nu

„Romănii: in Trans. cad timpuriu la
starea de iobagi;
ei locuesc şi cultivă, pămintul pentr
u cci trei stăpăni;
sunt ruinați în

-axerea și moralul lor. In Moldo
va şi
„ Valahia, epoca, are un carac
ter
proprietarii înici (răzeși, moșne eroic 3 Puterea țerilor in

ni).

De aceca cu toate

„ fatrigilo boerilor şi a .pretendenților
Ja tron; ferile sunt
„ Puteraico sub domnitori puter
nici. Cultura mai nulă
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nefiind

linişte;

mult prin streini.

comerţul şi industria representate
Armeni

(biserică „armenească

țoşani din 1354), Evrei, Turci, Greci.

mai

in Bo-

Bună stare ma-

terială, fiind mai tot omul liber proprietar; ţerile bogate, dovadă imprumuturile făcute Poloniei de Petru
Muşat şi Alex. cel Bun. Lipsă de lezi scrise, domnie
absolută, mărginită moral prin sfatul boerilor; obicezul
„erei ţine loc de lege scrisă, compus din tradiţii vechi:
-de drept roman şi inriuriri slavone şi germane (Şoltuzul
şi părgarii in orașe, jurătorii in procese).
,
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PARTEA
Istoria

III. .

Modernă

|

“ (Dela descoper. Americei; pănă la revoluţia, din
1848, 1492—1848).

PERIOADA I..
INTEMEEREA ABSOLUTISMULUI. !
(De la descop. Americei pănă la pâcea de
Westfalia 1492—1648).

A. Apusul, L. Istoria Angliei

“pănă la republica

de la venirea casei Tudor .

engleză 1485—1648,

;1485—1603.
Casa 'Tud—or
Henri
.
1509 tinde a introduce absolutismul; cconfiVII 1485—
scă 1, din
"pământurile slăbitei aristocrații (+.
p.
ie dări neinvoite de parlament, convocat foarte 102),
rar.
Pedecă ab-

. Solutismului € lipsa de armată
perinanentă.

„1509—1047, Henric VIII, căsătorit
de 7 ori; 2'femei de ale lui moarte pe eşafot; se ames
lele dintre Franţia şi Italia. — Desbinarea,tecă in resbebisericească
în Anglia: 1) a bisericei „anglicane
prin
regel
că papa nu-l desparte de Gaterina de Arag e, pentru
on, vroind
a lua pe: Ana,

Boleyn.

Thomas

Cranmer arh. o orgacontroversele reli“Sloase, are jurisdicția supremă;
ierarhia şi liturghia catolică pastrate, Slujba in limba
engleză; mănăstirile
secularizate.
2) A bisericei reformate prin
inriurirea
nizază,:

regele

şeful

biser. hotăveşte

Ye

i
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reformei din Germania.
dependinţi.

Protestanţi;

presbiteriani,

in-

Biblia engleză deprinde pe popor la limba

sa; latina şi franceza

1547—1552.

părăsite.

Edoard

VI,

minor.

Ducele

de

So-

merset şi Arh. Cranmer tutori, intăresc religia anglicană.

1552—1553.. Maria Tudor, fiica lui Henric VIII cu
Caterina de Aragon, catolică, restabilește catolicismul,
persecută pe anglicani, ucide pe 'Th. Cranmer și pune
Anglia in mare pericol prin căsătoria sa cu Filip ÎL regele Spaniei.
|
i
|

1358—1603.

Elisabeta,

fiica lui Henric. VIII

cu

Ana Boleyn, protestantă, restabileşte anglicanismul, urăşte
pe puritani care erau republicani şi-i persecută; mulţi
fug in America

punitnd

luptă cu catolicismu;

temelia

Statelor

Unite.

Mare

susține revolta Țerilor de Jos c.

Spaniei, pe protestanții din Franţa, prinde pe: Maria
Stuart regina Scoției, .catolică ce pretindea la tronul
- Angliei și avea” mare, partidă in Anglia, o condemnă
prin judecată și o ucide; susţine victorios lupte contra
marei

„armada“

trimise de Filip II contra: Angliei. —

Inflorirea, industriei şi a comerţului englez, prin căderea
celui italian, apoi a celui spaniol-portughez, prin ruinarea industriei. maure din Spania, prin proteguirea industriazilor protestanți ce fug din Franţia şi Țerile de
Jos. Compania ostindică capătă monopolul comerțului.
cu Indiile; originea posesiunilor engleze în Indii. CuFranţ Drake incunjură
„cerirea Virginiei în America.

pământul... Cartofele introduse in Europa, cu deosebire.
Irlandei; exproprietărirea locuia.
— Cucerirea
in' Irland

“tonilor, colonizarea țerei cu Englezi; Irlandezii rămăn
catolici; mare ură națională-religioasă între "Irlanda, şi
Anglia. Inflorirea. materială a Angliei și mișcarea spivitului în Europa aduce naşterea unei mari literaturi
Mi
(v. mai jos, cultura). -

1603—1688..

Casa Stuart;

IacobI Stuart: 1603—
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1625 rege

de

Scoţia

fiul

Mariei

Stuart,

nepot a lui

Jacob IV de Scoţia ce se căsătorise cu Margareta fiica
lui Henric Tudor devine rege și in Anglia. “Unire per-

-sonală intre Anglia şi Scoţia.

Istoria Scoției pănă la 1603.—In vechime Picţi și.
Scoți rasă celtică. Patru secule de lupte intre ei până
Scoţii inving c, 950. Trei secoli de năvăliri normane
şi daneze; ultima, 1263. Lupte intre Scoţia şi Anglia
(v. p. 101). Năvălirile Englezilor: Sub
Eduard 1 in
1296, 1298; - Eduard [1 in 1310, 1314 cănd e bătut la

- Banockburn. Scoţienii işi devastă singuri ţara 1322,
Sub Eduard III 1336, 1346, 1355; sub Richard [Lin

1385. Năvălirile incetează
' 1400. Țara, ruinată, agricultura ucisă; lipsă totală de. industrie. Din lipsa de
oraşe, mare putere a aristocraților, inlesnită și prin po-

siţia locurilor.

„_18170(9)
semnaţi

Regii se sprijină pe cler.

Casa Stuart in Scoţia.

urmează:

Jacob

1

Andrews, resturnat de nobili.
familia

Douglas.

tului
. clericilor,

$1437

:
Dupi doi regi neinfundează

univ.

St,

Zacob 14 + 1460 luptă cu

Iacob 111 + 1488 dă dregătonile sta-

ucis prin reroluţie.

Jacob

1V + 1513

căsătorit cu “fiica lui Henric VII Tudor. Jacob V + 1512
prins de nobili... Maria Stuart destronată,
Iacob YI
fiul ei, devine şi rege de Anglia.— Reforma, religioasă

in Scoţia,
se intinde mai ales intre aristocrați,
,
c. clerului..

din ură

„_“Xacob I crescut in idei de absolutism.
Dreptul regelui e de la D-zeu; acele ale parlamentului, concesiuni revocabile. De și protestant nu iubeşte protestantismul,
pentru, ideea că toți oamenii sunt: egali, nu ajută pe
Frideric, electorul palatin din Germania in resbelul de

30 de ani.

Insoară pe fiul seu cu o princesă

catolică

france
— ză.
Abuzuri mari în piocurarea, de bani; impru„muturi, silnice de la bogaţi, monopolizarea mai multor

"obiecte de comerţ, vin, rachiu, piei etc., taxă generală

de import şi esport pe toate obiec—tele.
Conspirația I
in contra-i. . Conspirația a doua, a. pulvere;, făcută de
catolici, căci regele favora, biserica anglicană.
Oposiţia
parlamentului,

care

suferise ' absolutismul

'Tudorilor pe

motive de reconstituire naţională şi religioasă,

renaşte
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“puternică;

refusă

solve necontenit,
„Parlament.
..:

acordare

și de doue

de

subsidii.

ori inchide

Regele

membri
.

il di--

din

1625—1648.
Carol I urmează luptap. absolutism.
Disolve doue parlamente; al 3-le: adresază. vestita tăn-.
_guire pontru drepturi (petition of. right): să nu se iee .
* dări ncacordate de parlament, să .nu se inchidă oamenii
decăt după legi, să nu se judece prin comisiuni numite
„de regele, ci prin juraţi. Parlam. disolvat, 9 membri arestați.

De

la

1629—1640

parlament, Thomas
vra să, introducă în
luţie, Parlamentul
abuzurilor, darea.în

tindu-se

guvernare

absolută. fără

Wenticorth ministru. Arh. Laud
Scoţia liturghia anglicană.
— Revochemat.in 1640 cere indreptarea
judecatăa lui Wentworth; revol-

Irlanda, p. a nu da regelui armata ce. cerca,

parlamentul se declară de şef al armatei 1642. Cromrell
şeful îndependenţilor, şeful armatei, bate. pe .rege la
Naseby,
Scoţienii il prind şi-l v&nd parlamentului 1647.
„ Cromvell” după ce alungă din parlament 81 de membri
- (Rumpfparlament) judecă şi condemnăpe rege. -Execu_tat in 30 Ian. 1648. Anglia republică.
i
. .

1

———

"Istoria Franţiei de la. Carol VIII

moartea lui Richelieu

|

pănă da

1483—1643.

1483—1498. Carol VIII.
“ liene 1495—1544. . Cause:

Inceputul vesbelelor itaputerea Franţiei in urma

-introducerei armatei permanente și sfăşierea Italiei.
Ocazia e că Ludovic Maurul ce usurpase domnia in Mi-

lan il chiamă in ajutor.

Francezii

consideraţi ca libe-

xatori. Savonarola representantul partidului francez.—
" Carol liberează Pisa, cucereşte “Neapole; dar purtarea -

brutală a axmatei nemulțărăeşte pe Italieni; Ferdinand
de Spania şi Maximilian imp. silescpa Carola 59 retrage 1495,

a

e

:
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1498—1515.

Ludovic XII,

cu. pretenții de moşte-

nire la corona Neapolei Şi Ailanului, aliat cu
papa
Alexandru VI şi tiranul Cesar Borgia. E bătut
de Spanioli

la Garigliauo.

Papa Iuliu II urinaş, lui Alexandru

“VI vrănd să înalțe. statul papal in truntea Italiei,
batepe Veneţiani prin liga de Cambrai (Agnadel)
1508,
apoi

alungă pe Francezi prin liga sfăntă (Ravena, Guinegate) 1512.
”

1515—1547. FranţI. Urmarea resbelelor
e;
cucerirea Milanului, victoria la Marignan 1515. italien
Lupte
cu impăratul Carol V spre a-i combate imensa
, putere.
Carol V aliat. cu Henric VIII de Anglia, cu coneta
bilul

de Bourbon care trădă pe Franţ, bate pe
acesta şi-l
prinde la Pavia 1525.. Năvălirea, Turcilor
face pe. Carol:V să inehee pacea de Cambrai 1529.
Franţ se aliază cu „Turcii c. lui Carol, bombardă Pisa;
apoi cu
protestanții gerniani (ducele de Cleve);
indignare ge-!
nerală, alianţa nouă intre Carol şi Henric; luptă
eroică

a Franţiei.

Pace la Crespy 1544:

Franţa

renunță la
Italia, care recade sub inriurirea, casei
de Habsburg.—
Pranţ domneşte absolut, respectat p. eroismul
seu; des„_ Yoltarea industriei; complectarea adună
rei obiceiurilor
juridice
incepută sub Ludovic IX Şi urmată de Carol
VIII şi Ludovic XII. Sporirea, venitului: sub
2 '/, milioane, sub Lud. XII 5, sub Fran Carol VII
datorii din causa luxului şi a resbelelor, ţ 1 9. Mari
a

Urmările resbelelor italicue.
Franţia perde increderea, Italiei prin rele purtări şi 1)tradar
ea intereselor
Veneţie

i şi a Florenței in pacea de la Cambrai,
părăsite resbunărei lui Carol. 2) Naşterea sistemu
lui de
echilibriu politic, de unde acea 4 diploma
ţiei secrete;

regele arănd singur in mănă soarta exterio
ară a țerei,
dispuneşi de cea interioară.
Inceputurile renaşterei
Studiului antichităței in Franţa 3) prin
atingerea, cu Italia
,
(v. cultura),

:51547—1559,

jută pe

“Henric II luptă c. casei Habsburg,
a
cu bani

protestanți

p.

care i se amanetează

Sa
Metz,
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'Toul şi Verdun

din Lorena

germană.

Pace

cu!

Filip Il la Chateau-Cambresis 1559: Franţa renunţă la,
cuceririle rioue, recapătă Calais de la Englezi şi dobăn-

deşte

definitiv oraşele

amanetate.
— Resbelele

reli-

.gioase 1555—1598 incep sub el, din introducerea re„ formei lui Calvin în Franța şi opunerea partidei catolice: Perioada T'curat religioasă 1555—1512. 1535. Calvin in Geneva (v. Germ.). Calvinismul se
intinde ăntăi intre Albigensi;in 1550 in toată Franţa c.
2000 biser. reformate; adunări secrete, destrugeria monumentelor

cultului

catolic;

sunt

persecutați

incă

de

Franţ ]. In 1558 închisiția in Paris. Regele de Navarra,
principele de Conde, amiralul Coligny etc, 'cale -

1559—1560.
catolici

Pranţ II.

duci de Guize;

Marea

.

putere a fanaticilor

Filip [| de Spânia

caută a se

- “face rege de Franţa prin ei.. Protestanţii persecutați
vroesc să fure pe regele din mijlocul lor (conspirația
„de Amboise), .
o
o

1560—1574.' Carol IX.

Caterina de Medicis, muma,

regentă, - cearcă impăcare a religiei in Colloquiul de la,
Poissy, Măcelul de la Passy. aprinde lupta: .protest, - ajutați de Elisabeta şi Palatinul de Rin; catolicii. de
Filip 1], De şi bătuţi (Montoncourt) pace favorabilă la
St. Germain 1570. Murea furie a catolicilor, exemplul

grozavelor persecuții făcute de Filip ÎI in Ţerile de Jos,.
și

intimitatea

lui

protestanților

din

Bartolomeu

1572

Colieny

cu regele,

Franţia (30,000)
(24

aduc măcelul

in Noaptea

Aug).
— Perioada

caracter tot înai mult politic,
puterea feodală, . 1572—1598.

a II-a

Sf.
cu

Nobilii caută a recapata

1574—1539, Henric: III (fost rege de Polonia) lasă
protest. cult liber pretutindene afară deo Paris. - Liga
Catolică, șef Henric de Guize, care găndeşte a se sui.
şi pe tronul Franţiei, căci Henric III nu avea moşteni“tori direcţi, ci numai pe Henric de Bourbon: rege de . -

132 .
Navarra, protestant, In Paris
rege, care pune de, ucide pe

rescoală, Henric

de Bourbon.
- Urmează,.

“1589—1792.

liga celor 16 destitue pe
Henric de Guize; mare

III se impacă și.se unește cu Henric

Henric

III
.

ucis

'de

Jacques

Clement.

Casa Bourbon. —Hen

ria IV 1589—
"1610, luptă c. Ligei (Mayenne şef),
neiub
it, fiind protestant; leapădă protestantismul şi se
coronă rege 1591,
Edictul de la Nantes 1598 pune
capăt resbelelor
„religioase: Protest. cult liber; in
4 parlainente 17, membrilor protest. Cetăți de siguranță,
intră care La Rochelle.—Restabilizea bnanțelor prin minis
incuragiare a agriculturei. „Regele incu trul Sully; mare
economie şi inflorire materială u Franţragiază industria;
iei. Plan de a
sfarma casa Habsburgilor (republica
creștină-europeani).
- Ucis de: Ravaillac,.
„.1610—1643.

Zudovie XIII şi-Riche

muma Maria de Medicis; părăduirea, licu, Regentă
comoarelor adu„Date in vistierie; Sully se retrage.
Concini favoritul
reginei. - Statele generale chemate
in 1614; uciderea
„ui Concini, exilarea Mariei, Regele
„de Luynes. Richelieu (cardinalul) impacucă: favoritul seu
pe rege cu
mumă-sa (devine ministru). 1621. Rich
elieu sfarmă DU
terea nobililor;

osăndiţi la moarte
comisii numite de Richelieu (corietabiluldupă. judecăţi prin
de Montmorency,
Gaston, b'Ornano ete, etc.
— Stric
) ă puterea politică a
protestanților luindu-le oraşele de sigur
anță, le lasă
libertatea religiei; La Rochelle luată,
16
28
— Susţi
.ne
pe protestanți in Germania şi Țerile de
Jos
p.
a
slăbi
casa de Austria in Germ, și Spani
sare interioară; liniște, ordine; a.mare Minunată organiinflorire matevială. - Inceputul mare
cultura)..

Da

lui “sec
a liter
ol
aturei'
-

franceze (+.
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NL Istoria: Germaniei de la Reichstagul de
Worms pănă la pacea de Westtalia 1495—1648.

1519—1556. Carol V.—Fiul lui Filip (fu lui Masimilian 1) și a Iohanei (fiica lui Ferdinand de Spania)
moşteneşte 'Țerile de Jos, Spania cu regatul ambelor
Sicilii și America apoi şi imperiul: german.. Impărăţie olosală- contra căreia luptă cu bărbăţie Franţ I.—.
) Reslele cu Tuvcii: Soliman cucereşte m. toată Ungaria priu bătălia de la Mohacz 1526. Regele Ludovic
II moare;

sora lui măritată

cu

Ferdinand,

fratele

lui

Carol Y, guvernatorul. Germaniei.
Lupte cu Zapolia
"regele Ungariei pus de Turci, şi cu Petru Rareș din.

Moldova. A doua espediţie a lui Soliman
jură Viena 1529. A treia espediţie 1532.

care incunMurind Za-.

-polia, noue pretenţii a 16 lui Ferdinand,
Soliman intăreşte rege pe Sigismund fiul lui Zapolia; a patra
espediție terminată in 1547; Ferdinand păstrează o
parte din Ungaria p. tributul anual de 30,000 alb,
(a cincea esp, a lui Soliman 1565, oprită la Sigeth prin

eroismul lui Zrini).—2) Reforma

lui Luther 1517. .

Revoltă morală contra abusurilor papei şi corupţiei bisericei, ca şi reformele lui WVyolifie şi Huss. Acaasta
reuşeşte insă fiind lumea mai cultă. Luther vroește in pri-virea dogmelor: măntuire numai prin credință nu și
fapte bune; nuniai 2 taine, botezul şi .impărtășenia;
respingerea fecioarei Mariei și a sfinţilor ca mijlocitori

cătră D-zeu. In privirea cultului, limba germană in
biserică, respingerea, litughiei catolice și a spovedaniei.
Corul vocal al poporului. In privirea organizărei, bise-

rica supusă statului,
ierarhiei, a dreptului
ricet dată statului;
” sertitor bisericesc.
primarea celibatului,

respingerea autorităței papale,a
canonic; jurisdicția asupra bisepreoţia nu mai este taină; preotul
Restrăngerea călugărisiului; supri-

Istoria Reformei pănă li 1555, Reforma sbucnește
în Germania cu ocazia vinderei indulgențelor (ertarea
păcatelor, v. p. 98) de Papa Leon X p. 4 adună bani,

-
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spre zidirea

St, Petru din

Roma.
— Blartin

Luther n.

la Eisleben 1483, prof. la Wittemberg lipeşte pe. ușa
bisericei 95 de tese contra papei 1517. Arde bula papală 1520.
Condemnat de Reichstagul de la Worms,
chemat p. ajutoare c. 'Turcilor,
Scăpat de principale
clector de Saxa; Luther traduce biblia, basa limbei
germane noue. Melanchton sprijine cu ştiinţă teologică

" invățăturile lui Luther.

“Intinderea reformei. In electoratul de Saxa, Ilessa,
Prusia (Electorul de Brandeburg preface țara, pe care
"0 avea ca mare comandor a ordinului teutonic (p. 100),

in ducat lumesc,

sub suzeranitatea, Poloniei.)— Reforma

în” Svedia, Norvegia, Danemarka, Islanda 'c, 1527; in
"Boemia, Ungaria, “Transilvania 1536. — Alţi reformatori,

Zicingli o introduce in Sviţera; moare in bătălia, de la
Cappel 1537 c. cantoanelor catolice; in Franţia, Italia,
Țerile de Jos şi Scoţia o introduce
Calvin e. 1530.. Zwin„Si şi Calvin diferesc in unele de Luther. .
Pregătirele

vesbelului.

Neorănduelele

Anabaptistilor,

” rescoala țaranilor provocate prin fanatismul religios 1525,
Reichstagul de la, Speicr impedecori
ă ce intindere a
“Reformei 1520. Protest la impăratul (de aice „protese
- tanţi“) și confesiunea, de Augsburg 1530. Unirea Smalkaldică,

venire a
conciliului

p. a

Susține

protest,

lui Soliman 1532
de

Trient

cu

opreşte

arma

1631.

resbelul.

(2 sesii 1645—1663)

A'treia

Adunarea

e. reformei

şi p. indreptarea catolicismului ; . ordinul Jesuiţilor fun.
dat de Ignaţiu “de Loyola 1631, p, aceleași scopuri.
După ce Carol V stirpeşte.pe corsari, sfirgeșto resbelele .

cu Franţ 1 1544,

liman 1647, incepe

și scapă de o, 4-a, năivtlire a lui So-,
-.

.
Resbelul Smalkaldie 1547—1565, Pricipele electoral
de Saxa, și contele de Hessa bătuți de imparat şi deducele Moritz de: Saxa la Miihiberg '1547. Moritz trece
la protestanți se uneşte cu Henric II de Franţia, luptă
energic. Convenţiade Passau 1552. Pacea de ln Augse
burg 1555: Confesiunile catolică și protestantă pe de- plin egale, demnitarii bisericei catolice ce ar tre la
„protestantismu să, inapoiască averile scaunului lor biseri„cei catolice (,reserratum ecclesiasticum“), :
Causele întinderei reformei. Intirderea culturei în„lesnită prin tipar... Revolta c. nemoralităței clerulu
ca»i tolic; c. exploatarea, bisericei german
'de e
Secu„. darizarea, averilor bisericeşti de cătră principipapa.
i ce treceau
la reformă, fiind că biserica protest, era, intrețin
ută de

135
In contra aStat, nu avea nevoc de avere particulară,
cestei secularizari se indreaptă rezervgtum ocelesias:
.
ticum.

_
.

Efectele reformei,

Proclamarea,

libertăţei

cam

dată e relativă,

cugetărei,

Libertatea

cu totul oprită de biserică pănă acum.

căci reformatorii cereau

față

de o

cu

papa libertatea interpretărei, dar nu o acorda altora
.
(Calvin arde pe Serret etc.); dar principiul autorităţei e
germane.
musicei
a
şi
literaturei
ea
Desvoltar
—
sguduit,

Împăratul Carol V văzând că prin pacea de Augsburg
Sau nimicit-speranţele sale a reinființărei unei, unități
politice și religioase in imperiu, abdică în 1556 lăsănd

Spania cu 'Ţerile de Jos,

Sudul Italiei

lui seu Filip II, ear imperiul german

şi America

fiu-

fratelui seu: Fer-

|

- dinand.

1536—1575, Ferdinand 1 (—1564) şi Maximilian N.
sub. acestia, liniște in imperiu dar multe intrigi intre

catolici și protestanți. A 5-a năvălire a lui Soliman 1565.
Rudolf II.. Astronom, neingrijeşte tre„1516—1612,
bile imperiului; intrigile, .persecuţiile se inmulţesc și
dau naştere in curănd resvelului de: 30 de ani
|
e
a
1618—1648.
partizi
Jesuiții lucrează prin scoli la formarea unei and
de
„care să persecute pe protest. Arhiducele Ferdin
Crain_(astro“

„
.

Austria i persecută in Stiria, Carintia, şi
-Chapelle .
nomul Kepler alungat din Gratz). In Aix-la i.
În
alungaţ
primarul ce era prot. destituit, predicatorii
iune caDonauwârth (Bavaria) protest. turbură o proces
religioase.
tolică; orașul pedepsit cu perderea libertăţei
d reserPrincipii prot. urmează cu secularizarea, câlcăn
A
vatum; catolicii se opun.
ul . Palatin,
1608. Uniunea protestantă intre Eleetor
alţi
burg,
Brande
de
aful
Markgr
Baden,
berg,
Wârten
CaLiga
etc.
Ulm
urg,
Strasb
oraşe,
multe
principi şi
cei 3 urhiep.
tolică intre Maximilian duce, de, Bavaria,
Antătia ciocnire in lupta p.
mai mulţi episcopi et— e.

„moştenirea, ducatelor Tilich, Cleve şi Bers.

.

i de Ru1609. Scrisoarea de majestate dată Boemie
„locuitorilor
dolf. lăsănd voie liberăa zidi biserici prote

din

oraşe

și

din

posesiile lumești.“

Protest.

zidesc
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o biserică pe o posesiune episcopală catolică, Ancheta
regească dă dreptate catolicilor,
Graful Thurn .aruncă

pe

iereastă consilierii regești

ceputul

Martinitz și Slasata.

resbelului 1618,

-

1618—1625. . Resbelul boemic.

ajutați de uniune.

1619;

la moartea

In-

Boemii sub Mansfeld

După Rudolf, urmase Matias 1612—

lui se

alege

Ferdinand II 1619--

1637, ear protestanții aleg alt impărat pe Frideric V
electorul Palatin, ginerele revelui englez Iacob |. Protest. bătuţi la Jantele alb lingă Praga 1620; perd toate
drepturile păcei de Augsburg și drepturile civile.
_1625—1629.
Resbelul danez.
Christian IV regele

Danemarcei,

cumnatul

electorului

Frideric

Y intervine

in luptă. Impăratul p. a nu atărna de Maximilian Și
liga catolică,- pune pe Iallenstein să facă o armată pe
propria-i socoteală. Christian bătut de Tilly generalul
ligei la Lutter

-

in Brunswig

1626.

Pacea

de

la Liibeck

p. & impedeca unirea lui Christian cu Svedia. Edictul
de restituțiune a averilor secularizate de la pacea
de
Augsburg in coace, (2 arhiep. Magdeburgşi Brema,
12
episcopate,

- multe

mănăstiri.)

Wallenstein

executează

"edictul cu mare barbarie.
”1630—1635. -Resbelul svedez, Alungarea ducelui
de
Mecklemburg neam regelui Svedez Gustav Adolf,
aju-

torul dat de -YVallenstein regelui Poloniei e; lui G. Adolf,

il fac sprijinitorul protestanților.- Tilly devastă
Magdeburg.1631; e bătut de G. Adolf la Breitenfeld
1631;
Wallenstein de asemene bătut la Liitzen 1632
unde

-

G. Adolf insă moare. Generalii sei Gustav
şi
„ Bernhard de Weimar sub cancelarul 'Oxenstiern Horn
cel
aliat cu Richel
ieu, urmează resbelul.
Richelieu
căpăta Elsasul și Lorena germană. Wallenstein tinde a
moare
ucis 1634. Svedezii bătuţi la Nârdlingen.
Pacea, de la

Praga 1635.
cularisate

de

Edictul de restituție

la 1595

in coace. -

numai p. averi se-

_1635—1648, „Resbelul suedic-francez,
“Bernhard de
„Weimar in serviciu francez, Baner
, Tortenson bat pe

Ia
[

|

“imperiali la Breitonfeld “1642.
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Cond6 şi

'Turenne de-

:. = vastă
* Palatinatul și Bavaria.
Amestecul streinilor cu
totul politic, care tinde a rupe părți din Germania, -dez„chide ochii principilor germani.
E
a |

1619.

Pacea

de Westfalia.

1) Pacea

de Augs-

7

burg mănţinută, întinsă şi la Calviniști. Edict de res-.
tituție numai de la 16214 in coace. 2) Despăgubiri
p.
„Franţia, Svedia, Brandeburg, Mecklenburg, Hessa, Cassel,în bani şi pământuri: 3): Pranţia și Svedia garau- „tează pacea. Amestec vecinie in Germania.
4) In in: ;.
-terior: ruinarea puterei impărăteşti; legi, resboae, pace,

dări, alianţe nu poate face fără, invoirea Reichstagului. -

Fie care principe, oraș liber işi regulează autonom-.legile, poliţia, dările, armata sa proprie; ci potface tractate intre ei și cu puteri streine, numai nu c€. impăru__tului.. Bavaria. devine stat electoral (al S-le).
— Pacea .. : “de Wesfalia este basa, ruinei Germaniei. pentru doue
- secule. Sfăşietă prin desbinarea nenumăratelor, state: ....

" interioare,e totdeauna sub inriuricea streinilor mai ales -

cea franceză. Devăstările resbelului” de 30 de ani intărzie .
inflorirea materială a Germaniei şi a literaturei ei toc-- -.

- mai "pănă la perioada: IIL.a, istoriei
7

Totuşi

moderne.

cea mare in Germania e favorabilă
descentralizarea
_
culturei.

.

a-

tunci

Istoriei

IN
«

Svediei

pănă

In

Iu tim-

Gustav Adolf.

puri mai vechi Sredia, Norwegia, Danemarca, lăcaş „lo
pirați normani, danezi ete.— Crestinismul introdus priu î"ep. de Brema şi călugări din Corvey 900, Norwegian. .

detine regat sub IIarald, Danemarca sub Gorm,

Ş

“sub

o

g.
— Rollo
Inglin

in Normandia 9Il.

Sedii.

Canut cel Mare

in Danem. 1017—1035 cucereşte Anglia şi Norvegia.
Ea
.
". Creştinismul triumfă, .
.
Danemn.
de
Margâreta
„1997, + Uniunea Calmarică, .

-

uneşte şi coroanele Norvegiei şi a Svediei: unirea nuine-păuă Ja Christian. HI 1012-care
mai personală,

- vra să stabilească

absolutismul

tismul, este alungat,
1520.

Gustav

unirea:se

YVasă

și favorește.

desface,

rege. in Svedia

protestau-_
CR

c, lui Christian;

-
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„introduce

protest. in Sredia. Iesuiţii sprijiaiți de Sigis.
regele Poloniei caro -a, fost
rege al Srediei vrau
să restoarne protest, Sinodul de ȘIUpsal
a 1593, Carol
IX ales rege, tatăl lui Gustav Adolf,
a
mund

-1V. Istoria Spaniei de la moarte
a lui Ferdinand

„Pănă la pacea

de Westfalia 1516—1618.
1516—1556.
Carol V impăratul german e și rege
de Spania. -Această mărită imens
prin 'Țerile de

Jos,
- „regatul ămbelor Sicilii şi descoper
irile americane. Mare
“strelucire a, coronei spaniole.
Carol domnește absolut; „revoltă sub--Don

„..:1521.

-15

Juan de Padilla năduşită
Istoria se confundă cu a Germaniei la Villalar
(v. acolo).

56—1598. Filip II.
tie și absolut, 1) Gro„-zava. persecuție a protestanțilFana
or aduce revolta Țerilor
„de Jos. 'Țerile

de 'astăzi Olanda şi Belgia pline
de
oraşe industriale: şi comerciale,
in. care se inrădăcinează
„Puternic protestantismul,
Filip vra să introducă epi:copii noue, hotăririle conciliului.
de Trient Și inquisiția.
Nobili se unesc cu clasele de
jos
mund, Hornşi Wilhelm de Oran („Gueus:) sub Ezia; sfărămarea bisericilor “catolice;

“deță. inlocuită

Margareta, de Parma

prin

cumplitul

ce guverna cu blăn-

duce de Alba;

consiliul
singelui 1567; 100,000 prot.
fug in Anglia şi Germania,
Introducerea de. dări fără
. ge„> Derale aduce lupta 1568 consimțimăntul statelor
cu
„1573, Don Luis -y Requesens guvernatorii Alba 1567—
de Austria 1567—1578, Principe1573—1576, Don Juan »
le de Parma. Acesta
acoardă libertăţile politice,
și
prov
incu
ile de Sud (Belgia) “SC. Supun,, - Cele * de Nord.
fac “Uni
1519.cerănd şi libertatea religioa unea de la Utrecht
să,. şi urinează lupta,
susținute de Elisabet
a. —
“IL. Incercare. de a ajunge 2) Lupte cu Franţia, Henric
“rege: de Franţia prin liga
Guizilor:; sprijine

oliciîn Franţia c. protesta
*. lor. — 38) Luptă cu peAngcat
nţilia
.
"cismul ca barbat a Mariei Incearcă a restabili cutoliTudor. - Mar
Armada e,
-. Elisabetei pentru că ea sprijinea pe proteea
st, si ucisese |
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pe Maria Stuart, este sfărămată, Fratele seu Don Juan
de Austria batepe Turci pe mare la Lepanto 1571.— . Cucerirea Portugaliei 1581.— Marea inalțare a Spaniei

prin descoperirile .geografice:

r.

mult

aur

şi argint

în.

„Spania, inlocueşte pentru un timp scăderea puterei
'a-- - gricole “şi industriale prin alungarea
Maurilor.
o

-1595—1621.

Filip (II. - Armistiţiu cu Țerile de Jos .

1609. Spania slăbeşte mult prin alungarea.şi a Mau-viştilor 1609; lovire totală in industrie şi agricultură. ,
'1621—1965.
Filip 1V. Portugalia
-se face neatăr-

„mată “sub ducele de Braganţa 1640. Prin pacea d
Westfalia se recunoște neatărnarea celor 7 provincii:
- Olanda, Seelanda,
Utrecht, Geldern,
,
zi Groeningen,
land, Over-Yssel. (Olanda de astăzi).
Starea iuterioară.

dar religioasă (v,. cultura)... Pe 12 1626, sunt 9000 mănăstiri de barbaţi, 30,000 membri in.ord. Dominicanilor. :

.

i

Inquisiţia, înstrumont a, bişericei

şi absolutismului inăduşă ori ce libertate -a găndului sau „politică; științele cu totul ucise afară de descoperirile
„geografice de o mărime neauzită, Literatura, iusemnată .

ROI

h

Frieslei

7

“Numai:in

diocesul

Calatrava 18,000.

„ticilor (preste

şi

Sevilla

14,099

preoți;in

acel

de

Nenumărate auto-da-fe, arderea ere-

100,000)

la

copii de se desfătează.

care poporul merge

cu femâi

a

In privirea economică, (ara perde agricultura şi iu. -.
«lustria maură fără a o inlocui; Spaniolul
'nu lucrează;
- mai toți sunt soldaţi sau preuți. ” Aurul şi argintul A-.
mericei trece prin: Spania pentru a merge la popoarele

industriașe care

munceau și se imbogăţeau;

mare

să-

Tr

„răcie a Spaniei; populaţiile americane
'in loc de a fi
» măuţinute, sunt exploatate
şi nimicite prin lucrări barbare. Minele scad in producere,. care incepe a custa

“Dani.

x

lană;

(In 1536 in Sevilla

în 1621 numai

400.

a UL numai 6,000,000 galb.

1600 de

stative p. matasă

Venitul

statului

și

sub. Filip

“Foametea, se incuibă in țară).
.

|

|. Y. Istoria “Italiei de la inceputul vesbelelor.
„italiene pănă. la pacea de

Westtalia 1490—1645.

1) Puterea: papală.
— a) În genere ca putere

sericească

bi-!

lovită “prin reformă, - In contra:ei se intă-

:

-.
N
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„zeşte ăntăiu, prin Zesuiţi, ordin relig. fundat in Paris
de Ignaţiu de Loyola 1534, recunoscut de papa Paul
JL 1540.
Organisare ierarhică, ascultare oarbă, renunțare la. ori ce alte legături lumești,
Scopul lor este
_lăţirea crediuței catolice (collegium
"de propaganda fide),
“nimicirea
protestantismului și a - libertăţei cugetărei,

“Mijloacele lor sunt instrucţiunea şi educaţiunea, copiilor
-in.scoli numeroase fundate de ei, spovedania, prin
” spioneazăşi determină, găndirile popoarelor. Principcare
ii:
„în instrucțiune uciderea neatărnărei spiritului: in edu-

cațiune trezirea egoismului,. vanităţei și mândriei,
in
morală; scopul justifică, mijloacele, jurământul nu Icagă
dacă în minte găndim in contra-i (reservatio mentalis).
Pe -lângă Iesuiţi, alte ordine relig., Capuţinii
153,

Soeurs de charitâ 1734.—Oprirea cetirei cărţilor pericu-

„oase autorităței papei. Index librorum prohibi
torum.
"— Hotărirele conciliului de 'Trient 15460—1563,
prin

„care se lămurese dogmele bisericei catolice, se proclamă infailib
ilitatea lor, se admite o morală mai severă a
clerului. Papa are singur dreptul a le interpreta. Sunt

priimite in. Italia, Germania şi Portugalia fără condiţie,
in Spania

şi Belgia cu respectarea prerogativelor re„gești,. in Franţia numai in ceea ce priveşte credința.
„Prin aceste mijloace mai luptă, papași biserica "contra

„ideilor noue;

totuşi

fără succes

(dovadă

revoluţia

- "Anglia, domnia lui. Henric IV și. Richelieu in Franția,in
triumful reformei.in Germania, prin pacea de Westialia;
neatărnarea Olandei ete. etc.).
Ia
b) In. Italia ca. putere politică, papii sunt insemnaţi.. |
: Alexandru VI Borgia 1492—1503 amicul Francezi
lor,
".Corupție neauzită; atăt el căt Şi doi fii ai sei Gioianni ..
„Și Cesare

Borgia,

trăesc

in incest

cu: fiică-sa

Lucreția

- “Borgia; ucideri prin asasinate şi otrăviri
a tuturor co„lor protivnici. . Fiul seu Cesare Borgia
„Tan a lui Machiavelli) duce de Romagn (modelul de tia, o parte. din
” statele. papale; absolutismu complit;nimicire prin. tră"-dare și inșalare a tuturor celor ce
se opuneau. Totuși
„EL
Sunt.

proteguitori ai artei

și culturei
— Tuliull
.

1593

,
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—1517 resbeluic, injosește Veneţia, alungă pe Y'rancezi,
cucereşte Bologna, Ancona, Ferrara. Plan de a face
din statul. papal “centrul Italiei (v, p. 180).
— Leon X
„1917—1522 marele proteguitor a renașterei italiene,
favoritor ştiinţelor şi artelor.
— După el mai mulți pănă
la Gregoriu XIII 1572—1585, reformatorul calendarului
(ziua de 4 Oct. 1582 se numi 15 Orct.).
Dă
2) italia superioară,

Descoperirea

Americei

și a,

„noului drum la Indii prin jurul Africei, desvoltarea comerciului

ruinează

spaniol-portughez

cometțul

apoi - olandez

Veneţiei, Genuei

și englez,

şi a altor

oraşe.

AMilanul (ducat) cade sub Spanioli după bătălia de la
Pavia care-l stăpănesc in toată această perioadă. Ducatul de Toscana (Florența), sub Medicis restabiliți la
1530 prin Carol V, decade necontenit in putere. De.
asemene cu celelalte mici state italiene. Savoia şi Pic-

montul incurcate in resbelul dintre-Franţ 1 și Carol V

perde multe posesii co le recăştieă ducele Emanuel Fi-

libert in tratatul de Chateau-Cambresis.

a

3) Italia inferioară.
Cucerită de Francezi, Carol
VIII 1495 şi Ludovic XII impreună. cu Ferdinand Ca-:
tolicul. Desbinare intre Francezi și Spanioli; Francezii bătuţi la Garigliano. - Neapole și Sicilia sub Spa-

ia 1504.

"Țara se

ruinează

sub

Spanioli

prin

dări -

enorme intrebuințate nu pentru imbunătăţiri. în ţară .
ci p. nevoile Spaniei. Acumularea moșiilor: in mănile
bisericei. Revolta

lui

Afansaniello

16417 fără

resultat.

4) Starea de cultură a Italiei. Prin marele bo- găţii a le orașelor, viața luxoasă şi desfrănată a cleru"lui şi delăsarea severităţei 'bisericeşti, prin multele rănăşiți a le antichităței, gustul de cultură inspirat prin
contactul cu civilisația maură, incepe in Italia ăntti acel mare avânt al spiritului spre științi, literatură și
arte care se numește Renașterea, şi din Italia se intin:
de. peste Europa.
”

.
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VI. Cultura
-

și fouomene generale apusene
I. Descoperiri,
A. Descoperiri geografice. Inlesnite prin busolă;
(7..m. jos). Intiuderea, navigației ăntăi in Portugalia

unde

sub

Henric Navigatorul ș 14160 se descoper Madera, .

„ Insulele Canare, Azorele, Guinea (inceputu comerțului
cu Negri); sub Joan [I 1481—1495, Bartolomeu Diaz
trece. Capul Bunei Speranţe. Idea căutărei unui nou

- drum la Ind—ii.
Căutarea lui de Christof Columb, ge-'
novez in serviciu Spaniol, mergănd tot spre apus il con-

duce

la: descoperirea Americei 1492, *)_

Căutarea priu
Vasco di Gama 1495. Po-sesii portugheze in Indii inființate «le Aibuque
rque şi
WAlmeida. Posesii spaniole in America (numită
la Amerigo Vespucci care face primele hărţi a le aşaAme-de
ricei) prin
jurul Africei se realizază de

-.

Fernand Cortez care cucereşte Mexico 1521
Si Pizarro care cucereşte Peruviul 1535, Blagell
an porjughez. incunjură pentru ăntăia oară pămăntu
l 1519—

591..
.
Urmări. — Aflarea că America e o nouă lume, demonstră, falşitatea, geografiei şi etnologiei biblice. —CAlă„ toria în jurul pămăntului demonstră vederat că e rotund,
— În privirea comerțului, stremutarea lui din orient
(Italia etc.) in occident (Spania, Portugalia,
Anglia, 0landa, etc.
— Marea
)
'cătime de metale preţioase, aduce

eftinirea acestora; adecă scumpirea tuturor obiectelo
r.—
cartofei, popuşoiului introduse in Europa
pe la sfirşitul secol. XVI,
a

Descoperirea,

B. Descoperivi ştiinţifice. Noul sistem planetar,
soarele centrul universului, nu pământul, desc. de Xi-:

colaus" Copernicus

polonez

4 1543,

de Brahe ț 1601 care susține vechiul

: Kepler

netelor.

din Gratz + 1631 descopere

Galilei

din Pisa, + 1642

combătut de Tycho

sistem plotemaic.

legile

desc,

mișcărei pla-

legile

căderei

corpurilor, a le pendelului, termometru ete,
Ru
.
AR
.
Urmăr—i.
]dea că fenomenele nâturei sunt supuse
unor legi nestrămutate și nu vroinței unei ființi
superioare.
-

miei

Neincrederea în

bisericeşti.

minuni.

a

Falsitatea astrono-

C. Descoperiri mecanice. 1)
” tic adus poate din China de MarcoBusola.
-Polo

-

*)-

Columb ajunge
St. Salvador,

in 12 Oct, la ins. Guanahani

Acul magne1295; aplicat
numită

de el

;

9
Ja navigația de Flavio-Gioggia din Amalfi-1302.

2) Pul-

ereu

intinde. --

de tun,

cunoscută Arabilor,

de la care se

in Europa; intreb. de Englezi in resbelul de 100 de ani.
".3) Tipografiae. 1450 desc. de Guttenberg. Fust şi

„Schifier in Maianţa.
Cea ăntăi carte tipărită, biblia, in
1456. (Tipografia se întinde în Italia 1464, in Franţa
şi Olanda 1570. in Sviţera, Anglia și Spania 1414, in
Mexico și Peru 1458, -1586, in Transilvania apoi in țerile Romăne c. 1570, 1630; în America, de Nord 1640,
in Turcia, 1726, in Egipet 1822). Hărtia de bumbac introdusă ăntăi de Arabi in Spaniă €,:1300.— „Gazetta“
in. Veneţia in“timpul resboaclor cu. Turcii. 1563,
Gazette de France 1631, cele mai vechi scrieri periodice..

— Numerul de cărți. tipărite de la 1470—1500: In Veneţia 2835, Milan 025, Bologna 298, Roma 925, Paris

151, Colonia 530, Niiremberg 382, Leipzig 351, Basel
320, Strasburg 525, Augsburg 256, Lowen 116, Maianţa

184,
„4.

Deventer 169 , Londra

Pănă

in

1559 in

Scoţia

130,

Oxford 7, St. Albaus

numai 7 cărți tipărite... In

“ Spania cea d'ăntăi carte 1474 „despre zemislirea fecioa-"
cei Maria,

,

|

,

i

- Drimiiri,
=- Busola face posibile descoperirife geografice; inainte se călătorea numai pe lăngă țermuri.
Pul- :
berea, de tun ruinează armatele feodale, face cu putință
răsarmatele permanente, 'Tipografia inlesneşte repedea
păndire a găndirilor, eftineșto “cărțile şi le inmulţește,

a devine cel mai puternic element de civilizație.
„11.

Renaşterea literaturei antice.

- A, Talia. Incepe cu studiul dreptului roman (v. p,
98), 'din care rezultă o cunoştinţă mai bună a limbei
latine clasice, -Scriaul şi: cetitul cunoscut in orașele comerciale.. Luxul aduce gustul de colecţie de vechi ma»
- nuscrise, statue monede eto.; marii poeţi italiani din see. .
„XIV Dante $1821, Petrarca + 1974, Boccacio “+ 1875
admiratori ai scriitorilor aatici, mai cu samă

ai lui Vir-

gil.. Boccacio scrie „descrierea vieților eroilor romani,“
EL cunoaşte limba elină, aduce in Florenţa pe Leontius .
Pilatus cel ăntti profesor de limba elină in Europa,
La 1395 Chrisoloras predă elina in Florenţa. Prin con-ciliul e Florenţa, apoi m. ales prin căderea Constanti
nopolei 1453 mulți Greci în Italia

Chalcocondilas, Teodor

Gaza etc.),

(Bessarion,

Lascaris, *

Antichitatea

elină

incepe a fi cunoscută.: Renaşterea, acestor studii proteită, prin Cosmo de Medicis, L.orenzo de Medicis, papa

1008

ful celui din urmă,

Biblioteci in Florenţa, în

14.1
Vatican. . Academia

platonică in Ylorenţa. _ Celebrul în-

vaţat Picus de la 2lirandola.

DB. Germania.

.

Studiul antichităţei prinde adinci ră

" Qăcini. - Heidelberg, "centrul intelelectual intre Italia, |
Germania şi Franţia. Reuchlin
+ 1522 serie un dicţionar
latin (in 27 de. ani are 93 de ediţii),-o gramatică grecească, una ebraică, o istorie universală, “Mare luptă
cu Dominicanii din Colonia asupra, periculosităței cărţilor evreeşti şi elene,
Erasmus: 1536 luptă ce. scolas„“ticei şi.a călugărilor (Lauda, nebuniei, .0 satiră e. preuților): Editează, evanghelia, în grecește şi latineste, Jleanchton, Ulrich de Jutten + 1523 intăriţi prin studiul
„ antichitățer Sprijin reforma („Epistolae -obscurorum vi-

„Sorum“, satiră de FHutten), Societatea, renană și cea din
Strasburg p, stadii umanistice.
C. Franţia.
sius, Casaubon

Mari editori ai autorilor vechi; Salma.
+ 1614, Scaliger, editează pe Aristotel,

Strabo, Dionisius de Halicarnas, Ateneus, Teofrast, DioLaertius, Persius, Polibius, Teocrit etc. ete. Robert
Estienne + 1559 scrie tesaurul limbei latine. şi Henric
Pstienne + 1598 tesaurul limbei grece, colosale opuri
.
exicale,
gen

BD. Olanda, Filologii Gracvius, ITezasterhois,
+

Urmări. — Insemnătatea studiului vechilor scriitori este

1) că prin osteneala minței pentru a pătrunde ințelesul
lor se naşte spiritul de critică (trei piedici: a) forma
materială Qin causa relei stări a manuscriptelor;
limba, Intină şi grecească puţin cunoscute; c) ideilă b)streine
a le lumei vechi —2) Ideile antichităţei indreptate aşupra,
statului, 2, bunei stări materiale şi petracerilor fisice și
intelectuale preţuind libertatea, virtuțile cetăţeneşti aduc
„0 Sferă cu totul nouă de găndire in Europa cea reli-:
gioas— ă3) Fonna
plină de măcstrie a literaturei cla:
sice deprinde spiritele să-şi coordone ideila regulat și
să fe exprime frumos, Operile clasice desin modeluri

„Pe producerilo literaturilor naţionale.

LII, „Literaturile naţionale,
„Literaturele populare
tică devin
Jiteraturele
lor motirată

(+. p, 95) luănd forma artisoriginale- naționale, Naşterea

prin fapte inseranate petrecute in popoare
unite cu.o bună stare materială si o linişte.
interioa
De acea timpul ivirei lor este deosebit după popoareră:
,

i
a

|
A.

aşa.

Italia.

Precum

şi literatura

„Dante

(v. p. 9S)
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în- genere toată” cnltura

naţională

se

naşte

modernă

ăntăi

in Italia,

stabileşte limba, italiană in marele poem

„la divina, Comoediat.
Petrarca 'poet liric scrie „le
rime“.
Boceacio intemeitorul ,prosei italiene
. scrie „il
decamerone“ (v, p. 143). Boiardo i 1491 „Orlando iramorato“.: Pulci 4 1487 „Morgante maggiere“.. Ariosto
+ 1533 io de temă poesia poporană epică franceză în
„Orlando furioso* (SO de ediţii in 100 de ani). '.Z. Tasso
+ 1595 inspirat de amintirea, cruciatelor scrie „la Ge- rusaleme liberata., Istoricul şi politicul achiacelii +

1527.

Guicciardini + 1549

serie ist.. Italiei.

Surpi +

1623 Ist. conciliului de Trient. Davila + 1631. st.
resbelelor civile franceze.
B. Anglia.
Chaucer + 1400 satiric, amicul lui Wy-

clifte, Spencer poet. + 1598. Schalespeure cel mai mare -

poet dramatical lumei 1564—1616. Ben Johnson, drame;

Milton
1674 serie „paradisul perdut.“
C. Spania şi Portugalia.
Hernando de Herrera +
J598

poesii lirice. Mendoza 4 1575 istoria resbelului

Grenada.

cu”.

Camoens ţ 1569 in poema „Lusiadele“ căntă

descoperirile marelor navigatori. Cercantes + 1616 scrie
„Don Quixotte“ roman ce ruinează câvalerismul prin.

ridicul. Lope de Vega + 1635, Calderonde la: Barca +
1651 mari autori dramatici.

Moreto + 1669 scrie drame,

'Poată literatura spaniolă apasată de religie, 'Toţi: autorii
persoane bisericești.
..
|
D. Franţia,

franceze cn

a literaturei
Prima, perioadă

totul sub inriuvirea antichităţei, limba latinizată.
+ 1544 poet de madrigale şi epigrame.

„seful

şcoalci romanizătoare. . Jodelle+

onsard

1552

A/arot

+ 1685

:

incearcă

rame după modelul antic.. Mabelais 4 1553 combate
această scoală (romanul „Garpantua”) Halherbe «+ 1628

1630 scrie îst,curăță limba franceză. A. db Aubigne
N
“Hughenoţilor adică a protestanților.
- A doca perioadă s, literaturei. mari franceze se des„voltă în perioada următoare de şi rădăcinele ci sunt - .
toate in perioada aceasta,
franceză .

|

:

Academia.

fundează

Richelieu

'

.

:

In Germania mu se desvoaltă în această perioadă o
” literatură insemnată, națională de ai sunt oarecare ince:
puturi, |

n

,

TV Arta,
A? Italia,

iaucă,

la fzuztea

1) Bioturat

tuturor „naţiilor in cultura ara

Gioito . 1000 și Cimabie contirăa.
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„ puranul seu fac pictură religioasă ănză mult Superioară

celei de icoane, din reacal de mijloc. Cimabue aplică
perspectiva.
Sebastian del Piombo + „1547, Andrea del
Sarto + 1580, Alichel- Angelo pictor, Sculptor, poct şi
arhitect, unul din cele mai mare gerii artistice, zugrăveşte intre altele judecata de pe urmă în capela Sixtina
din Roma (şcoala florentini). Rafael Sanzio + 1520
intre alte nenumărate capo-dopere
Madona
Sixtina;
Giulio Romano + 1515 (sc. romană).
Zițian + 1516,

Paul Veronese+ 1958, 'Pintoretto + 1594 (sc. venețiană).

Leonardo da Vinci + 1519 zugrăvește cina de taină pe
păretele unci măvăstiri,. trăeşte la Milan, apoi chemat de

Franţ I in Paris; Corregio + 1543 unul din cei mai în-

căntători pictori (sc. lombardă). Intre nenumăraţii pictori, scolari acestor mari maestri se insamnuă cci trei

fraţi Caracei + 1600, Domenichino 4 1610 Guido Reni
f 1642, Salvator Rosa +; 1673.
2). Sculptura. Ghiberti + 1455 din Florența, lucrează
in broaz, Michel Angelo; intre altele Moisi pe mormăn„tul papei Iuliu IL in Roma. Benvenuto Cellini To
3). Arhitectură. Brunelleschi + 1444 ănttiul arhitect
care părăsind

stilul

gotic

al veacului

de mijloc revine

“la arhit. antică. Bramante $ 1514 incepe zidirea Sf.
„Petru din' Roma, Michel Angelo 4 1563 zideşte vestita,
cupolă la acea biserică. Palladio 4 1580 arhitectul frumoaselor palate din Genua și Veneţia.

„8. Blusica. (In veanul de mijloc, epise, Ambrosius

din Alilan + 891 introduce căntarea în serviciul dumne- Zeesc, Gregoriu cel nare papa++ G04 introduce căntarea
-Cu

mai

multe

voci.

Guido

di Arrezzo

sec, XI invene

tează, noatele), Palestrina + 1591 creatorul
mu” Sici religioase. Scarlatti + 1725 îq, Opera,marei
se naşte
pretutindene, alungănd dramele imitate duvă Seneca,
B, Celelalte ţeri. In Olanda fraţii van Eyck + 1426,

1445, P. Rubens + 1640, Rembrandt 1674. Desroltarea

picturei

de

„genre*

acocă

viața actuală in deosebi

mers +

1635,

de

representarea

de scene din

marea pictură istorică. Tee

Ruysdael + 1651, Paul Potter

T 1654—
Iu Germania trăesc Hans Holvein + 1654 zagrăreşt
o
dauțul morţilor, Albrecit Dârer + 1518.—In
celehrul Murillo + 1652, Velasquez + 1660.—In Spania
le Pousain + 1655, Lesueur, Ulaude Lorrain Franaţiu
$ 1082, Toţi acestia, sunt pictori; in celelalte arte, aceste
teri

de și un 'reproseutânți, accatia. ua au valoarea

istorici
a artistilor italieni, De mentiuinat suut eulptorii francezi

147.
Jean Goujon, Germain Pilon, musicul german Tohan Eccard

care deşvoltă corul protestant,

„Y. Teatrul.
Inceputuri din

Veacul

-

de Mijloc: Stariţa Hroswitha

scrie, inspirată de Terentius, ma multe piese, căror le
„dă caracter religios c. 930. Afisteriile suut representări
dramatice religioase a unor scene din biblie, născute in
uritul mănăstirilor, pănă la 1270 in limba latină apoi in
limbile populare. De aice incepe a predomni caracterul

comic, m. ales prin rolul diavolului care este represen-

tat ca un caraghios.

Astfel se desbină cu incetul teatrul

de religie, luănd de raotive lucruri lumești, ăutei in Italia,

.
-

apoi în Franţia („avocatul Patelini 1449,) In sec. XVI
incepe. comedia serioasă şi: drama; în Italia, Sofonisba :
după Eunpides de Trissino, Rossimunda după Seneca
de Rnccelai 1514. Introducerea, dramei cu musică, Orfeus .
de Politiuno. Prin . introducerea recitativului opera se
completează €. 1609; in Veneţia, de la 1637-1630, 8350
Opera se introduce în Franţa. in "perioada
de opere.
,
|
.
:
.
,
următoare.

|

YI. Filosoda-

|

|

Aontaigne + 1592 feancez, sceptic, atacă religia și ideile

“ predomnitoare. Giordanno Bruno + 1600 italian, este
panteist, ars de papa. Baco di Verulau4 1626 englez,

nimicirea scolasticei; introducerea metodei experimentale

în locul logicei lui Aristotel

De

aice

propăşirea

cea

p.

mare

descoperirea, adevărului.

a

ştiinţelor

naturale.

Descartes+ 1629 francez, respingerea, scepticismului, basarea Alosofiei idealistă pe esența ființei omeneşti, găndirca;. „conito ergo sum“, Floles englez, materialist ;
sustine absolutismul. Hugo Grotius 1 1645 olandez, pune

ănteile base a dreptului public prin cartea de iure belli
ac pacis, luptă p. libertatea, mărilor comhatând pirateria
şi capturele.—ln alte ştiiuţi se insamnă medici; Vesale
şi Ambroise Pare, Gessner fundatorul botanicei, Cuiacius .- şi Godofredus mari iurişti francezi. Se fuudează acadeinii de ştiinţă: Academia secretorum naturaleîn Neapole
1560; A. del Cimento iu Florenţa 1637; Royal Society.
în Loadră. 1615; A. des Sciences in Paris 1666.

mg
B. Rasaritul,

|
Ş

(De Ia supunerea peninsulei Balcannlui de Turci
pănă la, pacea de
.
„* Oarlovitz,

__X. Istoria

„med |, păuă
1481—1512.

e, 1500—1699). -

Tureilor

la paeca

de

la moartea -lui Maho-

de Carlovitz 1481—1609,
Baiazet II, lupte cu fratele său Djem

"1495. Luarea Besarabici de la Stefan
cel mare 14$4
0% p. 120, 193). După un resbel
cu: Vencţia 1499—
- 1503 resturnat -prin fiul seu Selim, favori
tul Lenicerilor.
—Selim JL, -1512—90 “ucide pe fraţii
-sci. Resbel cu
"Schach Ismail al Persiei ;. cucerirea Mesop
otamiei 1515
şi a Egipetului. 1517 *)... “Sultanul uneşt
e
in persoana
„Să şi

demnitatea, religioasă de Calif. -

„1520—1567.

|

Soiiman 1. Culmea,

intinderei şi inflorirei imperiului. otoman.
1).. Resbel cu Ungaria Și cu
"Ferdinand în 5 espediții 1521—166
7 Q. 133), in acelaş timp resb. neintrerupt

cu Carol V,.

pe apă (Chair„redin Barbarossa și Andreas Doria);
amiciție cu Franţ
I, şi Henric UI, de Yranţia care dobân
desc pioteguirea
„Creștinilor: şezători şi a pelerinilor
din. orienţ.. Rezultat: cucerirea unei părţi din Ungaria cu
Transilvania; pen- .
tru partea. ramasă lui F erdinand, aceas
ta plăteşte pe an
”.. Porţei 30,000 galb. 2); Cucerirea
ins. Rodos de la Cava„lerii Ivaniţi, ce se aşază pe Malta
1522. 3). Reshel .
cu Perșii, cucer
irea Bagdadului 1536. 4). Bosbel cu
Petru Rareș; administrație otomană in
- 5). Resbel cu “Veneţia, şi cu liga Sfănt Besarabia 1538.
ă (Papa, Veneția,

Carol V). V. perde ins. Arhipelulu
„ţia Soliman moare la Sigeth în a i, Morea şi Dalma5-a exp. c. Austriei. -

i

1567-1606.

Sultanii până la pacea de la Sitra-

torok. Inceputul decăderei
m

it

*)

.

,

Egipetul sub Arabi

Osmanilor.

Selim

17 1567—

”

64i—1251
ucis de Mameluci armată de. Ultimul sultan Taran-Schah
Bis-lShan, 1291-1517 lgipetul streiui cum ărați de la Gen.
sub Maracluci, |
”
x

act au

149;
14; mare sporire a bacşişului dat Ienicerilor la schim-.
Dări de doiun şi pe care il cor ca un drept. Snpunerea
drabiei, luarea Cipruluide la Yeneţieni.. Flota turcească
sfârimată la Lepanto de don Juan de Austria 1571;
Creștinii nu se folosesc de isbăndă.—Amurat ZII. 1574.
—95, desfrănat şi nesățios de averi; mare: inriurire a
serailiului iu trebile Statului, decădere lăuntrică; luxul nemăsurat aduceo grozavă corupţie, deasă schimbare
in dregătoriile văndnte şi speculație cu domniile romăre. Anteiul tratat fomercial cu Anglia (Elisabeta) şi
ambasadă

Sultanu!

fixă in Constantinopole.

susține ale-

„_gerea lui Henric de Anjou in Polonia p. a nu se alege
vre un principe

austriac sau

Ruşilor;. de aceasta.

czarul

a Ruşilor cu creşse teme din causa unităței de religie
Georgiei
cucerirea.
și
Persia
cu
“Resbel
Tarcia.
tinii din
1976—96.' Resbel cu Austria complicat cu luptelec.
lui. Mihai

Viteazul

care-se

urmează

|

și sub—J/ohamed .

111, 1595—1603— Ahmed I, 1603-17, sfârşit prin
Impăratul scapă de. -pacea de la Sitvatorok 1606.

tributul de 30,000 galb.. Egalitate între Sultan și ImA
păratul ; ambasade mutuale.
.1617—1648, * Progresul decăderei Statului. turcesc
m. ales prin. lupte interioare— Osman II, 1619—22 .
ucis de aniceri pe care vroia să-i nimicească. Un.an - inaintea, lui domnise Alustafa 1, un idiot ce fusese resturnat, şi acum se restabilește pentru a îi ear .restur-

LV,

matîn 1623.- Amurat
Pașa,

resbunătorul

cauza

prădăciunilor

Drazilor

1623—34

lui

1625—40

Osman,

şi cu Persia
mutuale

a

cu

luptă cu Abaza

Fachredin

emirul, .

1639; cu Polonia din

Cazacilor : şi

Tatarilor

r

_-1633—854.— Ibrahim. 1640—48, resturnat p. dilapidările
şi jafurile proteguiților baremului. . Sultana hosem,

s0-

ţia lui Ahmed. muma lui Osman şi Amurat și bunica
lui Ibrahim are cea m. mare inriutire în trebile Statului.

Biohamet IV.

Lupte cu George WI,

_1619—1697.
- Racoți din Transilvania şi cu Mihnea din Muntenia apoi

cu Austria .ce susținuse pe Racoți apoi pe Krmeny ce.

..

150
Vurcilor; pacea de la Pusvar 1665. Resbel cu
şi cucerirea - Cundiei.
Cazacii inchinăndu-se
provoacă resbel cu Polonii. Sobiesky general
Turci la Chozcim, apoi ca rege la Lemberg;

Suravna

1674. Turcii

rămăn

Veneţi:
'Turtilor
bate pe |
pace la

cu toate aceste suzerani

ai Cazacitor. Resbel cu Ruşii p. ajutorul dat Polonilor;
pace la adam
41681. “Marile resbel : cu liga sfăntă
*1699: Conspirația magnaților din Ungaria germ,p. a se
da Turcilor, sub Emeric “Tekely, dă naștere resbelului.
Cara Mustafa incunjură Viena, eliberată. de Sobiesky
1683. Cetatea Grau reluată, după 140 ani de stăpănire turcească. Liga sfântă intre Leopold, Sobiesky, Ve„neţia și Rusia 'c. Turcilor sub patronarea, papei Inocențiu XI p. -recapatarea posesiilor cucerite de Turci. Buda
reluată, de asemene Belgrad, Semendria ş, a, m.; arhiducele josef. curonat rege ereditar al intregei Ungarii

„1687; Transilvania - ocupată 1637.—Mohamed fiind resturnat, lupta, se' urmează sub Soliman 17 1687—91—
Ahmed II 1681—95 şi— Mustafa.11 1695—1103. Vic-

toriile Austriei la Szulankenen 1691 şi la Zenta (Princ..
„- Eugende Savoia) 1697 aduc
„...2699,. Pacea, de Cariovitz: Ungaria (atară de ba”

natul Temişoarei), Transilvania, partea c. m. mare din
Slavonia şi Croaţia trec la Austria. Ukraina, Podolia
„cu Kamenitza inapoite Poloniei. Morea, cu căte-va, insule

“ inapoite Veneţiei.

„Cu Rusia pace m. tărziu 1702 prin care ea, păstrează,
Azowul. “Turcia incetează a fi putere infricoşată. Națiunile apusului incep a considera existenţa.ei ca, necesară pentru. a'şi „putea esercita comerțul cu Orientul

„în condiții de egalitate.

|

- ÎL. Istoria Ungariei de la originea
„pănă la pacea de Carlovitz $94—1699.

aa

„storia 1 ngarici până
„S91—1526 &.p. 81).

la hătălia
:

Statului

do la Mobhacz

894—972, Ungurii aşezaţi în Panonia sub” Almoş și
=

|

a

a
e
i

ep
re

i

Dc

IL

- Ampad (+ 900)
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|

devastă Germania. Bătuţi 1

Morsebt.rg -

933 şi la Lech 955 (p. 66) se astămpâră,

_972—997. Ducele Geisa I, se
riurirea, soției sale Sarolta,

...997—1038

creştinizază

prin

în-

*

|.

Stefan I, c. sfint intemeetorul Statului

Ung. Catolicismu, sistemul feoda], limba latină in biserică

şi Stat. Căderea poporului de Jos; .predomnirea clerului (mare parte streiu) şi a magnaţilor. Upunerea parti-"
e. 1033—46, urmează a fa— Petru
dei barbare naţional
- xora pe streini— Andrei 1, 1046—60. Revolta partidei naționale, năduşită sub Dela 1, 1060—63.—Sub Sa- ;
lomon—1074, Geisa J—1071, Ladislau I— 1095 şi Coapoi
loman—11:4: se cuceresc Croaţia şi Slavonia 108
Dalmația, 1102. După Stefan 1I-—1131 și Bela 11—M4l
urmează, Geisa 11-—1162 sub care Germani din Flandra,

şi Elsas sunt chemaţi în Transilvania, Sub Bela 1LI—3204

insurat cu sora regelui de Franţia, inriurire franceză”
in Uugaria. Sub Andrei I1—1235 .creştere mare a putere uobililor, bula de aur: liberare de dări; dreptul
- de. resistenţă, contra, regelui in caz de violare a bulei.

1341. Dorasturea Ungariei de Mongoli sub Bela
1V,—1910._ După eşirea lor, Beta chiamă, Germani şi .-Jtalieni în Ungaria. Cu tura viilor de Tokay; fundarea,
-m, multor oraşe intre care Ofen. După Stefan V—1212,. Ladisluv Cumanul—1990 vine ultimul rege ereditar din:
dinastia arpadiană Andrei 1111901.
a
1301. Ungaria regat elcet r. După 7 ani de turbu-

rări 'se alege Cazul Robert de Anjou (din Neapole c.
p. 97) 1808—49—/Laudovie e. mare 1342—62 ales şi rege
de Pulobia. Cultivarea Ungariei prin. inriurirea, italiană, .
universitate in Fintkirchen; Veneţia . tributară,;: domcătva timp şi asupra Italiei inferioare (p.:112).—:
peşte
3.
1852—1437 impăratul german capătă coSigi sud
“ roana ungurească ca ginere al lui Iudoric, Luptă cu

“Parcii. 1391, cu .nobilii şi cu husiţii ce fag în Ungaria.

Favorisază oraşele dăndu-le drept a, trimite deputați în
adunarea magnaţilor. Armată din nobili mici p. a sc2pa
de prepondereuța magnaţilor.—lilisabeta, fiica, lui, căsătorinduse cu: zdibreckt de Austria imp. germ. apoicu

Vladislav de Voluniu

ă
- moartea
gari. Dup

inăne fiul

aceştia

Qomnese pe rănd in Un-

lui ' Vladislav,

lui Albrecht cu Isabela,

Ja Varna

-

- |

1444, ră-

Ladislav Postumul

1444_—1458 sub” tutela lui Ioan Corvin de Iuniade
gusernatorul Transilvaniei. Ambii. mor de odată şi se
ulege rege fiul lui Corvin, „Matei Corvin 1458 —1499,.

-

- respinge “pe Turci, cucereşte Bosnia, ic Aloravia şi Silesia, de 12 Fr.deric III, fundează Universitatea din
Presburg, o nare bibhotecă în Ufen, aduce mulţi meşteri și

intățaţi streini.
mai

ps

_

tare

Ungaria primeşte

decăt

cultura Apusului inult

alte ţeri din Orient, fiind mai aproape

de el.— Vladislav de Boemia

1490—1516; cumplită res-

coală a ţerinilor

1514

sub

Dosza

provocată prin asu-

prirea lor de maenaţi; efectul fcodalismului.
— fudorie
4 fiul. scu 1516 —26, cade in bătălia de la, Nlohacz
1526.

:

-

-

_1526—1699. Ungaria sfășictă sub dominare streină.

După Mohacz, parte de Unguri aleg rege pe Ferdinand
fratele lui Carol Y, parte pe. Joan: Zapolia. 1526—1540 „fost voevod de ardeal, acesta susținut de Turci. In timpul lui Solhmau Ungaria impărțită intre imoăratul ger-:
„Man care plăteşte p. partea lui, tribut Sultanului şi
Joan Zapolia: care pastrează cealaltă parte şi Transil-

„-Yania sub suzeranitate turcească.
-cu-Zapolia

ca

după

şi Transilvaniei

să

moartea
treacă

Ferdinand se impaci

acestuia restul Ungariei

la

Ferdinand

1538;

dar la

inoartea lui, “soția, ' sa Isabela proclamă rege pe fiul ei
„Joan Sigismund 1541—1545 sub tutela ep. Martinuzzi
Şi suzeranitate turcească. In 1545 Turcii prefac partea

Ungariei

de

sub

loan Sigismund

ci in

rămăne

„tar Turcilor. Ungaria

pașalic

Voetod

împărțită

cu reședința în Ofen.

de Transilvania bribu-

intre Turci şi casa de -

Habsburg. Ruinare totală a Ungariei prin doue secole
de lupte Decurmate pe teritorul ei, intre Turcia şi iustria prin neincetatele frecări intre paşiide la graniță
cu trupele imperiale, neputânduse nici odată trage lă-

murit limitele

intinderei

ambelor imperii.

De la 1365

se adaog certele religioase interioare provenite din vonirea Iesuiţilor in Ungaria şi lupta lor contra. protestan-

tismului. Resbelele cele mari sunt: 1). 1526—1567
Exp. lui Soliman 1, term. prin pacea din 1366; 2). Resbelul terminat prin pacea de la Sitvatoroe 1593-1606;

9).

Resbelul

term. prin pacea de la Vasvar

„4). Resbelul ligei

1683—1699.

1661—1663;

sfântă term. prin pacea de Carlovitz

|

Sa

|

|/
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XII. Istoria Poloniei - de la originea Statului

pănă la moartea

lui August II de Saxa 960—1733.

Istoria Poloniei pănă Ia Iugeloni 960—1356,
Popoare. Slave ocupă in secolii VI şi VIL locurile părăsi'e de Germani: YVenzis în Prusia, Cechii in Boemia
„ŞI Moravia. Slovenii în Stiria, Carniolia şi Carintia, A-"
şezări mai puternice la Dunărea de Jos in țerile romăne
Serbia, Bulgaria, Iliria, Dalmația, Bosnia, Slavonia, .
Cronţia şi pănă in Macedonia şi Grecia—T'runchiul principal al Slavilor rămăne iîn-Nord-Ost: Zeii la Vistula; -

alţi slavi numiți mai tărziu Juşi mai spre răsărit.

Ramura slavă a Leșilur- așezată i. Vistula şi Oder,
impărțită în Polani lăngă Warta
şi Oder, Masovi la,
„Vistula: mijl. Bralocrobati la Yistula sup: Silezieni 1.
„Oder. Polanii sau Polonii devenind mai puternici dau.
numele intregului neam. .l'upă tradiţie, cel m. vechiu .
principe este Lech; după stingerea familiei sale P. aleg
pe Past; cu al 4-le Piast, Miescislav, incepe siguranţa,
istorică, |
a

2 950—992
creştinismul

Miescislar.
bulgar

Polonii ce primireră;în parte:

(p. S4), trec'la

catolicismu,

căzănd

şi Sub suzeranitatea lui Uton cel Mare. - Infiinţarea -ep.”
de-Posen, introducerea feodalismului.
o
"992—1025. Boleslav uneşte toate triburile polone in
un stat, intinde mărginile ţerei spre apus pănăin : Mo:
ravia, spre răsărit pănă la Kiev, Capătă corona regală

de la papa 1024,

1025—1305,
Germanilor,

|

Poloniă desbinată în ducate;

-

|

lupte c.

Ruşilor, Litvamlor şi Pruşilor, care singure

mai mănţin unitatea neamului. “ja

c. Pruşilor

cheamă.

ducele Conrad de Masoria pe Cavalerii Teutoni din Asia 1230, In timpul imp. Frideric II: Polonia scapă de

sub Germania.

-

1305—1333.
Vladislav I nepotul ducelui de
Sovia unește ducatele polone car in un regat cu

Wa. .
cup...

lia Viastilor, nobilii aleg domn

Ju-

Cracovia.— Casimir c, mare 1333—1310 flul preced. cucereşte Galiţia şi Rusia roșii. Cu el stingăndu-se famipe regele

Ungariei

dovic .c.. Mare 1310—+386. cară le acoardă -p.
" scutire absolută de ori ce dări.

aceasta

Polonia, inchisă din spre mări, cu £. puţino Oraş8. a=

“via o populație mu: mult cărapeană, împărțită -iu

zohili,

. *

proprietari de păraent, și șerbi, muncitori, Comerţși
- industrie puțină, in măoa streinilor, mai ales Errei. Xo„

bilii căştigă

tot mai multe privilegii şi drepturi

Togele,

1386—1570.

-

a

față cu

e

Dinastia

electiv—ecreditară

a Ta-

gelonilor». Perioda cea mai înfloritoare a Poloniei. Mu„rind Lndovic fără mostenitor, nobilii aleg rege pe Ia: :
„” gello ducele. Litvaniei numit Vldisiav.I[ 1386—1434,
- Litvania creștinizată, unită cu Polonia.— Vladisluv III
1434—1444 e şi reae de Ungaria; „moare la Varna c

Tarcilor.— Casimir ÎV 1447—1499; luptă. mare c. ori.
Teutonic pe care ?] supune 1166.'
Sub aceste trei domnii, puterea nobililor creşte

rou.

Ei formează

adunari

provinciale

me-

unde

se ințele-

clerului inalt

şi căți-va

geau asupra intereselor lor inainte de a merge la aduparea generală, dieta, 1404. Capătă dreptul de a nu fi
arestați fără judecată 1430. Dreptul de a declara resboiu şi a inchee pace trece de la rege la dietă 1:454
„Fiind nobililor cu greu a veni cu toţii la dietă se in=
tocmeşte că fie care district să trimită la dietăcăte doi
representanţi cu mandat imperativ, care representanți

formau

impreună cu membrii

dregători mari â. n. parlament polon

1468.

Sub Joan I Albert 1492—1501, Alezandru 1501.-1506, Sigismund I 1506 —1546 şi Sigismund II 1546—
1972, cu care se stinge familia» lagelonă, Polonia căşti-

gă in intindere tiritorială şi deviue cea m. insemnată

putere din
expuse

Orient.

se adaug

Dar pe

turburări

lăngă causelede decădere

relivioase

aduse de

disidenți

„(calvinişti, protestanți, sociniani refuziţi in Polonia;)

ei

capătă la urmă drepturi egalecu Catolicii.
1581. Polonia “regat electiv. Inceputul decăderei

ei. Jleuric III de Anjou domneşte
Stefun DBatori priuc. Transilvaniei
„„mund I1I- de Svedia '1586—1632.:
„în Svedia de la 1592—1600 dar
de. religie intre "Polonia şi Svedia,

căte-va luni 1574—
1575—155S5.—SiyisAcesta urmează şi
din causa deosobirei
unirea se rupe ala-

155
gănduse in Svedia, Carol IX tatăl lui Gustav Adolf, Res- Le
bel cu Polonii reinoit de Carol .X Gustav in €. fiilor lui
Sigismund IU, Vladislav 17 1632—1G48 şi loan II.

Casimir

1648—1672... Polonii

bătuţi la Varşovia 1G36

inchee pacea de Oliza 1660 prin care.perd la Sediu
Livoniv şi Estonia, ear Prusia scapă de sub suzeranitatea lor. Rosbel cu - Cazacii cari din cause religioase. |

trec sub suzeranitate rusască 1654. Resbel cu Ruşii in

care Polonii perd Smolensk, Iicv şi ţara din colo. de
- Nipru, Pe lângă perderile exterioare, creşterea puterei
nobililor prin dreptul'- abnorm a liberum veto (un sin- gur vot contrar a unui nobil, făcea să cadă ori ce propunere in parlament). anarhie interioară, .
După

fihail

Sobiesiy.

„cu Turcii, dar

gust 1]

Wisnoviechi

1674—1696

recunoaşte

de Saza

1672—1674

liberaturul: Vienei
cedările

1696—1733

vine

Xoan..

1685, luptă,

făcute Rusiei. Au-

-

lux şi corupţie nemărgi-

nită; se sprijine pe Rusia c. unui.partil ce vroia să
- aleagă.
un principe francez (pr. de Conti). De aice duş- .
mănie cu Svedia (Carol: XII). August e resturnat
doi ani căt domneşte Stanislaus Leszinshy 1104—1'706 cel.
pus de Carol XII, apoi revine la tron.

IV. Istoria Rusiei de Ia intomeerea Statului.
pănă la moartea lui Petru cel mare 862—1725.:

Istoria Rasiel pănă la Ivan Wasiltoviel 3, 8621462,
,

In secolul

Yi fundarea orașelor Slave iev şi Not

orod, Slavii. de ln Nipru ameniniaţi de Chazari; cei de
a Wolchov de Varegi, nație scandinavă—gotică ce ie:

numele do Riişi in secolul 1X. După m. multe

lupte prin-

" cipii Waregilor intemeiază o dinastie la Slavii din Novgoroil. Ruşii se slavizază şi dau numele lor națiuuilor.
slavune

de acolo,

E

a

S82. Rurik iu Nowgorodi—Un

deuză de: Wuregul
Chazari,

o.

892.

-Ascold

a

.

in

-

alt Stat rus so fun- . -

Kiev, de undo aluugă po
|

N

Da

Olaf urm. lut Rurik supuno Statul Kievşi Strce

mută aice reședințe, Prădiăciuni e, imp. de Răsărit, -

156 _ 855 Olga văduva Aui Îgor, -uem. "lui Olaf, se botează,
a primi creștinismul răsăritean, precura
0 făcuso şi Slavii din peninsula Balcanului, -

" Rușii incep

1223, Ruşii cad sub Bongoli. Genjiskhan' bate pe Ruși
la Kalka, şi i supune afară de Nowgorod. Sub domnia
Mongolilor, Ruşii poartă resbele cu 'Sredezii, Polonii,
- Litvanii, perd Voliuia și Iievul, la aceşti din urmă
1320,

1462—1505.

|

Ioan Vasilievici 7, c. Mare, scoate

Rusia de sub Tatari; stremută reşedinţa, la Moscva,
se
insoară cu -o princesă bizantină, intemeiază idea
că
czarul

_

este

moştenitorul. natural

al

imp. de

Răsărit,

Neatărnarea bisericei rusești prin crearea unui Mitro„ polit ales de episcopii ţerei, după căderea Constantino„volei. Regulează neimpărţirea imperiului; aduce meșteri
„din Germania şi Italia—/oan Vasilievici II c. Cumplit
1533—1584 cucereşta Kăzan, Astrachan. o parte din
Siberia. Infiinţază tipografii, face tratat comercial cu
Anglia, crează armata -permanentă a, Streliţilor; supune
pe Cazaci. Cu Feodor 1587-—1598 : se stinge dinastia

lui Rurik,

e

1598—1613. Perioadă. de anarhie. Un călugăr să
„-. drept. Demetrius fratele . lui ' Feodor, cuprinde Moscvadă
cu ajutor polon.

a fi adevăratul

Urmează

Demetrius,

„dez ete

alți 3 pretendenți

susținuți de

ce susțin

Poloni,

e

Sre-

1613. Casa Romanov. O adunarede boori, preoți
Şi deputați orășiini.dau lui Mihail Romanov 1613-—1645

„ Duterea absolută a Ozarilor.—- Alexei R. 1645—1676:
cucerește Smolensk, Kicv şi a: de la Poloni (Ioan Ca:

”sin.i). Cuzacii
cu care erau

tree de la Poloni sub ascultarea Rușilor

de aceași religie ; crearea, de manufacturi

"Şi exp-oarea minelor. Zeo:lor 1676—1682 Lu-m II 1082
—1689

fiul

m.

mare

a lui Feodor,

pus de Streliți pe

„tron, resturnat do fratele seu m.'mic Petru.

2

E

„1499—41725. Petru col Aare. Civilisatorul Rusici,
choami mulţi straini, mai ales meseriaşi și constructori
de corăbii, deschid mine, trimite mulți tineri
in Apus,

pp
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Merge in Saardam (Holanda) unde invaţă el singur
construcţia corăbiilor, Preface armata sa.pe. piciorul european.
Cucereşte Azovul prin pacea de la: Carlovitz
(1699); construeşts o flotă pe Marea Neagră. In lupta
cu Suedia, bate pe Carol XII la Pultava (v. Ist. Suediei).
Işi deschide marea, Baltică şi fundează, Petersburgulla
-4103,
Suprimă demnitatea patriarhalăşi infiinţază un .
sinod preşidat de dănsul, ca autoritate supremă eclesiastică. Prin infiinţare de porturi trezeşte navigaţiunea;

favorisează mult industria, și manuiacturile; fundează o
academie de științi in Petersburg; moare la 1725, —2titim8
Z

a)

5 nina

|

V.

Doldova.
(De

Ţerile Romăne.
|

la moartea lui Bogdan pănă la scoaterea lui Di--

mitrie Cantemir 1517—1712).

-

o.

-1511—27 Ștefăniță V, fiiul lui Bogdan, ales de ţară,
. inoeşte cu Sigismund al Poloniei tratatele tatălui seu
„închiete pe deplină egalitate; se leagă a merge contra,
Turcilor. Petru Rareş 1527—46 in două domnii, fiu

nat. a lui, St. c. Mare: Reinoeşte tratatul lui Bogdan
cu Turcii in aceleaşi condiţii. Lupte in Ardeal: Cănd

Zapolia e alungat de Ferdinand, Petruil ajută, bate ar- .
„mata imper, la, Feldioara ie 50 de tunuri, pradă pe
Saşi partizani impărăteşti 1529, cuprinde apoi Bistriţa

pe

care'o cere ca-mulțămită;

dar amenințat de. Zapo-

“lia cu pârâ la, Soliman o părăseşte. După a tria exped.

1533. Soliman

trimite pe un veneţiun din Const. Ludo-

vic Gritti ca să delimiteze Ungaria turcească de cea
germană. acesta, vine cu:planul de a resturna pe Zapolia şi a pune pe fii sei domni în ţeriie romine. Za-

polia rescoală Ardealul; Petru Rareş şi Radu
sărcinaţi a ajuta pe Gritti, il înşală;

" Mediaş
bătut

1530.

cl moare

Paisie in-

ucis in

Lupta lui P. cu Polonii p. Pocuția. P.

la Obertin 1531; nouă luptă cu Polonii 1539. Tăn-

„guirile Polonilor, uneltirile lui P, cu Ferdinand

p. a că-

10

408
“păta Bistriţa, uciderea lui Gritti, atacul c. Chiliei aduc
„pe Soliman c. lui Petru . EI fuge in Tr. 1538. Soliman

pune domn pe

St. Lăcustă fiu naţ. a lui Bogdan, pre-

" face peşcheșul în haraciu. (tribut) de 10,000 galb. Ucis
' “find de. boeri i.urmează Alex. Cornea care fuge cănd
“se intoarce Petru 1541. - Domnia recapatată cu mari

„ cheltueli la, Const. P. zideşte m. multe mst. intre altele Probota şi Răşca. Imprumută pe electorul Ioachim
„de Brandeburg cu sume insemnate.
1546—1596 Domnii de la Petru: Rareș p. la Jloti“ leşti.. Elia 1046—b51 fiul lui P. ales de boeri. Turcin- du-se se duce la Const.

Stefan

:1551—52

trate lui E.

mare tiran se dedă la obiceiuri turcești, persecută pe

„armeni 'p. a se imbuna cu biserica; ucis de boeri. După Joldea vine Alex. Lapușneanu 1552—66 în doue
“domnii, depune omagiul lui Sigismund, se căsătoreşte

cu Ruxanda fiica lui P. Rareş. Resturnat de Iacob
Frachde Despot 1561—63 strein protestant ce să zicea
din tamilia Îm Rareş.

Sporește harâciul ăncă, cu 10,000

“galb.; vroeşte să, restoarne pe Petru Șchiopul din Mun-

tenia ce ţinea cu: Lăpuşneanu. Aduce in ţară protes“tanţi,: intre alţii pe Lucinius Gaspar Peucer, ginerele

lui Melanchton face şcoală in Cotnari
subvenționaţi,

cu mulţi şcolari

combate. imoralitatea m ales despărțenii-

"le cele neruşinate, tinde a reforma, biserica. -. Oposiţie
puternică in boeri: Gaspar cu mulţi alţii otrăviţi. Tom-şa inşală lefegii streini ai lui Despot și-i măcelăreşte.
Despot inchis in Suceava, prins şi ucis. Resbunări sin-

„

“geroase, c.

partizanilor.
lui.

Pe acest. timp

Wolfgang

Schreiber vinde cărţi de. invățătură . religioasă scrise in
„limba romănă. Stefan Tomșa 1553—64 resturnat: de
“Lăpușneanu ce s'intoarce pus de Turci; resbunare cum„- Plită ce. boerilor; strică toate cetăţile afară de Hotin şi

strămută capitala de la Suceava la Iaşi; moare otrărit.
+ Bogdan IV 1566—11,:minor sub epitropia . Ruxandei;

-. „mare amicișie

cu

Polonii;

tratat cu ei.c. tuturor duș-

- manilor afară de Turci. . Persecută po Armeni. Po cănd

159...
.
Bogdan era prins de-un creditor polon. Moldovenii4 cer.
un.

de la Selim domn pe rosia sau Joan IL: 1571—7
şi
fel de Vlad Ţepeş, restabileşte prin energie ordinea
refuză
el
scoată;
săl
disciplina ; intrigile Kiajnei vrau
bate.
a indoi tributul; lupte eroice cu 'Turcii pe care-i
pănă. cănd

în cinci rănduri,

tradat

do la Jluși.— Petru

cade in

mănile lor

Șchiopul 1574—91

in bătălia
Moldova „cel cu haraciul prea mare“,

in

Doi aventurieri

Joan şi Aex. Potcoavă il restoarnă de doue ori,82pentru
- pus

care € mazilit. Urmează loan Ereticul 1580—
Pe-.
de Turci, pune zeciueaiă pe boi, rescoală în ţară. Mo-,
Gh,
litul
Mitropo
Galata,
mst.
tru restabilit, zideşte
a

vilă refusă primirea Calendarului Gregorian.

-

Nevoind

tiranul
mai urca tributul, P. părăseşte domnia.— Aron
Turci;
i
creditor
de
ţara
ămple
Turci,
de
1591—95 pus
it prin.
restabil
este
el
odată,
mazilit
streini;
de
gardă
Sigism.
insistența. creditorilor sei la Poartă. Tratat cu
Să
6.
1595—9
Restan
Stefan
r.—
Turcilo
Batori.c.
la Pasile
-1596—1633 Domnii de la Ieremia Movilă
Lapu,
Sa
Sirul domnilor.
Teremia Movilă - 1596
1607
Simeon: Movilă
1608
ă
Movil
.
Constantin

Stefan Tomşa

Radu

Mihail

Gaspai Graţian

4612

-

1616

1618

Stefan Tomşa
Radu
Miron
Moise
Alex.
Alex.

(II-a) - 1621

Mihaiu (l-a) 16023
Bărnovschi . . 1626
' . 1630
Movilă
„21634
Radu
"1632.
Ilie

-

1633
Moise Movilă (Il-a)
Alexandru 1V
ă in MolCu Teremia Movilă incepe inrinrirea polon
ce acesta
după
oarce
reint
se
dova; alungat de Mihaiu
CeiTelesin.
la
Mihaiu
pe
bate
il
şi
Basta
e bâtut de
Poartă,
cătră
de
direct
mulţi
lalţi domni puşi cei mai
nevoind se
intre care Miron Barno vschi, care abdică Ilieş favoru
Alexand
Poartă.
cătră
tul
tribu
mărească
"1620

rescoală sub
reşte pe Greci, persecută pe boeri, care se Moisă
Movilă,
după
e
domni
la,
şi
e
ajung
ce
Vasile Lupu,
10*

-

160:
1634—1654. Vasile Vodă 1. Lupu. Căpătă de la Poartribut pe trei ani. - Țaranii ruinați prin
multeie resboaie și devăstări iși pier
' răzăşid
ele - şi ajung in major
tă, scutire
de

itatea lor muncitori pe pămănturile boerilor, şerbi ai: pământului, neputându-se muta
de pe o
moşie pe alta. Limba romănă, strebate pe
deplin in
cancelaria domnească, şi in biserică:
Ureche scrie domii Moldo
vei 1590; Varlaam, mitr. Moldovei introd
uce
limba romănă în biserică 1643; traduce
Cazania 1643;

scrie respunsula
l catehismul tipărit în- Belgrad 1645;
tipăreşte noul testament 1638—1644, | Carte
romănea-

„că de invăţătură a pravilelor Impărăteşti tradus
elineşte 1646. Sub dânsul se lucrează băile de ă, din
metal:

aur şi, argint; se organisează şcoala din. TreiBrarhi (teologie, drept, limbele clasice), organisată
de Sofronie,
directorul şcoalei din Kiew, Doroftei mitr.
traduce
psaltirea in versuri 1680.—Luptele cu Mathe
iu Basarab,
pentru scoaterea acestuia, din domnie in 1637.
Reinoirea luptelor in 1645... Matheiu Basarab.
unit
pentru a inlocui pe Vasile Lupu prin Gheor cu Racoți,
> întră in Moldova, unde e bătut la Popricanighe Stefin;.
de Vasile:
„Lupu, cu agiutor tătăresc; trecând in
Muntenia, Vasile
Lupu e bătut la. Finta, după care fa: prins
;şi in cur&ndmuri
a

„1654—1711. Doninii de la Vasile: Lapu
pănă la DuCantemir.

„mitru

NI

|

_ Şirul domnilor..
1654-—1658 Gheorghe Stefan IX,
1658—1660
Gheorghe Ghica
1660-—1662 Stefan
X.
1662—1666
Fustratie Dabija
„1666—1667 ' Duca, Vodă

1667—1669. Iliaș IV

„1669—1672

Duca, Vodă a 2-a: Oară
„1672—1674 . Stefan Petricei
cu „16174—16

76

Dumitraşcu Cantacuzin

Se,

iat
-1616—1679
16719—1684
1684—1685
-1685—1693

Antonie Roset ..
Duca Vodă a 3-a oară,
.
Dumitraşcu Cantacuzin a 2-a 0ară.
. . Constantin Cantemir

"1693—1696
1696—1701

1701—1704

_41704—4705

"1105—1708

Constântin Duca . .
Antioh,Cantemir
....

Constant. Duca a 2-a 0âră

Mihaiu Racoviţă

--

i

Antioh Cantemir a 2-a oară

Mihaiu Racoviţă a'2-a oară.
1708—1710
a
1710—1711 Nicolai Mavrocordat. ..,
Țara, cade tot mai. mult sub Turci, care schimbă, dom:
la
un, mare rol
l incep a juca
lor; banii
"mii după placu

Constantinopoli pentru capatarea domnielor romăneşi
Grecii incep cu. Cantacuzin 'a veni ja domnie. “. Domnii * .
Moldovei indatoriţi de cătră Turci a merge cu ei-inex- -

pediţiunile lor

d.e. in c.' Tatarilor.

Cheltuelile pentru

capatarea domniei se revârsă asupra, ţerei sub formă de
grele biruri (pogonatul, vădrăritul, fumăritul, etc.) din ca-

re causă ţeranii decâd necontenit, plătind singuri „dările.

Poarta incepea. numi la domnie pe dragomanii săi, pre- . .

-

cum face cu Necolai Vodă Mavrocordat.
d)

i

Tara Aiuntenească.

A

:

lui
(De la moartea lui Vlad Ţepeş pănă 1, moarteaci
tr

Const. Brancoveanu 1493-—1714).;

1493—1521. | Donuiii. veliioase' a, lui , Radu XV. şi.N. |

Radu
„Basar—abi

V.c.

Mare. 1493—1508,;

patriarhul

- Nifon. refugit in Muntenia organisează, biserica; episc, .
„. de Rimnic şi” Buzău. După Dihaiu III c. Reu 1508—11...:

resturnat, de. Pârvuleşti, vine Vliduţă .1511—13.

'resturnat cu agiutor turcesc;. apoi
1513—1521 foarte religios. Zideşte
“ “tropolia. de 'Tărgoviştea, impodobeşte.
Sinai,. Ierusalim. , Cheltueli colosale
moaștelor lui Nifon,

pentru

Neagoe.
mșt.. de,
monast,.
pentru

şi. el

Bașarabă ăi
Argeș, Mi-..
din, Atos,
. aducerea

sfinţirea monast. de. Argeş..

„ Inceputul instrăinărei mănăstirilor, ţereicu averile lor.

„162
inchinăndu-se (punăndu-se sub jurisdicţia) episcopilor
streine din Atos,: Ierusalim, Constantinopoli, in contra
„+ dreptului canonic. Neagoe autorul unui tratat politico- moral p. fiul seu Teodosie scris în romăneşte(?). In pri„virea, politică ţara e slabă; dare de 600 copii p. corpul lenicerilor (2) - |
|

-1521—1546,

Domnii de la Neagu

mul.— Teodosiu

la Dircea' Cioba-

1521 sub tutela unchiului seu Preda, res-

turnat de boerii din Buzău, care pun pe Radu Cilugt
rul resturnat și el de Radu de la Afumaţi 1521—
care domneşte in doue rănduri
- intrerupt prin domnia
unui Vlad VIII Basarab. Radu tăet de 'Turci care pu-

ne domn pe Moise fiul lui Vlad.
asupra boerilor e 'părit

„Tr,

De aice

la Const.

Acesta resbunăndu-şi
și nevoit

vine cu ajutor e. lui. Vind IX.

să fugă in

153032.

: Vintilă V. 1532—34, ucis de boeri,—.Radu
IX Paisie
„1034—46 fost egumen de Argeş ie parte la uciderea,
lui Gritti (v. Moldova) p. care e mazilit de Turci, ur-

măndu-i

Petru

1. In

cur&nd 'resturnat,

prinde pe Mailat, 'ce vroea

să se declare

intră in. Te,
Voevod din

„oxdin turcesc -in unire cu Petru Rareş 1541.
1546—1593. Domniide la Iivcea Ciobanul la 1.

Viteazul. Mircea III. Ciobanul 1546=—59 fiul lui. Mihaiu
c. Reu, pus.de Turci. Intră de doue ori în Ardeal
din
"ordinul lui Soliman. Mazilit in 1554 „i urmează Pătrașcu €. Bun „pentru că nu au ucis pe boeri“, otrăvit
in 1558

de Vornicul

ZII Șchicpul

Sokol.

Mircea se intoarce și moare, Petru

1559—1562

fiul lui Mircea,

“doamnei Kiajna fiica, lui P. Rareş.

„

„

„peşti c. boerilor partidei Sokol.
Daraciul sporit. * Murind

Soliman,

sub

tutela

Lupta de la Şerpă-

Petru ajutatde “Turci;
Selim

mazilește

pe
„ Petru;. dar Kiajna' face să-lu numească. domn in Mol-'
-dova, ear în Muntenia, vine frate-seu Alexandru
- Yristnic 1567—77 sub care tot; ICiajna domneşte.II neJii-

“huil Galcată 15177-—90 în done

rânduri întrerupt

prin
domnia 'lui P. Cercel 1563—85 fiul lui Pătrașcu. Mihail
sporeşte birurile: galeata, napastea, zecimea
de stupi

-

|

-

din 5 unul.

Ummează

III. 1591—93, apoi:

Stefan Surdul

De

163

1591, Alexandru

a

o

1593—1601.
Mihaiu Viteazul. Pentru a scapa ţara de neorănduelile 'Purcilor, face un tractat cu Sigis-. :

mund Bathori şi cu Aron:al Moldovei, ucide Turcii din

Pucureşti. 'Trece Dunărea; arde Rusciukul,
. Silistra și
Hărzova precum şi Drăila, care. erau in mănile Turcilor;
venind la tron Sultanul Mahomet IIL trimite pe Sinan-Paşa,
care este bătut de Mihaiu la Călugăreni în 13 August

"1495.

După bataie Mhaiu

se retrase in'spre

munţi;

.

apoi se scot Turcii din ţară cu ajutorul lui Sigismund
şi al lui Resvan, care cănd se intoarce ce bătut de Ieremia Movilă. La 1596 Sigismund Bathori, trece Tran-

silvania imparatului Rudolf; în 1599, calcă tractatul şi
cheamă pe Andreiu Bathori, cardinal din Polonia, la
domnia, Transilvaniei ; acest se uneşte cu Ieremia Mo-

vilă c. lui Mihaiu, care atunci se hotărește se-i scoztă

-pe amindoi din domnie.. Bate la Selimber pe Andreiu
Bathori şi capătă domnia Transilvaniei; bate apoi pe
Jeremia Movilă,

devenind

domn, peste

cele trei

ţeri 7o-

măne. “Ungurii din Transilvania, duşmani lui Mihaiu,
promisese lui Rudolf supunere dacă i vor scapa de

-

Mihaiu şi oferă guvernul ţerei lui Basta, generalul au-

striac; Basta, bate pe Mihaiu la, Mirișlău (18 Noemvrie

1600); apoi Poloniiil bat la Telesin. Mihaiu se duce la.

imparatul Rudolf,
in c. lui Sigismund

care-i dă, comandă, alăture
Bathori.

Ambii

cu . Basta

bat pe Bathori;

du- :

pă aceea născăndu-se o gelosie intre Basta și Mihaiu,
”
el este ucis de Basta (1601). vam
1601—1711. * Domniide la Ahhaiu Viteazul pănă la.

moartea lui Constantin Brancoveanu.

:

.

.:

Şerban Basarab 1601—1610. Szekely alungă pe Ba-

„sta cu ajutorul “Turcilor; Şerban unit cu imparatul Rudolf ucide pe Szekely. După aceea Gheorghe Bathori
ajunge domn Transilvaniei cu ajutor turces. El-vra se devinăși domn Munteniei, dar 'boerii aleg” pe. Radu:
Mihnea 1610—1616.
După el urmează Alexandru Vo-..

!

164 -

|

„dă 1616—1619;

spoi

Gavril

Podă

1619—1620.

alți doi domni vine Leon Vodă Zomșa

După

1630—1633, sub

care se revoltă boerii, pentru favorirea Grecilor
şi im„ "punerea, de dări, je care nu-le putea scoate
de la popor. Conductorul revoltei este Mautheiu Bsârab,
„ Junge şi domn cu ajutorul lui Mehemst-Abaza-P câre aasa.

„- Matheiu Basarab 1633—1654. Luptele Vasile
Vo„dă. (Vezi la Moldova), EL ia de la Greci cu mănăst
irile
- închinate şi-i persecută; zidește multe; biserici noue
şi „Yeconstrueş

„

te cetatea Târgovişte.
ustitue: tipografie in
Xărgoviste, tipăreşte pravila, cea mare, un corp
de legi
- canonice, civile şi criminale” Şi diverse invăță
turi morale, traduse din greceşte după Alexie Anvisti
n de Stefan

mitr. de Tărgovişte.
e
a
- Consta-nti
Basara
nb 1654—1658, vroeşte a desfiinţa
pe. seimeui (militari streini) care - se revoltă,
năduşiţi
din ordinul turcesc de Gheorghe Stefan. Scoţindu-se
din

„domnie pentru

un ajutor dat lui „Racoți,
pe Svedezi in c: Polonilor se puse in locul care agiută,
seu
,
„+ 2 Mihnea III 1655—1660. ' După dânsul

„Mulți

urmează mai

domnitori pănă la

„ Șerban Cantacuzin 1679-—1689,

- rată de Mahomet

a

Viena este iacunju-

III,la care ie parte Șerban şi Duca

din Moldova, 1683. După ce imperialii bătăn
a pe Turci,
constrăng pe Mihuil Apafi a renunța la, protec
ția lor, aceia capătă influență şi asupra lui Şerban,
când
moare.
> Cohstantin Brancovanu. 1689—1714.
In resboiul din-

tre Turci şi Ruşi. din 1711 in care

Dimitr

Cantemir
se aliase fățiș cn Petru cel mare,se aliuză ie
şi
Branco
va„nul cu el, ceea ce, după ce Turcii bătuse
pe Ruşi la
Prut, fu Spre -mare nefericire lui.
„ Prins 'de Turci şi ucis impreună, cu Brancovanu, care fa
toată familia sa.
€)

|

Transilvania.

,

Sa

(De la căderea sub Turci,
la trecerea ei sub
Casa de Austria prin pacea de pănă
Carlovitz 1526 —1699).

„„. 1926—1545. Transilvania cu o-part
e din Ungaria sab
Ioan Zapolia şi loan Sigismung,
-

9.

II

ARN

i:

105:
|
1545. Transilvania fară proprie tributară Turcilor.—
'Lutorul lui IL. Sigismund, :
Dan Sigismund - 1545—T1.
călugărul” Martinuzi treco la Ferdinand, “inchide pe LI.
Sigism. şi-pe mumă-sa în Belgradul ardelean; scapaţi:: :

de Ilie şi Mircea III.din ordin turcesc 1550; Ferdinand

cere de la Isabela indeplinirea tratatului din 1538, incu Lă- tră in-Tr. Turcii pornesc în contra-i impreună
de ascapă:
Castald
l:
generalu
dar
Mircea;
„puşneanu şi
ceştia stirnindu-le' compeţitori.:* Lăpușneanu şi Radurestituo “din ordin turcesc pe Isabela in scaun: 1556.
Ciumă

cnmplită.

Stefan

Bathori

1511 susținut de Turci:

contra, lui Bekeş de partida imperială.—Christofor Ba-

-

seu ihori 1516—S1 devine domn ' după suirea, fratelui
pe tronul Poloniei. —Sigisnund. Bathori 1581—99. Alianţă cu Rudolf II cu Aron şi Mihaiu Viteazulc. Turci-.

lor (v. "Țara, Muntentască).

. Resultatul luptelor lui Mi-.

ei. momentană; mai:
haiu, p. Transilvania, este căderea,
i.
tare sub imperial

1604. Principii calvini.—Stefan Băcicai 1604—1606.Ru--

coronat de Tarci rege de Ungaria;

dolfII renunţă la aceasta.

prin tratat cu

Prin pacea de la „Sitvato-.

tok Tr.:remăne ca, mai nainte sub suzeranitate turcea-. .

„scă. Murind- Bacicai, partida, . imper. alege pe . Sig. Ra-:
coţi, care trece drepturile lui Gabriel Bathori; cea turDupă lupte rămâne Gacească pe Valentin Homanai.

Driel Bathori 1608—1613. Poarta i impune a nu primi:
in refugiu. vre un Voevod romin;. aceştia să nu aibă.
dreptul a cumpăra

tirania, lui.

castele in Tr.

Resturnat Şi ucis. p.-

Beflen Gabor 1613—1629se amestecă în.

-xesb. de 30 de ani, basat pe protestanți şi pe Turci,.
_xra se cucerească Ungaria germană, Boemia ş. a., pă--

răsit de Turci, închee

pace cu imparatul 1624.

După

alungarea, lui Frideric din Palatinat, socrul seu regele”
de' Anglia Iacob I, stirneşte ear pe Gabor, care se'in-

- soară

cu: Catarina

de Hohenzolern.

“Tratat

de' subsidii””

cu uniunea protest.; bate impreună cu “Mansfeld pe Wallenştein lo, riul Gran. Lipsa de-bani şi victoria impe-

ă

-
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rialilor la Lutter asupra regelui Christian de -Danemarca il fac să inchee pace. Păstrează Tr. şi 7 comitate
din Ungaria germană.—Georgiu. I Racoți 1630—1648 .
protestant, păstrează scaunul după luptă cu Caterina, ce
se catolicise; de asemine cu fratele lui Gabor, Stefan

„Betlen; victoria lui Racoți la Szalonta.

Racoți rămâne

plătind 40,000 taleri tribut. R. urmează planurile lui
Gabor c. Austriei; tratat cu Francezii şi cu Tortenson;
Poarta ce purta resbel cu Veneţia-p. Candia, nevroind
„să se strice cu Austria, il opreşte. Tratat cu Austria renunţă la corons Ungariei, păstreaza Transilvania, și pe
căt-va trăi ăncă 6 districte din Ungaria germ.—Georgiu II Racoți 164S—356 se uneşte cu Svedezii (Carol :X)
c, Poloniei ce era, in pace cu Turcii; destituit precum
şi Voevoezii O. Basarabă şi Stefan; în locul lor se pun

Mihnea și

G.

Ghica compatriotul

Vezirului "Mohamed

Koprili (albanez). Mohamed porneşte cu ei c. lui Racoți
care se retrage, pune domn fără alegere pe Acafius
„Baresai 1656—61. Racoți unit cu Mihnea, -ce se lea-

„pădă de Turci

p. insulte

suferite, scot.pe Ghica

din.

Moldova, dar venind Tatarii asupră-le trec în Tr, Racoţi moare la Szamosfalva 1660. Cerăndu-se de Turci
500,000 taleri despăgubire, Barscai se lasă de domnie,

Ioan Kemeny

cearcăa se alege,

ucide pe Baresai;

nu

e recunoscut de Turci.—Mihail Agafi. Kemeny -aju„tat de Rudolf moare in luptă. De aice resbelul intre
Turci şi Austria, term. p. pacea, dela Vasvar. Impăra„tul să nu se amestece în Tr, să impedece. partidele lui
„Racoți şi Kemeny a face turburări. Tr. păstrează vechile ei privilegii, cu deosebire alegerea liberă a principilor. După resbelul legei sfinte c. Turcilor, 'Traasil“Vania

e cuprinsă

periali 1687.

„

in urma

bătăliei

de la Mohac

de im-

Cetățile primesc garnizoane germane.

„1699. Pacea de Carlovitz recunoaște trecerea Tran-

silvaniei ca fară separată sub corona de Austria.

Starea Romănilor. a) Politică: Prin
Un- gariei sub 'Torei şi Germani, mulți Unguri căderea
fag în Tr

107
inmulțesc numerul magnaţilor în dauna iobagilor, e. m..
malţi Romăni,

fiind

Națiunea

romănă

dintre cele trei (Nobili,

fără nici un drept ne-

Secui,

Saşi),

ea este nu-

mai „suferită, căt timp le va plăcea principilor şi regnicolilori, „pentru interesul public“. Ea, e considerată,
ca „o fiinţă de jos&, Românii sant numiţi în acte ofi-

ciale „vagabonzi şi talhari“ ; ci nu pot purta, „pantaloni,

cisme, pălării duple de un florin, nici cămeșă - de giulgiu ete. Nu pot purta arme sub pedeapsă dea perde

măna dreaptă:

b) Religioasă,

Ei sunt

tot aşa de ră.

persecutați p. religia Ortodocsă pe cănd ceilalţi sunt reformați sau catolici. Religia protestantă, recunoscută,
oficial 1557, 1664; cea, romănă nu e din cele „recepte“.
Preoţii sunt datori proprietarului un onorar pe an; fii
or ănsă sant iobagi. Preoţii numiţi în acte oficiale „hoţi
şi gasde de hoți“ Mitropoliţii Tr. ce se hirotonisau de
Mitropolit 'Țerei Munteneşti *) incearcă in zadar a uşu-

ra măcar starea

clerului.

Cu greu reușesc

a

dobândi

că iobagul devenit preut să se poată muta de pe o progrietato „dacă insă episcopul romănesc va fi ascultător
e cel calvinesc“. Pe timpul lui Georgiu.]l Racoți. Mitropolitul Ilie Forest combate lăţirea, calvinismului inde insuș
tre Romăni; e destituit prin intrigile calvine
sinodul preoților romăni (!) Stefan JI Simoniu se alege,
care se leagă a nu impedeca trecerea Romănilor la cal-

vinismu, a, asculta

de episc. Calvin;

nici un Ungur să

_ziu fie botezat sau inpropat de.un preot romăn.

c) Li-

terară. Reforma introducănd în 'Tr. predica in limbele
naţionale, silinţile de a intoarce pe Homăni, aduc tra-.
ducerea cărților bisericeşti din slavoneşte în romăneşto şi înființarea de şcoli romăneşti. Cazania, tradusăin

1660.— Psaltirea in 1651. Sinodul bisericei romăne scoaMR
te limba slavonă din biserică 1615,

*)

De aice numele de Mitropolit al Uigro-Vlahiei, ăi

-

„PERIODA
II.
» TREZIREA INTELEOTUALA,
„(De

a

"A

la pacea de Westfalia „pănăla revolnţia, franceză

-1648—1189).

APUSUL.

o -l “Istoria

-

-

Angliei de la Republică. pănă la pacea

"de" Versailles: 1648-1783,

'„1648—1660, Anglia republică: Cromvell bate
pe Ir:lande

zi și. pe. Scoţie
ce susți
ni
neau pe fiul -lui Carol, la
„ *Dunbar: 1650 şi Yorcester..1654, disolve parlam
entul din
“1647,
face
să :se aleagă un altul de independinți fana„tici. (Barebonne—parl.) care işi depune -puter
ea in
-nile ni Cr...1653—58 Cromvell protector, : Națiun măea re-

“si tă.:
Doue :parlamenre disolvate căci nu
sc con„Stituţia dată, de protector. - Nobilii refuză recuno
a reconstitui
camera lorzilor, Vroeşte să se declare rege, dar
armata nu-l susţine. Inădușă vro 15 rescoale, institu
e judecăți prin
comisiuni,
terea Angliei susținută
testanți in toate ţerile,
şliei, nimicește piraţii

face cruzimi. In afară ănsă
cu măreție; protegueștepe
apără comerţul oriental al
din Mediterana. Loveşte f,

puproAntare

comerțul Olandei in favoarea, celui englez prin
actele
de navigațiune“ (Cortbiile streine să nu aducă
in Anglia decăt fabricate din țerile lor proprii).
Amiralii Tromp $i Ruyter bătuţi de Monk 1654.
Cromvell+-1658.—
1608—60. Anarchie,: : Richard!
fiul lui. Or. ales protector

469:

Y

se leapădă. Domnia lui Cr. incepe a fi privită de popor
“ca nelegiuită, Carol I ca jertfă
a revoluţiei independen- *
ților. Națiunea era in majoritate p. regat. Jignirea intereselor prin anarchie aduce rechemarea Stuarţilor prin

generalul Monk.

i

|

1660—1685. Carol II. Amnestia nerespectată ; viață
scandaloasă, cheltueli enorme pentru care vinde. portul Dunquerque *) Franţiei. Fratele regelui devine catolic. Regele proclamă „actele de toleranță“ cărora parlamentul opune „actele de incercere“ (testacte): nu poate fi
dregătorin Anglia cine nu recunoaşte pe rege de cap .-

al bisericei şi nu iscăleşte o declaraţie contra transsub-

stanțiaţiei.. Regele inşală pe giuvaergii din. Londra p. o mare sumă de bani. Acderea L,.'atribuită papiştilor;
2000 alungaţi. Parlamentul cere excluderea regelui de
la, succesiune.. Regele concede multe alte cereri p. a:
scăpa de aceasta, intre altele „Habeascorpusacte“:. nimine
nu poatefi arestat fără mandat inscris, şi nu poate sta
inchis mai mult de trei zile, fară a fi interogat
- de judecător.

1685-1688, Jacob II Revolta lui Monmouth, 330|
-

executați, 800 deportaţi. Primirea unui nunciu :papal, .
proteguirea, Iesuiţilor, permisiunea cultului catolic privat, :.
dispensele de la testacte, principiul că regele poate dis-,.. pensa de legi, in fine naşterea unui moştenitor catolic

aduce alungarea, definitivă a Stuarţilor.

1688—1714.

Casa Orange,

Wilhelm de Orange.

"1688—1102, şeful republ. Olandei, barbatul Mariei, fiicei protestante a lui Iacob II, chemat la tronul Angliei.

Irlandezii susțin pe Iacob; bătuţi la riul. Boyne'1691.
Succesiune la tron numai: membrilor protestanți; res-

ponsabilitatea. ministeriată,

|

de budgetul statului.
*)

cheltueala curței . despărțită.

Prin Bill of, right se restabilesc

Luat de Cronavell de la Bpauia,

"110

drepturile naţiunei incălcate de Stuarzi *).

Anna sora

Mariei 1702—14.. Unirea parlamentului Scoției cu acel
"englez (dreptul privat şi organizarea bisericei rămăn
separate); Britania-Mare 1707. Participare strălucită in
; resbelul. de succesiune spaniol căştigă prin - pacea, - de

„Utrecht m. multe colonii americane iranceze și Gibral-

tarul
de la. Spania. Flota enpleză cea m.. puternică a
. Europei; 232 vase mari cu 9950 tunuri şi 54,000 marinari. Desvoltare: mare a comerțului.
.
.

1144,

Casa de Hanovra; (care domneşte şi astăzi).

„ Georg:I 1714—21, "principe electoral de Hanovra,
„boritor din fiica lui Iacob,

Elisabeta,

soţia

co-

electorului

palatin Frideric. : Luptăcu Iacob III pretendent catolic,
Georg II 11217—60.: Amestec
'in resbelul de succesiune
austriac, de aice resbel cu Franţia, care susține pe Ca-

"rol Eduard, pret. catolic; Acesta bătut la Culloden
ultima, bătălie pe pământ englez 1746. Georg III 1760—
„> 4820. “Termină
resb. cu Franţia p. pacea de Paris 1763;
„.. Anglia, căştigă colonii “franceze 'din: America.“ Inceputu„rile. cuceririlor în India. Lord Clive supune companiei
cele 3 regate, Bengal, Beharşi Orissa. De aice puterea
„cea mare a Anglieişi desvoltarea imensă a comerţului
“seu. Casa, statului ănsă in deficit; 146 milioane 1. st.

„datorii. Încercarea de a:spori dările coloniilor americane fără voea lor,. aduce revolta acestora, susținute de
Franţia şi Spaniaşi de neutralitatea armată; după 9 ani .
de luptă Anglia recunoaşte. peafărparea Statelor- Unite
„in pacea de. Versailles. 1183, Datoria se suise, la 238
mil... Revoltă mare: in Irlanda p. neatărnavea, in Londra

resooală €. Catolicilor, .. Atunci vine; la ministeriu Pitt
*), Regele nu poate suspenda nici o Jege.
„

Dările sau ridică-

„zile de armată neincuriințate „de parlament sont nelegale.

Cetăţenii au dreptul de petiție 14 parlament. Alegerile să
"80 libere. Discursurile
din parlament nesupuse,
la nici 0

tespundere

po

ini

|

AT
“IL. Istoria Pranţiei de la moartea lui Richelieu
pănă la revoluţia cca mare 1643—1189.
1613—1715. Ludovic XIV. -1) Minor 1643—-59:

Ministru Mazarin. Revoltă in Paris pentru dări; Turb.
-Frondei 1648—53; nobilii vrau să recapete puterea.
Pacea de Westfalia 1648; cea de Pirenei cu Spania;
Franţia capătă Arras, Thionville. etc. şi comitatul Rous- sillon. Lud. căsătorit cu Maria Teresa de Sp. care re„maunță la ori ce drept de moștenire. 2) Guvern personal

al lui L. 1659—1715: Absolutismul „la culme;. „Letat
est moi“; parlamentele reduse la simple tribunale ;
nobilii atraşi la curte prin lux .şi petreceri. Mare desvoltare literară şi artistică (v.: cultura); a,.industriei prin
Colbert; comerţ; intins -proteguit prin marină insemnată

(100 vase de linie); colonii. ; Ministri şi generali 'emi-

nenţi ; Lyonne la externe, Louvois la resbel, Vauban

la

Cond6, Turenne, .Lusembourg, Vendâme.
fortificaţii;
Franţia ajunge la preponderența, politică (limba, fran ce-

“ză inlocuește în diplomaţie pe cea latină)

tistică;

modele, moravurile

limba,

-pretutindene..

Supunerea

literară. ar- .

franceze „se intind

oarbă a țerei.: guvernului

spotic al lui L. provine:şi din dorinţa de glorie

"tară a Francezilor, căreia :L. corespunde

de-

mili-

cu prisosinţă.

Resbel.—R. de devoluțiune 1666—683. La moartea
lui Filip 1V, J.. pretinde că deşi soţia sa, renunţasela
de

succesiune spaniolă, renunfarea era, nulă pentru 'Ţerile
Cucereşte că"jos unde exista, -dreptul . de devoluțiune.

teva, cetăţi; oprit prin formarea triplei alianţe intre 0Ea
aaa
landa, Anglia şi. Svedia.
2) .R. cu Olanda

1672—79

p. provocarea

triplei a-

lianţe. Ludovic aliat cu Svedia, Carol II de Anglia (cumpărat). Olanda, cu Elect. de Braudebarg, : Spania,şi
Imp. german. Svezii bătuţi de Elector la Fehrbellin
:1675; lupte cu succes divers. Pacea la, Nimega 1678:
Olanda nu perde nimic, Spania m.. multe orașe belgice
şi Franche-Comt6; 1o, St. . Germain ci Laye 1619 cu:
Electoral

care înapoeşte

Pomerania

Svedici.

- -

8) Reuniunile 1619—84, In timp de pace, L. instituo comisii care 50 hotărască co tentorii sau 1 ai ținut
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cănd-va de acele -cedate Franţiei in ultimele tratate
;regele execută hotăririle cu armatele sale. Strasbu
rgul
ocupat 1681; 800 localităşi adause Franţiei,
>
4). R. Palaeinatului 1688—97, Reunian
provoacă
- alianța 'de Augsburg: . Olanda, Imperiul, ile
Klectorul de
Braudeburg, Savoia, Spania şi Svedia. L. devastă
plit Palatinatul, bate pe Olandezi Ja Fleurus,pe cum=
ducele
de Savoia;
„de Rysmwick

perde bătălia, navală de la La Hogue. Pace
1697; Germ. perde Elsasul cu Strasburgaul

şi toate anexările făcute prin reuniuni,

5) _R. de succesiune spaniol 1701—14. Marind
Carol UI de Spania, Franţia şi Germania pretind
succesiu=

-

„Dea,

una de pe

Alaria

Teresa soţia lui Lndovie

XIV,
cealaltă de pe Margareta, Teresa soţia lui
Leopold, am„_ bele surori a, lui Carol 11. Germ. aliată cu
Portugalia,

,

" Savoia, Electorul Frideric, Anglia, şi: Olanda.
Ladoric
în tronul spaniol pe nepotul sea
(V). Fran„„ cezii bătuţi la Hochstădt de Eugen de Filip
Savoia și Marl-:
“ borough

„Pune

, in Belgia
170, la Ondenarde
Yorabilă la Utrecht
-Whig şi retragerea,

la itamillies 1706, in Italia la Tarin
și Malplaquet 1708, Totuş pace fa1113 din causa căderei ministerului
lui Malborough,
apoi din acea a

morţei lui Iosef I imp. Fratele seu Carol pe
care Troeau a/] pune in Spania, devine impărat şi venind
şi in
Spania ar fi

reinoit monarhia lui Carol
V, ceea ce nimene nu vroia. Prin acea, pace Filip V
remăne in Sp;
Prusia devine regat; - Savoia capătă, Sardin
ia.şi . devine
regat;

Anglia colonii franceze. Pacea de Rastatt
1714
„cu Austria, care capătă, Țerile de jos, Sicilia,
Neapole
„Şi

Milanul de la Spania,

.

a

Resbelele și luxul sărăcesc ţara: .:Revocarea edictul
ui
de Nantes „1685

alungă din Fr. 500,000
cei m. buni industriași francezi, ce fug maide protestanți,
Sia, Autorii cei mari şi toţi oamenii insemnales in Pru“fără urmași, căci numai lingușirea și favori ați dispar
tismul aveau
trecere.

2

La moartea lui Lud.

Publică 3500 milioane de'livre.
1715—474,

ţara e ruinată;

datoria

Tudovie XV. Sub

ţa ducelui Filip
de Orleans, : desfrănări şi cheltueli -regen
enorme; catastrofă,

lui Law măreşte nemăsurat datoria
şi ruinează,
În contra, acestui _Buvern şi a intreg
ei stări sociale
„BO. naşte o oposiț
maiie,
ăntăiu in literatură, indreptată

|

103.
mai ales contra, religiei și a ideilor, apoi in contra, stă-

|

-rei sociale şi a zavernului. Mișcarea: incepe dela con-.
tactul cu literatura engleză, care invață pe Francezi:
1) libertatea de cugetare în religie, 2) idei de libertate politică şi guvernare autonomă, 3) liberarea industriei
şi a comerțului de corporaţii şi monopoluri. Aceste idei
se desvoltă puternic prin mulţi oameni insemnați (v.

cultura) dintre care Voltaire, Montesquieu şi m. cu samă

Rousseau au cea mai mare inriurire.
Din această ciocnire mare intre apte și idei se naşte revoluţia franceză.
1774—1789. Ludovie XVI, doritor de îmbunătăţiri
ănsă slab şi necapabil. . Indreptarea finanțelor

cel 1. urgent.

Ministrul

e lucrul

Purggot 1716 cere” suprimârea,

privilegiurilor clerului și nobleței; . cade. Necker
publică darea de samă de starea generală

(200 mil. deficit anual;

datorie. imensă);

1781,

a ficanțelor

spaimă gene-

rală; cade. Callonne 1783; convoacă 0 adunare: de NO=
tabili, propune _0 dare, „generală; - cade. * După Brienne
1787 vine Necker. a doua gară, care. conținge pe rege
să cheme 'statele generale ce nu se mai. chemase 'din
1614. Se convoacă după cele 3 clase, cu număr indoit
de deputaţi ai “clasei III: (tiers-6tat), Cu. această convocare incepe revoluţia, franceză, 1789. UL

|

Istori a: Germanii

:

de la. pacea, de Vostfalia

pănă la moartea, Lui Xoset MI 1648—1790.

1631—1657. Frerdinad ZII sub care se întâmplă, pa=
„cea de Vestfalia.
1657-—4705. Leopol 1. 1) Kemeny principele Tran-

- silvaniei cere şi dobăndeşte ajutor e: Turcilor. Victoria,

de la St. Gothard. * Pacea de la Vasvar (vezi p. 150).
.
2) Resboiu cu Franţa. Friderich - Wilhelm de Braudeburg
|
“bate pe Svedeziraliaţii Francezilor la Pehrbellin, dar.
prin pacea de la St. Germain en Laye, inapoeşte "Friedrich:. Wilhelm toate posesiile: câştigate. - '3); Emeric TOkOly 'se zescoală e. Austriei cu' ajutor, turcesc, | Turcii

174
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incunjură Viena 1683. Scapată de Sobiesky regele po=
“Ion. Turcii bătuţi la Szalankenen şi la Zenta. Pacea de
Carlovitz
(p. 150). 4) Resboiul palatinatului (p. 172).
„Pacea

de Ryswick.

5) Resboiul

de succesiune

Pacea de la

Pasarovitz

spaniol

(p. 172).
a
„Josef I 1705—1111. Sub dănsul se urmează resboiul
de succesiune spaniol.
o
"Carol VI 1111—1740. 1) Pacea, de la Utrecht prin
care Prusia devine regat.. 2) Resboiu cu turcii. Bătă-

lia de'la

Belgrad.

care Austria, capătă Oltenia - și Serbia.

1718

prin

3) Pragmatica

> sancţiune prin care in lipsă de barbaţi pot se urmeze
femei in imperiul german şi prin care se asigură dom-

nia fiicei sale, Maria

Theresa.

4) 'Resboiul

siune polon '-la moartea lui. August

Leszinschi,

II,

de succe=

intră Stanislas

socrul lui Ludovic XV şi Friedrich

August -

III de Saxa.” Lui Stanislas i se dă Lorena, ca despăgubire pentru tronul polon. Carol.VI pentru a i se re-

"cunoaşte pragmatica sancţiune se invoește cu ducele de
Lorena Franţ. Stefan

se treacă in

Toscana,

prin

care

Lorena remase lui Stanislas și după moartea sa, Franției.

- Maria Theresa 1140—1180. 1) Resboiul de succesiune austriac. Carol Albert, electorul Bavariei pretinde
„ “imperiul in €, sancțiunei pragmatice; unire cu Franţa

şi Spania. Friedrich II de Prusia vra, se-şi mărească re-

gatul. Bătălia de la Movitz.
Maria Theresa, recurge la
Unguri, care se scoală pentru ea. . Pacea dela Breslau
1742, prin care Silesia este cedată Prusiei. Austriacii

„uniți cu Englejii bat pe:Carol Albert şi pe Franceji la

*.Dettingen. . Maria Theresa se uneşte cu Sardinia şi cu
Saxonia, pe cănd Friedrich 11 ingrijit de posesiunea Si-"
-lesiei &i declară din nou resboiu.. Moartea lii Carol
„Albert pune un capăt acestui resboiu,,pe cănd Friedrich

“II câştigă prin bătălia de

Hohenfriedberg

Şi cea, de la

| Kesseldorf pacea de la Dresda 1745, prin care păstrea-

„ză Silesia. 2) Resboiul de 7 ani. Prinţul de Kaunitz
reuşeşte a face o alianță intre Franţia, Austria Şi Ru-
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sia in c, lui Friedrich II pentru

recapatarea,

Silesiei.

Friedrich II incepe resboiul. Victoriele sale la Loworitz; la Praga; bătut la Colin de feld-mareşalul Daun ;
bate pe Francezi la Rossbach pe Daua la Leuthen, pe
Ruși la Zorndorf; e bătut la Kunersdorf, dar ti bate
din nou la Torgau. Pe cănd Friedrich era mai "apasat,
moare Elisabeta, de Rusia şi-i urmează Petru III, un
admirator al său ce se aliază cu Prusia. 1763 Pacea de
uberisburg pe baza păcei de Breslau. Prusia ie rang
intre cele cinci mari puteri europeene.
1765—1190. Iosef I1, domneşte impreună
'cu rhuma,
sa Maria Theresa pănă la 1780, de acole murind: ea,
remăne el singur. 1) Iosef II cearcă in zadar schimbarea Bavariei pentru țerile de Jos, incercare nimicită
de Friedrich
II, care provoacă.0o alianţă c. sa. . 2) Introducerea, toleranţei religioase, scoate clerul de sub puterea papei, secularisază vre-o 700 de mănăstiri (mai
remănănd vre-o 1300), imulţește şcolile, suprimă' Şerbia, introduce egâlitatea dărilor in sensul ca se nu mai
fie scutit nime şi egalitatea inaintea, legei. Ia Ungaria

:

.

..

şi ţerile de jos aceste reforme nu sunt primite.
Starea Germaniei

în acest

timp.

Germania, im-

părțită intr'o mulţime de state, fiecare roind a fi snve=
ran
Și a intuneca, prin pompă (zidiri, grădini, obiecte de
artă, armate intregi de lachei, artişti, metrese etc.) pe
cel vecin, ruincază cu totul pe burghez şi pe țaran prin

dările cele grele de care aristocrații.

erau scutiți.

Uci-

dere spiritului naţional german prin rivalităţile dinastii-

lor. In privinţa politică slăbăciune totală. Imparatul fără ici o putere şi Roichsrathul fără, putință de a introduse vr'o reformă, neavând o armată la disposiţia sa.
Camera

inaltă din Wetzlar

are mii de procese

tate, Statele caută să, scăpe de sub jurisdicţia ei,

necău-

Istoria Prusiei pănă la Friedrich IL,
„1223, ducele Conrad de Mazovia. cheamă pe cavalerii Teutomei din Asia in ţerile de la marea. Baltică,
Germanisarea popoarelor de aice,
1525. Albert de Braudeburg,

marele

comandor

al

- ordinului teutonic trece Ja, religia protestantă şi sc pu„ne sub suzeranitatea, Poloniei desfăcăndu-se-de imperiu.

.

116.
1640—1688. Marele principe elector Fricărich, TPahelm de Braudeburg.. ln resbelul dintre Ioan Cazimir
şi Carol X de Svedia Polonii sunt bătuţi şi Prusia fă-

„Băduind Svedezilor sprijinul său capătă, neatărnarea în
tractatul de la Vellau 1657: (v. p. 155). Prusia proteguind industria in ţară şi primind pe protestanții persecutaţi de Franceji, ajunge o putere insamnată, Luptă

c, lui Ludovic X1Y în resboiul cu Olanda. şi bate la
Febhrbellin pe Svedezi, 'aliaţii: Francezilor 1675.
1688—1713, Zwiedrich L. Iabitor de lux și Btrălucire capăta corona regală, pentru ajutorul 'dat imparatului in resboiul.de succesiune Spaniol, prin „pacea
de .
Ia Utrecht
1113,

:

-.

1713—170. Friedrich, YPilhelm I. Sgărcit şi econom,
Gardă, de soldaţi nalţi, pentru care chelțucşte sume
in- :
samnate, ridică mult puterea Prusiei printr'un guvern
„> plin de, ințelepeiune,:
a
” 1740—1186. Fridricl 11, iubitor de știință şi
literatură francesă, - Voltaire şi Maupertuis în Berlin. Inal:ță Prusia la rangul de putere mare europeană pria
resboaele sale,
,
Istoria Srediei de la Gustav-Adolf pănă la-ţ-Ca-

»Tol SIL. 1GH1—1718 (+. p. 137)..

1611—1632. Gustav- Adolf fiul protestantului Carol LX.
1) » Resboiu.cu Polonii din causa ruperei unirei
aceste două eri, (v, p. 154—155); Svedia cucereşte intre
Li„Voniaşi o parte din provinciile baltice.
:

2)

Se amestecă in resboiul de 30 de ani (v.p.136

).
Prin pacea de Vestfalia primeşte Svedia, Pomerania an"terioară şi din cea posterioară orașele Slettin etc.
însula Rigen și alte posesiuni. - De la 1632—1654 Christia de Svedia. In timpul minorități! sale--1
664 trebile conduse de Canţelarul Oxenstierna,
Nulţi invaţaţi

-„ in Stockolm (Salmasius, Descartes, Heinzius, H.
" ete.) La 1654 Christina, renunță la tron in favoareGrotius
a vărului ci Carol Gustay,. trece la, catolicism şi moare
în
Roma 1689,
E
„_1654—1680. Carol X. Gustav, 1) Resboiu: cu
Polo"Bia in c. fiilor lui: Sigismund 117, . Vladis
lav LI şi Ioan:
Cazimir.. Carol Gustav ica, Varşovia, şi Cracoria.
u Friedrich Wilhelm de Braudeburg prin care. Tratat
Prusia

"iese

de sub suzeranitatea, Poloniei

(ș. p.

IN
- 2): Resboiul danez. Carol Gustav trece155),
in Danemar"co, peste Beltul Mare inghețat şi sileşte
pace, dar Gustav. vroca, se scoată, pe regelepe Danezi la
Danimarcei

117
din domnie. Danezii se opusese cu mare putere și intre
aceste

Carol X muri.

"1660—1697 Carol XI, principe econom şi sever, reie
nobililor averile tronului instrăinate lor.

.

1697—1718. Carol: XII. Găseşte cănd vine la domnie puterea absolută stabilită in Svedia, şi tesaurul public plin de bani.
Sredia posedănd orașele Wismar,.
Stralsund, Riga, Stettin gi Rewal domina comerţul mărei baltice, căştigănd mult prin taxele de import. Rusia,

Polonia şi Danemarca inviduind pe Sredia fac un trac-.
“tat in c. ei.

Petra

cel

Mare

dorea

se pună. mâna

pe.

marea, Baltică; Polonia, se cucerească Livonia şi. regele
Danemarcei

se recapete inapoi bucățile de pămănt

per-

dute prin resboiul anterior. Ruşiişi Polonii atacă Livonia, şi oraşul Narva. Carol XIL atacă pe Danezi şi-i

'sileşte la pace;

bate pe Ruși la Narva cu 8000 de oa-

„* meni în ce. a 80,000; apoi intră in Polonia şi voeşte se

- “văpească, corona principelui elector Friedrich August ]I.

lea Varşovia şi Cracoria, pune pe Stanislav Leszinski in

tronul Poloniei, cucereşte Lembergul şi sileşte pe Friedrich August în pacea, dela Altransteta renunţa, la co-.
rona Poloniei. Intre aceste Petru cel Mare fundează Pe- .
tersburgul, pe cănd Carol ÎI aliat cu Mazeppa, hatma-.
nul cazacilor, se duce in stepele Ucrainei.. Atacă Pultava, dar este bătut de cătră Petru cel Mare la anul
"1709.
Carol XII fuge in Tarcia şi voește' să stărnească
pe Turci la o luptă în c. Rusiei. Turcii pornesc res-

boiul şi-vin în 1711 in Moldova la Prut,

unde

mai că

erau se prindă pe Tzarul Petru, dar Caterina, soția sa, *
reuşeşte se corumpă pe Vizir. Aliaţii reincepuse atacul

Srediei, ceea ce motivă reintoarcerea lui Carol XII in.
statele sale ;. cl muri la asediul fortăreţii Friedrichshall,

IV. Istoria Italiei de la pacea de Vestfalia -

pănă la 1773. -

1. Veneția şi Genua trăese sub constituţii - aristocra- tice, fără vre-o viaţă puternică interioară. . Comerţul
decăzut; in resboaile cu Turcii pierde Veneţia Oyprul
şi Candia (v. p. 150), Genua pierde Corsica care se revoltă in 1730. Genovezii cheamă pe Franceji, care su- pun insula ce trece la Franţiaîn 1768,
II. Milonul și Dlantua, vin prin păcle de la” Utrecht

gi Rasttat in posesia Austriei 1718,

.. .-

a

7
+

I-II
„+

ZII Savoia,. devine regat

prin paceade la

Utrecht

sub „Victor Amadeus II. Sub Carol EmanuelII 1730—

1743 cucerește in resboiul: de succesiune
insemnate din ducatul. Milan. -

austriac părți

„IV. Florenţa cade de la, 1737. sub casa de Austria
prin ducele Franţ; Stefan, strămutat aici din: Lorena şi

„care. se insoară. cu Maria Theresa.

„PV.

Parma, Piacenţa Gastalla,

,.

,

ducate date lui Filip,

fiul reginei de Spania 1735..
|
VL. lodena, Regio, IMirandola, Ilassa- Carrara
iamilia Este. - Cel de pe urmă, moare in 1796.
VII. Statul papal, decade perzănd religia puterea
Europa. Intre .papi se insamuă Clement XIV, care
-primă ordinul Iesuiţilor in 1773.-

+

sub
|

in.
su-

PIII.

Italia sudică. Imparatul Carol VI pentru a capata recunoaşterea sancțiunei pragmatice, dă Neapole şi .
„Sicilia fiului reginei Spaniei Carol, la, urmașii
căruia re„_măn. pănă la timpurile noue.. a
|

„N. Istoria Spaniei de la pacea de Vestfa

lia pă- năla moartelui
a 'Carol IN. 1648—17$8 (+. p. 139).
1665-——1700. Carol II, minor, tutela mumei sale.

Mi„nistru un iesuit Neithard. “ Culmea Slăbic
iunei Spaniei.
- Armata se disolve nefiind. plătită; flota, cu totul redusă;
„ „comorile din :minele americane, pradate
de pirați;
„Putere a bisericei, nici un om de Ştiinţă; nici o mare
descoperire în Spania.

“+

|

A

Pa

Moartea lui Carol II fără moştenitori aduce
râsboaie

“de succesiune spaniol 1700 (. p. 172).

„1100 Casa:de Bourbon. 1700-—1744

V nepo„tul Imi Ludovic XIV. In timpul resboiului Filip
de succesiune: in Spania resboiu civil, căci Aragonia şi Catatonia
susțin pe 'pretendentul din casa, Hapsb
„V, pustiează cumplit provinciile revolturg, Carol. Filip
: Prin păcile
“de la Utrecht și Rastatt 1713. Şi 1714,ate.Filip
V, recunoscut in Spania, - care păstrează “posesiile
americ
ane,
dar pierde toate cele din' Italia,
la Savoia şi imperiul
*

pi

doile, numit
-al ui
“ma, Piacenţa şi Guastalla fiul
(v. ist. It),
a
VI
-1144—1159. Ferdinand

cauNea- Filip
Par-

N

„german, precum și ţerile de jos. Alberoni ministrul
tă se recapete Italia, dar e bătut dealiaţi; Totuşi
pole și Sicilia fură date fiului reginei, femeei lui
„NV, cu condiţie ca să nu se unească; cu Spania; ear

Filip,

1159—1788. Carol III, care fusese pănă atunci rege *

„de Neapole

şi Sicilia..

Sub aceşti doi principi,

Spania

.

ai

bati
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remăne in starea ei de decădere. |
de decădere

a Spaniei. -Madridul

ce avea

Starea
la începutul secolului al XYil 400,000 locuitori scade '
la 200,000; în Sevilla in secol, XVI 16,000 țesetori care . -,
ocupau 160,000 persoane. Sub Filip V numai 300. Toledo - pe la jumatatea secol.. XVI are 50 fabrici do lănării;
În 1665 remăn numai 13, căci lucrătorii mauriști tran-

RE

sportase fabricile în Tunis.

“In secol. XVI,

mare fabri-

care de mănuși, co alimentează Europa; in 1665 numai
&,
esistă. Serăcie extaordinară in sate. Statul pentru
- caselor. ,
- percepe. dările vinde. pănă şi acoperemintele
10V preoţi la dornul din Madrid. In 1771 universitatea.
lui - Gin Salamanea, opreşte de a se inrăța: descoperirile
circulației sinNewton; 160 de ani după dâscoperirea, mijlocu
l secoluIn
polni ea este respinsă in.Spania..
y
a:
„jui al XVIII nici o profesară de anatomie, botanic
sau

fisica,

Spaniei,

.

Nime

nu e in

stare de 4 face o

chartă a

-

VI. CULDUBA.
1183 şi Diderot
+ rt
L. Ştiinţa. Franţia: d Alembo
tii franceji.
opediş
encicl

1784,

cei

mai

Pascal 1662

* Buffon

celebri

celebru

dintre

prosator “şi matematic . francez.

to1188, mare naturalist. Quesnay $ 1774; funda

Anglia: :
zul economiei politice prin sistemul fisiocratie,
cuteoria
i,
ațiune
gravit
legea:
pere
desco
„Newton3 1121,

ey $.1680, . :
lorilor şi: calculul diferențial şi integral, Hawiv
descopere. .
nom,
astro
1142,
y
Halle
circulaţia singelui;:
hidrogenul -

un comet; Cavendish 1731—1810 descopere
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şi compunerea apei, Priestley! 1133—1604, descopere
“oxigenul. Adam Smith 1723—1730, cercetare asupra
causelor bogăției naţiunil
: or.
talia: Zoricelli+ 1647 descopere barometrul; Casşini 1712, astronom Şi geograf
chemat in Paris de Ludovic XIV, descopere legile invărtirei lunei in jurul axei sale.
Gia» Baptista Vico,
„Principji de una Scienza nuova 1744. Germdnia:
Leibnitz ș 1716, descopere calculul. diferenţial - şi integral,
- ceartă, cu Newton de la aceasta. In Svedia, Linnă,
mare
- botanistț 1778.

„IL.

Filosofia.

Franţia:

Voltaire + 1180,

contribue

“mult la ruinarea spiritulai religios. Jean Jacques Rous-

scau*; 1788, filosof şi scriitor socialist, Condillac + 1180
Holbach şi La Dettrie, filosofi materialişti și ateişti. Dintre toţi aceştia Voltaire şi Rousseau au inriurirea, cea mai mare . prin scrierile lor, care tind a in„ drepta starea, socială a Franţiei; ei contribuia mult la
respândirea ideilor ce au' dat naștere revoluției franceze.

. filosof sensualist, respăndeşte filosofia lui Locke in Fran:
ţia.

Anglia. Locke 1704,
filosof cercetează producerea
noțiunilor omeneşti, reducăndu-o la sensaţie şi reflec- țiune.. In scrierea sa „On civil Government“, găseşte

scopul

statului

in

protecţiunea.

mutuală

„Prin urmare în ideea libertăței politice,

şi generală

Zziume 114, f-

losof sceptie' scrie și istoria Angliei. Berkeley 1753,
idealist (ceea .ce este real este spiritul, lumea corpurilor este numai. o aparență). BReid 1796, scoțian ad- versarul lui Hume, admite că simţul comun, este com-

pus dint'un numer de adevăruri nestrămutate şi inde-

pendinte de_ experiență de unde derivă realitatea
|.
„Germania: Leibnitz, filosof optimist, lumea aceastalumei.
este
„cea

nai bună posibilă; armonia, prestabilită. Kant 1724 *

—1804,- cel mai. mare filosof al timpurilor moderre,
susține că spațul,

timpul şi causalitatea, nu există in
lumea exterioarăci sunt numai forme ale cunoștinței

„noastre. - Olanda: Sinozea, filosof,

|

i

AB

- TIL. Literatura. - Franţia,. literatura clasică : Oop-)
neillei 1684, Racine
+ 1699 poeţi dramatici. - Molitre+ .
cel mai mare poet, comic al lumei. Regnard +1709-po-.
et comic. . Beaumarchais+ 1199 poet comic.: Boileaui

1711. poet didactic (Art poâtique imitat după Horaţ, sa- -

tire). Jean Baptiste Rousseau, ode şi căntări religioa- :
se. Lafontaine.- 1694. fabulist insemnat. Lesage+ 1747:
Gil-blas de santillane, roman comic. Feuidlon TITI Te- lemaque. Barthelenuy 4 1795 voyage du jeune: Ancharsis.
Pascal + 1662 matematic şi celebru, gânditor şi prosator

Bayle î 1706 critic : (dicţionnaire historique

„scris in spirit sceptic).
rator

eclesiastic.

et critique

Bossuet 1704 preot, mare 02...

(Discours

sur

Phistoire'

universelle.

Plechier, Massillon, ” Bourdaloue, oratori eclesiastici.
“Beaufort inceputul criticei istoriei Romane.” Du Can-

ge 1688 Glosarium mediane et infimae latinitatis, - Jfezeray* 1683 istoria Franţiei. Madame
de Sevigne + 1690
face cunoscut Germania Franţiei (de PAllemagne). Labru=

..

yere
1693... Larochefoucault + 1680. și Vauvenargues.scriitori moralişti. “--.
De
ai

Anglia : Gibbon4 41794. “Istoria decăderei imperiului .
Roman. Dryden .poet Pope + 17744, poet satiric, : trad. -- ă
pe omer Addison +.1719 :poet.. Suift [1745 satiric şi
scriitor politic,
Young + 1765 scrie găndirile
de noap-"
te,poesie melancolică. Burhkeţ 1797:0m de stat.şi-mare orator politic. Zmius (pseudonim) scrisori. politice ;
iaca
Si a
1771,

“Malia:

Metastasto.ţ 1112 poet.

Gossi 1806 poet.:

Iuratori
+ 4700 adunator de documente,

1753.

poet dramatic.

Carol. Goldoni $

Vittorio Alfieriș 1803

.. -

creatorul - -.

dramei italiene. -Ziraboschi 1794 Ist. Liter. italien.
"Germania. Literatura” germană, de şi incepe «din a- -„ceastă perioadă se desvolta in toată puterea ei in cea ur-,.

“mătoare.

Celelalte ţeri sunt puţin insemnate prin 'li-.: -

„teratura lor,

n

183

B.

|

ORIENTUL.
--X.

|

,

-1703—1'730

Istoria Tureiei 1703—1808.
Ahmed III. - Carol XII, fuge la aceasta

după bătălia de la Pultavă,

(v. p. 157), şi-l face să de-

clare -resboiu lui Petru cel Mare.

Turcii atacă Morea,

prin care încalcă tractatul de Carlovitz, din care causă
- Austria, le declară resboiu. Prinţul Eugen bate pe Turci
la Petervardein 1716 şi cucereşte “Temişioara şi Belgradul.

Tractatul

dela: Passarovita

-1748..

Turcia

căştigă

Morea, pierde o parte din Serșibia
Oltenia la Austria.

"O revoltă.a lanicerilor, destitue pe Ahmet

după un res-

boiu cu Perşii și-i urmează,
1730—4754. Mahmud

a

I, principe luminat. Perde cu-

său. Resboiul
cerirele in Persia făcută de predecesorul:

cu Ruşii,cin care impărăteasa, Ana recuceri Azovul. Ru-

şii ieu Hotinul şi Iaşul, dar Austriacii aliaţi cu Rușii
„sunt bătuţi pretutindene de Turci. Tractatul de la Belgrad 1139. Poarta recapătă Azovul, Belgradul, Hotinul
Şi Oltenia, |
|
a
'1154—1757

Osman III,

1151-—17173

Incercarea- impărătesei' Catarina

Mustafa III.

de a pune pe tronul

polon pe Stanislaus. Poniatovski, aprinde un resboiu con-

tra 'Rusiei.. Hotinul, Jaşii, Bucureştii sunt luate de Ruși;
Turcii bătuţi la Slatina 1770. Boerii din. principatele
Romăne, jur credinţă Catarinei. “Rușii bat fiotă turcească in Arhipel

şi provoacă Moreala .rescoală.

Dolgo-

„rauki iea Crimea şi Azovul. Ruşii mai bat pe Turcila

Cainardji şi ieu Silistra,

oc

„2 1173—1189 Abd-ul- Hamid sub acesta,să incheie pa„cea de la Cuciuc-Cainardji; "Rusia inapoește Turciei
„Brovinciile Romine,

păstrându-şi un drept

de protecți-

„une asupra lor. “Rusia păstrează Azovul şi dreptul de
a naviga in mările turceşti. Ruşii inaintănd in Asia
„Turcii le declară - resboiu, atăt lor căt şi Austriei. I0| sef II intră in

Moldova, Ruşii ieu. Hotinul,

193
1789-1807 Selim 111, Turcii sunt bătuţi la riul Rim=

nic. Moldova, Valahia, Belgradul şi Ismailul cad in mă- .
nele aliaților. Prusia sileşte pe Austria la pacea de la Sistov 1191, urmată din partea Rusiei cu pacea de la

Iaşi 1192.

Toate cuceririle făcute sunt inapoiate Tur-

ciei. Turcia incepe a fi privită de Anglia, Franţia şi
Austria ca necesară pentru impiedecarea intinderei Rusiei in Orient. Imperiul turcesc merge spre ruina sa, .
„In provincii.se rescoală Paşii, astfel Gezar-Paşa din.
Acca,- lusuf-Paşa in Bagdad, Pasvan-Oglu in Bulgaria a„pusană și Ali-Paşa in Albania... Mecca şi Medina sunt
cucerite de Vahabiţi. In 1798, cade expediţia lui Bo--"
naparte in Egipet; Turcia după insistența Angliei și a,
Rusiei &i declară resboiu, dar inchee pace deja in 1801
şi pentru a plăcea lui Napoleon, destitue pe Moruzi şi “Ipsilante, care erau devotați Ruşilor, din principate 1806.
Acest sultan voeşte a, desființa, Ianicerii, dar piere vic- tima lor 1807.
A
e
IN
a
1807-—1808 Muştafa IV, partizanul Ianicerilor.:
Paşa . ..
„din Rusciuk, vine cu armată pentru a resbuna moartea. -.
-lui Selim, el destitue pe Mustafa IV şi pune pe Mah-...
- mud

IÎ. -

11: Istoria Ungariei (.p. 150):

„>

Sub casa de Austria. Prin pacea dela Carlovitz, Un-

garia

afară de

Banatul

Temişoarei vine sub

Austria.

Sub Carol II. (In Ungaria Carol [I]) se asigură prin
pragmatica Sancţiane urmarea temeilor la tronul ungu- resc. Prin pacea de la Passarovitz, vine Banatul. Temi-

şoarei inapoi la Ungaria 11718.

Maria Teresa

suprimă

. |

ordinul Iesuiţilor din Ungaria, reformă şcoalele... Iosef .
II: suprimă şerbia supune. la dări pe nobili, suprimă
mănăstirele, acoardă libertatea presei şi' impune Ungu"rilor invățarea limbei germane, ceea ce face - ca toată ..

- lumea, să fie in contra sa. Sub Leopold II să stabilesc. . drepturile protestanților.
Sub Franţ I, Ungurii se im- - .
pac cu casa de Habsburg și resistă lui Napoleon, care |

"cere desbinarea
lor de Austria,
ea
e
o

DI
ADE
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a

„" IL. . Istoria Poloniei 11706—1%794. (7. p. 155).
-

„August 1I revine la tron 1706—1733.
August III 1733-1163. In 1736 disidenţii susținuți .
de. Ruși, sunt -escluşi:de la toate dregătoriile publice.

- Toate domeniile regeșşti,

conducerea armatei

suprave-

ghesc justiţiei, a financelor, a politicei sunt în măna aristocraţilor. ; Liberum veto făce imposibilă vre-o re-

” formă

cu minte.: Alegerea regilor corupsese pe. toți.

Țaranul fără nici un drept,-ca sclav, in cea depe urmă
„miserie. “Populaţia” oraşelor slabă, plină de Evrei fără

„de influenţă
asupra, trebilor.' Ia acest interval Rusia şi
Prusia devenise puteri mari.
i
La

moartea lui August III 1763
două partizi, din ca-

re una recunoaşte că trebue reformată constituţia... Rusia şi Prusia, fac tractatul' ca, se- susţină partida contrară, care vroea mănţinerea, sistemului electiv.
Poniatowsky
fost. favorit al Catarinei,

presiunea unei armate ruseşti.

Desidenţii

“rege, de Ruşi şi:de Pruşi, cer să lise
turile răpite de Iesuiţi.. Parlamentul.
Turburări: sub presiunea unei armate
parlamentul actele de toleranţă. Rusia

ales rege

sub

susținuți de

deie inapoi dreprespinge cererea.
ruseşti, iscăleşte
garantează măn-

ținerea constituţiei polone.cu toate relele: 6i precum liberum :veto. Confederaţia patriotică.de la Bar 1768,

in contra, pretențiilor. ruseşti
şi a drepturilor disidenţi-"
„lor Resboiu civil, in care Ruşii ieu parte -in contra Po-

lonilor pentru a susținea.
pe. disidenţi.

Austria, profită

de imprejurare pentru
a lua in posesiune comitatul Zips,

care fusese amanetat de Unguri la Poloni incă din 1402.

Rusia

şi Prusia

impreună

cu Austria, fac atunci

infăia

„ampărțire a -Poloniei 1772. Polonia perde prin aceasta
4000 mile geogr. patrate. Austria, primeşte 1280 mile
„ patrate-cu 2,700,000 locuitori; Prusia 631 mile patrate

„Cu

416,000

locuitori,

1,800,000 locuitori.

Rusia

1975. mile”

patrate

Polonii -restoarnă "atuncea

cu

vechea

„constituție, şi se suprimă regatul. electiv şi se dă voe
„clasei a treia, de a intra in parlament, dar confederația
N

|

Si
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de la Targovita se opune, susținută cu bani și armate

rusești, care intră in Polonia şi proced la 0a

doua îm-

Dărţire a Poloniei 1793, prin care Rusia, capătă 4553
- mile patiate cu - 3,000,000 locuitori, . ear Prusia 1060
mile patrate cu 1,100,000 locuitori. Atunci se ridică
Hosciusl:o, care bate pe Ruși la Dubienka, dar lipsa de
| > bani și nepasarea poporului impiedică totul. .Să susţine
că Polonia trebue miczurată fiind că au intrat în ea i-

deile revoluţiei franceze.

Să procede la a treia și ul-

tina împărțire a Polouiei 1794, prin care Polonia dis-:

„+

pare din numerui statelor europene.

IV.

.

Istoria Rusiei 1725—1796. . -

.

.:

-

După Petru urmează un şir de impărătese. sub care

se ruinează financele printrun

„cum

in Franţia se ruinează prin

guvern

de favoriţi pre- -

unul de favorite. 1725

"1727. Catarina I, femeea, lui Petru cel Mare sub care

"Mencikoft este atot puternic, 1727—1730. Petru 11, un
copil cărui Mencicofi vrea se-i deie fiica lui de. soţie
- pentru a aduce corona 'in familia sa,.. Dolgorouky un
alt nobil, il restoarnă, prin intrigile sale. 1730—1740.: “Ana 1, favoritul Biron. . Dolgorouki în Siberia. Germa- E

nii Osterman

şi Miinich conduc

'trebile externe

şi ar-

mata.. După pacea de la Passarovitz resboiu cu Turcii, - în care recuceresc Azovul, pe care
il pierde ear la Turci “prin tractatul de la Belgrad... Miinich trimete pe”Biron
“in Biberia după moartea Anei, ce-l lasă regent in tim- pul minorităței lui Ivan. 1141—1762. Plisabeta 7, inalțată pe tron prin intri-

gile medicului francez Lestocq. Ostermann şi Miinich în
“Siberia cărora le urmează în cur&ndşi Lestocqg. . Rusia :

„ cucereşte Finlanda de la Suedezi; se unește cu Austria :

in contra Rusiei in resboiul de 7 ani; căştigă bătăliele --. "la Grossjigerndorf şi Kunersdorf şi perde pe acea-de la:- Zorndorf, -. Urmăndu-i Pefru. III, care domneşte numai -:
opt luni de zile, admirator ul lui Friedrich cel: Mare, N -

!

N,

Rusia se uneşte cu Prusia,
One
„+ 1162—1196 Catarina II, ajunge la teen vrintr'o re=:

186
“voluție in care moare barbatul ei. Petru II,

Ea fun=

dează mai multe orașe şi sate; ridică agricultura, şi mi- -

nele; industria și. comerțul; caută se ridice-prin şcoli
cultura poporului de jos.:: Corespondenţă cu Voltaire.
Diderot
in Petersburg. ' Plan de a face o carte de legi
“după ideile lui Montesquien.
Academii. pentru cultiva-

e

rea limbei ruseşti. Mai mulţi favoriţi, dintre care mai:
“ales Potemkin,
care guvernează Rusia 16 ani. Resboaile cu Turcii. Pe timpul luptelor pentru disidenţi in:
Polonia, la, care Rusia ie parte activă, - vre-o 1009 de catolici fug in Moldova (pămănt turcesc), ceea ce-provoăcă, un resboiu al Turcilor contra. Rusiei, care se ter“mină prin paceade la Cuciuk-Cainardji (v. istoria Turciei) prin care Rusia păstrează Crimea, şi-şi deschide
navigația in marea Neagră şi marea Mediterană şi ie
„protecţiunea asupra ţerilor romăne.: “După ce Rusia se
intinde in Asia, cucerind Georgia, reincepe resboiul intre. Ruși şi Turci, prin'care Rusia, ajunge cu marginile sale pănă la Nistru.- Rusia se mărește foarte mult prin

cele trei impărţiri ale *Poloniei (v. istoria, Poloniei).

„VW.

Istoria ţerilor Romăne.”

-..-.

A). Transilvania;: Istoriaei se confundă cu istoria
Austriei sub care a căznt dela tractatul de pace de la
“Carlovitz. ..

B)

-.

-

Moldova și Valahia. 4T11—4891..

Epoca

Fanarioților.

„_Bumireade domui

ăncă

Turcii încep ase
de pe

cănd

|

amesteca in

Soliman |

venind

in Moldova in contra, lui Petru Rareş pune pe Stefan
„Lăcustă, 1539. De la 1711 inainte de. cănd principii

- Dimitrie Cantemir şi Constantin Brancovanu se dedau
„Rusiei, aliindu-se cu Petru I, Poarta, pierde increderea
“in domnii pămănteni şi începe ă-trimete” Greci din FaA Băr (Panarioţi) in domniile ţerei. Aceşti greci ocupau
cel mai mulţi postul de- dragoman, unu! din cele mai
„ importante la Poartă.. Aceste domnii. se capatau prin-

tr'o adevărată cumparare, fiind dregătorii turceşti

„corupție neauzită. Viitorii domni se indatoreau cu de su-o

-

18%
me colosale in Constantinopoli, pe care: apoi le plăteau.
Jăfuind ţara. De dvuă ori Moldova au fost văndută.
.
Odată Austriei cănd aceasta &i răpi. in timp de pace
Bucovina, sub pretext deo indreptare a. granițelor Voevodul Grigorie Ghica o. excepțiune intre Fanarioți, (Ghica nici nu era fanariot) protestă şi fu
decapitat de Turci in piaţa Beilicnlui
din Iaşi la 1777.
A doua-oară s'a xupt din Moldova, Bessarabia, care a
fost alipită câtră Rusia.
După rechemarea,
lui Moruzi ..
și Ipsilante 'din principate
de câtră Turci, această faptă
Supărănd pe Ruşi, cărora aceşti domni erau ' devotați,
Rusia ocupă principatele,pe .timpul lui Selim III şi le
ține ocupate pănă pe timpul lui Mahmud
Îl. Turcii declară resboiu Ruşilor dar aceştia trec “Dunărea şi ieu
oraşele Nicopoli, Silistria și Rusciulkul.. Atunci se intămplă năvălirea lui Napoleon in Rusia. . Turcii in loc
de a profita de aceasta, fiind descurajaţi, incheie la 1812 tractatul de Bucureşti, prin care răpesc Bessarabia
de

la Moldova.

:

i

.

“Şiral

Muntenia. .

Da

IS

Domnilor.

-

..

i

e.

.

Modo.

e Ra

2.

.:

Constantin Brancoveanu şi .' Dimitrie Cantemir...
schimbănd politica, tradiţională se aliază cu Ruşii in res- „boiul dintre Ruşi şi Turci stărnit prin Carol XII de Su-

edia. Ruşii bătuți la Prut,

-

cc

Pa
|
:- 117192 Neculai Mavrocord. 2-a
1714 Stefan Cantacuzin: . RI

1716 Neculai Mavrocordat1. 17î6 Mihail Racoviţă 3-a.
1717 Ioan Mavrocordat .
„i

1719 Neculai Mavrocordat 2...
Ti
Resboiul. Austriei. cu Turcii. Pacea de la Passarovitz

4748.

Banatul -Crajovei cade sub Germani. “Mihail Ra-

„coviță unit cu -Tatarii luptă in contra Capitanului german Ferenţi lăngă Iaşi (cerdacul lui Ferenţi).. .

E

II

1730 Const. Mavrocordat 1-a.

1733

Grigore

Ghica.

1121 Grigore. Ghica fost .
.

„14188

dragoman 1-a...

Cost. Mavrocord. 1-a,. -

-

18

N

11795 „Const, Mavrocorda2-a,
1735 Grigore Ghica 2-a
t
- Resboiul. Auatriei cu Turcia, pacea de la, Belgrad 1139,

Austria, pierde earăşi toate cuceririle dinainte.

- inapoită, :

Oltenia,

.

1941 Mihaiu” Racoviţă. -

1741. Cost, Mavrocord, 2-a
3-a, . “1744. Ioan Mavrocordat » 4144 Cost, Mavrocord,

"1749 Grigore Ghica

4192" Const, Racoviţă. -

11141

|

1756 Cost, Mavrocord. 4-a

1156

1758-Scarlat Ghica

*

1770 Manuel Roset

|

|

1761 Grigoriu Calimah

„1164 Grigoriu Ghica *

1765 Scarlat Ghica 2-a
Ghica

Racoviţă 2-a

„1158. Ioan Calimah

1763 Cost... Racoviţă 2-a ..
1764 Stefan Racoviţă . .

1768 Grigore Ghica (acel
„ucis la 11117)

Cost.

4751 Scarlat Ghica

1161. Cost. Mavrocord, 5-a

1766: Alexandru

Grigoriu Ghica

1749 Cost, Mavrocord. 3-a
şi. Cost. Racoviţă 1753. Mateiu Ghica
|

1166 Grig. Calimah 2-a

:

.

4769 Cost, Mavrocord. 4-a

:

"1702 Grigoriu Ghica 2-a.

„Resboiu intre Turcia, Austriaşi Rusiă, Pacea dela, Iaşi.

„ 18 1797 prin care Tuicii pierd posesiunile de dincolo
de Nistru. Cedarea Bucovinei 1717. .
ID
1782 Neculai

Caragea - -

1182 Alex. Mayrocordat

"1183 Mihail Suţu

„1786 Neculai Mavrogheri

- 1192 Mihail Cost. Suţu +

Io

1785. Alexandru. Ipsilante
1787 Alex. Mavrocordat "1788" Alex. Ipsilante 2-a.
„21192

Alexandru Moruzi .. --

_
ei
1796 Alexandru Ipsilanti
1797 Constantin Angiârliu

Alexandru

Moruzi

"Mihail Cost, Suţu
1195 Alexandru Calimah
2:
tine
iai

“1199 Alexandru Moruzi : -

1797. Const. Ipsilanti.

1804 Mihail Suţu

"1800 Alexandru Suţu

N

.

489,
1802 Alexandru Suţu, domn

peste ambele

principate,.

„ __” Costantin Jpsilanti și Alexandru Moruzi. "1806 Alexandru Suţu. . :
“1806 Scarlat Calimah,

.

Domniile acestora, intrerupte prin expediţia „rusească terminată prin pacea de Bucureşti 1812, prin care se

regulează ca, Basarabia se treacă

la Ruşi;

fie intăriţi prin comună ințelegere pe 7.ani,

Domnii
să .

i

-1812 loan Caragea. . - --1812 Scarlat Calimah,

Codicele Caragea in Muntenia şi
"1819 Alexandru Suţu.
-. 1819
Revoltăndu-se Grecii, Alexandru
riei, rescoala şipe Mihail Suţu, pe
moare. Poarta. văzând necredința
domni pămănteni, după rescoala lui

1822 Grigoriu Ghica.

.

Calimah in Moldova.
Mihail Suţu. . Ipsilante capul Etecănd Alexandru Suţu
Grecilor, numeşte ear
Tudor Vladimirescu.

. .1822 Ioan Sturza.

-.

-

-

:

- .
|
*
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III.

BEVOLUȚIUNEA,

|

(De 1a inceputul revoluției franceze (1789) pănă la 1848).

A. Apusul,

Istoria -Franţiei 1789—1848.

Me

|

Cauzele revoluţiei franceze. 1) Guvernul cel des„potic; - de la 1614 nu se mai chiamă statele genera
le;
„abuzuri. contra libertăţei prin lettres: de cachet; contra
- averei prin dări arbitrare; scutire mai totală a nobililor şi a clerului de dări; venalitatea dregătoriilor
militare şi civile reservate numai nobililor,” 2) Absolutismul clerului sprijinit de stat; biserica inădușă liberta-

tea găndirei.

„cauza,

beilicului

3). Reaua stare socială a) a țeranilor din
şi a

dărilor feodale

cătră

proprietari

;
-b) a burghejilor din causa corporaţiunilor; c)
a tuturor din causa multelor privilegii de care se bucură
nobleţa şi clerul. 4) Lipsă de egalitate inaintea
legei,
"de libertatea politică și a căndirei.
|
„In contra acestei stări se îndreaptă:
1) Spiritul ra-

" ționalist al secolului

XVIII,

care cercetează

toate

„tică sistemul social, a guvernului şi a “credințelor ; crireli- gioase. 2) Influenţa, ideilor engleze, de liberta
te poli„_tică şi a spiritului. 3) Reacţiunea contra, abuzurilor
şi
- insuflețirea

acesteia prin resboiul de neatărnare american.
Ocaziunea revolujiei Jranceze. Indreptarea
financelor:
| Ludovic XVI neștiind ce se mai facă chiamă
după sfa- .

„494
tul lui
nobili,
asupra
Abatele

Necker statele generale 1789, compusă, din 300 |
300 clerici ii 600 burgbeji „tiers €tat“, Discuţie
modului de votare, după clasă sau după capete.
Sieyts face să se declare „tiers 6tati:ca adu- |

narea naţională, poftind şi pe celelalte două clase ase

1

uni cu ea; se leagă prin-jurămănt a nu se despărţi pănă nu va da o constituţie Franţiei. Regele ceteşte un.
proiect de constituţie; nemulțămire,
Ordinul dat adu- |
nărei de a se disolve, „tiers.6tat“ refusă (respunsul lui
- Dlirabeau.) Regele aducăndu-şi garda de sviţeri și de-.
„ părtănd pe Necker din minister, poporul se revoltă, Şi
dărimă Bastiliă.
Garda naţională;
cocarda tricoloră;
comandanţul gardei
nobilii incep a emigra; Lafayette
„naţionale.

1789—1791. Adunarea naţională. Proclamă, drep-.
turile

omului.

Mare

entusiasm;

nobilii: remași. in adu-

nare renunță la: repturile lor feodale; clerul la, zeciueli,
burghezii la corporaţii. Impărțirea proporţională a dări- :
lor, drepturi egale la funcţii. Secularisarea, averilor bise- -.
„ riceşti, desfiinţarea mănăstirilor (neputăndu-se vinde de -

„indată pămănturile secularisate, se fac hărtii
din fondurile representate
de ele, asignate).:

teritorială -a Franţiei in 83. departamente.

plătitoare

Impărțirea

Unitate. mă&-

A 2 IP

surilor; unitatea justiţiei, juriul, părăsirea torturei; li- .
- bertatea presei. Desființarea nobleței, egalitatea cetă-

3

i

m

|
€

ţenilor, desfiinţarea majoratului (de aice imulţirea pro„prietăţei mici). Cluburi. a) Iacobinii şef Robespierre, b) Cordelierii compus din plebea cea de jos (teribilii Dan-.
ton, Marrat, redactorul foaei „Ami . du peuple“, Desmoulins).
E
?

„*.Serbarea de infrăţire 1790.

Regele refusăa declara

4

. -

-de trădător pe emigraţi;
fuge şi protestează contra con- - :
- stituţiei, Prins, primegte constituţia revizuită... Aduna- - “ rea naţională se disolve cu condiţie ca nici unul din deputaţii-săi se nu poată fi reales.
.-.

„741791—1192.. Adunarea
ales republicani

legiuitoare. Deputaţii - mâi

Giroudini (moderați) şi “Montagnards,

ă
”

192
„.

(radicâli).

2.

Cluburile lucrează pentru

a, trezi în popo=

Ful de jos elementul barbar. și destrugător (căciula 'cea

-_roșă, semnul republicanilor, Marseill..eza,
arborii de libertate).

Măsuri

contra preoţilor, care nu vroeau 88 ju-

re credinţă. constituției şi in contra

unelteau cu puterile

celei vechi. Regina

strâme pentru

urită

emigraților,

care

restabilirea stărei

poporului ca fiică a Mariei

Theresa, . bănuită: a căuta sprijin in Austria contra cererilor poporului. Convenţia dela Pilnitz, intre regele

Prusiei Friedrich Wilhelm 11 și impăratul Germaniei
“ Franţ IL. Franţia le declară: resboiu. .
a
1792—1197, Resboiul coaliţiunei I. contra Fran-

ției.. .. Decretul adunărei: de a departa pe preoții ce nu
„„Yroeau se jure oprit prin veto al regelui,
Girondinii |
de la minister demisionează... .
- Rescoala de Parisului sub berariul Santerre, casapul
Legendre și .calfa
de aramar. Rossignol (căntecul Ah!
ga ira). Regele bajocorit .scapat de garda naţională. Ma-

- nifestul ducelui de Brunsvick, redactat cu totul arogant

--de emigraţi. -Adunarea declară
că patria e in pericol.
Mare mişcare şi activitate a, cluburilor, nenumerat po- por din provinții “se adună in Paris. Atac contra pa=
-Jatului; Regele scapă în adunare. După propunerea, lui

Vergnaud. (Girondin) regele e suspendat Şi pus sub pază; Se chiamă o. convenţiune națională după vot univer„sal. Franţia declarată republică. Măcelurile din Septem"vrie; Danton niinistru de justiţie (3000 de morţi) ;
sfarmarea, statuelelor, insignelor, armelor, .. -

„1792—1795, Convenţiunea naţională, La, iuceput.
“predomnesc girondinii. In consiliul municipal insă au
„1. Putere jacobinii şi cordelierii,- care cu sans-cu
loții
- an instrument de siluire contra, convenţiunei naţionasunt
le. .
"Regele condemnat la moarte în 17 Ianuarie 1793. PruSienii bătuţi la Valy se retrag. - Austriacii. bătuţi
la
-. Limmoger, » Belgia,. malul sting al Rhinului, Savoia
şi
Niţa, cucerite mai mult. prin. respăndirea ideilor
revolu
fționa

re şi declarate ca „departamente ale republicei fran.
„i

a

|

498

ceze Anglia, Olanda, Spania și Sardinia aliată cu Prusia şi Austria. O rescoală a poporului sileşte convenţia
naţională a aresta pe Girondini. Comitetul scăpărei puUlice, şef Rebespierre, insărcinat cu apararea ţerei.
Gu- .

illotina; Mârat ucis de Charlotte Corday.
„ 1193——4794.

Robespierre,

domnia teroarei.:

Măceluri

in orașele sudice, inecările lui. Carrier, revoluţiune'ro-

ialistă in Vendce.

-

Se

Toulon luat de Englezi. Coaliţiunea, intră in Franţia. .
Carnot organiscază 14. armate pentru a se opune tuturor.. Regina Marie Antoinetteşi Girondinii ucişi. Supri-.
marea ori-cărui cult - (Zina: rațiunea). Calendarul re- ..
- publican. Robespierre măcelărește . consiliul municipal.
"O conspirație il restoarnă.
Este “uciscu 93 de ai lui,

in 24-Iulie 1794.- În convenţiunea

naţională: incepe-a

predomni elementul moderat. - Napoleon :Bonaparte, căpitan de artilerie, ie “Toulon de la Englezi și devine.
general de brigadă.
o
ea
„1195—4199. Directorul, - Puterea- executivă la un
„. director de cinci persrane. .Luptă, contra Austriei.
Bo- -

naparte bate pe Austriaci la Millesimo, pe Piemontezi
la Mondovi; trece cu asalt podulde la, Lodi
ie Milanul.
, . -

“şi cucereşte Lombardia. Lombardia, Mantua, - Modena și:
Bologna devin republica, cisalpină. : Paceă de-la Caingpo-.
„Formio 1197; Austria capătă Veneţia ear -Franţia, Belgia. _In Paris conspirațiunea socialistă şi comunistăa ..lui „Babeuf ideile poporului de jos ies la lumină 1796...
“Asignatele cad: şi. se ruinează mulți _oameni.'
Napoleon
pleacă in Egipet 1798-—1799 cu planul de'a întări pu-: _
terea franceză in Marea Mediterană şi a ataca coloniele
engleze din India. Francezii invingJa, Piramide. Flota . „lor ănsă e nimicită de Nelson; englez,la Abukir. Na- -

-poleon neputăna lua Saint Jean d'Acre lasă pe Kleber . - in-Egipet şi se intoarse in Franţia amenințată de. Sa

1799—1801. A: doua coaliţie. “Fundarea republicei “Romei ; 'resturnarea; puterei: lumești a, papei; Republica

- Elveți
in ană
Sviţera, republica Partenopicăin Neapole,

-.

4

“

Pretutindene se institue guverne după modelul directorului. Austria temăudu-se din causa Italiei, Anglia din
causa, espediţiei egiptene şi. din acea că directorul aju„tară pe ascuns revolta Irlandai, Prusia din causa revo=
„luţiei” Poloniei se - hotăresc a, declara, resboiu Franţiei.
„ Francezii bătuţi pretutindene.
Republica Partenopică

|

desființată.: Macdonald bătut de Suvarof la Trebia. Di-.

rectorul devine impopular prin aceste -perderi.
Napo-:
„leon se intoarce din Egipet. şi formează impreună cu .
Sieyăs şi Lucian Bonaparte ...
:
Ra
Ă
1799—1802.. Consulatul.
Se imparta ţara. in pre=
„ fecturi şi subprefecturi; codul Napoleon.
Napoleon tre„ce muntele St. Bernard, bate ps Austriaci la Marengo
„Şi Moreau - &i bate la Hoheslinden la 1801. Pacea de
Luneville. Malul stăng al -Rhinului cedat Franţiei. Ger-. .

mania perde:1150mile pattate cu 3 4, milioane locuitori. Restabilirea cultului catolic; invățămăntul atăr-

„nat de stat; legiunea de onoare. :
-_.1802—1804;' Consulatul pe viață, dat lui Napoleon.
Conspiraţii in contra lui (Mașina infernală, conspirația
„lui Pichegru.)
a
Pa

1804—1815
Napoleo
.n

„Domnia

impăratul

Francezilor.

|

absolută, moderată ănsă prin recunoaşterea ide-

.

„ilor revoluţiunei.. (Egalitate inaintea legei, dări impuse.
- tuturor, scutirea, ţaranului de sarcini feodale, liberarea
industriilor. de corporaţiuni, libertatea găndirei).

-

* 1805..A: treia coaliţiune. Neimplinirea, tractatului
- de Amiens, -prin' care Napoleon; ce cucerise Malta se! „indatorea a o restitui ordinului cavalerilor Ioaniţi, aduce un resboiu cu.Anglia. ' Ocupă Hanovra şi incepe sis- .
„ Temul continental, (oprirea, introducerei mărfurilor
engleze pe. continent.) Bavaria, YViirtenberg,- Baden, Hesa
„Şi Nasau, aliațe cu Franţia. Flota franceză sfarmată
de
„Nels

onla Trafalgar.

Bătălia cea mare de la Austerita,

„. Căştigată in contra. Ruşilor şi a Austriacilor 1805.
Pacea
de Presburg 1805. Italia prefăcută in regat şi dată
lui Eugene de Beauharnaix, copilul vitrig al lui Napoleon
. Ba-

.
sa
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varia şi Wurtenberg devin regate. Regatul Olandei dat

lui Lucien Bonaparte.
Confederaţia. renană. Napoleon protector. Toţi principii germani ieu parte la .ca, afară de Austria, Prusia, Brunsvicul şi Electorul de Hesa. Imperiul german desfăcut Franţ I, remăne - imparăt de
Austria 1806. .
A
a

1806—1807.

A

patra coaliţiune.

Prusia silităa

adopta sistemul continental se încurcă intiun . resboiu
cu Anglia. Napoleon, ce făgăduise Prusiei Hanovra incepe a trata cu Englezii pentru” inapoirea ei lor. Luptă
cu Prusia de lu aceasta. Bătăliile la-Jena şi Auerstădt 1806. Napoleon in Berlin. Polonii se rescoală. Luptă
cu Rusia.. Bătăliile la Eylau şi Friedland. Pacea de .
la Tilsit 1807 cu Rusia şi Prusia. Regatulde Westfalia, (o parte din Hanovra, Brunsvick, Hessu-Cassel) Du. .

catul de Varşovia
sub regele de Saxa. Prusia cedează lui

Napoleon ţara sa pănă la Elba, remănănd

„patrate. din 5570.

Se indatoreşte

cu 2677 'mile

a recunoaște - inchi-

derea continentală. DIE
„ Inchiderea continentală incurcă.pe Napoleon in mai "multe resboaie: a) cu Spania şi Portugalia; Iosif, fratele lui Napoleon rege de Spania, . Napoleon. ie Madri*
dul; după. indepărtarea sa perde iarăși avantajele; b) cu :
Austria, victoriile lui. Napoleon la Fchmiil, Aspern şi.
Wagram. “Pacea
de la. Viena 1809. - Austria. primește:
inchiderea; cedează 2000 -mile patrate Bavariei şi o porțiune de pămănt ducatului Varşoviei; -c) cu papa; sta“tul papal incorporat in regatul Italiei; papa excomunică.
“pe Napoleon, care-l prinde şi-l duce. la, Paris.:.

_.1810.

Culmea

gloriei :lui

Napoleou. ' Căsătoria

Msria Luisa. -Franţia numeră 130 departamente.
gele de Roma 4811...
ne

cu

Re-

-.

--1812—1814. Resboiul:cu Rusia earăşi din cauza .refusului Rusiei de a adera la sistema continentală. Ar- mata lui Napoleonde 553,000. oameni este nimicită după bătălia de la Borodino-şi arderea Moscvei 'prin' re-.

" tragerea sa -in mijlocnl ernei. ... .:

:
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o

„1813—41814.

Ra
Resboiul

Se

|

de libe

e contra lui
“Napoleon. Friedrich Wilhelm IML rtat
de
“poporul la srme. Landwehrin Prusia. Prusia chiamă
Ordinul Crucei
de fer. . Alianţa Prusiei cu Rusia
la
bate pe aliaţi la Liitaen şi.la Bautzen.Kalish. Napoleon
Austria se uneşte cu . aliaţii. . Trei armate, 1) sub Schv
arzemberg 2)
sub Bliicher, 3)

sub Bernadotte de
căştigă” bătălia la Dresda, dară, perde Suedia, : Napoleon
. bătălia POpoarelor Ia Zeipaig (300,009 aliaţi, Napoleon
130,000). Se
xonii şi. Wiirtembergezii tradau pe
Napo
leon
in mijlocul
luptei. :Sfirşitul regatului YVestfalia
.
Olanda alungă pe
Franceji.
Spania o perduse ăncă din 1813.
Aliaţii to„uşi oferă pace lui: Napoleon
ca margini, Rhinul Și Al„pii... “Napoleon 'refusă, Cere 300,
000 oameni de 'la a- dunarea, legiuitoare, - care refu
să a-i da.
Adunarea di„ Solvată. - Aliaţii trec Rhinul și
„Napoleon:în mai multe rănduri după ce sunt bătuţi, de
il bat pe dănsul la Ar-!
cis-sur Aube

, .

O

a

a

1814 Mart 31, intrarea aliaţilor
in Paris, “Napoleon
= perde tronul. “Indovic XVII,
- rege. .- Pacea do “Paris. Franţa fratele lui Lu dovic XVI,

te
_“.

căștigă 150 mile patrapeste. marginile din 1789. „Recunos
şte. .neatărnarea
tuturor: statelor cucerite in timpul:
revoluţiunei.. Pentru

regularea
" Viena,

trebilor enropeene: se
SE

„Pe când ţine congresul Napo

adună “congresul
SN

.

de e |

"sula Elbă in “Franţa. Alianţa leon se intoarce din întuturor statelor. Europei
„contra lui (1 milion de armată).
„Cher la Zagngy,.. Incepe a bate Napoleon bate pe Blii--”
pe Englezi la Vaytelgo _
„dar venirea lui -Bliicher, care
-se
raliase intoarce -ba- -.
taea in contră-i. O
e
pi

1815. Napoleon abdică.
“leon prin” de Englezi, - dus « înImdovic XVIII rege. Napo-.
- -moăre în 5 Mai 1821. A dou insula “St, Helena,. unde . .
- perde 4 cetăţi: Phillipevill a pace de Paris, Franţia
e, Iarienbourg, Saarlouis şi
„ LanDandau şi parte din Sâvoia,
plăteşte 700 milioane con.
tribuție,
|
a

e

.

-
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1815.
Milanul,

Congresul de : Viena. _ 1). Austria căpătă ă
Veneţia, Iliria şi Dalmația, Salzbourg şi Tyro-

:

lul de la Bavaria precum şi Galiţia, 2) Prusia, o. parte
„din Ducatul Varşovia, părţile din regatul Vestfaliei
ce:
le avea “mai inainte şi o parte din Saxa. 3) se formea-

.

ză regatul Olandei,: din republica Olandei şi Belgia. 4)

eonfederaţia germană "din 39 state. suverane; ceilalți
.
perd suveranitatea. 5) Rusia, o mare parte 'din ducatul ..
Vargovia; Cracovia, 'oraş-liber. 6) Anglia, Maltă, Hel-:

"goland, protectorul asupra insulelor Tonice. 7) Suedia se...
unește cu Norvegia. 8) Suiţera;
se formează, 22 'can- .
toane
din. 19,
-.
a
ua

4815—1824. Ludovic XVIII.

tă

in

Sfânta alianță inchee-. | |

Paris intre Alexandru, Friedrich - WVilhelm

„Franț:I] (și Ludovic XVIII la 1818),

cu scopul

III,

dea

-

- mănţine principiul domniei din mila lui Dumnezeu și de

a năduşi ideile revoluţioanare.

„suiţilor.,

Puternic sprijin :al 1e-

Direcţiunea aceâsta a spiritului se manifestea-

ză şi 'n.literatură, care devine religioasă
şi laudă mult

“Evul mediu. (literatura romantică v. cultura).
Contra,
„acestei direcțiuni persistă. ăns& ideile revoluției şi:a-

BE
-. .

-mintirea “gloriei napoleoniene :prin. B6ranger și “Thiers.

„Pe. lingă

Sand):

ele. o

direcţiune socialistă (Balzac, George .

Ludovic XVIII bine voeşte a acorda o consti- |

tuţie poporului. : Aristocraţia restabilită. -Justiţiă, mili- . ..
ţia şi administraţia ocupată de ei, (in şcoala “militară se . .
- admit numai fii ăcelora
ce numeră 100 ani de nobleţă).
ca

„censura . presei, 'neingrijire de veteranii:
lui Napoleon.
"Legicu totul reacționare, precum judecătorii “speciale - ...
„pentru

procesele “politice, fâră

apel

min de 24 oare, - Aristocraţia” din

şi judecată : in ter-

Cameră

condusă de

contele de. Artois (mai pe urmă Carol X, fratele rege-

..

lui) caută a-mărgini vuterea regească şi a recapata ve-. -

- chile' privilegii. Libertatea individuală mărginită: mi- piştrii: se poată inchide tără judecată
pe un an dezile; ,

resboiu in Spania pentru restaurarea monarhiei absolute.

.-

- 1824-1880,
Carol X. Un, miliară despăgubire pen- . --

„
-

“tru emigraţi. Putere mare a partidei reâcţionare. - In:
cercarea de a introduce dreptul de primogenitură pentru toâte moştenirile de mai mult de 300 franci, -dare
„ fonciară; disolvarea gardei naționale. Mai ales prin mi„nisterul Polignac căştigă partida clerului şi a curţei supremația, Camera din 1830 declară că intenţiunile politice ale guvernului-nu corespund cu dorințele
naţiunei
- Regele
.
disolve camerile, dar oposiţiunea este in-

treagă realeasă. Atunci regele. ordonă suspendarea libertătei presei şi o nouă lege electorală, . care lucruri aduc revoluția din 1830,
o
* 1830. Revoluţiunea. In: 26 Iulie poporul din Paris .

se rescoală . cerănd . revocarea ordonanțelor. -Biurorile
-.. jurnalelor sunt ocupate -de jandarmii: dar hotărirea
tribunalului comercial, declară” că pănă la judecata formal
ă
foinu.
lepot fi impiedecate de.
a eși.: In 28, regele fuge cu curtea la St. Cloud; armata refuză de a intre” „buința armele in contra, poporului.
Cei 6000 Sviţeri ai .
“regelui se v&d siliţi se capituleze.
Se formează un gu-

vern provisor compus din Lafitfe, Casiniir Perier, Odilou
Barroț... Lafitte ănsă sprijine c ndidatură lui Louis Philipp care este ales rege.
Ti
5

„18801848Louis
, Phillip," regele burghez, combt:
tut.de Burboniști şi

-

republicani. Favorează parea, pro- ftabilă.industriaşilor;: nu voeşte să, sprijine.
Polonii.

„ Mărgineşte dreptul de alegător la 200 franci dare prin
care dobând

eşte o cameră foarte supusă ; din această causă regele. se dedă la speculaţii; se fac multe
vănzări
- „de posturi; falsificări de monede; concesiuni
ruinătoare;

- delapidări de bani publici (două "ministere Eubiăr
es şiTeste, date sub judecată pentru delapidări).
Legitimi-.
tii (ducele de Bordeaux, Henric V: astăzi:
Contele de
„. Chambord) și clasa, poporului de jos,.
ă resturnări .
„prin revoluţii şi atentate (conspiraţiunea. cearc
lui Fieschi 1835,
Atentatele lui Alibeau, Darmăs etc. Revol
uţia din Lyon.
„..in.1831; în Paris 1832. A doua în Lyon
1834), Ace- „ste atentate “provoacă legi contra presei
şi a juraților,.

499.
Socialismul,

Comunismul.

Inventarea maşinilor,

uciderea industriei mici crează clasa, lucrătorilor prole„tari, Scriitorii incep: a se ocupa de ea.
1) Saint-Simon, susține cel ăntăiu exploatarea, industriei intrun fel

.

incăt să se folosească şi lucrătorii. 2) Erfantin şi Fou-;

rier se pierd in. mysticism. . 3) Owen in Anglia, incer-:
|
cări practice,
'4) ]n timpurile mai nouă socialismul tinde a ridica starea lucrătorilor prin participarea lor la.
căştigul capitalistului, -5) Babeuf şi alții precum Cab6, |
cer suprimarea, proprietăţei, a familiei, viaţă in comun,

- “creşterea copiilor idem.

Averea comună împărțită egal - .

intre indivizi ; suprimarea moştenirei, - 6) Proudhon
clară că proprietatea e-un furt. De

de- : i

__ Asemenea, idei speră clasa a.patra să le "realiseze.
prin cameră, dacă numai Sar suprima censul pentru a:
reformafi alegători. - De aice cerere generală pentru

rea legei electorale.

1836, 1840 două, incercări ale lui

Louis Napoleon Bonaparte, dea resturna pe Louis Philippe. In vederea acestor: turburări, fortificarea. Parisului. Pentru a miulțămi spiritul de glorieal Francezi- »..

lor, cucerirea Algarului (Abd-EI-Kader); sprijină Egiptul

DT

d.

in revolta sa contra Sultanului.

torul Angliei şi al Rusiei. -.

Egiptul

.....

supus cu aju- --

De

1848. Revoluţiunea. In -timpul acestei

in Franţia

banchete pentru

expediţii,

reformă. Acel. din. Paris im-.

„piedecat de guvern. In cameră oposiţia cere darea mi-- -

nisterului Guizot în judecată. - Teribilă revoluţie, regele
. .
fuge, guvern provizor.- "Dupontde VEwre," Lamartine,;
.
Louis
și
Crâmieuz
Ledru Rollin, Arago, Garnier Pagis,
' Blanc, Acest din urmă pentru lucrători. EL işi- asociază pe Albert, un lucrător, Ridicarea ateliilor naţio-

nale

in care

statul procură

muncă

lucrătorilor.

Doi: .

franci pe zi lucrătorilor ce nu au.de lucru, - sporeşte ...
foarte mult 'cheltueala şi numerul -proletarilor. Aduna-. -.

“vea naţională suprimă ajutorul. - Cumplită, „revoluție (15: -

:
Mai) inădușşită; 0 a doua şi mai cumplită (22—26 Iunie).
Se
:
morţi).
(12,000
i
resculaţ
pe
Cavaignac dictator bate
- celui mare al lui Napoleon alege sub. inriurirea numelui
“pe „Louis Napoleon Bonaparte de president al republici.

200.

e

i îl. Istoria Angliei 1783-1848, Si

N

„Sub. ministerul lui Pitt 1783—1806, acesta organisa-

“ză

_

înanţele, caută sa indrepte pagubele

Angliei in res-:

boiul cu America, prin. inchiere de .tractate comerciale.

“El'este

un mare

dușman

al. revoluţiei

franceze, care

"_. tindea, să introducă şi in Anglia spiritul democratic.
„De frică revoluţiunei el reuşi a face să se suspende
“habeas

corpus acte, şi este de la, 1793

sufletul coaliţiu-

„mei contra Franţiei,- Astfel coaliția a doua

din

1799.

este -opul său. Fox şi Burke represintă în mod strălu„cit oposiţia in Anglia, Irlanda stărnită prin. revoluția

franceză vrea, să se disfacăde Anglia;

de aceea, in a-.

„nul, 1800, se procede la totala ei incorporare cu Anglia,
„prin care 32:
de - lorzi și, episcopi ai Irlandei, intră in
camera inaltâ, car 100 deputaţi in camera, de jos, Şepte
„optimi din . populaţia catolică a Irlandei iemăne fără

„.. drepturi, - din causa. testactelo
(v..p. 169).'
r Sistemul

„continental:al lui Napoleon aduce declaraţiads resboiu .
„a Angliei
din 1803 şi sfarmfiotei
area,
franceze la Tra„algar. 1805. Dăpă 'expediţia Ini Napoleon din 1812,
Anglia face tot ce-i stă prin putinţă pentru a scula EuTopa în contra sa, . Resboiul seincepe cu 'subsidii engleze. . Prin tractatul de.1a. 1814 căştigă 'Anglia: Malta,

» Vabag
Ste"
o,;
Sucie, Ile de France și Seişelele, . Datoria,
publică se suise-in timpul acesta la 800 milioane |, st.

-„„.0

stare foarte 'miseră'a "poporului. de jos aduce necon-

- tenite rescoale, in 'care mai multe mii de lucrători sunt
ucişi,

n

e

i.

ml

Georg 1V 1820—41630,

a

Sub ininisterul Canning se

„* introduce sistemul politicei de neintervenţiunie; caută
să
„.„ „Se opună. Francezilor care -voeau să intervină in Spania; .
.. xecunoaşte independenţa -Greciei şi: a,. statelor de Sud.
„„ Americane; supriimă comerțul sclavilor declară
de
„» "erimă. - Daniel, O'Oonell infițeazăo asociaţiune ndu-l
catolică |
„ „intre Irland
pentru ezi
a-i. scapa.
, de lipsa de . drepturi:

„„

Politice. In 1829,

cere Peel 'suprimarea - testactelor:

„Catolicii pot intra in parlament,

004
Wilhelm LV 1830—41837.. Ohestiunea, reformei par

lamentului. După ce de două ori reforma, trece prin
camera de jos, dar e respinsă de acea, de sus, poporul -

amenințător - silește şi pe casa de sus

a 0 primi. Prin -

reformă numărul alegătorilor'sesue la -1 milion, anume -.
tot acele care plătea o chirie de cel. puţin 10-pf. str.avea dreptul de a vota.” 56 oraşe micşurate prin timp, -. ă
_perd dreptul de a alege. : In comitate au dreptul de a- -

legători “toţi proprietarii liberi de locuri cu 10 1. st...
„rentă şi toţi posesorii pe 20 de ani cu 50 1. st. rentă.
„Se suprimă, privilegiul. companiei Ost-indice, lăsăndu-se

“comerţul eu China şi cu India liber, - Lord

Russel re--

formă organisarea orașelor, fâcănd ca magistrații.
neşti să se alagă prin votul poporului şi fiecare
„vid ce plăteşte dări,se aibă dreptul
de, alegător.
“atunci magistaţii nunieau ei singuri pe colegii lor

„--vea dreptul da a impune dări arbitrare).

--.

orăşă- =. indi(pănă -.
și a-

Regină: Victoria 1837-—astăzi. Revoluţia Canadei. -

şi secret șipar--.
Elementele radicale cer votul Le universal
_.

lamente anuale. Se fac petiţiuni urieşe cătră cameră. .
Sahul de Persia 'stărnit prin Ruşi. voeşte să. cucerească

Heratul, lăngă Indii,. dar Englezii reuşesc in 1839:se:
-sfărăme acest planîn Afghanistan. In*1834 :se supri-

“mă

sclăvia şi lamaica amenință pentru aceasta a se re.

volta, -In -1840 se face un tractat cu Rusia, Austria şi
- Prusia, in contra 'Franţiei, pentru a supune pe paşa de
“ Egipet “Turciei şi armatele engleze supun - Egipetul. In
azăin contra protecţiunei grănelor
- 1838 se formeliga
de -Cobden; se propune reforma inaintea “parlamentului

coborindu-se. taxa pentru

“de Robert Peel,

import.

În...

1841 se incheie un tractat cu puterile cele mari pen“tru suprimarea comerţului “sclavilor şi dreptulde cău-...

“targ: a dorăbiilor “tot în contra Franţiei.. In: 1840

is-

- “bucneşte resboiul cu Chinapentru Opium. O recoltă rea,
or 1845, aduce o cumplită foamete
in Irlanda
“a. cartofel

„şi o-agitaţiune” mai
-

2:

ai * .
. importulu
mare. pentru liberare
N

20

Ma

|

“* grănelor: de ori ce taxă, Peel: propune

|

sistemul: libe-

„Tului schimb, care trece in parlament. „Revoluţia din
1848, are efect in Anglia mai ales in Irlanda, unde dă
naştere. la o agitațiune pentru ruperea unirei cu Anglia,

„Care ănsă fu inăduşită,

In politica exterioară Anglia a-

“jută nnirea Italiei,

-

a

“HIL. Istoria Germaniei 1790—1848,..

„Leopold II 1790—1792, apoi Franţ II, 1192—1806.
(De

la 1806 inainte ca imparat de Austria). Germania . .
in timpul revoluţiei franceze, este mai ales teatrul res-

_

boaelor, care 0 ruinează material: Luarea malului stăng *

al. Rhinului prin: pacea, de Luneville, jigneşte pe mulţi
„. Principi germani în posesiunele lor; ei sunt despăgu
biţi
“din orașele libere“şi posesiele bisericeşti, Fiind
că des- |
păgubirile se hotăreau in Paris, incepe “aici. un fel
de "speculație, care aduce mare despreţ asupra Germanilor.
- „Prusia capătă episcopatul.de Munster cu oraşul
de
asemine nume, episcopatele Hildesheim, Paderbora, oraşul
.
Goslar

:.
„..
»

'etc, Bavaria capătă „principatele eclesiastice:
SYurtzbu
: Bamberg,
rg, Augsburg, » episcopatele de Frei.
sing,: Passau și multe oraşe precum Schweinfurt,
Nărdlingen etc, Baden, capătă Heidelberg, Mamheim,
țerile

„ episcopatelor secularisate
"oraşe

gul,

_

şi abatii.

Constanţ și Basel, mai multe.

"Mai capătă, despăgubiri

Hessa-Cassel,

.

şi Vârtenber- :.

Hessa- Darmstadt şi Hanovra, .

“Confederaţia: rhonană, Bavaria, şi Wiirtenberg
fina . „declarate regate, prin: pacea de la- Presburg atacase
deja constituţia imperiului german. Aceste două
ţeri im„preună: cu Baden, Darmstadt, Cleve-Berg,
“Nassau, Ho-

henzollern, “Lichtenstein, formează, confederaţia rhena
nă
Sub protectoratul lui Napoleon, care o indatoreşte
a pune
pe picior .in

caz de resboiu, 36,000. de oameni. Prin
”„ aceasta se termină, imperiul. german şi
Fran
clară de imparat al Austriei, sub numel ţ 1 se de- :
e de. Franț I:
| (1506—1835). „Stăpânirea franceză
in Germania intro„. duce ideile revoluției și le realisează
in practică,
„. litate
- dărila
or, suprimarea, privilegiilor personale, (egaegali-

.

o

i

1908...
tatea dreptului, libertatea industriei ete;). | Rescularea.
spiritului -naţional, care tinde la scaparea de străini, în
- fruntea căreia merge Prusia. : Friedrich Wilhelm III in.
„timpul celei mai mari injosiri a Prusiei, cănd prin pacea, de la Tilsit ii se lasase de Napoleon numai -vr”o
jumătate din fostul regat, s* apucă de reforme serioase,
-- ajutat de ministri eminenţi Scharnhorst, Gneisenau, Grol“man; introduce armarea generală, (Landywechr), suprimă
rescumpararea. Egalitatea, tuturor in inaintare (mai ina:
“inte numai nobilii puteau fi ofițeri), suprimarea pedepselor brutale, cultura. ştiinţifică serioasă a ofiţerilor. Baronul de Stein dă burghejilor şi țaranilor dreptul de a
cumpara pămănt, nobililor facultatea de a se ocupa de
“industrie și comerț, liberează industria suprimănd cor“poraţiile. Humboldt, Niebuhr Schleiermacher fundează

universitatea de Berlin 1809.

.-

| |
|
-

In acest.timp cade des- - -.

voltarea, cea mare a literaturei germane, care ajută mult .
la ideia naţională, (v. cultura).şi explică scularea gene-- rală contra, lui - Napoleon după catastrofa din Rusia;
Prusia se. rescoală mai ăntăiu; in 3 Fevruarie. 1813,
"publică regele „chemarea. cătră poporul meu“, care are
- un-resunet urieş; formare de nenumarate corpuri libere, :

„ intre aceste, acel al “lui Liitzow infocat de -căntările lui Korner; ordinul crucei de fer, (10 Mart

1813)...

Germania dela 1815—1848. Oposiţia liberală în Ger.
mania voeşte se realiseze ideile revoluţiei franceze şi
„se aducă unifatea Germâniei. Opresiunea ei din partea guvernului. Revoluţia Franţiei din 1830 le sparie, fă-"

„căndu-le se conceadă ' drepturi poporului

sub forma de

„ constituții (Wiirtenberg, Baden, Bavaria și Hessa-Darm-".
stadt). - Prusia şi Austria, manţin absolutismul prin in-. ” Auinţa, lui Metternich, ministru austriac, care pentrua

-_impiedeca

lăţirea ideilor: naţionale în Austria, : opreşte

- intrarea . ori-cărei

scrieri germane. ' Văzând

guvernele

germane că revoluţia din Franţia se trecuse așade iu-

te, se hotăresc ear la resistență. Printr'o -hotărire a. |
-.. consiliului federal, fiecare stat e dator să ajute cu ar- cp

DO

„mata

sape” statul vecin,

în care sar iîscă - turburări

"(1830 .0Oct.),. și incepe pretutindene o puternici, reacţi“une; mai ales după ce prin căderea Varşoviei, o mulţi- -

„“-me de Poloni vinin Germania infocănd liberalismul. In

- Baden se reintroduce censura. Profesorii Rottek și Wel_“ber destituiţi.. Universitatea, din- Freiburg inchisă. Ne- |
pedepsirea abuzurilor ce militarii comit în contra libe-

„.xalilor, Darea, afară a tuturor dregătorilor liberali. Consiliul federal hotăregte că toată puterea, este la principi,
„camerele nu au dreptul:de a refusa, dări, că miliția, se
„mu jure păzirea constituției...
i
„0

-

T -: Austria, sub Metternich atăt in domnia. lui Franţ

„7 1885 căt gi -sub a lui Ferdinand. 1 (1835-—1849), :fa- Vorisează aristocrația și- influența clerului. - Inchide
Austria dinspre Germania, inăduşă, 'desvoltărea filosofiei

„a teologiei şi a istoriei, favorisănd

numai căt-pe aceea

a
ştiinţelor pure. 'Țaranul supueIa toate beilicurile e- valui mediu, starea, finariciară foarte-proas
; statul
tă fiind

A” nevoit a reduce de mai multe-ori datoriile creditorilor
„ Sei, Austria Caută a combate tendințele Rusiei-de cu- ceriri in. Orient'ajutăna pe Poartă.

-

.

Aa

„Il. Prusia, păstrează : vechea stare afară de -supri„marea, beilicurilor şi a, corporațiilor; greu system de dări;

„. lipsă de “garanţă iri justiţie, procesul tratăndu-se inscris;
„păstrează darea. dreptăţei prin nobili.
Severă privighe-

re a şcoaleişi a presei.

“Dăr in privirea unităței! ger-

„_mane Prusia, face un pas insemnat prin. iuființarea uni„unei vamale (Zollverein). intre. diversel
state: germane
e.

„început în 1831. prin iniţiativa lui List)" Suprimăndu-

se vămile interioare dintre state şi. transferăndu-se a„ cele vămi la granița comună, cu scopul de'a protegui

„industria germană,

ii

„11848. Revoluţia.

|

1). Austria. Contra sistemului lui „Metternich
.se scoală mai ăntăiu Ungaria (v. 1st. Răsă-.
„ ritului) apoi Boemia, in fine chiarin Viena studenții în- |
cep turburări, care se intind. curănd asupra, intregului
:. POBOr, - Metternich fugeîn Anglia, - Garda naţională,
a
=

|

|

|
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tot puternică; se hotăreşte să se cheme 0 adunare generală austriacă a tuturor statelor după votul univer-

1

sal. Imparatul fuge la Jnnsbruk dar se reintoarce rugit de -popor şi lucrurile se impacă pe basa ideilor. re:
voluţiei franceze, se suprimă anume robotul (beilicurile)
se deschide cariera armelor şi oamenilor" de rănd; se
supune şi pe nobili la, senviciul armatei şi la dări. In-.
tre aceste, cărduri de lucrători percurg uliţile şi dictează totul, ieu cu sila intreprinderi de la stat, fixează ei
prețul munczi. Mișcările din Ungaria aduc in Viena o
cumplită rescoală, care tinde a impedeca, mergerea. trupelor contra Ungurilor (Oct.). Imparatul fuge de a doua.
oară şi cei mai bogaţi cetăţeni i urmează.
Iellaschisch.
Banul Croaților vine in contra Vienei impreună cu Win-"
disch-Gritz. „Se incinge o luptă din cele mai crăncene
(27 și 28 Oct.). Vienu cade in minile armatei. Totuşi
noul imparat (Franţ Iosef2 Dac, 1848), octroiiză o con-

|

:
.

-

stituţie în care cele mai multe din drepturile revoluției

“ franceze sunt recunoscute,

II)

Prusia. Revoluţia franceză inriureşte asupra

siei. In Berlin

se cer mai multe

presei, garda naţională),

drepturi”

pe care regele

Pru-

(libertatea.

..-

Friedrich Wil-.

helm 1V, nu voeşte ale acorda. “Cu deosebire.se cere.
„indepartarea militarilor și înființarea unei garde naţionâle, ceea, ce fiind refusat, ear militarii vroind, să imprăştie poporul,.se naşte o cumplită revoluţie, Regele
fu silit să se descopere dinaintea cadavrelor revoltanţi-

lor. Se convoacă o. adunare.

naţionâlă, care

-

stă cu to-

tul. sub inriurirea poporului; se suprimă pedeapsa morţii.
Triumful reacţiunei. in Viena aduce şi in Berlin aceiaşi
tendință. Regele vroeşte să suspende adunarea. care. refusând aceasta, intră Wrangel cu armata iri Berlin şi .
desarmează “poporul. . In fine regele acoardă din bun:
-placul seu o constituţie cu doue- camere şi cu cele mai. multe din drepturile proclamate de adunarea din Frankfurt,
III)
ucejcarea 'de organisare a unităței gerinane, :

Parlamentul din Frankfurt, In 18 “Mai se alege prin
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vot universal o adunare naţională, care numeşte un praşedinte sl imperialui- ge:man . (Reicheverweser) neresponsabil.
Se alege de preşedinte pe arhiducele Joan
de Austri
care intră
a în Frankfurt la 11 Iulie, Scopul

“acestei adunări este coustituirea “unităţii germane.

Dar

guvernele germane nefiind consultate de adunare în do- rințele lor, aceste .refusă de a primi noirile ei, precum
"d. e. declararea drepturilor fundamentale ale poporului
german. : Ordinul ministrului - de resbel din Frankfurt,

ca toste trupele germane.să jure credinţă preşedintelui,

nu este ascultatin Prusia... Neinţelegerile cu Prusia
se
„ măresc prin chestiunea Schleswig Holsteinului : O revo--_. luţie in Copenhaga silise pe regele Danemarcei a decreta
„ incorporarea Schleswigului in regat; din care
causă izbucneşte o revoluţie in Schleswig, care este susțin
ută de
Prusia; dar lipsa unei flote -şi- purtarea amenin
țătoar
e
e a Rusiei şi Angliei fac pe Pruşi să inchee
un armistiţ
prin care Danemarca capătă mai multe drepturi. asupra

„se

-

Schleswigului (Moltke,
un danez

să fie in

fruntea

„„vernului provisor numit de Prusia, şi Danemarca. . guîn du- cat; armata Schleswigului să fe despărțită de aceea
„ Holsteinului etc.); Parlamentul din: Frankfurt neputâ a
nd
face altmintrelea se uneşte cu: această propun
ere
'care
|
„ta. privită de Germani ca 0 tradare a naţiunei,
din ca-.

- re causă, izbucneşte:0 revoluția în Frankiurt - Dupa
a-

„ceastase nasc discuțiunț foarte inverşunate

raportului Austriei cu Germania; era anume cu asupra
neputi
nţă
a se
primi Austria intreagă: cu toate

in un'stat german;

“din Austria in. acest
-. Părţi, Ministerul de
părta pe' Austria din
“imperială cădea de la

naționalităţile ei

dara se lua. numai căt

Germanii

stat eraa se rupe Austriain doue ,
Gagern concepu planul de a indeuniunea germană prin care corona.
sine la Prusia. Insă o lege electorală

“ce făcea, parte din constituţia pe care imparatul trebue
să. jure.şi care era 'basatăpe votul universal, faptul a
că:

- propunerea

de a se oferi corona regelui de Prusi avu0 "majorita
numâi te
de-4 voturişi in ne impreju--.
rârea

că această coronă irperială nu era. din - mila lui -

n m
n rm
Dr

ir

nt

ma
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Dumnezeu ci eşită din o răişeare

revoluționară fâcură

pe regele Prusiei să.o refuse. - Prusia vroea anume să.
capete puterea supremă in -Germania fără ănsă. a re-.
cunoaşte constituția şi numai cât prin consimțimântul
„guvernelor, promiţindu-le tuturor sprijinul s&u armat in
năduşirea, revoluţiei.*. Dar acest plan nu . reușeşte' mai
ales din causa opunerei celorlalte regate din Germania
ce nu vroesc. să primească .0 posiţie injosită faţă cu
Prusia.
Regii ăns& refusă de a primi constituţia
din
Frankfurt (Bavaria, Wiirtemberg, Baden, Saxonia),
: cea
ce dă ocasiune democraților. de a rescula poporul în
contra lor. In Saxonia (Dresda) se intămplă o rescoa„1 (3 Mai). In Wiirtemberg principele e silit să adoapte constituţia, Saxonia inăduşă rescoala cu ajutor pruerau pusă in posiţiunea
sian. Adunarea din Frankfurt
cea. mai critică prin rescoala din Dresda, făcută pentru
a se adopta constituția votată de dănsa. Cu alte cu-

vinte ea era causa. revoluţiei.

.
.

- -

.

Prin aceasta ea deveni.

„cu neputinţă şi se disolvâ,,. .

__1V; Istoria Utaliei 1780—1848,.

-

-

-

Starea Italiei inainte de vevolutia franceză, din cele -

Savoia
de. ul
“ mai rele. In Nord, neatărnat; regat

moartea lui Victor. Amadeus
el III 1730—41773

„Veneţia,

II, urmează

si Victor. Amadeus

(după

Carol Emanu-

III 1773—1796).

..

Genua, Milanul şi Mantua in „posesia Austriei, -.-.

sub principi austriaci (Franț
" La mijloc ducatul Toscana,

Stefan 1737—1765; Leopold 1165—4'790 -Ferdinand: II
1790—1824 “Parma, Piacenţa, Guastalla, sub o linie
“spaniolă. -După: moartea lui Ferdinand, aceste țerişoa-.

-

Modena, .
“ze unite cu Italia .superioară: franceză 1804.
La Este.
familia
sub
rrara,
Massa-Ca
a,
Regio, Mirandol
sud Regatul celor două Sicilii,. trece.prin pacea de la:
Utrecht de la Spania 13 Austria 1713, pe-urmă iinpa- ..
-_ratul Carol "VI, pentrua capata recunoaşterea sancțiuca
lă,
spanio
linie
o
la
“mei pragmatice, trece acest regat

neatărnat (Don Carlos 1735—59, Ferdinand IV. minor.
:+1169—1825)„. Pe lăngă aceste, Statul papal.

-
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Italia în timpul revoluției franceze. Revoluţia, pătrunzănd in Italia, restoarnă mni toate guvernele de acolo;se infiinţează republicele: “Cisalpină 1797, Ligu-.
rică '(Genua) -şi Partenopică “ (Neapole) 1798; a Romei. Aceste republici trăese puţin timp, dar ele sunt
de ajuns pentru a introduce chiar în practică, ideile revoluțiunei. - De 'aici se nasc luptele: pentru libertate. şi
„ideia unităţei Italiei, intocmai ca şi în Germania. Duş”- manii acestor idei sunt Austria; şi Papa. - Partida.
Italiei tinere 'sub vestitul Mazini,: ..
*
talia. de la 1815—1848, După căderea lui Napoleo
n

congresul de Viena 'regulează, - inapoerea ţerilor . Italiei
1): Regatul Savoiei lui Victor.
„ Emanuel, mărit prin Genua. - 2) Modena şi “Toscana
la
-„1a vechii lor stăpănitori:

membri ai casei de Austria,
3) Luca unui principe spa
„Diol, -4) Statul papal restabilit, 5) Napole şi
Sicilia
- inapoite regelui Ferdinand. Partizanii unirei Italiei
(car-

bonarii) lățin
esc
toate părţile ura, contra guvernelor ce
'imbucătățeau Italia” In 1820 revoluție in Neapole
Savoia, în care regii lor sunt siliţi a acorda, chemareaşi
de camere, dăr. sfânta, alianţă,. insărcinează pe Austria,
a linişti Italia, pe cănd Franţia inăduşă, „revoluţia
spa-

„niolă, » In acest timp se desroltă puternic literatura
liană (v. cultura). Revoluţia din 1830, trezi mişcări itain Italia, dar în Modena, Bologna, Parma, ele fură ină-şi
- duşite prin trupe

austriace.

Doi

principi voesce se rea-

„liseze unirea, Italiei, ' Carol Albert din. Savoia

şi Papa.
Pius IX. PaPius.
pa
IX ,
1846, prin- reforme liberale (in
- Presă, drumuri de fer, mănăstirile supuse la
dări)

işi”
căştigă simpatia poporului şi prin ideia de a deveni
centrul Italiei „entuziazmează
pe Italieni. Strigarea :. Eviva
”. Pio Nonnol considerată, ca strigăt revolu
ționar dar papa mersese cu liberalismul seu “prea departe
pentru bi„serică, căci Italienii cereau ca papa se declar
e
resboiu
„Austriei,

puterei, care totdeauna

sprijinise
pe' papa.

:1848.- Revoluţia. Sicilia. mai ănteiuse revoltă
con= Se tra regelui Ferdinand și alege de rege
pe. ducel
e

de

|
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Genua un fiu al lui Carol Albert, Dar neapolitanii ine
ving şi Sicilia cade din nou sub Ferdinand. In Statul

| papal, Pius IX. numește

jine mai bine reacţiunea;

ministru pe Rossi

care să spri-.

dar Rossi este ucis şi papa

nevvit să fugă din. Roma.
Mazzini și Garibaldi vin in...
Roma, mărind mişcarea revoluţionară. Dar "papa este -

sprijinit de Napoleon preşedintele republicei in Franţia

care trimite pe Oudinot cu o'armată care ie Roma şirestabilește pe papa.
CI
Ia Toscana marele duca Leopold, este mai ăntăiu resturnat, dar pe urmă rechemat de poporul său. In Modena şi Parma ducii sunt alungaţi şi revin tocmai după ce Radetzky ie Milanul (v. mai jos), lu Piemont și.

Sardinia cegele

Carol Albert ie in mănă causa

unită-. -

ţii Statului şi declară resbel Austriei, unindu-secu Lombardia şi cu Veneţia, Italia intreagă se rescoală ca pen-:
truo luptă sfăntă sprijinită de intregul cler, Dar: Radetzky bate pe Italieni la Custozza (lunie 1848), apoi la,
Mortara şi Novara. Carol Albert abdică şi se numeşte

in locul seu pe fiul seu

Pictor Emanuel

care inchee

pace cu Austria, căzănd in curând şi Veneţia in pose- .
sinea acesteia, astfel incăt intreaga Italie. cade earăşi.
sub domniile-absolute, susținute de Austria.
e

V.

Istoria Spaniei.

o.

Oaroi III 1159—1188, principe luminat .prin filoso- -"
fia francezăşi Carol IV 1788—1808. .. Ministrul Aranda, alungă iesuiții din, Spania, le confiscă averile şi le
inchide aşezemintele lor, restringe inquisiția
şi tortura,
| favorisază cultura. Napoleon pune in Spania rege pe
+ vuda sa Josif, care pentru a căștiga pe Spanioli le dă
“o constituţie foarte liberală. Spaniolii nu se inșală ci

_

catăa

alunga

Ferdinand

pe Franceji,

de

care

scâpă

VII. 1814—41830. restabilește

in

|
: .
-

1814.

tot absolu-

tismul vechiu; Cortejii desfiinţaţi; scutirea. clerului şi a -

nobilimei de' dări; rechemarea Lesuiţilor; restabilirea in- - -quisiţiei şi :i' torturei; persecuție -mare contra liberali-

lor.

In 1820 revoluţie sub Diego și Quiroga, năduşită
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de sfânta alianţă (armata franceză, trimosă de Ludovic
XVIU).

“atărnate.

“Coloniile spanio
din “Americ
le a se declară neDe mai

bine

de

300.

ani

Spania

Mexicul în America de Nord şi mai toată

poseda,

Amsrica de

ÎN

Sud, impărţită, in 3 vice-regate (Grenada nouă, Buenos"Ayres şi Peru)
şi . cinci priacipate (Chili, Venezuela,
Guatemala,. Havana, şi Porţo-Rico). ' Spaniolii aveau mo-.

-

“nopolul cumpărărei și a viiderei productelor

cătră a-

cești locuitori. “ Numui spaniolii „născuţi in Spania pu„.. teau fi dregători şi clerici. -Nu era permis a se
culti„Ya in colonii productele cultivate în. Spania precum
vi„nul, oloiul; Cultura, cea proastă a poporulni :
de jos şi
populațiunea
cea rară le face se sufere, lung timp a„ceastă .jâfaire, dar revoluția coloniilor engleze
le deschide ochii (incă la 1750 un -creol Miranda, incercase o
- Tevoluţie, care nu reuşeşte).
In timpul lui Iosif, colo- niile nevoind să; se supună, regelui pus de Francezi,
ca-

pătă 0 neatărnare factică.

vin la, supunere, cerănd să

Sub Ferdinand VIL ele re-

lise permită comerţul
.
Acesta refuză. Atanci 'statele americane se dec'arăliber,
ne.
- atărnate (Venezurla, și: Granada nouă-formează republi
ca

Columbia 1819; Peru 1825, Mexico 1824; Buenos-Ayr
es
1816, astăzi confederaţia Argentină;
Chili 1829. Gua=
„temal

a 1839). FerdinanVII
d suprimă, legea salică, prin
că avea numai o fată, Isabella. Urmează. regența Mariei

"care.se impiedecă femeile de la trop, in privire
“Orist
-muma,
ine
Isabele
i,i.

La 1844 Spaniolii se revoltă .
şi Cristi
se .leapă
nadă, de regență venind Espartero in
"Jocul
ei, dar nu stă, mai mult de doi ani,. fiind restur-nat de. Maria Cristina, care se intoarce
Spania; Isa„„: bella devine majoră, incepănd a.domni: insingur
ă incura-.“Jată de favoriţi, fără nici o creştere pentr
u domnire.
„*..

„+

>

Istoria Portugaliei:

Dâse prin

tratatul de la

Din 1703

Methuen

Portugalia se rui- -

cu Anglia,

prin

care.
„+ - Anglia capatase. liberul import al productelor
sale
” Portugalia. - Johan V, + 1750 iubeşte mult pe .preoțiîn
şi
"zideşte mănăstirea Mafra, care: costă pe stat
45 milioane de florini pean; : Sub Josef I + 1117, incear
că
mi-

ai
nistrul

Pombal,

oara-care.

reforme

in

seusul

liberal: -

alungă Jesuiţii, le conâscă averile; deschide școli; reinalță Lisabona, nimicită prin cutremurul din 1755. Maria JI 1117—1792. Voate reformele lui Pomba . sunt ni-

micite ;. aristocrații şi clerul recapătă puterea.l Portugalia cade sub Napoleon şi este nevoită a-primi. blocul
„ continental... Prin victoriile lui Welligton, Francezii pă- !

răsesc ţara, in-1808, Regele Portugaliei Johan: VI fagise in Brasilia de la venirea. Francezilor” şi guvernă,

|

Portugalia de acolo prin englezul Lord' Beresford.
In
- 1620 revoluție. In 1821 se intoarce. regele inapoi în:
Portugalia lăsănd pe prinţul Pedro ca regent in Brasi- -

”

lia. - Cererile Brasiliei nefiind ascultate de Corteşi
ea se
- declară neatărnată la, 1822 sub:Pedro I ca imparat.-.ln.
- Portugalia don Miguel,

ful reginei Carlotta, fiica

“rol 1Y de Spania restabilește

lui Ca-

.

puterea, absolută;- supri-

mă, constituția; dă inapoi averile mănăstirilor; restabi-.
late censura, şi persecută
pe constitaţionali. - Murind

.

:

Johan VI 1826, el lasă pe fiul său Pedro 1 de. Brasilia -

ca rege de Portugalia şi ca regentă pe fiica sa Maria
„II da gloria. Pedro 1 renunţă la corona Portugaliei
şi Maria II, se cunună cu don Miguel, care usarpă pu-

„_...

„27.

7

„+

.

tere; sfarmă constituţia, portugalică, și domneşte ca ab- -.
solut pănă cănd Pedro 7 .vine in contra sa şi-l alungă |
din domnie 1834. Urmează după aceasta mai multe lup-. -

-

„te
VI...

constituționale în Portugalia.
Belgia.
„ Congresul

.

*.

.

..

Li

e
_
5
de la 1815, făcuse “din. ţerile de jos.-au-

„ „Striace un singur regat, fără a-ţinea samă

de deosebi-

- rile Ulandei de Belgia.
Ulanda. era cu populație germană, protestantă şi comercială; Belgia mai mult fran” ceză, industrială şi catolică.- Olandejii impun Belgieni-lor participare la enorma lor datorie, pablică precumşi: -

„limba lor. Belgienii auzănd de revoluţia din .1830 din
„ Paris,

'se rescoală,

sfarmă palatele oficiale, - tipografia

" gazetei de partidă olandeză şi formează, o gardă naţio-

- nală in Bruxella. : Congresul naţional : sub. Potter - proclamă neatărnarea Belgiei, recunoscută în congresul din , .
Londra 1831.
Se alege de rege al Belgilor. Leopold 1 -.

„: din Saxa-Coburg,

-

Cultura

1789—1848.

|

2

..

-

a

a

_“I, Literatura: a) Angli
Byron
ț 1824 la Missoa::
lupghi -pentru. revoluţia “ grecească; mare" poet,: Zon, .

-

22
„ Moore ț 1812 Shelley + 1822 poeți; Buhcer, Scott
+ 1832,
- Dickens, Thaherag romansieri.
_
|

_b)

Praița:

Ta timpul revoluției PRouget de Luysl

eş
1835 scrie la Marseillaise, Jarie Joseph Cheni
er 1814,
poet. Andre Chenier ș 1194, scrie elegii .
in stil antic.
Delille+ 1813 traduc Georgicele lui Virgil,
simite
antici. Mulţi oratori celebri, intre care Mirabeau, ază ve
Sieyts
şi Vergnault. In timpul imperiului şi al -resta
uraţiu
nei:.
Desaugiers “+ 1827; Delavigne + 1843; Lamartin
e+ 1810,
„Beranger ș 1857, celebru chansonnier ; „Victo
r Hugo,
capul şcoalei romantice, in contra clasicismului.
Sf. Beuve; Alfred de Musset + 1857, Alfred. de
Vigny+ 1863 ;
„Alezandre Dumas $
Chateaubriand, Madame de Sta.
“El 1817; Paul Louis. Courricr
1825. Scribe
Vaudeviluri. Dintre romansieri se inseam , scrie . nă Sue,
Honorede Balzac, George" Sand, Alexandre. Kugâne
Dumas. şi
„=: Frederic Soulic, „Jurnalele ieuo desvo
ltare
foarte
ma„Te și foiţa, lor contribue la, ruinarea liter
ature
i
roman
u“lui. In filosofie: Auguste Comte, positivist
+ 1857.
c) Germania:
Klopstocl;+ 1803,
Wi
+ 1813;
d
„poeţi Lessing ţ 1781, mare critic, : Goeth elan
e 1749—1832,
cel mai: mare poet. german Şi unul din
cei măi! mari „Poeți ai lumei

(Faust, Hermann şi
hea, suferin"țele lui Werther, afinităţile elective, Dorot
Wilh
elm Meister,
“Tasso şi Iphi

genia, . doue drame în spiritul antic,
nenumărate poesii, reflecții, epigrame
etc, etc.) . Totoda„tă om de ştiinţă): susține idei despr
e. originea omului
“in sensul lui Lamarck, scrie asupra
colorilor, a des„2. voltărei . plăntelor din. celule şi
altele. Schiller+ 1805,
scrie poesii lirice Şi drame istorice
(Don Carlos, Guil„lom “Tell, Maria Stuart).
Biirger + 1194, balade; Claudius 1815.: Contele de. Stolberg
cântece pă“triotice.: - Voss f 1826, admirabilă + 1829,
traducere a lui Homer. In romane se deosebese usc
populare; - Jeana Paul + 1825, roma ius + 1181, poveşti „ Motte Fougus, romane cavalereșt ne humoristice, La
i; Hauf'j 1827; Im- „-Mermanuî 1840, * Schle

gel

şi Ziecl; traduc minunat pe

1248
Shakespeare; Riiclert poot in spiritul orient
al,
ANovae
“dis 1801, şeful geoalei . romantice
in Germania ;. alți
romantici Klcţst, Platen. Poeți ai timpului resboiului
de eliberare sunt Jărner +.1813 pe cămp
de.ul
bătălie
.. Uhland;

Riiclert şi Arndt $ 1860... In Alosofie strălu-.

cesc Pichte“+ 1814, cunoscut şi prin „Reden au die deuN
tsche Nation“, "Schelling. 1854 şi Hegel ţ 1831,.:

d) Italia. Toscolo î 1827, Uitimi lettere. di Jacopo
Oreis, imitație a lui Werther. Alessandro Manzoni 1. Pro. „Messi sposi. Giacomo .Lropardi *; 1831, Alcardo Alear-

di, Giuseppe Giusti ș 1850,
satiric insamnat;
Silvio:
Pellico
* 1854, dramatist serie „le mie prigioni€. Felice Romani, compositor de texte pentru opere.
i
e) Rusia. Pușkin + 1837, Lermonto
+ 1841,
ţi celebri
| . poeţi. Gogol, Herzen, Turgeniew, romansieri.

UI.

Ştiinţa.

2) Astronomia, Mateiivateca.— Bradley.

+ 1762 aberaţiunea, luminei,

vărilor astronomice.

„71813

causă a neexactităţii obser-

Euler + 4783 matematic.

Lagrange

(Ital) id. W. Ferschell+ 1822 imbunătățeşte

lescopele,

desc. planeta Uranus,

Piazzi + 1826

plan.

te- -

Ce.

res, Laplace ș 1827,
atmostera, lunei şi perturbațiunile
“mutuale ale plan. scrie Mecanique Câleste şi Exposition
du systeme du. monde.
Legende ţ.1833 matematic ;

geometria,
bitele

Olbers+ 1840 desc. mijlocul de a, calcula or-

cometelor;

Vesta.

cometa lui Olbers şi plan. - Pallas Şi

Besseli 1846 astronom.

Gauss 1850 matema-

“tik,. Struve Fr. 4 1864 şi -Olto Struve fiul seu astronomi
„la Pulkowa in Rusia.. Leverrie» descopere prin calcul:

“locul unde trebuca să se descopere planeta Neptun care în urmă

„feţei lumei.
mateci.

b).

+ 1527

se şi descopere

.

Fisica,

Biot,

acolo.

lâidler carta supre-

Ohasles, Dirichtet, Liouville mateERE

Galvani + 1798 dese. galvanishul. Volta.

pila. . Qersted

„ Gay-Lussac
+ 1850
2 analisa, spectrală.

1851 electromagnetismul

1820.

dilat. gazurilor... Fraunhofer 1826
+ 1853 polarisațiunea, luminei ; Arago

. :

214,
„magnetisarea firului prin un curent
electric, - Fara
„-DTOp. electrico
a. -le: magnetului; unitatea -luminei, day
căldurei şi electricităţii, -.*
.. a
i
6).
Chimia. Lavoisier + 1794 compunerea
apei; teoria
- antiflogistică a chimiei,
Klaproth
titanul, uranul. Davy ţ 1829 desc 1827 desc. tellurul
caline cu ajutorul pilei; lampa de ompune -corpurile a!(svedez). fondatorul electro-chimiei, siguranţă. Berzelius
desc..mai multe me:
„tale. Ohecreul, legons de chimie
_ Di&big aplică chimia la agricult appliquses ă la teinture. |
ură ; Dumas:

d)

Ştiinţele - naturale, Humboldt î 1817
clim

Geog

rafia
atologia, botănica
civilisației americane; chărţi ale, zoologia ; studii asupra
Americei; liniile isoter„Me. Cuwier + 1832 anatomia
comparată ;. paleontologia.
Jussieu* 1836 „Orăndueşte plan
tele după inrudirea lor
firească. Beudant+ 1830 mineralo
g. : Geoffr
St.oyHi_--laire sur le principe ce Puni
tâ de composition organique.
„Bichat + 1802 medicina, fisiologică.
Lyelj geolog, explică
formațiunea, pământului după caus
e
exis
tente şi astăzi Dar„:- Win selecţiunea naturală; unit
atea, istorică a, animalelor,
Claude- Bern
-Plăntelor,

„

|

ard mare fisiolog..
ă
e) * Filologia și Istoria... Bopp ţ
186
1
filo
logia comparată, Burnoufi 1852

limba zendică. Băck, mare eleRist—corpus inscriptionum &raecarum
descifrează inscripţia de lu Rose , Champollion “+ 1832
tta puntnd basa euno-

_ Știnței ieroglifelor. - -Reniusat Î
„ chinese; Grotefend 11853 descitre1832. cunoștiuţa limbei |
ază inscripţiile
ifor- - 200 căru
i urme
ia
ază Rawlinson Oppert, Layard; cune
Brugsch
ȘI Lepsius egiptologi. Curtius filo
log mai ales eienist.

„_

„
„

_”
:

Mommsen latinist: corpus insc
riptionum

latinarum.

Guizot şeful Şcoalei istorice,
Thie
e.rs a ace"lei politice. . Barante a acelor filosofic
francezi Michelez,. Louis Blanc, descriptive. Alţi istorici .
Mignet.. In Germania
Raumer, Niebuhy “Bi. Mom
en,. reformatorii istoriei
xomane,: Ranke, Schlosscr. uns
ist, universală, .- Vachsmuth,
- Dahimanu,. Curtius_ ist. greceasc
ă, „In Anglia Grote ist,
îi

|

i
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Greciei: Macaulay * 4881 ist, Angiiei. In Italia. Cesare

Cantu istoria universale, In Rusia Caramnsin,

“JII. Arta,

Franţia,

Horace

-

- .

.

Vernet «+ 1863. Eug,

Delacroizţ 1863 Paul Delaroche
“+ 1856 pictori, Boil„ dieut 1834, Auber 1868, Haltoy ţ 1862, Gounod. musicanţi.

„-

Da

Iiaia.

pa

E

Canova ţ 1822 sculptor.

ae

Bellini +.1835. Do-

muzetti T 1848, Cherubini ș 1842, Spontini+ 1851, - Ros-sini $ 1870 musicanți: compositori. Paganiuni violonist.
Germania,
Rauch 4 1857 ' sculptor, Schinkel + 1841
arhitect.
Cornelius, -. Kaulbach . pictori. - Gluck ţ 1781,
Haydn ţ 1809, Mozart
1191, Beethoven ș 1827, Men-

delssohn ș 1847,

compositori.

DMeyerbeer ș 1864,

Liszt (ungur)

Wagner.

mare pianist.

-

musicanți
|

1V. Descoperiri. Maşina de torsde Arkewright englezț 1792.. Mașina de țesut 1800 in Anglia. Zelegra"ful făcut cu putință prin electromagnetismu; construit
"mai ăntăiu de Morse americau in 1837, introdus in 1843 .
“in Germania şi America. " Mașina cu vapori Papinţ.
“1744 desc, principiul, Watt + 1819 englez face aplicaţia. ..
Drumul

de fer. aplicarea maşinei

cu aburi.

la locomo-

iune mai ănteiu in Anglia 1827; -drumulde fer de la
Liverpool la Manchester.

Fotografia

Daguerre inventează această artă.

B. ORIENTUL,
I.

...

Diepce

-..

.

şi |

.

Istoria Turciei 1808—1848.

1808-1839

-

Davy,

.',.

Mahmud II, se -impacă-cu Angliaşi de-

_- clară resboiu -Rusiei pentru ocuparea principatelor. Ser-

- Dii se rescoală sub : Czerni-George.: . Ruşii ieu Nicopoli,-

“Silistra şi: Ruseiukul. : Pocmai atunci întră Napoleon in . .
- Rusia 1812. ' Ruşii se retrag” mulțămindu-se cu: Basă-- rabia; după aceaa se intorc Turcii in contra, Serbilor şi

AG
+

„„sileşte pe Ozerni-George'de a fugi -in: Austria dar lui
“i urmează Miloş
Obrenovici; care prin luptele sale reuşeşte a capata pentru Serbia neatărnarea admini
stra-

tivă. In 1821 se rescoală Grecii și Mahmud este
silit
a chema' în ajut
pe Mehem
oret Ali-paşa din Egipet, re„cunoscănd: prin acea
' neatăr
stnarea
a
politică a acestei”
țeri.. Mahmud nimiceşte corpul Ianicerilor cu
cea
„mare cruzinie şi reorganisează armata pe picioru mai
l eu-'
„ropean. Nicolai.1 din Rusia profitănd de starea
de transițiune a Turciei, o silește la .tractatul de la
Akerman,,
Rusia dobăndeşte “libera navigare pe Marea,
Neagră, și
Serbia, Moldova şi Valahia sunt regulate după
voinţa ei
.1826.. “După acea: resboiu cu Rusia, 1828 și 1829
sfărşit prin' pacea de la. Andrianopole 1829, prin
care Tur„cia

se indatoreşte cătră Rusia a vecunoaşte neată

Greciei şi so supun principatele: creştine din rnarea
“Turcia, .
protecțiunei ruseşti, Mahmud urmăriadu-și “planul său
de reorganisare-al imperiului, voeşte se restoar
ne pu-.
„terea, lui :Mehemet Ali din Egipet, care se rescoa
lă şi

„bate pe “Purci. în mai multe rânduri în 1839
și 1833.
Sultanul 6i silit se-i cedeze Siriaşi Cilicia,

1839—1861 Abd-ul-Medjid. Flota trece la

Ali, dar o alianță intre patra mari puteri europ Mehemel
glia, Franţia, Prusia, şi. Austria, s:li pe Mehen ene. Anmet Ali a
inapoi Siriaşi Cilicia, dăndu i-se Egiptul
ca feudă, ereditară.. Rusia pretinde --protectoratul. asupra
, celor 10
„milioane de creştini din “Turcia, ceea
ce aduce resboiul
Orientului.
a
.
pu

II. Istoria Ungariei 1792—1848.
„Sub Franț I.nu se mai-cheamă dieta, dar se încear
= „că ridicări de trupe şi de dări, 13
care
»

pun

cu-putere

cerând

chemarea “unei

Ungurii se o-

diete.

1

Oposiţia
naţională. creşte “din ce in ce, cond
usă fiind de Stefan :
Szecsenyi. Dieta, din 1830 dispune
să se iee ofiţeri dintre
* "Unguri şi . să se intrebuinţez
e in țară limba maghiară. 'Tot
" De dtunci incepe Ludovic Koss
uth, care cu toate piedi- ..
cele: guvernului, reușește a atra
ge “atenţiunea poporului

„219.
asupra celor ce se petreceau în dietă. 1835 Ferdinand V de Ungaria. El mărginește liberarea totală de dări
„a nobililor. Dieta din 1839 se ocupă mai numai căt cu

plăngeri in contra, politicei guvernului. Dieta din 1840
sanțiohează legea limbelor, după care cea maghiară este
recunoscută ca oficială şi amnestiază pe toţi deliquen- ţii politici. : Oposiţia. cere libertatea presei, ministeriu
respunzetor, unirea Transilvaniei cu Ungaria, intinderea .
” dărei asupra, nobililor, cănd tocmai atunci izbucnește revoluţia

din Paris

1848.

De

indată

Ungurii

compun

un

ministeriu separat pentru Ungaria sub Ludovic Batthyanyi, se cere introducerea sistemului representativ, egalitate in dări, libertatea presei şi juriu. Dar şi cele- alte naţionalităţi din Ungaria se trezesc. Croaţii sub .
- voesce separarea de Ungaria... Transilvania nu.
"Ielacici
„putea suferi unireu cu Ungaria, Kossuth cere şi dobăn- deşte de la Dietă armarea ţerei. Austria, pretinde iîmposibilitatea, separărei ministerului finanțelor . şi al ar--“matei. : Resboiul intre: Croaţi şi- Unguri -izbucneşte, Austria trimete pe Contele Lamberg ca comisar imperial!
Tocmai atunci izbucnește revoluția, în Vie-.
in Ungaria.

“na 1848 şi Ferdinand se leapădă de domnie urmăndu-i
Franţ Josef de la 1848. Austria trimete pe Windisch-

- graetz cu o armată. in contra Ungariei. “Ungurii: sub
“ Georgey, Dembinsky (polon),. Bem (polon) ocupă Tran- :
silvania, bat pe Serbi, ieu Aradul, Carlsburg, 'Pemesvar
bat in mai multe rănduri pe:Austriaci intre altele la.
Nagy-Sarlo şi ieu Ofen,. dar intre Georgey și Kossuth ..
se naşteo rivalitate, căci Georgey voea să se impace __cu Austria, ear Kossuth găndea se constituească Ungaria intrun mod democratic și să restabilească Polonia.
Kossuth face - să se declare prin dieta din: Dabretzin, Ungaria de 'neatărnată.. Casa Habsburg. decăzutăde la

„ „corona,ei şi guvernul

dat unui prezident

cu un mini-

“ steriu respunzător. Aceasta 'sevărzi ruperea intre. Georgey şi Kossuth, intre armată şi guvern. . Dar Austria.

-

ceruse și capatase intervenirea Rusiei. Transilvania este.
- perdută pentru Unguri; silit de Ruși care cuceresc
mai .. »
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toată . Ungaria, Kossuth leapădi „Preşidenţia şi '2ă lui
Georgey dictatura, care se hotăreşte se inchee „capitulaţiunea de la Vilagos, prin care Ungurii se supun. Ruşilor. Generalul Haina
. austriac
u, ucide pe mai mulţi
„sefi unguri. Ungaria 'este hotărită a -fi incorporată ia
Austria; se introduc legile austriace. Consequenţele revoluţiei din 1848 pentru Ungaria este - perderea totală
a neatărnărei
'ei politice. . . :
Ie

III. “Istoria Rusiei 1796—1848.

|

: 1796—1848.
Paul I se aliază cu Poarta,” Angliași
Austria in contra Franţiei, cănd Napoleon atacă Egiptul

şi trimete -pe Suvarofi in Italia. Moare printr'o rescoală.

1801—1825 Alezanăru IL. Face' să se incheie pacea
de ln Luneville, prin care se pune capăt imperiului german. ' Lupta in a patra coaliție contra, lui Napoleon,
terminată prin pacea de la Tilsitt (1807). După aceea
_ “aliat cu Francezii cucereşte:de la Suedeji, Finlanda pă-

„Dă la Tornea, şi insulele Aland,. Susţine apoi resboiul
“cel: mare din 1812 contra lui Napoleon. După 1815-A-

lexandru infiinţază sfânta alianță, suprimă cu incetul
şerbia, proteguește desvoltarea industriei, a comerţului.
şi a ştiinţelor; nu susţine revoluţia grecească, contri-

„_bue la năduşireu rescoalei din: Spania,
„1825—1855

.

Neculai IL. După înlăturarea unei ravo=

ție devine Țsar.. Resboiu cu

Persiide la posesia MA-

„rei-Caspice ; - Ruşii” căştigă. dou provincii. Resboiu cu
Turcii pentru 'neindeplinirea tractatului de la Ackerman

1826. . Ruşii ieu Silistria şi ajung la Andrianopoli, un-

de se incheie pace, prin care Rusia capătă gurele Du-nărei.;: Polonia revoltăndu-se in 1830, este cu totul in" corporatăin Rusia. Ruşii ajută pe Turci in contra lui
-“-Mehmed.-Ali din 'Egipet. Prin tractatul de la UnchiarKelesi, Rusia: promite Porţei a o ajuta ori cănd &i va
cere trebuință, pentru:care Turcia se leagă --a nu lăsa

„5e intre in marea Neagră nici o corabies vre unei pu-.. teri, Izbucnind neorăndueli in provinciile romăne, Rușii -

219:
in unire cu Turcii le ocupă intrun mod militar şi-in- .
cheie tractatul de la Balta-Liman, prin: care Rușii işi
- veservă dreptul de a intra in. Principate ori de căte ori.

starea acestoră

0 va cere.

(Vara

1848). După

„Rusia rugatăde Austria i ajută la suppunerea

-revoltate.

In interior silinţi de a rusifica

şi de -a'in-

toarce la credință ortodoxă. pe toate confesiunile;
carea

industriei

prin

sistemul

aceea

Ungariei

protectorial.

Din

ridi-.
causă

că Rusia voegte se proteguească creştinii din Turcia se

naşte resboiul Orientului (1853).
IV.

-:

Revoluţia grecească 1821—1832.

----:

- Heteria (partida -liberărei Greciei) avea ramificări in- -.
tinse in ţerile roinăne, pline de Greci. Alexandru Ipsilante, “fiul fostului domn al -Valahiei işi formează în
țerile noastre o legiune “sfăntă și face apel la Greci.
pentru liberare de sub jugul turcesc... Furia cumplităa
'Tureilor; spănzură pe. Patriarchul grecesc : ucid Și alun-.
-gă mai pe toate familiile grece din Constantinopoli. Le-. .
.

giunea

sfăntă nimicită

in

Valahia

la

Drăgaşani și in

Moldova, la Iaşi. - Mare participare privată pentru Gre“cia, trezită prin curajul Grecilor şi prin iubirea Greciei
- născută din studiul -anticităţei (Generalul Wirtenberg,

- Normann,

Lord Byron,

la Missolonghi

aduce

Sviţerul Egnard).

Căderea de

Grecia in pericol 1826. : Murind

Alexandru in Rusia, urmează

Neculai și in Anglia ve-.

nind Chaning,la minister se faceo alianță intre Rusia, .
» - Anglia şi Franţia pentru Sprijinirea Greciei. Aliaţii bat. pe Turci pe mare la Navarin. Englejii se lasă de lup-.
tă; temăndu-se pentru comerțul lor. Ruşii urmează inainte, bat. pe Turci şi-i silesc la pacea de Andrianopoli, *.
“Rusia capătă protectoratul asupra Serbiei, țerilor romă-

"me.şi recunoaşterea, neatărnăre Greciei, care se constitue sub Oito J, dia casa bavareză, ca stat constituţiomal 1832,

“X:

ec

cc

Ţerile romăne

1821—1848.

..

.....

1621. Revolta bi Vladimireşou, Acesta voind se-sca-
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pe țara de Greci, se rescoală contra lui Alexandru
Suţu,
declârănd Turcilor că ţine cu ei. Tudor este
ucis de
Ipsilanti. Revolta aceasta, cel intăi act de trezire
na-

țională readuce domnii pământeni. 1822 Grigoriu Ghica

in Valahia, Zoan Stirzazin Moldova.
A
Tractatele de Akerman 1826, dă Rusiei dreptu
l de
protecție asupra principatelor şi dreptul
de a consimți
„la alegerea şiFdestituirea domnilor.
|
' Renaşterea spiritului romăn porneşte din Trausilvania
„ unde fusese trezit de rescoala, Romănilor contra
Ungu-

rilor: (Hora, şi. Cloşca, -1784—1785), Jorgovici, Grama
tica ș3Cichindel, fabulist; Petru Maior, Şinkai şi SamuelMicu (Klein) istoria... Din şcoala. lor eşi George
Lazar

11822, care se duce in 1816 în Muntenia și inființ
ază
0 şcoală romină in București în oposiţie. cu scoalele. |
greceşti. “Beldiman scria „jalnica Tragedie“ Asachi
ce“ lebrează Moldova; loan Văcărescu căntă căntec
e de dor;

„

Heliade Rădulescu inlocueşte pe Lazar. In 1826
infiinţază de' - Heliade şi Constantin, Golescu, -sociesetatea
“Pentru

propăşirea Romănilor. - :

„In 1828: Rușii temându-se de reorganisările
Mah.
mud trec Prutul și âmbi Domni fug. din scaun. lui'Tracta
“tul de Andriânopoli 1829. Poarta renunţă
la contribu„ţii în natură şi se mulțemeşte cu o sumă in bani.
Hos=
podarii se nu poată, fi scoşi decăt cu: invoirea Rusiei
.
Kiseleff remăn
e şi administrează (foarte bine) principatele; se elâboreazi regulamentul „Organic in
Petersburg,

care se

aplică în țară la eşirea sa 1832. Articolul ul:
timal regulamentului introdus prin fraudă
dispune ca
„Bă nu se poată face nici o schimbare in regul
ament fâ--Tă aprobarea Curţii proteguitoare.
in

1854 Aleandru Ghica in Muntenia și Mihai Sturza
Moldova.
.
.
a

Sa

Jaf cumplit,al Moldovei, pentru a scoate banii cheltuiți spre cumpărarea

, Domniei, inundarea țerei cu Evrei.
hica- mai patriot 'voind să se opună Rusie
i este desti= -

|

Do
tuit în -1842, in urma unei anchete ruso-turceşti; in l0- Domnia scândaloasă din
cul lui Bibescu 1842—1848.

aa

a

„ambele ţeri aduce revoluţie.

1848. Revoluţie. Mihai Sturza şi Bibescu alungaţi din.
„ţară. Mişcarea mai ales in. Vatahia era indreptată contra Rusiei: arderea regulsmentului organic. Ruşii intră . .

im Principate. In 1849 se incheie convenţia de la Bal_ta-Liman, prin care se permite Ruşilor şi Turcilor „de.
“a intra in Principate îndată ce starea lor ar 'presinta
vre-un pericol“. Se. suprimă adunările, inlocuindu-se

prin divanurile ad-hoc. Se numese Domni în - Valahia
- Stirbeiu și in Moldova Grigore Ghica; o- nouă edițiea
i
-domnielor lui Bibescu şi. Mihai. Sturza.
N

N

- ”-

”

.

i

Du

-

Ia

-

izbucnind resboiul Crimeei, care se termină prin trac- tatul de Paris din 1854, se restitue Moldovei o parte
- din Basarabia şi se pun Principatele sub protecţia, ce„lor 1 puteri europeene: Anglia, Franţia,. Sardinia, Au-

atria, “Turcia, “Prusia, şi Rusia,

-Se institue

divanurile

ad-hoc, pentru esprimarea dorințelor ţerilor, care se a- .
„xată a fi unirea lor sub an principe strein, Se institue
Comisia centrală din Focşani, care se pregătească acea- stă unire. In 17 Januarie 1659 alegăndu-se Alexandru
luni se.
Ioan I (Cuza) pentru Moldova; in 24 aceleaşi
“alege acelaşi principe pentru Valahia, prin care unirea
|
Ii
Principatelor devine un fapt implinit, -

BIBLIE
za
Ca,
&
e, Veesid Mi
NO

E

Ag...

e
ȚVERIFIGĂ
a
97

a

VERIFIGAT
„

2017.

-

