ISTORIA UNIVERSALĂ
MANUAL

PENTRU

ÎNVEŢĂMENTUL

LUCRAT

IOAN

SECUNDAR

DE

SLAVICI.

PARTEA II.

EVUL

MEDIU.

CU 62 ILUSTRAȚIUNI.

BUCUREŞTI.
EDITURA

LIBRĂRIEI SOCEOU_ d 0»:
21. Calea Victoriei, 21.
1891.

PREFAŢĂ.
Cartea aceasta cuprinde istoria evului mediii înfăţigată din
punctul de vedere al Românilor şi nu e croită numai pentru
şcoală, ci pentru toţi cei ce doresc să cunoască istoria, şi să înțeleagă legătura dintre evenimentele petrecute în timpul evului
medii,
Poporul român sa închegat numai încetul cu încetul şi
abia, spre sfirgitul evului medii a ieşit la iveală în viaţa societăţii orientale.
Istoria constituirii politice a Românilor şi a consolidării
statelor române, pe cât ea ne este cunoscută, poate dar să fie
înţeleasă, şi de cei ce nu cunosc istoria popoarelor apusene.
rămâne însă un şir de întâmplări neînțelese pentru cei ce nu

ka,
cu-

nosc istoria popoarelor din Orient. De aceea noi, care am învățat,
istoria în ţările de la apus ori din cărți scrise din punctul de
vedere al Apusului, adese-ori ne plângem, că istoria noastră e
un şir de basme frumoase, care nu prea aii legătură cu restul

istoriei cunoscute de noi.

Deşi avem dar mult simfiment istoric,

suntem lipsiţi în mare grad de conştiinţă istorică, bine lămurită,
Întreaga, mea lucrare e pornită deci din gândul, că noi Românii, când vorba e de posiţiunea istorică a neamului nostru,
avem

să stăm

cu

privirea

aţintită

spre

Orient,

căci

de aici sa

hotărît soarta noastră şi tot aici vom av6 să ne împlinim şi
menirea istorică,
!
E fără îndoială frumos şi bine să cunoaştem pe Pipin cel
Scurt, pe Carol cel Mare, pe Alfrea cel Mare, pe Cnut, pe Othon I.,
pe Frederic Barbarossa ori pe Filip August; şi să ştim ce. aii fă2
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cut aceşti mari monarchi. Pentru noi, popoarele din Orienţ, e
îns& mai bine şi mai folositor să cunoaştem pe Cosroe [. Nuşirvan, pe Harun al. Raşid, pe Vasilie Macedoneanul şi pe Ţarul
Simeon, pe Sultanul Melieşah, pe Temurâşi și pe Anâreii II., pe
Osman al Ghazi şi pe Timur-Lenc.
Privind însă lucrurile din punctul de vedere al desvoltării
noastre culturale, luarea, noastră a-minte se îndreptează spre Apus,

unde s'a

produs

cultura

primită, de noi.

Tocmai

de

aceea însă

evenimentele petrecute în ţările apusene aii pentru noi importanţa, că lesnesc înţelegerea. propriei noastre desvoltări culturale.

Am

adunat dar în cartea, aceasta, tot ceea-ce trebue să ştim,

“ca să înțelegem

atât desvoltarea

politică a popoarelor din

Orient,

cât şi desvoltarea culturală a societăţii apusene. Ast-fel s'a înşghiebat un.manual de istorie în adevăr universală, în care nici
unul din popoarele mai însămnate, nici “unul
mai hotăritoare nu'e trecut cu vederea.

din

evenimentele

Rămâne acum, ca înveţătorii să-i povăţuiazeă pe şcolari în
studiul istoriei potrivit cu programele oficiale şi cu scopul special
al şcolii, alegând din întregul material ceea-ce mai ales ai să
înveţe.

Intregul curs e împărţit în trei grade.

-

Gradul II. e acela, care coprinde întreaga materie. El este sintesa,
adecă o scurtă recapitulare a evenimentelor expuse în gradul I. numai
până în timpul lui Mircea-Vodă cel Bătrân şi încheerea istoriei medievale
pentru fieşte-care popor îndeosebi. Acela, care a trecut gradul acesta, cu. nâsce toate evenimentele mai importante şi are şi privirea generală asupra lor.
i
Gradul I. e o pregătire pentru înţelegerea gradului II., un şir de biografii grupate după timpuri, care alt-fel nu au vre-o legătură mai strinsă
între ele. Mi-am dat silința să le scrii aşa, ca ele să fie o lectură. uşoară
şi adimenitoare. Gândul mei era ca profesorii de limba română să poată
întrebuința această parte ca carte de lectură. De aceea am construit frasele cu îngrijire şi le-am analisat atât în ceea-ce priveşte aşedarea cuvintelor, cât şi din punctul de vedere al interpunctării, ca ast-fel să ajung a
da în mâna şcolarilor un fel de gramatică aplicată. Nu am voit să mă cobor la nivelul şcolarilor, ci mi-am dat silinţa de ari ridica, cu ajutorul învăţătorilor, pe şcolari la nivelul general. In tot casul dar primele 10, 15
din aceste bucăţi aii să fie citite în şcoală şi explicate de învăţător, penru-ca şcolarii să se deprindă a învăţa pe 'nţeles.
“Gradul III, o scurtă dare de seamă despre mersul desvoltării cultu-

rale, e o complectare a gradului II. Am

făcut această dare de seamă mai

vV
ales din punctul de vedere ri şcolilor de fete, pentru care istoria
ea singură e un fel de balast,

Având

în vedere

principiul

pedagogic,

că manualele

politică

gcolare

n'aii să cuprindă constatări noue, ci numai resultate în general
admise, m'am ferit în sorierea acestei cărţi de ceea-ce se numește
„originalitate“. Original e modul de a expune materia, original
poate

să

fie

felul de a ved6

lucrare este o compilaţiune,
făcute

unele

lucruri;

o adunare

alt-fel însă întreaga,

de date şi de

constatări

de alţii.

M& simt deci dator să arăt, cum şi de unde am adunat datele expuse în această carte.
"Am croit lucrarea şi am adunat materialul întrun timp, când istoria universală publicată de G. Weber, cea publicată de Corvin şi Held, cronica lui G. Sinkai şi publicaţiunile făcute din manuscriptele rămase de Pw
dozie Hurmuzachi erau singurele cărţi istorice, de care dispuneam, Am adunat deci datele mai ales din aceste publicaţiuni şi le-am controlat apoi mai
ântâiu după datele cuprinse în leziconul de conversaţiune al lui Mayer, eâițiunea 1V., apoi după deosebite publicaţiuni speciale, din care am şi complectat, materialul.
De şi nu m'am folosit, cum aşi fi dorit, de cele mai noue cercetări,
ci numai de publicaţiunile, pe care am putut să le găsesc, am conştiinţa,
că datele sunt exacte.
In ceea-ce priveşte istoria popârelor din Orient în deosebi unele date
sunt îndoioase. Ast-fel Hammer-Purgstall pune lupta de la Calea în anul
1222. Alţii o pun în anul 1223 şi ear alţii chiar în anul 1224. Tot ast-fel
pentru unii Straşimir, cel din urmă principe bulgar, e fecior, ear pentru alţii frate al Țarului Şişman III. Ei m'am ferit dinadins de a mă pronunța
faţă cu asemenea controverse şi am luat datele aşa cum le-am găsit, pentru ca cetitorii să ştie, ce se ştie şi ce nu se ştie hotărit.
Multe sunt îndoielele în ceea ce priveşte istoria Românilor. E lucru
neiertat a face într'o carte didactică încercări pentru înlăturarea vre uneia
din aceste îndoieli. Asemenea încercări numai în scrieri academice se pot
face. Bu m'am ţinut deci de Cromicari, de Hurmusachi şi mai ales de Șinkai, care şi astăzi, pe lângă toată bătrâneasca lui naivitate, e cel mai cu
xivnă dintre istoriografiit noştri.
Râmâne ca cei ce vor să se dumirească să citească publicaţiunile
| speciale, care, cât pentru orient, ati fost făcute mai ales în limba germană.
Aceia, care nu înţeleg limba germană, găsesc multe şi frumoase amănunte în publicaţiunea intitulată „ZI? Univers pittorosque. Histoire et De-

- scripiion de tous les Peuples etc., Editura firmei Firmin-Didot et C-nie Paris.
Dou5

mari

„cută mai
interesante

volume

din această

publicaţiune

cuprind

descrierea

Chinei fă-

ales de Poithier. Primul volum, istoria Chinei, e una din cele mai
lecturi.

VI

_”

Istoria popoarelor din Asia centrală e expusă de Baronul C. D'Ohsson
in „Histoire des Mongols depuis Tehinguiz Khan. Sunt patru vol. mai mici,
Pentru istoria Poloniei şi a Lithvaniei şi în general pentru istoria
popoarelor din nordul Europei sunt trei volume mici (vre-o 400 pag.) scrise

de Ioachim Lelevel, şi anume două volume „Histoire de Pologne“ şi un volum
»Hhistovre de la Lithuamie et Ruthenie etc.“ cu o introducere (de 4i pag.) fă-

cută de traducătorul E. Rykaczewski.

Pentru istoria Mongolilor, a Turcilor, a Perşilor şi a Arabilor sunt
cele mai populare scrierile Baronului Pammer-Purgstall. In „Geschichte der
Goldenen Horde d. i. der Mongolen în Rusaland, (Pest, 1840), un volum de 412.
pag. şi in Geschichte der Ilchane, A. i. der Mongolen în Persien (două volume
mici, 410 şi 380 pag.) el! espune întrun stil, cs-i drept, cam greoii, dar cu
multe amânunte întreaga istorie a Mongolilor şi a popoarelor venite în atingere de dânşii. In „Geschichte der osmanischen Reiches“ el expune istoria
imperiului Otoman mai pe scurt că Zinckeisen. Prima, edițiune publicată în
anul 1827, sunt patru volume, din care primul şi vre-o 300 pag. din al
doilea privitoare la evul medii. Aceia-şi materie e tratată în primul volum
din a doua ediţiune (1831).
Scrierile lui Hammer-Purgstall sunt pentru istoria popoarelor din
Orient cam ceea ce Chronica lui G. Şinkai e pentru istoria Românilor : o
lectură la început; greoaie, dar în urmă interesantă, care tocmai prin îndoielile, pe care le lasă, ne îndeamnă să consultăm şi alte publicaţiuni,
Acela-şi caracter îl are „Geschichte von Littanen als einen eigenen Groszfiirstenthume etc.“ de Schlâzer (Aug. Ludv.) Sunt, în ceea ce priveşte evul
medii, numai vre-o 190 pag. din care trei (93, 94 şi 95) privitoare la Moldova.
Pentru istoria popoarelor din peninsula balcanică cel mai bun povă-

țuitor e Constantin Jos. Iirecek, care în „Grschichle der Bulgaren“ (1876) Jămureşte şi istoria Sârbilor
ninsula balcanică.

şi expune

întreaga.

literatură

privitoare la pe-

Ilustraţiunile sunt reproduse parte din istoria universală
publicată de Corvin şi Held, parte din „Kunst-historische Bilder-

bogen“, apărute la Lipsca în editura, lui E. A. Seemann.

Dorinţa mea de a ușura studiul şi prin câte-va hărți a, rămas de astă-dată neîmplinită. Aceasta însă nu e singura scădere
a; cărţii.
Tabele chronologice nu sunt în această partea manualului.
E mai bine, ca elevii să le facă ei &nși-şi după tabela de materii
şi după materiile ce vor fi trecând.
Ei mă folosesc, în şcoală, de acest manual aşa, că citesc
cu şcolarii „Introducerea“, care e o repetiţiune, apoi trec cele XV
timpuri, luând din fie-şte-care câte o singură, prima, biografie,
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ca să ajungem

cât

mai

curând

la Mircea-Vodă

cel Bătrân.

De

aici înainte luâm cele-Valte biografiit după importanța, pe care o
au din punctul de vedere al şcolii, şi în semestrul al doilea tre-

cem neapărat la gradul II. Numai aici poate deci sâ fle vorba,
de tabele chronologice, şi şcolarii ai să le facă ca fese.
Bucureşti,

Septemvrie

1891.

IOAN SLAVICI.

INTRODUCERE.
I. NOȚIUNI

GEOGRAFICE.

Evul medii e timpul, în care sau format ori at venit în
Europa popoarele, care aii întemeiat statele ce adi sunt în fiinţă.

“Continentul

european e tăiat de Dunăre şi de Rin în două

părţi, una meridională, mai roditoare şi cu un climat mai blând,
ear alta, septentrională, mai stearpă şi cu un climat mai aspru.
Popoarele aşedate în partea de la meadă-noapte ai avut dar în
toate timpurile pornirea de a trece Dunărea ori Rinul, fie ca să
se aşede aici, fie ca să stăpâniască pe popoarele mai bogate de
la meaqă-qi.
Dunărea şi Rinul isvoresc cam în -acea-şi parte a Europei,
Dunărea în munţii Pădurii Negre, vre-o 500% deasupra equatoTului, ear Rinul în Alpi, ce-va mai spre meaqă-qi, cam la gradul
46 deasupra equatorului. Dunărea, ieşind din obîrşia ei, o ia spre
meaqă-noapte, apoi peste puţin coteşte, se întoarce spre răsărit
Şi, cădând mereii spre meadă-di, se varsă la gradul 45 în Marea,
Neagră. Rinul, ieşind din obirşia, lui, o ia spre apus, coteşte apoi
spre meadă-noapte şi se varsă la gradul 53 în marea de Nord,
Pe când dar valea Dunării se lărgeşte spre meaqă-qi, valea Rinul
se desfăşură spre meadă-noapte, şi gurile Rinului sunt vre-o 8
grade mai spre meaqă-noapte ca ale Dunării. De aceea, coborîndu-ne
de-a lungul Dunării pământul e din ce în ce mai mănos, ear coborîndu-ne de-a lungul Rinului țărmurii sunt din ce în ce mai
sterpi. Ast-fel popoarele aşedate pe la isvoarele acestor două rîuri
aii avut în toate timpurile pornirea de a se cobori de-a lungul
Dunării. In urma acestor porniri fireşti posiţiunea, popoarelor
3725.

Îi. Vuiv,

Slavici,

-
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aşedate în valea Dunării a fost totdeauna foarte grea, de oare-ce
ele eraii strimtorate atât despre meadă-noapte, cât şi despre Apus.
Spre meadă-noapte valea. Dunării e apărată de trei grupe

de munţi: Cadrilaterul Boemiei, Carpaţii Apuseni şi Carpaţii R&săriteni. Dealungul poalelor despre apus ale Caarilaterului drumul
duce

spre

isvoarele

Dunării

şi spre

valea

Rinului,

pe care numai

nişte dealuri mici o despart, de valea Dunării de sus. In valea
cea largă şi mânoasă a Dunării de jos popoarele de la Nord nu
puteai

deci să străbată decât

pe trei drumuri:

printre

Cadrilater

şi Carpaţii Apuseni, prin Moravia de astă-di, — printre Carpaţii
Apuseni şi cei Răsăriteni, prin Maramureş
—,
ori de-a lungul riurilor
ce se varsă pe la poalele răsăritene în Dunăre, adecă prin țara
noastră. Acest al treilea drum e cel mai larg, şi de aceea aici pe
pământul nostru sai purtat cele mai multe şi mai grele lupte
între popoarele de la Nord şi cele de la Sud.
.
Despre Apus valea Dunării e apărată de două rânduri de
strîmtori, care o despart în două câmpii largi. Sus, unde Dunărea
coteşte spre Apus, ea apucă o vale strimtă, între Cadrilater şi
Alpi, şi abia la Viena, în preajma, Carpaţilor Apuseni, locurile se
lărgesc.

Acela,

care

a sosit o dată aici, înaintează uşor spre

Câm-

pia- Ţării Ungureşti. De aici însă spre valea de la gurile Dunării,
- prin Porţile de fier ori prin trecătorile din Carpaţi, drumul e atât
de anevoios, încât nimeni âncă nu Pa trecut cu noroc.

II. MIGRAȚIUNEA

POPOARELOR.

In timpurile vechi partea despre meadă-di a Europei era, lo„cuită de Pelasgi, de Gali, de Traci şi de Iliri, ear în partea, des.
pre meadă-noapte trăiaii fel de fel de popoare de origine arică,

pe care scrietorii de atuncile numesc Schiţi şi Sarmaţi.

Primul popor de viță turanică; Mongoli amestecați cu Arieni,
sunt cetele, care.pe la 250 i. d. Chr. at înființat regatul Parthiei.

Puţin timp în urmă Chinezii ridică zidul lor de apărare, şi Mon-

golii de pe înălțimile marelui platoii,

ne mai

putându-se

cobori

spre meadă-di, migrează în masse din ce înce mai mari spre Apus.

In Iran nu pot să treacă, fiind-că sunt opriți de Parţi şi în
urmă. de Perşi. Petrec deci prin preajma Mării Caspice, unde se
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amestecă cu Arienii. Astfel se închiagă noue popoare turanice
sau fino-tatarice, care se împing mereii unul pe altul spre apus,

de. oare-ce spre

meadă-di

le staii în cale

munţii

apele Mării Negre.

Strimtoraţi de aceşti Turani,

Caucasului. şi

Schiţii de pe marele şes sar-

matic se îndesuiese Şi daii cu atât mai vîrtos năvală spre meaqă-di.
Primii, care se ivesc la Rin, sunt popoare de viță, scandi-

navică,pe care

Romarii

le numesc în urma

Germani.

Nu se ştie,

când primele lor cete ai sosit la Rin. Pe la 120 i. d. Chr. însă
dânşii ocupau toate văile de la dreapta Rinului, şi Cimbrii, ne
mai putând înainta spre meaqă-di, ai apucat spre răsărit, sai
coborit

în valea

Dunării

şi au sosit de la Dunăre

sene ale Alpilor.
Pe drumul ales de Cimbri
popoarele

de viţă

germană

sosese

în valea

cele

Dunării;

mai

la poalele

apu-

însemnate

din

ele nu străbat

des-

pre apus, prin strîmtoarea dintre Alpi şi Cadrilater, ci se coboară
fie printre Cadrilater şi Carpaţi, fie printre cele două grupe ale
Carpaţilor, fie mai ales pe aici prin țara noastră.
Menirea istorică a statului roman era, să oprească pe aceste

popoare la Dunăre şi la Rin. Recunoscând, că Românii nu pot
să împlinească menirea aceasta, decât; stăpânind trecătorile largi,
adecă ambii țărmuri ai Rinului, ambii țărmuri ai Dunării şi trecătorile despre Bactria, Iuliu Cesar a supus Galia, a făcut primele expediţiuni peste Rin şi avea, de gând să poarte un răsboii
contra Dacilor aşedaţi în Carpaţii răsăriteni şi altul contra, Parţilor,
Planul de apărare croit de Iuliu Cesar n'a ajuns să fie executat decât de- Traian, care stăpânia Britania şi ambii țărmuri
ai Rinuiui,

a

supus

Dacia

şi

cucerise

de la

Parţi

(114—117)

o

parte din ţărmul stâng al Tigrului dimpreună cu trecătorile dintre Media şi Armenia. - Astfel din munţii Hinduh-Kuh până în
- Britania, nimeni nu putea să, străbată spre meadă-di fără de
a
găsi în calea sa. puterea Romei.
Cat mai există, statul roman se susţine luptând la Rin, la
Dunăre şi la Tigru, şi el se descompune, când nu mai poate să
susţie luptele.
Sa
|
_- Aurelian

avea să se lupte de-o-dată la "Rin cu

Prancii,

care

voiau să se aşeze în Galia, la Dunăre “cu Goţii, care trecuseră,
peste Dacia, pe ţărmul stâng al Dunării, la Tigru cu Perşă, care
desfiinţaseră regatul Parthiei Şi voiaii să, reînființeze împărăţia

lui Dariu, ear despre

Arabia

cu Zenobia, care

cucerise

Siria

şi

Asia Mică. E! intră dar la, învoială cu Francii şi le cedează Goţilor
Dacia,
răsărit,

pentru-ca să
de unde

poată porni

aii venit

cu

în urmă

toată

puterea

Arabii,

Mongolii

Romei

spre

şi Turcă,

De aici înainte popoarele de la meadă-noapte tree roiuri-roiuri
peste Rin şi peste Dunăre şi se amestecă cu popoarele sosite
în timpurile vechi în această mai bine-cuvântată parte a Europei.
Evul mediu e timpul, în care din acest amestec s'a închegat; nouele popoare, care astă-di duc mai departe viaţa, croită de
lumea elină-romană,
|

III. CĂDEREA

ROMEI.

1. ALARICH.

Alarich e primul rege german, care a pătruns în
cetelor sale până în centrul Italiaei şi a prădat Roma.

fruntea

După învoiala făcută cu Aurelian Goţii de la apus, numiţi
şi Visigoţi, aii rămas în Dacia ca, buni vecini ai Romanilor. Vecinii lor spre apus eraii Marcomană, ear spre meaqă-noapte
Ostrogoţii, care stăpâniaii popoarele aşedate în partea de meadă-qi
a marelui şes sarmatic, de pe la Volga până spre Marea Baltică.
Trăind în bune relaţiuni cu aceşti vecini, Visigoţii ai primit aici în ţara, noastră

dimpreună

- puturile de cultură elină romană.
la conciliul

din

Nicea (325),

cu

învățăturile

lui

Arie

şi înce-

Un Episcop al lor a luat parte

ear altul,

Uifla (mort la 381),

a com-

binat alfabetul gotic şi a tradus biblia în limba gotică.
Pe la anul 370 se ivesc despre Răsărit Hunii, care bat într'o mare luptă pe Hermanarich, regele Ostrogoţilor, şi înaintează
ca un virtej spre Dacia.
Bătuţi la Nistru, Visigoţii se risipesc. O parte mai mică a
lor scapă prin strimtorile Carpaţilor spre apus, ear partea cea
mare, vre-o 200,000 luptători cu familiile lor, trec Dunărea şi
se pun sub ocrotirea Impăratului roman.
Pe ţărmul drept al Dunării însă ei nu găsesc hrană, ba mai
sunt asupriţi şi de diregătorii romani. In curând dar ei încep să
prade şi înaintează până la Adrianopol, unde Impăratul Valens

“cade în luptă cu dânşii.
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Alarich s'a născut în timpul acestor lupte, cam pe la anul

376. Teodosiu cel Mare îi înfrânează

pe Visigoţi

şi-i aşează cu

locuință statornică în preajma, Adrianopolului, unde ei şi rămân
în tot timpul copilăriei lui Alarich.
După moartea lui Teodosiu ei îl proclamă pe Alarich, acum
tânăr de 20 ani, Rege al lor şi se r&scoală din noii. Timp de vre-o
trei ani ei ai cutrierat până în Pelopones, prădând oraşe şi sate
şi sfărămând, ca creştini fanatici, templele antice Şi idolii rămași
din timpul păgânătăţii. Ear Impăratul Arcadiu şedea ascuns în
dosul zidurilor ridicate de Constantin cel Mare.
Stilicho,

căpetenia,

oştirilor romane

de la Apus,

cele din urmă să se retragă. Impăratul Arcadiu
căpetenie

a oştirilor

sale şi-i dăruieşte

Iliria

îl sileşte în

însă îl numeşte

oriertală,

pentru-ca

ast-fel să-l împingă spre apus. Şi în adevăr, începând de la anul 400
Alarich năvăleşte în mai multe r6nduri în Italia, dar e bătut de
Stilicho (Polenţia, Verona) şi silit a se retrage.
In timpul acesta Hunii răsbesc prin strimtorlle Carpaţilor
tăind pe toţi cei ce le steteaii în câle şi nu vor să li se supună.
Cetele fugărite, Ostrogoţi, Alami, Vandal, se adună sub conducerea lui Radagais şi pătrund în anul 404 până spre Florența,
unde Stilicho le risipeşte într'o luptă, în care cade şi Radagais.
Remăşiţele lor trec apoi în Galia, pe care o pradă timp de mai
mulţi ani.
Stilicho intră acura la invoială cu Alarich. In anul 408 însă
intriganţii de la curtea lui Honoriu îl pierd pe Stilicho, şi Alarich
intri din

not

în Italia,

ca să răsbune

moartea

amicului

săi,

El pătrunde prădând până la Roma. De astă-dată însă capiştea odinioară atât de falnică scapă cu o mare contribuțiune.

In acela-şi timp Germanii, care se aflai ca salavi în Roma, sunt
puşi în

libertate

lui Alarich.

şi intră,

vre-o

40,000 de luptători,

în

oastea

|

Honoriu, care se afla retras la Ravenna, începe să negocieze.
In anul 410 însă Athaulf, cumnatul lui Alarich, intră cu noue
cete, între care şi mulţi Huni însetați de pradă, în valea Padului

Şi Alarich se uneşte cu el şi se întoarce din noii la Roma. Germanii, care se mai aflaii ca sclavi în Roma, îi deschid peste noapte
.
porţile cetăţii.
In diua de 24 August 410 cetele lui Alarich şi ale lui Athaulf

-

_
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intră călăuzite de foştii sclavi în oraş şi pradă mai groaznic ca
Galii odinioară, tocmai 800 ani mai nainte.
Incărcat în Roma de prădi bogate, Alarich pleacă spre
meadă-di mânat de gândul, ca să treacă în Africa cea măânoasă
şi să-şi întemeeze acolo un regat.
|
„Alta era însă menirea cetelor adunate sub povățuirea lui:
el moare pe drum, la Cosenza, om âncă tînăr, de abia 34 ani.

2.

GAISERICH.

După moartea lui Alarich Athaulf intră la învoială cu Impăratul Honoriu şi deşertează Italia, trece pustiind prin Galia şi

se opreşte în Spania, unde întemeiază,
păratului, regatul Visigoţilor.

ca om de încredere

al Im-

De o-dată cu Visigoţii conduşi de Athaulf trecuseră, în Spania
şi Vandali

şi Alani,

în genere,

rămăşiţele

cetelor ce veniseră

cu

Radagais, cu Alarich ori cu Athaulf.
|
Alanii şi mai ales Vandalii, nemulţumiţi cu stăpânirea Visigoţilor, se retrag în munță. In anul 427 apoi ei proclamă Rege
al lor pe Gaiserich, fiiul fostului rege vandali Godegiesel.
Gaiserich era om- tînăr âncă, scurt, slut ŞI schiop, dar deştept, r&sboinic şi cel mai crunt dintre contimporanii săi.
Conduşi de dânsul, Vandalii se coboară din munţişi în timp
scurt se fac stăpâni pe o mare parte din ț&ărmurii-despre Mediterană.

La Roma în timpul

acesta

murise

Honoriu

şi primul

lui

secretar, un oarecare loan, luase titlul de Impărat. Sora lui Honoriu însă, Placidia, primind ajutor din Constantinopol, îl alungă
pe acel Joan şi ridică în scaun pe fiul ei Valentinian III (425 —455),

un copil de vre-o şase ani, în locul

căruia domneşte

dânsa aju-

-tată de doi. generali, Bonifaciu şi Aeţiu, fiiul născut din mumi
romană

al unui oştean german,

Aeţiu,

voind

să dispună

i
el singur

de bună-voinţa

Placidiei,

obţine revocarea lui Bonifaciu, care era guvernator în Africa cea,
bogată. Bonifaciu se rescoală, şi, nesimţindu-se destoinic de a ţin
pept cu oştirea romană condusă, de Aeţiu, cere ajutor de la Gaiserich.
Astfel ajunge Gaiserich să treacă cu cetele sale de Alani şi
de Vandali în Africa. Ajuns apoi aici, el nu-l ajută pe Bonifaciu,

:

ci:şi mai sporeşte oastea cu cate de Mauritani şi începe să supună ţara. Ancă în anul 430 el întemeiază aici regatul Vandalilor,

care încetul

cu

încetul

se

întinde

spre

răsărit

până

în

Egipet, şi cuprindeşi insulele din basinul anterior al Mediteranei.
Bonifaciu, ne mai putându-se Susţine, pleacă din Africa şi se
împacă

cu Placidia.

Câţi-va, ani în urmă

Romanii

ŞI ei stăpânirea lui Gaiserich, reservându-şi numai

anul 439 însă Gaiserich îşi pune
aică înainte

Roma

nu

mal

reşedinţa

stăpâneşte

recunosc

apoi

Cartaginea. In

la, Cartaginea, şi de

nimic

în Africa,

|
Gaiserich a avut parte de viaţă lungă. El moare abia la, 477,
un an “după căderea Romei; ast-fel timp de 50 ani ela fost
spaima lumii. Vai era de cei ce cădeaii în mânile lui şi vai de

orașele din Africa, pe căre le prăda fără de milă.

:

In deosebi prada făsută de Vandalii lui în Roma a rămas
proverbială,
In anul 455 Valentinian III. e omorit şi omoritorii lui ridică
în scaun

„ văduva

pe Petroniu Maxim.

Împăratului

Acesta cere în căsătorie pe Eudoxia,

ucis şi fiica, Impăratului bizantin Teodosiu ÎI.

Eudoxia însă, însetată de r&sbunare, cere ajutor de la Gaiserich.
Gaiserich, acum stăpân al Mediteranei, trece marea, debar-

chează la gura Tibrului şi în diua de 15 Tunie 455 intră în . Roma
lipsită de apărare.
Timp de 14 qile ai prădat Vandalij temple, prăvălii şi case
particulare, ai dărămat zidiri şi-aii omorit pe cei ce le steteaă
în cale. Nemulţumiţi apoi cu prădile adunate, aii luat la plecarea,
lor mai multe mii de Romani bogaţi, care aveau să se rescum-

pere cu
Eudoxia
trebuit.
In
-asupra
îns&

preţuri mari. Între aceşti robi se afla şi Împărăteasa,
dimpreună cu două fiică ale ei. Ba una dintre aceste a
să primească de soţ al ei pe Fhimerich, fiiul lui Gaiserich.
anul 468 -cei doi Impărați romani se unesc şi pornesc
lui Gaiserieh cu o flotă de peste 1000 de corăbii. Ei sufăr

o grea înfrângere,

şi numai

moartea

pune

înfricoşate a lui Gaiserich.
3.

ATTILA.

capăt

stăpânirii

:

Sosiţă în- valea, Dunării, Hunii s'au făcut în curând stăpânii
popoarelor “conduse mai nainte de Ostrogoţi.
|
In timpul, când Gaiserich trecuse în Africa, Regele Hunilor,
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Rugila, trece în fruntea ostirilor lui în împărăţia de la răsărit,
Şi Împăratul Zeodosii II. nu scapă de Huni decât plătind
un

mare tribut.

i

Acest Rugila era prieten al lui Aeţiu.
Când Bonifaciu se întoarce din Africa, Aeţiu, care se r&sboia
în Galia, se întoarce cu oaste asupra lui. Bonifaciu câştigă victoria, dâr moare în urma unei răni primite în luptă; ear Aeţiu,
învins, se refugiază la Rugila, care în timpul acela îşi avea capitala în Panonia, la poalele orientale ale Carpaţilor apuseni.
Un an în urmă, la 433, murind Rugila, se r&dică în fruntea

Hunilor doi nepoți ai lui, Azila şi Bieda.
Timp

de doi-spre-dece

ani

ei domnesc

împreună.

In

timpul

acesta ei silesc pe Impăratul de la răsărit să îndoiască tributul
şi cutrieră prădând până în Mesopotamia, şi în Siria. In anit 441
şi 442 ei pradă oraşele din peninsula balcanică, şi adună opere
de artă, ca să împodobească, casele, clădite mai ales de lemn,
din capitala, lor.

In anul 445 Atila pune sbiri de omoară pe fratele săi şi

de aici înainte stăpâneşte el singur timp de vre-o opt ani.
Atila e socotit ca unul din cei mai înfricoşaţi barbari. EI
&nsu-şi se numea, pe sine biciul luă Dumnedeii şi se fâlea că pe

pămentul

era om
mare,

călcat de copitele

calului săă

scurt şi cu deosebire
ochii

mici îi şedea

slut,

înfundaţă

iarbă

nu

ca toți Hunii.
în cap,

imai

creşte.

Capul

El

îi era

peliţa gălbuie a obra-

jilor lui era spână şi ca plină de plăgi. Deşi însă slut, incult
și
aspru

la fire, el avea

şi ce-va

frumos

în felul lui de a

fi. El era

admirator al culturii şi ţinea în mare cinste pe oamenii de ştiinţă,
care veniau la curtea lui. In acela-și timp nu era îngâmfat şi nu
ţinea la pompă şi la strălucire. Pe câna căpeteniile cetelor lui
se încărcaii cu purpura, aurul şi petrele scumpe, pe care ie adusesera ca pradă, el era Regele păstor Şi păstra îmbrăcăminte
a
părinţilor

săi.

Pe

când

altora li se punea

la masa

lui tacâm

de

argint şi de aur, el avea tacâm de lemn ca părinţii lui.
In anul 450, murind Teodosiu II., se proclamă Impărăteasă

a Re&săritului Pulcheria, sora, lui. Marcian, soţul Pulcheriei, un
" ostean cu mari virtuți, îi refusă lui Atila tributul şi face pregătiri, ca să-l întîmpine cu oaste. Atila se întoarce spre Apus,
unde amicul lui, Aeţiu, era adevăratul cârmuitor, Âncă în anul 433
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Aeţiu fusese grațiat, se întorsese în Italia şi de atunci susţinuse
în multe resboaie stăpânirea romană.
Rădămându-se şi pe amicia lui Aeţiu, Atila, cere mâna Honoriei, surorii lui Valentian III. şi o parte din împărăție drept
zestre,
El primeşte

şi aici un

refus

hotărât.

Âncă în anul 450 el chiamă deci la r&sboiti pe toate po-

poarele despre meadă-noapte şi porneşte cu vre-o 500,000 luptă.
tori asupra Impărăţiei de la apus. EI însă nu o ia spre Italia,
ci spre apus, ca să, desparță pe popoarele din Galia de Romani.
Gândul lui e străbată până la Visigoţii, care în timpul acesta,
stăpâneau şi o parte din Galia (Aquintania) şi'și aveai capitala
în Zolosa, apoi să se întoarcă în Italia. El înaintează deci printre
Alpi şi Cadrilater spre isvoarele Dunării, trece în valea Rinului
şi ajunge în cele din urmă în Galia. Până aici şi mai departe

cetele lui Atila trec lăsând cenuşă, şi ruine în urma lor, în vreme-ce

lumea se ascunde prin munţi şi prin coâri.
Pe când Atila asedia Orleans-ul, soseşte, în sfirşit, şi Aeţiu
în fruntea legiunilor, şi bătrânul Teodorieh, Regele 'Tolosan, în
fruntea Visigoţilor.
Atila, se retrage din împregiurimile Orleansului şi se opreşte
pe câmpiile eatalaunice (Chalons sur Marne).
Aici

s'a, încins

marea

luptă

Alăturea cu Atila luptai

a popoarelor.

mulţi Germani,

de frunte Ostrogoţăi şi Longobardii.

între care cei mai

|
Alăturea cu Romanii luptaii ear alți Germani, între care
Francii salici cu Regele lor Meroveu, Alemanii, Burgungii, Alanii
şi mai cu deosebire Visigoţă, al cărora Rege, Teodorich, moare
în luptă.

.

In amurgul serii peste 160,000 morți acopăr câmpul de bătaie şi Atila începe să se retragă. Aeţiu însă, om chibzuit, nu se.

avântă, să-l urmărească,
toarcă a casă,

meşte

ci e mulţumit

de

al fi silit

Doi ani în urmă Atila cere din noii mâna

el făcea

să, se în-

Honoriei Şi pri-

un noi refus. De astă-dată el intră în Italia. Pe când însă
pregătiri

să înainteze spre Roma, -pe care

Aeţiu n'o put

apăra cu puţinele lui oştiri, vine în tabăra lui o deputaţiune
condusă de Papa Leon cel Mare. Dignitatea deputaţilor şi vorbele
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Papei

fac impresiune

asupra

Regelui

barbar:

el se

mulţumeşte

cu un mare tribut şi se întoarce ear în capitala lui.
După intoarcerea lui a casă, el îşi serbează nunta cu 1ldico,
fiica Regelui

Burgundilor,. pe care

din anul 450.
El moare în noaptea
de nenorocita

o luase

nuntei sale,

roabă

în expediţiunea,

ucis, precum

cred

unii,

lui mireasă.

4. HENGHIST.

Henghist, aşa qic Englesii, e Radu-Negru
mul rege anglo-sacson în Britania.

al Engliterei, pri-

Timp de peste trei sute de ani Britania fusese provincie romană;
în anul 410 însă, când Alarich petrecea în Italia, FHonoriu retrage legiunile romane din Britania. De aici înainţe Briţiă

sunt merei hărţuiţi de Piţi şi de Scoii, care trăiaii în Caledonia

sai Scoţia de astă-di.
Briţii, părăsiți de Romani, cer, precum se povesteşte,
de la Angli şi Saesoni, care locuia pe ț&rmurii despre
marca. In anul 449 aceştia trec în Britania şi, conduşi de
ciori de rege, Henghist şi Horsa, îi alungă pe Picţă şi pe
Ei însă nu se intore apoi-a casă,
pe care o împart în şapte regate,

ajutor
Danedoi feScoţi.

ci rămân stăpâni ai Britaniei,
aşa numita heptarehie: Hssez,

Wessex, Sussex, Kent, Ostanglia, Mercia şi Northumberland.
Horsa moare în curând în luptă, pe când Henghist a mai
trăit până pe la anul 489 şi-a organisat stăpânirea, anglo-sacsonilor păgâni asupra Britaniei creştinite în timpul stăpânirii

romane.
5. ODOACAL.

Odoacru e primul Rege german al Italiei.
Impărăţia, romană de la apus căduse încetul cu încetul sub
stăpânirea Germanilor ce trecuseră Rinul şi Dunărea.
Africa era stăpânită de bătrânul Gaiserieh, care supusese
şi insulele din Mediterana, până chiar şi Sicilia şi Sardinia,
Spania, şi o mare parte din Franţa de astă-qi era stăpânită
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de Eurich, (466—484), al treilea, dintre feciorii lui “Teodorieh cel
cădut în lupta de pe câmpiile catalaunice.

Pe ţărmul stîng
gi mai ales Francii
_ lui Meroveu..

al Rinului stăpâniaii Burgundii,

conduşi pe

acest

timp

Alemană

de Childerich,

feciorul

În Britania era heptarchia cu Henghist- în frunte.
In valea Dunării, după moartea lui Atila, ajunseseră, stă.
pâni Ostrogoţă, care în anul 475 îşi aleseseră Rege pe tînărul
Teodorich.

In adevăr deci Impăratul nu mai st&pâniă, decât Italia, şi o
mică parte din Franţa, unde era guvernator Siagriu, cu reşedinţa
în Woisons.
.
Şi aici însă stăpânitorii adevăraţi erai căpeteniile cetelor de
barbară intrate cu simbrie în serviciul Romei.

Aeţiu moare
6nsu-şi,

în anul

şi în curând

după

454

lovit de Impăratul

retragerea

lui

Gaiserich

Honoriu
din

Italla

el
a-

juhge a-tot puternic Rieimer, un Visigot, care timp de vre-o şasespre-dece ani ridică şi răstoarnă Impărați după placul lui.
In anui 4/75 Oreste, fiiul unuia dintre generalii lui Atila,
ridică în scaun pe fiiul său Momyllus, numit şi Romulus Augustulus,

un

copil

nevristic.

In acela-și timp la Constantinopol Impăratul Zeno Isaurieul
(474— 491) fusese alungat de soacră-sa, Verina, care dăduse stăpânirea, fratelui săi Basilise.
Din mijlocul acestei stări de zăpăceală se ridică, Odoacru,
căpetenia cetelor germane, mai ales Herul, şi fiiul unui alt general al lui Atila, şi cere pentru oştenii săi a treia, parte din pământul Italiei.
După-ce Oreste îi refusă cererea, el se pune în fruntea cetelor sale, îl trimite pe Momyilus întwun castel şi se proclamă
pe sine Rege al Germanilor din Italia. Cetăţenii Romei răcunose
şi ei stăpânirea,

lui, ba cer ca şi scaunul împărătesc din Constan-

tinopol so răcunoască, Singur Siagriu se consideră şi de aici înainte guvernator al Impăratului roman.
Ast-fel se desființează, după, o existenţă! de 1229 ani, statul roman odinioară atât de puternic.
Regii

germani

din

Spania

şi din

dependenţi, ba Odoacru mai câştigă
unui tribut anual, şi Sicilia.

Galia

r&mân.

de la Gaiserich,

pe deplin in-

cu

preţul
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Stăpânirea lui Odoacru n'a fost aspră. El a împărţit, ce-i
drept, între Germanii sti a, treia parte din pământul Italiei
şi a
rânduit Duc în cele mai însemnate oraşe. Romanii însă se
administraii ei Enşi-şi potrivit cu legile lor de maj nainte.
In anul 493 Odoacru moare lovit de Teodorich, Regele Ostrogoților, pe când se ospătaii împreună.

GRADUL ÂNTEI

(CPR
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ȘI NI
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I. TIMPUL
1.

LUI TEODORICH.
TEODORICH.

După moartea, lui Atila trei fraţi din vechia viţă regală a,
Ostrogoţiilor se pun în fruntea Germanilor şi încep lupta contra,
Hunilor. Dot dintre feciorii lui Atila pier în luptă, ear al treilea,
se întoarce cu rămăşiţele: Hunilor spre Urali.
De aici înainte valea Dunării e stăpânită de Ostrogoţii, care
ati drept vecini spre Alpi pe Rugi şi pe Heruli.
Teodorich e fiiul unuia dintre cei trei fraţi, Teodemir. Copil
de vre-o şapte ani, el a fost trimis ca ostatec la Constantinopol,
unde a petrecut timp de dece ant. Deşi nu învățase, multă carte
timpul acesta, el cunoştea, lumea cultă.
In anul 475, tînăr de vre-o 21 ani, înalt, chipeş şi cu deosebire r&sboinic, el a fost proclamat rege de o parte din Ostrogoţă.
Puțin timp în urmă Zeno Isduricul, întorcându-se ear la
scaunul si şi având trebuinţă de braţele Ostrogoţilor, îl câştigă
pe Teodorich numindu-l patrician, plătindu-t o mare simbrie şi
încărcându'l cu fel de fel de onoruri. Îi ridicese până chiar şi o
statuă eguestră pe una din piețele Constantinopo lului.
Ostrogoţii lui Teodorich însă nu se puteaii st&pâni. De şi
luai simbrie, ca să; apere hotarele de la Dunăre, şi prădaii adeseori oraşele din Moesia, Prădările aceste erai cu atât mai îndrăs-

Mt
neţe după-ce (481)
şi Teodorich

murise

ajunsese

un alt rege Ostrogot

singur

rege al Tuturor

(tot Teodorich) .

Ostrogoţilor.

Câţi-va ani în urmă Odoacru porneşte r&sboiii contra Rugiilor, şi se întoarce în Italia aducând, ca robi, pe Regele şi pe
Regina Rugiilor dimpreună cu mulţi frunțaşi.
Fiiul Regelui, Frederic, scapă -însă cu o parte din Rugi în
„Panonia, la Teodorich, rudenia, sa, şi-l chiamă pe acesta, înti”ajutor.
Teodorich

profită de ocasiune,

dar nu

ca să-răsbune

pe ru-

dele sale, ci ca să cucerească Italia. Impăratul Zeno se învoieşte
şi el cu atât

mai

vîrtos,

cu cât

Odoacru

fusese

recunoscut

de

Curtea din Constantinopol pe când Verina, st&pânia, şi Bisantinii
se bucura, că, Ostrogoţii pleacă de la Dunăre.
Ast-fel ajung Ostrogoţii să plece din țara noastră, lăsând în
urma lor Gepidii şi fel de fel de alte fărămituri de popoare nomade.
În

primă-vara

anului

489

Ostrogoţii . se

coboară

din

valea

Padului şi tăbăr&sc cu carele şi cu corturile lor la poala muntelui.
Odoacru

sufere o înfrângere în preajma Veneţiei,

temvrie, alta la Verona,
Ostrogoţii.

şi de aici înainte

apoi,

stăpânii

în Sep-

Italiei sunt

Odoacru se mai apără, ce-i drept, dar în cele din nrmă intră

la învoială, şi recunoaşte

stăpânirea

lui Teodorich.

In anul

493,

în sfîrşit, el moare la o ospeţie, lovit de Teodorich el &nsu-şi.
Stăpânirea lui Teodorich a fost înțeleaptă şi energică.
EL împarte,

întocmai ca Odoacru, a treia parte din pământul

Italiei între Germani şi pune Duci în oraşele mai de

căpetenie.

Pe când însă Germanii sunt oşteni supuşi acestor Duci, Romanii
sunt singurii diregători şi trăiesc după legile lor de mai nainte.
Gândul favorit al lui Teodorich era să-i împreune pe Germani şi
pe Romani întrun singur popor, ceea-ce s'a şi întâmplat în curgerea vremilor. De-o-cam-dată însă cuceritorii nu se puteai îm„_păca cu cuceriţii, care, fiind catolici, se fereaii de ori-şi-ce amestec
cu

Ostrogoţii

arieni.

- n afară el nu numai a apărat Italia, dar şi-a mai Şi întins

stăpânirea

asupra

unei

părți din Galia.

Ast-fel în timpul lui Italia

ajunge la o stare de înflorire, cum de mult nu fusese.
Teodorich era, încongiurat tot-dea-una, de fruntașii Romanilor,
între care cel mai d'ântâiii sfetnic al lui a fost Casiodor (Magnu

Aureliu). De şi îi încărca însă pe aceştia cu onoruri, el n'a putut,

.
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_ stârpi ora dintre Romani şi Goţi şi domnia lui a fost turburată
de multe conjuraţiuni.
„ Teodorich moare în anul 526, lăsând scaunul nepotului stii
de fiica Athalarich, un copil minor, pus sub epitropia mamei sale
“Amalasuntha,

2. CHLODPIG.

Chlodvig saii Clovis, adecă Ludovic, nepotul lui Meroveu Şi
fiiul lui Ohilderich, e primul rege independent al Frantilor şi întemeetorul marelui stat al Francilor.
Francii după învoiala făcută cu Impă&ratul Aurellan trăiati
pe ţ&rmurul stâng al Rinului sub căpeteniile lor, care steteaii
cu simbrie în serviciul Romanilor. Incetul cu încetul însă numerul acestor căpetenii a scădut, şi în timpul lui Atila Francii erai
împărțiți în două -grupe mari, cei Salici şi cei Ripuari. Meroveu
era Regele Francilor salici.
|
De și trecuseră două sute de ani de la descălecarea, lor în Galia,
Francii erai tot păgâni Şi barbari. Ei însă eraii iubiţi de Romanii
din Galia şi de Gali, care încetul cu încetul se romanisaseră,
- de oare-ce erati cei mai buni apărători ai hotarelor de la Rin.
Tot ca Francii, sub Regii lor, trăiaii în Galia âncă alte două
popoare germane,

Burgungii şi Alemană,

care veniseră, mai târdiu

de peste Rin.
Desfiinţând Odoacru împărăţib de la Apus, toţi Regii germani din Galia rămân independenţi. Abia Chlodvig e însă acela,

care

pune

capăt

stăpânirii

romane

în Galia.

Urcându-se în anul 481, ca, băiat; de 15 ani, în scaun, Chlodvig
„Își îndreptează privirile, înainte de toate, spre Soissons, unde
Siâgriu tot mai susținea stăpânirea romană. Bătut în anul 485,
Siagriu caută scăpare la Visigoţi; aceştia însă i-l extrădau lui
Chlodvig, care-l execută şi ia apoi în stăpânire provincia romană,
Om de vre-o două-deci de ani, Chlodvig ia în casătorie pe
fiica unui Rege burgund, Clodilda, o creştină evlavioasă, care
ținea, mult să facă pe soţul ei să se boteze. Chlodvig ţinea însă
|
la credinţele străbunilor sti.
In anul 496 Sigibert, Regele Francilor ripuari, cere de la
Chlodvig ajutor contra Alemanilor, care năvăliseră în ţara, lui.
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Chludvig adună dar pe toţi luptătorii franci şi porneşte asupra,
Alemanilor. La Tolbiac, unde ei se întâlnesc, el face în timpul luptei
fâgăduința, că se va boteza, dacă va, învinge. Repurtând apoi o
victorie strălucită, el se întoarce pe la Rheims şi primeşte din mânile
Episcopului botezul dimpreună cu 3000 dintre soţii săi de luptă.
Vă&dând acest exemplu, Francii primesc încetul cu încetul
legea, creştinească, intrând, ca Galii romanisaţi, în biserica cato” lică, şi ast-fel se pregăteşte

împreunarea

tuturor

locuitorilor

in

Galia întrun singur popor.
După victoria repurtată asupra Alemanilor statul Francilor
devine

cel mai

puternic

dintre

statele

din

Galia,

şi - Chlodvig

a

cucerit întw”un şir de resboaie glorioase mai ântâiii regatul Bur-

gundilor, apoi i-a alungat pe Visigoţi din Galia. In cele din urmă
numai Teodorich stăpânea o parte din vechea provinciă romană ;
restul Galiei era împreunat sub stăpânirea Francilor.
Chlodvig a murit la Paris, în anul 511, om âncă tînăr, lăsând
în urma sa, patru feciori, care a împărţit stăpânirea între dânşii.

II. TIMPUL
1.

LUI JUSTINIAN.

JUSTINIAN.
527-565.

“In timpul, când regii barbari se r&sboiaii,
state

noue

pe pământul

stăpânit

ca să întemeeze

odinioară de Romani,

un fecior

de ţărun din Bulgaria de astă-di, Justin, plecase cu traista'n băț
la, Constantinopol. Flăcăii înalt, chipeş şi bine-făcut, el a fost
primit în garda împărătească. Profitând apoi de împregiurări şi
de intrigile de la Curte, els'a înălţat în timpul lui Zeno Isauricul
din treaptă în treaptă şi-a ajuns în cele din urmă chiar împărat; (518—527).
Neavând copii, Iustin a luat mai ântâiii ca ajutor, apoi ca
moştenitor pe nepotul săi Justinian, care fusese crescut la Constantinopol.
Fără de a fi înzestrat cu mari virtuţi, Justinian a fost cel

mai

însemnat dintre

puţinii împărați

monarchii

din

timpul

s6i şi unul

vrednici de amintire în Răsărit.

dintre

IA
Om

plin de .deşertăciune lumească, el ţinea ca în
numele lui

să se săvirşească

fapte

mari,

Să, trăiască la Constantinopol
erai

gata, să'l serviască.

şi a avut

norocul,

mai mulți oameni

ca în timpul luj

însămnaţi,

care

In acelaşi timp țările aşedate împregiurul îm
părăției bizantine erai toate slăbite de turburări interne.
In Spania se formaseră încetul cu încetul
mai multe regate. In Galia urmaşii lui Chlodvig se r&sboiaă
între dânşii. In
Italia Amalasuntha trăia, în luptă cu mai marii
Goţilor. In Africa
un nepot al lui Gaiserich, Gelimer, r&sturnase
pe FHilderich, regele legitim. In valea Dunării după trecerea,
Ostrogoţiler în Italia,
stăpânirea, era împărţită între Gepidi şi
Longobardi, în curând
insă năvălesc Slavii, Bulgarii şi Avarii.
Persia, în sfîrşit, era
slăbită, de. frământări interne.
Ast-fel

se iveşte

la Curtea

reînchega împărăţia romană
Nu-i

din Constantinopol

de odinioară.

era, însă dat lui Justinian

să vadă

gândul

împlinirea

de a,

unui

vis

atât de mare.
|
Âncă mai nainte de a se fi urcat în scaun el
prinsese slă:
biciune pentru Teodora, o chipriotă frumoasă, şi
uşuratică, dar

înzestrată cu multă tărie de voinţă. Deşi dânsa, fusese
mai nainte

actriţă mai ales la Alexandria, şi era răi reputată,

Justinian nu

numai şi-a luat-o de soţie, dar a şi încoronat-o şi a făcut-o
părtaşă,

la stăpânire. Ajunsă ast-fel a-tot puternică, Teodora
s'a încongiurat
cu fel de fel de oameni stricaţă, care nu numai asupriaiă
Şi împila lumea, dar şi uneltiai contra celor mai
vrednici dintre
sfetnicii şi ajutătorii lui Justinian. Ear Justinian
m'avea în el
destulă bărbăţie, ca să înfrâneze aceste rele porniri.
“Find împărăteasa o fostă, actriță, viaţa Constantinopolului
se redusese încetul cu încetul la hipodrom, unde se dedeaii în
fie-gtecare di representaţiuni, mai ales alergări cu căruţa. După
colorile
ce purtaii alergătorii se grupaseră şi partidele, una a, albastrilor

şi alta a verdilor.

In anul 532, adecă destul de în curând după urcarea în
scaun
a lui Justinian, cele două partide, care mai nainte se luptaii
între
dânsele, se coaliază, ca să-l răstoarne pe Justinian.
Răscoala isbucneşte în hipodrom, unde lumea, cere cu glas
tare, ca Împăratul să curme abusurile, apoi iese strigând:
Nika
(învinge). Peste puţin isbucneşte apoi un incendii, cate mistuie
33,525.

Îsi. Univ. Slavici.
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mare

parte din oraş

dimpreună

cu câte-va

aripi

ale

palatului,

ear mercenarii germani fac un măcel înfricogat printre răsculați.

In aceste dile grele tronul a fost scăpat mai ales de Belisariu, cel mai mare dintre generalii de pe acel timp, care a năbuşit .răscoala, în sânge. Intr'o singură, di ait rămas în hipodrom
30,000 morţi.
,
După înăbuşirea acestei răscoale Justinian domneşte tot ca
mai nainte.
Ajutat de marele jurisconsult Tribonian şi de alţi cunoscători ai dreptului roman, el adună de prin legile Romei şi din cărțile juridice cele mai bune principii de drept şi le împreună întrun codice numit, corpus iuris civilis, care până aproape în dilele noastre
Europa.

a fost cartea

de legi a celor

El poartă de asemenea grijă pentru
dică peste

dou&-deci

de biserici mari.

mai

multe

popoare din

rezidirea, oraşului şi ri-

Mai ales pentru împodobirea,

bisericii Sf. Sofia din Constantinopol a cheltuit foarte mult.
Multe r&sboaie s'ai purtat în timpul lui Justinian. Belisariu
s'a r&sboit mai ântâiii cu Persii, apoi cu Vandalii din Africa Şi
cu Ostrogoţii. El desfiinţează regatul Vandalilor şi supune în
anul 583 tot nordul Africei stăpânirii bizantine. După un r&sboiii
îndelungat se desfiinţează apoi şi regatul Ostrogoţilor şi în anul 554

trece şi Italia sub stăpânirea, bizantină
La sfîrşitul vieţii sale Belisariu mai poartă un r&sboiii con-

tra Slavilor, care, uniţi cu Bulgarii, trecuseră Dunărea,
toată

peninsula

balcanică

şi,

conduşi

de

Zabegan,

prădaseră
amenințaii

acum Constantinopolul. Bellsar îi bate (558) Şi-i sileşte să se retragă pe ţărmul stâng al Dunării.

De şi însă norocosîn r&sboaie,

Justinian a avut

viaţa lui

toată să se lupte cu conjuraţiuni. Ast-fel spre sfârşitul vieţii lui
el se făcuse prepuielnic şi plecat; spre vărsare de sânge. Până
chiar şi Belisariu, care îi făcuse atât de mari servicii, denunţat,
ca conspirator, a fost aruncat în temniţă şi despuiat de averile lui.
In al doilea an al domniei sale (529) Justinian a, desființat
şcoala filosofică de la Athena şi a pus ast-fel capăt cultului antic.
La, sfirşitul vieţii lui Justinian Tureii se coboară din munţii
Altai şi înfiinţează un chanat, care se întinde până în valea, rîului
Oxus, ear Avarii, strimtoraţi de Turci, pornesc spre Europa şi
se opresc la, poalele Caucasului. Justinian îi ia pe Avari cu sim-
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brie, ca să apere hotarele de la Dunăre,
daruri, ca, şă-i neliniştească pe Perși.
2. COSROE

ear Turcilor

le trimite

1: NUȘIRVAN.

581-—5879

Persia, care timp atât de îndelungat. ameninţase împărăţia
romană şi nu lăsase pe popoarele ce năvăliaii din Răsărit
să,
treacă peste Bactria spre meagă-gi, ajunsese prin certe religio
nare
şi prin alte fr&mântări interne în stare de decadenţă.
In timpul lui Justinian ea, se ridică din not şi ajunge
ca în
timpurile de mare mărire ale Iranului.
Regele Kobades avea mat mulţi feciori, toţi vrednici
şi bine
văduţi, dar cel mai vrednic şi mai bine vădut dintre dânşii,
om
înzestrat

cu rare

virtuţi,

era

Cosroe,

al

treilea

născut.

deci înțelegere: cu mai marii ţării, Kobades lasă scaunul
numit apoi şi Nuşirvan sait „cel iubitor de dreptate“.
Cosroe LI. a fost unul din marii monarehi af lumii.
ţermurit asupra unei mari părţi din Asia, el s'a folosit
lui, ca să ţie bună rânduială, să lesnească bunul traii
tească pe aceia, care ostenesc spre a, ridica, societatea

la înflorire culturală,

|

Luând

lui Cosroe,
Stăpân nede puterea,
Şi să, ocroomenească,

„EI ma suferit abusul, nici impilarea, a aşternut, drumuri
, a,
durat poduri şi a zidit canaluri, ca să, sporească, rodirea
pământului şi să, lesnească transportul. Oamenii de ştiinţă şi
poeţii găsiaii la curtea, lui adăpost şi ocrotire. EI întemeiază,
în Susa o
academie pentru filosofie, retorică, şi poesie, şi filosofii alungaţ
i
din Atena,

(7) găsesc la, curtea. lui cea mai

bună, primire.

Din po-

runca lui se adună analele regilor şi se traduc în limba, persian
ă
cele mai însemnate opere ale Elinilor şi ale Indilor, Bidpai,
învăţătorul fiiului şi urmaşului săi Hormuz, adună de prin cărţile
Indilor
cele mai frumoase poveşti, pe care adi le ştiii şi ţăranit
noştri.
In timpul lut (552) s'a început cultura, gândacilor de mătase
în Persia, de unde sămînţa a fost apoi adusă la Constantinopol
.
Ca, să le poată face toate aceste, Cosroe trebuia să fie
neadormit priveghetor, aspru şi neînduplecat în lăuntru
şi tare în
r&sboaie.

E! a vărsat riult sânge,

=

ca să țină în frâi

fie pe

supușii,
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fie pe vecinii săi. Chiar la începutul domniei sale
el a daţ perdării
pe fraţii săi mai mart şi pe toţi cei ce uneltiaii
cu dânşii.
In timpul celor 48 ant, cât a domnit, Cosroe
I. s'a râsboit
mereii cu vecinii, mai ales cu Bizantinii şi
cu 'Turcii.
Cu Justinian şi cu urmaşii luf Cosroe [. a avut
patru răsboaie glorioase pentru dânsul, prin care i-a silit
pe Bizantini să-i

plătească tribut.

|

Pe la sfirşitul vieţii lui statul persian se întinde
a, din valea,
Indului până în Bactria şi de aci peste Mesopo
tamia, şi Siria până
în Marea Roşie şi în deşertul Arabiei.
-

3. BELISARIU.
Marele general, mâna, dreaptă a lui Justinian,
a fost şi el
fecior de ţăran, deci om fără, qe cultură, care s'a
ridicat prin destoiniciile lui răsboinice.
Âncă, mat nainte de a se fi urcat Justinian
în scaun, Belisariu era, iubit de oaste şi admirat de concetăţenii
săi. In anul 531,
după ce Cosroe I. sa urcat în scaunul Persie
i, s'a început un
noii r&sboiii,- în care Belisariu câștigase câte-va
, victorii strălucite.

Re&sboiul acesta nu era âncă terminat,

„Nika“,
tervenit

când a isbucnit

şi Belisariu venise de pe câmpul de răsboiii,

pentru

domolirea

spiritelor.

In curând

însă

răscoala,
când a in-

Justinian

a

încheiat cu Perşit o pace scump plătită, pentru
-ca să poată îndrepta întreaga lui putere spre Apus.
|
De aici înainte Belisariu se r&sboieşte cu Vandal
it în Africa,
cu Ostrogoţii în Italia, cu Perşii şi cu bandel
e slavo-bulgare.
4. Desființarea regatului vandal e prima faptă
mare a lui

Belisariu.

|

Regele Hilderich, intrând în conflict cu Goţii,
îşi câştigă
prietenia lui Justinian. In anul 530 însă el e răstur
nat de Gelimer,
Justinian închee deci pace cu Cosroe 1. şi în anul
533 Belisariu trece
în Africa,cu o oaste mică, abia, 10,000 pedestrime,
5000 călăreţi şi
vre-o 2000 corăbieri, mai ales mercenari luaţi
din rândul barbarilor.
Deşi însă Gelimer avea o oaste de vre-o dece-o
ri mai mare,
Belisariu câştigă o victorie strălucită în aprop
ierea Cartaginei,
apoi intră în Cartaginea, unde e primit ca, un
eliberator de către
orășenii, pe care îi tratează cu blândeţe.
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Cât-va, timp în urmă el câştigă o nouă, victorie
şi: Gelimer
se retrage în munţi. Ast-fel în timp de vre-o
dece luni Bălisariu
supune atât Africa, cât şi insulele Sardinia, Corsica
şi o parte
din Sicilia,

care

se ținuse

de regatul Vandalilor.

Gelimer se predă, şi el în cele din urmă: şi e dus
de Belisariu la Constantinopol. După-ce Belisariu îşi serbează,
apoi triumful, cel din urmă rege vandal e trimis -în Asia,
mică, unde-şi petrece restul vieţii la o moşie primită în dar de
la Justinian.
b. Desființarea regatului Ostrogot e resultatul unui
r&sboiii,
care s'a urmat timp de aproape dout-deci de
ant.
Amalasuntha, fiica lui Teodorich, pătrunsă de spiritu
l tatălui săi, voia să dea fiiulut săi Athalarich o creşte
re mai mult,
romană. Mai marii Ostrogoţilor însă ţineau ca, viitoru
l lor rege
să. fie ca dânşii, îl iati deci de la muma lut şi-l poartă
cu dânşii
la vânătoare şi la petrecerile lor. Mâhnită, în inima,
ei de mumă,

sească ţara,

se pune

în înţelegere

cu Juştinian

şi vrea

să pără-

Murind însă fiiul ei în urma vieţii desordonate, ea îşi schimb
ă
gândul şi dă coroana vărului săi Teodahad, pe care şi-l ia
de soţ.
Acesta, însă peste puţin pune sbiri s*0 omoare.
Justinian începe r&sboiul, ca să r&sbune moartea A mala.
sunthei, amica Romanilor şi a sa.
In anul 536 Belisar intră, despre” meaQă-di, în Italia. Cunoscând spiritul lui uman, oraşele î deschid porţile. Cetăţenii Romei
slab apărate îl invită chiar prin o deputaţiune să vină şi săj
scape de stăpânirea barbară.
Pe când Belisariu înainta, spre Roma, Ostrogoţii răstoarnă pe
ucigaşul. Amalasunthei şi ridică, în scaun pe Vitiges, un bărbat
r&sboinic, car6 în scurt timp adună sub zidurile Romet peste
150,000 luptători.
Timp

de un an s'a apărat

Belisariu în Roma

faţă cu oastea,

cu mult “mat mare a. lui Vitiges, şi numai lipsa de hrană Va silit
pe Vitiges să se retragă spre Ravenna, ca să dea mâna cu Francii,
care intraseră în Italia, spre a-l ajata.
|
Belisariu, primind noue trupe, îi face pe Franc să se retragă, apoi în anul 539 ia Ravenna cu asalt şi-l prinde pe Vitiges.
Admirând virtuțile lui r&sboinice, înțelepciunea, lui și inima,
lui umană, Ostrogoţii îi ofer coroana, Italiei; el însă le declară,
că dânsul nu e de cât sluga Impăratului săi.
-

x

Amalasuntha,
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Italia, era acum supusă. Belisariu însă trebue să
o părăsească,

pentru-ca să poarte răsboii contra lui
Cosroe
până spre Egipei. In locul lui rămâne Narses,

1. care înaintase
un eunuch inca-

pabil şi viclean. Ast-fel Ostrogoţii se îmbărbătează,
din not şi
continuă, lupta sub regele lor Totilas şi sub fratele
acestuia, Teias.
In anul 544, după-ce se închee pace cu Cosroe
I., Belisariu
se întoarce din noii în Italia, Mulțumită însă
intrigilor lut Narses
el nu primeşte destule trupe, ba în anul 549
e silit chiar să părăsească, Italia,
In locul lui vine ear Narses, care îi supune,
în sfîrşit, pe
Ostrogoţii slăbiţi de Belisariii şi e (554) primul
Exareh, adecă

guvernator ai Italiei.

|

c. Răsboaele cu Cosroe 1. pati fost norocoase
pentru Belisariu. Primul r&sboii sa încheiat, pentru-ca,
să, se poată, începe
r&sboiul contra, lui Gelimer, în condițiuni grele
pentru bizantini.
Al doilea răsboii e început de Cosroe I, pe
timpul, când
Belisariu se afla în Italia. Chemat în ajutur şi
de Gelimer şi de
ulţi supuşi ai lui Justinian, şi temându-se de
creşterea, puterii bizantine, Cosroe I. întră în Siria, şi înaintează
prădând până la
hotarele Egipetului. Belisariu, plecând din Italia,
trece peste Asia,
Mică în Mesopotamia, şi ast-fel îl sileşte pe
Cosroe 1. să se retragă. Nici astă-dată însă el nu primeşte destule
trupe şi răsboiul
se închee fără-ca Cosroe 1. să fi suferit vre-o
înfrângere hotărită,
Al treilea, r&sboiii cu Perşii s'a, petrecut în
anii 549—551,
când Belisariu nu se mat bucura, de bună-voinţa,
lui Justinian. EI
a fost purtat

de generali incapabilişi sa

încheiat

cu o pace

ru-

şinoasă pentru Bizantini.
|
Sotia lui Belisariu, Antonina, era, 0 prietenă
de tinereţe a
Impărătesei Teodora. Murind pe timpul acesta
Impărăteasa, Belisariu nu mai avea, sprijin la, curte contra, intriganţilor.
Ast-fel el
trăia în retragere şi bănuit mere de Justinian.
In anul 558, când oardele de Slavi şi de Bulgari
ameninţa Constantinopolul, Justinian ear îşi aduce a-minte
de vechiul
săi prieten, şi alungarea peste Dunăre a Slavilor
uniţi cu Bulgarii e cea din urmă faptă mare a lut Belisariu,

pm
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4.

ALBOIN.
561—578.

După trecerea. în Italia a, Ostrogoţilor valea, Dunării a rămas
sub

stăpânirea

popoarelor

de viţă germană,

care

stătuseră

sub

conducerea lui 'Teodoric şi între care cele mai însemnate eraii
Gepidii şi Longobargdii.
Pe la poalele despre meadă-noapte ale Carpaţilor şi ale Cadrilaterului se iviseră, după trecerea spre meadă-di a Germanilor
Slavii, care în timpul lui Justinian se coboară şi ef de-a lungul
întregei linii spre meagă-di, la Apus până la Elba, ear la Răsărit,
până

la Dunăre.

Cele mai însemnate din aceste popoare eraii Boruşii şi Leţii
spre Marea Baltică, Vengii pe la poalele Cadrilaterului şi ale
Carpaţilor şi Sârbii pe şesul ce se întinde de la, Nistru spre Don.
In acela-şi timp un popor de-aproape înrudit cu Hunii, care
păștea turme în valea, riului Volga, Volgarii sai Bulgarii, sa
coborit încetul cu încetul până la gurile Dunării.
Gepidii şi Longobardii se susțineau în luptă cu aceste po- |
poare

de curând

sosite.

Ca, să, asigureze apărarea, hotarelor de la Dunăre, Justinian
ia în simbrie pe Longobardii, care eraii aşedați între Dunăre şi
Drava,
In anul

561, murind

regele,

Longobardii

ridică,

în scaun

pe

fiiul lui, Alboin, un tînăr r&sboinie, care după îndemnul lui Justin porneşte r&sboiii contra Gepigilor, omoară pe Regele Cunimund, în luptă (566), prinde pe fiica acestuia, Rosamunda, şi
o sileşte să-i fie soţie, apoi desfiinţează regatul Gepidilor.
In acela-şi timp însă Justinian luase în simbria sa, pe Avarii,
care în curând se făcuseră stăpâni. De şi dar puternic, Alboin
numai cu anevoie se susţinea în valea Dunării. Ast-fel în anul 568
Longobardii se ridică, cu toţii şi trec în Italia, după-cum se dicea,
chemaţi de Narses, pe care Impăratul Justin îl revocase din Italia,
Alboin cucereşte în timp de câte-va, luni partea de nord a
Italiei şi ia după un asediii de trei ani şi Pavia, unde a pus
apoi reşedinţa. refiatului longobard înfiinţat de dânsul. Regatul
acesta, organisat tot cam ca cel ostrogot, există peste două sute
de ani şi joacă un rol însămnat în istoria, Italier.
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Un an după-ce-şi pusese reşedinţ
a

cu moarte năpraznică,
săi,

|

în Pavia,

Alboin

„La un ospăț el b&use din cran
iul Regelui Cunimund,
ba, silise şi pe Rosamunda,

nare Rosamunda

să, facă

ca dânsul.

Drept

moare
socrul
r&sbu-

pune doi oameni de credinţă ai
săi de-l omoară,

III. TIMPUL

LUI

MUHAMED.

1. MUHAMMED.
n.

Muhamed
Kasem

la 574 şi mort

la 8382.

saii „cel prea mărit“, cu numele lui
adevărat Abul

ben Abdalah,

s'a răscut

in anul 971 la Mecca,

cel mat însemnat oraş al Arabiei, unde se
afla şi Caaba, sanctuarul comun
al Arabilor, la care lumea se aduna
de sărbători din mari depărtări,
Arabii, un popor semitic, care-şi
trage şi el, ca Evreii, origineade la Avraam, trăia r&sleţi
pe întinsele deşerturi. Conduşi
de căpeteniile lor, et Păşteaii turm
ele ort îi jăfuiai pe călătorii,
care treceaii pe la marginea deşe
rtului ducând mărfuri din tările
„civilisate şi mai bogate.
|
O parte din Arabia, numită şi Arab
ia fericită, e atinsă mai
des de ploi şi de aceea aici, în
deosebire de Arabia nisipoasă. şi
de cea petroasă, pământul e foart
e roditor, Aici era, oare-care cultură şi oameni făceati şi comerciii.
|
Religiunea Arabilor, dintru început
foarte asemănată cu cea
Mosaică, degenerase încetul cu încet
ul într'un fel de fetişism. In
templul de la Mecca se păstrai
alăturea cu o peatră sfintă şi o
mulţime de idoli, cărora, li se înch
ina Arabii. Cheile acestui templu le păstra cu drept de moştenir
e familia Coreişiţilor, al căreia
odraslă era şi Mohamed. Dimpreun
ă cu cheile Coreişiţii aveai apoi
şi paza templului, Şi stăpânirea,
de drept asupra oraşului. Mecca.
Părinţii
lui Muhamed

eraii cu

toate aceste oame

ni săraci, şi.
rămâind âncă de mic orfan, el
n'a moştenit de cat o turmă, de
oi şi câte-va cămile. Crescut, de
unchiul săi Adu Talib, care făcea,
dese călătorii de neguţătorie în
Siria, tînărul Abu] Kasem a venit în atingere cu Evreii şi cu
Creştinii şi a ajuns să cunoască
şi vederile religioase ale acestora
,

i
In anul al două-deci şi cincelea, al vieţii sale apoiel a luat
în căsătorie pe Cadidju, văduva unui bogat tovarăş de negoţătorie
al săi, cu care a avut mai mulţi copii. Singură o fiică, Fatima,
a rămas însă după dânsul,
|
Om bogat, el avea destulă tignă şi îşi petrecea adese-ori
timpul cu meditaţiunt religioase. Câte-o-dată, când petrecea timp
mai îndelungat în singurătate, postind şi închinându-se, era cuprins de un fel de stare epileptică, şi atunci avea, fel de fel de
visiuni, se vedea, pe sine faţă în faţă cu Dumnedeii şi cu ângerii
lui. Ast-fel i sa ivit o-dată ângerul Gavriil, i-a pus în faţă o
carte deschisă şi i-a dis să citească şi să-i povăţuiască pe oameni
pe calea, cea, dreaptă.
Dând ascultare acestei chemări, el âncă pe la anul 610 începe

să propoveduiască

o nouă

religiune

atât

printre

Coreişiţă,

cât.şi printre Arabii ce veneaii la Caaba să se închine.
- Primii, care ai credut într'Ensul, ati fost, afară de soţia şi
de fiicele sale, Ali, fiiul lut Abu Talib, şi prietenul săi Abu Bekr.
Rudele sale însă, Coreişiţii, îl declaraseră de smintit, ba, temându-se,
că lumea, nu va mai veni să se închine la Caaba, dacă învăţăturile lui se vor fi răspândit, luaseră hotărîrea, de a-l omori.
Muhamed

ia, deci hotărîrea, de a părăsi Meccaşi în diua

de

16 Iulie 622 el fuge dimpreună cu credincioşii săi la, athrib, un
orăşel, unde avea mai mulţi credincioşi şi care de atunci se numeşte Medina, adecă „oraşul“ (proorocului).
Cu diua plecării lui Muhamed
suimanilor (Hedjra).

din Mecca

se începe

era Mu-

In Medina, Muhamed formează din mijlocul credincioşilor sti
o oaste de luptători fanatici, care creşte din an în an şi sileşte
pe cetele de Arabi să primească învăţăturile şi stăpânirea Proorocului. După-ce se luptă în mai multe rânduri cu compatrioţii săi
din Mecca, aceștia se învoiesc, în sfîrșit, (629), ca el să vie cu

credincioşii sti la Caaba.

.

In anul 630 Muhamed adună o oaste de 10,000 Islami sai

pSlugi ale lui Dumnegei“,
De

aici înainte

imtră în Mecta,

Muhamed

e st&pânul

şi Sfăramă,
popoarelor

toţi idolii.
din Arabia,

care staii gata de luptă, ca să silească pe vecinii lor a primi înv&țăturile

lui.

Muhamed
mormentat.

-

moare în lunie 632 la Medina,

unde a; şi fost în-
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2.

BAIANY.
t 680.

Avarii, aduşi de Justinian în valea,
Dunării, iai parte la
T&sboiul purtat de Alboin contra, Gepid
ilor, ear după trecerea Longobardilor în' Italia, ei rămân stăpâni
înfricoşaţi. Atât Slavii, care
înaintaseră, până spre Marea, Adriatică,
cât, şi Bulgarii de la gurile Dunării li se supuseseră celor
şspte Chagani ai Avărilor.
Intemeetorul statului avar e însă
Baian, care cam pe la
anul 580
a unit sub

conducerea,

sa, toate Chaganatele.

De aici înainte timp de 50 ani, până la 630,
cânda murit Baian, Avarii au
fost, ca, odinioară, Hunii, spaima, popoa
relor. Er aii înaintat: în cutreierările lor de pradă, spre apus până
la, Rin, ear spre meadă-di
până în nordul Italiet şi până sub zidur
ile Constantinopolului.
După moartea lui Baian mare parte
din Slavi îşi redobândeşte libertatea, iar Bulgarii trec pe
ţărmurul steng al Dunării;
statul avar întemeiat de Baian tot
se mai susține însă timp de:
âncă vre-o 150 ani.

3. SFINTUL AUGUSTIN.
+ 608.
Sfîntul Augustin e Apostolul Englesilor
.
Deşi Britii primiseră, legea creştinească
âncă în timpul
pânirii romane, Anglo-Sacsonii rămăsese
ră păgâni şi ast-fel

Ştinismul

ajunsese

la decadenţă

în heptarchia,

st&cre-

anglo-sacsonă.

In anul 596 Călugărul Augustin ia, deci
de Ja Papa Grigorie 1.
bine-cuvântarea, archiereiască, şi pleacă,
dimpreună cu alţi 39 călugări din ordinul Sfintului Benedict
la curtea, Regelui Ethelbert,
care era căsătorit cu Bertha, o creștină
evlavioasă,
Primind Ethelbert sfintul botez, se botea
ză încetul cu încetul și supuşii lui, şin anul 597 Augu
stin e ridicat la treapta,

de Episcop

Şi-ŞI pune

In anul 605,
heptarchie.

scaunul

în

când el moare,

Canterbury

(Chenterberi).

creştinismul

era

străbătut în
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4. RECARED.
386—6800.
Visigoţii mai stăpânit nict-o-dată, Spania întreagă. Vechii
locuitori şi-au păstrat tot-de-a-una, prin înfundăturile munţilor independenţa.

După-ce,

tea cu desăvârşire
ajuns

în luptă

cu Francii,

mare a, posesiunilor

la decadenţă şi se desbinase

ai mai

din Galia,

în .mai

multe

care cel mai puternic era al Suevilor.

perdut

şi par-

regatul

lor a,

regate,

între

In acela-şi timp Visigoţii, arieni fanatici, persecutaii cu multă
asprime pe vechea poporaţiune catolică, şi ast-fel nu numai provocaii dese turburări interne, dar se mat şi puneaii în conflict cu
Francii şi cu Bizantinii.
In anul 569, în sfirşit, se ridică în scaun Leovigild, care re-

stabileşte ordinea, în lăuntru, organisează, țara, îi supune pe Suevi
şi-şi mută reşedinţa la Toledo. Şi densul îi prigonia însă pe ca-

tolici şi oprea căsătoriile lor cu Arienii.
Abia Recared (586—601), fiiul lui, primeşte religiunea, catolică, i-o impune şi supuşilor săi şi ast-fel pregăteşte împreunarea,
tuturor elementnlor din Spania întrun singur popor. De aict înainte puterea, preoţimii devine din di în gi mai mare în Spania.

5. BRUNHILDA

ŞI FREDEGUNDA.

După moartea lui Chlodvig
st&pânirea între dânșii. Teodorich
Chlodomer la, Orleans, Childebert la,
„la Soissons. Deşi stăpânit însă de
singur

şi familia, Merovingilor

cei patru feciori at lui împart
îşi pune reşedinţa la Rheims,
Paris, ear cel mai tînăr, Chlotar,
patru regi, statul rămâne unul

avea

în întregul

regat

dreptul

de

moştenire. Ast-fel, dacă se stingea familia vre-unuia, dintre fraţi,
moşteneaii cei- al,
R&sboinici ca, tatăl lor, feciorii lut Chlodvig Aaa întins st&pânirea, francă peste Rin prin desființarea, regatului Thuringilor, spre
Alpi prin desfiinţarea regatului Burgundiei, ear spre meadă-di prin
alungarea, din Galia, a Visigoţilor. După aceste cuceriri partea,
despre răsărit şi meadă-noapte a statului se numea Austrasia,
ear partea

cea-laltă Neustrasia.
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|

Pe cât erai însă de răsboini
ci Merovingii, pe atât era
de înclinați spre desfrei
şi
Şi spre vărsare de sânge.
Timp de vre-o sută de ani
istoria, Merovingilor e plin
ă de
cele mai groaznice fapte,
schingiuiri de rude Şi prieteni
,
des
pui
eri
ŞI omoruri,
|
Acest desfrâi culminează
în lupta. dintre două femei,
Brunhilda şi Fredegunda.
|
Doi fraţi, amândoi regi, iaii
în căsătorie două surori, amâ
ndouă fiice ale. regelui visigot
Athanaghild, Sigbert pe Bru
mhilda,
ear- Chilperich pe Galsvinth
a.
,
“In eur6nd însă Chilperich,
care avuse maj nainte cu
o altă
soţie trei copif. respinge pe
Galsvintha, şi ia de soţie
pe Fredegunda,
pentru

care

âncă, de mult

avuse

slăbiciu

ne.
Galsvintha, voiud să se înto
arcă, la curtea tatălui său,
e
omorită în culcuşul ef.
Primind ştire despre aceste,
Brunhilda, face ca soţul ei
să
pornească r&sboiit contra frat
elui săi, Chilperich e învins şi
e să-şi
peardă, Tronul; sbirit Fredeg
undet. omoară, însă pe înving
ătorul
Sigbert,.
”
.

Fiiul lui Sigbert, un băiat
de cinci ani, scapă, cei
drept,
dar Chilperich ştie cu toat
e aceste să tragă în partea
sa
pe
mai
marii ambelo

r regate,
In curând însă Meroweh,, fiul
lut Chilperich, se logodeşte cu
frumoasa Brunhildă, Prin acea
sta, se produce un noii conf
licţ:
Sbirit Brunbildei omoară pe
Chilperich Ja, venătoare, ear
Sbir
ii |
Fredegundei” omoară atât pe
Meroveh şi pe fraţii lui, cât
şi
pe
câţi-va, dintre fruntaşii francilo
r, ca să, asigureze tronul fiul
ui să
Chlotar (584).
Ast-fel

se urmează

timp

de vre-o

,
30 ani

luptele, în care
pere mare parte din familia Mer
ovingilor şi multi dintre cet mai
de frunte af țări! cad în luptă,
sub barda călâului ori loviți
de
pumnalul sbirilor

,

Fredegunda, moare,
urmează

lupta

|

|

ce-i drept, în anul 597,

cu amărăciune

din ce în ce mat

dar

Brunbhilda

mare.

În cele din urmă unul dintre frun
taşii Austrasiei, Pipin de
Landa, se pune în fruntea nobi
limii şi proclamă rege pe fiiul
Fredegund

et, Chlotar II. din Neustrasia.

Brunhilda, trădată de trupele ger
mane şi de cele burgunde,
perde bătălia şi cade în mânile
lui Chlotar Il. care o schingiueşte

A
trei dile de-a rendul, apoi (613) e legată,
şi pere cu moarte groaznică,
Ast-fel ajunge întregul regat
Chlotar II. (613—628). Adevăratul

de coada unui cal sirep
|

să fie unit sub
stăpân nu mat

stăpânirea, lui
e însă regele.

ci Majordomii, un fel de Vornici, unul pentiu Austrasia,
altul
pentru Neustrasia. — Atât în timpul lut Chlotar II., cât
şi în
timpul lui Dagobert, fiiul lut Chlotar şi nepotul Fredegundei,
pu-

terea era. mai
Austrasiei. -

eles

în

mânile

lui Pipin

de Landa,

Majoroomul

IV. TIMPUL LUI TARIC.
1. TARIC.

Taric

e generalul

arab,

care

a cucerit

Spania.

Încă Muhamed avuse de gând să porniască răsboiit contra,
împărăției bizantine, dar a murit pe când se pregătea, pentru
acest
r&sboiu. Urmaşii lui, Chalfii, pornesc r&sboiul.

Cel mai însemnat; dintre dânşii, Omer 1., socrul lui Muha-

med, cucereşte în timpul domniei sale de dece ani (634 —644)
şi
supune stăpânirii arabe toată Siria, tot. Egipetul, Mesopotamia,
şi,
desființând pe la anul 640 regatul Persiei, duce învăţăturile
lui

Muhamed

până

în valea Induluj

şi până

în Bactria.

In anul 661 se ridică în scaunul Chalifilor Moavia (661
—
679), un general înrudit cu ginerele lut Muhamed (Othman),
şi

întemeiază,

dinastia Omeiadilor,

care

domneşte până la anul 750.

In timpul stăpânirii Omeiadilor statul arab se întinde mai
departe spre apus până pe coastele apusene ale Africei.
Pe când Arabii înaintat astfel: spre apus, în Spania se
„urmaii luptele interne contra, preoţimii catolice, care
persecuta
fără de milă pe toţi cet ce nu intraseră, âncă, în biserica,
catolică,
Regele Vatiza (701 —710) curmă, ce-i drept, persecuţiunile
şi disciplinează preoțimea; în anul 710 însă el e răsturnat Şi
resvrătitorii ridică în seaun pe Roderieh, capul lor. Rudele lui Vatiza,
aderenţii lui şi Ovreii ce se aflaii în Spania cer acum ajutor de
la, Musa, guvernatorul arab al Mauritaniei.
Musa, trimite în Spania o oaste de 12,000 Arabi sub conducerea generalului Taric. Taric trece strimtoarea, care de atunci
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se numeşte Gibraltar, adecă „Gebel al Taric“,
stânca lui, Taric şi
în Iulie 711 nimiceşte într'o bătălie de şapte
dile oştirea luj Roderic—la Xeres de la Frontera,
După victoria.de la, Xeres dela, Frontera, 'Taric
cucereşte în
scurt timp “partea, despre meadă-di a Spaniei,
desfiinţează, regatul
Visigoţilor și stabileşte st&pânirea Arabilor şi
în Spania.
Cu toate aceste după-ce se întoarce încărcat
de prădi în
Africa, Musa, pismuind gloria, lui, îl aruncă în
temniţă.
In urmă Taric scapă din temniţă şi-l restoarnă
pe Musa, ;
"r&sbunat însă, el se retrage şi'şi petrece restul
vieţii uita de
contimporanii

să.

2. ASPARUCEH.

După, moartea, lui Justinian împărăţia bizantină e
stăpânită,
de monarchi slabi, care nu sunt în stare să susţie
vada, statului,
Chiar nepotul şi urmaşul lui Justinian, Justin I[.,
(565—578).
perde Italia, pe eare o ia, Alboin, perde mare parte
din Mesopotamia în luptă cu Cosroe I. şi nu poate să-i ţină în
fre pe Avari.
În urmă

luptele

devin

din ce în ce maj

grele,

In timpul Impăratului Heraclie (610—641) Slavii
trec Dunărea, şi întemeiază, (63
— 5
640) aici pe pământ stăpânit mai nainte de bizantini mai multe state independente. Tot
atunci Perşii
înaintează până la Ierusalim, ear Arabii întemeiază
sub Omer 1,
marele lor stat.
In timpul lut Constantin IV. Pogonatos (bărbosul) Arabii
ase- diază Constantinopolul timp de mai mulţi ani (668—675).
Câţă-va ani în urmă, la 679, Bulgarii se ridică şi trec
pe
t&rmul drept al Dunării. Aici apoi ei Supun sub conduc
erea căpeteniei lor Asprauch pe Slavii trecuți mai nainte şi
întemeiază,
între Dunăre şi Balcani statul bulgar, care încetul cu
încetul a
devenit cel mai puternic dintre statele de la dreapta, Dunări
i,
In anul (705) Impăratul Justinian 11., care fusese alunga
t
din Constantinopol şi fugise la, Bulgari, se întoarce în frunte
a unei
oştiri de 15,000 călăreţi bulgari şi îşi reia tronul, pe care-l
mat
ţine până la, 711, când e ucis.
Ast-fel chiar dintru început statul bulgar nu numai e recunoscut de un împărat bizantin, dar maj şi intervine în certuri
le
bizantine.
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3. CAROL

MARTELI.

Tl4—7â1.

Merovingii, oameni iubitori de petreceri, ai
ajuns încetul cu
încetul numai cu numele regt ai Francilor.
Pe când dânşii umbla
la v6nătoare şi alergaii după fel de fel de
alte petreceri, trebu-

rile statului le purta Major-donaii.

Da

In anul 687 major-domul Austrasiei, Pipin
de Heristal, un
nepot de fiică al lui Pipin de Landa, bate
la Testri pe rivalul
„săi, major-domul din Neustrasia, şi de aici
înainte el rămâne singurul major-dom al Francilor şi guvernează
ca, „Dux et Princeps
Pancorumt“ toate tret regatele France.
Carol Martell e fiiul lut Pipin de Heristal.
|
„Ales după moartea, tatălui său major-dom
al Austrasiei,
Carol, atunci om de 26 ani, bate şi el
pe rivalul săi din Neustrasia şi rămâne de la anul 720 singurul
major-dam al Francilor.
Om r&sboinic, el face cuceriri în Germania
şi îşi câştigă în
lăuntru o putere atât de covîrşitoare, în
cât schimbă Regii după
placul lui,
In timpul lui Arabii, după-ce se făcuseră,
stăpâni în Spania,
trecuseră, Pirineii şi cuceriseră, Aquitania
cu gândul de a-şi întinde
stăpânirea, mat departe. Carol Martell înfrâ
nge însă în anul 782
_oştirea, lor între Tours şi Poitier, îi
mai bate cinci ant în urmă,
la Narbonne şi îi sileşte să se retragă
peste Pirinet.
Prin aceste victorii Carol Martell opreşt
e. pe Arabi în înaintarea, lor şi de aceea, el e considerat ca,
apărător al Creștinătăţit.
Murind în anul 741, Carol Martell lasă
puterea fiiului săi
Pipin cel Scurt, care în anul 752 se procl
amă, Rege al Francilor
şi ast-fel întemeiază, dinastia Carolingil
or.

4, SFÎNTUL BONIFACIU.
n. 680,

m.

758.

Sfintul Bonifaciu e Apostolul Germanilor,

Germanii după țărmurul drept al Rinul
ui, chiar şi cei ajunşi
sub stăpânirea, Francilor, țineaii cu înder
ătnicie la vechea, lor religiune păgânească.
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In anul 716 Winfrid, un tânăr
călugăr născut la 680 în Englitera, trece în Frislanda, ca să
propoveduiască învăţătura, creştinească. El e întimpinat, de păgâ
nii germani cu multă duşmănie.
In anul 718 Winfria ia la Roma
, numele Bonifaciu şi primeşte bine-cuvântarea, archiereiasc
ă, de la Papa Grigorie II., ca
să
propoveduiască

în Germania.

De aici înainte Sfintul Bonifaciu
. petrece timp de aproape
patru-deci de ani în Germania,
mâl ales în Turingia, şi în Bavaria,
unde a întemeiat Episcopii şi a,
organisat biserica, catolică,
De oare-ce el şi-a dat multă silin
ţă, să asigureze înrîurirea,
hotăritoare a, Papei asupra creş
tinilor din imperiul Francilor,
nu
a fost ajutat nici de Pipin de Heri
stal, nici de Carol Martell, care
pe acel timp se r&sboia în Germ
ania,
In anul 732, după-ce taie stej
arul sfint de la Gaismar,
Bonifaciu e ridicat la treapta '
de Archiepiscop, ear în anul
747
la treapta de Primar al imperiul
ui Francilor, cu reşedinţa, în
Maienţa.
|
Om bătrân, Sfintul Bonifaciu renu
nță, în anul 754 la, înalta,
sa, posiţiune şi se duce încă-o-dată,
în Frislanda, ca să propoveduiască. Aici însă el e omorît
în anul 755 de către păgâni.
Osămintele lut se află la monăstir
ea, Fulda.

V. TIMPUL
1.

LUI
CAROL

CAROL

CEL

MARE.

CEL MARE.

768-814.

Carol cel Mare e fiul luj Pipin cel
Scurt şi nepotul lui Ca.
rol Martell. El sa născut în anul 742,
era, deci băiat de nouă ani,
când tatăl-săi a răsturnat dinastia,
Merovingilor şi s'a proclamat
cu învoirea mai marilor ţărit el Ensuşi rege al Francilor.
Carol, un om înalt şi spătos, cu ochi
mart Şi ageri, a fost
unui dintre marit stăpânitori ar lumii
şi e cel maj prea:mărit din-

„tre monarchit medievalt ay Apusului.

Âncă fiind copil de vre-o un-spre-d
ece
ani,
. el își pusese, precum se dice, de gând să-i vie, când
va fi rege, într'ajutor Papei,
care se afla pe acel timp: în luptă
cu Regele Longobardilor.

Murind însă Pipin
stăpân,

ci trebue

în anul 768, Carol nu

să împarţă

rămâne

puterea cu fratele săi

el singur

Carloman,

un
om incâpabil, care-l ţinea, în loc.
Peste câţi-va, ant el trimite deci pe
fratele săi la mănăstire
şi
rămâne

singur

stăpânitor

al întregului regat.

i
De aici înainte el desfiinţează, rega
tul longobard, înfiinţează,
statul papal, supune întrun lung
şir de răsboaie Germania, toată,
risipeşte pe poporul avar şi alungă
rămăşiţele lu din valea Dunării, pune
în respect pe popoarele

slave,

întemeiază

marca, spa.
niolă ca punct de razăm pentru
apărarea, creştinătăţii faţă cu
Arabii şi reînființează, împărăţia Apus
ului,
In acela-şi timp, el dă înţinset sale
împărăţii o organisaţiune,
care se păstrează în ţările apusene
până spre sfirşitul evului
mediu, şi introduce atât creştinismul
, cât şi cultura, în toaţă, Germania.
|
a) Desființarea regatului longobar
d e prima faptă îns&mnată a lui Carol,
Longobardii mai st&pânit nici-o-dat
ă, întreaga peninsulă; în
deosebi Roma cu o parte din fostu
l Exarchat bizantin nu atîirna,
de regele Longobardilor. Abia, regel
e Luitprand, contimporanul lui.
Carol Martell, începs un şir de
lupte pentru supunerea întregei
Ttalit.

|

Aistulf, urmaşul lui Luitprand,

continuând aceste lupte, face
ca Papa, să, ceară, intervenirea, lut Pipin
cel Scurt, care-l şi apăr
pe Papa

şi ast-fel câştigă titlul de cavaler
al sfintului scaun şi
dreptul “de a păstra, cheia, de la
mormântul Sfintului Petru.

Desideriu, cel din

urmă 'rege al Longobargilor (757-774),
se urcă în scaun cu învoirea, Pape
i Stefan III. şi se pune bine
şi cu Pipin, măritând pe una dintr
e fiicele sale după Carloman,
ear pe alta,
Desiderata, după Carol.

In curând însă Carol se desparte:
de Desiderata. După-ce mai
răstoarnă, şi pe: Carloman şi soția
acestuia se întoarce dimpreună,
cu copiii ei la tatăl-stii, acesta,
cere ca, Papa să încoroneze pe
fii
lui

Carloman drept; regi at Francilor.

i

Refusând Papa împlinirea acest
ei cereri, Disideriu porneşte
cu oaste asupra Romet,
|
“Carol trece în anul 774 Alpii,
ca să-i vie Papei Hadrian 1.
într'ajutor, şi âncă, în acela-şi an
îl prinde pe Desideriu, îl detronează şi se proclamă el Ensu-şi
rege al Longobardilor.
33,523. Bt. Univ. Slavia +

“
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Peste puţin însă el desfiinţează
regatul Longobargilor Şi anexează partea cea mare a, Itali
ei la regatul Francilor.
bj Întemeerea

Statului

papal

e:una

dintre urmările desfiinţării regatului longobard.
a
Încă Constantin cel dare dăru
ise scaunului episcopesc din
Roma mai multe moşii întinse,
care se numiaiă patrimonii.
Cu
timpul aceste patrimonii sait
sporit în cât formai în cele
din
urmă un mare patrimoniu, o
ţară întreagă.
După căderea împerăţiei apus
ene Papa, dispuind de mart
bogăţii şi avend mare autoritate,
de şi supus mai ântâiă lui
Odoacru, apoi regilor ostrogoți şi
în cele din urmă; Exarchului biza
n.
tin, era ca un fel de stăpânitor
al Romei.
După-ce Alboin înfiinţează, în
Sfirşit, regatul Longobardilor,
Papa rămâne sub protecţiunea
bizantină aproape deplin sttp
ân
asupra patriomo
nului,

care

atunci

cuprindea

o mare parte din
Exarchat,
|
|
Carol Martell şi Pipin cel Scur
t; sporesc patrimoniul şi recu
nosc pe Papa de stăpânitor al
Romei şi al Exarchatului,
Carol cel Mare, în Sfirşit, desf
iinţână regatul longobard, rotunjeşte patriomoniul sporindu
-l cu âncă câte-va donaţiuni.
EI]
însă nu-l mai consideră pe Papa
ca, stăpânitor independent, ci numai ca un fel de vasal al sti,
şi după-ce în anul 800 (25 Decemvrie) se încoronează la
Roma împărat al Apusului,
Papa
Leon III. trebue să-t jure credinţă
.
Ast-fel

Papa

avea

guvernul

faptele

lui Carol,

săi

şi numea

însă cel d'ântâii dintre supuşii
împăratului.
c) Supunerea, creştinirea şi
organisarea
mai

mare

dintre

diregătorii,

era

Sacsonilor e cea

Âncă mai nainte de a fi făcu
t expediţiunea lut în Italia,
el
a trecut în virtutea unet hotă
râri luate în adunarea de Wor
ms
pe pămentul Sacsonilor, pe care
i-a silit să se supună şi să
se
boteze. In anul 174, când Caro
l se afla în Italia, ei se răsc
oală
şi de aici înainte Carol se r&sb
oieşte timp de 80 ani cu dânș
ii.

In anul 775 Carol înaintează până
în

Vest

falia şi Sacsonit
pretutindenea, se supun; însă
îndată-ce oştirile france se retr
ag,
ei se răscoală din noi,
_
Cea mai amenințătoare a fost
răscoala isbucnită în anul 1782,
când două căpetenii din Vestfali
a, Viduchind şi Alboin se puse
seră în fruntea Sacsonilor. Ca
să-l înspăimente pe Sacsoni, Car
ol
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taie de-o-dată 4500 capete
; lupta devine însă cu atât
mai înverşunată. R&scoala aceast
ase potoleşte abia în anul
785,
când Vi.
duchind şi Alboin se Sup
un şi primesc sfîntul bote
z,
Nordalbingensiă, adecă Sae
sonif din nordul rîului
Elba, nu
Sai supus de cât in anu]
804, după-ce Carol a luaţ
10,000 dinTăţiei sale.
După-ce Sacsonit primesc
sfîntul botez, Carol înfiinţe
ază, în
partea despre meadă-noapte
a Germaniei mai multe epis
copii, între care cele mai însemnate
în oraşele Brema, Halbersta
dt, Osnabriick, Paderborn.
d) Asigurarea hotarelor a
fost una din preocupările de
căpetenie ale lui Carol,
Âncă la, începutul domniei
luf guvernatorul arab din
SaraS05sa cere de la dânsul ajut
or contra, Califulut de Corâova,
Abd
ur
Rahman. In anul 778 Carol
trece deci Pirineii Şi înaintea
ză
pân
ă
E) Saragossa, e însă silit
a se întoarce, de oare-ce
Sacs
onit
de
curend supuşi se r&sculaseră.
La întoarcere oştirea, lut e sur
prinsă
în strimtorile Pirineilor de
Basci şi se încinge o luptă sân
geroasă,
în care pere între alţii şi
Roland (Hruodland), unul dint
re cei mai
vrednici cavaleri de pe acel
timp.
Abia peste vre-o dou&-deci
de ani ajunge unul dintre feci
orii
lui Carol, Ludovic, să facă
o nouă, expediţiune (799)
contra Arabilor. De astă-dată Francii
înaintează, până, la Barcelona
şi cuceresc Spania până în riul
Ebro.
Cam în acela-și timp un alt
fecior al lui Carol, Pipin, poar
tă
r&sboii cu Avarii, care se
aliaseră cu Zasilo de Bavari
a,
un
r&svrătitor trimis de Carol
la, mănăstire.
In anul 791 Carol începe el
6nsu-şi răsboiul şi se coboar
ă
de-a lungul Dunării până, apr
oape de Carpaţi. Patru ant
in urmă,
apoi Pipin înaintează, până
la, Tisza şi îi risipeşte pe
Avari, care
de aici înainte nu se mat
ivesc în istorie,

După supunerea Sacsenilor,

în Sfirşit,

oştirile, lut Carol se
r&sboiesc pe la hotarele desp
re meadă-noapte şi atat
Sorbii, cât
Şi Boemnii sunt siliţi să recunoas
că, supremaţia, scaunului împ
ărătesc,
e) Reiînfiinţarea împărăției
apusene e resultatul succesel
or
dobândite de Carol în timpul
primilor 30 ant de domnie,
După-ce supune stăpânirii sale
aproape toate ţările ce con|
stituiseră odinioară împărăţia
romană. de la, apus, Carol
se pro-
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clamă împărat şi în dâva de Crăciun a anului -800 Papa
Leon III.

îl încoronează la Roma.
Carol nu a fost împărat al Francilor, nici împărat
german,
ci împărat roman, înzestrat cu toote atribuţiunile
Auguştilor de
odinioară, deci cap al creştinilor apuseni atât în
cele lumesci, cât
şi în cele bisericeşti. Papa ît era şi el supus, trebuia
să-i jure
credinţă şi să-i dea ascultare; nimeni întru nimic
nu covîrşia, puterea lui.
|
Popoarele creştine de la, Apus, între care cel d'ântâiti
Anglosacsonii, ai recunoscut şi ele supremaţia lui Carol.
Scaunul împărătesc de 'la, Constantinopol era, ocupat
pe timpul acela de Irena, văduva lut Zeon I V., care scosese
ochit fiiului
săi, ca să domnească, ea 6nsa-şi. Puțin în urmă Irena
e răsturnată şi bizantinii recunosc şi ei în cele din urmă (812)
pe Carol

de împărat.

|

P Organisaţiunea societăţii apusene nu e opera
luf Carol
cel Mare; el însă a desvoltat-o şi a dus-o la desăvirşire.
El menţine vechele tradiţiuni germane, în virtutea
cărora

Regele împărțea o mare parte
cucerit între soţii săi de luptă,

(de obiceiii a treia) din pământul
Duci (Herzog) şi oştenii lor. Însă

în loc de Duci el numeşte Comiţi, care sunt judecători,
administratori şi comandanţi militari în comitatul lor.
Ast-fel întreaga împărăție e împărţită în comitate,
ear pe
la hotare se formează, comitate mat mari, care se numesc
comitate marcale saii marchionate.
Comitele (Graf) nu e de cât un diregător numit pe termen
nelimitat de Impăratul, care primește drept resplată pentru
serviciile ce face veniturile domeniilor din comitatul lui şi
o deciuială de la comitatensi, e însă dator. să întreţie şi oaste
şi să
trimiţă, o anumită parte din venituri la Curte.
Comitele marca! (Marckgraf) saii marchionul are să mai
apere
şi hotarele.
Cele mai însămnate marchionate erai: marca spaniolă, care
se întindea, până la Ebro, — cea, danesă până în riul Eider, cea,
de
Ost, în Austria de astă-di, şi cele două marchionate de la
poalele
Alpilor, una în Priaul şi alta. în Carinthia.
Ca, să controleze chivernisirea, Comiţilor, Carol mai
numise
şi un fel de inspectori, missi domimici, trimişi domneşti
sait erai-
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nică, care călătorea din comitat în comit
at şi raportaii despre
mersul afacerilor.
Episcopii erai şi ei instituiţă de împăratul
şi aveai acea-şi
posiţiune ca Comiţii. Carol intervenea,
în afacerile bisericeşti
tocmai can cele politice, convoca sinoade
şi aproba hotăririle
lor oră le modifica, după buna sa, chibzuinţă,
priveghia, asupra purtării feţelor bisericeşti şi pedepsia, din propr
ia lut autoritate pe
cei cu purtări rele.
|
Carol era, om aşezat; şi chibzuit, cumpătat
în mâncare, în
băutură şi în toate trebuințele zilnice, cu
deosebire evlavios şi
iubitor de ştiinţă. De şi năvalnic din fire,
el avea o voinţă neînduplecată, şi îşi stăpânia pornirile; de aceea,
era aspru şi faţă cu
cei ce se puneaii în protiva, lui.
:
Om fără ştiinţă de carte câştigată în tinere
ţe, el iubea, ştiinţa,
şi
protegia

ca numai

puţini monarchi

pe propagatorii gi.

Ast-fe

l
el a adunat la curtea lui pe cei mai însăm
naţi oameni de ştiinţă
din timpul stii, între care cei mai de
frunte Alcuin, un anglosacson, istoriograful longobard Paul Diaco
nul Şi gramaticul Petru |
de Pisa,
cu ajutorul

cărora

a, întemeiat

o şcoală,

în care

ai

înveţat feciorii săi şi aj nobililor, ba până
chiar şi Carol el Ensu-şi.
Om în vârstă şi rege, Carol a învăţat latine
şte şi grecește, ca să
îmbărbăteze pe alţii la. învățătură,
*
„Carol a avut trei feciori, Carol, Pipin şi Ludov
ic. Cef dantei
doi mor însă mai înainte de tatăl lor şi ast-fe
l Ludovic e singu-

rul moştenitor al tronului, Acesta se incoroneaz
ă, el Ensu-şi âncă

în viața

tatălui său (813) la. Aachen

(Aix

la Chapelle),

îşi avea, reşedinţa şi unde a, Şi fost înmor
mântat.
In anul 1164 Carol cel Mare a fost preco
nisat
Pascal III, adecă pus între sfinţii bisericii
apuzene.

unde

Carol

de

Papa

2. HARUN AL RAȘID.
- 786—809.
Cel mat însămnat dintre contimporanii lui Carol
cel Mare a
fost Chaliful Harun al Raşid saii cel iubitor
de dreptate.
Dinastia, Omeiadilor, întemeiată de Moavia, n'a
stăpânit întreaga împărăție arabă decât timp de 89 ani (661—
750).
In anul 749 Abasidii, urmaşii unui unchii al lui
Muhameă,
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se ridică asupra lui Mervam
II. şi după-ce acesta, sufere
o grea,
înfrângere, e prins şi decapita
t, se ridică în scaunul Chal
ifilor
Abul Abbas (750— 754), af
căruia, urmaşi st&pânesc timp
de peste
500 ani. Abasidii n'a stăpânit
însă toate ţările cucerite de Arab
i.
Cea dântâiti se desface Span
ia.
O singură, odraslă din neamul
Omeiadilor, Abd ur Rahman,
scapă de măcelul, pe care-l fac
Abasidit, ear acesta, trece în
Spania,
şi întemeiază -aici califatul inde
pendent; al Cordovei, care se
susține

până la anul 1061.

Contra acestui Abd ur Rah
man ceruse guvernatorul
arab
din Saragossa, ajutor de la Caro
l cel Mare.
Dând deci ajutorul, Carol cel
Mare intrase întrun fel de
alianță, cu Abasidii.
Abasidii nu mat câştigă, ce-i
drept, stăpânirea Spaniei, dar
fratele lui Abul Abbas, Abu
Djafar I., numit şi Almansor
sai
»victoriosul“* (754
— 775), îi răsboise pe bizantin
i
şi
com
pen
sase
perderea, cu cuceriri făcute în
Asia Mică. — Tot Almansor a
pus
reşedinţă Chalifatului la, Bagdad.
Harun al Raşid (Abu Muhame
d Harun 1) e nepotul acestu Almansor.
Harun al Raşid e un fel de Cos
roe Nuşirvan al Arabilor.
Şi el iubea, ca, Cosroe, știința, şi
artele, şi el îi ocrotea pe poeţ
i
şi pe oamenii de ştiinţă, şi el a,
cheltuit bogăţiile adunate în întinsa lui împărăție, ca să împodo
bească palatul săi şi- oraşul
Bagdad, şi el i-a bătut în maj mul
te rânduri pe Bizantint și i-a,
silit să închee o pace ruşinoas
ă, pentru dânşii. EI însă era
mai
pornit spre vărsare de sânge şi
nu avea, acea-şi purtare de grij
ă
pentru bunul traii al Supuşilor
să şi pentru sporirea, bogățiilor
în întinsa lut împărăție.
7
Din contra, atât el eEnsu-şi, cât şi
mai ales soţia, lui, Zubeida,
s'au dat la un lucs excesiv şi
la curtea lui se facea, o ne mai
pomenită risipă. In curând deci
comorile îngrămădite de sgârcitu
l
Almansor ai fost, cheltuite şi supu
şii nu mai puteaii să poarte
sarcinile cele grele. Ear dacă cine
-va, îşi artta, nemulţumirea, era,
tăiat, fără de

milă.

i

Dar încă-o-dată Mesopotamia a
devenit cea, mai civilisată,
tară din lume şi. Bagdadul era unul
din cele mat mari şi mai strălucite oraşe. Vre-o 2 ". milioa
ne de sufiste se îngrămădiseră,
pe
ambii țărmuri aj Tigrului, în capi
tala lut Harun al Raşid, atunci
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centru cultural şi comercial
al Asiei. Palate măreţe, vreo 100,000
giamii, vre-o 80,000 haz
aruri mari şi o mulţime
de
şcolt superioare se afla aici
pe acel timp.
Ast-fel pomposul Harun al
Raşid a rămas ca un mare
monarch în amintirea, omenirii
, şi vestea, despre străluci
rea, curții lui
a străbătut până, depart
e în ţările de la apus,
mai ales după-ce
el primise cu mare pompă
o solie, pe care i-o trimis
ese Carol
cel Mare.
Harun al Raşid e eroul Hal
imalelor, Chaliful, despre
care
se povesteşte în cele o miil
e şi una nopți“.
Harun al Raşid, născut în
anul 166, era mat tînăr de
cât
Carol cel Mare; el moare
însă înainte

de marele

împărat al Apu-

(813
— 833), în timpul căruia pop
orul arab a ajuns la, cea mar
mare

a lui înflorire,

3. IRENA,

Impărăţia bizantină, încongiu
rată, de vecini răsboinici
şi slăturburări interne, era, aju
nsă la decadență, După
toate
cele-lalte Leon III. Isauricu
l (718— 741) mai oprise şi
înch
inar
ea,
la, icoane şi stârnise prin ace
asta,o înverşunată, luptă, reli
gion
ară,
între iconoelasți şi iconoduli
, care timp de vre-o sută
de anţ
ţine societatea orientală, în con
tinuă frământare.
Nepotul lui Leon Isauricul,
Leon I V., se căsătoreşte în
anul
769 cu Irena, o Atheniană
frumoasă şi cu deosebire inte
lige
ntă,
dar pornită spre viaţă uşuratic
ă.
Murind Leon IV. în anul 780,
Irena ia ensa-și frânele guver
bită de

nului

ca, regentă

în numele

fiiului săi,

Constantin V Porfiro.
genitul (780— 797), atunei băia
t de nouă ani, -- Femee voln
ică şi
plină de deşertăciune, Irena,
a, încredinţat diregătotiile ling
uşit
orilor, mai ales oameni nevredni
că. Ast-fel în l4untru se pro
duc
nemulțumiri, ear în afară împără
ția e umilită și Irena e sili
tă
să,
închee o pace ruşinoasă cu
Harun al Raşid.
Ajungând tînăr de 20 ani, Con
stantin YV, ia, &nsu-şi guvernul, dar câţi-va ani în urmă
(797) Irena îl răstoarnă, îi
scoate
ochii şi se urcă ea &nsa-şi în
scaun.
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In anul 802 ea e răsturnată,
de Nicefor (802— 811), care o
trimite la mănăstire, unde moar
e un an în urmă.
Cea, mai însemnată, faptă a Iren
ei e. rîntroducerea închinării
la icoane, adecă victoria, Icon
odulilor.
„După

stăruințele

et s'a întrunit

în anul

787 a] şaptelea. conciliu ecumenic la Aicea, care a
hotărât, că închinarea, la chip
uri
cioplite e, ce-i drept, împotriva-sp
iritului creştinesc, dar închinar
ea
la, îcoane simbolice şi nu plastic
zugrăvite este în spiritul învăţă.turilor creşștineşt.
.
Deşi dar femee cu multe slăb
iciuni, Irena a fost pusă, şi
ea, ca şi Carol cel Mare, într
e sfinţi.

4. EGBERT

DE

WESSEX,

800—888.

Eghert, feciorul regelui Cal
mun din Kent, e primul rege
al
Engliteref.
Ă
Alungat în anul 787 de cătr
e Berthric, regele de Wessex
,
"din ţara sa, Egbert află adă
post la curtea, lui Carol cel Mare
, unde
petrece până în anul 800, când
Berthrie e omorît,
După-ce se întoarce în Britania
, Egbert, ocupă tronul rega-tului de Wessex şi, ca rege,
supune unul după altul şi cele
-lalte
regate ale heptarchiei. Rămain
a ast-fel, în cele din urmă,
singurul rege anglosacson, ia titlu
l de rege al Anghăj.
Egbert, care timp atât de înde
lungat fusese oaspele lui Carol cel Mare, 3 recunoscut cel
d'ântâii Supremaţia împărăției
apusene întemeiată

de Carol,

VI. TIMPUL

FRAȚILOR

”

CIRILȘI METODIU.

1. CIRIL ȘI METODIU.

Fraţii
nării. E ai
de care sai
biserică, cât

Ciril şi Metodiu sunt Apostolii
Slavilor din valea Dutradus sfinta Scriptură în vechia,
limbă, slavonească,
folosit şi Românii timp de mai
multe secole atât în
şi în viaţa publică, şi ai chibzuit
aşa numitul a/fa-
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bet chirilic, slovele, cu care am scris şi noi
Românii până în prima,
jumătate a. secolului nostru.
Valea Dunării, după-ce Avarii fuseseră risipi
ţă, a r&mas împărită între popoarele slave, care intraseră,
în ea, după rătragerea,
Longobardilor. Cel mai însemnat din acest
e popoare erai Moravii
aşedaţi între Carpaţii apuseni şi Cadrilater
. Ducele Moravilor,
Rastislav, st&pânia, ca, vasal al lui Carol
cel mare, ba în urmă

chiar

ca Principe

spre

independent,

şesul

Ungureşti.

Ţării

Sviatoplue

(870— 894)

manii,

ai trimis

ia

toată

Nepotul

chiar

titlul

partea

de sus

a văii

până,

şi urmaşul

lui Rastislav,

de rege

e

şi

unul

dintre
monarchii mai puternici aj timpului săi.
Slavii aşezaţi iai spre răsărit şi meagă-Qi,
împărţiţi în mai
multe state, ajunseseră, să fie stăpânjță unit
de Bulgari, alţii de
Bizantini şi ear alţii de urmaşii luf Carol
cel Mare.
Primele încercări pentru creștinirea Slavilor
le-ai făcut Gercare

adversităţii ce
cu îndărătnicie
ce se declară
Şi cere, ca şă
Împăratul

misionari

în Boemia

şi

Moravia.

In urma,

exista, însă între Slavt şi Germani, Slavii se
lupta
contra creştinismului. Ast-fel Rastislav intră,
după
neatirnat, în alianţă, cu Bulgarii şi cu Bizan
tinii
i se trimiţă, misionari din Constantinopol.
Mihasi

III.

(856—867)

trimite

deci în Moravia pe

fraţii Ciril şi Metodiu, dot călugări evlav
ioşi, ucenici at învăţa.
tului Phochie şi cunoscători at limbit slavone.
Âncă mai nainte Ciril şi Metodiu propovedui
seră, sfinta, evangelie la Chazarii aşezaţi pe țărmurii despre
meadă-noapte ai MăriiNegre, şi-în anul 861 a primit de la dânşii
sfîntul botez chiar şi

regele Bulgarilor, Bogor, care
Miehail, ca. contimporanul săi

de aici înainte se
din Constantinopol.

numeşte

şi el

Ciril şi Metodiu, ca, să câștige inimile Slavi
lor, introduce în
biserică, limba, slavonească. De aceea, Papa,
îl trage la răspundere
pe

Ciril.

Mergând la, Roma, ca să se justifice, el
moare aici în anul 868.
Metodiu, primind şi de la Papa (loan VIII)
bine-cuvântarea,
archiereiască, se întoarce ca Episcop al
Moraviei, din noi în mijlocul Slavilor şi termină lucrarea începută.
El a murit în anul 885.
Părinţii Ciril şi Metodiu ai fost puşi între
sfinți, şi biserica
noastră serbează memoria, lor în diua de
11 Maii a fie-şte-cărut an.
Unii sunt de păreri, că şi Românii tot de
la Ciril şi Metodiu
au primit sfintul botez. E însă mat probabil,
că âncă din timpul

fie mai feriţi de prigon
irile, la, care erai ex
puşiîn Roma,
lia şi în provinciile mai
centrale.

2. VASILIE

1.

în Ita-

MACEDONEANUL,

867-886.

un

Om,

care scapă

statul

bizantin de peire şi
dă scaunului ș
„rătese din Constantinop
ol 0 nouă strălucire,
Acest om e Vasilie ],
Macedoneanul, un fec
ior de ţăran
prin preajma. Adr

de
ianopolului,
Dus de nişte năvălitor
i bulgari în robie,
Vasilie scapă și
fuge la Constantinopol,
unde intră ca un fel
de r6ndaş la grajdurile împărăteşti. Om
bine făcut, sprinten
şi cu deosebire deŞtept, el câştigă apoi
afecţiunile împăratului
şi
se ridică din treaptă,
în treaptă. In anul 866
el răstoarnă pe Barda
cel urgisit şi devine Ensu-şi Cesar şi
coregent în locul Iu.
Anul următor, în sfirşit, Vasilie îl omoară
şi pe Michail III. Şi se
urcă, Ensu-şi în scaunul împărătes
c,

Vasilie 1. a fost un stă
pânitor energic, chibzu
it Şi doritor
de bine. EL a curmat
abusurile, pe care le făc
eaii diregătorii OCro-

El i-a pus în respect
pe Bulgari şi, profitând
de decadenţa,
la care ajunsese Statul
arab, a, recuceriţ 0 par
te
din
Asia Mică,
Urmaşii lut Vasilie [.,
Dinastia Macedoneană,
ţin stăpânirea,
timp de vre-o două sute
de an

i.
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3. CAROL

III CEL

GROS.

881-887.

urmă

Carol, un om pântecos, epileptice
şi neajutorat,
dintre Carolingii, care poartă titlu
l de Impărat

e cel din
Şi st&pânese

întreaga împărăție.
|
Ancă feciorul lui Carol cel Mare, Ludo
vic cel Blajin, (814-—
840), urmâna exemplul

tatălui său, împărţise împărăţi
a între cet
trei feciori ai set, Aceştia însă
se r&sboiese între denşii, ba,
îl
prind chiar şi pe tatăl lor în
mat multe renduri şi-l aruncă
în
temniţă,
”

După moartea lui Ludovic lupt
ele se urmează şi abia în
anul 8483 se închee tractatul de
Verdun, prin care împărăţia lui
Carol se împarte
în trei regate:

Germania,

Pranţa

şi

Italia.
De aici înainte Dinastia Caroling
ilor perde încetul cu încetul
vada, ei. Despre meadă-di se ives
e Saracenii, nişte sectari muha
medani din Africa, care ameninţă
partea, de meadă-di a Italiei,
ba în acela-și timp mat face şi
Vasilie 1. Macedoneanul cuceriri
în Italia. Despre meadă-noapte
dati năvală Normanii, un popo
r
de coră
bieri

îndrăsneţi,

care

pradă

coastele sub cond

uceree regelui
lor Gottfried.
Aceste sunt împregiurările, în
care Carol IL, unul dintre
nepoţii lui Ludovic cel Blajin,
ajunge să mai unească, âncă-o-dată

toate

ţările sub

o singură,

dar foarte

slabă

st&pânir

e,
St&pân, la început, numaf asupra
unei mici părți din Germania, el devine, moștenind pe
fraţii săi, rege al Germaniei,
ba,
e proclamat rege şi de către mai
marii Franței, care sperau, că
îi va apăra faţă cu Normanii. In
anul 879 el face o espediţiune
în Italia, ca să-i alunge pe Sara
ceni, şi Papa, care-l chemase
într'ajutor, îl încoronează, (881)
de Împărat.
Dar nu era Carol VIII. omul făcu
t să poarte o sarcină atât de grea.
:

El se întoarce din Italia, fără ca
să fi dat pept cu Saracenii,
ear de la Normaut cumpără în două
renduri pacea, plătindu-le
mari sume de bani. Ast-fel în anu!
887 mai marii Germaniei,
„ adunaţi la Tribur, îl declară detr
onat pe Carol III. şi ridică în
scaun pe Arnulf, Ducele de Carinthi
a, un fiii natural al unuia, din- *
tre fraţii lui Carol.
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Carol se retrage la una cin
moşiile sale şi moare anul
următor de mâhnire, ear ţări
le stăpânite odinioară de Caro
l
cel
Mar
e
nu se maj unesc de aici
înainte,

4. ALFRED

CEL

MARE

871—901.

Alfred cel Mare e nepotul
lut Ebert de Wessex şi orga
nisatorul statului englezesc.
El a fost încoronat âncă în
anul 860, ca, băiat de cinci
ani,
n'a început însă să dom
nească de cât vre-o dece
ant
în
urm
ă,
după-ce murise atât tatăl-să
ii, cât şi fratele săi mai
mare.
Profitând de tinereţea. lui, Nor
manii străbat în timpu! aces
ta. peste toată Englitera, şi pustie
sc satele Şi oraşele.
Locuitorii

parte

se ascund

prin codri

şi

prin văile mat aqăpostite ale munţilor, parte fug
peste mare. Chiar Şi regele
AJfred el 6nsu-şi se retrage cu
0 mică ceată de credincioși
într'o
vale
strimtă

şi plină

de

mlaştini

şi de pădu

ri, în cât i se perduse urma şi mulți îl credeaii
perit în luptă.
Aici însă Alfred adună, oaste,
iscodeşte posiţiunile Normanilor şi în anul 878 reîncepe
lupta pentru eliberarea patriei,
pe
care o şi termină glorios.
|
După-ce Normanii sunt alun
gați, Alfred rezideşte Londra
,
câre fusese cu desăvîrşire pust
iită, şi populează satele şi oraş
ele,
aducând colo

nişti şi din țările de peste
mare. E] împarte apoi ţara
desparte administraţiunea
de justiţie şi face pe basa
tradițiunilor anglo-sacsone o
carte
în comitate,

de legi. Pentru desvoltarea
agriculturii, a industriet şi
a comerciului el de asemenea,
a avut
multă purtare de grijă. Mult
lăudată e, în sfirşit, iubirea
lut de
ştiinţă. EL nu numai a încura
giat pe alţii, dar a scris Şi
€nsu
-şi
ori
a trâdus

mai

multe

opere

filosofice.

5. ARPAD.
890—898.

Arpâa e întemeetorul statului
ungar şi primul principe al
Maghiarilor aşedaţi în valea Dună
rii,
Maghiarii, un popor de aproape
înrudit cu Hunii, cu Avarii
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şi cu Bulgarii, s'a aşezat după, “trecerea lor în
Europa la poalele
Uralulut şi eraii numiţi de către vecinit lor
slavi Ugri sati Uhri.

Ei pleacă

de-o-dată

cu Avarii

spre meagă-di,

dar se oprese

rile Donului, unde trăiesc timp mai îndelu
ngat sub
Bulgarilor la început şi sub a Cazarilor în
urmă.
După risipirea, Avarilor Maghiarii se coboară

cam

în partea

de meadă-noapte

într'ajutor

în Ateleuz,

a Moldovii.

Aflându-se aici, ei sunt chemaţi, precum

Bizantini

la. gu-

stăpânirea

contra, Bulgarilor,

se

Strîmtoraţi

dice,

de

către

dar în acela-şi

timp şi de Pacinaţi, un alt popor înrudit cu
denşii, Maghiarii se
ridică, străbat prin trecătorile dintre cele
două grupe ale Carpaților şi se coboară spre şesul de pe ţărmur
ii rîului Tisa. Numai
o parte mai mică a lor se retrage din faţa,
Pacinaţilor în munţii
Moldovii.
E
Nu se ştie hotărât anul, când Maghiarii ai trecut
în patria,
lor de astă-di
După tradiţiunt ei aveati atunci, ca, odinioară
Avarii, şapte
căpetenii, între care cel mai de frunte era
Almus sai Almoş.

Arpăd e fiiul acestut Almos şi urmaşul lut.

Maghiarii, la sosirea, lor, eraii un popor de
călăreţi îmbrăcaţi
în piei, cutezători şi cu deosebire însetați
de pradă. In curând
după sosirea lor ei ai fost chemaţi de către
Arnulf, urmaşul lui
Carol III, întrajutor contra lui Sviatopluc, şi
în anii 892 şi 893
Arpâd s'a luptat; alăturea cu Germanii.
Un cronicar ungar, „Notarius anonimus Belae
Regis“, ne
spune, că pe timpul, când Maghiarit ai
sosit în valea Dunării,
existaii aici trei principate române, al lui
Gelu în Ardeal, al lui
"Mariot, pe Crişurt, şi al lui Glaudiu, în
Banatul Timişorii.
După, spusele cronicarului maghiar unul singur
din aceştia,
Glauâiu, a fost învins de Arpâd ; ceilalţi
doi aii intrat la învoială
_cu urmaşii lui Arpâd,
Unii dintre istoriograft pun la îndoială exacti
tatea „Omoni-

mului“. Nu mat încape însă nict o îndoială,
că o parte însemnată

a poporaţiunit romane din Dacia a rămas
şi după Aurelian adăpostită prin văile Carpaţilor, a stat aici în tot
timpul invasiunilor
şi e probabil, că după, risipirea Avarilor urmaş
ii acestor romani
Sai organisat sub căpeteniile lor.
.
Urmaşii lui Arpâd, Dinastia arpadină, asi stepân
it timp de
vre-o 400 ani.
|
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6. PIAST.
840

Piast

e întemeetorul

—

890.

statului pol

onez.
După tradiţiunile naţ
ionale ale Polonezilor
el a fost un simplu plugar, care s'a
ridicat, în fruntea fra
ţilor săi şi a organisat
un stat independent
în Valea riului Vistul
a, Mic la început, sta
tul acesta, â crescut
prin cuceriri făcute
de
urmaşii lui Piast.
Unii, susţin însă, că, Leș
ii, adeca Poloneşii pro
priii dişi, erai
0 oardă de călăreți, car
e au supus țărănimea
, din valea Vistulei
şi ai întemeiat un sta
t, în care denşii erai
singura nobilime, aşa
numita, Sfeahtă.
Sigur

e, că

statul poionez s'a
întemeiat cam pe la
Şi că întemeetorul lui
anul 840
a fost Piast, at căruia
urmaşi, Dinastia
Piaştilor, ai stepânit
timp de vre-o 500 ani
în Polonia,
7.. RURIC,

862

— 879.

Ruric sati Frurekr e
întemeetorul statului
rusese,
Slavii rămaşi pe întins
ul Şes sarmatic, era
u, ca fraţii lor
trecuţi spre meagă-Qi,
oameni blajini şi iubito
ri de muncă,
Bă trăiaii, ca păstor
i şi plugari, în
sate mai mic ort
mari, dar fără de nici
mai
o Organisațiune maj
unitară,
Ast fel erati mereu
expusi la năvălirile
popoarelor vecine,
Spre meadă-gi erai Cha
zarii şi Pacinaţii, spr
e resărit, pe la poa-

4

golică,

spre

meadă-noapte

erai

Fin

ii, ear Spre apus
Valnici dintre popoarele
cei mai năde viţă sermană, Nor
manii, care tocmai
pe timpul acesta st&pân
iati coastele mării
şi țineat în continuă,
emoţiunile statele mar
i ea, Germania, Franţa
, şi Englitera,
Aceşti corăbieri neînft
icaţi şi prădalnici, pe
care Finij îi numeaă hudsen, adecă
» Vislaşi“, eară, ei enş
i-şi se numea pe sin
» Wăâreng“, adecă pce
e
ată“ sai „odă“, îi
prădau adese-ori şi
Vecinii lor slavi,
pe
Ca să scape deci de ace
sta prădări, Slavii chi
amă ei Enşi-şi
O ceată de, Wirengă“
Sai Varagi în țara
lor, şi în anul 862
Ruric vine cu âncă doi
fraţi ai săi şi întemeiaz
ă trei state, pe
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care apoi Ruric le împreună după.
moartea fraţilor să întrunul
Singur, a, căruia, capitală era, oraş
ul Novgorod,
Varegii încetul cu încetul se slav
isează, cum sai slavisaţ
şi Bulgarii, dar poporul organisa
t, şi stepânit de dânşii a luat
numele de Rudşi sai Ruşi, cum
şi Slavii de peste Dunăre se numesc Bulg
ari.

Âncă în viaţa, lut Rurie statul
rusesc devine puternice. Doi
tovarăşi af lui, Ascold.şi Dir, se
fac stăpâni asupra Chievului Şi
porn
esc de aici cu 300
stantinopolului (865).

corăbii şi 14,000
i

de

Varegi

asupra

Con-

Murind în anul 879, Ruric lasă tron
ul fiului săi Igor

, atunci
copil nevîrstnic, în locul căruia,
a luat st&pânirea Oleg (879— 919),
O rudă a lui Ruric, care în anul
907 a, pornit cu 2,000 de corăbii
şi 80,000 de luptători asupra,
Constantinopolului şi i-a silit
pe
Biza

ntini să închee un tractat de come
reiii.
Urmtşii luf Rurie st&pânesc timp
de peste şapte sute de ani
mai ântâiii ca Duci, apoi ca ari.

8. ȚARUL SIMEON.
888—927.

Creştiniţi o-dată, Bulgarii se
unesc cu Slavii stăpâniţi de
denşii şi formează, un not popo
r, care în curând devine cel
mai
puternic şi tot-o-dată, cel mat
cult dintre popoarele din Orie
nt,
Simeon, fliul lut Bogor sai Mich
ail, e monarchul, în timpul

căruia, Bulgaria

a ajuns

la cea mat

mare a ei înti

ndere.
Urcându-se la 888 în scaun,
Simeon supune încetul cu
încetul peninsula, balcanică, de
la Dunăre până spre Constant
inop
ol,
până la hotarele Greciei Şi până
în Serbia, de astă-di. Ba. el trec
e
Dunărea şi se face stăpân şi
asupra, unei însămnate părți
din ţ&rile locu
cât

ite agt de Români.

şi pe

Sârbii din apus

EI î sileşte apoi atât pe Bizantin
i,

să-i plătească tribut anual
Şi se proclamă,

Cesar sai „Tar al Bulgarilor
şi al Grecilor«,

Simeon, crescut; la, Constantinop
ol, nu era însă numai r&sboinic, ci tot-o-dată, şi om iubi
tor de ştiinţă, ba, chiar scrietor
însămnat al timpului săi, Astfel mulţumită purtării lut
de grijă
limba, şi literatura slavonă
a ajuns la, cea maj înaltă a,
ei înflo-
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Tire, şi la, Prislop, adi
Eski-Stambul,

eră un

adevărat,

centru

cultural

pentru

unde el îşi avea, reşedi
nţa,

Orient,
Ţiind să fie în adevăr
|
Cesar, adecă stăpân
deplin, Simeon
a scos Bulgaria de sub
păstorirea Patriarchulu
y din Constantinopol şi a ridicat pe met
ropolitul Bulgariei la,
tre
apta de Patriareh
atîrnător numai de dân
sul.
*

VII. TIMPUL

LUj

OTHON

1. CEL

MARE.

1. OTHON 1. CEL MAR
E,
9836—973.

devăr, un stat unitar, ci
o srupă de ţări mai mult
ori mai puţin

i multe ducate,

man,

dispuneaii

de

averi

mari şi de

ci a reînfiinţat tot-o-dată,
Şi împărăţia, apuseană,
El însă nu Singur a sev
erşit această mare lucrar
e.
Primul rege ales a] Ger
manilor, franconul Conrad
1. (911—
918), n'a isbutit să adu
ne împregiurul săi pe
toţi principii ger-
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Când

se urc

ă dar, ca om de 24
ani, în scaun, Othon
ciorul lui Henric I., găs
I., feaşte Germania unită
şi armata, germană,

Învingător,

el ear face din Ducii ger
mani

tori ai curţii regale,

puşi

un fel de diregă-

sub priveghiarea, aşa
numiţilor Palatină.

În acela-şi timp Othon 1.
dăruieşte rudelor sale şi oam
enilor săi
Ducatele ajunse

de încredere

în vacânţă

titori.

ori luate

de la

resvră-

După-ce-şi întăreşte astfel posiţiunea în lăuntr
u Othon I
supune pe Vengii aşedaţ
i între Elba, Şi: Odera,
şii sileşte să se
pentru

tot-de-a-una capăt năvăli
rilor

maghiare, reduce la sup
pe Ducele Boemiei, ba
unere
sileşte chiar Şi pe Danezi
să
T&ă
cun
oască
supremaţia, germană.
Ast-fel Othon1. devine
încetul cu încetul ce] mai
puternic
Şi mai cu autoritate dintre
monarchit din apus. Om aşe
dat, evla.
vios şi iubitor de dreptate,
el pretutindenea, unde se
ivea vre-un
conflict, intervenea, ca arb
itru şi împăciuitor.

În anul 951 el face o expedi
ţiune în Italia.

Italia după

căderea

lui

Carol III. se împărţise
în o mulţime
şi republici, toate prea slab
e,
ca
să
poa
tă
susține lupta,
cu Saracenii şi cu Maghia
rii, Ab

de ducate
marchal

de Priaul,

Berengar

1,

iaîn anul 894 ajunge
comitele.
să se încoroneze rege
al Italiei,

În anul 915 el ia şi coroana
de împărat Şi restabileşte înt
ru cât-va
unitatea politică, dar în anu
l 924 el e ucis,

văduva lui Lothar, a se
mărita după fiiul săi.
|
Adelaida scapă însă la Canoss
a, Şi cere intervenirea luj
Othon L.,
care, văduv Şi €l, o ia
apoi în căsătorie. Cu mân
a, Adelaidei e]
câştigă, şi coroana regatului
longobară.
334525.

st.

Univ.

Slvaici.
4

Împărăţia, aşa cum a

fost reînființată de Othon I., se
numeşte „sfinta împărăție rom
ană“ a naţiunii germane şi se
deosibeşte în multe privinţe de
cea întemeiatăde Carol. — Rela
ţiunile
dintre Împărat şi Papa rămân
însă tot cele stabilite de Carol
cel
Mare şi Împăratui e capul creş
tinilor din apus atât în cele
lumeşti, cât şi în cele biserice
şti, avend dreptul de a-i num
i pe Papi.

2. ABD

UR

RAHMAN

111,

912—961.

Abd ur Rahman UI, Chaliful
de Cordova, e în viaţa Arabilor din Spania ceea ce Har
un al Rașid a fost pentru
Arabii
din Asia,
,
i

Întemeetorul

aVuse

să .se lupte

Chalifatului de Cordova,

atât cu Abasidii,

Abd ur - Rahman 1,

cât şi cu Creştinii din Span
ia,

pe care i-a ajutat.în urmă
şi Carol cel Mare. E] cu toat
e aceste
nu numai şi-a aşedat bine
stăpânirea şi-a lăsat-o moş
ten
ire urmaşilor săi,
ei-a facuţ

tot-o-dată

ca Cordov

a să devie centrul cultural al Muhamedanilor din
țările apusene.
|
Desvoltarea culțurală începută
, în timpul hui Abd ur Rah
man IL
a, ajuns la apogeul ei pe tim
pul lui Abd ur Rahman III.
un monarch iubiţor de artă şi de
ştiinţe.
După

Ştirile, pe careni

le dati scrietor

ii arabi, cele maj înfloritoare oraşe erai pe acel
timp,în Europa, Sevila, "Gr
anada,
Toledo şi Cordova.
În deosebi Cordova, care ave
a peste un milion de locu
itori,
113,000 case, între care mii
de palate măreţe, şi vre-o 600
giamii,

era un oraş de fabuioasă, stră
lucire. Ast-fel

Azaahra, palatul Cha.
lifilor, era împodobit de nu mai
puţin ca, 4,300 coloane de mar
mură,
Universitatea din Cordova,
unde se cultivaii artele, poes
ia
şi
mai ales Ştiinţele exacte alătur
ea

cu studiul

Coranului,

avea

5l

o bibliotecă, de vre-o 600.000
volume Şi era cel mai înalt
aşedă.
mânt de cultură pe acele tim
puri.
> Ace

astă înflorire culturală, S'a
urmat şi în timpul, cât a
stăpânit fiiul lui Abd ur Rahman
III., Hachem II. (961
— 976), care
era şi el 6nsu-şi un distins
poet
şi om de ştiinţă,

3.

Olga

OLGA,

sai

Helga, 0 princesă din Sca
ndinavia, e soţia lui Igo
(912— 945), adecă nora, lui
r
Ruric, şi propagatoarea cre
şti
nis
mul
ui
în Rusia.
Murind Igor în anul 945, Olg
a ia, stăpânirea, în numele
fiului
săi Svietoslav (945 —978),
atunci copil neviîrstnic. Fem
ee înțeleaptă şi energică, ea org
anisează, statul rusesc, care
în timp
atât de scurt ajunsese Ja
mare întindere şi cuprindea
, fel de fel
de popoare,
,
Âncă din timpul Părințilo
r Ciril şi Metodiu învățătur
ile creŞtineşti străbătuseră, la Ruş
ii din Chiev, care aveau
leg
ături cu
Bulgaria. Varegii însă
ține
aii la tradiţiunile lor
germane.

Olga, ia,
în anul 957 cu mare ala
i la, Constantinopol; Împ
ăratul Constamtin. VII Porfirogenitul,
nașul ei, îi dă apoi num
ele Hlena,

moartea lui Simeon por
nise spre decadenţă, Svi
etoslav îi alungă:
pe Pacinaţi spre Carpaţ
ă, trece peste țara, noa
str
ă Dunărea, cucer

eşte o „mare parte din
Bulgaria (968); Şi ia titlul
de Tar al
Bulgariei, pe care Tarii
Rusiei îl -poartă până în
+diu
a,
de astă-qi.
Simţindu-se prea slab,
ca să poată purta el sin
gur
cârma
unui stat, care se întindea
: de la țermurii mărilor
înghețate până
în Balcan; Svietoslav ia
hotărtrea de a împărți Rus
ia între cei
trei” feciori ai sti şi de
a-şi face-el ensu-şi în Bul
garia o mare
împărăție. Ast-fel în anu]
970 trece ear Dunărea
şi înaintează
peste Balcan până la Adr
ianopol, „Aici însă sufere,
în luptă cu

——
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Bizantinii, o grea, înfrân
gere şi e silit să renunţ
e la Bulgaria şi
să se retragă. Pe drum
apoi el e surprins. de Pac
inaţii, pe care
îi bătuse în
may

multe

ajuns să primească
Abia

unul

rânduri

sfîntul botez.

dintre

Şi moare

în

luptă,

fără de a fi

feciorii

lui, Vladimir cel Sfin
t, nepotul
Elenei, primeşte legea, cre
ştinească şi li-o impune
şi Varegilor.

VIII. TIMPUL

LUI

CN UT.

1. CNUT CEL MARE.
1014—1088.

După trecerea Anglo-Sacson
ilor în Britania Jitlanda,
patria,
de mai nainte a Anglilor,
e ocupată de Danezi, un
popor de viţă,
acest, stat, o anume marcă,
cea, danesă, — dovadă că
în timpul
lui Dania era un staţ dest
ul de puternic.
În timpul urmaşilor lui Caro
l ce] Mare, când Germania
era
frământată de lupte intern
e şi neliniştită de Norman
i,
de
Slav
şi de Maghiari, puterea Dan
i
esilor creşte mereii. Abi
a Henric1,
Şi Othon cel Mare ajung
a-i face pe Daneză să rec
unoască supremaţia germană,
reze

Pe când însă Germanii

st&pânirea

apusene.

|

Italiei,

îşi risipesc

Danezii

se fac

puterile cu să-şi asigu-

stăpâni

asupra,

coastelor

Cnut saii Canut, cel mai mar
e dintre monarchii timpului
S6u, a ajuns, în sfirşit, să
st&pânească din Dania atât
Norvegia,
cât şi Englitera.
Harald, bunicul lui Cnut st&
pânise Dania numai ca vasal
al lui Othon 1. Tatăl lui Cnuţ
însă, Sven Gabelbart, nu numai
îşi
afirmă neatîrnarea, ci-i sileşte
tot-o-dată pe Englezi să-i plătea
scă
tribut,
|
Cnut, în sfirşit, nemulțumit
cu tributul, urcându-se la 1014
în Scaun, bate pe Efhelred (978
— 1016) şi pe Edmund, fiul acestuia, Şi în anul 1016 e procla
mat rege al Engliterei şi al Sca
ndinaviei.
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Cnut a fost un stăpânitor înţel
ept, şi energic, dar n'a putut
să consolideze statul întemeiat
de dânsul.
Âncă,

în curând

după

moartea

lui Carol

cel Mare Danezii
începuseră a, se boteza Şi chiar
câţi-va dintre regii Daniei, între
aceştia şi Harald, ati fost creştini
. Cnut însă era păgân.
El se botează,

aşează

biserica

daneză

pe

temelii statornice
şi pune pentru tot-de-a-una cap&
t păgânismului în ţările stăpânit
e
de dânsul.
În timpul lui Cnut moare, fără
de urmaşi, cel din urmă împărat din Casa de Saesonia, Henr
ic II (1002 — 1024) Şi se -ridică,
în fruntea Germaniei Casa de
Franconia, care a st&pânit Şi
ea
„tim
p

de o sută

de anj,

Primul împărat din Casa de Fran
conia,

-

Conrad

II, (1024 —
1039), un strănepot; de fică al lui
Henric I., îşi dă toată silinţa,
să câştige
amicia lui Cnuţ, Ast-

fel, ca, să-și asigureze sprijinul
lui
Cnut contra Slavilor de la Nord, el
cedează marea Şlesvig şi căsătoreşte pe fiiul
săi. Zlenric

cu

Grumhilda,

fiica lui Cnut

.
În anul 1026 Cnut călătoreşte cu
mare alai la Roma, ca
să se întâlnească aici cu Conrad
IL. şi să asiste la încoronarea

„ Viitorului socru al fiicei sale-

Deși însă puternic atat prin înti
nderea stăpânirii sale, cât
şi prin legăturile ce avea cu Conr
ad II., Cnut împarte, în ajunul
morţii sale, marele stat intemeia
t de densul între cei trei feciori
ai săi.

2. HUGO

CAPET.

987—996.

Hugo_Capet, e întemeetoru] dinastie
i Capetingilor, care a
domnit timp de peste trei sute
de ani în Franţa.
Ancă în anul: 887, după răsturna
rea. lui Carol cel Gros, o
parte din mai mari
- Fran
i
ţei a ales rege pe Odo, Duce
le din
Paris, care se distinsese în lupt
ele de apărare contra Normanilor.
Odo însă n'a putut să se Susţie
faţă cu Carol III, un strănepot al lui Carol cel Mare, care
era susținut mai ales de frun.taşii bisericeşti. Ast-fel Franţa e
stăpânită şi de aici înainte de
Carolingi.
Pa
- Murind în anul 987 Ludovic
V., numit şi „le Faineant“ sai

-

Da
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„Perde-Varăt, nu
mai rămăsese din
familia Carolingilor
Carol, Ducele de
de cât
Lotharingia, De oar
e-c
e acesta era om
şi tot-o-dată vasal
incapabil
a] Germaniei, mat
marii Franţei Spriji
un strănepot al lui
nesc pe
Odo din Paris, Hu
go Capet, Ducele
de Fran-

Bit de dânsul, care
până aci se numea
el numele

de astă-di.

Franconia vestică,
de Francia sai Fr
ia şi
anţa, pe care îl poa
rtă, până în diua,
o

|

9. PASILIE 17, BU
LGAROOTON UL,

-976—1023,

Ancă

maj înainte

de a, se fi urcaţ

Slăbită. în luptă cu
Ruşii,

N0uă

ear împărăţia

el în Scaun,

bizantină

Bulgaria, era,

intrase în o
de înflorire.
Murind în anu] 963
tatăl luj Vasilie, Ro
Teofana, muma lui
man ZI, (959 — 963
),
Vasilie, se căsătore
şt
e
cu
969), un genera] r&s
Nicefor II. (963-—
boinic, pe care oas
tea îl proclamase
De şi câștigase mu
împărat.
lte victorii, Nicefo
r Ii. era urgisit pe
asprimile luj şi pe
ntru
ntru birurile grele,
pe care le punea.
"el pere într răs
Ast-fe]
coală, pusă la cal
e de 'Teofana, Şi
pat de capul rescul
Scaunul e ocuaţilor, Ioan Teinis
ce (969— 976), un
ral Tăsboinie, care
alt geneîi bate pe Arabi
şi îl alungă pe
peste Dunăre. EI
Sv
ietoslav
e otrăvit în anul
976.
Abia acum se urc
ă
ă in scaun fecior
ii lui Roman II,
Şi ai
epocă

pe
90

- După-ce partea, despre răsărit â peninsulei

cuceriţă

de Svietoslav

şi trecuse

în urmă

sub

balcanice fusese
stăpânirea

bizan-

tină, ear Sârbii se desfăcuseră şi ei de
Bulgaria, şi întemeiaseri;
un stat neatârnat, Ţarul bulgăresc, Samui
l (9—77
1014), înfiin-

țase din Macedonia un noii stat bulgăresc, cu
capitala în Oehrida,

căruia, voia să-i dee întinderea celui vechi
i.
_+
Vasilie IL. intră în legătură atât cu
Impăratul Apusului,
cât şi cu Vladimir cel sfîni. Una dintre
surorile lui, Teofania, o
” femee inteligentă şi de rară frumuseţe,
se mărită, după Othon II.,
fiiul marelui Othon, ear cea-l-altă devine
soţia lui Vladimir cel
- Sfînt, „care primeşte sfintul botez şi intro
duce definitiv creştinismul |
în Rusia.
_
De- şi era însă ajutat; de cumnatul s&ii Vladi
mir, Vasilie II.
abia, după moartea, lui Samuil ajunge
să închee r&sboiul.
Cel din urmă Țar al Bulgarilor, Joan Viadi
slav, cade în anul

1018 “la

spune
-

asediul

oraşului

toată Bulgaria,

Durazzo,

Şi

Văsilie

II. nu

numai

dăsfrâi,

a de-

ci-i sileşte şi pe Sârbi să recunoăscă su-

Premația scaunului bizantin,
Vasilie II., în tinereţele

lui om

înclinat

spre

venit la vîrstă mai înaintată om evlavios
şi cumpătat. Cu toate
> = aceste, ca să-i înspăimenteze pe Bulga
ri, el a făcut mari vărsări
de sânge, ceea-ce a făcut să i se dee numel
e , Ucidetorul de
- Bulgari.
.

_.

_

4. STEFAN CEL SFÎNI.

99710386.
Stefan, un stranepot al lui Arpâd, e primu
l rege al Unga.
riei şi propâgaterul legii creştineşti print
re Maghiari.
Maghiarii, aşedați o-dată în vale
. Dunări
ai, ati început să

jăfuiască

atât pe popoarele,

pe

care le

gasiseră

„Vecinii lor de la apus şi de la meadă-di.
.
i

aici,

cât Şi

pe

3

Partea, despre meadă-noapte a Italiei şi
Germania, apuseană,
ai suferit mult de invasiunile lor. Mai
ales pentru Germania, Ma-

ghiarii erai

0 plagă

de pe acel timp.s€
noi,

atât. de

grea,

introdusese

Doamne,de urgia

în cât

în

Şi rugăciunea:

Ungurilor:

ecteniile

bisericeşti

„Și me fereşte pe

Abia, după înfrângerea suferită Ja, Augs
burg

se mai astâm-

- Urcând

u-se Geisa (9
72 — 997) în
încep să Propov
scaun, mision
arii orientali
eduiască Sfinta
ev
an
ge
lie Şi printre
În anul 995 ch
Maghiari,
iar feciorul lui
Geiza, Vaic, pr
imeşte sfintul
Urcându-se apoi
la vârsta de două
Stefan Prigoneş
-deci Şi doi de
te cu neîndura
anş în scaun,
re pe păgâni
câți-va, ani Magh
şi
as
tfe
l în timp de
iarii se creşti
nesc.
.

purtat toți titlul
de »dpostolici,
Încoronat

o-dată,

Stefan dă statul
ui ungar o or
ganisaţiune
săi germani
țara, în Comitate
şi slavi, El îm
, în Chenesat
parte
e şi în Jupana
Comiţi (angureş
te administrate
te Ispăn)“, de
qe
Cnezi şi de Jupa
Cinci-deci de an
ni numiți de dâ
i după moarte
ns
ul
.
a sa Stefan a
fost Pus, ca

"aşedată

pe obiceturile

vecinilor

IX. TIMPUL

LUI HILDEBR
AND.

1 HILDEBRA
ND.
1046—1083,

Hildebrand, un
călugăr din ordi
Papă, Grigorie
nul Sfintului ,
Benedicţ, ca
VIL., a fost cea
mai strălucită ivi
ŞI cel mat falnic
re
în
secolul XI.
dintre capii biseri
cii apusene,
vre-o do

u&-deci de ani, el
merge apoi, în
unchiul săi era
anul 1040, la Ro
Abate al unej mă
ma,
năstiri. .

unde

-
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În Roma Hildebrana îşi urmează studi
ile alăturea cu fil celor mai de frunte familii din Itali
a şi devine în curând unul din
cei maj distinși cavaleri. Dând cu
toate aceste ascultare unchiu-

lui săi el renunţă la plăcerile lumeşti
şi se călugăreşte.

Puțin
în urmă Papa Grigorie VI. şi-l ia
de capelan.
Ast-ifel numai de cât după călug
ărirea, sa, om de vre-o
două-deci şi cinci de ani, Hildebrană
ajunge într'o posiţiune, din

care, putea

să înrîurească asupra

conducerii marei biserici apus

ene.
Grigorie VI. însă în curând după
urcarea sa în scaun e r&sturnat de către o adunare de Epis
coni convocată, de împăratul
Henric III. şi e nevoit a se duce
în exil, la Colonia (1046). Hildebrand îl însoţeşte şi ast-fel petrece
timp de dot ani în Germania, unde
După

intră în legătură cu mulți dintr
e cei mai de frunte.
moartea lui Grigorie VI, (1048)
Hildebrand se retrage

la mănăstirea Clugny. Aici îl găse
şte Papa Leon IX, care călătorea la Roma, ca să-şi ocupe scau
nul, şi în anul 1049 îl ia cu
dânsul ca secretar.
De aici înainte Hildebrana e adevărat
ul cârmuitor al bisericit
apusene,
În timp de vre-o două-deci de ani
urmaseră unul după altul
vre-o 12 Papi. Împăratul Henric III,
folosindu-se de dreptul lui,
depunea, pe Papii ce nu intraă în voile
lui, şi trimitea la Roma |
pe alţii, ca să-i înlocuiască,

În anul

1054,

după

urmează

să fie

ales

moartea

luf Leon

IX.,

Hild

Cardinalilor

şi cel

ebrană el
Ensu-şi merge în Germania, ca.să ceară
de la Henric III. un noi
Papă, de oare-ce nobilimea, din Roma
îşi aroga şi ea dreptul de
a-i alege pe Papi.
În aceste timpuri de zăpăceală singu
r Hildebrand vedea clar
şi conducea lucrurile după un plan
bine chibzuit.
Prima lui faptă hotăritoare este
legea, pe careo crează
Papa Nicolae II. asupra alegerii de
Papi. În virtutea acestei legi

Papa

de

colegiul

ales îşi
ocupă scaunul fără-ca să mai aibă, nevo
ie de aprebarea cui-va,
Creată odată legea aceasta, Papa
devine cu desăvîrşire
neatîrnător şi împărații Apusului per
puterea, pe care o avuseră,
mai
nainte

în cele bisericeşti.

a

Dar Hildebrană nu se mulţumeşte nică
cu atât.

_

În gândul
lui Papa, care e socotit ca representant
al lui Christos, e singurul adevărat stăpân al lumii, ear mona
rchii sunt numai nişte
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N
- Vasali aj Scaunului
papal,

pe care Pâpa
răstoarne -după buna
poate. să-i ridice
Şi să-i
sa chibzuială,

Aşa, voia dânsul
să ducă la îndeplinire
gelică „0 Singură
enunciațiunea, evan.
hirmă şi un Singur
Păstor,
E

pe Episcopi.
scopatul

Ast-fe]

puternice

călugărimea, cea
bogată, şi număro
asă,

Epide mir, atîrnânq
mai de scaunul
întru toate nupâpal, erai ca o
armată, risipită
în toate ţările,

mort
„
și în
fusa
nună,

şi preoțimea,

vieţuitor.
Înterdictul ș pu
nea, Papa pe or
așe şi chiar. pe
timpul interdictu
ţări întregi,
lui bisericile er
ai închise şi pr
ori-şi-ce Servicii,
eo
țimea fenu maj dedea,
cuminecătură, nu
nu maj prohodea
mai cu.
, pe cei morţi,
Ajutat de un cle
r număros, cult
prin aceste mijl
şi bogat, Hildeb
oace întregul Ap
rana ține
us în respect,
Şi de coroane,
şi dispune de ţăr
|
i
Robert Guiscard,
o căpetenie a No
Scaunului papal
rmanilor, ia că
st&pânirea Sicili
vasal al
ei. Un alt Norm
Ducele Normandiei
an,
, trece cu învo
Wi
lchehm,
irea Papei în En
tot ca vasal a]
glitera Şi ocupă,
Scaunului Papal,
tronul acestei
gariei, Craiul Se
ţări, Regele Unrbilor şi mulţă
alţ
i regi şi principi
_recunose Suprem
de asemenea,
aţia Papej, Pâ
nă chiar Şi un
dimir cel sfînț
urmaş al lui Vla
se declară vasa]
al Papei. Regele
Franţei Filip I
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(1060— 1108) e ameninţat cu excomuni
carea şi numai după mari

umiliri află iertare.
Ca să câştige
debrand

intră

cu impăratul
să pornească
Henrich
pune cu toată
drepturile

în

”
înriurire şi asupra, țărilor de la răsăr
it,

negoţieri

cu Patriarchul

din

Hil-

Constantinopol

şi

bizantin, ba stăruie cu tot din adins
ul, ca Creştinii
un r&sboiă cruciat pentru cucerirea
Palestinei,
IV., împăratul Germaniei, e singurul
om, care se
hotărârea, în protiva lui Grigorie
VII. şi susţine

scaunului

său,

ba face ca întrun sinod ţinut la
Worms
Grigorie VII să fie detronat,
a
În anul 1076 Grigorie VII. îl decla
ră pe Henric IV. de excomunicat şi detronat Şi desleagă,
pe toți. supuşii lui de la jurământul de credință.
Puţin îi păsa la început lui Henric
IV. -de mânia Papei. În
curend însă el se vede părăsit de
toată lumea, chiar şi de cei
mai de
aproape

aj săi, ba

principii

Germani

şi îl declară detronat, dacă în timp
.de
tarea Papei. Ast-fel în Ianuarie
1077,
pleacă îni -Italia, ca, să ceară ierta
re.
_

Grigorie

VH,

îl aşteaptă

la

se adună

la Tribur

un an nu va obţine ierpe timp de iarnă grea,

Canossa,

în

caste

lul Princesei .
Mathilda, o partisană devotată a sa.
Timp de trei dile a trebuit să stee
falnicul împărat în curtea, castelului, desculţ, cu capul
gol şi îmbrăcat într'o uşoară,

haină

de pocăință,

şi abia apoi Papa

i-a făgăduit

În curâna însă Henric IV. ear se
pune
gorie VII. şi e din noii excomunicat,
Acum
declară detronat şi aleg pe Rudolf
de Șvabia
Rudolf moare în luptă, şi Henric
I1V.,

mania,

detronează

din

noi

pe

Grigorie

VII,

iertare.

în conflict cu Griprincipii germani îl
în locul lui.
învingător în Gerridic

ă în locul lui
„pe Clement III., un bun prieten
al său, şi porneşte cu oaste asupra Romei (1080).
.
Grigorie VII. se retrage, după:ce
suferise în câmp deschis
mai. multe înfrângeri, în castelul
Si. Angelo din' Roma. Robert
Guiscard, care vine să despresoare
castelui, nefiind în stare să
ție pept cu Henrie IV., se retrage
şi-l ia şi pe Grigorie VII. cu
dânsul.
Ast-fel marele Hildebrand petrece
cei din urmă ani af vieţii
sale în pribegie, mai ântâiă în mănă
stirea Monte Cassino, apoi la
Salern, unde şi moare în anul 4085
,
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HENRIC

IP.

1086—11086.

Henric IV. a fost un puternic şi nenorocit monarch,
care
a cădut în luptă cu Papa, având să se lupte până
chiar şi cu

feciorii săi.

_

El era numai

Ă

de 3 ani, când a fost ales drept urmaş

tălui săii, Henric III. (1039—1056).

al ta.

La versta de 4 ani a fost

încoronat ; ear în anul 1056, când tatăl-sti a murit, era de
şase ani.
Mumă-sa, a doua soţie a lui Henric III. Agnes de
Poitou,
a trebuit să le facă principilor mară concesiuni, pentru-ca
să poată

ţine regența. Şi în ciuda

acestor concesiuni Hanno,

Archiepiscopul

„de Colonia, se pune în înțelegere cu mai mulţi principi și
în anul 1062
îl răpeşte pe tinărul rege, îl duce cu densul la Colonia
şi ia €l

- Ensu-şi

cârma

statului.

terea, cu Adalbert,
Henric III.

În curând

însă el trebue

Archiepiscopul de Brema,

să, împartă

un

prieten

pu-

al lui

În anul 1065 Adalbert face, ca principii adunaţi la Worms

„să-l declare major pe Henric 1V.,
următor

însă

principii îl răstoarnă

atunci băiat
pe Adalbert

de 14 ani,

Anul

şi iaii ei &nşi-şi

cârma statului, silind pe tînărul rege să se căsătorească,
contra,
voinţei sale, cu Bertha, fiica Comitelui marchal de
Susa,
Abia în anul 1070 începe Henric IV. să poarte el
Ensu-şi
cârma, aducând ear pe Adalbert la curtea sa,
|
Pe

când

Germania

era

frământată

ast-fel

de lupte

interne,

Hildebrand lucra neîmpedecat de nimeni, ca să întemeeze
stăpâ.
nirea, scaunului papal. Numai tardiu se ridică Henric
IV., ca să
apere drepturile scaunului s&ă,
Acum însă posiţiunea, lui era foarte grea.
Episcopii şi. Archiepiscopii âncă în timpul lui Carol cel
Mare
nu eraii numai căpetenii bisericeşti, ci tot-o-dată şi princip
i lumeşti, vasali ai regelui, care aveai, ca cei-l-alţi principi
, toată
administraţiunea în diecesele lor şi eraii datori să-l însoţe
ască pe
rege la r&sboiii. Numirea şi instiţuirea sai învestirea, lor cu
puterea
lumească era dar făcută de suveran. Nu îns tot-de-a-una regii
aveai
în vedere principiul, că numai cel maj vrednic are să fie ridicat
în scaun. Prea adese-ori regele împărțea scaunele după-c
um cereaă interesele politice, între rudele sale, la, prietenii sti, ca,
compen-
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saţiune oră pentru bani saii alte beneficii. Cu atât mai vertos
vindeaii Episcopii posiţiunile de Egumeni şi Stareţă, ba chiar şi
parochiile

mai

bine

dotate.

Această

conferire

a

unei

posiţiuni

bisericeşti în schimbul vre-unui folos material constitue Simonia,
un

grei

păcat.

|
Hildebrand, constatând păcatul Simoniei, care prea
ori se comitea şi în Germania, opreşte învestitura feţelor
ceşti

şi reservă

pentru

stitui Episcopi, Egumeni
Urcându-se

scaunul

papal

dreptul

adesebiseri-

de a numi

şi in-

şi, în genere, dignitari bisericeşti.

apoi la 1078

în scaiin,

stăruie cu tot

dinadinsul

asupra acestei opriri şi intră în legătură cu principii germani,
care se ridicaseră în protiva lui Henric IV. În anul 1075, când
luptele din Germania erai mai înverşunate, Grigorie VII. îi adresează, lui Henric IV.

o scrisoare,

-prin care

cere să dee cât

mai

curând dovedi despre supunerea sa către scaunul papal.
Henric 1V., atunci om de 25 ani, se îmbărbătează, iese victorios

din

lupta

cu principii, apoi

face ca Episcopii germani,

nață la Worms, să-l declare pe Grigorie
Excomunicat şi părăsit de toţi,
care-l chiam& pe Papa în Germania, ca să
se duce peste câte-va luni la Canossa, o
proverbială.

adu-

VII. detronat.
strimtorat de Principii,
le fie arbitru, Henric 1V.
călătorie, care a rămas

- Tînărul monarch se ridică din noii. După-ce Rudolf de Şvabia
moare şi Principii germani se dai învinşi, el, excomunicat din

noi, îl depune din noii pe Grigorie VII. şi face o expetiţiune
asupra Romei, ca să ridice în scaun pe Clement II[., care Va şi
încoronat în anul 1084.
”
Acum

şi mai

ales după moartea, lui Grigorie VII. Henric IV.

era stăpân al situaţiunii.
Abia însă de aici înainte
capul lui.

se

îngrămădese

nenorocirile

pe

-

Clement III. nu e recunoscut de Papă, şi după moartea lui
Grigorie VII. colegiul Cardinalilor alege unul după altul trei alţi
Papi, Victor III. (1085-1088), Urban II. (1088—1099) şi Pascal II, (1099), care continuă lupta contra lui Henric IV.
„În Germania Principii se ridică din noi contra lui Henric IV.
şi de-o-dată se ivesc mai mulţi pretendenți la tronul regal. Henric IV. se întoarce în Germania, se luptă şi iese şi de astă-dată
învingător; în anul 1093 însă chiar fiiul s&i, Conrad, se pune în
,
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_

fruntea duşmanilor săi, se încoronează, rege
al Italiei şi începe
lupta în unire cu Gueif, soțul Princesei Mathil
da.
Ast-fel pe când Papa Urban II, ridica creşținătate
a în prima
cruciată, Henric IV. se lupta în Italia cu fiiul
săă.
Murind Conrad, Principii germani aleg rege pe
Hemic, al
doilea fecior al lui Henric IV., care în anul 1104
se ridică şi el

asupra

tatălui

săi.

Excomunicat,
de toţi, Henric IV.
la toate drepturile
pribeag, moare om

-

din noi
cade în
sale. EI
de abia

de către Papa Pascal II. părăsit ear
robia fiului său şi renunţă în anul 1105
scapă, ce-i drept, dar, pe când umbla
:56 ani,
|
i

„ Timp de cinci ani rmăţiţele lui pământeşti ai rămas
neîn-:

mormântate, şi abia.în anul 1111, după-ce Papa
a pronunțat absolvarea lui, i s'a făcut şi lui prohodul ca altor
muritori.
3.

WILCHELM

CUCERITORUL.

1066—1087.

Carol [II., Regele Franţei, voind să pună capăt
năvălirilor
normane, de care atât de mult suferise țara lui,
intră în anul 912
la învoială cu Hrol/ Gangr, una dintre căpeteniile
Normanilor.
Hrolf se botează şi ia numele de Robert, ear
Carol III. îi
dăruieşte, ca unui vasal al s&i, pământul de la Gurile
Seinei, care
până în diua de adi se numeşte Normandia,
Wilchelm Cuceritorul, mai ântâii Duce de Normandia,
apoi
„rege al Engliterei, a fost un strănepot al lui Robert
şi înte:
meetorul stăpânirii normane în Britania. *
A
|
Murind 1042 Harthacnut (10— 35
1942), Englezii ati ridicat
în scaun pe fratele lut Edmund cel cădut în luptă
cu Caut,
Eduard Confesorul (10— 42
1066), care moare şi el fără de urmaşi.
Acum mai marii Engliterei ridică în scaun pe Harald
, fiul

lui Godin, unul dintre dânşii.

N

- Întemeiându-se însă pe nişte făgăduinţe ale r&posa
tului rege
şi îndemnat de Hildebrand, Wilehelm, Ducele Normândiei,
trece
în fruntea unei -oştiri de 60,000 luptători normani canalu
l şi-l
bate la Hastings pe Harala, care şi cade în luptă. Ast-fel âncă
în acela-și an Wilchelm, numit Şi „Cuceritorul“, e recunoscut;
şi
încoronat de rege al Engliterei.

Ă

A:

Luând stăpânirea,

Wilchelm

se constitue singur proprietar

al pământului, reservează pentru sine mai multe domenii mari,
ear restul îl împarte ca dani mai ales între Normanii săi.

În deosebi moşiile mari, vre-o 600, le primesc numai Normahii,
ca vasali ai Coroanei, care dispun în toată libertatea de moşiile
lor, le trec,

ca moştenire. la copii lor, dar nu

pot

să le venă

şi
și

le perd, dacă calcă jurământul dat regelui.
Ast-fel mai marii Engliterei, Lordii, sunt de aică înainte numai Normani, care în timpul petrecerii lor în Franţa primiseră _
limba şi obicerurile Francezilor.
ba

De aceea Anglo-Sacsonii se rescoală în mai multe rânduri,
chiar şi unii dintre Normani, nemulţumiţicu daniile ce li se

făcuseră, -se ridică împotriva lui Wilchelm.
„În anul 1078,

în sfirşit, se rescoală chiar

Prinţul

Robert,

cel maj mare dintre feciorii regelui, cerând pentru sine Normandia.
Pilip I., regele Franţei, căruia nu-i „venea la socoteală să_aibă

vasal

pe

"Wilchelm

regele

Engiiterei,

se încurcă

îl ajută

în răsboiii

pe

Prinţul

Robert.

Ast-fel

cu Franţa.

În timpul acestui răsboiii (1087) el cade de pe cal şi moare
în urma grelei sguduiri ce suferise.
Urmașii lui st&pânesc aproape o sută de ani şi casele domnitoare ale Engliterei toate
întemeiată, de dânsul. |

îşi trag

originea

de la cea

normandă

4. ROBERT GUISCARD.
1060—1086.

i

„Robert Guiscard,
norman

Tancred

unul dintre cei 12

de Hauteville,

feciori

a! cavalerului

e întemeetorul stăpânirii

normane

în Sicilia şi în partea despre meaqă-di a Italiei.
Stăpânirea bizantină se susţinuse aici până în anul 827,
când Sicilia şi o parte din Continent, Calabria, aii tost cucerite
de

Arabi

sai

Saraceni.

Afară

de aceste

mai

erai

aici

câte-va,

republici şi mai multe mici principate longobarde (Neapoli, Bene„_vent, Capua, Salern), care abia în timpul-lui Othon L. ai recu- noscut

supremaţia

împăratului

apusean.

-

R&sboindu-se mereii între dânşii şi cu Saracenii, Principii
aceştia, cereaii adese-ori ajutor de la, Normanii cei. răsboinici. Ast-
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fel âncă în timpul lui Cnut s'a format un mic
stat norman pe
coastele Apuliei. Stăpânirea normană o întemeiază
însă dece dintre feciorii lui Tancred, care fac unul după altul
expediţiuni în
Italia, iaii Apulia şi Calâbria, de la Bizantini Şi supun
unul după
altul pe certăreţii principi. În anul 1060 unul dintre
cei dece
fraţi, al şaselea, Robert, numit şi Guiscard, primeş
te țările cucerite de la Papa

Nicolae

II.

ca vasal. al scaunului

papal.

Puțin în urmă, Roger, cel mai tînăr dinţre fraţii lui Robert
,
trece în Sicilia, îi alungă pe Saraceni, şi ast-fel se adună
sub stăpânirea normană ţările, din care vre-o cincă-deci de ani în
urmă,
la 1130, se constitue - „Regatul Siciliei şi al Neapolului“,
numit

Şi „al ambelor Sicilii“. Primul rege a fost Roger II. (1130 —1154)
,

fiiul lui Roger, cuceritorul Siciliei,
Ră&cunoscător faţă cu Hildebrană,
sese primit între vasalii Papei, Robert
gorie VII. într'ajutor, dar a trebuit să
scăpat pe acesta din mânile lui Henric
Urmaşii

lui Robert

prin stăruințele căruia fuGuiscard i-a sărit lui Grise mulțumească de a-l fi
IV.

şi-al fratelui săii Roger joacă un

nat rol în istoria țărilor apusene.

5. ISAC 1. COMNENUL.

îns&m-

-

1087-1089.
Isac I. Comnenul e întemeetorul dinastică Comnenilor, din
care ai ieşit câţă-va dintre cei mai îns&mnaţi împărați bizantini.
Murind Vasilie II. fără de urmași, scaunul împărătesc îi
rămâne nepoatei sale Zoe, fiicei lui Constantin VIII., care în
timp de vre-o trei-deci de ani ridică în scaun patru împărați,
unii soţi, alţii fii adoptivi ai ei.
Teodora, sora Zoei, e cea din urmă odraslă a dinastiei ma:

cedonene.

Ea, ocupă, &nsă-şi

scaunul

(1054— 1056),

ear

morţii sale îl lasă moştenire bătrânului general Michail
tonicos.

Armata

însă

proclamă,

împărat

în ajunul

pe un alt general

VI. Strabătrân,

Isac Comnenul, care câștigase multe victorii în luptă cu Pacinaţii

şi cu Normanii.
Bătrân însă, Isac nu se mai simțea destoinic să susţie ordinea în luntru şi să poarte răsboaiele cu duşmanii cei puter-

(533)

nică. El se retrage

dar de bună

voie,

şi ear urmează

vre-o 20 ani patru Împărați slabi.

în timp

de

În anul 1081, în sfîrşit, oastea ridică în scaun pe Alexie
Comnenul (1081— 1118), feciorul lui Isac, un.monarch chibzuit şi

energic,

care

restabileşte

ordinea, în lăuntru,

disciplina în armată

şi ridică din noi vada scaunului săi.
în timpul acesta se ivesc în
de

oameni

sluţi,

numiți

de

Europa

bizantini

Uz,

Cumanii,
ear

nişte

de. slavi

cete:

Polovţă

sau „Câmpienit.
Plecând de pe şesul Cuma din Asia, ei străbat prin Rusia,
care. se împărțise în mai multe principate şi ast-fel, slăbită, nu
maj putea să îi oprească în drumul lor.

Abia Bizantinii şi rudele lor, Pacinaţii şi Maghiarii,

li se

pun în cale şi-i opresc în loc. Astfel ei parte trec în Ungaria,
unde li se dai locuri de aşedare, parte rămân prin Moldova,

6, MICHAIL

CRAIUL SERBILOR.

1050—1080.

Slavii de la meadă-di curend după sosirea lor în țările de pe
țărmul drept al Dunării se risipiseră, în cete mai mici şi mai mari,
în fruntea cărora,

se afla câte

o

căpetenie

numită,

Jupan.

Din

când în când apoi se ivea între Jupani câte unul mai destoinic,
care supunea pe vecinii săi şi ast-fel își asigura, o stăpânire mai
întinsă. El lua apoi titlul de Mare Jupan.
i
Ast-fel se formaseră în curgerea, timpurilor mai multe state,
cum

ai fost

Croaţia,

fie de Bizantini,

Slavonia,

fie de

împărăţia apusului.

Bulgari,

Dalmația şi Bosnia,

fie de Avari,

care atîrnai

fie, în sfirşit,

de

În deosebi Sârbii aii atîrnat de Bizanţiu, de unde ai primit
şi legea, creştinească. În urmă ei sunt supuşi de Bulgari; ear
după-ce Vasilie II. desființează statul bulgar, S6rbia cade şi. ea

sub stăpânirea bizantină.

|

!

Abia după moartea, lui Vasilie, în anul 1043, marele Jupan
Stefan Dobroslav, proclamă neatîrnarea, 'S6rbiei şi supune pe
cei-lalţă Jupani.
|
Michail, fiiul lui Stefan Dobroslav, se proclamă apoi Craii
33523.

Îsi. Univ.

Slavică.

5
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şi, graţie stăruințelor lui Hildebrand, e confirmat în scaun şi de
Papa, care-l socoteşte între vasalii săi.
El organisează apoi statul sârbesc, care în curând ajunge
la, oare-care înflorire.
Numai însă scurt timp a ţinut această, epocă de înflorire.
Pe când Michail organisa statul sârbesc, regele Croaţiei,
Crescimir Petru, impreunase sub stăpânirea, sa Croaţia, Slavonia
şi Dalmația. Murind însă fiiul acestui mare eroii Croat, Dimitrie
Zwonimir (1075—1089), se produc turburări în Croaţia, şi Jupanii

provoacă

intervenirea

regelui

Ungariei.

Ast-fel

i se crează o grea

posițiune şi Serbiei, care mai era strimtorată, şi de Bizantini.

7. SULTANUL MELICŞAA.
1072—1092.

Mărirea Arabilor a fost trecătoare,
Urmașii lui Harun al Raşid şi ai lui Almamun, oameni molateci şi dedaţi la plăceri lumești, aii perdut încetul cu încetul
toată puterea, şi guvernatorii provinciilor unul după altul ai
ajuns stăpâni neatirnători.
|
Partea de apus a Africei era perdută. În Spania se înființase
califatul de Cordova, care se spărsese în urmă şi el în mai multe
califate mici.

În Siria şi în Arabia luaseră stăpânirea, Ismaeliţii. În Egipet,

în sfîrşit, întemeiase (972) Fatimitul Moez Fddin Alah un califat
independent, cu capitala în noii înfiinţatul oraş Cair.
Ast-fel Califul Califilor nu mai stăpânia în cele din
decât oraşul Bagdad.
Pe la anul 1000 se închiagă însă o nouă putere în
Asiei,
Seldguc, un fel de Ventură-Ţară din Boccara, adună
jurul săă o ceată de luptători, oameni de viţă turcească,
să primească învățăturile lui Muhamed. EI, feciorul şi doi
al lui cuceresc apoi Turanul și Iranul. În anul 1060 unul

urmă,
fundul
împreîi face
nepoți
dintre

nepoţii lui Seldşuc e chemat într'ajutor de către Chaliful Alcaim,
căruia nu-i mai rămăsese în cele din urmă decât puterea, în cele

religioase.
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Sultanul Melicşah e al cincelea dintre urmașii lui Seldşuc.
Lăsând Califului din Bagdad puterea în cele religioase, Melieşah,
un monarch iubitor de ştiinţe, împreună, ca Mare Sultan, sub
stăpânirea sa, toate ţările începând din valea Indului până la riul
Sir Daria şi de aici până în Asia Mică şi până la hotarele Egipetului.

Reşedinţa, acestui mare

X. TIMPUL

stat era la Ispahan.

PRIMELOR
1. URBAN

CRUCIATE.

II.

Urban II. e continuatorul lucrării începute de Grigorie VII.
“şi Papa, din îndemnul căruia a fost pornite expediţiunile cruciate.
Hildebrand îl găsise călugăr (Odo) în mănăstirea Clugny şi-l
ridicase în scaunul episcopesc din Ostia. În anul 1088 apoi par-

tidul, care nu voia să-l r&cunoască pe Clement III., îl alege Papă.
Urcându-se

în scaun,

Urban

II. urmează,

cu toată hotărirea,

lupta şi excomunică pe Henric IV., pe Clement III. şi pe partisanii lor,pe Filip I., desfrânatul rege al Franței, şi ridică pe
Conrad asupra tatălui săi.
El moare, ce-i drept, mai nainte de a se fi încheiat lupta,
dar asigurează alegerea unui alt fost călugăr din Clugny, Pascal II.

(1099—1118), care susţine şi el drepturile bisericii față cu Henric V.
Ast-fel Henric V. e în cele din urmă nevoit să închee, în
anul 1122, eoncordatul de la Worms, prin care se hotăreşte, ca
Episcopii şi Archiepiscopii să fie aleşi de către aşa numitele Capitole (colegiul canonicilor) şi confirmaţi de scaunul papal. Regelui
i se acordă numai dreptul de a da celor aleşi şi confirmaţi sceptrul,
drept semn al puterii lumești.
Dar cea, mai însămnată din faptele lui Urbân Îl. e punerea
la cale a r&sboaielor cruciate.
Primind ştire despre prigonirile, pe care le sufereaii creştinii
din țările stăpânite de Seldciuci şi cei ce călătoria la sfintele
locuri, Urban II. îmbrăcişează cu toată căldura idea, care-l preocupase şi pe Hildebrand, şi dă ordin, ca creştinii de pretutindenea,
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să fie îmbărbătaţi prin predici să ridice armele şi să cucerească
sfintele locuri.
|
În timpul, când Henric IV. se răsboia cu fiiul s&ui Conrad,

Urban II. adună cavalerii apusului la Piacenza şi la Clermont (1095).

Şi mai ales la Clermont însuflețirea era atât de mare, încât toță
strigaii „aşa vrea Dumnedei“! şi mulţi voiaii să plece fără de
întârdiere.
Şi Urban a avut mângăierea de a-i vedg pe Creştinii apu-

seni

pornind

cu oaste

mare

spre

sfintele

locuri,

ba

două

săptă-

mâni de ile înaintea, încetării lui din viaţă Creştinii ai şi cu-

cerit Ierusalimul.

2. PETRU EREMITUL,
Petru

Eremitul, un

călugăr născut la, Amiens,

e acela, care

mai mult a ostănit, ca Creştinii din ţările apusene să îmbrăţişeze

idea cuceririi sfintelor locuri.
Popoarele din antichitate toate aveai sanctuare naţionale, la
care în anumite dile se aduna multă lume din toate părţile, ca,
să se închine şi să serbeze amintirea vre-unui mare eveniment.

Ast-fel Evreii se aduna la Ierusalim, ear Arabii la Mecca.

Creștinii tot mai ţineaii la acest; vechii obiceili. Deşi Dumnedeu e pretutindenea, şi putem să i ne închinăm ori-şi unde, ni
se pare tuturora, că rugăciunile noastre sunt; mai primite la biserică, în faţa altarului, unde le facem dimpreună cu alţi -fraţă
ai noştri şi sub conducerea preotului.
Cu atât mai primite le părea creştinilor rugăciunile făcute
în sfintele locuri, unde Mântuitorul nostru s'a născut, a trăit şi
a, suferit

moartea

pentru

noi,

şi era o mare

mângăiere

pentru

aceia, care puteaii să călătoriască la Ierusalim, ca să se închine
în pompoasa biserică, pe care âncă Constantin cel Mare o ridicase de asupra sfintului mormânt,
Această călătorie la sfintul mormânt, pe care mulţi o făceai,

ca să ceară

iertare

pentru vre-un păcat,

de care se simțiail

vinovaţi, ori ca, să-i dee -lui Dumnedeii mulţumită pentru o mare
bine-facere, era o întreprindere ostenitoare Şi grea şi se numea,
pelerinagii sai hagialăc.
Atât în timpul stăpânirii bizantine, cât şi mai târdii, după-
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ce sfintele locuri căduseră sub stăpânirea Arabilor, pelerinlf sait
hagiii erai pretutindenea bine primiţi. Arabii, popor cult şi evlavios, nu-i supăraii pe hagiii creştini, care veniaii să se închine şi
aduceaii bani în țară. Ast-fel ei purtaă grijă şi pentru întreţinerea,
Hospiţiului, în care se găsduiaii hagiii, în timpuri de mare !ngrămădire, mai ales cei bolnavi.
Acum însă sfintele locuri erai stăpânite de Turcii Seldciuci,
un popor incult şi de o fire mai cruntă. Astfel Creștinii eraă
prigoniţă

şi împilață

şi hagialtcul era o întreprindere primejdioasă,

Eraii cu toate aceste o mulţime de creştini, care plecaii în
cete mai mari ori mai mici spre sfintele locuri şi înduraii toate
suferințele.
În fruntea unei asemenea, cete a călătorit şi Petru de Amiens
Ja sfintele locuri, unde el şi soţii lui aii trecut prin multe şi
grele încercări.
Întorcându-se în Europa, el s'a dus apoi la Roma, i-a descris Papei Urban II. cu cele mai vii colori suferinţele creştinilor
şi a primit bine-cuvântarea archiereiască, ca să predice, şi să-l
îmbărbăteze pe creştini a porni cu toţii în unire răsboiul pentru
eliberarea sfintelor locuri.
Plecând

deci de la Roma,

denea în calea lui
chiamă
deschis

spre Franţa,

Petru

Eremitul

descrie

predică

suferințele

pretutin-

creştinilor şi

pe fraţii lui la luptă. Prin biserici, prin pieţe şi în câmp
oamenii se adună cu miile împregiurul lui şi se însufle-

ţesc. Far alți preoță şi călugări îl secundează.
Ast-fel în timp foarte scurt țările din Apus sunt cuprinse
de un ne mai pomenit avânt răsboinic. Mai ales în partea despre
meadă-di

a Franţei lumea

era atât de pornită spre r&sboii,

încât

la adunarea, de la Clermont lumea, cavaleri şi popor, tăbărise în
corturi şi era hotărită să plece fâră de întârdiere asupra Sela:
ciucilor.
.
Deşi în adunarea, de la Clermont se luase hotărîrea, ca până
în primăvara anului 1096 să se facă toate pregătirile şi apoi
oastea, creştinească, să porniască parte pe mare, parte pe uscat,
o mulţime de lume, oameni nerăbdători, mai ales țărănime, a
pornit fără de nici o pregătire la drum.
Ast-fel

un

cavaler

francez,

Sanzavehor) sai fără de avere,
vre-o 60,000 oameni.

Walther

nu

are

nimic

(Gautier

a plecat în fruntea unei cete de
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„Petru Eremitul a fost nevoit apoi şi el să plece în fruntea
altei cete tot atât de mari.
”
Aceste două cete se coboară pe Dunăre la vale, trec Dunărea mai nainte de a fi sosit la Porţile de Fer şi o iai spre
Constantinopol. Lipsite însă de provisiuni, ele se dedeai la jaf
şi sunt deciuite de boale, de foamete, de Unguri şi de Bulgari.
Ast-fel numai puţini sosesc la Constantinopol, unde împăratul
Alexie Comnenul îi primeşte cu buna-voinţă, dar îi trece fără
multă zăbavă în Asia Mică.
În Octomvrie 1096 apoi rămăşiţele acestor prime cete sunt
nimicite de Seldciuci la Nicea, unde cade Şi cavalerul Walter.
Petru Eremitul scapă, ia parte şi la cucerirea, Ierusalimului,
apoi se întoarce în Franţa şi înfiinţează mănăstirea Huy, unde
a şi murit în anul 1115.

3. GOTTFRIED

DE BOUILLON.

Gotţtried de Bouillon e cuceritorul Ierusalimului şi organisatorul regatului ierosolimitan.
Deşi fiii adoptiv al soțului Matilda, el îi rămăsese credincios lui Henric IV. şi în lupta de la Elster, în anul 1080, el rănise de moarte pe Rudolf de Şvabia, ba luase parte chiar şi la
expediţiunea făcută de Henric IV. asupra Romei. Drept recompensă Henric IV. îi dăruise Lotaringia inferioară. Astfel el, om
mai matur, era Duce de Lotharingia, când sai pornit expediţiunile
cruciate,
Floarea, cavalerilor din Apus, Italieni, Germani şi mai ales
Francezi şi Normani din Franţa, Englitera şi Sicilia, oameni tineri,
împăvăiaţi şi îndrăzneț, făcuseră toate pregătirile de ră&sboii şi
erai gata să plece cu cetele lor peste mare.

Se adună 300,000

luptători bine armaţi

şi provisiuni

în-

destulătoare.
Între comandanții cetelor cei mai de frunte erai Gottfried,
Ducele de Lotharingia, şi fraţii sti Balduin şi Eustațiu, — Robert,
Ducele Normandiei, — Robert, Ducele de Flandra, — Raimund de
Toulousa şi, cei mai aleşi, Bohemund de Tarent, feciorul lui
Robert Guiscard, şi Tancred de Apulia, nepotul de soră al
lui Robert Guiscard.

7

O parte din oştirea numită cruciată, fiind-că, toți purtaii o
cruce cusută pe umărul drept, porneşte pe mare, alta de-a lungul
coastelor dalmatine şi ear alta pe Dunăre la, vale, rămâind ca la
Constantinopol să se întâlniască
Gottfried era conducătorul

pe valea Dunării
oştiră cruciate.

şi în

urmă

cu toţii.
cetelor ce apucaseră

supremul

comandant

drumul

de

al înt.regei

Împăratul bizantin, Alexie Comnenul, un om chibzuit şi
energic, nu-şi perde rostul în faţa număroaselor cete creştine,

între ai căreia, conducători erai şi duşmani de ai lui ca Bohemund,

care âncă în viața tatălui săi se r&sboise cu Bizantinii şi înain-

tase până în Macedonia.
Preocupat, de alte griji şi cunoscând greutăţile întreprinderii,
el nu e dispus să-i însoţească, pe Creştinii din Apus. Ast-fel se
produce între Cruciaţi o puternică pornire contra lui Alexie, care,
deşi vecin al Păgânilor, şade nepăsător în scaunul lui, în vreme
ce alţi creştini aleargă din țări depărtate, ca să lupte pentru eliberarea, locurilor sfinte. Se ivesc chiar ciocniri sângeroase, în care
Cruciații sufăr mari perderi, şi numai prin bună chibzuinţă a lui

Gottfried se pune la cale o învoială.

Alexie

Comnenul

lesneşte

trecerea, Cruciaţilor în Asia Mică, ear Creştinii se obligă a recunoaşte supremaţia bizantină pentru toate țările ce ai făcut vre-o
dată, parte din împărăţia de la r&sărit, dacă le vor fi cucerind.
Trecuţi în Asia Mică, Cruciații se luptă timp de doi ani cu
Seldciucii, cu foametea şi cu clima cea înfierbântată şi secetoasă,
La, Nicea ei câştigă (1097) o strălucită victorie asupra, Seldciucilor ; la Dorileu bat pe Sultanul de Iconiu şi îşi sparg drum
spre Antiochia, pe care o şi iaii (1098) după un asediii de nouă luni.

Ast-fel âncă în anul 1098 Bohemund întemeiază un
cipat creştin în Antiochia, ear Balduiu, fratele lui Gottfried,
în fdessa.
|

prin:
altul

În vara anului 1099, în sfirşit, Cruciații, abia, două-deci de

mii de luptători, sosesc în fața, Ierusalimului, la țălul mult dorit.

Acum însă Ierusalimul nu mai era, st&pâniţ de Seldciuci.
După moartea Sultanului Melicgah marele stat al Selăcăucilor

a început a se descompune în mai multe sultanate de sine stătătoare. Vădend această slăbire, Fatimidii din Egipet s'aii îmbărbătat şi âncă în anul 1095 ai pornit răsboii, ca să, cucerească

.
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Siria. Acum Ierusalimul era ocupat, de denşii, care-și
apărait posiţiunea cu toată hotărirea,
Cruciații însă, după toate suferințele, pe care le îndura
seră

erai o putere covirşitoare,

|

Vă&d6nd zidurile Ierusalimului, ei ai cădut toţi cu faţa,
la
pământ, apoi s'aii ridicat, ai dat năvală şi ai pătrun
s cu vifo-

roasă

luptă

în oraş.

Cel dântâii, care ă împlântat steagul creştinesc în zid,
a,
fost Zancred, cavalerul nobil şi fără de frica.
Intraţă în oraşul sfint, Cruciații ai început un
groaznic
măcel printre păgâni, care nu s'a curmat decât după-ce
evlaviosul
Gottfried şi-a aruncat; armele şi coiful şi, desculţ,
cu capul gol,

cu

mânile

goale

s'a dus

să

se închine

în faţa sfintului mormânt...

Cruciații îl proclamă apoi pe Gottfried rege al Ierusalimulu
i ;
el însă nu primeşte să poarte coroana de aur, unde Mântui
torul a
purtat cununa de spini, ci rămâne „apărător al sfintul
ui mormânt.“
Un

an

în urmă

el moare,

ear fratele

1118) ia titlul de rege al Ierusalimului.

d. DOGELE

VITALE

săi

Balduin

(1100—

FALLIERI,

1086 —1096.

Dogele Vitale Fallieri e întemeetorul stăpânirii continentale
a Veneţiei.
Veneţia, aşa spun Venețienii ei enşi-şi, a fost întemeiată,
în secolul V. de către fugarii din Aquilea, care aii căutat adăpost
din faţa, oardelor lui Atila în lagunele din mare.

Simţindu-se aici bine adăpostiţi, ei ai şi rămas aici în tot

timpul invasiunilor barbare, câştigându-şi hrana, ca, pescari,
coTăbieri, negoţători şi meşteşugari.
Ast-fel s'a închiegat pe insulele inaccesibile un oraş, care
a crescut răpede şi n'a fost stăpânit nici de Longobardi,
nici de
Carol cel Mare, ci era guvernat, ca republică, de Duci (Doge)
aleși.
Mijlocitori comerciali între Răsărit şi Apus, Venețienii
se

îmbogăţesc şi devin din ce în ce mai puternici. În timpul
Dogelui
Justiniani (82
— 7
830) ei aduc ae la Alexandria moaştele sfântului
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Marcu, patronul statului venețian. Şi dovadă
ritoare, la care ajunsese Veneţia, e biserica
zidire, la care s'a lucrat timp e aproape o sută
Abia însă câţi-va ani după terminarea,
Dogelui Vitale Fallieri, devine statul venețian
în viața

despre starea înfloSt.-Marco, măreaţa,
de ani (976
— 1071).
bisericii, în timpul
un factor însămnat

europeană.

Strimtorat de Normanii din Sicilia, împăratul bizantin Alexie
Comnenul îşi da-silinţa să, obţie sprijinul Veneţiei, ale căreia co-

răbii

cutrieraii Mediterana.

Dogele Vitale Fallieri intră în negoţieri

şi câştigă pentru Veneţia stăpânirea oraşelor din Istria, şi de pe
coastele dahmatice până jos spre Grecia.
Ast-fel pe timpul, când se pornese expediţiunile cruciate,
Veneţia

e pregătită

pentru

Europei.

rolul

ce avea

LUI

BARBAROSSA.

în

viața,

comercială

a

"

XI. TIMPUL

1 PREDERIC 1. BARBAROSSA.
1182—1190.

Frederic I. Barbarossa sait „Barbă-Roşie“, un om de statură
mijlocie, bălan cu obrajii rumeni şi cu fața lată, cu ochii vioi şi
vecinic ridători, cu plete lungi cam încreţite şi cu o barbă, care
bătea în roşu, eră din fire sprinten, vesel şi prietenos şi a fost
cel mai iubit dintre împărații medievali al Apusului,
În timpul luptelor. dintre Împărat şi Papă, Principii germani ajunseseră ear la putere covirşitoare. Cu deosebire puternice erai mai ales două familii de o potrivă de vechi: Hohen-

staufii sai Ghibelină şi Guelfă sai Welfi.

Murind Henric V. (1025) fără de urmaşi, cei mai apropiaţi
moştenitori ai lui erai două rude prin alianţă, Prederic şi Conrad,

feciorii Ducelui de Şvabia, capul Hohenstaufilor.,
Deşi îns& Henric stăruise, ca Frederic să fie ridicat în scaun,
Principii, temându-se de dânsul, aii ales pe Lothar (1125 — 1127),
Ducele de Sacsonia, care era sprijinit şi de Papa.

Ca să se susţie faţă cu

puternicii Hohenstaufi,

ginere pe Guelful Henric ce! Mândru,

Lothar

ia

Ducele de „Bavaria, pe care
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îl şi lasă moştenitor. De astă-dată însă Principii aleg pe Conrad
III.
(11837—1152).
|
Ast-fel se începe, cu ridicarea, Hohenstaufilor în fruntea Germaniei, lupta dintre Guelifi şi Ghibelini, care ţine timp de
vre-o
sută de ani Germania şi Italia în frămentare.
|
Frederic Barbarossa e feciorul lui Frederic, adecă nepotul
lui Conrad III.
|

Âncă om tânăr el îşi făcuse un mare nume.

Deşi

trecuse

aproape

jumătate
de

secol

de

când

creştinii

st&pâniaii Ierusalimul, popoarele apusene tot mai erati pornite
spre sfintele locuri.
În anul 1191 pornise o oaste de vre-o 250,000 luptători, ca,
să scape pe Bohemund, care căduse în robie. Oastea cea mare
a,

perit,

însă,

şi Bohemund

Acum

venise ştirea, că Bdessa a, cădut sub stăpânirea pă-

gânilor

a

şi că e ameninţat

trebuit

să

şi regatul

se

răscumpere

Ierusalimului,

care

cu

crescuse

mereii până aici. Papa Eugen III. pune deci la cale o nouă
ciată şi călugărul Berhard de Clairvaux, ca, odinioară Petru
A miens, cutrieră ţările, ca să, chieme pe creştini la arme.
Ast fel în anul 1147 se adună nu mai puţin ca 140,000
lăreţi şi peste 7 milion pedestrime, şi cei mai puternici
doi
narchi ai apusului, Ludovic VI, regele Franţei, şi Conrad

iai conducerea, oştirii cruciate.

bani,

ceru:
de
cămoIII.

Frederic, atunci om de vre-o 24 ani şi Duce de Şvabia,
însoțeşte pe unchiul săi, ia între cei d'Antâiii parte la
luptele, prin

care

s'a risipit;

oştirea,

cea

unde Henric Leul, feciorul

mare,

scoală. Frederic, a căruia mumă
o pace

favorabilă

pentru

apoi

se întoarce

lui Henric cel

vărul

Mândru,

în

Germania,

stirnise o ră-

era din familia Guelf, mijloceşte
s&ă

Henric.

În adever

însă pacea

nu era decât un armistiţiă. |
Simţind deci că fiul sti nu va pute să susţină
lupta cu
Guelfii, Conrad III. lasă, moştenitor pe Frederic, care
e primit cu însufleţire şi de Germanii doritori de pace.
Ridicat o-dată în scaun, Frederic 1. e preocupat,
maj presus
de toate, de gândul, că el este împăratul Apusulu
i şi ocrotitorul
creştinilor apuseni. Ţine deci să trăiască în
bună înţelegere atât
cu Principii germani, cât şi cu scaunul papal.
În timpul, care trecuse de lu moartea lui Henric
IV. ţările

apusene

trecuseră

prin

mari

schimbări.
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Cuvalerii, care

luaseră

parte la expediţiunile

cruciate,

cu-

noscuseră acolo productele țărilor de la răsărit şi ale industrie
i
arabe. Întorşi apoi acasă, ţineau să le aibă şi aici. Ast-fel se pro-

dusese o viuă mişcare comercială între Apus şi Răsărit, şi oraşele
din nordul Italiei, care mijloceaii comerciul, ajunseseră bogate Şi
înfloritoare.
|
În acela-şi timp în Germania, începuseră să se întemeeze şi
să porniască spre înflorise oraşele şi se formase în timpul r&sboaielor o clasă de nobili mai săraci, care erai avisaţi la bunăvoinţa monarchului.
Gândul lui Frederic 1. Barbarossa era să-şi asigureze stăpâ-

nirea asupra bogatei Italii, să, ridice burghesimea germană,
să
ajute nobilimea, şi să ocrotească massele mari ale poporulu
i, pen-

tru-ca, ast-fel să-şi închiege o putere,
şi pe a Principilor.

care covirşeşte şi pe a Papei,
“

Expediţiunile făcute în Italia sunt cele mai însămnate eve-

nimente

vieţii lui

în viaţa lui Frederic 1.
s'a

petrecut

în

aceste

Barbarossa.
expediţiuni.

Partea cea mare
El n'a

ajuns,

a
ce-i

drept, prin ele scopul, pe care şi-l pusese, dar poporul german
a
primit în timpul lor cultura medievală, care mai ântâiti în Italia
ajunsese la înflorire.
Prima, expedițiune o face doi ani după. urcarea, sa în scaun,
ca, să se încoroneze. În anul 1155 el işi şi pune, la Pavia,
pe
cap coroana Lombardiei.
În timpul acesta se ivise la Brescia un preot, Arnold, care,
vEd6nd nemernicia preoțimii, stăruia, ca fețele bisericeşti, deci şi
Papa, să renunţe la puterea lumească şi la averile, pe care le
îngrămădiseră, şi să trăiască, ca odinioară Apostolii, din darurile
primite de credincioşi. Osânâit ca, eretic, el fuge în Franţa, dar
aici e persecutat de Bernard

de Clairvaux şi trece în Helveţia.

În

anul 1145 Romanii, care proclamaseră, republica, îl chiamă apoi
şi-l pun în fruntea republicei lor.
Dece ani în urmă însă, pe când Frederic 1. se afla în nordul
Italiei, Papa Hadrian IV. pune Roma în interdict şi ast-fel îi sileşte pe Romani să se lepede de Arnolă.
Arnold de Brescia fuge în nordul Italiei, dar Frederic 1.,
care ţinea să nu se strice cu Papa, îl dă pe fugar în mânile
prefectului din Roma, care îl osândeşte la moarte prin furci.
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Papa
împărat

Hadrian

pe cap.

IV. îi pune apoi lui Frederic ]. şi coroana de

Ast-fel această expediţiune a fost un fel de plimbare
numai.
A

doua

expedițiune

e lungă,

şi grea.

Oraşele din nordul Italiei, nemulţumite cu posiţi
unea ce li
se crease, se ridică în protiva împăratului cu putern
icul Milan
în frunte. În acela-şi timp, murind Hadrian I V., se
aleg de-o-dată
doi Papi, Victor IV. şi Alexandru III., un susțiitor
neînduplecat,
al drepturilor papale.
În anul 1158 dar Frederic 1. trece din noii Alpii
in fruntea
unei mari oştiri.
Timp de aproape cinci ani el se luptă contra oraşelo
r italiene unite cu Alexanăru III., iese în mai multe rândur
i învingător, dar oraşele italiene adună noue puteri şi contin
uă lupta.
În curând după intrarea lui în Italia Milanul cade
după un
scurt asedii şi se închee o pace, în carei se recunose
împăratului toate drepturile, pe care le avuseră odinioară
împărații romani. Pacea nu e însă durabilă. Milanul se pune din noi
în frunte
şi lupta se reîncepe. După un asedii de oi ani, în
anul 1162,
Milanul cade din noi şi e d&rămat, ear teritoriul.
milanes se împarte între vecini. Acum învingătorul dictează condiţi
unile şi

oraşele

trebue

să primească

teşti, „Podesta“,

a fi guvernate

şi să plătiască, drept

Hapediţiunea

a treia o porneşte

de locţiitorii împă&ră-

despăgubire,
Frederic

în

mari biruri.

anul

1166,

ca

să alunge pe Alexandru III., care se întorsese din
Franţa, unde
căutase scăpare, şi să înăbuşe răscoala oraşelor condus
e de Padua,
Verona şi Cremona.
El străbate

dar peste puţin
grăbire.

până

la Roma

isbucneşte

şi ridică în scaun pe Pascal JI,

ciuma în Roma

Şi el se

retrage. cu

-

hapediţiunea a patra, în sfirşit, pe care Frederic o porneşte
în anul 1174, se închee cu o pace mai dănuitoare.
Pe când împăratul se răsboia în Italia, Germania, ajunse
se
într'o stare de anarchie. Henric Leul, puternic şi îndrăsn
eţ, nu
mai ţinea seamă de împărat şi se răsboia după placul
lui cu vecinii săi. Alţi Seniori urmaii şi ei exemplul lui şi
Se răsboiati
întte dânşii. Ear alţii, cavaleri scăpătaţi, luaseră uritul
obicei
de a. jăfui, ca nişte tâlhari, pe negoțătorii ce treceai
i pe sub ca.
stelele lor. Câţi-va, în sfîrşit, se deduseră în partea lui Alexan
dru III.
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Pe când Frederic se lupta, ca
Germania, oraşele din Italia făcuseră,
rezidiseră Milanul şi ridicaseră, drept
fortăreţă, căreia îi deduseră numele
Alexandru III.
Frederic,

de astă-dată

prea, slab,

să restabilească ordinea în
toate pregătirile de apărare,
centru de apărare, o mare
Alexandria în onoarea, lui
se retrage din faţa Alexan-

driei şi trimite după ajutoare. Henric Leul însă nu vrea să-i dee
ascultare. Ast-fel în anul 1176 Italienii câştigă la Legnano o
strălucită victorie, în urma, căreia Frederic I. închee în anul 1177
pacea

de la

Venetia,

prin

care

recunoaşte

pe

Alexandru

III. şi

le acordă oraşelor italiene un armistiţiii de şase ani. În anul 1183,

după espirarea armistiţiului, se închee, la Constanţa, şi cu oraşele
o pace definitivă, prin care se întemeiază, independenţa, oraşelor

din Italia,
Frederic I. Barbarossa
asupra Italiei.

nu

se l6pădă

de

gândul

stăpânirii

În anul 1986 el căsătoreşte pe fiiul săi Henric VI. (1190—

1197) cu Constanţa, fiica regelui din Sicilia, Roger II. (1130—1154)
şi singura moştenitoare a lui Robert Guiscard.
Reorganisarea, societăţii germane, petrecută în timpul lui

Frederic

I. Barbarossa,

e o urmare firească a, rssboaielor cruciate,

a expediţiunilor făcute în Italia şi a desvoltării culturale. Ea însă

nu sar fi s&virşit cu acea-şi grăbire, dacă Frederic n'ar fi înţeles
mersul firesc al desvoltării. Stăpânitor energic şi nemilos, când
cerea

trebuinţa,

el a pus

fr6i

cavalerilor,

care se r&sboiati între

dânşii, a dărămat castelele celor ce se deduseră pe jaf şi ast-fel
a restabilit ordinea, şi-a, asigurat libera desvoltare a claselor muncitoare,
|
Întors apoi în Germania după încheerea păcii de Veneţia,
Frederic proscrie pe Henric Leul, împarte țările lui în seniorate
mai mici şi își dă, în genere; silinţa, ca în loc de Principate mari
să creeze seniorate mai mici.
Al treilea răsboii cruciat, pe care Frederic 1. Barbarossa
îl porneşte la sfirşitul vieţii sale, în anul 1189,:se închee fără
de dânsul.
Plecând din Germania, el trece pe valea Dunării, peste Ungaria şi Serbia, la Galipoli, ear de aici în Asia Mică. El câştigă
(1190) la fconiu o strălucită victorie, apoi ia drumul spre Bagdad,
ca să-i lovească pe Muhamedani chiar în capitala lor. Pe drum
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într”o Qi de mare arşiță, el se scald
ă în
însă, Calicaânos şi e lovit de apopl
ezxie.

„2. MANUIL

apa

cea

rece a riului

1. COMNENUL,

1143—1180.

Manuil I., numit
Comnenul,

a fost una

de

unit

din

cele mai

şi cel

Mare,

strălucite

nepotul
iviri

lui

Alexie

în viața

împărăţiei de la răsărit. Om al timpului,
în care trăia, el era ca.
valer falnic şi pornit spre întreprind
eri îndrăznețe, iubitor de
pompă şi dat la plăceri şi monarch
mândru, aspru ŞI voinic.
Tatăl-săi, Joan (Caloioan), profitând
de desbinările Seldciucilor, se unise cu Principii creştini
din Siria şi cu regele Ierusalimului şi întinsese stăpânirea, bizan
tină în Asia Mică. Manuil
nu numai continuă luptele începute
de tatăl-stii, ci-şi pune în

gând

să ducă

împărăţia

sa la întinderea, ei de odinioară,

"El poartă deci r&sboaie în. Asia Mică,
în Italia şi contra
regelui Ungariei, cucerește aproape între
agă Asia Mică şi sileşte
pe Sultanii învecinaţi, pe Principii creşt
ini din Siria şi pe regele
Ungariei să recunoască, supremaţia bizan
tină,
În Italia a avut mai puțin noroc.
Când cu a doua, expediţiune cruciată, Manu
il intră în legă:

turi de prietenie cu Conrad III. şi ambii
monarchi închee alianţă
contra Norm

anilor din Sicilia, După lupte de mai
mulţi ani însă
Papa Hadrian IV. mijloceşte încheerea,
unei păci, în virtutea că.
reia se mănţine starea din nainte de
r&sbojii.
În urmă, când Frederic 1. se r&sboia cu
oraşele din Italia,
Manuil încearcă să facă cuceriri în
partea de meaqă-noapte a

Italiei şi ocupă Ancona. De astă-dată el
e respins de Frederic 1.

şi de Veneţieni.

În timpul acesta Serbia căduse şi ea
sub stăpânirea

bizantină. Profitând însă de împregiurări,
Jupanul Stefan Nemania
proclamă în anul 1165 independenţa,
Sârbilor Şi întemeiază un
nou principat sârbesc cu capitala
în Rassia (adi Novibazar). Urmașii lui, Niemanigii, st&pânesc apoi
peste 200 ani noul stat
serbesc,

19

Spre sfirşitul domniei sale, în anul 1176, Manuil 1. sufere
în Asia Mică o grea înfrângere, în urma, căreia perde toate cuceririle făcute mai nainte.
În timpul stăpânirii lui Manuil 1. Comnenul Constantinopolul, mijlocind comerciul între răsărit şi apus, devenise ear oraş
înfloritor. Această, epocă de înflorire a fost însă scurtă, şi deca.dența, a început

chiar în viaţa, lui Manuil

[. Comnenul.

3. LUDOVIC VII. CEL TÎNĂR.
1187—1180.

Capetingii chiar la ridicarea. lor în fruntea statului francez
aveai puţină autoritate faţă cu Seniorii cei puternici.
Abia, feciorul lui Filip I., Ludovie VI. (1108— 1137) a
începui să st&pâniască în Franţa, puină fr6ii volniciei senioria
le.
Ludovic cel tînăr e fiiul lui Ludovic VI.
Urcându-se ca tînăr de 17 ani în scaun, Ludovic VII., intră
în luptă cu Tibauf, puternicul Duce de Champagne, dăramă oraşul
Vitry şi dă pradă focului o biserică, în care per peste 1000
credincioși, care căutaseră adăpost în sfintul locaş.
Făcându-şi grele mustrări pentru această faptă neomenoasă,
Ludovic VI. ia, drept spăşire, parte la al doilea, r&sboiii
cruciat,
alăturea cu Conrad II].
După-ce oștirile creștine se risipesc, el cade în robia
Bizantinilor, dar e scăpat de Sicilieni.
În timpul, când tînărul rege a lipsit din țară, cârma
statului
a fost încredinţată abatelui Suger de St. Denis,
un om chibzuit

şi energic, care şi mal nainte avuse multă înriurire asupra
conducerii afacerilor.
În Franţa se iviseră, chiar mai învederat ca fă Germani
a,
primele consequenţe ale expediţiunilor cruciate,
Oraşele începuseră să înfloriască; burghesimea, devine din di în qi
mai puternică,
şi alăturea cu Seniorii puternici şi înd&rătnici se
formase şi aici
o nobilime avisată la bună-voinţa monarchuluj.
Pavorisând desvoltarea acestor elemente, regele Franţei
îşi

câștigase

putere

covirşitoare,
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Dar ţot în timpul lui Ludovi
c VII. se petrece un evenim
ent,
care dă naştere unui lung
şir de r&sboaie Și slăbeşte
pe timp
îndelungat posiţiunea regilor
din Franţa.
Cel mai puternic dintre vasa
lii regelui Franţei era Duc
ele
de Normandia, în acela-şi tim
p şi rege al Engliterei.
După

moartea

lui Wilchelm

Cuceriţorul,

Normanâia îl r&.
măsese, ce-i drept, lui Robert,
ear tronul Engliterei îl primis
e
Wilchelm II. (1087—1100), al
doilea, dintre feciorii Cuceritorulu
i,
Mur

ind acesta pe când Robert,
se afla dus cu prima expedi
ţiune
cruciată, se urcă, în scaun Hen
ric I. (1100-—11385), al treilea,
dintre frați,

care după lupte îndelungate îl
prinde pe Robert, îl
ţine 28 ani în robie şi st&pâneşt
e şi Normandia.
Murind Henric 1., lasă în urma, sa
o singură fiică, Mathilda,
Văduva împăratului Heurie V.,
care âncă în anul 1129 se căsă
.
torise. din noi cu un senior fran
cez, feciorul Contelui de Anjou,
Gottfried Plantagenet „(plentedjen
et;).
Urma deci, ca Mathilda să ocupe
dimpraună cu soţul ei
scaunul. Ea 6nsă e respinsă de
Stefan de Blois (| 1835—1154), un
alt senior francez, nepotul: de fiică
al Cuceritorului,

În faţa

luptelor dintre Mathilda, și vărul

ei, Ludovic VII.
sprijineşte pe fiiul Mathildei, Hen
ric Plantagenet, Conte de Anjou,
căruia, îi dă şi Ducatul N ormand
iei. Ast-fel Normandia se despar
te

din

noii de coroana

Engliterei.

Dar numai pe un scurt timp.
Ludovic. VII. luase în căsători
e

pe bogata,

moștenitoare a,
Ducelui de Aquitania, Eleono
ra de Guiana, o femee de rară
r&utate şi pornită spre viaţă fără
de friii. În anul 1152 el se
de-

sparte de dânsa,
Puțin în urmă Henric de Anjou
e adoptat ae către Stefan
de Valois, câștigă tronul Engliter
ei, ba se mai Şi căsătoreşte cu
Eleo

nora, şi ia în stăpânire întreaga, ei
zestre.

Ast-fel casa de Anjou, numită în
Englitera Plantagenet după
o plantă, — planta geneta, — ce
se afla în blasonul ei, ridicându-se
cu Henric II. (1 159—1189) în
fruntea Engliterei, st&pâneşte
în

Franţa, mai mult ca regele Franţe
i el €nsu-şi.

31

4.

SALADIN,.
1171—1198.

Saladin, adecă Salah ed din, ceea, ce va,
să dică „scăparea
credinței“, a, fost, Qecând cu căderea Persi
ei sub stăpânirea arabă,
primul mare stăpânitor de viță ariană
în Asia.

El sa născut în anul 1137 şi numele lui era
Jusuf. Tatăl.

s&i, Eiub, un fruntaş al Curgilor, —

vechi popor de viaţă,

ariană,
—era comandant al unei fortărețe şi dăduse fiiulu
i săi la Damasc,
unde

atunci era centrul cultural, o creştere distin
să. Aici la Da.
masc petrecuse Jusuf tinerețele sale mai
ales cu ocupaţiuni literare
.

Om

de trei-deci de ani, el a fost nevoit să însoţ
ească (1167)

în Egipet pe unchiul săi Sircul,

Wureddin Mahmud.
vine cel d'ântâiii şi
Ast-fel doi ani
zir al Egipetului şi
Om

generos,

comandantul oştirii Sultanului

Intrat apoi o-dată în viața ostăşească,
el demai destoinie oştean.
în urmă el e ridicat la rangul de mare
Viîntemeiând dinastia Eiubiqilor.

uman,

evlavios

şi iubitor

de ştiinţe,

dar mai

presus de toate oştean de rară valoare
şi cârmuitor drept, Jusuf
câştigă “apoi iubirea tuturora şi în anul
1071 pune capăt ste-.
pânirii Fatimigilor, proclamându-se el ensuși singur stăpânitor al
Egipetului şi înţemeind dinastia Etubigilor
.
După moartea lu! Nureddin (1174) el supun
e apoi Damascăl

şi toată Siria muhamedană,
Chaliful Nesser.
Ca Sultan supuie şi

şi e recunoscut

Mesopotamia

Sultan

”
şi silegte

din Asia-Mică să recunoască supremația lui.

şi de către
pe

Seldciucii

E

În anul 1187, în sfirşit, el risipeşte pe câmpi
a Tiberiadei
oştirea, creștinilor din Siria şi prinde pe regele
Ierusalimului Guido
de Lusignan dimpreună cu cei mai de frunte dintr
e conducătorii
oştirii creştine. În acela-şi an el cucereşte şi Ierus
alimul şi aproape

întreaga Birie cade sub stăpânirea, lui.

În faţa acestor succese Creştinii apuseni porne
sc al treilea,
r&sboiu cruciat, ca să, elibereze Ierusalimul, Trei
monarchi, Frederic I. Barbarossa, Filip August, regele
Franţei, şi Richard
Inimă-de-Lei, regele Engliterei, îşi unesc
puterile, ca să surpe
324523. Îst. Univ. Slavici.
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.
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statul creat de Saladin.

Saladin iese însă învingător şi moareîn

anul 1198 ca stăpân al Ierusalimului, lăsând după sine o fiică Şi
şapte-spre-dece feciori.

5. RICHARD INIMĂ DE LEG.
N89-—1199.

|

Richard Inimă de Leii, neînfrânatul
onorei şi al lui Henric II. Plantagenet.

cavaler, afost

fiiul Ele-

E şi-a petrecut copilăria şi tinerețele în nişte timpuri foarte

agitate.

_

In Englitera,
să

înfloriască

şi

can
lupta

Franța, şi în Germania,
pentru

putere

oraşele începuseră,

se urma

cu

înverşunare

între biserică şi stat,
Când Frederic 1. se lupta în Italia contra lui Alexanâru III,
în Englitera, se ridică Toma, Becket, Archiepiscopul de Canterbury,

(Chenterberi), ca să, susţină drepturile de neatîrnare ale bisericii
.
După mai mulţi ani de luptă, Henric II., om nerăbdător,
scapă

vorbele: „Ei bine! nu e între lichelele, care mânâncăi Dânea mea,
nimenă să mă scape de acest om
Puţin

în

urmă

(1170)

Toma

Becket

e asasinaţ

de

câţă-va

“cavaleri chiar pe treptele altarului.
Richard, născut în anul 1157, era băiat de 12 ani, când s'a
petrecut lucrul acesta.
Doi ani în urmă Toma Becket a fost pus între sfinți şi
după ear alţi doi ani, când Richard era tînăr de 17 ani, Henric II.

a trebuit să-şi calce pe inimă şi să îngenuncheze la mormântul
lui Toma Becket.
Şi totu-şi Henric II., tatăl lui Richard,

era un rege puter-

nic, EL făcuse o expediţiune în Irlanda şi-şi zidise chiar un palat,

în Dublin; el prinsese pe regele Scoției şi-l silise să recunoa
scă
supremaţia, engleză. În anul 1173 însă, fratele mai mare al
lui
Richard, pe care tatăl şi-l luase de coregent, se uneşte cu
partisanii lui Becket şi, încuragiat şi de Ludovic VII., se ridică
în
protiva tatălui săi,
Tot -ast-fel face şi Richard mai tărqiă,
Trecând în Franţa, el intră în legături de prietenie cu
Filip
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August, fiul lui Ludovic VII., un
monareh tînăr, dar deştept, energic şi viclean. Ba Richard se
logodeşte chiar cu sora regelui

Franţei.
De oare-ce taţăl-s&i nu voia, să apro
be căsătoria, aceasta,
Richard, îndemnat şi de mumă-sa,
care era certată cu soţul -ei,
se răsco

ală şi începe lupta. Peste puţin
însă Henric II. moare.
În anul 1189, când Richard se urcă
în scaun, se făceau în
țările apuşene pregătirile pentru
al treilea r&sboiii cruciat, de la,
care

el nu putea lipsi.

În

anul

1190,

după

-ce bătrânul Frederic 1. Barbaros
sa, plecase cu cetele lui pe uscat, Richard
Inimă de Lei şi Filip August,
amendoi
oameni

tinerişi buni

prieteni,

iai

înţelegere

şi pleacă,
pe mare.
i
În Sicilia ei fac popas. Jumcred de
Lecce, un copil din flori,
nepotul lui Roger II., care îi disputa
lui Henric, feciorul lui Frederic I., tronul Siciliei, le face o bună
primire. Şi tinerii regi
petrec

atât

de bine,

încât

în cele- din

urmă

se învrăjbe

sc şi cetățenii din Messina se răscoală.
_
Richară ia, oraşul cu asalt, desface logod
na, încheiată cu sora,
lui Filip - August şi ia de soţie pe
Berengaria, fiica regelui de
Navarra,
În timpul acesta Frederic I. Barbarossa
murise, ear oştirea,
lui se întorsese a casă. Abia o mică parte
rămăsese în Orient şi
luase, condusă de Leopold de Austria, drum
ul. spre Ptolomais.
Filip August, supărat, pleacă şi el
(1091) la Ptolomais.
După dânsul pleacă, apoi şi Richard dimp
reună cu mireasa lui.
Pe drum însă el se încurcă întrun noii
r&sboiii.
Câte-va

dintre

corăbiile

lui

fuseseră

prădate

de

Chipr

ioţă,
Drept răsbunare, el cucereşte Ciprul,
pune pe regele Isac, un
Comnen, în lanţuri şi dăruieşte coroa
na, Ciprului lui Lusignan,
fostului rege al Ierusalimului, Apoi
îşi serbează cununia şi pleacă,
la Acea, pe care o şi cucereşte.
Acum să aflaii, în sfîrşit, cu toţii în
faţa lui Saladin.
Chiar în timpul asaltului dat asupra
tăriilor de la Acca
încă Richerd turbură, buna, înţelegere
. -Cel d'ântâii, care a urcat
zidul, ca să înfigă în el steagul creştinesc
, era, Leopold de Austria.
Richard dă poruncă să-l îmbrâncească
oştenii, ca să cagă în şanţ,
Ast-fel Leopold pleacă supărat. Filip
August, Supărat, şi el, de
asemenea pleacă, lăsând în urmă numa
i vre-o 10,000 luptători.
Richard, rămas Singur, continuă lupte
le şi câştigă la Arsuf

84

o victorie strălucită, Duşmanii lui însă din
di în di se sporesc,
ear trupele lui scad merei.
El închee deci un armistițiu, pe trei ani, cu
Saladin. În timpul acestui armistiţii Saladin şi Richard se
văd adese-ori şi petrec ca doi buni

prieteni

împreună.

Dar pe când Richard petrece în ţările de la Răsări
t, fratele
stii, loan Fără de Ţară, se pune în legătură
cu Filip August şi
ocupă el 6nsu-şi tronul Engliterei. Perq6nd
dar nădejdea, că va,

mai

primi

ajutoare,

ca, după

espirarea,

armistiţiului

să

urmeze

r&sboiul cu mai mult succes, Richard se întoarce în
Octomvrie 1192

a casă.

-

Pe drum îl apucă o furtună şi-l aruncă spre coaste
le Dalmației. Ast-fel e nevoit să urmeze drumul pe uscat
chiar prin
țările lui Leopold de Austria.
Deşi pusese haine de hagiu, el e recunoscut, prins
şi aruncat de Leopold în temniţă.
Mulțumită intervenirii împăratului Henric VI, Leopo
ld îi

pune,

ce-i drept,

pentru

o mare sumă,

în libertate;

dar

apoi

îm-

păratul el Ensu-şi îl aruncă în robie şi cere o mai mare
sumă,
ca să-l pună în libertate.
Astfel abia în anul 1194 ajunge Richard să se întoa
rcă din

noi

în Englitera.

El se încoronează din noii, iartă pe fratele săi, apoi
trece
în Normandia şi începe răsboiul contra lui Filip Augus
t.

În timpul acestui r&sboiii el şi moare om âncă tinăr,

Un cavaler, Vicontele Guidomar de JAmoges, găsise
o comoară,—aşa se dice. Richard, om cheltuitor Şi darnic, avea,
mereii
nevoie de bani. El cere deci o parte din comoara, găsită.
Guidomar

refusă, Richard îi asediază
mite la acest asedii.

castelul şi moare în urma, rănii pri-.
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XII.

TIMPUL

ASANIDILOR.

1 I0A4ANITȚIU.
1197—1207,

Bulgaria

gemea

nuil Î. Comnenul

sub jugul

bizantin,

grei

în timpul

lui Ma.

şi mai grei âncă, după moartea,
acestuia,

Feci

orul lui Manuil, Alexie II.
(1180— 1183), un copil: nevirstnic, e r&sturnat, şi ucis de
Andronic, un unchii al său. Pe
Andronic îl răstoarnă
âoi ani

în urmă

Isae

II, Anghel (1185—
1195), un om desfrânat şi slab
de ânger, care se aliază cu Sala
din
contra, lui. Frederic 1. Barbaros
sa. Pe acesta, îl răstoarnă
chia
r
fratele stii, Alexie 111. care
îi scoate ochii şi-l aruncă în temn
iţă.
Isac II., ureându-se în scaun,
cere mâna fiicei regelui ungar
Ba III. (1173—1196); Bela
însă, deşi mai nainte recunosc
use
supremaţia bizantină, nu-şi dă
invoirea decât pentru o mare sum
ă
de bani. Ca să poată plăti sum
a aceasta, şi să acoperă şi cheltuielile nuntei sale pompoase,
Isac pune biruri de tot grele,
În țările, care făcuseră odinioar
ă parte din ţaria, bulgară, se
ivise însă în timpul acesta un
noi popor, care nu voia să mai
poarte şi sarcina aceasta.
Coloniștii romani, care în timp
ul lui Aurelian se retrăseseră
pe ţărmurul arept al Dunării,
ai trăit în tot timpul invasiunilor

“barbare,

ca păstori,

pe

vîrfurile

munţilor

şi prin

văile măi adăpostite. Ast-fel nici că se mai
făcuse amintire despre dânşii.
| Sporiţi însă, ei încetul cu înce
tul se respândesc prin văile
“mai largă şi după sute de ani
ies ear la, iveală ca popor v6nj
os
şi trainic.
În anul 1185 doi Români, fraţi
i Petru şi Asan se pun în
fruntea, Românilor Şi-i îmbărbăt
ează, şi pe Bulgari să scuture
jugul
bizantin.
,
Ioaniţiu e fratele mai mie al
acestor doi fraţi, care au întemeiat statul bul
garo-român,

cu

capitala

în Târnov

a,
Fraţii săi, care se întitulat Dom
ni, „Domini Vlachorum, et
Bulgarorumi, Sai aliat cu Cum
antă şi cu Sârbă, ear Isac Angh
el
a fost ajutat de socru-săi Bela
III. În anul 1189, când Frederic
I.
“Barbarossa intrase în conflict cu
Isac Anghel, ei oferiseră împ&-
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ratului apusean un ajutor de 40,000
20,000 luptători din partea Sârbilor.

În acela-şi timp

un

luptători

alt Român,

căruia

din partea lor
i

şi

Bizantinii

îi die
Chrysos, ridicase pe Românii din Macedonia
în protiva Bizantinilor.
Ioaniţiu, băiat tînăr pe la începutul
acestor lupte cu deosebire sângeroase, fusese trimis
ca ostațee la Constantinopol,
unde a petrecut timp mai îndelungat.
Asan,

cel mai

mare

intre

fraţi,

care

e considerat

ca, întemeetor al Dinastiei Asanidilor, moare
asasinat de Pancu, un
văr al săi. Acum Ioaniţiu fuge din
Constantinopol şi ia domnia,
alăturea cu Petru.

În anul 1197, doi ani după-ce Alexie III.
resturnase

pe fratele săi, e asasinat şi Petru, şi Ioaniţiu
rămâne singur Domn al
Românilor şi al Bulgarilor,
În timpul acesta; Creştinii apuseni
făcea pregătiri pentru
0 nouă expediţiune cruciată, care
se şi porneşte. Cruciații însă,
mai nainte de a trece în Asia, vin
la Constantinopol, răstoarnă,
pe Alexi€ III. Şi ridică ear în scaun
pe Isac II. Anghel dimpreună
cu fiiul stii Alexie IV. De oare-ce
însă Alexie IV. nu se ține de
făgăduinţele, pe care le făcuse, Cruciații,
ajutați şi de Ioaniţiu,
răstoarnă şi pe Alexie IV., desființează
împărăţia. bizantină şi
întemeiază
o împărăție latină,

”

Ast-fel Ioaniţiu intră în legături cu
lumea apuseană. Cedand
stăruinţelor scaunului papal, el primeşte
unirea, cu biserica apu-

seană,

şi în anul

1204

(25 Fevruarie)

Papa

Inocenţiu

IIL emite
o bullă, prin care îi dă lui Ioaniţiu
titlul de rege al Românilor
'şi al Bulgarilor şi însărcinează pe Cardinalul
Leon de Santa Croce
să asiste la încoronarea, lui.
|

Încoronat, Ioaniţiu trimite o strălucită solie
la Constanti-

nopol, ca să salute pe împăratul latin,
Balduin 1. de Flandra,
amicul şi aliatul săă.
Balduin însă îi dă un răspuns insolent,
vestindu-l, că nu
prietenie, ci supunere şi umilinţă cere
de la, dânsul.
Ast-fel se produce un conflict grav,
în urma, căruia, Ioaniţiu
dă, ascultare oraşelor greceşti, care
cereaii ajutor de la dânsul.
În primă-vara anului 1205 Balduin de
Flandra, şi Ioaniţiu
se întâlnesc apoi la Adrianopol, ca,
să-şi măsoare puterile într'o
bătălie de tot sângeroasă. Câţi-va
dintre cei mai aleşi cavaleri
ai Latinilor rămân morţi pe câmpul
de bătălie, ear Balduin, îm-
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păratul latin el 6nsu-şi, cade în robia lui Ioaniţiu, care-l
pune în
lanţuri şi-l trimite la Târnova.
Atât stăruințele Papei, cât şi silințele răsboinice
ale Latinilor rămân zadarnice : Joaniţiu, neînduplecat, continuă,
a-și întinde
stăpânirea, ear Balduin moare în temniţă.
Puțin în urmă un alt cavaler al Cruciaţilor, Bonifa
ciu de
Montferrat, Regele Tesalonicului, cade în luptă
cu cetele lui
Toaniţiu. .
În anul 1207, în sfîrşit, Ioaniţiu e găsit mort în cortul
săă.
După moartea lui Ioaniţiu aveai să urmeze în scaun
Joan
Şi Alexandru, feciorii lui Asan, amândoi âncă, copii. Se
urcă însă
în scaun Borilă, un nepot de soră al lui Asan, care
închee pace

“cu

Henric

LI (12
— 06
1216),

noul

împărat

latin.

Eară Ioan, feciorul lui Asan, fuge mat ântâii la. Cumani
,
apoi la Ruşi, de unde, ajuns om tînăr, se întoarc
e cu trupe de
ajutor şi răstoarnă pe Borilă.
loan Asan, căsătorit mai ântâit cu Princesa Maria,
fiica
regelui Andrei II. din Ungaria, apoi cu Irena, fiica
lui Teodor
Comnenul, Despotul Epirului, a fost cel mai însămn
at intre

Asaniqi,

un

Domnitor

nu atât de r&sboinic,

În timpul lui domnia bulgaro-română
stâng al Dunării.

2, DOGELE ENRICO

cât energic şi înțelept.

sa întins

şi pe
|

țărmurul

DANDOLO.

n92-208.
Enrico Dandolo e întemeetorul puterii maritime a
Veneţiei.
Născut în anul 1108, el şi-a petrecut copilăria şi
tinăreţele
în mijlocul lucrării neobosite, prin care concetățenii
săi s'ai îmbogăţit. Corăbierii venețieni transportati trupe şi
călători, mărfuri
Şi provisiuni, ear negoţătorii venețieni mijlociai
întregul schimb
de averi între Răsărit şi Apus. Ast-fel în timp
de câte-va deci
de ani s'a adunat multă, lume şi multă bogăţie
în Veneţia. Urmarea, firească a fost un lung şir de lupte pentru
putere, care
ameninţai chiar existența, republicei veneţiene..
Enrico Dandolo a petrecut o lungă viaţă în aceste lupte.
|
În anul 1172, când el era om de 64 ani, massel
e venețiene
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Dogele

nu poate

covîrşi

Nici

un

act, marele consiliu
magiore), compus din
(consiglio
480 cetăţeni aleşi, şi Sig
noria compusă, din
şase sfetnici, Reorganis
ată, ast-fel, Veneţia
devine unul din cele
mai consolidate state.
Ea avea, însă qot rivali
primejdioşi, Genova ŞI
Constantinopolul, care de asemen
ea, mijlocia comerciul
între Răsărit Şi Apus.
De aceea, în timpul lup
telor dintre Frederic 1,
Barbarossa, Şi ora-

întinde Stepănirea
Frederic.

bizantină,

în

Italia,

Venețienii
IN

se

unesc

cu

În anul 1178 Enrico
Dandolo e trimis în
solie ia Constantinopol. Manuil I., înt
ăritat âe tonul plin de
mân
drie, în care îi
vorbia, Veneţianul băt
rân, dă poruncă să-i
sco
ată
ochii. Dandolo
însă nu numai că nu-şi
perde pe deplin vederile,
ci nou6-spre-dece
ani în urmă, în anul
1192, om de 84 ani,
ajunge chiar Dose,
Moşneag cu putere
neinfrântă, el mai luc
rează, ca, Doge,
timp de âncă 13 ant
|
Cu aceşti 13 ani se înc
epe cea maj strălucită
epocă în viaţa
Veneţiei.
Ca, să slăbiască pe Gen
ova, Dandolo -ia sub
ocrotirea Veneţiei mai multe din ora
şele de

cea atunci puternică,

Pisa

sufere

pe continent, între care
Şi Padua

în anul 1195 o grea
şi e silită să intre şi
înfrângere
ea, sub ocrotirea veneți
ană.
Ca să slăbiaseă Constanti
nopolul, Dandolo supune
maj multe
oraşe de pe coastele dal
matice şi închee un tra
ctat; de comereiă
cu regele Armeniei,
În anul 1202, în Şfirşit,
Dandolo porneşte asupra
tinopolului.
Constan|
Cavalerii din trile apu
sene pregătiseră o uou
ă expediţiune
cruciată şi cereai ca
Venețienii să transport
eze oastea Şi provi-
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îi

În urmă Dandolo îi înduplecă pe
Cruciaţi să facă o expediţiune asupra Constantinopolului.
Pecând Creştinii apuseni se luptait
contra, Păgânilor, Bizantinii, deşi Creştini şi ei, căutat de
treburile lor, ba, Isac II. Anghel chiar
se unise

cu

Salain

contra

lui Frederic

].

Barbarossa.
„Era deci uşor lucru de at convinge
pe cavalerii cruciați, că succese dăinuitoare

nu

vor pute să obţie decât; în unire
cu Bizantinii, luptându-se din Constantinopol
contra, Păgânilor. Ast-fel ei

dai ascultare lui Alexie 1V., care cerea,
ca, Cruciații să

răstoarne
pe Alexie III. şi să ridice ear în scau
n pe acum orbul Isac Anghel, promițând, că în schimb va, prim
i unirea, cu biserica Apusului Şi se va lupta alăturea cu Cruciații.
|
În anul

1203

(17

Iunie)

Cruciații iai

Constantinop

olul cu
asalt şi ridică în scaun pe Isac Angh
el dimpreună cu fiul săi
Alexie IV. De oare-ce însă Alexie IV.
nu se ţine de vorbă, în
anul 1204 (12 Aprilie) intră din noi
în Constantinopol, îl r&stoarnă şi pe Alexie IV. şi desfiinţează,
împărăţia bizantină,
Dandolo, preocupat, maj presus de toate
, de mărirea patriei
sale, ia, pentru Veneţia ceea, ce îi trebu
ia, Veneţiei, ca, să poată
fi stăpâna mărilor, — deci o parte din
oraşul Constantinopol, ora. .
şele mai însămnate de pe ţ&rmurii
Mărik-Negre, câte-va insule
din Marea, Egeică şi din cea Ionică,
coastele Adriaticef şi Creta,
Restul împărăției se împarte ast-tel,
ca Veneţia să aibă puterea covirşitoare.
Balduin de Flandra stăpâneşte, ca împă
rat latin, Constantinopolul şi cam a patra parte din împărăți
e.
Bonifaciu de Montferrat înfiinţează un
regat la Tesalonic, |
Gottfried Villeharduin înființează un prin
cipat în Morea.
În acela-şi timp câţi-va principi bizantini
se susțin în deosebite părţi ale fostei împ&răţii ca domn
itori înpependenţi. Ast.fel Epirul rămâne sub Michai! Anghel, ear
în Asia se înființează
două împărăţii, una a, Niceei şi alta a Trap
ezuntului.

Se declară, în sfîrşit, unirea celor două

neţian, odraslă a. familiei Morosini,
din Constantinopol.

Întorcându-se
cu sine, ca, trofee,
podobesc şi astădi
artă, aceşti patru

biserici, Şi un ve-

e ridicat în scaunul patriarehal

în anul 1204 la Veneţia, Enrico Dandolo
aduce
cet patru cai de bronz suflat în aur, care
îmintrarea bisericii St.-Marco. Preţioase opere
de
cai ai împodobit odinioară arcul de triu
mf al
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lut Neron, a fost mutaţi în urmă pe arcul de triumf al lui Traian, ai fost duşi mai în urmă de Constantin cel Mare în
tală, ear de aici în nainte sunt fala Veneţiei.
Napoleon

I. Bonaparte

i-a ridicat,

Paris; dar după căderea lut Napoleon
cul ales de Dandolo pentru dânşii.
Anul

următor,

om

de 97

cei drept,

noua, capi:

şi

i-a dus

la

ei ear. ai fost puşi la lo-

ani, Enrico

Dandolo

ia

parte

la

bătălia, de la Adrianopoi şi scapă prin înţeleapta, lui conducere
rămăşiţele oştirii latine. El moare apoi în urma ostănelelor prea,

mari şi e înmormântat în biserica Sfinta, Sofia.

3. IOAN FĂRĂ DE ȚARĂ.
1199—1216.
Ioan, fiatele mai mic al lui Richard Inimă de Lei, n'a fost
horopsit,

cum

sar

put6

crede judecând

după, porecla lui.

= Tatăl-săă, care-l iubea mai mult ca. pe cel-l-alţi fraţi, îi dă-.
ruise a, treia parte din domeniile coroanei, ba avea de gând să-l
lase chiar moştenitor al coroanei. Ast-fel numai Gin glumă, ca
întrun fel de ironie, i se dicea, Ioan Fără de Țară.
Cu timpul însă gluma adevăr s'a făcut.
Ţiind seamă de dorinţa tatălui săi, Richard lasă tronul fratelui săi, ear nu nepotului săi Gotffried, care, ca fiii al celui
mai

mare

Ajuns
toreşte cu
Hugo de la
Hugo,

dintre

frați,

avea, cele mai

mari drepturi de moştenire.

ast-fel rege, Ioan se desparte de soţia sa, şi se căsăIsabella Contesa, de Angouleme, mireasa Comitelui
Manche.
simțindu-se insultat, cere intervenirea regelui Filip

August; ear acesta, profită de ocasiune şi-l declară pe loan
spuiat de toate ţările, pe care le avuse, ca vasal, în Franța.

de-

În timpul acestui răsboiă el mat intră apoi în conflict Şi cu
Papa Inocenţiu III, caxe-l excomunică. Ca să scape de excomunicare, Ioan îi dăruieşte apoi -(1213) scaunului papal Englitera,
a, căreia, coroană o primeşte ca vasal al Papei. El sufere apoi în
anul 1214 o grea înfrângere la Bouvines Şi, când se întoarce a,
casă, mai marii Engliterei nu mai vor să-l recunoască de rege al

lor. Ca, să-i înduplece, el subscrie şi întăreşte cu jurământ „Magna
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care

(1215),

Charta“
glezeşti.

e

-

întregei

basa

en-

constituţionale
-

vieţi
-

Prin această carte de drepturi se hotăreşte, că Regele nu
poate să impună nici vamă, nică contribuţiuni noue decât cu învoirea unet adunări (parlament) generale și că nimeni nu poate

să fie arestat decât în virtutea unei sentențe judecătoreşti.

Ioan face, ce-i drept, încercarea, de ai supune din noii pe
Baroni şi obţine de la Papa deslegare pentru jurământul făcut,
dar el moare anul următor. -

4. ANDREIU II. IEROSOLIMITANUL.
1208-1285.
Andreii II. e un fel de loan Fără de Ţară al Ungariei.
- Regatul ungar, întemeiat de Stefan cel Sfint, nu numai sa

susţinut, dar a şi evescut în întindere. Ce-i drept, câţă-va dintre
regii Ungariei aii trebuit să se declare vasal, fie ai Germaniei,

fie at Bizantinilor;, ear alţii însă şi-aii întins stăpânirea şi asupra

7 şi Coloman (1095
— 1095)
țărilor invecinate. Ast-fel Ladislau (107
1196),
—1114) ai supus Croaţia şi Dalmația, ear Bâla Il. (1173—

care la începutul domniei lui se declarase vasal al lui Manuil |.
Comnenul, în urmă nu numai a recucerit Croaţia, şi Dalmația, ci
Cara întins stăpânirea ungară atât spre Bulgaria, căt şi peste

paţă, în Galiţia.
Andreiii II. e fratele mai
După

moartea

lui Bela

— 1204), fiiul reposatului rege,
Ladislau,

fiul

lui Emeric.

şi ocupă el 6nsu-și scaunul.

mic al lui Bâla III.

III. se urcase în scaun Emeric (1196

ear după

Andreii

moartea acestuia urma

răstoarnă

însă pe nepotu-stii

i

Ast-fel chiar dintru început Andreiii II. are să se lupte cu
Magnaţă în toate timpurile foarte înclinați spre r&svrătire.
În anul 1213 soţia lui, Gertruda, o femee pătimaşă, cade
jertfă unei conjuraţiuni.
În timpul acesta, preoțimea din țările apusene făcea toate
Lumea
opintirile, ca să pună la cale o nouă expediţiune cruciată.
apuseană era însă preocupată de alte griji.

Ast-fel în anul 1212 se pornise expediţiunea copiilor,

cea

9

mai fâră de

rost

din

toate întreprinderile

oameni.

făcute

vre-o-dată de

Ă

Pornind din gândul, că expedițiunile de până acum
ai r&mas zadarnice, fiind-că fuseseră făcute de oameni
păcătoşi, şi
sperând că părinții vor pleca şi ei după-ce vor fi
plecat copiii,
preoțimea, a explicaţ, cuvintele Mântuitorului: „Lăsaţ
i copiii să
vie la mine“ în înţelesul, că copii sunt meniţi
să câştige stăpanirea sfintelor locuri. Ast-fel deci şi ear deci de
mit de copii ati
pornit l& drum şi unit ai perit de oboseală,
de foame ori de boale, alţii s'a înecat în mare, ear alţii aii cădut
în mânile păgânilor şi aii fost vânduți ca sclavi.
În urma acestui desastru mai mulţi cavaleri din
ţările apusene se simt îndemnați a porni o nouă expediţiune
cruciată. Între

aceştiae şi Andreiii II., care pleacă în anul 1217 cu oştirea
sa la,

Ierusalim, câştigă mai multe victorii, dar sufere
în cele din urmă,
pe muntele Zeborului, o grea, înfrângere.
Întorcându-se apoi a casă, Andreiii II. e din noi
strimtorat
de Magnaţi şi în anul 1222 trebue să subscrie
şi să întărească

cu jurământ „Bulla de aur“,

un fel de »Magna

Charta“ a Un-

gariei, prin care li se acordă Magnaţilor şi Nobilil
or cele mai întinse privilegii.

5

FREDERIC

II.

1197—12380.

Frederic II., fiiul lui Henric VI. şi al Constanţei de
Neapoli,
a fost cel mai mult incereat dintre monarchii evului
mediii.
Om frumos, inteligent, de o fire deschisă şi voioasă
şi înzestrat cu multă tărie de voinţă, legiuitor, poet,
artist Şi în ace-

a-şi timp om de stat şi oştean de frunte, el, nepotul mult iubi-

tului Barbarossa, era parcă născut
marii monarchi ai Europei. A trăit
poarele apusene nu erai capabile de
Tatăl-stii, preocupat de visul:
făcuse

a nume, ca să devie unul din
însă întrun timp, când poîntreprinderi mari.
stăpânirii universale, care-l

pe Barbarossa, să apuce drumul spre Bagdad,

îşi asigurează

tronul Siciliei în luptă grea cu Tancred de Lecce şi
cu partisanii
lui, apoi se întoarce 1n Germania, înfrânge din noi
puterea Guel-
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filor şi restabileşte şi aici autoritatea
gureze

intră

pentru

în

Hohenstaufi

negoţieri

cu

Principii

Ca, să asi-

scaunului săi.

succesiunea

germani

la

tronul

şi le

Germaniei,

promite

el

acestora

dreptul de moştenire până chiar şi în linia femeiască, Ast-fel fiiul
săi, Frederic, îndată după naşterea sa, chiar mai nainte de a, fi

fost botezat, e ales rege şi urmaş presumtiv al tatălui său.
Henric VI. moare însă tref âni în urmă, mai nainte de a fi
asigurat succesiunea, şi acum Principii germani ridică în sccun
pe Filip de Şvabia

(1197—

1208),

al doilea dintre feciorii lui Bar-

barossa. Bar duşmanii Hohenstaufilor pun în faţa lui Filip pe
feciorul lui Henric Leul, Othon IY., care e sprijinit şi de Papa
|
Inocenţiu III.
Pecând aceştia se luptă, între dânşii, Frederic, care nu împlinise âncă patru ani, când tatăl-săi a murit, se luptă cu mai
marii Normanilor din Sicilia. Mumă-sa, femee neajutorată, declară
pe fiiul ei vasal al scaunului papal. Murind apoi puţin în urmă,
lasă, epitrop pe Papa Inocenţiu III.
În anul 1208 Filip de Șvabia moare ucis de Othon de Wittelsbach şi Othon IV. (1208—1215) rămâne rege al Germaniei,
primeşte.de la Papa şi coroana împărătească.

ba

În acela-şi an Papa, îl declară major pe Frederic, atunci
băiat de 14 ani, şi-l căsătoreşte cu Constanţa, fiica, regelui Aragoniei şi văduva r&posatului rege ungar Emeric, o femee de 24 ani.
Othon IV., ajuns o dată împărat, susţine şi el drepturiie
scaunului împărătesc şi ast-fel se pune în conflict cu Papa Inocenţiu III., care-l excomunică şi-l declară detronat, stăruind ca
Principii să aleagă în locul lui pe Frederic.

Ast-fel, tînăr de 18 ani, Frederic II. pleacă în anul 1211 în

Germania, ca să ocupe scaunul părinţilor săi.
Sprijinit de Principii germani, el se luptă timp de patru ani cu
Othon IV ; ear după-ce Othon IV. se aliază cu Ioan Fără de Țară,
Frederic II. închee şi el alianţă cu. Filip August.

Astfel lupta de la Bouvines hotăraşte şi soarta lui Othon IV.

În anul 1915,
Frederic II. e
perde averile
ani în urmă,
- Abia, de
vieţii lui.

când Ioan Fără de Ţară subscrie „Magna Charta“,
încoronat rege al Germaniei, ear Othon IV. îşi
şi se retrage în castelul -Harzburg, unde moare trei
aici

înainte

se

încep

îns8

marile

încercări

ale

.
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Âncă în timpul luptelor dintre Filip de Şvabia şi Othon IV,
coroana

germană,

perduse

mare

parte

din

domeniile

ei şi

a tre-

buit să renunţe la multe prerogative. Frederic II. trebuia, cu toate
aceste, să le facă Principilor noue concesiuni.
- Ce să fie sprijinit de scaunul papal în Germania, el a renunţat la scaunul regal din Neapoli în favorul fiiului săi Henric.
Ţinea cu toate aceste să st&pâniască şi Sicilia, de oare-ce numai
ast-fel putea să realiseze visul de domnie universală al lui Bar-

barossa,.

|

Şi el are, la început, noroc.
Principii Germani recunosc dreptul de succesiune al lui Henric, şi în anul 1220 Frederic II. are mulţumirea, de a-şi: vedâ feciorul încoronat rege roman. În acela: şi timp moare Inocenţiu III.

şi urmaşul lui, Honoriu

III,

admite,

în schimbul

unui şir de

concesiuni, unirea Siciliei cu imperiul şi-l încoronează pe Frederic II.

între angagiamentele luate de Frederic Il. era şi acela, că
va întreprinde o expediţiune cruciată. Timpul trecea însă fără-ca,
el să poată porni această expediţiune. Făcuse, ce-i drept, toate
pregătirile, însă nici în Sicilia, nici mai ales în nordul Italiei or-

dinea, nu era asigurată.

|

Papa îi acordă în mai multe rânduri amânarea expediţiunii
şi-l înduplecă să se căsătorească, după moartea, Constanţei, cu
Jolantha, fiica fostului rege de Ierusalim Ioan de Brienne, pentruca ast-fel

să-l angageze

cu atât

mai

vîrtos.

Murind îns Honoriu III., se urcă in scaun Grigorie IX.,
un om. mai nerăbdător, care-l excomunică pe Frederic II.
Acum Frederic II. pleacă, dar pe drum se bolnăveşte şi e
nevoit

să se întoarcă.

Papa îl declară detronat şi stăruie,
alt rege în locul lui.
Frederic

pleacă

din noi

în anul

ca Germanii

să. aleagă

1228.

Pecând însă el se lupta în ţările de la răsărit, Papa stăruia
în Germania pentru răsturnarea Hohenstaufilor, trupele papale
cuceriseră regatul Neapolului, osaşele din Italia se r&sculaseră,
ear preoțimea, catolică din Orient predica, contra lui, ba uneltiu
chiar asasinarea lui.
Ast-fei Frederic II. închee cu Alcamil, Sultanul Bgipetului,
un armistițiu pe dece ani şi o învoială, în virtutea căreia se
încoronează în anul 1229 rege al Ierusalimului şi recâştigă, ca
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ca soț, al Jolanthei, r&posată la 1997, aproape
ştinii at stăpânit mai nainte.
Papa

însă

nici cu atât

Vă&d6nd aderenţa,
el închee, ce-i drept,
prin care Frederic II.
luptă. Ast-fel în anul

nu

mai

de care se bucura Frederic Il. în Germania,
în anul 1230 pacea de la San Germane,
e absolvat, dar preoțimea catolică urmează
1235 chiar - Henric se resvrăteşte şi ridică

cu Guolfii, înapoiându-le ţările,

iartă pe fiiul său

şi

le stăpâniseră
c
pe care

nainte.

Doi ani în urmă
narea, ca rege roman,
trece

ce Cre-

e mulţumit.

armele în protiva tatălui săi.
Frederic II., învingător şi de astă-dată,

se împacă

tot ceea

în Italia,

el obţine de la Principii germani încoroa lui Conrad, al doilea fecior al săi, apoi

ca să înăbuşe

răscoala

stirnită de oraşele grupate

împregiurul Milanului.
În timpul acestei campanii el căsătoreşte pe Enzio, cel mai
iubit dintre feciorii săi, dar copil din flori, cu o princesă de Sardinia, şi în ciuda, protestărilor Papei îl proclamă rege al Sardiniei.
Papa Grigorie IX. îl excomunică din noi, îl declară de
sperjur, de eretic şi de pângăritor al celor sfinte şi provoacă pe
supuşii

lui să-i refuze

supunerea,

ear pe Principii creştini să por-

niască o cruciată contra luj.
Timp de dece ani Frederic

II. se luptă

ridicaţi

lui,

de scaunul

papal

asupra

puterile lui scad mereu,
În anul 1246 Principii germani

contra

şi în timpul

lupte

alegîn locul lui pe Ducele

de Turingia Henric Raspe (1246—1247), ear după
stuia pe

duşmanilor
acestor

Pilchelm de Holanda (1247—1256),

moartea, ace-

ear Conrad e restrîns

la o mică parte din Germania. Ast-fel Frederic Il. nu mai primeşte pentru continuarea luptelor nici un ajutor din Germania
şi sufere

în anul

1248

o grea, înfrângere

la Parma.

Anul următor Enzio cade în robia Bolognesilor, care-i curmă
firul vieţii.
În anul 1250, când moare, Frederic II., monarchul odinioară
atât de puternic,

stă singur

şi părăsit.
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6. DIINGHISCHANUL
Mort

la

TEMURDȘI.

1226.

Departe în fundul Asiei, pe câmpiile sterpe
şi pe platoul Gobi cel âncă mai sterp sai prăsit
dalnice popoare. De acolo aii fost mânate spre

ale Mongoliei
cele mat prăapus şi spre

meagă-di oardele neifrânate şi. mai presus de toate flămânde, care

timp de peste o miie de ani ai ţinut Asia, şi Europa în frământare.
Chinezii, popor de oameni muncitori şi ajunşi la un înalt
stadiu de desvoltare socială, aii ridicat, ca să se apere de aceşti
năvălitori, zidul de despărţire, una din cele mai colosale lucrări

omeneşti.

Şi totu-şi numai

prin o oaste de 800,000 de oameni

risipiță de-a lungul zidului ai putut să-i ţină pe năvălitori la hotar.
ln timpul lui Ioaniţiu se iveşte, în sfirşit, sus pe platoul
Gobi un om, care trece şi zidul chinezesc.
Acest om e Temurdşi, cel mai neîndurat dintre toți marii
biruitori

ce sai

ivit pe faţa, pământului.

Temurdşi, un Mongol născut, precum se dice, în anul 1154,
nu iese la iveală decât pe la anul 1200, ca bărbat ajuns la qeplină maturitate. În timp de câţi-va ani, până la anul 1206, el
supune toate oardele de pe şesul Gobi şi e proclamat; DjinghisChan, adecă „prea puternic Chan“ al Mongolilor.
Puindu-și apoi reşedinţa la Carăcorum, Temurdşi organisează
pe supuşii săi nomadi şi în anul 1211 trece zidul chinezesc, ia
Peching-ul cu asalt şi-i impune împăratului un tribut anual.
Din China el se întoarce peste Mongolia spre Marea Caspică,
îi supune pe Tătari şi îşi adună o oaste de 600,000 luptători.
În fruntea, acestei oştiri, în sfârşit, el şi feciorii săi cuceresc,
pradă şi pustiesc ţările atunci înfloritoare din centrul Asiei, începând din Bochara peste Iran până în valea Indului.
După legile croite de Temurdşi pentru Mongolii săi răsboirea
e cea mai de căpetenie datorie şi neîndurarea faţă cu cei învinşi
e cea dântâii maximă de stat. Ast-fel Mongolii dedeaii pradă
focului oraşele şi satele, prin care treceaii, şi tăiat fără de milă
ori duceau în robie pe cei învinşi.

În ajunul morţii sale Temurdşi lasă

urmaş al săi pe fiiul

săi Oetai-Chan, căruia îi dă stâpănirea Mongoliei şi a Chinei.
Restul întinsei împărăţii se împarte între cei-Valţi fraţi ai lui

Octai.. În deosebi ţările de la Marea Caspică le primeşte BatuChan, un nepot (?) al lui Temurdşi, care începe apoi cuceririle în

Europa

şi înaintează

(1237—1241)

la hotarele Germaniei,

peste

Rusia, şi Ungaria

7, OHANUL CUTHAN,

până,

- -

Cuthan € cel din urmă Chan al Cumanilor.
Cumanii aşedaţi la poalele orientale ale Carpaţilor, adecă
aică în ţara noastră, în curend după sosirea lor ai devenit unul

din

cele mai însămnate popoare în Orient.
Petru şi Asan, ridicându-se în protiva

|

stăpânirii

bizantine,

se aliază cu Cumanii. Ioaniţiu are şi el cete de Cumani în oastea,
lui. loan Asan fuge, âncă copil, la Cumani şi cu ajuter primit

de la Ruşi şi de la Cumani îl răstoarnă pe Borilă.

Însă tocmai în timpul. acesta, se iveşte în Asia Temurdşi.
Rusia, împărţită şi acum, ca pe timpul năvăliriă Cumanilor,
*
în mai multe principate, nu putea să-i oprească pe Mongoli la
Marea Caspică,
Simţind apropierea primejdiei, Chanul Chutan se uneşte cu
vecinii săi ruşi, şi âncă în viața lui Temurdşi, la anul 1228 (9), Cumanii uniţi cu Rușii sufăr în sângeroasa luptă de la Calea o

grea

înfrângere.
Cuthan. urmează cu toate acesţe lupta şi-l respinge în două
rânduri pe Batuw-Chan; în anul 1235 însă el sufere o nouă înfrân-

gere. O parte din Cumani scapă prin văile mai adăpostite, ear
restul, vre-o 40,000 de familă, trece în Ungaria, şi se aşeaqă, în
valea rîului 'Tisa, la, locurile, care şi astă-di se numesc Cumania.
Regele Ungariei, Bla IV. (1235—1270) nu numai primeşte
pe Cumanii conduşi de Cuthan, dar le acordă chiar şi privilegii
întinse.
i
i
,
Urmărind pe Cumani, Mongolii lui Batu-Chan străbat apoi prin

"trecătoarea Rodnă şi prin cea de la Borşa, pradă, şi pustiese
în mod înfricoşat văile mai largi ale Ardealului şi câmpiile Tării

Ungureşti,

alungă pe Bla

IV. din ţară şi înaintează

„ Liegnite, unde aii prima ciocnire cu Germanii.
„Aici Batu-Chan primeşte veste despre moartea
Chanului Octai şi se întoarce răpede înapoi.
33,525. Ist. Univ. Slaviă.

.

până

la

Djinghis7

|
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În anul!

1242 apoi

Batu-Chan înființează,

„oardei

stăpânirea,

de aur de la, Chipeiac“ şi-şi pune reşedinţa la Sarai, în valea
rîului Volga, de unde stăpâneşte toată Rusia.

XIII. TIMPUL

LUI

RADU-VODĂ

NEGRU.

1, NEGRU-VODĂ BASARAB.
După o miie de ani de suferinţe şi de îndelungă răbdare
ies, în sfirşit, la iveală şi Românii, pe care împăratul Aurelian
îi lăsase

în Carpaţi.

Văile mai largi ale Carpaţilor şi şesurile de dimpregiurul
grupei orientale a Carpaţilor r&măseseră pustii după retragerea,
coardelor mongole.
Regele .Bâla IV., întorcându-se în ţară, n'a, găsit în drumul
să decât ruine pustii şi cenuşă stinsă, unde odinioară eraii sate
şi oraşe înfloritoare. Numai încetul cu încetul sai coborit din
văile adăpostitoare ale Carpaţilor rămăşiţele poporaţiunii de mai

nainte.

Bela IV., ca să reîntemeeze

oraşele

şi satele, a trebuit

să aducă oameni din Germania şi din Italia.
Aceia, care mai puţin ati suferit de năvălirea Mongolilor,
aii fost Românii adăpostiţi prin văile mai retrase,
Notarul anonim al Regelui Bâla spune, că Românii erai
aședață în Ardeal și prin văile despre şes ale Carpaţilor, pe
Someş, pe Crişuri, pe Mureş şi în partea mai muntoasă a Banatului Temişorii. Şi chiar dacă în timpul sosirii Maghiarilor nu
ar fi fost aici Românii, ei trebuiaii să se afle aici în timpul regelui Bâla IV., când se presupune că a scris notarul anonim
despre dânşii,
Ast-fel, când Mongolii aii dat năvală, Românii s'au retras
în munţii, care pentru dânşii eraii mai apropiaţă ca pentru alţii.
După

retragerea Mongolilor

ei ies

apoi în

văile

mai

largi

şi pustiite, atât spre Apus, cât; şi spre Răsărit, unde nu mai
erai Cumanii st&pânitori.
În acela-şi timp împărăţia româno-bulgară pornise spre decadență sub urmaşii lui Joan Asan, mai ântâii Caliman, apoi
Michail Asan.
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În curână deci Românii uniţi cu rămăşiţele Slavilor devin
un element important, şi în istoria, ţărilor din Orient se ivesc
mai

mulţi

Domni

români

mai

mult

ori mai

puţin

neatirnători,

numiți unii Bani, alţii Voivodă, ear alţii Onej.
Cronicarii ne spun, că unul din aceștia, Domnul Făgăraşului,
Radu-Vodă Negru Basarab, a trecut în fruntea unei cete munţii
şi sa aşedat la Câmpulung. De aici apoi el a împreunat, ca,
Domn neatirnător, sub stăpânirea sa toate principatele ce se fornaseră pe cei doi ţărmuri ai Oltului până spre Dunăre şi Siret,
mutându-şi reşedinţa la Curtea-de- Argeş, de unde a fost în urmă
dusă la Târgovişte.

Nu se ştie, când anume
găraşului

şi

când

întemeiată de

a

oameni

a trecut Radu-Vodă din Ţara Fă-

întemeiat

el Ţara

Românească,

veniţi de la munte,

care,

se numeşte

fiind

şi Mun-

tenia. Unii dar, nemulţumiţi cu ceea-ce ne spun cronicarii şi cu
tradiţiunile
hadu-Vodă,

naţionale, păstrate în legendă, şi poesii, susţin că
Negru nici ma trăit în adevăr, ci eo născocire a

cronicarilor.
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E însă mai de credut, ca Tugomir-Vodă-Basarab, care pe
la anul- 1800 se lupta cu regele Ungariei pentru neatirnarea Mun- |
teniei, a fost primul urmaş în Domnie a întemeetorului Țării
Româneşti,

2. MICHAIL

PALEOLOGUL.

1261—1282,

Împărăţia latină fusese întemeiată din gândul
de a continua,
din Constantinopol lupta pentru eliberarea, sfintelor locuri. Însă
chiar primul împărat latin, Balduin de Flanăra, a cădut în luptă,
cu Românii. Urmaşii lui Balduin în scaunul împărătesc, — cu
totul cinci, — sai susţinut timp de 57 ani în luptă cu Regii
Bulgaro-Români şi cu Principii bizantini. Cel mai puternic dintre
aceştia, Ioan Vatatze (1222 — 1254), împăratul de la Nicea, şi-a
întins încetul cu încetul stăpânirea, a desființat în anul 1246 şi
regatul

Balduin

de

Tesalonichi

şi ast-fel cel

IL, ((231—1261)

cu împregiurimile lui.
Murind,

loan

Vatatze

din

urmă din împărații latini,

nu mai stăpânia decât Constantinopolul

i

lasă
PR

tronul

fiiului săi

Zeodor

ŢI,

un
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copil nevîrstnic, care în anul 1259 ajunge sub epitropia lui Michail Paleologul, odraslă dinti”o veche familie înrudită cu Comnenii.
_
Michail Paleologul se pune în legătură cu rivalii Veneţiei
şi mai ales cu Genova atunci puternică, cucereşte în anul 1261
Constantinopolul, desființează, împărăţia latină, reînființează pe
cea bizantină şi se proclamă el 6nsu-şi împărat.
Deşi

îns8

om

energic

şi

chibzuit,

“Michail

Paleologul

n'a

putut să uniască sub, stăpânirea sa toate ţările de odinioară ale
împărăției. În luptă cu Româno-Bulgarii, cu Sârbii, cu Despotul
Epirului şi cu partisanii lui Teodor II. el a trebuit să caute sprijin în ţările de la Apus,

să suferă

„ şi să le lase Genovezilor

pe Principii creştini în Morea,

supremaţia

comercială în mările de la

Răsărit.

Ast-fel de aici înainte mai ales Marea Neagrii e străbătută
de corăbiile Genovezilor, care întemeiază şi pe Dunăre, aici în
ţara, noastră, mai multe colonii comerciale, — Giurgiu, Brăila,

Galaţi.
3. CHUBILAI-CHAN.
1250—1294.

Chubilai-Chan, nepotul lui Temurdşi şi vărul lui Batu-Chan,
e primul împărat mongol al Chinei şi întemeetorul dinastiei Yuan.
Născut în anul 1214, când bunicu-săii se r&sboia cu popoa-

rele din platoul central al Asiei, Chubilai nu ia parte la luptele,
prin

care

sa

întemeiat

împărăţia

cea

întinsă

a

Abia târdiă, în anul 1250, când frate-săă Mangu
Chan, intră în fruntea unei oştiri în China.

Mongolilor.

—

era Djinghis-

Chubilai nu era, însă de o potrivă cu ceilalţi piruitoră mongoli.

Crescut de câţi-va dintre cei mai de frunte din învățații
Chinezilor, el eru întru toate de o potrivă cu mai marii Chinei,
om

cult şi cu

vederi

fuciu şi deprinderile

largi,

care

societăţii

cunoştea

chinezeşti.

învăţăturile

lui

Con-

Ast-fel el a fost unul

dintre marii Monarchi ui omenirii, înțelept, iubitor de dreptate
şi mai presus de toate preocupat de bunul traiii al supuşilor să.
Cu deosebire multă silință şi-a dat Chubilai să ridice agricultura
şi producţiunea industrială a Chinei, care printr'6nsul a ajuns la
o stare de mare înflorire economică.

"1ot
Numai însă după un lung şir de lupte
roase a, ajuns Chubilai stăpân al Chinei.
În anul

1259,

murind

Mangu,

Chubilai

cu deosebire sângeia puterea

de Djin-

ghis-Chan şi urmează lupta cu Chinezii până în anul 1279, când
răstoarnă dinastia Sung şi își mută reşedinţa, la Peching.
Ca împărat al Chinei şi Djinghis-Chan el mai cucereşte apoi

Tibetul şi Cochinchina.

În timpul lui Mongolii se civilisează Şi ei şi primesc cu toţii
învăţăturile lui Budha.

4. OSMAN

AL

GHASI,

1288—1826.

Osman al Ghasi sait „Biruitorul“, — numit şi Ofhman, întemeetorul statului otoman, s'a născut în anul 1259 la Sucut în
Bithinia. Tatăl-săi Erthogrul era, căpetenia unei oarde de Turci
pripăşiţi din calea Mongolilor.
Âncă din viața tatălui-săi, în anul 7282, Osman se pune
în fruntea oardei de Turci, care de aici înainte se numesc Osman

şi se stabileşte la, Cara- Efissar în Asia Mică.
După

moartea

tatălui

s&i

(1288)

Osman

urmează

luptele

mai ales. contra Bizantinilor, care-în timpul stăpânirii lui Andronic II. (1282—1332) ajunseseră la mare slăbiciune.
În anul 1299 Osman 1. se declară Sultan independent al
Turcilor osmanlii şi de aici înainte îşi supune aproape întreagă
Asia Mică,

5. BLANCA

DE

OASTILIA.

Blanca de Castilia a fost fiica regelui Alfons IX. de Castilia,
soţia regelui Ludovic VIII. şi muma , regelui Ludovic 1X. Gin
Franţa, numit şi „cel Sfint“.
Âncă

socrul

ei,

Filip IL.

August

(1180-1223)

ridicase

în

luptă cu feciorii Eleonorei autoritatea, regală. Soţul ei însă a domnit numai trei ani (1223—1226), ear fiiul ei, Ludovic IV. (1226
—12170), era băiat de abia 11 ani, când a urmat în scaunul ta:
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tălui său.

Ei îi r&mâne

deci sarcinade

a continua

lucrarea

înce-

„pută de Filip IL., care se numeşte „August“, fiind-că a „augmentat“
adecă a sporit regatul.
Bianca a purtat sarcina aceasta cu energie şi cu înţelepciune,
Prima, ei faptă însămnată e stabilirea stăpânirii regelui Franței şi în par tea despre meagă- di a ţării, în Provincia, romană de

odinioară (Provence).
Aici, mai ales în orăşelul Adi, ancă în ţimpul luptei dintre

Arnold de Brescia. şi Bernhard de Clairvaux se ivise o sectă de
creştini reformiști, numiţi mal ales Publicani şi în urmă Albingensi.
Declaraţi de eretici, ei sunt persecutați şi în anul 1209
omoară pe legatul papal Petru de Castelnau. Acum Papa Inocenţiu III. însărcinează pe contele Simeon de Montfort să pornească un r&sboii cruciat pentru stîrpirea lor, mai ales contra.
Ducelui Raimund VI. de Toulousa, care îi ocrotia.
i
După un şir de lupte cu deosebire sângeroase, prin care
toată partea de meaqă-di a Franţei e pustiită, se uneşte în anul
1222 şi Filip August cu prigonitorii Albingensilor. El moare însă
şi moare şi fiiul săi, Ludovic VIII, mai nainte de a se fi încheiat, acest răsboii.
|

Blanca îl continuă cu toată energia şi în anul 1229 se închee, în sfirşit, o pace, în virtutea căreia regele Franţei rămâne
stăpân şi în partea de meadă-di a Franţei, ear pentru stirpirea,
eresiilor se stabileşte un tribunal inquisitorial la Toulousa.

Tot în timpul

acesta seniorii

din Franţa,

voind să

profite

de tinereţele regelui şi de greutăţile, cu care regenta avea, să se
lupte, se răscoală, ca să mărginească, prerogativele regale.
Blanca însă câştigă în partea fiiului săi pe unul dintre conducătorii mişcării, pe puternicul Thibaut, care era tot-o-dată şi
poet distins, cel mai însemnat dintre „Zroubadourii“ de atunci.

Ast-fel ea înăbuşe răscoala şi restabileşte autoritatea scaunului

regal.

Ajuns major, Ludovic IX. ia el 6nsu-şi cârma statului”şi o
poartă cu multă înțelepciune. Blanca e însă cel d'ântâii sfetnic
şi ajutător al lui.
În anul 1248 Ludovic IX, porneşte o expediţiune cruciată,
în care-l însoţeşte şi Thibaut,

atunci rege de Navarra,

lipsirii lui din ţară tot mumă-sa

e regent

şi în timpul
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Evlaviosul rege câştigă în Egipet câte-va victorii, dar în”
urmă cade în robie şi nui rămâne decât să se r&scumpere cu
bani. El însă răscumpără mai ânt6ii pe soţii săi de luptă şi numai cel din urmă îşi ia libertatea. Liber apoi petrece timp mai
îndelungat visitând sfintele locuri.
În timpul acesta, la, 1252, moare muma lui şi seniorii se
răscoală din noii. Ast-fel el se întoarce în anul 1254 în ţară.
Şase-spre-qece ani în urmă, la 1270, Ludovic IX. cel Sfint
„mai face o expediţiune cruciată, a şapiea şi cea din urmă. În
curând însă ciuma isbucneşte în oastea lui şi el moare în Tunis,
mai nainte de a fi sosit la sfintele locuri.

6.

RUDOLF DE HABSBURG.
1278-1291.

Rudolf 1. e primul rege din familia de
bilitorul ordinei sociale în Germania.
Habsburgii,

numiţi

ast-fel după

castelul

Habsburg
Habsburg

şi restasai

Ha-

bichtsburg (Şoimen)), care a fost zidit la, începutul secolului XI.
şi care se păstrează şi adi, ca ruină (Aargau în Heiveţia), sunt
o familie helveţiană veche, dar la început neînsămnată,
Abia în timpul lui Frederic I. Barbarossa se ivesc Comiţii
de Habsburg la curtea împărătească. De aici înainte însă familia

devine din ce în ce mai puternică.
Rudolf, feciorul lui Abrecht de

Habsburg,

e finul

lui Fre-

deric II. şi unul dintre cei mai credincioşi aderenţi ai lui. EI însă
deşi se luptă alăturea cu Hohenstaufii, nu cade împreună cu dânşii,

ci se ridică în timpul căderii lor,
Conrad IV. (1250—1954) părăseşte Germania în curând după
moartea tatălui săi şi trece în Italia, ca să-şi asigureze cel puţin Sicilia. El moare însă mai nainte. de a fi ajuns acest scop.
Ear Conradin, feciorul lui Conrad, cel din urmă Hohenstauf, cade
în anul 1268 în robie şi e decapitat.
Germania în timpul acesta, numit şi „timp de interregnt,
a

ajuns

în stare

de adevărată

anarchie.

Principii mai puternici începuseră a se r&sboi din noi între
denşii, ear cei-Valţi cavaleri, urmând exemplul lor, se r&sboiau şi ei.
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Dreptul pumnului, în virtutea căruia tot-dea-una cel mai
tare are dreptate, ajunsese la deplina lui desvoltare.
Principii şi
cavalerii, dacă aveaii vre-o supărare între dânşii, nu mai
umblaii

după judecăţi, ci îşi declarai
6nsu-și

dreptate

despoind

răsboii şi învingătorul îşi făcea el

pe cel învins,

ţiindu-l în robie,

puindu-l

-la amendi mari ori tăindu-l fără de milă.
Tot în virtutea acestui rept al pumnului cele mai multe
„ castele deveniseră nişte adevărate cuibare de tâlhari. Fără de
sfială şi fără de frică jăfuiau cavalerii pe negoțătorii ce treceaii
cu mărfuri

pe sub

castelele lor ori cel puţin îi „vămuiaă“,

le impuneaii taxe de trecere.
Ca, să se apere, oraşele mai bogate

adecă,

E
s'aii declarat apoi şi ele

neaiîrnate, şi-aii adunat cete de mercenari şi s'a aliat între dân-

sele, ca să apere pe negoţătorii ce călătoria la bâlciuri.
Obosiţi de starea aceasta, cei şapte electori (Archiepiscopul
- de Maienţa, cel de Colonia şi cel de Trier, Regele Boemiă, Du:
cele de Sacsa, Comitele Pulatin de pe Rin, şi Comitele Marchal
de Brandenburg) se întrunesc, în sfirşit, şi în anul 1273 aleg
rege al Germaniei pe Comitele Rudolf de Habsburg, un om chibzuit şi energic, dar nu prea puternic, care tocmai se r&sboia şi
el cu unul dintre vecinii săi,
Rudolf 1. nu renunţă la coroana împărătească, dar nu ajunge
să

se încoroneze

împărat,

Preocuparea, lui de căpetenie este să restabilească ordinea
în Germania, să ridice autoritatea scaunului regal şi să asigureze
st&pânirea

|
EI îi
cele mai
greutăţi.
Apoi
tre dânşii,
țime

Casei

de Habsburg.

|

-

face deci Papei, care-l. excomunicase în două r6nduri,
întinse concesiuni, pentru-ca, preoțimea să nu-i facă
prigoneşte fără de îndurare pe cei ce se” răsboiat îndăramă aproape o sută de castele şi Execută o mul-

de cavaleri

vestiți

prin

hoţiile

lor.

Stăruie în urmă, cu toată hotărirea, pentru restituirea ţă„rilor luate în timpul căderii Hohenstaufilor.
i
Oitocar, regele Boemiei, care după stingerea familieide Ba-

benberg îşi 6nsuşise Austria, Stiria, Carintia şi Craina, nu numai

că nu voieşte să restituiască aceste țări, dar îi mai refusă lui
Rudolf I. şi ascultarea de vasal.
În anul 1278 Rudolf 1. porneşte deci cu o mică oaste asu-
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]ui

Ottocar

şi

câştigă

o

strălucită

victorie

în

lupta,

de la

Marchfeld, în care cade şi Ottocar.
Rege

Wenzel, feciorul lui Ottocar, rămâne apoi, ca vasal germar,
al Boemiei şi al Moraviei, ear cele- Valte țări rămân la dispo-

siţiunea Coroanei.
Rudolf 1. dă, cu învoirea

Principilor

electori,

feciorilor

Albrecht şi Rudolf Austria, Stiria şi Craina.
Ast-fel Casa de Habsburg, care mai avea, întinse

săi

posesiuni

în Helveţia, în Șvabia şi la Rin, a devenit una din cele mai puternice în Germania.
Tocmai de aceea însă, murind Rudolf 1, electorii n'a ridicat în scaun pe Albrecht, feciorul lui, ci pe Adolf de Nassau (1292
—1298), un alt Comite mai puţin puternic.

Abia după moartea lui Adolf urmează

Albrecht 1. (1298—

1308),

7. MARCO
Născut

POLO.

la 1236 (?) și mort

la 1828.

Veneţianul Marco Polo -e primul european, care a străbătut
peste toată, Asia până în China şi a făcut o destriere despre ţă|
rile şi despre popoarele din partea răsăriteană a; Asiei.
'Tatăl-săii, Nicolo Polo, şi unchiul săi, Maffeo Polo, negoțători, străbătuseră în călătoriile lor de negoţ până la ChubilaiChan, care,

încântat, de învățăturile

lui Christos,

îi însărcinase să,

|
ceară, de la Papa, în numele lui, câți-va misionari. Făcând în anul 1271 o a doua călătorie la Chubilai-Chan,
ei iaii cu dânşii şi pe Marco, atunci băiat de vre-o 16 ani.
Chubilai

prinde

slăbiciune

pentru

tînărul

şi

cu

deosebire

deşteptul Italian, care petrece apoi timp de 24 ani în țările de
la răsărit. În timpul acesta Marco Polo ocupă o înaltă posiţiune
la curtea lui Chubilai şi, trimis în misiuni importante, face mereii călătorii prin țările de la răsărit şi mai ales prin China.
După

moartea

lui Chubilai

(1294)

el se întoarce apoi încăr-

cat de bogății la. Veneţia, luând drumul peste Cochinchina, Su„matra şi Ceilan spre strimtoarea de Ormuz, ear de aici pe la
Trapezunt la Constantinopol.
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În curând după întoarcerea iui la Veneţia, ia parte, ca co-

mandant al unei corăbii, la un r&sboii purtat contre Genovei
acum de tot puternice şi cade în robia Genovezilor (1298).
Pe când se afla în temniţă a dictat apoi descrierea călătoriilor sale unui oare-care Rustigielo, un Pisan, care le-a scris în
franțuzeşte.
Redobândindu-şi în curând libertatea, Marco Polo petrece restul vieţii sale la Veneţia cea bogată, unde era, socotit între cei
mai

bogaţi.

Ştirile adunate de Marco Polo despre ţările din Răsărit erai
pentru contimporanii lui atât de stranii, încât mult -timp ele ai
fost luate de mulţi drept nişte basme.

XIV. TIMPUL LUI DRAGOȘ.
1. DRAGOŞ-VODĂ.
Cronicarii povestesc, că întruna din dile un voivod al Mara.
mureşului, Dragoş, a ieşit cu voinicii săi la vânătoare şi, urmărind
un zimbru de rară frumuseţe, a, trecut munţii şi sa coborit în

valea rîului Moldova.

|

Încântat de frumuseţea locurilor şi de rodirea cea. îmbelşugată a pământului, el a trecut apoi, cu învoirea regelui Ungariei, însoţit de mulţime de Români munţii şi a întemeiat o ţară
nouă, care sa numit Moldova, după riul ce curgea prinir'6nsa.
După cercetările făcute de istoriografi lucrul acesta sa petrecut pe la anul 1350, adecă vre-o sută de ani după năvălirea
Mongolilor.

Văile riurilor ce se varsă pe la poalele răsăritene ale Car.
paţilor în Dunăre nu mai erai stăpânite de Cumani ca înainte
de năvălirea Mongolilor, dar ele nu eraă deşerte. Romani, Slavi
şi rămăşiţe de popoare turanice
de la munte şi aici, ca mai spre

se coboriseră încetul cu încetul
Dunăre, existaii mai multe prin-

cipate. Aceste se susțineaii în luptă necurmată cu Tătarii ce
veniseră cu Batuchan.
În năvălirile lor de pradă Tătarii înaintaii până la hotarele

_
regatului

ungar,

ba
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pătrundeai adese-ori prin trecători chiar până

pe şesul Ţării Ungureşti.
Ducatul Maramureşului, care se întindea sub trecătoarea de
la Borşa, pe Vişa, şi sub cea de la Bârgăii, pe Someş, adecă
din sus de Cumania şi Iasigia, avea menirea, specială de a apăra
valea, Dunării de năvălirile tătăreşti.
Trecerea lui Dragoş în valea Moldovii era o înaintare în po:
șiţiunile de apărare. De aceea regele Ungariei, atunci Ludovic de
Anjou,

ţinea

mult

la stăpânirea

Moldovii.

Purtările lui n'aii fost însă de ast-fel,

ca să poată

păstia,

stăpânirea.

Catolic zelos, el a dat ascultare îndemnurilor venite de la
Roma şi a prigonit pe Românii din ţările sale, ca să-i înduplece
a se uni cu biserica

apuseană,

Ast-fel în curând după descălecarea lui Dragoş, un alt fruntaş al Românilor din Maramureş, Bogdan-Vodă, se pune în fruntea nemulțumiţilor, trece munţii, bate pe Sas-Vodă, feciorul lui
Dragoş, şi st&pâneşte: Moldova ca Domn neatîrnător.
În anul 1365 regele Ludovic, lepădându-se de gândul de a-l
mai supune pe Bogdan-Vodă, dăruieşte feciorilor lui Sas-Vodă,
credincioşilor săi, domeniile pe care le avuse Bogdan-Vodă în
Maramureş. Ast-fel sunt rupte toate legăturile dintre Ungaria şi
Moldova stăpânită de desmoştenitul Bogdan.
Ca, să se susțină faţă cu regele Ludovic și faţă cu Tătarii,
Bogdan-Vodă, uneşte sub stăpânirea sa principatele de la poalele
orientale ale Carpaţilor. Ast-fel mulţi îl socotesc pe dânsul drept
adevărat întemeetor al statului moldovenesc şi mult timp popoarele din Orient, mai ales Turcii, ai numit Moldova Bogdania,
şi sute de ani mai târdiii în corespondenţele diplomatice şi în
scrierile. călătorilor „îl Bogdano“ va să dică Domnul Moldovii ori,
în genere, Moldovean.

2.

CABSIMIR

1887—1870.

II.

!

Casimir [., numit şi cel Mare, e cel din urmă Piast pe tronul Poloniei şi întemeetorul puterii poloneze.
Statul polonez,

devenit destul de

puternic în curând după
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întemeerea lui, se împarte în urmă şi el, ca cel rusesc,
în mai
multe principate. Cel din urmă stăpânitor al întrege
i Polonii,
Boleslav. III. Strâmbul a împărţit la 1189 ţara între
patru feciori ai săj,
De aici înainte Polonia e slăbită
de lupte interne şi Principii ei aii trebuit să recunoască în mai multe
renduri pe împă-

ratul Apusului drept suveran al lor.
În cele din urmă Polonia, cade sub stăpânirea lui Wenzel
II.

(1283— 1305),

După
din Polonia,

feciorul lui Ottocar

II,

Să

moartea lui Wenzel II. un Piast, care fusese alunga
t
Vladislau

1. (1306 —1333)

ia

Cracovia

şi de aici cu-

cereşte unul câte unul principatele, 1e împreună
sub stăpânirea
sa şi se proclamă, cu învoirea, Papei, rege al Polonie
i (1320).
Ast-fel statul polonez se reîntemeiază cam în timpul,
când
sa întemeiat statul moldovean.

Casimir 1. este feciorul şi urmaşul lui Vladislau I. El orga-

nisează statul polonez şi-l mai sporeşte cu Galiţia
şi cu Lodomeria, țări ruseşti stăpânite mai nainte şi de regii
Ungariei.
Deosebită purtare de grijă a avut Casimir [. pentru
ridicarea,
nivelului cultural în Polonia. El a adus în țară, mai
ales prin

oraşe,

o mulţime

de colonişti germani,

a făcut

o carte de legi,

a ocrotit poporul! faţă cu nobilimea şi a întemeiat
în anul 1364
Universitatea din Cracovia.
_

Casimir I. moare fără de urmaş,

3. LUDOVIC 1. DE ANJOU.
1842—1882,

Ludovic I. de Anjou, numit şi cel Mare, e cel mai puterni
c
„dintre Regii Ungariei.
_
Familia Arpadilor se stinge in curând după moartea lui
Bela, 1V. —- Cel din urmă rege din Casa Arpadilor, Andreiă
III,
moare în anul 1301.
Magnaţii ridică acum în scaun pe boemul Wenzel I11, un
nepot de fiică al răposatului rege, care e şi încoronat ca
Viadislau V. Acesta însă nu se poate susţin6 faţă cu un alt
pre-

109
„tendent, Prinţul de Neapoli Carol Robert,
înrudit cu familia Arpadilor.

care

de

asemenea,

era,
-

În timpul luptelor dintre Papa şi cei din urmă Hohenstaufi,
Papa

Clement

IV.

dăduse

(1265)

tre fraţii lui Ludovic IX.
de Anjou.
Carol IL (1266—1284)

din

tronul

Franţa,

trebue,

ambelor

Sicilii unuia din-

lui Carol,

ce-i drept,

atunci

Comite

cedeze

să

Sicilia

lui Petru de Aragonia, dar păstrează tronul Neapolului
fiiului său Carol II.
Carol Robert, fiiul lui Carol Martell, cel mai mare
feciorii acestui Carol II., era sprijinit deci de Papa, de
ba şi de regele Germaniei. Ast-fel Magnaţii Ungariei îl
în cele din urmă (1308) şi ei pe Carol Robert, care se

dintre
Franţa,
primesc
mai şi

căsătorise cu Elisabeta, sora lui Casimir |.
Ludovic I. e cel mai mare dintre feciorii

Robert,

adecă un

Capeting din linia de Anjou.

lui Carol

şi-l lasă

Un alt fecior al lui Carol

Robert, Andrei, se căsătoreşte cu verişoară-sa Ioana, nepoata
regelui (Robert) de Neapoli şi ocupă tronul Neapolului.
Ludovic ÎI. nu mai era de o potrivă cu regii de mai nainte

ai Ungariei.
Âncă tatăl-săi. venise
Italia gi din
dăduse multă

în: Ungaria

însoţit

Franţa, adusese deprinderile
silință să civiliseze Ungaria.

de

țărilor

cavaleri
apusene

din
şi-şi

Ludovie urmează mai departe lucrarea începută de tatăl-săii,
vestabileşte ordinea internă, le dă oraşelor oare-care drepturi de
autonomie, îi sileşte pe Cumani să se boteze şi întemeiază o
mulţime de şcoli, între care (1367) şi o universitate la Cinci-Biserici, (P6cs).

În acela-și timp el asigurează, stăpânirea ungară în Croaţia,

Slavonia, Dalmația şi Bosnia şi supune
Casimir |. Galiţia şi Lodomeria.

în unire cu unchiul săi

Ludovic L. fac6 două expediţiuni în Sicilia şi ocupă cât-va,
timp şi tronul de Neapoli.
Prima expediţiune o face în anul 1348, ca să răsbune moartea fratelui său Andreiă. Joana, care se căsătorise de a doua oară
cu un alt văr al ei, fuge din Neapoli şi ast-fel Ludovic ocupă ei
„6nsu-şi scaunul şi pedepseşte pe ucigaşii fratelui săi
A doua expediţiune o face doi ani în urmă, când Papa mijloceşte încheerea, unei păci, în virtutea, căreia Ioana păstrează tronul.
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În anul 1370, murind Casimir I., mai marii Poloniei îl aleg
rege pe Ludovic I., ca cea mai apropiată rudă a răposatului.
Ludovic, neavând nici un fecior, lasă cele două tronuri moştenire fiicei sale Maria, pe care o căsătorise cu Sigismund. de
Luzemburg, feciorul împăratului Carol IV.

4, EDUARD
Născut

Ja

PRINŢUL

CEL

NEGRU.

188
— mort
0

la

13876.

Nepotul lui Ludovic IX. din Franţa, Filip IV. cel Frumos

(1285—1314)

a

avut

trei

rol (IV), care toţi trei ai
fată, Isabella, pe care a
Engliterei,
Tatăl acestui Eduard
- patul de Wales (uels), care

feciori,

Ludovic

(X),

Filip

(N)

şi

Ca-

urmat unul după altul în scaun, şi o
măritat-o cu Eduard II. (V), regele
o
II., Eduard 1. (IV), cucerise principână la anul 1282 îşi păstrase inde-

pendenţa, şi numise pe primul născut fiii al săi Prinţ de Wales.
Ast-fel primul Prinţ, de Wales a fost soţul Isabelei. A] doilea

a fost primul ei fecior, tot Eduard.
Eduard Prinţul cel Negru e nepotul Isabelei, deci al treilea
Prinţ de Wales, şi de atunci toţi moştenitorii tronului englezesc
sunt,

Prinț

de

Wales

(uels).

Bduard, II. (130
— 1327),
7
soţul Isabelei, a avut să susţină,
lupte grele cu Lordii şi cu oraşele, care în timp de o sută de
ani lărgiseră mult drepturile stoarse de la Ioan Fără de Ţară.
Isabela părăseşte în cele din urmă, şi ea pe soţul ei, trece
la fratele ei Carol IV. şi se uneşte cu :Lordul Mortimer, căpetenia partidului oposiţional. Întoarsă apoi în Englitera, Eduară II.
e silit să abdice şi moare în temniţă,
Isabela, ridică apoi în scaun pe fiiul ei, Eduară III. (1327—
1377).

În curând

însă Eduard

III.

r&sbună

moartea

tatălui

săi

dând pierdării pe Lordul Mortimer şi puind sub pază pe mumă-sa,
În timpul

acesta

moare

Carol

IV. (132
— 13828)
2

maşi, şi un văr al răposatului rege, Filip VI. de
tronul

Franţei

(1328 — 1330),

Ast-fel se ridică în fruntea

fără de ur-

Valois,

ocupă

|

Franței

Casa de Valois,

o ra-

11

mură

laterală

a

Capetingilor,

care

domneşte

timp

de

aproape

„două

sute de ani.
Eduard III. îns& pretinde, ca nepot de fiică al lui Filip 1V.,
el 6nsu-și tronul Franţei, şi ast-fel se începe un r&sboiii, care se
urmează timp de vre-o sută de ani.
Prinţul cel Negru, numit aşa după armatura lui neagră, e
cea mai împunătoare dintre figurile ce sai ivit în acest lung
răsboii.
>
Băiat de 16 ani, el conduce în bătălia sângeroasă de la
Creey (1346) o aripă a oştirii engleze şi câştigă una din cele mai
strălucite victorii. 25,000 de morţă rămân pe câmpul de bătălie,
şi Englezii câștigă strimtoarea, de Calais, una din cele mai importante

posiţiuni.

|

Drept un fel de mângâiere Filip VI. cumpără cu bani un
- colţ de ţară, numit Dauphin, şi de aici înainte moștenitorul
tronului

Francez e „Dauphin“*

—

ca moştenitorul tronului englez

„Prinţ de Wales“.
După moartea lui Filip VI. răsboiul se urmează
Joan (1350-1346), feciorul şi urmaşul lui Filip VI.
tatăl-săi,

ca guvernator,

în Aquitania,

Prinţul

contra lui
Trimis de

cel Negru câştigă

în anul 1356 la Maupertuis lângă Poitiers o nouă şi mai strălucită, victorie. Oştirea de cinci ori mai mare a Francezilor e risipită şi regele Franţei el 6nsu-şi, cădut în mâna învingătorului,
e dus în triumf la Londra.
Încuragiată de această ruşinoasă înfrângere, țărănimea franceză se r&scoală contra nobilimii îngâmfate, ear primarul Parisului, Stefan Marcel, face încercarea, de a impune Franţei stăpânirea comunei parisiene.
Dauphinul Carol, ajutat de nobilime, înăbuşe r&scoala peranilor, aşa numita Jaquerie, şi restabileşte ordinea. Apoi se închee pacea, de la Bretigny (1360), în virtutea căreia Eduară III.
renunţă, ce-i drept, la tronul Franței, dar primeşte trei milioane
de gaibeni pentru punerea în libertate a
strează aproape toate cuceririle făcute.

regelui

francez

Şi

pă-

Doi ani în urmă, Prinţul cel Negru își mută, ca Principe al
Aquitaniei, curtsa lui strălucită la Bordeauz.
În anul 1366 ele chemat într” ajutor de către Petru ce/ Cumplit, regele Castiliei, care fusese alungat din ţară.
EI trece în Castilia, îl pune pe Petru ear în scaun; de oare-ce
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însă Petru

nui plăteşte cheltuielile de răsboii,

ajunge în strîr-

torare de bani şi e nevoit să pună biruri
grele. Ast-fel se produce pretutindenea o viuă nemulţumire
contra Englezilor.

Carol V., numit şi cel înţelept, (18—64
1380) profită, de această nemulţumire şi reîncepe r&sboiul în anul
1369.
Prinţul cel Negru. e și de astă-dată învingător,
dar în curând el se bolnăveşte şi se întoarce în Englit
era. În acela-şi timp
iese la, iveală Dugueselin, feciorul unui nobil
sărac, care în timp

scurt ridică moralul

oştirilor franceze

perdute în timpul domniei lui Zoaw,
Eară Prinţul cel Negru moare
W ales.
-

şi recucereşte

în anul

1976

tot

ţinuturile
Prinţ

de

5. DANTE ALIGHIERI ŞI UCENICII LUI
Dante Alighieri, născut la, Florența în anul 1265
şi mort la.
Ravenna în anul 1327, e întemeetorul literaturii naţion
ale italiene

şi unul dintre poeţii mară ai omeniri.

Popoarele apusene, formate din fel de fel de elemente,
Sai
închegat numat încetul cu încetul şi abia în secolul
XII, după
primele expediţiuni cruciate, aii început să aibă
conștiință na-

ţională,

Mai curând s'a desvoltat conștiința naţională în
Franţa. Şi
aici însă predomniaii trei dialecte deosebite, cel valon,
în Noră,

cel francez

(langue d'ui) pe la Paris,

şi cel provensal

(languedoc)

în Sud,
Dialectul provensal în timpul primelor expediţiuni
cruciate
a devenit limba cavalerilor atât în Franţa, cât și
în Spania, în
Italia, în Englitera, ba până, chiar şi într'o parte
din Germania.
În limba provensală aii scris cei mai însemnaţă dintre
trubaduri
(iscoditori), cum ai fost regele Alfons II. de Arago
nia (1162-—
1196),

Richard

Inima de Lei, Petre Ramon de Born, (1180— 1195).

În Italia aproape fie-şte-care oraş mai însemnat avea
dialectul săii, ba îl mai are chiar şi până în diua
de astă-qi. Astfel o limbă italiană nu exista şi cavalerii se
folosiaii de limba,

latină ort de cea provensală.
Primul trubadur, în Italia, a fost

crescut. în sudul Italiei, acest

Frederic

nepot al lui

_
ÎI. Născut şi

Barbarossa,

era

mat
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mult Italian ca German şi crease la curtea lut din
Sicilia un în-

treg cerc literar, din care ai făcut parte şi
feciorii săi Enzo şi
Manfred, un alt; copil in flori.
“
|
Dante se naşte în curând după moartea lui
Frederic II, în
timpul când Manfred se lupta cu Carol de
Anjou pentru tronul
Siciliei.
Plorentinii, duşmani al Guelfilor, recunoscuseră
pe Manfred

de rege al lor.
După moartea

|
lui Manfred

Florenţa, şi abia în anul

1278

însă

Ghibelinii

li se dă

sunt alungaţi din

voie să se întoarcă.

aici înainte Florenţa e guvernată de Vicarul

De

lui Carol de Anjou

în înţelegere cu un consilii compus din 8 Guelfi
şi 6 Ghibelini.
În anul 1282 poporul se r&scoală şi în urma acestei
răscoale
cârma, statului o ia popolo grasso, adecă primele
şapte mai bogate

din cele

renţei.

12 bresle, în care

Nobilimea

florentină,

era

ca

împărțită

să nu

piardă

intră şi ea în cele şapte bresle domnitoare.

poporaţiunea

toată

Flo-“

înrîurirea,

Conducerea o aveaii prioră, adecă starostiă primelor trei
bresle.
Nici prin aceasta nu se curmă însă luptele interne.
Pe când nobilii năsuiati să ocupe ei toate diregătoriil
e mai
înalte şi să fie scutiți de sarcini, unul dintre priori,
Giano della,

Bella, deşi oâraslă dintr'o familie nobilă „Şi el, îşi dedea

silinţa,

să ridice şi cele 5 bresle mai s&race, popolo minulo,
şi ca, drepturile şi datoriile să fie egal împărţite. Ast-fel nobil
imea pregăteşte 0 răscolă şi Gano della Bella, voind să fereas
că patria. să,

de nouă

turburări,

fuge

din Florenţa,

(1294). Nobilii,

ce-i drepţ,

tot se răscoală, dar poporul se ridică şi el şi susţine
aşedămin-

tele de mai nainte.
* Acum se formează două partide nove, Neri (negri)
şi Bianchi
(albii), care se luptă cu înverşunare între dânsele. Priorii
, ca să
pună capăt acestor lupte, alungă din oraş pe capii ambel
or partide.
În timpul acestor lupte şi-a petrecut Dante (Duran
te) Alighieri copilăria şi tinerețele.
Tatăl-săii, odraslă dintr'o veche familie, om cu stare
frumoasă, partisan al Guelfilor şi bun prieten al lui
Giano della
Bella, a murit în anul 1270.
|
Văduva lui însă, Donna Bella, a, însărcinat cu educaţiunea,
fiiului săi pe unul dintre cei mai distinşi oameni, pe
eruditul
33.525. Îst. Univ. Slavici.

8

4
secretar al Republicei Brumetto Latini, poet şi el şi conducător
al unei academii pentru gramatică şi retorică,
Dante îşi urmează apoi studiile la universitatea din Bolognia şi la cea din Padua şi se întoarce la Florenţa, pe la 1288,
tînăr de vre-o 28 ani, în timpul, când Giano della Bela st&pânia
republica,
|
Ca să poată lua parte la viaţa publică, el se inscrie în
breasla medicilor şi a, farmaciştilor şi în anul 1989 însoţeşte pe

concetățenii săi întrun r&sboiii purtat cu Ghibelinii

din Arezzo.

În anul 1291 Dante se căsătoreşte cu Donna Gemma din
vechia şi bogata familie Donati.
De aici înainte el e unul dintre fruntaşii Florenței. În anul
1300, când împlineşte virsta legală de 35 ani, concetăţenii săi îl

aleg între

cei trei priori

şi-l ridică ast-fel în fruntea,

republicei.

Dante înclina spre partidul albilor, dar ținea mult la pace
şi mai ales în urma stăruinţelor lui aii fost alungaţi din Florenţa
capii ambelor partide.
|
Negri se adună la Roma şi iati hotărîrea de a chema într'ajutor pe Carol de Valois, fratele lui Filip IV. din Franţa, care
tocmai se pregătia să facă în unire cu Carol Il. 0 expediţiune
contra Siciliei.
Florentinii stăruie prin o deputaţiune trimisă la Roma, ca
Papa să înduplece pe Carol de Valois a nu le da Negrilor ajutor.
Însă chiar în timpul, când Dante se afla, cu această deputaţiune,
la Roma, Carol de Valois (1301) intră cu Negri în Florenţa, şi
Dante dimpreună cu alţi 14 soţă aă săi e osândit să plătească o
amendă de 8000 lire, să fie exilat pe timp de 12 ani şi ars pe
rug, dacă ar face vre-o încercare de a se întoarce în patrie mai
nainte de a fi trecut cei 12 ani. Averile lui ai: fost apoi confiscate
şi casa lui e prădată de plebe.
Ă
În anul 1304 cei exilați fac încercarea de a se întoarce, dar

sunt respinşi şi exilați pe toată viaţa.

Ast-fel Dante rămâne pribeag şi fără de căpătâiu îşi petrece

restul vieţii sale cutreierăna Italia şi căutând loc de adăpost.

Şi totu-şi el este gloria patriei sale, el a făcut ca, Florenţa,
„să devie centrul cultural al poporului Italian şi leagănul
renaŞterii culturale a popoarelor europene.
i
Âncă băiat de vre-o nouă ani Dante prinsese slăbiciune pentru Beatrice, fiica de vre-o opt ani a lui Folco de Portinari,
pe
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care o văduse prima dată la un maial. Nu
maj rămâne deci îndoială,

că, âncă copil el a început să serie poesii şi
că a scris cu atât mai
vîrtos pe când se afla la Bolognia şi la Padua
, Şi el scria, alt-fel

nică că, sar
Prima,
necântată.

fi putut, în limba Beatricei, în dialectul
florentin,
lui durere mare de asemenea nu putea
să r&mâie
-

În curâna după întoarcerea lui la Florenţa,
Beatrice moare,
şi Dante o plânge tot în limba el.
Vre-o trei ani în urmă el se căsătoreşte
şi cunoaşte feri-

cirile vieţii casnice.

E fericit şi are unul după altul cinci copii.
Din timpul acesta sunt primele lui poesii,
„Za vita novat
(viaţa nouă), despre iubirea luă pentru Beatri
ce.
Urmează apoi loviturile cele grele şi viața, cea
tristă, Şi grea.

Pe când el umbla pribeag, în anul 308,
isbucneşte în Florenţa
ciuma şi el perde pe cei mai mulți dintre
iubiții lui, între care

soţia-sa şi doi feciori. Cei-Valţi doi feciori, Petru
şi Iacov, şi fiică-sa
Beatrice îl însoțesc apoi în pribegiile lui.
lu timpul

acesta el serie cea mai

însămnată,

lui, „Comedia“ numită în urmă „divină“
care-l face din di în qi mai cunoscut şi mai
În anul 1315, în sfirşit, el găseşte loc
la, Ravenna, al căreia Principe, Guido Novell
o

ocrotirea

sa.

dintre

operele

despre rată şi iad,
admirat.
de statornic adăpost da Polenta, îl ia sub

Acum se înduplecă, şi Florentinit şi-i dai
voie să se întoarcă
în patrie, dar îi pun condiţiunea, ca „de
formă“ să stea cât-va
timp în temniţă, să plătiască o mică amend
ă şi să-şi mărturisească, căința într'una, din bisericile Floren
ței.
Nu! răspunde Dante, căruia atât de mare
nedreptate i se
făcuse, şi, osânâit din noi, pentru vecii vecilo
r, el moare la Ra-

venna

în anul

1821

(94 Septemvrie).

Principele Guido da Polenta îi ţine el Ensu-ş
i discursul funebral şi-şi pune de gând săi ridice un strălu
cit monument. :Anul
următor însă e exilat şi el din patria lui.
|
Căci aşa era în acele timpuri viaţa, oameniloi:
însemnați.
au

Al doilea poet italian, Francesco Petrarca,
fost exilați dimpreună cu Dante, s'a născu
t

ai căruia părinți
(1304) chiar în

pribegie. Dar Petrarca, băiat de şapte-spre-dece
ani, când a murit
Dante, n'a mai avut soarta amară a celor pribe
gi.

U6
încă 'copil, el s'a, stabilit cu părinţii lui la Avignon, unde
Papa își mutase reşedinţa. După-ce a făcut apoi studii la Mont-

pellier

şi la Bolognia,

ca să trăiască, bine,

el s'a călugărit,

Şi bine

a trăit Francesco Petrarca,
"
Lumea, indignată ea ânsă-şi de propria ei. purtare faţă cu
marele Dante, îl purta pe palme pe Petrarca cel mic. Oraşe, Principi şi capete încoronate se certai pentru gloria de a-l av6 oaspe
pe elegantul călugăr, care scria versuri de amor, şi Romanii i-ait
pus în anul 1841 cununa de lauri pe cap, sus în capitol.
Al treilea, veselul Giovanni Boccaccio, copil din flori al

unui

negoţător

din

Florenţa,

s'a născut

la Paris,

în

anul

1313,

dar a crescut la Florenţa. Vorba era să fie tot negoţător şi el,
şi abia tinăr de dou&-deci de ani a putut îndupleca pe tatăl-săii
să-i dee voie a se duce la Neapoli, ca să facă studii clasice. Aici
apoi

a ajuns

poet

În anul 1873,

de curte

al reginei

Ioana,

în sfirşit, Florentinii îl însărcinează să, ţie

prelegeri publice asupra „,Comediei“ lui Dante.
Ast-fel se întemeiază literatura italiană.
În pribegiile lui, Dante a avut mulți ucenică, care aii învăţat
de la dânsul arta, poetică, şi dulcea limbă florentină. Mai mulţi
âncă ai învățat limba aceasta citind operele lui Dante. Astfel
când Petrarca şi Boccaccio aii început să scrie, dialectul florentin
era cel mai cultivat şi mai general. Plorentini şi ei, numai tot
în acest

dialect puteai

să scrie.

NE

|

Pe la mijlocul secolului XIV dar Italienii aveai o limbă
universală, şi cu toate că erai împărţiţi în o mulţime de state,
care se r&sboiaii între dânsele, începuseră a se simţi un singur
popor.

6. COLA

DI RIENZI.

Papii, de când cu Arnold de Brescia, nu mail aveai tigsnă
la Roma, şi dacă mai nainte aveait să se lupte cu împărații Apusului, acum mai erai strimtoraţi şi de nobilimea romană, care
ţinea să st&pâniască dânsa oraşul şi Patrimoniul Sfîntului Petru.
După lupte îndelungate, în sfîrşit, Clement V. mută, (1809)
| reşedinţa papală în Franţa, la “Avignon, unde a şi rămas până
Ja anul 1867, când Urban V. iar se mută la Roma.
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Visul lui Dante şi al lui Peţrarca, care în scrier
ile lui mult

a luat preoțimea în bătaie de joc, era
ca acum

Italia şi să devie din noii centrul

mulţi visai visul acesta, în vreme-ce

lupte

Roma

interne.

Pe la anul

1340 se iveşte,

cârcimar,

dar

om

cu

era sbuciumată

în sfirşit, un om,

hotăriţă încercare de a realisa, acest
vis,
Acest om e Cola di Rienzi (Nicola

fecior de
de avânt,

Roma să uniască

unei stăpâniri universale,

cultură

El îi ura pe nobilii asupritori

Laurenţio
clasică

ŞI
de

care face o
Gabrini),

și

orator

un
plin

cu atat mai vîrtos, cu cât

un frate al lui fusese omorit de dânşii.
În anul

1343

poporul

roman

îl trimite

în fruntea

unei

de-

notar

al

putaţiuni la Avignon, ca să-l roage pe Papa
să se întoarcă lu
Roma. Om de trei-deci de ani atunci, deștep
t; şi îndrăzneţ, el face

o bună

impresiune

asupra

Papei,

care

îl numeşte

apoi

camerei urbane.
De oare-ce însă asupririle sunt din di în qi
mai grele, în
anul 1347 Cola di Rienzi urcă capitolul în
fruntea unei cete de

nemulțumiți, se proclamă cu învoirea
legatului papal
Poporului, dă, oraşului o organisaţiune
republicană, şi

tribun al
sileşte pe

nobili să se supună ori să părăsească Roma.
St&pân al Romei,
el învită apoi pe Principii Italieni, pe regele
Franţei şi pe împăratul Apusului să se întrunească la Roma,
ca să se înţeleagă
asupra organisării statului universal. Şi âncă
în acela-şi an se
ţine la Roma o serbare de națională, înfrățire
a Italienilor.
Puterea însă e adimenitoare. Cola di Rienzi
îşi ţine o gardă
de mercenari, care siluiese lumea, şi se dedă
la o viaţă fără de
frâu. Ast-fel el e părăsit de popor şi pe la
începutul anului 1348
trebue să fugă, din faţa nobilimii, care se
întoarce cu cete înarmate la Roma,
Împăratul Carol I V., la care caută adăpost,
îl pune în lanțuri şi-l trimite Papei.
|
Mulțumită stăruințelor lui Petrarca el are parte
de.o bună

tratare,

ba în anul

1351

e trimis

din

noi

la Roma,

ca Senator,

şi-i alungă din noii pe nobili.
Acum însă el nu mai era omul poporului, ci trebu
ia să sufără impilările făcute de scaunul papal. Între altele
dă perdării
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pe Pra Moreale, un bogat căpitan de haiduci, pe urma
căruia
trăia mulţi oameni fără de căpătâiă.
Ast-fel câte-va, luni de dile după întoarcerea sa la
Roma o

ceată de nemulţumiţi
Rienzi

fuge

dă

îmbrăcat

Servitorii familiei

năvală

asupra

capitolului

ca cerşitor.

Colonma îl recunose

aduc trupul la Roma, unde poporul îl tîreşte
delor, apoi îl arde Şi dă în vânt cenușa.

Şi Cola di

însă, îl omoară şi-i
de-a

lungul

stra-

7. IOAN CANTACUZEN,.

Feciorul lui Mihail Paleologul, Andronic II, a fost
un domnitor incapabil, pe care Va răsturnat în cele din
urmă chiar unul
dintre nepoţii săi, Andronic IL. (1828 —1341).
Andronic III., murind, lasă scaunul fiului săti
Ioan V.Paleologul (13— 41
1391).
De oare-ce Ioan era copil nevirstnic, Andronic HI.
lasă regent pe prietenul săi Joan Cantacuzen. Împărăteasa
Ana se uneşte
însă cu Admiralul Apocaucos, ca, să răstoarne pe Ioan
Cantacuzen.
În fața, acestor uneltiri Ioan Cantacuzen se proclamă
şi el împărat.
Alungat peste puţin din Constantinopol, el fuge mai
ântâii
la S6rbi, apoi la Turcii din Asia-Mică.
Turcii în timpul acesta se apropiaseră de Europa.
Feciorul

şi urmaşul

lui. Osman

I., Orehan

cerise chiar în primul an al domniei sale Brussa

(13— 26
1359), cu-

ŞI îşi zidise aici

palatul de reşedinţă, a căruia intrare se numia „Poarta
înaltă.

Şi de atunci „Poartă“ va să, dică curtea, Sultanilor
otomani.
Orchan se bucură, că poate să se amestece în afaceri
le împ&răţiei bizantine şi nu numai îl ajută pe Ioan Cantacuzen
, ci chiar
se încuscrează cu dânsul, luând de soţie pe una dintre
fiicele luj.
În anul 1347 împărăteasa Ana întră deci la învoial
ă, îl recunoaşte pe loan Cantacuzen drept al doilea împăra
t şi o altă,

fiică a, lui loan Cantacuzen se căsătoreşte cu Joan

V. Paleologul.

Pacea aceasta nu e dăinuitoare. Peste câţă-va
ani r&sboiul
intern isbucneşte din noii şi în 'anul 1355 Ioan
VI. Cantacuzen
se retrage într'o mănăstire, în vreme-ce fiul sei,
Matei, umează
lupta contra cumnatului s5ă din Constantinopol
cu ajutorul cumnatului din Brussa,
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În anul 1356 Suleiman, feciorul lut Orcha
n, trece pe corăbii

închiriate de

la, Genovezi

marea şi ocupă

oraşul

Galipoli, pe care

nică că-l mai daii apot Turcii din mânile
lor.
Acela-și Suleiman organisează statul Osman
liilor pe basa
Coranului, creiază o armată, permanentă, Ienice
rii, copii răpiți. de
la, creştini şi crescuţi în legea lui Muhamed,
şi Spahiii, un fel
de nobilime călăreaţă. Murad 1. (1359— 1889),
fratele mai mic al
lui Suleiman, pornind din Galipoli, întinde mai
departe şi tot mai
departe stăpânirea, otomană, Şi în vreme-ce Ioan
Paleologul şedea
rătras la, mănăstire, popoarele creştine, pe care
le stăpânise el,
cad unul după altul sub stăpânirea, turcească.
În anul 1361 Murad 1. cucereşte Adrianopolul
şi îşi mută,
reşedinţa aici. În anul 1362 el cucereşte P'ilipopolul
, ear în anul
1363 el ît bate la Adrianopol pe Serbi şi pe Bulga
ri şi îi sileşte
să-i plătească tribut şi să-l însoţească la, r&sboiii.
Ioan V. Paleologul aleargă după ajutor prin ţările
de Ia, apus,
care tocmai acum eraii şi ele frământate de lupte
interne. În zadar!—și el trebue să le plătească în cele din urmă
tribut 'Turcilor.
Ioan Cantacuzen a scris istoria timpului s&ă (1320
— 1857) .
şi a murit în anul 1383.
|

8. ȚARUL

STEFAN

DUŞAN.

1886—13586.

Urmaşii lui Stefan N emania, Niemanidi, se
susţin peste două
sute de ani în fruntea, statului serbesc, care
devine în cele din
urmă cel mai puternice dintre statele din penins
ula, balcanică,
Cel mai însămnat dintre cârmuitorii acestui
stat a, fost Stefan Duşan.
|
Si
Urcându-se la 1336 în scaun, el întinde st&pân
irea, s6rbească
peste Macedonia şi Albania până în Tesala
şi în partea, de nord
a Greciei. El se proclamă apoi far şi mai
supune stăpânirii sale
şi o parte din Bulgaria, până spre Pilipopoli.
.
În acela-şi timp Stefan Duşan a organisat
statul serbesc,
împărțindu-l în chenezate, a, publicat în anul
1349 o carte de legi
şi a avut multă purtare de grijă pentru
desvoltarea economică Şi
culturală a, Serbilor.
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Ast-fel tocmai în timpul, când Turcii trec
în Europa, statul
serbesc era ajuns la stare de înflorire şi
destul de puternic, ca să
poată, ţin pept cu năvălitorii.
„Fiiul şi urmaşul lu Stefan Duşan, Uroş
V. (1356 — 1367),
a fost însă un Qomnitor slab, care n'a ştiut
să-f țină în frâu pe
Chenezi. Ast-fel unit dintre Chenezi se decla
ră neatirnători şi în
timpul, când 'Turcii se aşează la Adrianopol
, Serbia e slabă, şi
Uroş e silit să le plătească 'Tureilor tribut
şi să le dee Filipopolul.
Cu Uroş se stinge dinastia Niemanidilor,

VI. TIMPUL LUI MIRCEA-VODĂ CEL

BETRÂN.

1. MIRCEA- VODĂ CEL BITRÂN.
1386 —1418.

Mircea- Vodă, Domnul Ţării-Româneştă, numit
şi cel „betrân“
Şi „bun,“ a fost unul din cei mat înţelepţi
st&pânitori, ca om, ca
oştean şi ca cârmuitor mai presus de toţi
cei ce fie ca duşmani,
fie ca împreună luptători at venit în ating
ere cu dânsul.
Şi a fost renduit de providenţă, ca el să stăpâ
nească, gurile
Dunării în timpul, când Turcii ai făcut prime
le opintiri de a, trece
Dunărea,
Urmaşii luk Negru-V odă, Basarabii, nu numai
sai susţinut
în scaunul domnesc al Munteniei, dar ati mat
Şi înţins stăpânirea
lor atât peste” Prut, în Basarabia, până
la Nistru şi până, în
t&rmurii Mării-Negre, cât şi peste Dunăre
de a lungul ţErmurului drept; şi mai ales în Dobrodja. Ei ai
păstrat în acela-și timp

Ducatul Făgăraşului şi al Amlaşuhă şi Banatul
Severinului, care

se întindea, departe peste Porţile de Fier.
Ei însă purtati titlul de Voivod, ceea-ce doved
eşte, că nu ţineaii să fie socotiți în rândul monarchilor pe
deplin neatîrnători.
Voivogii în acele timpuri erai un fel de
vasali, care aveaii neatirnare deplină, numai în ceea, ce priveşte
viaţa internă a voivodatului lor. Ei puteaii să, facă, donaţiuni, să
creeze legi şi să cârmuiască în înţelegere cu mat marit ţării,
dar nu puteaii să declare
r&sboiii ori să închee pace fără de învoirea
suveranului lor.
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Basarabii s'a luptat cu Regii
Ungariei, mai ântâit cu Carol
Robert, apoi cu Ludovic 1. şi
mai ales doi dintre denşii, Alexan
dru-Vodă, Basarab şi Vlad 1.
Basarab, ai ieşit învingători.
Combinând îns& toate Ştirile ce ni-aii
rămas din acele timpuri, Basarabii ai recunoscut supremaţia
regilor ungari şi s'aii luptat numai
ca să apere neatirnarea, internă
a ţării faţă cu regit, care-şi
arogaii drepturi, pe care nu le
aveai. Şi ca să se susţină în
aceste
lupte, ei s'aii încruscrit cu arii
de pesţe Dunăre, atât cu at Serbilor, cât şi cu aj Bulgarilor.
Mircea-Vodă, e primul Domn românesc,
care vorbeşte ca, egal
cu regele Ungariei, atunci Sigismună,
ginerele lui Ludovic L.;-şi pe
care nici regele Ungariei
nu-l tratează.

ca, pe un

vasal

al sst,
În timpul, când Mircea, s'a, urcat
în scaun, în Moldova domnia, Petre: Vodă Muşat, tot un
Basarab ori, cel puţin, deaproape
înrudit cu Basarabii.
Rusia era âncă, stăpânită de Mongoli
; dar „stăpânirea, oardei de aur de la Chipeiac“ slăbise.
O parte din Mongol întemeiase
în Cazan un chanaţ independent;
Tătariă încuibați în Crimea, întemeaseră şi ei Chanatul Crimeei,
ear. Marele Duce de Moscova,
Dimitrie (1862
— 1389), mai recunoștea, ce-i drept,
stăpânirea mongolă, dar adunase sub cârmuirea
sa mat multe ducate şi îi bătuse întrun rând pe Mongoli.
Polonia era stăpânită, de Viadislau
1. Iagelio, un alt ginere al lui Ludovie I., ear Germania,
de Wenael, fratele lui Sigismund,
regele Ungariei, care trăia în
ceartă atât cu cumnatu-stii din
Polonia, cât şi cu fratele său.
Peste Dunăre erai, în sfîrşit,
Turcii ei singuri stăpâni.
“În

Serbia, după moartea, luj Uroş
V. se urcase

în scaun Voi.
vodul Pucaşin, care se unise cu
Bizantinii contra, Turcilor, dar
fusese învins pe rîul Marița (1371),
unde-şi perduse şi viaţa. Fiiul
su, Marcu Cralievici, li se supusese
apoi Turcilor, dar fusese r&sturnat de Cneazul Lazar, care
continuă luptele contra Turcilor.
Bulgaria
trecuse

după

unor principi de viţă,

moartea,

fiilor luj Ioan Asan sub stăpânirea

bulgară şi fusese slăbită de

lupte interne.
Acum ea era stăpânită de Ţarul Șişman
III, care! era, tributar al
Tureilor,

Împăratul

bizantin Joan V. Paleologul era, şi el tributar
al

lut Murad I.
Mai eraii, afară de aceste, două

state mai

mici pe iărmul
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drept

al

Dunării. —În

anul

1376 Banul

Bosniei,

Tvarteo, se decla-

rase independent şi luase titlul de rege. Şi cam în
acela-si timp
se constituiseră în stat independent şi Albanesii,
r&sboinicii urmași ai vechilor Iliri, care în toate timpurile ai
fost mai mult
ori mai puţin neatirnători în munţii lor.
Intre acestia avea să-şi caute Mircea- Vodă aliaţii
şi ajută.
torii pentru greaua luptă de apărare.

a.

COSOvoO.

a

Privind împregiurul lor, Mircea-Vodă şi boierii ţării ai
înțeles în curând, că nicăiri în lumea creştinească nu pot;
să gă.
sească radăm sigur în lupta lor contra 'Turcilor Şi că
ţara numai
în puterile ei proprit se poate bizui.
De aceea fratele mai mare al lui Mircea, Dan II,
deşi om
din fire pacinic a căutat să-şi asigure din vreme posiţ
iunide apărare peste Dunăre şi a cucerit de la Bulgari o parte
din ţ&rmurul
drept, între altele Dristorul (Silistria) şi Dobrodja.
În anul 1384 însă o parte din boiert se ridică asupra
lui
Dan II., voind să ridice în scaun pe r&sboinicul
lui frate. Dan,
- ajutat şi de Turci, înăbuşe răşcoala, şi alungă pe
fratele săi “peste
Dunăre; el cade însă în luptă cu Șisman III. şi
ast-fel rămâne
Mircea Domn al ţării.
Urcându-se în scaun, Mircea, organisează oștirea
muntenească,
îşi asigurează posiţiunile de pe țermurul drept
al Dunării şi se
pune în înţelegere cu vecinii ameninţaţi, ca densul,
de Murad 1.
Ast-fel se închiagă în curend o coaliţiune, în care
întră Serbii şi
Bulgară, Muntenii şi Moldovenii, Bosniacii şi Albanesii.
Bizantinii
se ţin însă la o parte, ear Ungurii, învitaţă şi ei
să iee- parte
la lupta de apărare, dai răspunsul, că dânşii nu se tem
de Turci.
În anul 1389 coaliaţii adună sub conducerea lui Lazar,
bătrânul Țar al Sârbilor, vre-o două sute de mit de luptăto
ri, care
în Iunie,

acelaşi an, se întâlnesc

cu

Turcii

la Cosovo saii

Câmpul

Mierlei, în spre Bosnia, pe platoul de la Pristina.
Şi în Qiua de 15 Iunie s'a încins lupta sângeroasă,
care a,
hotărit pe timp de sute de ani soarta popoarelor din
Orient,

În ajunul luptet, așa se dice, un serb îndrăzneţ, Miloş Obi-
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lici, a cerut de la, Tarul Lazar
voie. ca, să treacă în tabăra tur
cească şi să-l omoară pe Sultanul
Murad.
A trecut, a străbătut până în cortul
Sultanului şi Va şi o„morit. Dar apoi sa, ridicat în fruntea,
Turcilor năvalnicul Baiazid I. Ilderim

mai sângeroasă.

sai Fulgerul

(1389 — 1403).

şi lupta

a fost cu atât
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Ţarul Lazar, trădat în timpul luptei
de către ginerele săi
Vuc Brancovici, perde bătălia, şi rămâne
dimpreună cu floarea, boerimii s6rbeşti pe câmpul de luptă,
ear restul oştirii creştine se
risipeşte.

b. INVOIALA

CU

TURCII.

După lupta de la Cosovo Baiazid
1. şi face pe Albanezi şi
pe Bosniaci tributari, împarte
Serbia, între Stefan Laearevici,
fe.
ciorul

Ţarului

nește

asupra

Lazar, şi cumnatul-săt

Bulgarilor

şi asupra

Vuce

Brancovici,

Românilor.

apoi por-

Petru-Vodă Muşat âncă în anul '1387
se declarase vasal al
Poloniei, ca să-şi asigureze sprijinul lut
Vladislau lagelo, care era
certat cu cumnatu-săii Sigismund. Acum
, după înfrângerea, suferită la Cosovo, se dă şi Mircea în parte
a lui Vladislaii şi câte-va,
luni după lupta. de la Cosovo se înche
e, prin mijlocirea, lui PetruVodă, un tractat de alianţă, între Munt
enia şi Polonia. Pe când
însă Mircea, căuta ajutor contra, Turci
lor, Vladislai nu se angaja,
să-l ajute de cât.contra. lui Sigismun
d.
Ast-iel, când Turcii intră în ţară, Mirce
a se luptă el singur
contra, lor şi nu numai ît alungă, ci
mai trece şi Dunărea, şi înaintează,
pănă

spre

Adrianopol.

Pe

când

însă el

se

lupta

contra
Turcilor, Sigismund trece în Moldova,
şi bate pe Stefan 1., feciorul
lui Petru-Vodă, care, nefiind ajutat
de Polonia, e nevoit să se
declare vasal al Ungariei.
Strîmtorat deci de Ungaria, neputându-se
răd6ma pe aliatul
săi din Polonia şi negâsind nici un împr
eună luptător peste Dunăre, Mircea intră în anul 1391 la învoi
ală cu Tuicii. In virtutea,
acestei învoieli Mircea se declară vasal
al Sultanului Baiazia L.,
se leapădă de cuceririle făcute pe ț&rm
urul drept al Dunării şi se
obligă a plăti, drept semn de supunere
, un mic tribut anual. Ear
Sultanul se obligă a-i ajuta pe Munteni
contra ori-şi-cărui duşman
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cu toată, puterea

lui,

a

respecta

toate

drepturile

ale țării şi a nu lăsa ca Turcii să treacă, Dunărea.

de autonomie

c. NICOPOLI.
Primind ştire despre învoiala, încheiată între MirceaVodă şi
Sultanul Baiazid 1., Sigismund trece în anul 1392
cu oaste mare
în Muntenia.
.
Mircea, deşi primise ajutor de la Turci, se retrage
în munţă
şi-l lăsă să treacă înainte, ca să-şi măsoare puterile.
Sigismund
însă trece Dunărea, ia Nicopolul, apoi se întoarce
acasă ; ear Sultanul Baiazid, după plecarea, lui Sigismund nu numai
recucerește
Nicopolul, ci supune toată, Bulgaria şi în anul 1393 îl
prinde, la
Ternova, pe Şişman III, care peste puţin moare în
temniță. Baiazid desființează apoi Statul Bulgar şi întinde
stăpânirea, directă
a Tureilor până la Dunăre. Numai partea despre
Vidin rămâne
sub Straşimir, fratele lui Şişman.
Abia acum, după-ce Turcii erai ajunşi la hotarel
e Ungariei
şi făcuseră primele lor năvăliri în Ungaria, recuno
sc „şi Ungurii
în toată întinderea, ei primejdia, şi chiamă pe
popoarele apusene
la un fel de expediţiune cruciată contra, “Turcilor,
Sigismund nu mai stăruie acum nici el, ca
Domnul Munteniei să se declare vasal al lui, şi în anul 1895
închee cu MireeaVodă un tractat de alianță, în care Muntenia .e
considerată, ca,

țară, vecină.

Cavalerii din țările apusene le sar creştinilor de
la Răsărit
cu atât mai vîrtos întrajutor, cu cât Manuil
II. (1391 — 1415),
urmaşul lui loan V., era şi el asediat de Turci
în capitala lui.
In vara anului 1396 oastea creştină, peste 100,000
luptători,
porneşte parte prin Ardeal şi Muntenia, parte de
a lungul Dunării spre Bulgaria şi se adună sub zidurile Nicopo
lului,
Sultanul Baiazid întrerumpe asediul Constantinopolului
şi
aleargă la Dunăre, ca să, dee pept cu dușmanul şi
să despresoare
Nicopolul.
In diua de 28 Septembrie 1596 cele două oştiri se află
faţă,
în faţă şi se încaeră în luptă hotăritoare.
Baiazid avea, şi el vre-o sută de mii e luptători, dar
ală-
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turea cu 'Turcit maj luptaii şi
SEbă. Albanezii şi o parte din
Bosniaci.
Sigismund are în partea, sa, pe Mirce
a, pe Stefan L., pe Stra-

şimir şi pe Bosniacii, care se desfăcuser
ă, de Turci.
Din Franţa veniseră, sub comanda, comi
telui Joan de Nevers
vre-o două mii de cavaleri de frunte însoț
iți de cetele lor, cu totul

vre-o

opt

mii de oameni,

Cavalerii oaniţi de la Rodos

lor magistru

Phihbert

de. Nailhac.

veniseră în frunte

Marele Prior Prederic de Hohenzollern

marele

venise în fruntea, ca-

Teutoni.

valerilor

cu

Şi mulţi veniseră din Germania, între
care cel mat de frunte

Comitele

Hermann

Mulţi
aleasă,

erai

tot unul

de

Cilli,

şi mânâri

conducătorul

şi inimoşi

ca unul ; pe când însă

cavalerimii

luptătorii
Turcii

din

Stiria,

creştini, floare

steteaii

smirna în
faţa, lut Baiazid Fulgerul şi ascultai
fără de şovăire poruncile lui,
creştinii aveai: drept; suprem comandan
t pe Sigismund, un om
fără de autoritate, care nu era în stare
să ţină la un loc puterile
cele multe şi să le adune într'o singu
ră şi covirşitore putere.
Mândri şi năvalnici, cavalerii francest
țineaii, ca, dânşii să,

fie

scoşi

în

primul

r6nâ,

dânşii

să, înceapă,

lupta;

ear

Ungurii
stăruiat ca, ei să facă primul atac dimp
reună cu Românii, care
sai mai luptat cu Turcii şi cunosc
felul de a; se lupta al 'Turcilor.
Vă&dând gâlciava, aceasta, Mircea-Vodă,
care atât de bine îi

ştia pe

'Turci, nu s'a avântat

în luptă,

ci a rămas

în

aştep

tare,
ca să vadă resultatele primului atac
făcut de cavalerii francezi
şi să nu risipească în zadar puterile,
de care avea trebuinţă, ca,
cel mai de aproape ameninţat, pentru apăr
area țării sale.
Cavalerii francezi, prea, aventaţi, înain
tează, ce-i drept, şi
sparg centrul oștirii turceşti, dar apoi răma
n despărțiți de restul
oştirii creştine, sunt; încongiuraţi şi măcel
ăriți, Ast-fel chiar dintru
început bătălia e perdută, pentru creştini.
Ungurii şi Germanii,
care se aflaii în centru, mai fac opintiri
de a drege ceea ce ai
stricat Francezii, dar Voivodul Ardealul
ui, Stefan Lajcovici, care
se afla în aripa, dreaptă, şi Mircea-Vodă,
care forma, dimpreună
cu Stefan-Vodă, aripa, stângă, se retra
g din luptă.
Şi înfrângerea, creştinilor e atât; de des&v
irşită, în cât regele
Sigismund scapă numai cu puţini şi se
întoarce prin Constantinopol în ţara lui,
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d. ROVINE.

După victoria de la Nicopolt Baiazid despoaie
şi pe Straşimir de ţara lui şi se asigurează de supunerea
popoarelor de la
Dunăre, apoi se întoarce ear la Constantin
opol, ca să continue
asediul. Abia, doi ant în urmă, la 1398, el
vine ear la Dunăre şi
trece cu oaste mare în Muntenia.
|

Mircea, trimite

poporaţiunea

la munte

şi iese cu o oaste de

vre-o 30,000 luptători în calea lui Baiazid,
dar nu-l atacă, ci-l
poartă, de ici până colo, îl hărţuieşte merei
, ca să-l obosească,
îl sileşte să-și risipească cetele lipsite de
hrană şi-l aduce în cele
din urmă la un loc apătos, unde oastea
cea mare a 'Tureilor nu
se putea mișca cu destulă lesnire. Aici
apoi, la Rovine, înspre
Ialomiţa, el dă năvală asupra Turcilor şi-i
bate atât de cumplit,

în cât Baiazid

numai

cu anevoie

Trecând apoi Dunărea,
renunţase

în anul

1391.

e. TRACTATUL

După
ani nu

mai

ÎNCHEIAT

victoria de la Rovine
e supărat

de

scapă

peste

Dunăre.

Mircea, recucereşte posiţiunile, la care

Turci.

CU

POARTA.

Mireea-Vodă,

timp

de

vre-o 12

Vre-o trei ani în urmă, Baiazid |. Ilderim e bătut
de TimuyLene, Chanul Mongolilor, la, Angora şi cade în robie,
unde şi moare,
ear feciorii lui, Suleiman, Isa Musa şi Muhamed,
se luptă între
dânşii pentru Domnie. După lupte îndelungat
e Şi după moartea
celor-l'alţi frați Mahomed câștigă stăpânirea, ţărilor
din Asia-Mică
şi îşi pune. reşedinţa, la, Brusa, ear Musa, ajutat
şi de Mircea-V odă,
se face stăpân al ţărilor din Europa. Lupta, se urmea
ză însă între
cei doi fraţi, şi Muhamea, ajutat de Bizantini şi
de Stefan, Craiul
Sârbilor, iese în cele din urmă, învingător şi în
anul 1413, după
moartea, fratelui sei, ear uneşte toate ţările sub
stăpânirea sa.
Mircea-Vodă, prevădând căderea lui Musa, âncă în anul
1411
a renoit tractatul cu Vladislau 1. El însă în anul
1413, când 'Turcii ai trecut din uoă Dunărea, n'a primit ajutor nici
de la Vladislaii, nici mai ales de la, Sigismund, care în
timpul acesta
ajunsese şi împărat al Apusului. Ast-fel 'Tureii cucere
sc Isaccea
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şi Silistria,

ba zidese

în fața

Giurgiului o

fortăreţă, ca să împedece trecerea, Muntenilor pe
ţ&rmurul drept al Dunării,
Mircea-Vodă intră dect din
noii la învoială, şi în anul
1414
închee cu Sultanul Muhame
d 1. un tractaţ definitiv,
prin
care
sau stabilit pentru un timp
foarte îndelungat relaţiunile
dintre
Poartă şi Muntenia,
,
În virtaatea, acestui tractat
Domnul Ţerii-Româneşti, ales
de
boieri şi confirmat de Sultanul
, e vasal Şi tributar al Porț
ii otomane, dar nu e dator să-l
însoțească pe Sultanul în
răsboiii şi
are deplină neatîrnare în ceea
ce priveşte cârma tării sale.
In schimbul tributului Sultanul
e dator să apere ţara faţă
cu ori-şi-ce duşman.

Pământul Ţerii-Româneşti
rămâne păment creştinesc,
pe
care Turcii nu pot să se aşez
e cu locuinţă statornice,
“nici maj
ales să ridice giamii,

f. ORGANISAREA

ȚERII.

Deşi mult s'a r&sboit în viaţ
a lui, Mircea-Vodă mai ales
în
timpul de la 1398 până la.
1413 a găsit, destulă tignă, ca,
să poarte
grijă şi pentru organisarea
şi desvoltarea internă a țerii
. Şi dovadă despre starea
înfloritoare,

în care se afla Muntenia,
în timpul

reşedinţa,
|
Om evlavios, el a avuţ 0
deosebită purtare de grijă
pentru
aşezămintele religioase şi
în genere pentru biserică.
EI a înzestrat.

2

IAGEBLLO,

- 1877—1484.

Iagello e întemeetorul dina
stiei Jagellonilor, care a
domnit
timp de vre-o dou sute de
ani în Polonia, în Ungaria
şi
în
Boemia şi a ridicat Polonia, în
rendul statelor de primul ran
g.
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După moartea lui Ludovic de Anjo
u mai marii Poloniei, de
şi recunoscuseră, dreptul de succ
esiune al Mariei, nu mai voiaii
să primească uniunea, cu Unga
ria. Ai ridicat deci în scaun
pe

Hedoiga,

sora, Mariei,

dar ai silit-o să se căsători

ască, cu Iagello,
marele Duce de Litvania,
Litvanii, numiţi de moldoveni Şi
Life, erai un popor de
viţă veche, 'Timp îndelungat ei trăi
seră sub conducerea, preoţilor
săi, şi abia în primele decenii ale
secolului XIII se ridicase în
fruntea lor un mare Duce, care îşi
avea, reşedinţa. la, Pina. Și
acum însă denşii erai tot păgâni.
|
Iagello se ridica la 1377, după moar
tea, tatălui s6ii, în scaun ;
abia însă la 1382, după-ce omoară
pe unchiul săi Cheistuti, ajunge
să stăpânească întreaga, Litvanie, de
care atunci se ţinea şi o însemnată
parte

din

Rusia,

In anul 1886, mai nainte de a se cunu
na, cu Hedviga, el se
botează,
şi ia numele

Pladislau

(ID).

Litvanii se botează şi ei; dar Litv
ania nu se uneşte cu
Polonia, ci e cârmuita de marii et Duci
. Aceştia, însă sunt vasali
ai Poloniei şi ast-fel puterea, Poloniei
devine de o dată covîrşitoare.
Vladislau II. a mai întins în timpul
îndelungatei sale domnii
stăpânirea polonă supuind mare parte
din Rusia, cucerind Podolia
şi asigurând în luptă cu cumnatu-stă
Sigismund stăpânirea Poloniei în Galiţia şi Lodomeria.

Domnul Moldovii, Petru- odă Muşat, se decla
ră, şi el vasal
al Poloniei, şi ia în căsătorie -pe sora lui Vlad
islau II.

O altă soră a lui Vladislau IL., Ringala,
se căsătoreşte cu
Alexandru-Vodă, numit cel „Bun şi Botr
ân“ (140
— 1438
1), unul

din cei mai

îns&mnaţ

Domni

at Moldovii.

În anul 1422, câna Vladislau II. se afla
în răsboii: cu ordinul Cavalerilor Teutoni, Alexanâru îi trim
ite cumnatului săi

în ajutor pe Spătarul

Coman

cu vre-o

500

călăreţi,

care

se di-

sting în luptele de la Marienburg, unde Mare
le Magistru al ordinului îşi avea reşedinţa.
Vladislau II. a avut multă purtare de grijă
pentru organi-

sarea, țării şi pentru desvoltarea, ei economic
ă şi culturală. EI a

lărgit, între altele, şi universitatea din Crac
ovia
ca unul din întemeetorii ei.

şi e considerat

Ca, să se susţie însă şi să asigureze succesiu
nea

urmaşilor
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săi, el a acordat nobililor
prea mari drepiuri şi
ast-fel Chiar âinînceput a slăbit posiţiunea,

tru

scaunului

3. IOAN
Născut

la 1869

regal,

HUSS.

şi mort

la 1413,

timp Biblia în limba,
englezească Şi a for
mat o mulţime de pre
tineri, care răspândia
oți
t învățăturile lui în
popor.
Ioan Huss a, fost un
ucenic al lui Wiclef.
In timpul, câna el îşi
făcea studiile la univer
sitatea, din Praga

Papa
versitate

intervine

Propagarea,

şi li se interdice

învățăturilor

profesorilor de la uni
-

lui Wielef.

|
Ioan Huss, bizuinduse pe protecţiunea
regelui Şi spriginit
şi de achiepiscopul
Sbynco, urmează, îna
inte cu învăţăturile
Archiepiscopul îns
sale.
în cele din urmă, se
leapădă, de “dânsul şi
anul 1410 îl excomuni
în
că în virtutea unei
însărciriăat primite de
la Papa. În acela-și
timp curia, Pâpală îl
trage în judecată, şi
anul 1411 Papa, Ioan
în
XXII, îl excomunică
şi el.
loan Huss combate
acum infalibilitatea,
Papei şi valoarea.
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Acum

nu-i

mai

rămânea

lui Ioan

Huss

de cât

spriginul

regelui.
Bar rege al Boemiet era în timpul acesta Wenze
l IV, (1378—

1419), un om slab, fratele lui Sigismund.

Wenzel ocupase tronul după moartea, tatălui
săi, împăratul
Carol IV, ca băiat de 17 ant şi a stâpânit atât
în Germania, ca
împărai şi rege, cât şi în Boemia. Om uşuratec
însă şi iubitor

de petrecri,

el

n'a putut

să

se susţie

nici în

Germania,

nici în

Boemia,
În anul 18382, când moare Ludovic de Anjou
, Elisabeta, v&duva răposatului rege, nu mat voieşte să-i dee
lui Sigismund mâna
Mariei, cu care se logodise în anul 1380. În
acela-şi timp Carol
de Durazzo, un nepot al lui Ludovic, ocupă
tronul Ungariei, ba o
prinde pe Elisabeta, şi 0 aruncă în temniţă.
Wenzel nu-i dă fratelui săi nici un ajutor. Ast-fel Sigismund
abia în anul 1386,
după moartea lut Carol, ocupă, ca soţ al Mariei
, tronul Ungariei.
În luptele sale contra Turcilor Sigismund
de asemenea n'a
fost ajutat de fratele săi, care era, în luptă
cu Principii din Germania, cu biserica şi cu mai marit Boemiei.
În anul 1400, principii electori ai Germaniei
se intrunesc, îl
declară, detronat pe Wenzel şi aleg împărat
pe Ruprecht de Pfalţa,
(1400— 1410), ear dupe moartea, acestuia, tronul
Germaniei e ocupat de Sigismund,
În anul 1403, când sa interdis propagarea, învăță
turilor lui
Wiclef, Wenzel, acum numai rege al Boemi
ei, se afla închis la
Viena, şi cârma o purta, şi în Boemia tot Sigi
smund,
care numai
în anul 1404, după 19 luni, pune pe fratele
săi în libertate.
Om

al.Papei

nu

era

regele

Wenzel.

În anul

cise ca Ioan de Pomue sai Nepomuc, vicaru
l
să fie aruncat în valurile riuluj Moldova, care
EL sprijinea, deci în toată, sinceritatea mișcarea
Huss contra a-tot puterniciei papale; om slab
Papa luase cele mai aspre ms&suri, s'a mărgi
nit
Huss să parăsească Praga.
Timp de peste doi ani apoi reformatorul
stelele nobililor, care aderaii la învăţăturile
lui.

În timpul acesta se întruneşte

1393 el porun-

Archiepiscopului,
curge prin Praga,
pornită de Ioan
însă, acum, când
a stărui, ca Ioan
petrece pe la ca.

conciliul de la Constanţa

şi Huss e citat în faţa conciliului, ca să se
justifice.
Primind de la împăratul Sigismund asigurare,
că

nu i se

|

va face nimic, Huss ple
acă în anul 1414 la Consta
nţa, În ciuda
asigurărilor, pe care le
primise, şi în ciuda pro
testării unui în-

El nu revoacă nimic, ci
primeşte

moartea de

mucenic,
După moartea lui Hus
s 452 nobilii din Boe
mia trimit la
Consiliul din Constanţa
, 0 declaraţiune, prin
care protestează, contra osândi
rii lui Huss,

Şi de aici înaint

e poporul boem se desface
de biserica apuseană
şi se constitue în biseri
că naţională. Ast-fel
se produce un sângeros
r&sboii religionar, care
se urmează timp
de vre-o două decenii,
”
În anul 1419 poporul
din Praga dă năvală, asu
pra primăriei
şi aruncă pe fereastră, pe
13 dintre consilierii comuna
li, care nu
eraii Husiţi,
,

Regele Wenzel moare puţ
in în urmă lovit de un
atac de
apoplexie, şi Sigismund,
care ocupă acum şi tronul
Boemiei, are
tot restul Vieţii lui să se

de Nicolau de Hussinej.

moare.

lupte

Pacea nu e restabilită

4

cu Husiţii

conduşi de Zisea şi

nici în anul 1437,

când

Sigismund

TIMUR-LENC

1869—1408.
Timur-Lenc, adecă Tim
ur cel Schiop, numit
şi Tamerlan,
fiiul lui Turgai, căpetenia
, unui trib mongol, s'a
născut în anul 1333

Tinereţele lui
drăznețe,

Timur

se petrec

în care a primit Şi ran
a,

în o mulţime

de

lupte în-

în urma căreia a rămas
schiop.

Abia în anul 1369, ca
om de 36 ani, el se pro
clamă Emi
al Transoxaniei Şi îşi pun
e reşedinţa la Samarcand
a. El organisează, apoi statul şi arm
ata, şi în anul 1380 înc
epe expediţiunile
de cucerire.
În timp ce două-deci şi cinc
i de ani el supune Pergia
şi (1386)
Georgia, desfiinţează toa
te statele din centrul Asie
i, Şi înaintează,
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în Europa până la Moscra, apoi trece în anul 1398 în India şi
supune tot pământul până la gurile Gangelui. Chemat apoi în
ajutor de către impăratul Manuil II, el se întoarce spre Apus
şi-i bate pe Turci la Cesarea (1400), bate şi pe Sultanul Egipetului, ia în anul 1401 Damascul, pustieşte Bagdadul şi cucereşte

toată Siria.

În anul
succesele

lui

|
1402

Sultanul

Timur-Lenc,

Baiazid 1. Fulgerul, înspăimântat de
adună

o

oaste

de

400,000

luptători.

Timur-Lenc pune însă în faţa iul 800,000 de Mongoli şi la Angora
Baiazid e învins şi cade în robie, unde şi moare puțin în urmă.
Şi nimeni decât moartea n'a putut să-l biruiască pe TimurLene. În anul 1405, când se pregătia să porniască asupra Chinei,
el moare moarte firească, lăsând unui nepot al săi moştenire
una din cele mai mari împ&răţii.

5. GIOVANGALEAZZO VISCONTI. .
1888—1402.
Giovangaleazzo Visconti e primul Duce al Milanului şi era
unul din cei mai bogaţi oameni în timpul lui.

Familia Visconti a, ieşit la iveală âncă înainte de

primele

expediţiuni cruciate şi s'a ridicat în timpul luptelor dintre împăraţii apuseni şi oraşele din nordul Italiei. Visconţii, care în aceste
lupte ai ţinut cu împăratul, şi-ait asigurat în Milan posiţiunea,
de Podesta sai de Vicar împărătesc. În posiţiunea, aceasta ei
adună bogății mari şi îşi ţin trupe de mercenari şi ast-fel îşi
impun în urmă stăpânirea.
|
Unul dintre dânşii, Azzo Visconti, a cumpărat chiar cu bani
în anul 1828, de la împăratul Ludovic de Bavaria, posiţiunea, de
Vicar împărătesc al Milanului şi apoi a supus oraş după oraş toată,
Lombardia stăpânirii sale. Fratele lui Azzo, Giovanni Visconti,
un bun prieten al lui Petrarca, a mai câştigat în anul 1353 şi
Genova,

Ast-fel numai
atirnarea.
nepoţă

Veneţia şi Florenţa

îşi mai

Giovanni împarte însă posesiunile

al săi.

păstraseră ne-

familiare

între trei
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Giovangaleazzo e feciorul lut

Galeazzo, unul din aceşti trei
depoţi ai puternicului Giovanni
Viseonti.
El se căsătoreşte cu Isabella
de Valois, fiica regelui din
Franţa, răstoarnă pe unch
iul s&i, unește ear toate
posesiunile în
mânile sale şi în anul 1395
cumpără de la împăratul Wenzel
tiţlul de Duce de Milan. Voind
însă în urmă să se proclame
rege
al Italiei, s'a încurcat, în r&sb
oiii cu Veneţia şi cu Florenţa
.
Veneţia pe timpul acesta, se
afla în apogeul ei. Ea perduse,

ce-i drept, țermurii dalmatin
i în luptă cu Ludovic de
Anjou, dar
ieşise victorioasă din lunga
luptă cu Genovezii, care în
pacea, în- cheiată în anul 1381 la Turi
n ai trebuit să recunoasc
ă stăpa.
nirea mariti

mă a Veneţienilor.

Ear în Florenţa se ridică în timp
ul acesta o familie, care a
jucat cel mai frumos rol în istor
ia,
civilisaţiunii euro

pene. Giovanni
de Medici, odraslă dintro nobi
lă familie, care jucase şi mai
nainte
oare-care rol în viața, Florențe
i, câştigă, ca banchier,o aver
e mare
şi ast-fel asigurează o înri
urire hotăritoare urmaşilor
sti, care ab

„ fost pentru Italia ceea-ce Peri
cle fusese odinioară pentru Aten
a,
Galeazzo Visconti începe lupta
, cu Veneţia şi cu Florenţa,
dar nu ajun
ge

sa o şi termine,

căci moare de

ciumă în anul 1402.
Doi ani în urmă moare şi Isab
ella. Ear feciorii lui Galeaszo
Vi.
sconti nu erai oameni făcuţi
să ducă la bun sfirşit un răsb
oiti.
Unul

dintre dânşii,

Gian

Maria,

ținea

hrănia cu carnea duşmanilor
săi, Cel-Valt,

sbiră de Pau omoriţ pe
fecior al- lui Galeazzo

câni

Filippo

însălbăticiţă: şi-i

Maria,

a pus

fratele lui chiar în biserică.
Un al treilea,
Visconti, copil din flori,
Gabrielle, le-a

v6ndut Florentinilor Pisa cu
200,000 de scudi şi a fost deca
pitat

de Genovezi.

-

Ast-fel Veneţia câştigă oraşele
icenţa, Verona, Bassano,
Padua, Brescia, Bergamo cu
ținuturile lor, adecă o îns&mn
ată
parte din nordul Italiei.
.
Cu Filippo Maria Visconti se
stinge (1447) familia Visconti,
Şi moştenir

ea ei trece la Franeise

(Bianca) a lui Filippo Maria.

Sforza,

soţul fiicei naturale
iu

GRADUL AL DOILEA.

ȚE
ȘI R
POP
I
OARE

Evul mediu e timpul, în care s'a format popoarele, care
mai târdiii constituiesc societatea europeană. Despre viaţă naţională în înţelesul modern al cuvântului nici că poate dar să fie
vorba în evul mediu.
Din mijlocul marilor masse de oameni iese din când în cână
la iveală câte un om înzestrat cu destoinicii mari, care se face

stăpân şi întemeiază un stat.

Întemeetorii

de state

se folosesc

apoi de puterea lor, ca să asignreze şi urmaşilor s&i stăpânirea.
Ast-fel mersul evenimentelor e determinat la început de
voința oamenilor singurateci, ear maj târdii de interesele dinastice ale familiilor domnitoare.
Încetul cu încetul se face însă un fel de selecţiune socială,

şi se aleg din massele mai mari oameni

mai

ridică deasupra ca ajutători ai familiilor
acestora, constituiesc nobilimea ereditară,
din ce în ce mai mare.
În timpul r&sboaielor cruciate, pornind
artele şi ştiinţele spre desvoltare, încep să

vrednici,

Qomnitoare.
care câştigă

care

se

Urmaşii
înriurire

industria, comerciul,
înflorească oraşele şi

|
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locuitorii acestora, burghesimea,

prin

cultură,

de asemenea,

Massele mari numai

lungată

împreună,

vieţuire

câştigă

adunând
mare

bogății şi ridicându-se
înriurire,

spre sfîrşitul evului mediu, după
îndesub

aceea-și stăpânire,

ai ajuns să se
închege şi să constituiască popoare,
care au conştiinţă națională

şi determină mersul evenimentelor
potrivit cu inte

resele lor naționale.
Această, închegare, naţională, mare
le resultat al fr&mântărilor medievale, a atârnat în mare
parte de formațiunea terenului.
Stat
e

şi popoare

s'aii format

potrivit

desfăşurarea culmilor de munţi.

cu cursurile

Privind lucrurile din acest punc
t de vedere,
mediu se poate împărți cu VI
teritorii şi anume:

rîurilor şi cu

istoria

evului

I. Împărăţia bizantină,

II.
„TI.
IV.
V.
VI.

Valea Dunării,
Nordul Europei,
"Ţările gin Apus,
"Ţările de la Meagă-i,
Asia Şi Africa,
|

I. ÎMPERĂȚIA BIZANTINĂ.
Bizanţiul (Bisantion), o colonie
grecească întemeiată de nişte
Mega.
reni pribegiţi după primele înfrâ
ngeri suferite în al âoilea răsboiti
meseniae
(670—630), era unul dintre maril
e centre comerciale, când Dariu
a, făcut
expedițiunea lui contra Schiţilor
şi a devenit apoi centrul stăpânirii
persiene în Europa,
În anul 4%8ii, d. Chr. el a fost
cucerit de oştirile greceşti coma
ndate
de Pausania şi face în urmă parte
din confederaţiunea ionică.
În timpul lui Alexandru Machedon
Bizanţiul e atât de puternic,
în
cât, murind Alexandru, îşi afirm
ă neatirnarea, pe care o păst
rează până
târdiă după căderea peninsulei
balcanice sub stăpânirea roma
nă.
În timpul stăpânirii romane Bizan
ţiul are posiţiunea de oraş
liber
şi ajunge la stare înfloritoare.
:
În anul 330 q. Chr. Constantin
cel Mare mută reşedinţa împărăte
ască
aici şi de atunci Bizanţiul se
numeşte şi Constantinopol.

După moartea împăratului Teodosiu
cel Mare, în anul 395,
împărăţia, romană se împarte defin
itiv şi Constantinopolul r&-

|
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“mâne. capitala

împărăției

de la răsărit, care se numeşte

şi

bizantind sai romeică,
Împărăţia aceasta s'a mai susținut
peste o miie de ani,
până în anul 1453, când Constantinop
olul e cucerit de Turcă Şi
devine capitala împărăției turceşti
sai otomane.
Slavii numiai Constantinopolul, „ări
grad“, adecă, oraşul
Ţarului,

ear "Turcii îi qic „Stambulk.

În istoria impărăţiei bizantine putem deose
bi patru epoce mari.

EPOCA.
395—867.
În epoca aceasta împărații bizantini
au avut să se lupte cu Visigoţii,
cu Perșii, cu Hunii, cu Vandali,
cu Ostrogoţii, cu Longobardii, cu Arabii
şi
cu Bulgarii. Împărăţia cuprinde, la
început, întreaga peninsulă, balcan
ică,
până la Dunăre, partea r&săriteană din
Iliria, Asia-Mică, Mesopotamia, Siria
şi Egipetul. Încetul cu încetul îns
această întinsă împărăție scade şi în
cele din urmă ea cuprinde numai o
parte din peninsula balcanică şi Asia.
Mică până spre Antitaur.
Dintru început împărăţia de la-r&sărit
are caracter roman; încetul
cu încetul însă limba latină e înlocu
ită cu cea grecească şi în cele din
urmă statul bizantin devine curat
grecesc.
” Sguduit mereu de duşmani puternici
şi de turburări interne, statul
bizantin s'a susţinut, ce-i arept, dar
n'a putut să ajungă la înflorire, În
timp de 461 ani (395—856) el a fost
stăpânit:de 32 Împărați.

sufere,

l. Areadiu (395—408), fiiul cel mai mare
al lui 'Teodosiu,
ca Visigoţii conduşi de Alarich să prade
Macedonia şi

Grecia şi îi cedează lui Alarich IHria,

2. Teodosiu II, (408
— 450), fiiul lui Arcadiu, perde o parte
din Armenia, îi plăteşte lui Rugila, Regel
ui Hunilor, un mare
tribut, şi îndoieşte acest tribut după-ce
Afila pradă peninsula
balcanică şi se iveşte la porţile Constantin
opolului. În timpul lui
s'a publicat Codicele Teodosian, o adunare
a tuturor ordonaţiunilor făcute de Împărați, începând de la Const
antin cel Mare.
3. Marcian (450—457), soţul Pulcheriei,
surorii lui Teodosiu II, se
luptă contra Vandalilor.
4. Leon I., (457—474), 0 căpetenie a oştiril
or, născut în Iliria, le plă-
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teşte Vandalilâr un
contra lui Gaiserich,

mare tribut. Unindu-se apoi
cu Romanii
sufere în anul 468 o grea
înfrângere,

de la Apus

5. Zeno Isauricul (471-491),
ginerele lui

Leon I., domneşte
la început ca, epitrop al
fiiului să Leon II. care moa
re în curând.
În anul 476, când Odoacr
u răstoarnă pe Romulus
Augustulus, Zeno e alungat de Veri
na, văduva lui Leon I.,
care ridică
în scaun pe fratele ej Basi
lise, Verina consimte, în numele
luj Basilisc, ca Odoacru
să iee

titlul de Rege al Germanilor
din Italia, rămâind ca în viit
or monarchii de la Constantinopol
ei singuri să poarte titlul de împă
rat.
Zeno,

răstoarnă,

întorcându-se

în anul următor

şi asigurându-şi tronul,

ce-i drept, cu ajutorul lui Teod
orich,

Italia rămâne sub st&pânirea

pe Odoacru,

dar

Ostrogoţilor conduşi de 'Teodorich.

6. Anastasiu (491—518), soţul
văduvei
527), un fecior de tăran ajun
s căpetenie de
statului.

lui Zeno şi 7. Justin 1. 518—
oştire, păstrează intregitatea

8. Justinian 1, (527 — 565), nepo
tul şi fiiul adoptiv al lui
Justin 1., e cel mai însămnat
dintre cei 32 împărați ai aces
tei
epoce,
Ajutat de generalii Belisariu
Şi Narse, el a desființat regatul Vandalil

or şi pe al Ostrogoților şi a

împreunat, Africa (534)
şi Italia (554) cu împărăţia
bizantină. Pe Visigoţii din Span
ia de
asemenea îi sileşte (554) să
cedeze mai multe insule. Spre
Dunăre el ridică şanţuri şi fort
ificaţiuni, ca să apere hota
rele
faţă,
cu Siază, Bulgară şi Avară.
Poartă, în sfirşit, contra Rege
lui
Persiei Oosroe 1. Nugirvan
mai multe răsboaie care se
închee in
anui 561 prin restabilirea hota
relor de mai nainte.
Cea mai însămnată faptă a
lui Justinian e adunarea de
legi
făcută sub conducerea lui
Trebonian, Corpus juris civil
is,
compusă din Codex Justinianeus
(529), Pandectele sai digestel
e şi 7astituțiunile (533).
un

9. Justin II. (665 —578), nepo
tul lui Justinian, Şi 10. Tibe
riu (578—589),
bătrân general, p6 care Just
in L. şi-l luase coregent,
perd în anul 568

rimile ei.—Întiun r&sboită
cu Perșii, Bizantinii perd
o parte din Mesopotamia.
11. Maurichiu (582—603),
un general numit de Tibe
riu moştenitor al
său, e răsturnat întrun
r&sboii purtat contra Avar
ilor de oastea, care ri-
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dică în scaun
crunți tirani.

pe 12. Phoca

13. Heraeliu
pe Phoca,

are

(6083—610),

(610—641),

să se lupte

un alt general,

guvernatorul

unul dintre

Africei,

cu Pergii (Cosroe

cei mai

r&sturnânăd

II) Şi cu Arabi.

Ră-

sboiul cu Perşii se închee după lupta de pe ruinele Ninivei
(627)
prin o pace favorabilă, dar în luptă cu Arabii Bizantinii perd (634

—639) Siria, Palestina şi Fenicia, kgipetul (640) şi o parte
din insule.

14. Constans II. (641—668),

fiul

lui Constantin

III.

care în

curând

după moartea, tatălui săi Heracliu murise şi el, domneşte
în luptă cu turburările interne şi e în cele din urmă alungat şi ucis.
15. Constantin IV. (668—685), fiul lui Constans, se luptă
cu Arabii,
care asediază Constantinopolul (668—675).

16. Justinian II. (685—695, apoi 105—711), fiul lui Constantin IV.,
e

slutit şi alungat în anul 695, dar în anul 703 se întoarce
cu ajutor primit
de la Bulgari şi stepâneşte c'o ne mai pomenită asprime.
În timpul pri-

begiei lui aii domnit 17.

două

Leontiu (695—698)

căpetenii ale răsculaților.
După-ce Justinian II. e ucis, domnese

7 ani, trei împărați: 19. Philtpic
şi 21. Teodosiu II. (716—718),
un

şi 18. Ziberiu 177. (698—705),
unul

după

altul,

(711—713), —20. Anastasiu

în timp

de

II. (7183—716),

22. Leon III. Isauricul (718—741), ridicat în scaun, răspinge

noi

atac

Şi stirneşte
urmează

făcut

(728) de Arabi. E] opreşte

ast-fel lupta

timp

de

vre-o

între
sută

închinarea

iconoelasti şi iconoduli,

la icoane

care se

de ani.

23. Constantin V. Copronimul (741
— 775), fiul lui Leon UI, şi 24.
Leon IV. (775—780), fiul lui Constantin V., susţin
intregitatea împărăției
faţă cu Saracenii şi faţă cu Bulgară.

25. Constantin VI. Porfirogenitul (780—79 7), fiiul lui Leon IV.,
domneşte la început sub epitropia mumei sale Irena, care
în
anul 797 îi scoate ochii, îl alungă şi domneşte ea singură
până
în anul 802.
26. Nichefor
Bulgarii,
canică,

(802—811),

răsturnătorul

care se făcuseră, stepâni

Ienei » moare

pe o îns&mnată

27. Mihail 1. Rhangabe (811 —813) şi 28. Leon

în răsboii

parte din peninsula

cu
bal-

V. Armeanul (813-820)

continuă luptele cu Bulgarii, care, conduşi de Regele
Crum, străbat până
la Constantinopol şi pradă suburbiile, învinşi apoi în anul
814, înches pace
pe timp de 30 anl.
|
În anul 820 Leou V. e răsturnat şi ucis de Iconoduli,
căre ridică în
scaun pe 29, Mihail 11. (820—829), după moartea căruia
urmează fiul sâi,
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30, Teofil (829—842, şi apoi
81. Teodora, văduva acestuia,
până în anul 865,
când e răsturnată de fratele
ei Barda.
32. Mihail III, (856—8367); fiiul
lui Teofil, e om moleşit şi desf
rânat ;
în locul lui domneşte Barda.

În timpul celor din urmă din aceş
ti

32 Împărați Saraceniă se fac stăpâni în Creta şi în Sicilia,
Arabii înaintează în Asia-Mic
ă, ear Ruşii se ivesc
prima dată în apele Meditera
nei şi intră în anul 865 în
portul Constanti-

EPOCAII.
867—1204.
În epoca aceasta împărăţia bizan
tină, sguduită mereii de turbu
rări
interne, se susține în luptă cu
Bulgarii, cu Ruşii, cu Arabi,
cu Saracenii,
cu Pacinaţiă, cu Norman, cu
Seldcăucii, cu Cumaniă şi cade
în luptă cu cetele de Cruciaţă.

În timp de 237 ani ati urmat unul după

altul vre-o 25 Împărați, cei
mai mulţi din dinastia mace
doneană întemeiată de Vasik
e I. şi din qinastia Comnenilor întemeia
tă de Isac 1.
ă

1. Vasilie 1. (867—886), fiiul unui
țăran din părțile Adrianopolului, ajuns un fel de rendaş
la grajdurile împărăteşti, câştigă
încetul cu încetul
treaptă,

răstoarnă,

graţia lui Mihail III,, se ridic
ă din treaptă în
pe Barda şi e proclamat
în cele din urmă

coregent al lui Mihail III., pe
care-l omoară apoi.

Om energie Şi chibzuit, el
restabilește ordinea, în lăun
trul
împărăției şi nu numai asig
urează hotarele, ci mai Şi înti
nde
stăpânirea,
a Italiei.

bizantină atât în Asia-Mică,

cât Şi în partea de meadă-di

Una dintre faptele lui îns&mnat
e e adunarea de legi numită
Basilice, un fel de prelucrare
a codicelui făcut în timpul lui
JuStinian.
2. Leon VI. Filosoful (886—911),

:

fiul lui Vasilie I., a fost

un domnitor blând şi iubitor al
artelor şi al ştiinţelor, dar în
timp lipsi

acela-şi

t de energie.

El a terminaţ Basilicele înce
pute
de tatăl săi, dar n'a fost dest
oinic a susține lupta cu Bulgarii
şi cu Arabă, care ai prădat pe
la hotare.

140

3. Constantin
epitropie

VII. Porfirogenitul (911—959), fiiul lui Leon VI.,
stă sub

şi abia de la anul

945 domneşte

el singur,

ear 4. Roman

II. (959
—968), fiiul lui Constantin VII., moare în curând
după urcarea sa în scaun.

După
abia in anul
pul acesta
(963—969) şi

moartea lui Roman II, dinastia macedonean
ă perde tronul, şi
976 e ridicat în scaun Vasihe IL, fiul
lui koman II. În timoştirile ridică în scaun pe doi genera
li ai lor, 5, Nicefor II,
6. Ioan Zzimisze (969—976), care se luptă
cu Arabii, cu Ruşii

şi cu Bulgarii.

-

7. Vasilie II. Bulguroctonul (976—1025)
domneşte dimpreună

cu fratele s&ii Constantin

VIII.

EI termină r&sboiul cu Ruşii şi

supune Bulgaria, întindend ast-fel hotar
ele împerăției din noii
până la Dunăre. Prin crudimile lui faţă, cu
Bulgarii el şi-a câştigat,
numele de Bulgarocton sai ucigător de
Bulgari.
După-ce Vasilie II. moare fără de copii,
ear Constantin VIII. nu are
nici el băieţi, tronul rămâne la disposiţiuni
le surorilor 8. Zoe şi 9. Teodora,
fiicele Jui Constanţin VIII, Zoe ridică
în scaun prin căsătorie şi prin adopțiune patru împărați: Roman III. (10
— 25
1034), Mihail IV, (1034 — 1041),
Michail V. Calafaţ, (1041—1042) şi Consta
ntin IX. Monomach (1042— 1054).
Teodora domneşte apoi ea singură timp
de 2 ani, până la 1056, ear de aici
înainte ridică in scaun pe Mihail VI.
Stratiotic, un bătrân general], care
anul următor e răsturnat de oştire.

10. Isac I. Comnenul

(10— 57
1059), un alt general, pe care

oştirea, îl ridică, în scaun, se retrage şi
el după doi ani de domnie, — lăsând împărăţia în cea mai tristă
stare. — Abia 22 ani

în urmă oştirile ridică în scaun
nepotul lui Isac 1.
În timpul

acestor 32 ani

11. Constantin X. Duca

pe al doilea Comnen,

urmează

(1059—1067),

unul

după

12. Roman

IV.

altul

Alexie. II,

patru

Diogen

împ&raţi :

(1067—

1071),
13. Mihail VII. Duca (1071—1078) şi 14, Nicefor
III. Botoniate (1078—1081).
În timpul acestor 11 Împărați, care au domnit
în timp de 56 ani, de
la moartea lui Vasilie II. până la Alexie
I., împrăţia a fost merei r&sboită de Pacinaţi şi Cumani, de Seldciuci, de
Normani şi de Ruși, a perdut
aproape toate posesiunile din Asia şi s'a
desorganisat. Urmează însă trei
împărați din casa Comnenilor, care domnesc
timp de o sută de ani şi ridică
din nou statul,
i
15.

gic,

Alexie

1.

Comnenul

(1081—1118),

restabileşte ordinea, internă

om

înţelept

şi ener-

şi disciplina în oştire şi îi în-

vinge pe Pacinaţi şi pe Cumani. În timpul domni
ei lui se ivese
primele cete de Cruciaţi în ţările de la răsărit
şi Creştinii apuseni, pe care îi tratează, cu înţelepciune, cucere
sc Ierusalimul Și
întemeiază, aici regatul creştin.
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16. Ioan, numit şi Calo-Ioa
n (1118-1143), fiiul lui
Alexie I., şi domnitor cu viaţă nepătată,
se luptă în unire cu Creş
tinii de la Ierusalim contra Seldciucilor şi recu
cereşte aproape toate
posesiunile din Asia,

17. Manuil 1, (1143—
1180), "fiiul lui Calo-loan
, e cel maj
însemnat dintre împăra
ții acestei epoce. Om
ambițios, hotărit
şi energic, el îşi pune
în gând să ridice împără
ţia la vechia, ej
strălucire. Aliându-se
cu Amalarich, Regele
Ier
usa
limului, el înfrânge puterea, Seldeiucilor

, recucerește Armenia

şi face chiar Şi

contra Normanilor din Sici
lia, şi cucereşte pe un
timpo parte
din Italia de meagă-di. În
urmă poartă un răsboii glor
ios contra
Ungariei,
“După moartea lui Manu
il 1, împărăţia bizantin
ă e din not sguduită
de turbnrări interne.
Fiiul lui Manuil I., Alexie
II, (1180—1183), e ucis
de epitropul sti
Andronic, care după o dom
nie de doi ani e răsturna
t de Isac II, Anghel
(1185—1195).
În timpul lui Isac Anghel
Bulgarii supuşi de Vasilie
III, se răscoală,
sub conducerea Românilor
Petru şi Asan, îşi redobâ
ndese independenţa, şi
întemeiază împărăţia bul
gară-română,.

Isac Anghel e răsturnaţ de
fratele săii Alexie III. (1195—
1208), care-l aruncă în temniţ
ă şi îi scoate ochii,
Si
Ajutat apoi de Veneţieni
şi de Cruciații plecaţi sub
conducerea lui Balduin de Flandr
a în a patra expediţiune, Alex
ie
1 V.,
fiiul lui Isac Anghel, răstoarn
ă pe unchiul săă şi riaică
din noi
pe tatăl săi în scaun ca core
gent al s&ii. De vare-ce însă
el nu
împlineşte ceea-ce le făgăduis
e Cruciaţilor, aceştia îl răst
oarnă şi
pe el, desfiinţează, împărăţia,
bizanţină, Şi întemeiază, împ
ărăţia,
latină.
e

EPOCA

III

1204—1453.
După căderea lui Alexie
IV. împărăţia bizantină se
descompune,
Balduin de Plandra, proclama
t împărat latin, stăpâneşte
numai o parte din
fosta împărăție bizantină.
Restul -se împarte încetul
cu încetul în şase
stăpâniri :
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1. Bonifaciu de Montferrat ia coastele despre Marea Egeică
şi înteregatul Tesalonicului ;
:
2. Gottfried Villeharduin ia partea despre meadă-gi a Greciei
ca principat al Moreei ;
3. Venețienii iaă o parte din Constantinopol, coastele despre
Marea
Adriatică şi mare parte din insule ;
4. Teodor Lascaris înființează în Asia-Mică regatul Niceeă ;
5. Alezie Comnenul înfiinţează tot în Asia-Mică regatul Trapezuntului
;
6. Alte părţi îşi păstrează independența ca Epirul sub Mihail Anghel.
meiază

Impărăţia latină - se susţine în luptă cu vecinii şi cu turburările interne timp de 57 ani, de la 1204 până la 1261.
După-ce primul impărat Balduin de Flandra sufere (1206)

1a Adrianopol o grea înfrângere şi e prins şi ținut de

loaniţiu,

regele-bulgaro-român, în temniță, urmează âncă cinci împărați
:
Henric (12
— 06
1216), — Petru de Courtenay (1216 —1219), — Roveri (1219—1228), — Ioan de Brienne (12— 28
1237), şi Balduin II
(12— 37
1261).
Dintre cele-l'alte state formate

din împărăţia

bizantină

ternic devine al Niceei, care sub Ioan Vatatze (1222—54)

cel

mai pu-

se întinde me:

vei şi cuprinde în cele din urmă (1246) şi regatul Tesaloni
cului. După
moartea lui Vatatze urmează fiiul săi Zzodor 11., copil âncă.
Mihail Paleologul, oaraslă dinta'o familie înrudită cu Comnenii
, ajun:
gând epitrop al lui Teodor II., desființează imperiul latin
şi reînființează
pe cel bizantin, care se mai susţine apoi, cu chiu cu vai,
timp de 192 ani
(1261—1453) sub opt împărați.

1. Mihail VIII Paleologul (12— 61
1282), deşi stăpânitor înțelept şi energic, n'a isbutit; să recucerească toate țările ce făcuseră odinioară parte din împ&raţia, bisantină. Despre meadă-noapte
împerăţia era amenințată de Bulgari, de Sârbi şi de Epirofă; spre
apus se susțineau Principii din Morea, ear spre răsărit se iviseră
Osmanii, care chiar în anul morţii lui începuseră a se stabili în
Asia-Mică. — Căutând în ţările din apus sprigin, Mihail Paleologul primeşte în conciliul de la Lion (1274) unirea cu biserica
catolică. El însă nu poate să o susţie faţă cu preoțimea grecească
condusă de Patriarchul Arsenie, epitropul lui Teodor IL., căruia
Mihail Paleologul îi scosese ochii.
|
2. Andromie

II.

(3982— 1328),

fiul

nepotu-săi 3. Andronic III. (1328—1841),
V. Paleologul.

lui Mihail

VIII.,

care lasă tronul

e răsturnat, de
fiului

să

Joan
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3. Ioan

V.

Paleologul

(1341 — 1391)

domneşte

la început
sub epitropia lui Ioan Cantacuzen,
amicul tatălui său. Duşmănit de Ana, muma tîn&rului
impărat, şi de admiralul Apocaucos,
Ioan Cantacuzen se proclamă,
şi el impăraţ, dar puţin în
urmă,
e alungat Şi caută adăpost
mai ântăiu la Sârbi, apoi
la Umuybeită, căpetenia
dimpreună

'Turcilor. In anni 1347 el se întoarce
şi domneşte
cu Ioan V. până în anul 1355,
când e resturnat.

Un an în urmă, la, 1856, Ture
il trec în Europa'şi ocupă
oraşul GaTivoli, la 1361 ei ocupă Adri
anopolul, apoi (1369) Filiponolu
l, întemeiază la
poalele despre meagă-di ale
Balcanilor un stat cu capit
ala în Adrianopol
şi îi silesc pe Sârbi, pe Bulg
ari, ba chiar şi pe Bizantini
să plătească tribut.
5. Manu II. (139:—1425),
fiul lui Ioan V., perde după
lupta de la
Cosovo, unde Baiaziă 1. Fulg
erul înfrânsese oştirile adun
ate de Bulgari,
Sârbi, Bosniaci, Albanezi, Munt
eni şi Moldoveni, mare parte
din posesiunile
europene. În anu] 1402 însă
Baiazid sufere o înfrângere în
luptă cu TimurLene, Chanul Mongolilor, cade
în robie, şi de aici înainte
Turcii nu maj
neliniştesc un timp oare-car
e pe vecinii lor.

6. Ioan VII. Paleologul (1425
— 1548), urmașul lui Manuil
II., ia parte la conciliul din
Florenţa, şi primeşte în anul
1439
uniunea cu biserica apuseană,
dar tot nu primeşte ajutor din
ţ&rile apusene.
|
7. Constantin XI. Dragade Pale
ologul (1448— 1453) e cel din
urmă împărat bizantin. In diua
de 29 Maiii 1453 Sultanul Muha
.med II. cucereşte Constantinop
olul şi desfiinţează împărăţia
bizantină, iar Constantin XI, moa
re în lupta de apărare.

„EPOCAW.
STEPÂNIREA

OTOMANĂ.

18359—1319.

Turcii, un popor turanic,
care în timpul Omeiadilor
a primit religiunea muhamedană, ai porn
it prima dată spre meagă-gi
în timpul, cână
Selăciue s'a ivit în mijlocul
lor,
Vre-o dou sute de anj în
urmă, când Temurdşi, mare
la cuceritor
mongol, se face stăpân al
Turanului, un oare-care Sule
iman scapă cu vre-o
50,000 de Turci în munţii Arme
niei, ear' Erlogrul, feciorul
acestui Suleiman,
se aşeagă la Carahissar,

ca vasal al Sultanului Ala ed
din din Conia,
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Fiiul acestui Ertogrul e Osman

I. e Ghasi

sati cuceritorul,

care în

timpul de la 1288 până la. 1326 a, întemeiat statul Turcilor osmanlii
şi după
moartea lui Ala, ed din s'a proclamat (1299) el Snsu-şi Sultan.
Orchan, fiiul lui Osman 1, a cucerit; apoi aproape toată Asia-Mic
ă şi
şi-a pus reşedinţa la Brussa, În timpul lui s'a organisat statul
otoman pe
temeiul Coranului şi sai înfiinţat trupele de Teniceri şi cele
de Spahii.
Chemat într'ajutor de către Ioan Cantacuzen, pe a căruiă
fiica o ia
de soţie, Orchan se amestecă în afacerile interne ale Bizantini
lor şi le
deschide 'Turcilor drum în Europa.

Murad I. (1359— 1389), feciorul lui Orchan, cucereşte o însemnată parte din Tracia, îşi mută reşedinţa la Adrianopol
şi
sileşte pe Bulgari, pe Sârbi, pe Bosniaci, pe Albanezi şi pe Bizantimă să-i plătiască tribut. El moare în lupta de la Cosovo, unde
aliaţii creştini, Bulgari, Sârbi, Bosniacii, Albanezii, Munteni
şi
Moldovenii sufăr o grea, înfrângere.
Baiazid

1. Ilderim

sau

Pulgerul

(138
— 1404)
9

împarte

Sâr-

bia în două, desfiinţează regatul bulgar şi-i face tributari şi
pe
Munteni. In anul 1396 e] câştiga la Nicopol o strălucită, victorie
asupra creştinilor comandaţi de Sigismund, regele Ungariei. În
urmă însă el sufere la Rovine, în luptă cu Mircea-Vodă din Muntenia, o grea înfrângere şi apoi la 1402, la Angora, în luptă cu
Timur- Lenc, Chanul Mongolilor, alta mat grea âncă, în urma căreia cade în robie.
După-ce Baiazid moare în robie, feciorii săi Suleiman, Isa,
Musa şi Mahomed se luptă între dânşii timp de vre-o dece
ani.
singur

Muhamed LI.
st&pânitor,

(1413— 1421), care rămâne în cele din urmă
curmă luptele cu creştinii. El întră la învoială,

cu tributarii să şi închee şi cu Mircea-Vodă un tractat,
în virtutea căruia Muntenia, face, ca ţară tributară, parte din
împărăţia otomană, dar Turcii n'au voie să se amestece în afacerile
interne ale ţării, nici să se aşeze cu locuinţă statornică pe
țărmul
stâng al Dunării.

CĂDEREA

CONSTANTINOPOLULUI.

Căderea, Constantinopolului, care timp de peste o
mie de
ani a fost centru religionar, cultural şi comercial pentru
popoa-'
rele de la, răsărit, e una din cele mai hotăritoare întâmp
lări în

De aceea Baiazid
L. a asediat timp
îndelungat Constant
polul şi numai căd
inoerea lui în robie
a
fos
t
atunci scăparea Con
stantinopolului,
-

.

unde ele au fost
curmate prin înfrân
gerea, suferită de
Angora, şi le-au
Turci Ja
urmat până în sfî
rşi
t,
Numai decaţ după
urcarea sa în scaun,
rad Il. asediază, Co
în anu] 1422, Munstantinopolul. EL
trebue însă să ridice
şi să alerge la Dună
asediul
re.

Era în timpul,
când Sigismuna,
acum împărat, a]
lege al Ungariei
Apusului,
Şi rege al Boemiei,
se lupţa cu Husiţi
gul Apus era cup
i Şi întrerins de vii frămen
tări. În Ardeal
înse ieşise la

multe hărţuieli cu
Turcii, S6rbii, Albane
zii şi Muntenii se
desfac
cu Muhamed [, şi
se ridică asupra
Murad, plecând de
'Tu
rci
lor.
la, Constantinopol,
întră în Epir şi “i bat
pe Albanezi. Domn
u] Albanezilor Ioa
e
n Castriota, cere
dă Sultanului, dre
pace şi ”
pt ostateci, pe
cel patru feciori
care şi pe Gheorghe
aj s6i, între
, care se turceşte
Şi e numit apoi de
Skanderbeg.
Turci
de legăturile închei
ate

Ast-fel creştinii câştig
ă timp, ca, să se înţ
eleagă între dânşii
|
Tocmai acum înse
tările creştine sunt
cuprinse de fr&mentări înterne,.
şi să se pregătiască,

Murind Sigismung
(1437), tronul german
, cel boem şi cel
la Albreeht de Ha
ungar trec
bsburg (1437 — 143
9), soţul Fhisabetei,
lui Sigismuna,
singurei fiice a
33525. Bt. Cniz. Slav
id.
10

.
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şi numeşte pe Ioan Corvin
Albrecht e gată să porniasca râsboiul
ear Magnaţii nu se învoiesc,
,
curând
YVoivod al Ardealului; el însă moare în
etei, ci ridică în scaun
Elisab
al
âncă
cut
nenăs
ca tronul să treacă la copilul
pe regele Poloniei Vladislau II].,
pe un alt nepot al lui Ludovic de Anjou,
feciorul lui Vladislau II. Iagello.
Ladislau Posthumul, ear în
Boemii însă primesc pe fiiui Elisavetei,
Frederic III., care primeşte epiGermania e ales un văr al lui Albrecht,
tropia asupra nepotului său.
regi şi ţările din Apus sunt
Ast-fel în Ungaria se ridică de-o-dată doi

fr&mântate de lupte interne.

lui Mircea şi în Moldova urîn acela-şi timp în Muntenia urmaşii
pentru scaunul domnesc,
dânşii
între
luptă
se
un
maşii lui Alexandru-cel-B
sunt otrăvită şi după
uta
Ioan Castri
ear în Albania trei dintre feciorii lui
scă,
turcea
irea
moartea tatălui lor se stabileşte stăpân
sele ei comerciale, profită de
Veneţia, în sfirşit, preocupată de intere
Moreei şi mai multe insule.
ocasiune şi ocupă Tesalonicul, coastele

pune în furcă, apoi
Murad prinde pe fratele său Mustafa şi-l
sileşte pe Veneţieni
se întoarce în Europa, ia Tesalonicul şi-i
turceşti se luptă la
(1430) să se retragă. De aici înainte cetele
până spre poalele AlDunăre şi pe Dunăre în sus, prin Ungaria,
o mulţime de creştini
pilor, prădând ce le cade în cale şi ducând
în robie.
Ioan Corvin, la
In anul 1441, în sfîrşit, eă sufăr în luptă cu
âncă anul următor, la
Sibiiti, o grea înfrângere şi alta mai grea

neşte în Asia.
Porţile de Fer. In acela şi timp o nouă răscoală isbuc
, Vlad DraCorvin
Ioan
se îmbărbătează din nou.

Creştinii
şi Teartoo, Domnul
cul, Domnul Munteniei, Gheorghe Brancovici
primind ajutor şi
Bosniei, se înţeleg între dânşii şi în anul 1443,
din ţările apusene,

pornesc

asupra

'Turcilor.

rce în mijlocul
În acela-şi timp Gheorghe Castriota, se întoa
în scurt timp
şi
med
fraţilor săi, se leapădă de legea lui Muha
se face stăpân

pe Epir

,

şi pe Albania.

pe DuCondusă de loan Corvin, oastea creştină înaintează
pol o victorie
năre la vale, trece Balcanii şi câştigă spre Filipo
întoarce în Eustrălucită, în urma căreia Sultanul Murad Il. se
ropa

şi cere

pacea, care

Tocmai

în timpul

se şi închee în anul 1444, la Seghedin, în

condițiuni favorabile pentru creştini.
acesta

însă Venețienii

puseseră

şi €i,

în

itiune contra
înțelegere cu Papa şi cu Bizantinii, la cale o exped
ție de pacea
Turcilor. Papa stăruia deci, ca creştinii să nu se

14

încheiată, ci să reînceapă răsboiul
italiene spre Constantinopol.

de-o-dată

cu

înaintarea

flotei

Vladislau V (III), om tînăr, cedează stăruinţelor
Papei, îşi
calcă jurământul şi reîncepe răsboiul, deşi nu
era pregătit şi nici
Vlad Dracul, nică Tvarteo, nici mai ales Gheor
ghe Brancovici nu
Voia

să se

abată

de la învoiala

Ancă nu bătârn, abdicase
favorul

fiiului săi

făcută

cu Murad

II,

care,

om

după încheerea păcii de la Seghedin în

Muhamec.

Tot în anul 1444 Vladislau YV. pleacă cu o
oaste de vre-o
20,000 luptători din not spre Bulgaria. Vlad
Dracul, silit de îm.pregiurări,

îl însoţeşte

Sultanul Murad

şi el cu

[I.,

vre-o

10,000

aflâna despre

de luptători.

aceasta,

ia din not stă-

pânirea, aleargă la Dunăre şi câştigă una
din cele mai strălucite
victorii la Varna (1444), unde tînărul rege
al Ungariei rămâne şi
el pe câmpul de bătălie.
Învingătorul însă nu urmăreşte pe cei învinşi
, ci se retrage
din noi,
Nici de astă-dată nu are tignă.

În Albania Castriota devine din qi în di mai
amenințător.
În Pelepones se face stspân Constantin Paleol
ogul, fiiul împăratului bizantin.

La

Adrianopol

se răscoală

Ienicerii.

În Ungaria

e

ridicat în scaun Ladislau Posthumul (1444—1457
) şi Ioan Corvin, luând, ca guvernator, cârma statului,
pregăteşte o nouă ex-

pediţiune

contra

'Turcilor.

Murad II. ia din noii stăpânirea, restabileşte ordinea
, la, Adria.

nopol, îl sileşte pe Constantin Paleologul să-i
plătească tribut,
apoi se întoarce spre Albania, ca să certe
pe Skanderbeg, care
pe lângă toate cele-l'alte mai era, în ochii Musul
manilor, Şi apostat.
Ioan Corvin porneşte în fruntea, unei oştiri
de vre-o 24,000

de luptători, ca să-i vie într'ajutor, Nici
de astă-dată însă Gheorghe

Brancovici nu vrea, să-l însoţească, ear Dan,
Domnul Munteniei,
pe care el îl ridicase în scaun, numai cu anevoi
ă adună vre-o 8000
de luptători,
.
Mai avea să vie Castriota cu Albanezii lui.
Cele două oştiri se întâlnesc tot pe câmpul:
de la Cosovo,

unde

Turcii

câştigă

şi de astă-dată

o strălucită

victorie

(1448).

Ioan Corvin scapă cu fuga, e prins de nişte
Turci Şi scapă
din noi pe când aceştia se certaii asupra
preţioaselor luate de
ia dânsul. În urmă el cade în mânile lui Gheor
ghe Brancovici,
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care nu-l pune în libertate decât după-ce lasă ostatec pe fiiul săi
Ladislau.
|
Eară, Castriota, sosit după bătălie la Cosovo, se află în fața

duşmanului.. victorios şi execută una din cele mai eroice retrageri. Sultanul îl urmăreşte cu o oaste de 100,000 luptători, dar
Castriota r&mâne stăpân neînvins al munţilor sti.

GHEORGHIE

Trei ani în urmă,
hamed II,

CASTRIOTA.

moare Murad

şi se urcă

în

scaun

Mu-

Şi el trebue să plece în Asia, ca să înăbuşe o răscoală.
Constantin Paleologul, care acum era împărat, primise uniunea
cu biserica, apuseană, ca să capete ajutor din ţările apusene, şi
era îmbărbătat atât de Papa, şi de Veneţia, cât şi de alţi stăpânitori din Apus să urmeze lupta contra Turcilor. Deşi vasal
al Porții, el îi trimite Sultanului o solie provocâtoare.
_
Muhamea II. îi dă de-o-cam-dată un răspuns cuviincios, dar
în anul 1453, după-ce restabilise ordinea în Asia, adună o oaste
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de 70,000 luptători sub zidurile Constantinopolului
şi începe ase-

diarea lui.

Ă

Constantin face apel ia patriotismul Bizantinilor.
Aceştia însă, oameni
şi alt-fel moleşiţi, sunt învrăjbiţi din causa,
Uniunii, şi abia vr6-o 6000 iasi
armele şi se pun sub comanda generalului
Notara. Papa trimite câte-va
sute de oameni, ear din ţările “apusene vin
câte-va corăbii cu :vre-o trei
mii de luptători comandaţi de genovesul
Giustiniani.
,
de

|

Ast-fel apărarea oraşului era peste putinţă faţă cu
un asediator atât

energic

şi de

În zorile

chibzuit

ca, Muhamed

dilei de 29 Mai,

II.

după un asedii de câte-va săptă-

mâni, Turcii ai dat năvală, ai trecut zidurile
şi ai intrat în
oraş peste trupul împăratului Constantin XI., care
a murit moarte
de om vrednic.
Până spre ameadă-di a ţinut apoi prada şi măcelu
l. Din o

sută de mii de suflete, la care scăduse oraşul
odinioară atât de |
mare, n'aii mai rămas decât vre-o 10,000:
40,000 ai fost tăiaţi,

ear cei-Valţi ai fost împărţiţi ca robi între Spahii
şi leniceri.

În mied de di a intrat

apoi Şi Sultanul el 6nsu-şi, a dat

chiar cu mâna lui signalu! pentru sfărămarea
chipurilor cioplite
din Hipodrom, între care multe preţioase opere
de sculptură, şi

a descălecat

în faţa, bisericii Sfinta

Sofia.

Aici şi-a scos încălţămintea, a intrat în sfintu! locaş,
a cădut cu faţa la pământ şi i-a, închinat această scump
ă trofee lui
Allah şi Profetului stă.

ÎNTEMEEREA

PUTERII OTOMANE.

Ştirea despre căderea Constantinopolului produc
e o viuă emoţiune
în țările apusene. Papa dă poruncă tuturor călugăr
ilor să predice o nouă

cruciată, şi pretutindenea oamenii stăruie în scris şi
prin grai viă pentru.

pornirea unei noue lupte contra păgânilor. Erau
însă trecute timpurile
cruciatelor, şi singură Veneţia a intrat în luptă,
pentru-ca, ajutând pe popoarele de la Răsărit, să apere propriile ei interes
e.
Ear

dintre

popoarele

de

la Răsărit

nu

mai

conținuă

lupta decât

Ro-

mânii conduşi de Vlad-Voaă Ţepeş în Muntenia şi
de Stefan-eel-Mare
în Moldova, Ungurii conduşi de Mateiă Corvin, feciorul
lui Ioan, şi Albanezii neînvinsului Castriota, care se aliase cu Veneție
nii.
Bulgarii eraii supuşi, Bosnia era împârţită între Serbia
şi Ungaria,
eară Sârbii cad şi ei în curâna sub stăpânirea turcea
scă,
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Âncă

Gheorghe

înainte

de

Brancovici

căderea

Constantinopolului,

e învins de

loan

Corvin

în anul

1451,

şi silit să

r&cu-

noască supremaţia Ungariei.
În anul 1456 Muhamed II. se iveşte cu o oaste de 150,000
luptători, cu 300 tununi şi cu 200 corăbii în faţa Belgradului,

dar e alungat de loan Corvin în urma victoriei de la Salanchemen.

Puţin în urmă moare Ioan Corvin, şi în anul

1459

Muha-

II. cucereşte Sârbia şi o preface în provineie turcească.

E

257

med

SULTANUL

MUHAMED

Il.

Muhamed îşi îndreptează apoi toată puterea contra, lui Ghorghe
Castriota şi alungă pe Loredanvo, comandantul venețian, din
Morea, unde de asemenea se stabileşte stăpânirea directă a Turcilor; dar pe Castriota nu poate sâ-l învingă şi ast-fel în anul
1461 închee o pace, în care recunoaşte independența Albaniei.
Abia după-ce Castriota moare (1476) ajunge Muhamed II. să se
facă stăpân în Albania, pe care în anul 1478 o preface în provincie turcească.
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În anul 1462 el desființează împărăţia de Trapezunt, ear

anii următori se luptă, cu Venețienii, supune mai multe insule,
ba cucereşte, ca urmaş al împăraţilor bizantini, chiar şi o
parte

din

Apulia,

În anul 1475, în sfîrşit, o flotă de 300 corăbii porneşte spre

Crimea.

Negoţătorii genovezi,

care ajunseseră puternici prin for.

tăreţele lor, sunt învinşi şi măcelăriți, ear Chanul tătăresc MengliGherai se declară vasal al Porții otomane.

sărit,

Ast-fel Muhamed II. se face stăpân asupra țărilor de la, Tă&
pe care le organisează întrun stăt unitar. EI regulează

posiţiunea, Creştinilor în acest stat potrivit cu principiul emis
în
Coran,

că aceia,

care

nu

primesc

învățăturile

lui Muhamed,

pot

să se închine în toată libertatea, dar ai să plătească, biruri grele

şi nu

pot să iee parte la conducerea statului,
Ţările române îşi păstrează, posițiunea, pe

|
care

o

avuseră,

noi

în luptă

mai nainte,
Mateiii Cotvin (1458—1490), cel mai însămnat dintre regii
Ungariei şi un aprig apărător al Creştinătăţii, şi-a dat, cei
drept,

silinţa

să înduplece

pe

Domnii

români

a intra

din

cu Turcii. Dar aceştia s'aii mărginit a-şi apăra ţara.
Vlad-Vodă Ţepeş s'a urcat în scaun în virtutea tractatului

încheiat

cu Muhamed

[. EI era

feciorul

lui Vlad

Dracul,

care

fu.

sese răsturnat de Ioan Corvin tocmai fiind-că ținea la învoiala
făcută cu Turcii. După căderea Constantinopolului dar, în anul 1455,
Vlad e ridicat, de Turci în scaun, ear fratele săi Radu r&mâne,
ca ostatec, la Poartă.
Sultanul însă cere

nu

numai

sporirea

tributului,

ci

tot-o-

dată şi, drept tribut de sânge, câte cinci sute copii pe an, care
aveai să fie crescuţi în legea lui Muhamed și trecuţi apoi în
oastea Ienicerilor.

Vlad- Vodă Ţepeş refusă, tributul de sânge şi nimiceşte oastea
turcească trimisă de Sultanul, ca să-l surprindă şi să-l
ducă legat la Poartă,

Ast-fel în anul 1462 Sultanul Murad II. trecu cu oaste mare
Dunărea. El sufere perderi mari, dar în cele din urmă tot alungă,
-pe Vlad şi ridică în scaun pe frate-săii Radu, care sporeşte, ce-l
drept tributul de bani, dar tribut de sânge nu dă nici el.
Vlad caută scăpare în Ardeal, dar e prins de Mateiu Corvin
şi ţinut

timp

de

12 ani

în temniţă,
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Nu putea,
între Radu şi
Poarta şi ţinea
După un
scaun

deci să fie vorba de relaţiuni de bună vecinătate
Stefan-cel-Mare, care nu avea nici o legătură cu
să apere neatirnarea ţării sale.
şir de lupte Stefan răstoarnă pe Radu şi ridică în

pe L.aiot Basarab.

Ast-fel

intră în conflict

cu Turcii,

şi în

anul 1476, după-ce supusese Crimea, Sultanul Muhamed II. trece
el €nsu-şi Dunărea şi intră în Moldova în fruntea unei oştiri de
150,000 luptători. El sufere însă în bătălia, de la Valea-Albă Şi

în alte hărţuieli

perderi

atât

de mari,

încât se retrage

p&dă de gândul de a supune Moldova.
EI însă păstrează cheia, ţărilor române,
care,

contra

După
mai ales

tractatului,

o luase

moartea lui Muhamed
țările române

se bucură

Baiazid II. (1481— 1519),
un

âncă

domnitor

blând

şi iubitor

mai

cetatea Chilia,

nainte

II. popoarele
de

toate

feciorul
de pace,

şi se lea-

dela

de la

răsărit şi

bine-facerile

lui Muhamed
care

sa

păcii.

II,

mărginit

ținerea şi consolidarea statului moştenit de la tatăl-săă.

II. VALEA

Apus,

pe

Munteni.

a fost
la sus-

DUNĂRII.

Valea Dunării în timpul, când Odoacru a desfiinţat; împărăţia
de la
era stăpânită de Ostrogoţă, care alungaseră rămăşiţele Hunilor
şi-şi

aleseseră rege pe tinărul Teodorieh.
În anul

Ă

488 'Teodorich trece cu Ostrogoţii

în Italia, şi de aici înainte

stepânirea se împarte între Gepidi şi Longobargi.

În curena

însă Slavii

de pe marele şes de la meagă-noapte se pun în mişcare şi trec de-a lungul întregei linii în valea Dunării. În acela-şi timp Bulgarii se aşează
la
_ gurile Dunării, ear Avaril înaintează, ca simbriaşi ai Bizantinilor,
pe Dunăre la deal.
În anul 566 Alboin, tinbrul rege al Longobardilor, ajutat şi de Avalri,
desființează statul Gepigilor; dară puţin în urmă trece şi el cu Longobardii
în Italia.
|
De aici înainte valea Dunării e stăpânită de Avari, care în timpul
Chaganului Baian sunt cel mai ameninţător popor în Europa. După moartea
lui Baian însă puterea Avarilor scade şi Slavii atât spre meadă-noapte,
cât şi spre apus şi spre meagă-gi înfiinţează state mai mult ori mai puţin
independente. În acela-şi timp Bulgarii trec Dunărea şi înfiinţează în Bal
cani statul lor.
ă
Carol-cel-Mare îi alunga, în sfirşit (790 —795) pe Avari şi întinde st&pânirea sa până spre şesul Ţării-Ungureşti,
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Pe la anul 900, după-ce se aşează şi Maghiarii în valea
Dunării, sunt aici şese popoare din destul închiegate şi
anume:
1) Slavonii de la poalele Alpilor, 2) Cecho-Slavii în Cadrilat
er,
3) Maghiarii, 4) Serbii, 5) Bulgarii şi 6) Românii.
1, SLOVENII
În curând după trecerea. Longobardilor în Italia, în timpul celor
din

urmă dou decenii din secolul VI., Slavii. şi în deosebi
Vendii ai înaintat
până la poalele Alpilor şi Sai aşedat în Austria, în Stiria,
în Carintia şi
în Craina, patru ţeri, care astă-di au o întindere de vre-o
75,000 chil. pătrați.
Poporaţiunea acestor ţări nici după sosirea Slavilor n'a
fost curat
slavonească. Sus, în văile mai adăpostite, erai rămăşiţe
de popoare germane. Aceste sai sporit apoi atât prin progenitură, cât şi-prin
colonii venite de peste Alpi, Ast-fel astă-gi în Austria numai 29%
din poporaţiune
sunt Slavi, în Carintia sunţ 30 %0, în Stiria 34 o: şi abia în
Craina popora-

țiunea e curat slavonă, 94%,

Toate aceste ţări at cădut

nirea Francilor.

în timpul

lui

Carol-cel-Mare

sub

stăpâ-

i
Carintia (Carantania) âncă în anul 772 a fost supusă şi qăruită Ducelui de Bavaria, ca marcă de apărare contra Avarilor
.
În urmă ea trece la Oltocar, regele Boemiei, şi în anul 1276, după
înfrângerea, suferită de acesta în luptă cu Rudolf 1, la familia
Habsburgilor.
”
_
Craina e supusă de-o-dată cu Carintia şi dăruită, mai ântâiii
Comitelui Marchal de Priaul, apoi Comiţilor de Goriţia, de la. care
în anul

1335

trece tot la familia

Habsburgilor.

Stiria, cucerită de-o-dată cu alungarea
părțită

pe timpul

năvălirii

mongole

între

Avarilor, a fost îmUngaria

şi Germania,

a trecut sub stăpânirea lui Oltocar şi în anul 1288, după moartea,

lui Ottocar, a ajuns de usemenea la familia Habsburgilor.
Austria, în sfirşit, după, alungarea Avarilor, a fost prefăcută în Marcă de Ost şi ridicată mai târdiu la rang de ducat.

Incepând de la anul 974 ea a fost stăpânită de familia Babenbergilor,
Murind cel din urmă Babenberg, Frederic Răsboinicul, (12301246) fără de urmaşi, Ottocar regele Boemiei profită de luptele
dintre Frederic II. şi Principii germani şi ia pentru sine atât Du-

catul Austriei, cât şi cele-lalte ţări slavoneşti de la poalele Alpilor.

EI însă cade în luptă cu Rudolfl,, şi învingătorul dăruieşte
feciorilor săi Ducatul Austriei.
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Ast-fel âncă din timpul lui Carol-cel-Mare
aceste ţări fac
parte din Germania, ear din timpul lui Rudol
f 1. ele sunt ţări
ereditare ale Casei de Habsburg, care de aceea
se numeşte şi
Casă de Austria.
2. CEHO-SLAVII.
După trecerea Ostrogoţilor în Italia, când
Longobargii ati - înaintat
spre meagă-gi, ca să ocupe locurile părăsit
e de Ostrogoti, un popor slav,
Cechii, ai trecut munţii şi ai ocupat văile
din Cadrilater şi din partea
apuseană a Carpaţilor până, la, Dunăre, adecă
Boemia, Moravia, o parte âin
Silesia şi partea apuseană din Ungaria
de sus.
Ei erati deci vecinii Vendilor, care cam în
acela-şi timp s'a coborit;
din Germania pe Dunăre la vale, şi ati căgut,
de-o-dată cu aceştia sub stăpânirea Avarilor,
.
Pe la anul 620, după moartea lut Baian, un
oare-care Samo adună
la un loc toate aceste elemente slavone și
întemeiază un mare stat, care
se întinde până spre hotarele Italiei. Acest
stat însă se sparge după moartea lui Samo. Abia mai târgiu se ridică
în Boemia un crai (Croc), a că:
reia, fiică, Libussa, se mărită cu Prsemisl,
întemeetorul dinastiei Prsemisridilor, care a domniţ timp de mai multe
sute de ani în Boemia. Prsemis!
zideşte pe ţărmurul Molgovii cetatea Pisegra
d, supune tara şi întemeiază
un stat atât de puternic, încât rămân zadarn
ice încercările lui Carol-celMare de a-l supune,

În Moravia,

din

contra, Moimir

_I. înfiinţeazăca vasal

Francilor un alt stat, care în curând
devine
În timpul luptelor dintre urmaşii lui

puternic.
Carol-cel-Mare

al
Ra-

stislav, un urmaş al lui Moimir, se declară
neatirnat şi ia titlul
de rege. Ca să se susţie faţă cu împărații Apusu
lui, el intră în
alianţă cu Bizantinii şi chiamă, în țară pe Părinţ
ii Ciril şi Metodiu,
care îi botează pe Moravi. şi introduce liturg
ia slavă,
Sviatoplue

(87
— 894),
0

nepotul Şi urmaşul lui Rastislav şi-l

face vasal pe Ducele Boemiei;
chemaţi

îu ajutor

de către

el cade înse în luptă cu Maghiarii

Arnulf,

regele

Germaniei.

Puțin în urmă Maghiarii cucerese (906)
partea despre răsărit a Moraviei, ear restul trece sub stăpânirea Polonie
i.
-“ Cehii din -Boemia, primesc legea creşti
nească de-o-dată cu cei din
Muravia, nu însă de Ja Părinţii Ciril şi Metodi
u, ci de la misionari germani.
Wenzel, fiul primului Duce creştin al
Boemiei, se declară vasal al lui
Henric 1. Păstrarul, care în anul 929 făcuse
o expediţiune în Boemia. Şi

de aici înainte Ducii Boemiei, toţi din familia Prsemi
slidilor, rămân vasali

ai împărăției

apusene.
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Ducele Bretislav 1. recucereşte
care de aici înainte face, ca ducat

Boemiei.

în anul 1029 de la Polonezi Moravia,
deosobit, parte din marele-Ducat al

În anul 1086, în sfîrşit, Marele-Duce Wratislav II. (1061—
1092) primeşte de la împăratul Zlenric IV. coroana regală. Duşmanii lui Henric IV. nu vor însă să-l recunoască de rege. Astfel timp îndelungat stăpânitorii Boemiei sunt când regi, când

Mari-Duci.

Primul

1253),

a, primit

care

rege

recunoscut de toți e Wenzel

coroana

de

la Prederic

I. (1230—

II.

Ottocar II. (1253—1278), fiiul lui Wenzel I., e cel mai puternic dintre regii Boemiei. El ia după moartea lui Frederic cel
R&sboinice Austria, cucereşte de la Ungaria partea ungară a Strici şi se face stăpân în Carintia şi în Craina. În acela-și timp
el aduce colonii din Germania şi ridică starea, economică şi culturală a ori. Ast-fel, simțindu- se puternic, deşi unul dintre cei
gepte principi electori ai Germaniei, el nu ia parte la alegerea,
lui Rudolf 1. şi nu vrea în urmă să-l recunoască, pe Rudolf. ki

perde însă ţările din Alpi şi moare în lupta dela Marchfeld; ear
fiul

şi urmaşul

lui,

Wenzel

II.

(1283— 1305)

rămâne

vasal

al

Germaniei.
Cu

Wenzel III, fiiul lui Wenzel II., care moare în anul 1306,

se stinge familia Prşemislidilor, şi după lupte de 4 ani tronul
Boemiei trece la cumnatul lui Wenzel III., Joan de Luzemburg
(1810—1846), fiiul împăratului Henric VII.
Casa de Luxemburg domneşte timp de peste 120 ani, până
la 1437, în Boemia, dar urmaşii lui loan, Carol, Wenzel şi Sigismund, sunt tot-o-dată şi împărați ai Apusului.
După moartea lui Sigismund coroana Boemiei trece şi ea
la, Albrecht de Habsburg (1437
— 1439). soţul Elisabetei, fiicei lui
Sigismund, ear după moartea lui Albrecht la fiul lui, Ladislau
Posthumul (1439— 1457), care a fost în urmă şi rege al Ungariei.

Ast-fel se întemeiază drepturile casei de Habsburg asupra
coroanei boeme. De oare-ce însă Habsburgii în r&sboiul cu Husiţii
susțineau causa, catolicismului, după moartea, lui Ladislau Boemii
ridică în scaun

pe Husitul

Gheorghe Podiebrad (1458
— 1471),

ear

după moartea acestuia pe Jagellonul Vladislau (1471 -— 1516), care
în anul 1490 a fost ales şi rege al Ungariei şi şi-a mutat reşe-

dinţa la Buda.

3. MAGHIARII.
Maghiarii, popor de păstori prădalnici, ati stat mai
nainte la poalele
Uralului şi s'a mutat de acolo mai ântâii la gurile
Donului şi apoi în
Atelcuz, în partea de sus a Moldovii. Pela sfîrşitul
secolului TĂ,, fiind strim-

torați de un alt popor de viţă turanică, Pacinaţii, ei
pleacă din Atelcuz şi

trec sub

conducerea

Nu

se

însă Ârpâd,

ştie

lui Almoş în valea rîului Tisa.

hotărît

anul,

feciorul lui Almoş,

lui Sviatopluc, care cade în luptă.
Timp

îndelungat

Maghiarii

mlăştinoşi ai Tisei şi fac
partea

de nord

-

în care ei ai sosit în valea Tisei.

se luptă
îşi

pasc

dimpreună
turmele

cu

isvoarele

contra

mai

năvăliri de pradă în țările

a Italiei şi până spre

În anul 894

Germanii
ales

pe

învecinate

Dunării.

.

tărmurii

până

în

Ast-fel în curând

ei sunt pretutindenea cunoscuţi şi ţara, unde ei îşi
pasc turmele, e numită

de toti

Ugria sai Ungaria, după numele lor slav.
Bătuţi de Henric 1. la Riade (933) şi de Oihon JI.
la Augsburg (955),
ei se astempără în cele din urmă şi intră în relaţiu
ni cu vecinii lor.
Âncă Arpăd se făcuse stăpân pe câmpul deschis
până peste Mureş.
Zolidn, feciorul lui Arpâd, supune -o parte din Moravia
şi intră la învoială
cu vecinii sti de pe Crişuri.
Puțin în urmă Tuhutom, unul dintre căpeteniile lor,
intră prin valea
Crişului Negru în Ardeal şi închee o învoială cu
Ardelenii, Ast-fel se închiagă încetul cu încetul statul ungar, în căre
elementul predomnitor e
cel maghiar.
_
Nepotul lui Zoltân, Geiza (972—997) întră în relațiun
i cu vecini! săi
de la răsărit şi misionarii orientali încep să
propage printre maghiari învăţăturile creştineşti.
În urmă însă el căsătoreşte pe fiiul săi Vaic,
care în botez ia numele Stefan, cu Gisela, fiica Ducelui de Bavaria
, şi pe fiică-sa Maria cu
" Othon Orseolo, care în urmă ajunge Doge al
Veneţiei. Ast-fel intră în legătură cu Creştinii apuseni şi propaganda e continu
ată de misionarii papali,

urmă,

Stefan cel Sfînt (99
— 1038),
7
pe care Papa îl pune în
între sfinţi, des&virşeşte creştinirea Maghiarilor
şi orga-

nisează

statul ungar, care

atunci se întindea din Moravia,

Austria

şi Stiria spre meadă-di până la Croaţia, ear spre răsărit
până în
partea muntoasă a Banatului Timişorii. Ardealul avea
un Yoivod, deosebit, care însă după toate semnele nu stepânia,
şi valea
Oltului. În anul 1001 Stefan ia titlul de Tege şi se încoro
nează

cu

o coroană

primită

de la Papa.

După moartea lui Stefan un Italian, Petru, feciorul Dogelui
Orseolo,
ajutat de Veneţieni şi de împăratul Henric II[., se
urcă în scaunul Un-
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gariei şi se şi susţine cât-va timp ca vasal al împărăției apusene. EL însă
e răsturnat de Arpădieni, mai ântâiui de Aba şi apoi de Andreiii I. care domneşte până în anul 106],
De aici înainte Arpâdienii domnesc ca regi independenti în Ungaria.
În ajunul primului r&sboiă cruciat, când Henric 1Y. se lupta cu Papa,
Vladislau 1. (1077—1095), intră la învoială cu o parte din Jupanii Croaţi şi
împreună o parte din Croaţia cu regatul ungar.
Coloman (1095—1114) cucereşte şi Dalmația.

Geiza II. (1141—1161), contimporanul lui Manuil
nul, îşi întăreşte stăpânirea asupra părţii orientale din
EI aduce la isvoarele Oltului colonişti Maghiari, Săcuă de
ear în alte părţi ale Ardealului sporeşte poporaţiunea

niştii aduşi din Germania,

mai ântâiu din

Sacsonia

Flandra.

ComneArdeal.
astă.di,
cu colo-

şi apoi din

i

După moartea, lui Geiza, se produce noue turburări, în timpul cărora
Ungaria perde atât Croaţia, cât şi Dalmația, ba Bâla III. (1173—1196),
fiul
lui Geiza, trebue să se declare vasal al lui Manuil Comnenul. În urmă însă
el recucereşte Croaţia, şi Dalmația, ba întinde st&pânirea ungară atât spre
meagă-noapte, în Galiţia, cât. şi spre răsărit, în Bulgaria, unde tocmai pe
acel timp se resculaseră Românii sub conducerea fraţilor Petru şi Asan.
De aici înainte regii Ungariei ati să susţină, o grea luptă cu Cumanii,

aliaţii nou înfiinţatului stat bulgaro-romăn,

Ca să-şi câştige sprijin în lupta aceasta, fratele mai mic al
lui Bela III., Andreii II. ferosolimitanul (120
— 1285)
5
nu numai

sporeşte

coloniile aşedate

de bunicu-săă în Ardeal,

ci se mai pune

în înţelegere cu Hermann de Salza, Marele Magistru al cavalerilor
Teutoni,

numiţi

şi Ioanfă.

Prin diploma emisă în anul
Tara

Bârsei şi tot, ceea-ce

vor

|

1211 el le dăruieşte Cavalerilor

mai

put6 cuceri peste Carpaţă,

pe

pămentul st&pânit de Cumani. Ast-fel în anul 1217, când Andreiil
porneşte expediţiunea lui cruciată, Cavalerii Teutoni stăpâniaii

valea Oltului. Ei zidiseră aici mai multe cetăţi şi aduseseră o mul:

ţime de colonişti din Germania, unde poporaţiunea se sporise in
timpul lui Frederic Barbarossa, ba trecuseră munţii şi zidiseră
şi aici câte-va castele.
_Ast-fel se întemeiază oraşele Braşov (Kronstadt), Sibiii (Hermannstadt), 0luj (Klauesenburg), Sighişoara (Schăssburg), Mediaş,

Orăstia (Mihlbach),

Reghin şi Bistriţa, tot atâte

industrială şi de cultură, apuseană.

centre de „viaţă,

8
După

întoarcerea

sa

de

la

sfintele

locuri,

Andrei II. subscrie Bulla de Aur, prin care
acordă

strimtorat

de

nobilime,

nobilimii

cele mai întinse privilegii, şi retrage şi donaţiunea
făcută Cavalerilor Teutoni, care
in anul 122» şi părăsesc Ardealul,
Coloniştilor rămaşi în ţară li se asiguvează însă o posiţiune privilegiată.
Eară Cumanii sunt nimiciţi de Mongol
ii, care în timpul lui Bela IV.
(1235—1970) pustiese şi Ungaria, ear
rămăşiţele Cumanilor trec în valea
„Tisei, unde li se dă loc de aşedare,
În curând se stinge apoi şi familia
Arpadienilor, şi cel din urmă Arpadian, Andreiii III, moare în anul 1301,
când statul, muntean, trainic durat,
era cârmuit de Tugomir Basarab.
De aici înainte Ungaria intră în rendul
țărilor apusene.

Weneel III, nepotul

lui Ottocar

din Boemia,

pe care

Un-

gurii îl ridică, în scaun, nu se poate
susțin€ şi moştenirea Arpadienilor trece la Casa de Anjou (Carol
Robert 1310—1342, Zudovic 1. 1342-1382 şi Carol de Dura
zzo 1382—1386) şi apoi la

Sigismund
săi

de Luxemburg

Albrecht

de Habsburg

(1386— 2437),

care i-o lasă

(1437 — 1489).

ginerelui

După moartea lui Albrecht Ungurii ridică
în scaun ps Vladislau V.,
fiiul lui Vladislau II. Jagello, care moare
în bătălia de la Varna, (1444) şi
apoi pe Ladislau Posthumul, fectorul
lui Albrecht,

MATEIU

CORVIN.

Âncă după moartea lui Vladislau V. se iviser
ă în Ungaria
oameni, care stăruiai, ca să fie ridicat
în scaun loan Corvin ori
Ladislau, cel mai mare dintre feciorii lui,
Însă Ioan Corvin 6nsu-şi
a stăruit pentru ridicarea în scaun a lui
Ladislau Posthumul,
atunci copil de vre-o patru ani, pentru care
a luat el, ca guvernator,

cârma.

După moartea lui Ioan Corvin, Ladislau Posth
umul,
țuit de Magnaţii orgolioşi, între care şi palat
inul Gara,
tează pe Ladislau, ear pe fratele lui mai
mic, Mateiii, îl
„Chis la Viena şi apoi la Praga.
Ladislau Posthumul moare însă Şi el âncă
tînăr.
proclamă acum rege pe Gheorghe Podiebrad,
care-l ia, pe
si-l ţine la dânsul în Praga; ear în Ungaria
se ridică de
«oi pretendenți,

Frederie

III., unchiul

dislau IV., regele Poloniei.

răposatului

rege,

pov&decapiține înBoemik
Mateiia
o-dată
şi

Vla-
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Oastea, adunată

sub

zidurile

castelului

clamă însă rege pe Mateiu, pe care
cu fiică-sa şi-l pune în libertate.
Ast-fel

chiar

la, urcarea

de la

Podiebrad

lui în scaun

Buda

îl pro-

îl logodeşte

Mateiii

apoi

are să se lupte

cu împăratul Germaniei, cu regele Poloniei şi cu Turcii, care câțiva
ani mai nainte cuceriseră Constantinopolul, desființaseră statul

serbesc şi împărăţia de Trapezunt şi acum făcea
Deşi

dese năvăliri

|

spre apus.
însă tinăr

de

15 ani, el intră inimos

următor el €nsu-şi cârma statului, îşi formează

MATEIU

în luptă,

ia anul

o ceată de 6,000

CORVIN.

luptători aleşi şi-i alungă pe Turci, apoi se întoarce contra celoralţi duşmani ai săi.
Frederic III., nesimţindw'se destoinic a susţine lupta, intră
după, câte-va înfrângeri la învoială, şi renunță pentru 60,000 galbeni la coroana Ungariei, încât în anul 1464, om de 21 ani, Mateiii se încoronează,
El intră apoi în alianţă, cu Venețienii şi continuă r&sboiul
contra Turcilor cu atâta, energie, încât Muhamed II. cere pace.
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Mateiii asigurează, Croaţia, Dalm
ația şi Bosnia, apoi se învoieşt
e
la un armistițiu de cinci ani cu
atat maj virtos, cu cât eraşi
el strîmtorat de regele Poloniei
, care dupa moartea lui Poâi
ebrad (1460) fuse
se

ridicat Şi în scaunul

Boemiej,

EL bate şi pe acest rival şi-l sileş
te să renunţe la, coroana
Ungariei; dar nu mar ajunge să
continue r&sboiul contra 'Turcilor.
De oare-ce Frederic III. sprijinise
pe regele Poloniei, Mateiii
intră în Austria şi ocupă în anul
1485 Viena, pe care o şi ţine
până la sfirşitul vieţii lui.
Tare şi norocos în rEsboaie, Mat
ei Corvin a fost tot-o-dată
şi cârmuitor înțelept şi energic,
şi un mare protector al artelor

şi al ştiinţei.

Volnic a fost el numaj faţă,
cu Nobilii, care asupriaă poporul. Tocmai de aceea înse
iubirea. lui de dreptate a răma
s proverbiaiă şi până în diua de
astă-di în deosebi poporul magh
iar
dice: „A

murit Matei: sa dus şi drepta
tea1
El a adus din Italia meşteşugari,
artişti şi oameni de ştiinţă, a înfiinţat la Buda o universi
tate Şi a adunat o bibliotecă
bogată, , Corvinat, care era una din
cele mai renumite pe acel timp.
- Curtea lui,
mai

ales

după-ce

se căsătorise,

de a doua oără,
cu Beatrice, o princesă neapolit
ană, era una din cele mai strălucite în Europa.
Ă
Mateii a murit om în floarea,
vieţii, de abia 46 ani, cu
moarte năpraznică, otrăvit după
toate semnele, chiar de Beatrice
în înțelegere cu Stefan Zăpolya,
— un fruntaş al Slovacilor,
pe
care el îl făcuse guvernator
a] Austriei, |
După moartea luă, Zăpolya „obţ
ine de la, Magnaţi ridicarea

în scaun

a lui

Viadisiau

VII.

lagello

(149
—

1516
0), un domnitor
incapabil, în timpul căruia Unga
ria a ajuns la deplină decadenț
ă.
Matei Corvin a avut un sing
ur fecior, Ioan, dar acesta nu
era, âncă legitimat. Ioan Corvin
a renunțat la tronul, pe care
unii i-l oferiseră,

4

SERBIJ

Serbii se ivesc la Dunăre în
timpul lui Justinian şi în timpu
l împăratului -Heraclie (610—641) se
risipesc încetul cu încetul in
toată peninsula
balcanică până în Pelopones,
ear spre apus pătrund chiar mai
nainte prin
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toţi sub stăpânirea Avarilor,
După moartea Chaganului Baian
, între anii 684 şi 638, Oroajii,
care
se aflati în văile riurilor Sava
şi Drava, se constituese în stat,
deosebit,
numit mai nainte Slavonia şi apoi
Croaţia,
!
În acela-şi timp Sfrbii se constitue
ca stat deosebit sub conducerea
unui Mare-Jupan, care-şi avea reşed
inţa la, Deşnita, în valea Drinei,
— şi
era vasai al împărăției de la r&săr
it, Bosnia şi Muntenegrul grasi
părți din
această veche Sârbie.
Dalmatinii şi Croaţii sunt în urmă
siliți să recunoască, supremaţia
Francilor şi sunt creștinați de misio
nari apuseni. În acela-şi timp
Sârbii
primesc legea creştinească, însă
de la misionari bizantini,
În ajunul urcării în scaun a lui Pasih
e 1. Macedoneanul (864) stăpâ.
nirea bizantină se întinde şi în Croaţ
ia şi Dalmația, dar puţin în urmă
,
la 870, Serbia e cucerită de Bulga
ri,

În timpul

cât şi Croaţia.

lui

Hildebrand

|

se ridică

de odată

atât

Serbia,

Stefan Dobroslav declară în anul
1043 Serbia neatârnată ear
fiiul săă, Mihail (1050—1080)
e recunoscut, ca vasal al scaunu- Ii papal, de craiă sârbesc.
Tot atunci Creseimir Petru e recu
noscut de rege al CroaHiei şi al Dalmației (1050), deasemen
ea, ca, vasal al scaunului papal,

În curând însă S6rbia, trece ear
ear Croaţia e anecsată la Ungaria,

sub

stepânirea

bizantină,

Petru Crescimir deduse pe fiică-sa
în căsătorie regelui Ladislau din
Ungaria. Murind deci Dimitrie Zooni
mir (1075—1089), feciorul lui Cresc
imis,
Ladislau ridică, pretenţii asupra
coroanei croate şi asupra celei dalma
tine.
EI e sprijinit de mai mulţi dintre
Jupansă Croaţiei. Ast-fel mai ales
după-ce
moare (1091) şi Stefan, feciorul lui
Zvonimir, Ladislau e recunoscut
de rege
al Croaţiei şi al Dalmației.
!
îi
|
Supunerea

definitivă o face, în anul 1097, Colom
an,

urmaşul lui Ladislau. Însă în urma, înţelegerii luate
de Alexie 1. Comnenul cu Dogele
Vi;tale Falieri, oraşele dalmatine trec
la Veneţia,
Croaţii fac în mai multe renduri
încerearea ae a-şi redobândi neatîrnarea, dar sunt supuşi din noi.
Ast-fel Croaţia rămâne cârmuită de
un
Ban, care e diregător înstituiţ de
regele Ungariei, ear Dalmația e
împărțită între Veneţia şi Ungaria.
ț
Sârbia îns5 nu rămâne sub stăpâ
nirea, bizantină,

În anul 1165 Stefan Nemania

şi îşi pune

33,525. Bt.

declară neatîrnarea Sârbilor

reşedinţa la Rassia (Novibazar),
Univ.

Slaviăă.

-

şi de aici înainte NieIl
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|

manidii se susțin alăturea cu statul
bulgaro-român
două decenii în urmă,

înfiinţat vre-o

Stefan Duşan (1336—1356), cel
mai mare dintre monarehii
Sârbilor, supune Macedonia, Tesalia,
partea de Nord a Greciei şi
„0 parte din Bulgaria şi ia, titlul
de Țar. Această mare împărăție
“sârbească nu e însă Găinuitoare,

Uroş

împreunate

V. (1856—1367) nu e în stare să ție la
un loc ţările
de tatăl-şăi întrun

nici

unul

cade

în lupta

după

altul

se declară

singur stat, şi Jupanii mai puter-

neatârnaţi.

Vucaşin, care se urcă în scaun
de la Marița

(1371),

după

moartea lui Uroş

ear Marcu

Crailovici,

V.,

care

se
declară vasal al Turcilor, e răsturnat
de Lazar.
Atunci Albanezii se constituiesc sub
Joan Castriota, Domnul din Oroia, ear în Bosnia se proclamă
rege banul Tvarteo (1376).
Ţarul
Lazar

moare

şi el în

lupta

de 1a Cosovo

(1389) şi
Baiazid împarte Serbia, între Stefan,
fiul lui Lazar, Şi Vuc Bramcovică, cumnatul lui Stefan.
|
Cel din urmă Domn al Serbilor
e Gheorghe Brancoviei
(1425 —1458). E Tecucereşte o parte
din Bosnia Şi îşi redobândeşte în pacea, de la Seghedin (1444)
neatîrnarea, dar în anul 1458,
când Mateii Corvin se urcă în scaun,
Muhamed II. ia, Belgradul
şi desființează Statul serbesc. — Mulţi
S6rbi sunt duşi în robie,

ear vre-o

200,000

trec

cu familia

Brancovici

în

Ungaria.

Câţi-va ani în urmă, la 1463, Muhamed
II. cucereşte. şi Bosnia. Boierii bosniaci se turcesc Şi
rămân

30,000

copii bosniaci

bei turceşti

sunţ

duşi,

ca să

fie crescuţi

pentru

şi vre-o
oastea

Ienicerilor.
Numai o parte mai mică din Bosnia
e recucerită de Mateii Corvin şi rămâne âncă cât-va,
timp unită cu Croaţia.

5. BULGARII.
Bulgarii sosesc în valea Dunării
cam în acela-şi timp cu Avarii
şi
Slavii, Ei r&mân însă pe ţermurul.
stâng, între Prut, Nistru şi Marea
-Neagră,
şi abia în anul 679 tree pe ț&rmu
rul drept şi înfiinţează aici un
stat de
sine stătător.
|

Vre-o sută de ant în urmă, în anul
864, Chanul Bogor e
botezat, de Părinţii Chiril şi Meto
diu şi ia numele Mihail, apoi
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supune, în anul 870, şi Sârbia de atunc
i, Creştinaţi, Bulgarii se
împreună într'un Singur popor cu
Sârbii stspâniţi de denşii şi
devin în scurt timp cel mai cult
dintre popoarele slave.
Simeon (888—927), fiul lui Mihail
supune încetul cu încetul Tracia, Macedonia, Tesalia, Epiru
l, Albania şi o însămnată
parte din ţ&rmurul steng al Dunării,
ba îi silegte şi pe Bizanini să-i plăte
tropolia
tinopol.

ască tribut. EI ia apoi titlul de
Zar şi scoate Mebulgară de sub autoritatea Pajri
archului din Constan|

Prislava, unde Ţarul Simeon îşi avea
reşedinţa, era centrul
cultural al Slavilor, Timpul lui Sime
on, care era şi el 6nsu-şi
scrietor,
e timpul

de înflorire literară

Acest prim stat bulgărese
care

cucereşte,

ca

aliat

e nimicit

al Bizantinilor,

al Slavilor

de sud.

de Ruşi şi anume

partea,

de

Svietoslav,

răsăriteană.

EI însă e alungat de impăratul
Joan Tzimisze şi în anul 971 aceas
tă
parte a Bulgariei trece ear sub
stăpânirea bizantină,
Ţarul Samuil (977—1014) îşi pune
însă reşedinţa, la Ochrida, în Macedonia, şi înfiinţează a doilea
stat bulgăresc. Acesta e desființat
după moartea lui Samuil, în anul 1018, de
către Vasilie II, Bulgaroctonul.
De aici înainte Bulgaria întreagă
e stăpânită de Bizantini până
în
anul 1186, cână fraţii. Petru
şi Asan se răscoaiă şi întem
eiază al treilea stat
bulgăresc sat cel bulgaro-român,
cu capitala Ternova,
Asaniqii, Petru şi Asan, Ioaniţiu,
Borilă, Ioan Asan, Mihail şi Caliman, se susţin, ca aliaţi ai Cuman
ilor, timp de vre-o 60 ani, şi âncă
Ioa.
niţiu ia în anul 1204 titlul ae rege.
În anul 1223 puterea Cumanilor
o sfăxămată de Mongoli şi de aici înain
te posiţiunea Asanidilor e din
ce în ce
mai grea,

Ioan Asan (1218—1241), cel mai
însămnat dintre Asanidi,;
profitând de luptele dintre împărați
i latini şi cei de Nicea, eucereşie eară-şi mare parte din peninsul
a, balcanică, îşi întinde sttpânirea şi peste Dunăre şi ia titiu
l de Țar,
i
După moartea lui Ioan Asan însă
puterea trece în curând
la Principi de viță bulgară, şi statu
l bulgar, slăbit de lupte in-

terne,

scade mereii

în înţinderea, lui. Împărăţia, biza
ntin

ă, reînfiinţată de Mihail Paleologul, ia, părţile
de peste Balcani; Stefan Duşan ia chiar o parte din Bulgaria
propriii disă ; părţile de peste
Dunăre se constituiesc în banate Şi
voivodate atirnătoare de Ungaria. Ast-fel când Turcii sosesc în
Europa, Bulgaria e stat mie
şi slab şi Şişman III., cel din urmă,
Țar
al Bulgariei, e cel d'ân5

teii, care le plăteşte Turcilor tribut.
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După lupta de la Cosovo, în
anul 1893, Baiazid desfiinţea
ză statul
bulgar, şi Şişman III. moare în
temniţă, Straşimir, feciorul lui (?)
Şişman, mai
face, cei drept, o desperată
încercare de a reînfiinţa statul
bulgar, dar
după lupta de la Nicopoli (1396
) e deposedat şi el şi Bulgaria
întreagă trece
sub stăpânirea otomană,
:

6. ROMÂNII
Românii sunt, în valea Dunării,
singurul popor, care se afla aici
înainte de căderea împărăției apuse
ne, Invasiunile i-ai găsit aici,
dar n'a
putut să-i nimicească, ci i-au risipi
t numai prin toate văile mal adăpo
stite.
„_Ast-fel găsim urme de Români
pretutindenea, în Carpaţi, până
departe spre
apus, în Morava, unde şi astăgi o întreagă vale se numeşte
„Valachia“,
Ear pe ţărmurul drept al Dunăr
ii găsim urme de Români şi
acolo, unde
astă-gi nu mai sunt Români, şi
anume în Bosnia, în Serbia, în
Croaţia şi
în Dalmația.

Ă

Tocmai fiind-că erai atât de tare
risipiţi, ei nu însâmnat nimic alăturea cu popoarele poate mai
mici, dar adunate la un loc, care
se lupta
pentru stăpânirea văilor mai
largi.
Ei se susţinea în adăposturile
lor, dar nu se amestecati în lupte
le
celor-lalţi. De aceea timp foart
e îndelungat nu se face amintire
despre
dânşii.
|
!
Un cronicar unguresc, „Notarul
anonim al Regelui Bâla“, spune,
ce-i
drept, că atunci, cână Maghiarii
ai sosit în valea Dunării, erati
mulţi Români în Ardeal, în partea despr
e răsărit a Tării-Ungureşti şi
în Banatul
Timişorii. De oare-ce însă acest
cronicar a trăit târgii după venir
ea Maghiarilor şi nu spune, de unde
a luat ştirile, pe care ni le dă,
spusele lui dovedesc numai, că atunci, când
a scris el, erai mulţi Români
în acele locuri şi aceşti Romăni erai consi
deraţi ca, locuitori vechi aj tării.
Ori-cât de
mulţi ar fi fost însă, ei nu erai
factor hotăritor,
Ca, factor hotăritor se ivese Româ
nii prima dată în timpul lui
Frederic Barba

rosa.

|
După toate ştirile, pe care le
avem âin acel timp, poporaţiunea
Europei a pornit atunci spre o răped
e sporire. A fost, precum se
vede, un
şir de ani mănoşi şi feriţi de boale
. De aceea în timpul, când ţările
apusens ridică o oaste de 1 milion
pedestrași şi 140 de mii de călăre
ţi, aici
la răsărit sunt şi Sârbii destul de
tari, pentru-ca Stefan Nemania să
susție
neatirnarea Sârbiei chiar faţă cu
Manuil 1, Comnenul.
Acum ies la iveală şi Românii atât
în Balcani, cât şi mai spre meaqgăQi, în Macedonia. Nu singuri se luptă,
ci în unire cu Bulgarii şi cu Albanezii, dar qe astă-dată dânşii sunt
factorul hotăritor,.
4

Şi âncă în timpul primilor Asanici,
în anul 1211, se face amintire şi despre Românii e pe țărm
urul stâng al Dunării. Re-
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gele

Andrei

II,

dăruină

Cavalerilor

Teutoni

Ţara Bârsei, vorbesce despre Românii din Tura
Făgăraşului, şi despre un Ban
al
Severinuluă, care tot Român
e socotit,
|
Eraii deci chiar pe timpul stăpânir
ii cumane Domnii române
în Carpaţi.
În anul 1223 puterea Cumanilo
r e sfărâmată de Mongoli în
lupta, de la, Calea, Şi regele Andr
eiu II, retrage anul următor
donațiunea făcută Cavalerilor Teut
oni. Ioan Asan îşi întinde apoi
stăpânirea şi pe ţermurul stân
g, în vreme-ce rămăşiţele Cuma
nilor trec în Ungaria, care e prăd
ată, apoi până de parte în Da].
maţia de oardele lui Batuchan,
Acesta e timpul, în care se
întramă principatele de pe
tărmurul
al Dunării. Decadenţa, la care
a ajuns statul bulgaro-român
după
moartea
stâng

lui Ioan Asan, a favorisaţ şi ea
această întrămare. Ba nu mai în-

fi trecut pe ţărmurul stâng, la
fraţii lor din Carpaţi.
Când Mihail Paleologul reînființe
ază împărăţia bizantină, valea
Dunării e ameninţată de un noii
duşman. Sunt Tătarii, care se
aşedaseră în
Crimea şi făceati de acolo năvăl
iri de pradă spre meagă-di.
Bulgarii sunt
nevoiţi să le plătească tribut ;
ast-fel Principatele Române tree
sub ocrotirea lui Bâla, IV., care în timpu
l acesta, cucerise o: parte din
Galiţia. Ur:
maşii lui Bâla IV. sunt însă domni
tori slabi, şi principatelor din
valea Dunării nu le rămâne decât să se
uniască, pentru-ca să susţină lupta
cu mai
mult succes.

Despre Radu-Vodă Negru nu ştim
de cat ceea-ce sa păstrat prin tradiţiune. Ştim însă, ca,
Tugomir. Vodă Basarab s'a răsboit cu regele Ungariei, Ladislai
IV. Cumanul, şi că, urmaşii lui
Tugomir, Alex
andru-

Vodă Basarab (1320—1360) şi
Viadislasi- Vodă
Basarab s'a susţinut în luptă cu
Carol Robert şi cu Ludovic ].
În timpul lui Alexandru- Vodă, se
întemeiază Statul Moldovean mai
ântâii

ca ţară vasală

Ungariei

apoi,

după

trecerea, lui
Bogdan, ca ţară neatirnată, În acela
-şi timp însă trec şi Turcii
în Europa, şi în curând după urcarea
în scaun a lui Vladislaii- Vodă
atât Bulgarii, cât şi Sârbii, sunt
siliţi să le plătească 'Tureilor
tribut.
De aici înainte atât Moldovenii,
cât şi Muntenii caută ragăm în
regatul Poloniei, care de-o-dată deven
ise puternic. Domnii Moldovii,
PetruVodă Muşat şi Alexzandru-celBun. se încuseresc cu Viadislau Il.
Jagello, ear
Mircea-Vodă, închee tractat cu dânsu
l. Ei însă nu găsesc nici aici ragă
mul
pe care-l căutai.
-
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Ast-fel în curând după lupta de la Cosovo
Mircea-Vodă intră la învoială cu Turcă şi se obligă şi el să plătească
tribut. Strimtorat din Apus
şi provocat de Baiazid, el se mai luptă,
ce-i arept, contra Turcilor; dar
tractatul îucheiât cu Muhamed [. nu e
în adevăr decât o definitivă conîlrmare a învoielii făcute cu Baiazid I. Fulger
ul.

De aici înainte Românii şi Turcii sunt buni vecini
, şi dacă

Turcii sar fi ţinut de învoielile făcute şi
Românii n'ar fi fost
mereii împinși de către vecinii lor din Apus
contra Turcilor, nick
un r&sboiii cu Turcii mar fi împedicat desvo
ltarea pacinică a țărilor româneşti.

STEFAN-CEL-MARE,.

Greutatea

timpurilor a scos în străbunii

noştri la iveală

marile destoinicii ale rasei române, hotărîrea
bărbătească şi sta.
tornicia, bine chibzuită. Intocmai precum
în Muntenia primele

lupte

contra

Turcilor

aă

fost

conduse

de Mircea- Vodă,

care

n'a

fost numai viteaz, ci tot-odată şi cel mai
chibzuit dintre toță
Domnii, pe care i-a avut țara, în Moldova
primele lupte contra
Turcilor aii scos la iveală pe Stefan-cel-Mare
, mai viteaz ca Mircea, şi nu mai puţin chibzuit ca dânsul.
În Moldova după moartea lui AlexandruVodă cel Bun, can Muntenia.
după moartea lui Mircea-cel-Bătrân, ţara
era în două gânduri. Unii ţineau
să păstreze bună vecinătate cu Turcii, ear
alţii dedeati ascultare Creşiinilor

din Apus, care-i îndemna să intre în luptă cn Turcii.
Ast-fel țara era

fr&mântată de lupte interne, şi în timp de vre-o
20 ani s'a schimbat şapte Domni.
Unul dintre aceşti Domni, Bogdan II, fecioru
l lui Alexandru-Vodăcel-Bun, e ucis de fratele săi Petru- Vodă,
care închină ţara regelui Casimir
din Polonia,
!
Aceasta se întâmplă în timpul, când Muham
ed II, cucereşte Constantinopolul şi. ridică apoi în scaunul Munten
iei pe Vlad-Vodă Tepes. Un
an după urcarea în scaun a lui Vlad-Vodă
'Țepeş moare Ion Corvin, ear

în anul următor, 1457, moare şi Vladislau
Posthumul.

În anul acesta Stefan, feciorul lui Bogda
n II., om âncă tinăr, alungă
cu ajutor primit de la Vlaa-Voaă Ţepeş
pe Petru-Vodă şi ocupă el 6nsu-şi
scaunul Moldovii.

Stefan se urcă dar în scaun ca aliat al lui VlaaVodă
şi ca duşman ul Poloniei.

Ţepeş
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În curâna însă situațiunea se schimbă,

În anul 1458 Muhamed II, desființea
ză statul sârbesc, ear în anii
următori închee pace cu Gheorghe
Castriota, desfiinţează împărăţia de
Trapezunt şi supune şi Bosnia. 'Tot în
anul 1458 însă tînărul Matei Corvi
n se
urcă în scaun şi continuă luptele
începute qe tatăl-săi, Muhamed II.
cere
în cele din urmă pacea, şi aceasta,
dovedeşte, că Mateiti Corvin era
duşmanul, de care mai mult se teme
au Turcii.

Ca să urmeze r&sboiul contra lui Mateii
i Corvin,

Muhamed II. închee
pace cu Gheorghe Castriota şi caută
să se asigureze, că nu va f atacat
în
dos din Muntenia. Vlaq-Vodă Tepeş
intră deci în negoţieri cu Mateiu Corvi
n,

Stefan-Voâă urmăreşte în timpul acest
a, pe Petru-Vodă, care
căutase adăpost în Polonia şi trecuse
apoi în Ardeal. Astfel ti.

n&rul

Domn

al Moldovii

pradă

mai ântâii

Pocuția, apoi

Ardealul.
Acum îns Petru-Vodă află adăpost
în Muntenia, la Vlad-Vodă
Ţepeş, cu al căruia ajutor fusese alun
gat din ţară. —Stefan pradă
şi Muntenia,
.
|

În anul 1462, când

Muhamed II. trece

Dunărea,

ca să ridice în scaun pe Radu, fratele lui Vlaa
-Vodă Ţepeş, Stefan se
iveşte dar ca un fel de aliat al Turci
lor, ceea-ce el în adevăr

nu

este,

„Nu
setea de r&sbunare e ceea-ce Pa făcut să
prade trei ţări,
ca să urmăriască pe Petru-Vodă, ci gânâu
-l: de a-şi apăra ţara.
Tot ast-fel acum, când Turcii trec Dună
rea, şi în acela-şi timp
ased
iază

despre

mare

cetaţea,

Chilia,

tînărul

Domn

al Mold

ovii
aleargă cu oastea lui, ca să asedieze
Chilia de pe uscat. Chilia
era cheia Moldovii, şi îndată ce Turcii
se făceaii stăpâni pe Chilia,
neatîrnarea Moldovii nu se mai putea
păstra. De aceeă Stefan se

retrage după
Chilia,

ce Turcii se retrag

şi ei şiii lasă lui Radu-Vodă

În urmă însă Turcii tot se incuibă
în Chilia, în ciuda tractatului încheiat cu Muntenii. De aici
înainte Stefan e duşman al
lui Radu-Vod

ă, care nu era destoinic să-şi apere țara,

şi intră în
negoțieri mai ântâiti cu Mateiti Corvi
n, apoi cu regele Poloniei,
ca să iee Chilia ae la Turey,
În anul 1467 Mateiii Corvin, care
încheiase armistițiul cu

Muhamed

II., intră

cu

oaste

în

Moldova.

Stefar.

nu

vrea

să se
resboiască cu dânsul, ci stăruie prin
o solie să intre la învoială.
După-ce Mateiii nu vrea să intre la
învoială, sufere o grea, înfrângere la Baia şi e alungat peste
Carpaţi.
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În anul 1469 Stefan trece apoi
din noi în Ardeal, îl prinde
pe Petru-Vodă, şi-l decapitează,
şi acum se închee pacea.
În virtutea

acestei

locuri de retragere,
kăllâvâr).
El însă

nu

păci Stefan

câştigă,

ca, asigurare

două cetăți, Ciceul şi Cetatea-de-B
alta

primeşte

ajutor

şi ca,

(Ki-

nici de la Mateiii

Corvin, care
se r&sboia în Apus, nici mai ales
de la urmaşii lui cei slabi, ci
trebue să, continue Singur luptele.
Ba chiar în anul 1469 el are să se
mai lupte şi cu Tătarii,
care năvălesc în ţară. Chanul Mani
ac sufere însă, la Lipinţi,: o
înfrângere atât de grea, în cât
'Tătarii, cât trăieşte Stefan nu
mai intră în Moldova.
De aici înainte gândul luf Stefan
e să-i alunge pe Turci peste
Dunăre, să răstoarne pe Radu-V
odă şi să ridice în scaunul Mun-

teniei un Domn destoinie qe a-şi
apăra ţara. El pradă
murii Dună

deci ţăr.
rii şi dă pradă focului Brăila,
unde se afla Turci,
apoi după ce câştigă două victorii
strălucite, una, la Soci, alta la,
Isvorul apei, îl alungă pe Radu
peste Dunăre Şi ridică (1471) în
scaun pe Latot Pasarab. Peste puţi
n însă Radu-Vodă se întoarce

cu ajutor

turcesc

când moare,
Luptele

şi

r&mâne

Domn

al țării până

în

anul

1474,

,
eu Turcii sunţ urmarea firească a,
luptelor cu Radu-

Vodă, numit şi csl Frumos.

În anul 1474 Suleiman Paşa intră
cu oaste de 120,000 luptători în Moldova, şi înaintează
prădând spre Suceava, capitala,
țării. Stefan îi întâmpină cu o
oaste de vre-o 40,000 Moldoveni
Şi câte-va mii de S&cui şi Polonezi
. EI însă nu-i atacă cit poartă
de ici până, colo pe Turci, până
ce nu-i aduce într'o vale strimtă
Şi mlăștinoasă,

pe Vasluiă,

la Podu Înalt. Aict

apoi îi loveşte
năprasnic (Ianuarie 1475) şi-i risi
peşte, încât numai puţini dintre
denşii at ajuns să se maj înto
arcă peste Dunăre.
Anul următor apoi, după ce-i supu
sese pe Tătari, Sultanul

Muhamed

II. trece el 6nsu-şi

Dunărea în fruntea unei oştiri de

150,000 luptători.
Stefan, care nu avea acum adun
aţi la un
10,000 oameni, nici că se putea
gândi la o luptă
cu această oaste mare, care era
condusă şi de
mari generali ai acestui timp.
Singure greutăţile, pe care le-ai
întîmpinat

.
loc de cât vre-o
în câmp deschis
unul din cei mai
toți ce aii pur-
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tat r&sboiii

pe pământul

acestei

țări, singure

ele

puteai

lească pe Muhamed a se retrage.
Stefan duce deci toată poporaţiunea,
în munți,

să-l si-

arde satele
şi nimiceşte toată hrana şi tot nutreţul
din calea Turcilor, apoi

îi hărţueşte

mereii

pe năvălitori

munciță de foame,

cu

oastea

lui cea mică,

Ast-fel,

Slăbiţi de boale şi mereii neliniştiță,
Turcii se

demoralisează, încetul cu încetul, Stefan
îşi alege apoi un loc potrivit la Valea
Albă, în judeţul Neamţului,

o tabără întărită cu şanţuri

şi-şi aşează, oastea în

şi cu un zid de copaci

răsturna

,
aruncaţi unul peste altul Şi acoperiţi
cu pământ, pentru-ca. să-i
țină pe Turci îngrămădiţi.
Muhamed II. ia, ce-i drept, tăria aceas
ta, dar perde peste
30,000 de luptători şi nu mai găseşte în
tabără, pe Stefan, care-şi

asigurase

retragerea,

De la Valea
spre

Hotin,

spre

Albă

văile âncă

Muhamed

dar cu o oaste,

mai

adăpostite.

II. porneşte

în care

spre

se încuibaseră

Suceava,
boalele,

şi

ba se

ivise chiar şi ciuma. Astfel el se întoa
rce răpede a casă urmărit;
şi hărțuit de Stefan, care-şi adunase
în pripă o nouă oaste de
prin

văile munţilor.
|
“
După experienţele făcute în această,
expediţiune Muhamed II.
se leapă&dă de gândul de a-şi întin
de stăpânirea şi asupra Moldovii; ear Baiazid II., urmaşul lui
Muhamed II., e un stăpânitor,
„care ţine să fie respectate învoielile
.

În acela-şi timp Matei Corvin, încur
cat în r&sboiti cu PoIonia şi cu Frederic III., nu poate să
urmeze luptele cu Turcii ;
ear urmașul lui, Vladislau VII. e om
slab şi inofensiv,

Ast-fel sfirşitul Domnie lui Stefan-Vodă
e un timp de des:

'voltare pacinică, în care ț&rile

nomică şi culturală.

III. NORDUL

româneşti.

ajung la înflorire eco-

EUROPEI.
4

Marele şes din Nordul Europei a
fost în primele secole din evul medii
cutreierat de o mulţime. de popoa
re, dintre care numai cinci se
susţin şi
joacă rol în istorie: 1) Ruşii, 9)
Litvanii, 3) Polonezii, 4) Tătariă
şi
5) PoPoarele scandinavice,
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1.

RUŞII

Statul rusesc e întemeiat de Norm
anui Rurie (85
— 2
879) sai Hrureker, care pe la anul 862 vine
însoţit de doi frați ai sâi în mijlo
cul Slavilor, uneşte după moartea, frațil
or săi cele trei principate şi îşi
pune reşedinţa la Novgorod.
,
Doi dintre soţii de luptă ai lui
Ruric, Ascold şi Dir, cuceresc Chiev
ul,
întemeiază aici un Mare-Ducai
şi fac în anul 865 0 expediţiun
e asupra
Constantinopolului.
Oleg (879—912), o rudă a lui Ruric
, își mută în anul 882 reşedinţa,
la Chiew, unde şi mai nainte fuses
e centrul religionar al Slavilor
din Nord.
În anul 907 el face o expediţiun
e asupra Constantinopolului
şi
sileşt
e pe
Leon IV. să închee un tractat,
de comerciu.
goe (912—945) fiul lu Ruric, şi
soțul Princesei normane Olga,
de
asemenea, face o expediţiune asupr
a Constantinopolului,
Svietoslav (945—973 e copil, când
moare tatăl-să&i și stă sub epitropia mumei sale. Ca regentă,
Olga primeşte legea creştinească,
care âncă
în timpul, Părinților Ciril şi
Metodiu străbătuse la Chiev,
şi
se
botează
(957) la Constantinopol, luând
numele Zlena. Luând în anul
964 cârma statului, Svietoslav face, ca aliat
al Bizantinilor, două expediţiun
i peste Dunăre şi cucereşte partea despre
răsărit a Bulgariei. Împăratul
Joan Tai
misze îl sileşte însă să se retra
gă şi, pe drum, el cade în luptă
cu Pacinaţii.
Vladimir-cel-Sfinţ (9—80
1015), feciorul lui Svietoslav, abia
după
lupte urmate timp de şâpte ani
ajunge să învingă pe alți doi fraţi
ai sti.
El se botează, sfăramă, idolii
păgâneşti (983) şi de aici înain
te Chievul e
Roma Nordului, El a ajuns un
oraş atât de înfloritor, încât în
anul 1194
avea vre-o 600 biserici,

După moartea lui Vladimir statul
rusesc e sfişiat de lupte
interne şi se descompune în maj mult
e Ducate. În deosebi Chievul
e cucer
it

în anul

1169

de către marele Duce Andreiii

Bogolubski,
Ast-fel, când se ivese Mongolii, Ruşii
sunt slabi.
Âncă în anul 1932 Mongolii se fac
stăpâni în Crimea. Murele
Duce

de Halici

(Galiţia),

cel de Chiev

şi cel de

Cernigov se
unesc cu Cumanii, dar sufăr, la Calca
, o grea înfrângere. În anul 1237
Batu-Chan cucereşte apoi Moscova,
dărâmă Chievul Şi Cernigovul,
şi începând de la anul 1249 Rusi
a toată e stăpânită, de „oarda
de aur de la Chipceac“,al căreia
Chun ridică şi r&stoarnă Ducii,
croieşte legile şi pune biruri după
placul lui.
Urmaşii lui Ruric se Susţin însă
şi în timpul acesta cu
Mari-Duci,
În

anul

1320

Chievul e cucerit,

din Rusia, de către Litoani; ear
puţin

dimpreună

cu o mare

timp în urmă

parte

Marele-Duce
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Ivan (1328—1340) îşi pune reşedinţa la
Moseva şi zideşte cetatea Oreml.
De aici înainte Ruşii sunt cunoscuţi mai
ales sub numele
de Moseoviţi saii Moscati.
|
Marii-Duci de Mosva devin din ce în
ce mai puternică; ei

însă, deşi Mongolii se desbinaseră,
în trei Chanate, numai ca vasali ai Chanilor Mongoli se susțin.
În acest timp de lupte cu Mongolii
s'aii organisat cetele de
Cazaci, care dintru început eraii
un fel de haiduci, nişte Vâu-

tură-Țară,

oameni fără de căpătâjii, care

mici ori mai mari, se ațineau la drumu
ri
urmă ei aii primit o organisațiune,
care

lor un fel de Principi, ear din Cazaci
o
Un popor n'aii fost însă Cazacii,
Ruşi aşa numiți roșii sai Moscoviţi,
Ruteni.
Cazacii de Don, cei Zaporovieni şi

în urmă

cei mai

puternici.

organisaţi în cete mai
şi continuau lupta. În
a făcut din Hatmanii

nobleţă.
Unii dintre dânşii erai
ear alţii Ruşi albi sau
cei din Ucraina a

ajuns

6. LITVANII.

Litvanii, numiți şi Lifte sati Litve
, sunt unul din cele mai
vechi popoare din Europa, înrudiți
atât cu Slavii, cât şi cu Germanii.

În timpul, când Rurie înfiinţează, statu
l rusese şi Piast pe
cel polonez, Litvanii erat aşedaţi
spre Marea Baltică, în văile
riurilor Duna şi Niemen, unde at şi
rămas. Timp îndelungat; ei
au avut o orgănisaţiune, care seamănă
mult cu cea brahmană:

eraii cărmuiţi. de preoţii lor şi împăr
țiți în caste.
După primă năvală dată de Mong
oli în Europa,

pe

la anul
1230, se ridică Ringold în fruntea
lor.
Mindowg, fectorul lui Ringold, se bote
ază în anul 1259, intră în legătură cu Cavalerii 'Peutoni
şi ia titlul de rege. Nouă
ani în urmă însă ear se leapădă de
legea, creştinească, şi de aici
înain
te

Litvanii

trăiesc în continuă

luptă

cu Cavalerii

Teutoni.

Gedimin cucereşte pe la 1320 Chîevul
şi mare parte din Rusia meridională; ear Olgerd (1345
— 1377), feciorul lui Gedimin,
face tributari ai săi pe mai mulți
dintre Ducii ruseşti, ba chiar

şi pe Tătari de Perecop.
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În timpul lut Olgerd Litvanii străbat
şi în Moldova şi una

dintre căpeteniile

lor, Iuga

Coriatovici,

dovii de curând întemeiate.
Iagello (1877 — 1434), feciorul

căsătorie

pe Hedviga,

e ridicat în
înainte

scaunul

Litvania

lui Olgeră,

fiica, !ui Ludovic

regal al Poloniei

r&mâne

se ridică în scaunul

ia, în

de Anjou,

ca

se

Mol-

sfirşit, în
botează,

Vladislav II.

Mare-Ducat de sine stătător,

De

Şi

aici

dar istoria
ei e una cu a Poloniei. Din cuceririle
făcute de Gedimin şi de
Olgerd derivă Iagellonii din Polonia,
drepturile lor asupra Chievului, asupra unei mari părți din
Rusia şi asupra Moldovii.

-

8. POLONEZII

Polonezii, Polonii sat Leşii sunt
un popor de viţă slavonească,
care
pe la anul 840 se afia în valea
rîului Vistula şi a fost organisat
de Piast,
ai căruia urmaşi ai stăpânit Polon
ia, timp de peste 500 ani,
Vre-o sută de ani după întemeer
ea statului Ducele Mieczislaw
se qeclară vasal al împăratului apus
ean şi se botează în anul 965,
întemeiând
şi prima episcopie în Polonia.

Boleslav

I. (992
— 1025),

fiiul lui

Mieczislaw,

e

adevăratul
întemeetor al bisericii creştine
în Polonia. EI însă nu numai
că
nu recunoaşte supremaţia germ
ană, ci cucereşte şi Boemia,
dimpreu

nă cu unele părți din Germania
. El ia, titlul de rege.
După moartea lui Boleslav I.
Polonia e slăbită de lupte interne şi se desparte în cele din
urmă în mai multe Ducate.
În timpul acesta, partea despre
meadă-qi a Poloniei trece
sub Supremaţie germană Şi e
germanisată prin colonii duse
de
pesie Elba, ear restul trece sup
stăpânirea, Prsemislidilor din
Boemia. In acela
-şi

timp

Şleahta,

adecă

nobilimea,

vine din di în qi mai puternică.
Murind în anul 1306 cel din urmă
Prsemislid,

unul

dintre

Ducii Piaşti

(1306 — 1333) îşi pune

poloneză,

de-

Vladislau IL,

reşedinţa,

la Cracovia, cucereşte unul câte unu]
cele-lalte ducate şi se încoronează,
cu voia Papei, rege al Poloniei,
Casimir 1. (1833—13870), numit
şi cel Mare, e fiul acestui Vladi
slau
şi cel din urmă Piast. E] orga
nisează Polonia, aduce colon
ii germane, ridică agricultura, şi industria
şi întemeiază universitatea din
Cracovia (1364).
După moartea lui Casimir I.
tronul Poloniei trece la nepotul
săi Lu=
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dovie de Anjou, fiiul surorii
sale Elisabeta, ear după moartea
lui Ludovie
la Vladislau II, Iagello sai Taghiel
(1886— 1484), soţul Princesei
Hedviga,
a doua fiică a lui Ludovic.

Viadisiau III., feciorul lui Vladisla
u II., ocupă în anul 1440

şi tronul Ungariei, dar moare
în anul

1444 în lupta, de la Varna.

Ast-fel tronul Poloniei e ocupat
de fratele
mie IV ([1), fostul Duce ae Litvania
,

lui maj tenăr, Casi-

Fiiul lui Casimir I., Ioan 1.
Albrecht (1492 — 1501), ia înțecu Stefan-cel- Mare, Domnul Mold
ovii, ca, împreună
să-i
alunge

legere

pe Turci din cetatea

a supune

Moldova.

De aceea

Chilia. E însă

umblă cu gândul de

Stefan-Vodă porneşte

cu oaste asupra lui şi câştigă în Codrul Cosnimul
uă (1497) o strălucită, victorie.

4. TĂTARII

Tătarii, un popor,

care stă cam

la mijloc

între Mongoli Și
Turci, ai venit în Europa cu oard
ele lui Temurâşi şi âncă îna.inte de bătălia de la Calca sati aşged
at pe țărmurii despre meadă-n
oapte ai Mării-Negre.
Încuibându-se

o numesc

în peninsula

Crim, adecă

numită

mai

nainte

Tuurică,

ei

„cetate“ (Kreml) şi stai aici ca
supuşi ai

-- „oardei de aur de la Chipceact.

Pe la sfârşitul secolului XIII. Noga
i sai Nokas,

numeroşii

fruntea,
viaţa

urmaşi

aj lui Batu,

lor, şi de aici înainte

se ridică ca, Chan

Tătarii

popoarelor din nordul Europei,
Chiar şi mai nainte însă Tăta
rii

unul dintre

independent

sunt

factor

fac

invasiun

în

hotăritor în

i prin ţara,
noastră şi peste Dunăre.
Nogai se iveşte prima dată în
timpul lui. Berche, unul dintre cei mai îns&mnaţi Chani ai
oardei de aur. El se luptă în anul 1260 contra Polonezilor, ear
în anul 1262 e trimis cu oaste
mare contra lui Hulagu, Chanul
din Persia, care se afla în r&sboiii cu fratele săi Berehe.
În anul 1262, deci în curena după
reînfiinţarea, împărăției
bizantine, Tătarii trec Dunărea, îngh
eţată ca, aliaţii ai lui Constantin, Ţarul Bulgariei, şi-l aduc pe
Mihail Paleologul în mare strimtoare. Şi de aici înainte Tătarii
intervin mere în luptele interne
din Bulgaria.
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Mengeu- Timur, urmaşul lui Berche,
dăruieşte lui OrengTimur, un nepot al lui Tuctai, Caffu
Şi Crimea. De la acesta, le
ia Nogai.
Mihail Paleologul intră. în alianță cu
Tătarii şi dă lui Nogai, drept soţie, pe fiică-sa naturală Eufr
osina. In acela-și timp
Genovezii, aliaţii lui Mihail Paleologul, câşti
gă prin bună învoială
oraşele Cafu şi Balaclava, pe care le
fortifică, şi ast-fel stăpânesc timp de vre-o 200 ani Marea.Neagră
şi gurile Dunării.
Nogâi moare în anul 1299 pe câmpul de
luptă, ear urmașii
lui se r&sboiese mereii între denşii şi ast-f
el nu ajung să desfă.
şure putere maj amenințătoare. Ameninţă
tori devin ei numai

după
pune

ce în anul 1475 sunt supuşi de Sultanul
pe Mengk-Gherai în fruntea lor.

Muhamed

11., care

5. TERILE SCANDINAVICE.
A
'Tările scandinavice ai o posiţiune
cu totul deosebilă în istoria evului medii.
:
De aici şi mai ales din Norvegia ai
pornit Normanii, corabieri îndrăzneţi şi r&sboinici, care ai jucat
un rol atât de însămnat în timpui
evului medii.
Cei r&maşi acasă erat împărţiţi în
o mulţime de principate, care
încetul cu încetul sau impreunat în
vrei state: Svedia, Norvegia şi Dania.
Cel mai îns&mnat dintre aceste trei
state, Dania, se r&sboieşte în
timpul urmaşilor lui Carol-cel-Mare cu
Germanii. Henrie 1. şi Oihon 1. fac
îns pe regii Daniei să se declara
vasali ai Germaniei.
Knut-cel-Mare (1014—10835) nu numai
recăştigă neatirnarea, dar cucereşte şi Anglitera (1016) şi Norvegia
(1029) şi împreună aceste trei tări
intrun mare stat noruie,
În timpul lui Knut se răspândește
religiunea creştinească în ţările
scandinavice,

unde âncă Henric 1. şi Othon 1. trimiseseră
misionari.

După moartea lui Knut se sparge împăr
ăţia cea mare. Sven

Estridson,

fiul

surorii lui Knut,

întemeiază,

(1047)

însă Dinas

tia
Ulfingilor, care nu numai se susţin timp
de vre-o patru sute de
ani, ca vasali ai Germaniei, dar îşi maj
şi întind stăpânirea atât
spre Germania, cât şi spre Polonia.- Cel din urmă Ulfing, Waldemar IV.
(1340—1375) căsăto.reşte pe fiică-sa, Margareta cu Hacon
VIII, (185
— 1380)
0 , re-
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gele Norvegiei. Ast-fel după moar
tea lui Waldemar şi a lui Ha.
con feciorul Margaretei, Olaf, împr
eună, amândouă ţările sub stăpânirea, sa.
.

Murind şi Olaf în anul 1387,
atât Danezii, cât şi Norvegienii ridică în scaun pe Marguret
a, ba Svedienii, care erai în
rescoală contra regelui lor, se unes
c şi ei cu vecinii lor şi Margareta împreună
Margareta,

în anul 1388 toate trei țăril
e.
domneşte până la 1412, când
moare.

_
Ancă

în
1897 însă Iepresentanţii celor trei
state se adună, Şi închee
uniunea de la Calmar, în virt
utea căreia cele trei țări ai
totd'auna acela-și rege şi numai împr
eună poartă r&sboiu şi închee
pace. Tot atunci nepotul de fiică
al Margaretet, Prich, fiul Ducelui de Pomerania, e proclamat
şi încoronat rege al ţărilor unite.
Erich ia cârma după moartea
bunichii sale, dar o poartă
cu atâta lipsă, de destoinicie, în
cât în Sevedia isbucneşte o rescoală şi în anul 1485 doi dintre
fruntaşii mişcării, Carol Knudson
Bonda şi Christian Vasa, sunt
proclamaţi regenți. Câţi-va ani
în urmă, la 1439, el e alungat
apoi şi din Dania şi representanţii celor trei

anul

de Bavaria,
Murind

state riaică, în scaun

(1448)

şi acesta

fără

pe

un

nepot

de urmaşi,

al lui, Christof

e

proclamat rege
Christian 1 de Oldemburg (144
8—1481), care asigurează, tronul
pentru casa de Oldemburg.
Svedienii însă se răscoală în mai
multe rânduri şi îşi aleg
rege deosebit, şi uniunea, se Susţ
ine numai cu lupte grele.

IV. ȚERILE APUSENE.
Vorbind de ţările apusene,
înţelegem mai ales Germania
, Franţa şi
insulele Britanice. Aici migr
aţiunea popoarelor. era term
inată, când s'a. desfiinţat împărăţia romană, de
la apus, şi un singur popo
r, Normanii, a venit mai târgiti în aceste tări,
ear acesta încetul cu încetul
a fost asimilat
de vechii pământeni,
În această parte a Europei
sa închiagă în timpul evului
mediu trej
popoare, cel german, cel fran
cez şi cel englez, şi se cons
iituiesc trei state
puternice, Germania, Franţa
şi Englitera, La mijloc, între
aceste trei popoare şi trei state, spre guril
e Rinuii, e o bucată de loc,
căreia i se dice
»Terile-de-js“, şi care, tocmai
fiind la mijloc, e de cea mai
mare însămnătate pentru înţelegerea desf
ăşurării culturale a, Apusului
,
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1

GERMANIA.

Germanii în timpul căderii împăr
ăției apusene erai risipiţi prin
valea Dunării, pe ţărmurii Rinului
până spre rîul Odera, şi spre miagă
-di prin
Italia, Galia şi Spania, ba străb
ătuseră chiar şi în Britania şi
în Africa.
Cei din valea Dunării înaintează
însă spre meagă-qi şi sunt înloc
uiţi de
Slavi, ear cei din Italia, din Galia
, Qin Spania şi din Africa sunt
parte
nimiciţi, parte asimilați de vechii
pământeni. Ast-fel nu mai rămâ
n în cele
din urmă Germani de cât în Alpi,
pe Rin, a gurile Rinului şi de
aici spre
meagă-noapte până, spre Odera,
unde ei se învecinează cu Slavii
şi anume
cu Vengii, cu Boruşii şi cu Cechi
i.
În primele patru secole istoria,
acestor Germani e parte necunosc
ută,
parte strîns legată de istoria
Francilor. Abia îns8 Carol-celMare ajunge
se adune la un loc şi să creşt
inească pe toţi Germanii, şi
de aci înainte
poporul german începe să se
răspândească pe Dunăre la vale,
în Austria
şi în ţările de la poalele răsăr
itene ale Alpilor,
Această răspândire a poporului
german ia proporţiuni de tot: mari
în
timpul Hohenstaufilor. In parte
a de meagă-gi a Poloniei, de
a lungul coastelor Mării-Balt

ice, în Boemia şi în Moravia, în Ungar

ia, ba până chiar şi în
Ardeal se aşează colonii germane,
şi cele mai multe din oraşele
din aceste
țări sunt întemeiate ori duse
la înflorire de câtre aceste colon
ii germane,
Statul german a avut şi el ca şi
poporul german, în deosebite timpu
ri
deosebite întinderi.
_

Tractatul încheiat la Verdun în
anul 843 între cei trei fe.
ciori ai lui Ludovie cel Blajin dă lui
Ludovie Germanul (843—876)
tot,
ceea ce cade

la dreapta Rinului. Această, part
e se

numia Francia de la Răsărit, dar cuprindea numa
i popoare germane şi anume
Pranci, Alemani, Bavary şi Sacso
ni.
Acesta ar fi începutul Statului germ
an. Ludovie însă împarte
statul acesta între feciorii sti Carol
, Carloman şi Ludovic. Cei
din

urmă doi mor, eară Carol II
(IIl).eel Gros uneşte âncă
o
dată, ca, împărat, toate țările.
Despărțirea nu e deci definitivă
de
cât după adunarea de la Tribur,
care îl răstoarnă pe Carol Şi
ridică în scau

n Franciei de la, R&sărit pe Arnulf
(887 —899), fiiul
natural al lui Carloman. De aceea,
unii iaii anul 887 drept an de
înte
meere

al

statului

german.

Acum

însă,

ca, şi

mai

târdiă, cât
a domnit Ludovic Copilul (899—911
) şi Conrad I Pranconul 912—
918), statul acesta se numia tot
Prancia, şi abia după urcarea,
în scaun a lui Henric 1. ae Sacs
onia el se numeşte Germania.
De aici înainte, până la anul 1254
Germania e stăpânită,
de trei Dinastii, cea Saesonă, (919
—1024), cea Franeonă (1024 —
1125) şi cea

Şvaba sai a Hohenstaufilor (1133-12
54).
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După căderea Hohens
taufilor urmează
(1273 — 1437) împăra
ți din deosebite case
.
De la 1437 înainte
Germania are în
Habsbu

în

de 164
Ie
fruntea, ei casa

rg.

a. CASA

timp

ani
de

SACSONĂ.

Din Casa Sacsonă at
ieşit cinci regi ai German
iei, Henric 1, şi Henrie II., Othon 1, Othon
II. şi Othon III,
Henrie 1. (919—936) rest
abileşte unitatea German
iei, îi bate pe Maghiari, şi-l face vasal pe
Ducele Boemiei şi organi
sează puterea, armaţă.
Othon 1. cel Mare (93
6—973) ridică statul ger
man în fruntea state.
lor apusene şi reînființeaz
ă împărăţia apuseană
ca, „Sfântă împerăţie rom
a naţiunii germane“, fiin
ană
d încoronat în anul
962 de către Papa Ioan
XII,

Henric

II (1002—1024),

un

grele cu Principii şi rec
unoaşte

b. CASA

Din

Casa Franeonă

văr

al

lui Othon

III, are

să

susție

lupte
în cele din urmă, dreptul
lor de moştenire

FRANCONĂ.

au ieşit patru împărați:

Conrad II., Henric III,
|
Conrad TI. (1024—1039),
un strănepot de fiică
al lui Othon I., e proclamat de o mare adunar
e ţinută în apropierea
Maienţei. EI apără,

Henric IV şi Henric V.

şi numind alţii în locul lor.
Henrie 1V. (1056-1106)
e băiat

În timpul

copilăriei lui

de Şase ani, când,moare

Hildebrand organisează,

:
tatăl-săi,

biserica pentru stăpânir
ea,
lupta, dupe-ce ia cârma,
şi-o urmează cu mulţă,
energie, dară chiar la
ceput trebue să meargă
înla Canossa, Excomunic
at din noi, el e pără
până, chiar şi de feciorii
sit
sti, cade şi moare exc
omunicat şi pribeag.
II 25. fst. Unio
. Slavici,

-

a

ă
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Henric V (1106—1125) e ridicat de
duşmanii tatălui săi în seaun şi
se sustine cu anevoie. În anul 1122
e] închee cu Papa Calizt II. Coneo
rdatul de la Worms, prin care venun
ţă la dreptul de a numi fețele bisericeşti

c. HOHENSTAUEII.

Din familia Hohenstaufilor ză ieşit
cei mai îns&mnaţi doi împ&raţi
ai Germaniei, Frederic 1. Barbarossa
şi Frederic 11, Conrad IIL. şi Conra
e
IV, Filip şi Henric VI., adecă cu
totul şese împărați,
După „moartea lui Henric V. Princ
ipii adunaţi la Maienţa nu aleg
însă pe moştenitorul teposatului împăr
at, ci pe Lothar de Sacsa (1195—1137
)
şi abia după moartea acestuia ridică
în scaun pe Conrad III., primul Hohenstauf.

|

“

Conrad III. (137—1152) are: să, susţie
o luptă grea cu ginerele lui
Lothar şi moştenitorul lui, Guelful Henric
-cel- Mândru. EL ja parte la a doua
expediţiune cruciată (1147—1149), în
care e însoţit şi de nepotu-su Frederic
Barbarossa, atunci duce de Şvabia,

Frederic I. Barbarossa

(1152—1190) e povăţuit

viaţa lui toată de
gândul de a întemeia o stăpânire
universală, E! ţine deci să trăiască
în
bună înţelegere atăt cu Principii,
cât şi cu Papa şi să-şi creeze o
putere
covirşitoare prin stăpânirea Italiei
bogate, prin desvoltarea, burghezimi
i germane şi prin ocrotirea marilor masse
de popor. E] însă are să, sustie. lupte
grele cu oraşele din nordul Italie
i, cu Papa Alezandru III, şi în
cele din
“urmă şi cu Henric Leul, feciorul
lui Henric-cel-Mândru.
.
În anul 1177 el închee cu Papa pacea
de la Vengţia, ear în anul
1188 se împacă şi cu oraşele Italie
ne.
ie
|
Ca să asigureze Casei sale un drept
asupra Siciliei şi a Neapolului,
el căsăt
oreşte pe fiiul săi Henric cu Constanţa,
moştenitoarea tronului am|

belor Sicilii.

|

Frederic 1. Barbarossa moare în
a treia expediţiune cruciată.
Henric VI, (1190—1197), ocupă tronu
l ambelor Sicilii şi croieşte planuri mari, el însă moare mai nainte
de a fi început; să şi execute aceste,
planuri, ear după moartea lui Princi
pii germani aleg pe Philip de Svabi
a
(1198—1208), fratele lui, şi pe Oton
IV. (1208—1215), feciorul lui Henric
Leul,
care se luptă între dânşii,
Frederie II. (4215—1250) e crescut
în Italia şi mai mult Italian ea
German. El ia tronul în luptă cu
Othon IV. şi spriginit de Papa;
intră
„.. îns8 în urmă în -conflict cu scaun
ul papal şi are să susţie lupte grele
atât
în Italia, cât şi în Germania, unde
chiar şi fiiul săi Henric se ridică con:
tra lui. Ast-fel în cei din urmă ani al
vieţii sale el nu mai stăpâneste Germania, unde Principii ridică în scaun
mai ântâii pe Henric Raspe, apoi pe
Wilchelm de Holanda.
:
Conrad IV (1250—1254) moare mai nainte
de a fi ajuns să învingă
pe rivalii săi, ear Conradin, nepotul
lui Frederic II. cel din urmă Hohenstaui, cade în anul 1268 sub barda
calâului,
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d. ÎMPERAȚII
Timp

de vre-o

DIN DEOSEBITE

dou&-deci-

CASE.

şi cinci de ani

Germania

nu

monarchului

maj

r&posat. Sunţ cu toate
două case, care se luptă
aceste
între ele, cea, de Habsbu
rg şi cea de
Luxemburg.
Din casa de Luxemburg
aii ieşit patru împărați:
Henric VII,
(1308—1313), Carol IV,
(18346—1378), Wenzel (13
78—
140
0) şi Sigismund (1410—1437). Cel
mai insămnat; dintre aceştia
e
Carol IV,,
nu însă atât prin faptele
lui ca monarch, cât; prin
destoinicia, lui
de a creşte puterea
casei sale. Astfel el
asigurează pentru fe.
căorii săi tronul Boemiei,
pe al Ungariei şi pe al
Poloniei chiar,
Ca să nu aibă greutăţi
cu Principii germani, el
publică în anul

Rege al Boemiej
denburg a cump&rat-o

era Carol el Ensu-şi,
ear
cu bani în ajunul mor
ţii

unuia dintre feciorii să),

Germaniei.

Ast-fel a asigurat

urmaşilor şi

|

e. CASA

DE

HABSBURG,

Marca de Bran.
sale şi a dăruit-o

|

tronul

!

Rudolf 1. de Habsburg
(1273—1291), ales de Pri
ncipii electori, restabilește ordine
a în Germania, înfrânge
put
ere
a lui Ottocar II. din Boemia
Şi întemeiază puterea,
cesei sale, dăruind
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feckorilor săi, pe lângă, țările din
Alpi şi de la Rin, pe care le
avuse el, şi Austria cu țările de la
poalele orientale ale Alpilor.
El însă
urmaşii

nu isbuteşte să, asigureze

lui.

|

şi tronul

Albrecht I. de Austria (1298—1308)

Germaniei

pentru

e ridicat în

scaun nu.
mai după moartea, rivalului săi Adol
f de Nassau (1192 — 1298),
ear după moartea lut urmează Henr
ic VII. de Luxemburg.
Al treilea, Habsburg, Prederic-celFrumos, cade în luptă cu
rivalul săi Ludovic IV. de Bavaria
(1314—1346), ear după Ludovic IV. puterea trece la urmaşii
lui Henric VII.
Abia după-ce, cu moartea luj Sigismun
d, se stinge familia de
Luxe
mburg, ajunge

casa

de Habsburg să-şi asigureze
tronul Germaniei,
”
Albrecht II. (14837—14389), ginerele
luj Sigismund, moare puţin după
urcarea

lui în scaun,

dar lasă

familiei sale drept

ul asupra întregei moșteniri rămase de
la Luxemburgi.
Frederic III. (1440—1493), vărul
lui Albrecht, a domnit în
delung, dar a fost un domnitor slab
şi 'neajutorat. La un lucru
însă s'a, priceput, Frederic III: ca,
să crească puterea casei sale,
El căsătoreşte pe fiiul săi Maximili
an cu Maria, fiica pu.
ternicului rege de Burgund, Caro
l Temerarul, Şi închee cu Vla-

dislau,

urează

Regele

pentru

Boemiei

şi al Ungariei,

un

vractat,

prin

care asi-

urmaşii st şi tronurile acestor
țări. Ast-fel Fre-

deric III. e considerat
de Habsburg.

ca, adevăratul

întemeetor

a] puterii

Casei

Maximilian 1. (1493—1519), fecio
rul lui Frederic III., nu
mai-e monarch medieval. În cure
nd după urcarea lui în Scaun,
în anul 1495, se întruneşte adun
area de la Worms, care pune

pentru tot-d'a-una capăt
societatea, germană,

deprinderilor

medievale

şi reorganisează
-

Sunt mai ales patru principii,
care se stabilesc în această
adunare :
1. Nimeni nu poate să-şi facă
el ânsu-şi dreptate, şi dreptul
pumnului e abolit pentru vecii vecilor.
i
2. Se creiază un tribuna] supr
em constituit din judecători
salariaţi,
pe jumătate Cavaleri, ear pe
altă jumătate oameni de ştiin
ţă, cunoscători
de legi.
”
3. Pentru executarea sentinţelo
r date de acest tribunal se creia
ză o
armată permanentă.
4. Pentru susţinerea tribunalul
ui şi a armatei de execuţiu
ne se impune asupra tuturora de o
potrivă o contribuţiune.
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Prin împărţirea făcută
în anul 848 la Verdun
Carol-eel-Pleşuy (84
817), cel mai tinăr din
3—
tre fraţi primeşte Fra
ncia de Apus, adică
întind din apa Ronului
ţările ce se
până, în Ebro, ear spre
Apu
s până la Mare şi pân
rîul Mosela. El le stăpân
ă în
eşte în luptă cu Nor
manii, ear după moarte
schimbă în timp de
a, lui sg
7 ani trei regi, Ludovi
c II, Ludovic III, şi
apoi, în anul 884, Car
Carloman,
ol-cel-Gros (884—887)
împreună din noi toat
După adunarea din
e ţările,
Tribur mai marii Fra
nciei de Apus aleg
mitele Odo de Paris;
pe Co.
acesta, însă nu se poa
te susţing faţă cu
Ludovic II., Carol NI.
feciorul lui
(898-—929), care intră
la învoială cu Hrolf Gan
şi le cedează Normanilo
gr (912)
r pământul de la guri
le Seinej.

când Hugo

Capet,

Comitele de

ocupă tronul Franţei.

Urmaşii lui Hugo

Capet,

Paris,

un strănepot

al lui Odo,

deşi

stăpânitori slabi la înc
păstrează tronul în
eput,
tot timpul evului med
ii. După ce în anu
1828 se stinge linia,
l
directă, a Capetingilor
, urmează linia, Jate
rală, Casa de Valois
, care

se stinge în anul

1498,

a. CAPETINGII.

Primii trei capetingi,
Hugo, Robert şi Henric
I. se susțin în luptă
Seniorii puternici, ear
cu
al patrulea, Fihp 7,
(106
— 1108
0), contimporanul
lui

Ludovic

PI. (1108—1137), feci

orul lui Filip 1., e primul
ridică autoritatea reg
Capeting, care
ală şi se impune şi
în afară,
Imdovic VII. (1137—118
0), fiiul lui Ludovic
VI, şi tovarăşul lui
rad 1]. în a doua cruciată
Con, e om slab ; dar, ajut
at de abatele Suger de
Denis, el ridică burghe
St,
simea, francesă, şi îşi
întăreşte posiţiunea.
O nenorode Guiana şi Poitou,
care în urmă se despar
te de dânsul şi se căs
cu Henric Plantagenet,
ătoreşte
Regele Engliterei.
Filip 1. (1180 — 1228),
fiiul lui Ludovic VII.,
numit Şi „August“ ade
„Sporitor“ (al tării), ia
că
cu Richara Inimă-de-Lei
i parte la a treia cru
ciată,
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apoi se r&sboieşte cu Richard,
cu Ioan-fără-de-Țară, şi cu
Albingenzii şi câştigă st&pânirea, atât asupra
posesiunilor familiei Plantage
net, cât şi asupra
părţii de sud şi de la drea
pta Ronului.
Ludovie IX. (1226—1270)
cel-sfint, fiul lui Ludovie VIII
, care a domnit numai trei ani, a fost
un om blând, evlavios şi iubit
or de dreptate. EI
a făcut două expediţiuni cruci
ate. În prima a căgut în robie
şi sa rescumpărat cu bani. În
În

a doua a murit de ciumă,

timpul copilăriei lui Ludovic
şi în «timpul petrecut de dâns
sfintele locuri cârma a fost
ul la,
purtată de mumă-sa, Blanca
de Castilia, cu multă
energie şi nu cu mai puţină
înţelepciune.
|
Ludovic IX. pune capăt volni
ciei seniorilor, declarând Parl
amentul din
Paris de tribunal Suprem,
căruia trebuiau să i-se supu
nă toţi, şi făcând o
culegere de legi, „Bitablissemenis
de S. Louis“,
i
Urmașii lui Ludovic cel Sfint
Filip 177, (1270-—1285), Filip
IV (1285—

Cel mai puternic dintre aceş
ti Capetinei, Filip IV, îndu
plecă pe Papa
Clement, V, să-şi mute (1309
) reşedinţa la Avignon.
-

b.

CASA

DE

VALOIS,

Cei din urmă trei Capeting
i, toți trei feciori a; luj. Filip
IV,, mor unu]
după, altul fără, de urmaşi.
Se ridică deci în scaun Y&ru
l lor primar, Filip
VI. de Valois (1328 — 1350),
Isabela, fiica lui Filip IV., era
însă muma lui
Eduard II. regele Engliter
ei. Eduard III. ridică deci
pretenţiuni asupra
tronului francez, şi ast-fel
se produce un răsboiii, care
se urmează timp de
vre-o sută de ani şi aduce
Franţa în stare de decadenţ
ă.
Toan-cel- Bun (1350 — 64)
e prins de Prinţul-cel-Negr
u,
feciorul .luj
Eduard III, dus la Londra
şi silit să închee o pace de
tot
umil
itoa
tru Franţa,
re pen|
Carol YV. (136
— 1380)
4 , numit şi cel înţelept,
profitând de nemulţumiDugueselin, reîncepe lupt
a şi-i scoate pe Englezi
din Franţa. Înse fiul său,
Carol VI (1380—1422) rem
âne copil nevristnie la
moartea tatălui său şi nebuneşte (1398) curâna după
-ce ajunge să iee &nsu-şi
cârma statului, Ast-fel
se produce în Franţa o
anarchie ne mai pomenită,

FECIOARA

DE

ORLEANS.

In timpul bolnăvirii regelui
Filip de Burgund, un văr
al
lui, şi Ducele Ludovic de
Orleans, fratele lui, iai rege
nța. Filip

183

moare

înse în anul

1404 şi de aici înainte

Ludovic de Orleans în

înţelegere

cu

Franța

e stăpânită, de

cumnată-sa, regina

Isabeau, |

densele şi pustiese Franţa
timp de maj mulţi ani.
|
Ioan de Burgună, alunga
t din Paris, cere ajutor
de la, regele
Engliterei Henrie V., care
întră în Franța şi în anu
l 1415 câştigă,

tenitor

al tronului,

Ast-fel doi ant în urmă,
când moare, în sfîrşit,
Carol VI.
Franţa, se împarte între
doi regi: Carol VII (142
2
—
146
1)
şi Henric VI,, fiul lut Henric
V., un copil mic.
Partea de meadă-di a Fra
nţei îl recunoaşte pe Car
ol VII., ear

rol VIL.,

perdend

năd

ejdea de isbândă, se
retrăsese la Ohinon,
unde-și petrecea, viaţa în
desfătări lumești.

In fața acestei stărt des
nădăjduite iese la iveală,
o femee, o
biată de copilă, fiica unu
i ţăran din satul Domrem
i, Ioana d'Arc,
care-i îmbărbătează
pe Francezi şi-i ridică
din nou,

de stăpânirea, străină,

ca să se scape

Născută în anul 1412,
Ioana a crescut în tim
pul luptelor dintre Bou
guienoni şi Armagnaci
, dintre Henric Y. şi
nobilimea, franceză şi
parte din audite, part
cunoştea
e din propria ei intu
itiune toate miseriile
lupte. Copilă de dece
acestor
ani. când Carol VII,
sa urcat în scaun, ea
avea juminte, astâmpăraţă Şi
duioasă, iubea singurăt
atea, şi se deosebia
cei-lalți copii. Mai târd
mult de”
iu, ca, copilă de trei
-spre-dece, patru-spre-g
păscând prin văi Yetrase
ece ani,
o mică turmă, de oi, pet
recea adese-ori gile într
în post şi rugăciuni
egi
şi avea vedenii..
-
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Gândindu-se mereu
la nenorocirile, cu care
erati certaţi oamenii
ei, îi era caşi-când ar
din
audi glasuri tainice,
care mere o chiamă,
o îndeamnă, mereu
meo trimit să scape ţara
, ei. Ast-fel s'a înfipt
ei gândul, că dânsa
în mine chemată să se pur
ă în fruntea, Francezil
ducă pe Carol VII
or şi
la biruinţă.
Părinţii ei niei că voia
li să audă despre o
asemenea, incercare.
avea înse un unc
hii,
Ea
care credea în che
marea
ei. Acesta, merge
preună cu dânsa la
dim.
comandantul trupelor
regale din Paucouleurs,
din apropiere. *
un orăşel
ţara,
reu
tea
să-l

ŞI ivirea, ef e în adevăr
miraculoasă,
Copilă de 16 ani atunci
; ea ît spune oşteanulu
i trăit, în r&sboaie, că vrea să-i duc
ă pe Francezi, ca, să alu
nge
pe Englezii, care
asediaseră, cetatea, Orl
eans, pentru-ca să îna
inteze, diipă-ce o vor
fi luat, spre meagă-gi.
Comandantul nu pune,
ce-i drept, temeiti
pe vorbele ei, dar
între cavalerii din
Vau
cou
leu
rs
se găsesc căţi.
va, care o cred şi o
însoțesc la Chinon.
Regele Carol VII., car
e nu prea avea multe
de perdut şi,
în adevăr, numai prin
vre-o minune putea, să
fie scăpat, îi dă o

tează de la Orlean, deş
ertează, una după alta
mai
âncă în Iulie Ioana, î]
ia pe Carol VII, Şi "1
duce
el este încoronat,
Acum dnsa, socotindu-și
misiunea, împlinită,
toarcă a casă, In urmă,
însă cedează, stăruințelor
diceaii, că nu trebue să
părăsească armata, pân
ă
vor fi fost alungaţi
din toată, Franţa,
|
Rămâne dar şi continuă
lupta. Înse de aici

multe cetăţi şi
la Reims, unde
vrea. să se înpuse de cet ce
ce Englezii nu
înainte

ea

nu

ca să se vadă, dacă e
ort nu adevărat, că stă
sub ocrotirea, unor
tainice puteri.
Bar regele Carol VII.
se dă din noi la viaţă
fără de griji.
Ast-fel în Septembrie
Ioana e greu rănită sub
zidurile Pa.

înăsprit. Francezii
cuprinşi de credința,
că e rEnduit, ca, dân
iasă învingători,
şii să,
luptau acum şi ca
să
res
bune moartea, nev
vatei Fecioare de la
inoOrleans.

Una câte una Englezii
îşi perd posiţiunile şi
după lupte ur-

CEI DIN URMĂ

DOi REGI DIN CAS
A

VALOIS.

După Carol VIŢ, mai
urmează, doi regi din
casa Valois, Ludovie XI. (1461 — 148
3) şi Carol VIII. 148
3 — 1498).
Aceşti doi regi, primul
|
fiii, a] doilea, nepot
al lut Caro] VII,
sunt întemeetorii Sta
tului francez modern.
Âncă

Carol VII. obținuse de
la statele generale convoc
ate

Ludovic XI. îşi pune
acum de gând să frângă
cu desevirşire
puterea, Seniorilor, din
tre care cei mai putern
ici sunt membri ai
familiei regale. Nobili
mea, cet drept, se
uneşte, constitue „li
binelui Public“, în fru
ga
ntea căreia, se afla; chi
ar fratele regelui, Ducele de Berry, şi Ludovi
c XI, e silit să facă
cele mai întinse concesiuni. In urmă însă
el isbuteşte să-i desbine
pe nobili şi să
dispună apoi după placul
lui,
În anul 1473 puternicul Comi
te de Armagnac

Ludovic XI. Acesta]
ţei, pentru Coroană,

învinge

și ia, averile lui, mare

se ridică în potriva lui
parte din sudul

Fran-
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În anul 1477 Carol Teme
rarul, Ducele de Burgun
d,
la Nancy, ear fiica şi
moştenitoarea lui, Mari
a, a cărei

moare în lupta de
mână Ludovic: o

anul

1482,
|
În anut 1430 moare Rena
t I. de Anjou, comitele
de Provansa, care era
de drept şi rege al Nea
polului şi. al Zerusatimulu
ă, Ludovic XI, ia pent
coroană moştenirea rem
ru
asă de densul şi anume
Provansa, Anjou şi Haiena.

Asi-fel puterea regelui se
întinde din Alpi şi Jura
până în
mai nainte

Pirinei Şi unde

muieşte prin diregătorii să,

stăpâniai

Seniorii,

acum

regele

Carol VIII. era copil de
14 ani, când s'a urcat în
dar sora lui mai mare,
Ana de Beaujau, conduce
cârma,

câr-

scaun,

cu înţelepciune şi cu energie.
Ea frânge puterea, nobi
limii, care, profitând de tinereţele rege
lui, face încă o încerc
are de a se ridica,
şi Prancisc II,

Ducele de Bretagna, care
vins de cătră generalul
La Tremouille în
(1488) şi-şi perde indepe
ndenţa, Trei ani
moştenitoarea lui, Ana,
care era logodită

burg,

e

silită

să

iee

de

anexată şi ea la Franţa.
Italia,

De aici înainte regii
unde

bărbat

Carol

Stăpânirea

VIII.

|

Franței

Şi

îşi îndreptează

o linie laterală, a Capeti
ngilor,

pânise ţări întinse şi bog
ate.

ca să câştige

pe

îi deduse ajutor, e înbătălia de la Sr. Aubin
în urniă apoi fiica şi
cu Maximilian de Habs-

Timp

Italiei,

Casă

Bretagna

privirile
de

Anjou,

de vre-o 50 ant ei se

spre
stă-

luptă,

Henric VIII. e acela, care
începe aceste lupte prin
o expedițţiune fâcută în anul
1495,ca să ocupe Neapol
ul, moştenirea
remasă de Renat 1,
3. MAREA

BRITANIE,

Insulele britanice dintru
început ai fost împărţite
în trei
țări deosebite: Irlanda,
căreia Romanii îi diceat
»Hibernia,* —
Scoţia, căre
Englitera,

ia

Romanii

îi

diceati

» Caledonia,“

şi

Britania

sai

a. IRLANDA.

Irlanda n'a fost stăpân
ită de Romani, dar
încă înainte de cădere
împărăției romane locu
a
itorii Irlandei, Pieţii
şi Scoţii, ai primit lege
a creş-

e
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Si
tinească şi în urmă au
fost, cei mai zăloşi propagatori
tineşti. Ordinul călugărilor
aj învățăturilor creşscoțieni a, jucat un rol
însemnat în evul mediu,
În timpul heptarchiei
englezeşti Irlandezii
trăia nesupărați şi
ajuns la o însemnată
ati
desvoltare culturală.
În secolul IX, însă,
Normani, numiţi aici
ceiele de
Ostmani, fiind-că năvăliseră
despre răsărit, Sau făcuţ
stăpâne în Irlanda.
În timpul stăpânirii
Ostmanilor Irlanda, sa
apoi încetul cu încetul
împarţit
în cinci principate, care
steteaii sub un rege comun,
Principatele erai împărţite
întrun fel de triburi,
care aveai căpeteniile
lor. Pămentul era proprietatea
comună a acestor triburi
potrivă între membrii
şi se distribuia deotribului,

În

anul

1168

unul

lungat şi cantă adăpost

Plantagenet.

dintre

cei cinci

la regele

principi,

Engliterei,

Diarmait,

atunci

e a-

Henric

II,
Ast-fel isbucneşte un
răsboiti între Englitera
şi Roderie
D'Connor, cel gin urm
ă rege al Irlandei. Luâ
nd drept temeiti o
bullă papală, prin care
Irlanda îi fusese dăruit
ă, Engliterei, Hen.
Tic trece în anul 197
1 în Irlanda, e primit
de preoţime Şi de doi
dintre cei patru principi,
care maj rămăseseră, şi
se proclamă el
însu-şi rege al Irlandei,
De aici înainte Irlanda
e cârmuită de guvernato
ri ai regelui
din Englitera.
|
De oare-ce însă Henric
II. desființase vechea
constituţiune
a Irlanaei şi împărţise
, ca în Englitera,
tot pământul între căp
teniile Normanilor săi,
eRoderic D'Connor se ridi
că din nou în anul
1174 şi câştigă, ca tri
butar, partea de nord
a insulej,
Regii Engliţerei stăpân
esc deci numai partea
de meaqă-qi
a Irlandei. Această par
te îşi câştigă încetul
cu încetul dreptul
de a avs un
Parlament

deosebit,

dar

după o lege creată
1494 parlamentul ace
în anul
sta, convocat de guv
ernator cu învoirea,
regelui, nu poate discut
a de cat proiecte de
legi aprobate de guvernul englez.
“

b. SCOȚIA.
manilor şi maj
tru. Abia pe la
singur, care se
clară însă vasal
În timpul

târgit împărţită în
mai multe state, in
cele din urmă paanu] 1000 a. Chr, ace
ste state sunt împreu
nate întrunul
numeşte „Scoţia“, Mal
colm 1, primul rege
al
Scoției, se dea] Engliterei,
,
tând Englitera era stă
pânită de Knut, moa
re Malcolm ZI,

18

——

fără de urmaş. Se urcă
deci în scaun fiiul fiic
e! sale, Dunean (1034—
Acesta insă e omoriţ
1040),
de Macbeth, unul dint
re generalii săi, care
se urcă

Malcolm III

(1057—1093) e deci duşman
ul lui Wilehelm Cuceri
care venea şi ol cu
torul,
învoirea Papei, şi Scoţ
ia îşi păstrează de
neatirnarea.
aici înainte

Abia Henrie II. ajunge
iar să Şi-l facă, vasal pe
regele Sco.
ției, atunci Wlchelm
Leul (1165— 1212).
În anul 1286 se stinge
familia lui Duncan şi se
ridică de o
dată doi pretendenți, amâ
naoi

urmași ai fiicelor fratelui
chelm Leul, Ioan Baliol
lui Wilşi Robert Bruce,

Regele Engliterei, -atunc
i hduară 1, dă coroan
a lui
Baliol. Acesta însă se
răscoală mai tărdiu, e
învins în anul
la Dumbar Şi aruncat
în temniță, iar Scoţia,
rămâne să fe
muită de un guvernato
r englez,
Anul următor se Tescoa
lă Scoţienii sub conducere
a, lui
lam Walace. În anu]
1305 cade însă, şi Walace
în
rob
ie şi
capitat,
In anul 1306, în sfirşit,
se ridică Robert 1.
feciorul lui Robert Bruce,
şi după lupte grele îşi
nul şi redobândeşte şi
neatirnarea Scoției.
Dar cu feciorul luj Robert
1, David IÎ., se
Bruce şi cu Robert II.
(1370 — 1390), soţul fiic
ei
ridică,

în fruntea

loan
1296
câr7;je de-

(1306—1329),
asigurează trostînge familia
lui David, se

Scoției nenorocita casă a
Stuarţilor,
de peste o sută de ani
se luptă cu regii Englit
erei.

care timp

c. ENGLITERA.

Egbert de Wessex
împreună în tirnpul
lui Carol-cel-Mare aces
şepte regate (afară de
te
Wales) şi înfiinţează rega
tul Anglia, — Acest
are să susție lupte grel
regat
e cu Normanii, dar aju
nge în timpul lui Alfred
Mare (871—901) la mare
-eelînflorire.
În anul 1016 Englitera
cade sub stăpânirea
regelui Danez Knuţ
(1014— 1035), dar în anul
1042 iar își dobândeşte
neatirnarea sub Eduard
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Confesorul (1042—1066),
cu care se stinge fami
lia, regilor anglo-sacson
ehelm Cuceritorul,
i, WilDucele Normandiei,
întră în anul 1066 cu
mani în Englitera,
60,000 Nor.
invinge la Hastings
pe Harald, pe care Eng
caseră în scaun, şi
lezii îl riqiîntemeiază stăpânirea
normanii.

De
nitoare.

aici

înainte

Englitera

Il. Casa Normană,
2. Casa Plantagenet

3. Casa Lancaster
4. Casa York
5. Casa Tudor

e stăpânită

de

cinci

case dom-

(1066—1154),
(1154—18399),

(1899 — 1461),
(1461—1485),
(1485—1603),

1. CASA NORMANĂ.
Din casă normană au
ieşit patru regi: Wilche
lm 1, (1065—1087), feciorul acestuia MWizchel
m II. (1087—1100), frat
ele acestuia Henric 1.
1135) şi Stefan de Bloi
(1100—
s, fiiul unei fice alui
Wilchelm 1. Ey toți
luptă cu regii Franţei
patru se
pentru stăpânirea Nor
mandiei.

2. CASA

PLANTAGENET

SAY ANJOU.

Din casa, Plantagenet
ati ieşit opt; regi. Hen
ric II, ( 1154—1189),
Mathildei, fiicei lui Hen
fiu
ric 1. şi soţul Eleono
rei de Guiana, e unu
mai puternici regi aj
l din cei
Engliterei. E! stăpâneşt
e mare parte din Fra
vasal, supune Frlanda
nţa, ca,
şi sileşte pe regele
Scoției să, se declare
gliterei.
vasal a] En- Feciorii lui Henric
II. Richard Î. Tnimăde-Leiy (1189-—1199)
Fără-de-Tară (1199—121
şi Ioan
6) şi Henric III,
(1216—1279), fociorul
domnitori slabi, care
lui Ioan, sunt
perd aproape toate pos
esiunile din Franţa.
În timpul

câştigă independenţa,
Scoției,
.
Eduard II. (1807—182
9), primul Principe
de Wales, e un rege
rocit. El perde Scoţia
nenoşi cade în luptă cu
Lorgii sprijiniți şi.de
belia, fica.regelui Fra
regina Isanţei Filip IV., e prin
s şi omorât în temniţ
Cei din urmă doi regi
ă,
din Casa Plantagenet,
Eduard UI. (1327—

19)

1377) şi nepotul săi Richard II (1377—1399), al doilea fecior
al Prinţuluă
Negru, îşi petrec viaţa mai ales în luptă cu Franţa,
Eduare III., mulţumită mai ales destoiniciei resboinice a
fiiului săi,
Prinţul cel Negru, iese învingător din lupta cu Filip VI
şi cu Ioan cel Bun
şi câştigă o mare parte din- Franţa. În urmă însă Carol Y.
reîncepe răsboiul şi face progrese atât de înseranate, încât Richard II.
e nevoit să închee în anul 1396 un aruniistiţiu de: tot favorabil pentru
Franţa,

CELE DOUE ROSE

Prinţul cel Negru

a avut trei frați: Ioan de Gaunt, Ducele

de Lancaster (Lenchester), Edmund, Ducele de York şi Toma, Ducele de Gloucester (Gloster). Ei recunosc toță trei pe Richard IL.,

fiiul fratelui:
lor mai mare, drept rege legitim. În urmă însă dânşii se ceartă, cu nepotul lor, care avea cheltueli mari cu purta.
rea r&sboiului şi se afla mereii în strimtorare de bani.

Încheiând armistițiul cu Franţa. Richard IL. se simte mai

la largul lui şi trage în judecată pe mai mulţi Lordi, între care
şi unchiu-săii Ducele de Gloucester, care e osânâit ca resvrătitor
Şi trimis în temniţă la Calais, unde e omorit;
|
În anul 1399 moare şi cel-lalt unchii, Ducele de Lancaster.
Richard II. confiscă averile lui.
Henric, feciorul Ducelui de Lancaster, care trăia exilat la

Paris, se pune acum în înţelegere cu mai mulţi Lordi și cu Du-

cele de York,

trece în

Englitera

şi prinde

chard II. şi-l dă în judecata parlamentului.
_

Detronat şi osândit, Richard II. moare

prin

trădare

pe

Ri-

apoi în temniță,

Ast-fel se ridică, în fruntea Engliterei Casa de Lancaster, din

care ies trei regi:

1422) şi Henric

Henric

IV.

(1499—1313),

VI. (1422—2461).

Henric

V. (413—

Ei toţi trei se susţin în con-

tinuă luptă cu Lordii, care sunt sprijiniți de Francezi şi de Scoțieni. Şi mult ati avut călâii de lucru în timpul acestor trei regi,
contimporani ai lui Vlad- Vodă Ţepeş şi ai lui Gian Maria Visconti.
Henrie V. intervine în luptele din Franţa şi ia în căsătorie
pe fiica lui Carol VI; ear Henric VI. e ridicat şi în scaunul
Franţei şi poartă r&sboiul cel lung, în care, mulțumită interve-

nirii Fecioarei de

Orleans,

Francezii

îşi

redobândesc

neatîrnarea.

În timpul acestui răsboit Henric VI. se căsătoreşte (1444)
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cu Margareta de Anjou,
fiica. regelui Renat, care
luase angaja.
mentul de a mijloci o pace
între Franța şi Englitera.
Margareta însă n'a adus
cu dânsa pacea, ci r&sboiul
,

În anul 1447 ea înlăturează, pe
Ducele de Gloucester şi ridică la cea mai mare înrîurir
e pe un favorit al că, Marchizul
Suffolk (SOfOk), pe care-l ridică
la rangul de Duce. Dot ani
în urmă
Parlamentul îl trâge însă pe
Ducele de Suffolk în judecată
şi-l
osândeşte la, exil. Pe drum apoi
el e decapitat de către marinari
,
Acum regina, ridică pe un alt
favorit al ei, Ducele de Somerset (Sommerset), om tot
atat de volnic ca Ducele de Suff
olk.
Ast-fel se produce o nemulţumi
re generală, care era, cu atat
mai adâncă, cu cât Engiezii
sufereaii mere înfrângeri în
Franţa.
în anul 1451, în sfârşit, Rich
ard, Ducele de York, se pune
în fruntea nemulţumiţilor, şi
se începe un sângeros r&sboiii
civil,
în care a, perit, floarea, nobilimi
i engleze, fie pe câmpul de
lupt
ă,
fie sub barda călăului
,

fie loviți

de

pumnal

ul sbirilor. În mai
multe rendură Henric VI. e învins
Şi ear învingător; în mai multe

renduri

cei doi veri se

împacă:

regina însă

mână

înainte, mai ales după-ce soțul
ei nebunise
chard fusese proclamat

Invins
Şi decapitat.
e proclamat
Ast-fel

„Protectort

întrun

Şi regent.

mereiă

rând

lupta

şi Ri-:

ă
în anul 1460 la Wekefield
(Uecfild), Richard e prins
Anul următor însă fiul lui,
Eduard IV. (1461 — 1483),
rege.
.
se ridică în fruntea Engliter
ej Casa de York, din

care ail ieşit doi regi: Bduard
IV. şi Richard III. (1483—1483).
Luptele
oare-ce

se urmează

partizanii

Casei

şi în

timpul acestor

de Lancaster aveati

roşie, ear ai Casei de York una
albă,
Şi lupta dintre cele două rose,

pe

r&sboiul

doi

regi.

Și de

steagul lor o rosă

civil se numeşte

Eduard IV. se susține ajut
at de sbiri şi de călâi, e
nevoit
în. dou5 rânduri să fugă din
Englitera, însă ear se întoarce
mai
„crunt

şi mai fioros ca mai nain

te. Henric VI. moare în temniţă,
"fiiul şi moştenitorul lui de
asemenea, şi mulţi dintre cei
maj aleşi
bărbaţi ai Engliterei mor moa
rte de făc&tori-de-rele. |
El însă a fost om blajin
alăturea cu fratele său, Ric
hard
de Gloucester, care sa urca
t în scaun ca Richard III,
Richard IIL. a fost

cel maj straşnic dintre oamenii,
care ai
purtat vre-o dată coroană
de stăpânitor,
Om de vre-o trei-decă de ani,
când a murit fratele său, slut
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i

şi cocoşat, dar răi, deştept şi foar
te inimos, el era spaima tuturora. Moartea lui Henric VI, şi a
multor altora de la dânsul
se trăgea. Până chiar Şi pe Ducele de
Clarence (Claran), fratele'săă,
el îl dusese la perdare.
?
Acum,

după

moartea,

fratelui

săi,

aruncă

pe nepo

ţii săi în
temniţă, unde ei sunt omoriţi, duce
la perdare ori alungă din
țară pe partisanii rosei Toşii şi se
proclamă el Snsu-şi rege. Căsătorit cu văduva rămasă de fiiul
lui Henric YVI., el îşi otrăVeşte nevasta

şi cere mâna fiicei lui Eduard IV., a nepo
atei

sale,
pe ai căreia, fraţi îi perduse.
În anul 1485 el cade în lupta,
de la, Bosworth şi învingă.
torul, Henric Tudor, Comitele de
Richmond (Ricimond) se urcă ca

Henric VII. în scaun.
Cu bătălia de la Boswrorth se închee lupt
a dintre cele două rose.
Henric VII. Tudor (148
— 1509
5), care după mumă-sa moŞtenea,

drepturile Casei de Lancaster, se
căsătoreşte cu Elisabeta,
fiica lui Eduard IV. Ast-fel Casa
Tudor (Tiid5r) împreună drep-

turile celor două rose.

Henric VII, om aşedat şi bun chivernisito
r, restabileşte ordinea în lăuntru, înființează un tribunal
sup
moderne

rem şi creiază stările

în Englitera.

4. ŢERILE DE JOS.
"în anul 843, când s'a, făcut la. Verdu
n împărţirea împărăției lui Ca.
rol-cel-Mare, afară de cele trei regate
mari s'a creat şi un al patrulea stat.
Pământul cuprins între riurile Şelda
şi Rin, până în tărmurii mării, a fost
dat sub stăpânirea lui Lothar şi de aceea
s'a numit, în genere, Lotharingia.
Murind însă în anul 870 Lothar I1.,
feciorul lui Lothar I., Lotharingia e împărţită ast-fel, că partea locuit
ă de Germani trece la Germania,
ear partea cu poporaţiune romanisată,
de tot Taică, e anecsată la Franţa.
Deşi însă despărțite, ţările aceste ati
acea-şi istorie. Oraşele din aceste ţări, aşedate în apropierea mării,
foarte în curând ai început să înflorească, şi mai ales în timpul cruciațelor
burghesimea bogată a ştiut să
cumpere de la nobilil scăpătaţi dreptu
l de a se administra ele &nse-şi şi
de a înrîuri prin representanţii lor asupr
a cârmuirii. Ast-fel regii din Franţa
şi împărații din Germania aveati aici
o stăpânire aproape numai nominală,
în timpul, când siguranţa publică era
primejduită de cetele de mercenari ale cavalerilor ce se r&sboiaii
între dânşii şi jăfuiau pe negoţătorii
călstori, mai multe oraşe aşedate pe
Rin şi de-a lungul mării închee o a:
lianţă numită Hansa

sai uniune Hanseatică şi întreţin o armat
ă pentru

stitue alăturea cu
statele un fel de
putere internaţiona
coastele mării pân
lă,
ă departe spre gur
ile rîului Neva,

care stăpâneşte

În anul 1361, muri
nă Ducele de Burg
und fără de urmaşi
Ioan-cel- Bum, regele
,
Franţei, dă țara ace
asta fiului sei Fil
Valois, care st&pânise
ip
de
şi mai nainte, ca vas
al a] Germaniei, par
tea superioară a
Burgundiei, Puțin
în urmă, Filip ia
sătorie pe Margaret
apoi în că.
a, moștenitoarea,
Comitelui de Flandr
adaugă la țările
a, şi
sale Și zestrea nev
estei sale, Flandra,
Atât Filip, cat şi
cea, bogată,
fiiul său Ioan-cel- făr
conducători, parte
ă de. Prică iai, ca,
la luptele dintre Bo
urguignoni Şi Arma
Şi Ioan e omorît
gnaci,
de Sbirii lui Carol
VII,
Pilip-cel. Bun (14
—1
147
96), feciorul lui Ioa
n, se uneşte deci
cu regele Engliterei
contra lui Carol VII
, care în anu] 143
5 ce.
Ast-fel se creiază, la
mijloc între Franţa
Şi Germania un noi
mare, ce-i drept,
dar puternic prin
bogăţia, oraşelor,
care le cuprinde. Și
pe
Filip nu are altă, pr
eocupaţiune decât să
tinqă acest stat. E]
încumpără cu bani, ia
ca moştenitor ori
ştiga cu bună-învoial
ca.
ă tot pământul pân
ă la mare, şi curtea
lui
stat, nu

Ancă, mai nainte
de a se fi urcaţ în
scaun, în anul 146
el se pune în frunte
5,
a »Ligei bineluy Pub
lic“ şi-l umileşte
pe Lu.

32.325. fst. Univ. Slav
ici).
-

13
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Ducatul Burgundului, dar cele-lalte țări sunt stăpânite de Maxi:
milian mai ântâiii ca soţ al Mariei, ear după moartea Mariei (1482)
ca epitrop al fiiului săi Filip-eel-Frumos (1482
— 1506).

V. ȚERILE

DE LA MEADĂ-DI.
1. SPANIA,

Brăzdată de o mulţime de şiruri de munţi înalţi, Spania are mai
ales în Pirinei multe văi ad&postitoare,
în care cuceritorii nu pot să
"străbată. Ast-fel nici Romană, nici Visigoti n-aii stăpânit întreaga peninsulă,
Muntenii şi-a păstrat în toate timpurile neatirnarea, deci şi limba, şi obiceiurile,
După-ce Tarie câştigâ în anul 711 victoria de la Xeres de la Frontera,
Spania cade sub stăpânirea Chalifilor arabi din Dinastia Omeiagilor.
Câte-va decenii în urmă Omeiagii sunt resturnati, şi singurul Ome:
iad, care mai remăsese în viaţă, Abdur Rahman 7. (755—788), fuge în Spania şi infiinţează aici Califatul de Cordova, care se susține timp de aproape

300 ani, până la 1031, când cel din urmă Omeiad,

Hişam II, e răsturnat

de guvernatorii provinciilor.
Arabii din Spania ati ajuns la cea mai mare alor înflorire culturală,
în timpul lui Abdur Rahman 117, (912
— 961) şi al fiului săi Hachem II

(961—956).

În urmă guvernatorii devin Gin ce în ce mai puternici, îşi câștigă
dreptul de moştenire şi se declară după răsturnarea lui Hişam III. independenţi.

Ast-fel se formează în Spania mai multe chalifate mici, între care cele
mal însemnate la, Zeledo, Seuiila, Saragossa şi Valencia,
Creştinil nu ai fost nici o dată toţi supuşi de Arabi. Cei din munți
şi-a păstrat şi de astă dată neatirnarea. În deosebi în Asturia s'a susţinut toate timpurile stăpânirea creştinească.
În văile mai largi creştinii trăiau ca birnici ai Arabilor. Numai o
parte mai mică a trecut la Islam, ca să se împărtăşească de drepurile pu-

blice,

În timpul lui Carol-cel-Mare regele Asturiei, Alfons I1. (791—942)
aduce colonii de peste Pirinei şi, ast-fel întărit, îşi întinde stăpănirea. Ear
Carol-cel-Mareel ânsu-și înaintează până la Barcelona, cucereşte Catalonia
până în Ebro şi înfiinţează marea spaniolă,

In timpul luptelor dintre cei din urmă Omeiadi şi guvernatorii lor se mai înfiinţează în munţi regatele Leon şi Galicia, ear

Arabii nu se maj
Susţineaii decât
în Granada,
Aică stăpânirea cr
eştină nu se stab
ileşte decât după-c
dou& regate, Castil
e cele
ia şi Aragonia, se
unesc,
În anul 1469 Ferd
inand, regele Sicili
ei, fiiul regelui Zo
din Aragonia, se
an II,
căsătoreşte cu Is
ab
el
a,
fiica, regelui Ioan
Castilia.
II, âin
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mată pentru mă&nţinerea ordinei şi pentru executarea, sentinţelor
judecătoreşti.
În anul 1492, anul, în care Columb a descoperit America,
Ferdinand cucereşte Granada și isgoneşte din Spania pe Ovreii,
câre

se sporiseră,

în timpul

stepănirii

arabe.

2, PORTUGALIA.
Portugalia, ţară mai deschisă, a fost stăpănită şi de Romani, şi de
"Visigoţi şi de Arabi.
- După r&sturnarea celui din urmă Omeiad Ferdinand de Castilia (1031
—1067)

cucereşte

Coimbra

dimpreună

cu

partea,

despre Pirinei

a ţării şi în-

fiintează marea de Portugalia, care se susţine până în anul 1139, când
Comitele Marcal Alfons 1. (1112—1183) e proclamat de către oaste rege al
Portugaliei.
În anul 1147 Alfons [. cucereşte apoi şi Disabona şi îşi pune reşedinţa aici.

Abia, Alfons III. (12483—1279) cucereşte şi partea de meadăqi a țării.
Portugalia, devine în curând o țară, înfloritoare şi oraşele se
îmbogăţese mijlocind comereiul spre Tările-de-Jos.
„ Portugezii sunt cei d'ântâiii, care se avântă în largul mării.
Încă în anul 1419 ei străbat până la Madeira, şi de aici înainte
corăbierii portugezi cutrieră, merei marea şi descopăr Asorele şi
insulele Capului- Verde.

Regii Castiliei fac în mai multe rânduri încercarea de a supune din noii Portugalia, dar
Alfons V (1438—81), care era
lui Henric IV. Qs Castilia, a
tronului Castilian. El înse a
să, închee în anul 1479 pacea,
la, tronul Cagtilei.
Ioan II. (1481—1495)

opintirile lor rămân zadarnice. Ba
căsătorit cu Ioana, fiica naturală a
ridicat pretenţiuni chiar şi asupra
fost bătut de Isabella şi a trebuit
de la Alcantara, prin care renunţă

urmează

călătoriile de descoperire.

În

timpul lui (1486) Bartolomeu Diaz străbate până la capul Bunei

Speranţe.
3, ITALIA.
Italia, vatra celor mai grele lupte din evul mediu şi leagănui culturii
moderne, nici o dată în timpul evului mediu n'a ajuns să fie unită întrun
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singur stat. Încetul cu încetul înse din mijlocul frământărilor generale ati
ieşit la iveală cinci deosebite centre de putere şi de consolidare socială:
a) Neapolul, b) Roma, 3) Veneţia, 4) Milanul şi 5) Florenta.

a. NEAPOLUL.

Insula Sicilia şi partea de meagă-di a Italiei în tot timpul evulu
au fost despărțite de restul Italiei.
Sicilia şi o parte din Continent, Apulia şi Calabria, se ţin de împ&
răția bizantină, ear alte oraşe mai însemnate ca Neapolul, Beneventul, Salernul sunt republice ori ati ducii lor proprii, care recunosc supremaţia bimediu

zantină,
În anul 827 Sicilia e cucerită de Saraceni, care stăpânesc în urmă
şi o parte din Calabria şi se susţin în luptă cu Bizantinii şi cu Împărații
Othon 1. şi Othon II. Abia peste vre-o două sute de-ani feciorii iui Tancred
de Hauteville îi alungă pe Saraceni atât din Calabria, cât şi din Sicilia,
Robert Guiseard cucereşte Apulia şi Calabria de la bizantini, îi supune pe principii din sudul Italiei şi primeşte ţările cucerite (1060) ca vasal al scaunului Papal.
Roger, fratele lui Robert, îi alungă apoi pe Saraceni şi din Sicilia
şi st&pâneşte insula ca vasal al fratelui său.
Rogeb II (1130—1154) cucereşte şi Neapolul (1148) şi se proclamă,
tot ca vasal âl scaunului papal, rege al Neapolului şi al Siciliei.

Cu nepotul lui Roger I[.,

Wilhelm II., se stînge în anul

1189 fami-

lia de Hauteville, şi tronul trece la Hohenstaufi şi anume la, Henric VI, soțul fiicei lui Roger II.
Domnia Hohenstaufilor e cea mai agitată, dar totodată cea maj strălucită epocă în istoria acestui regat.
În urma îndelungatelor lupte dintre Hohenstaufi şi Frederic II., Papa
Clement IV. aă tronul Neapolului şi al Siciliei lui :Carol de Anjou, unul
dintre feciorii reginei Blanca de Castilia.

Carol 1. (1266-—1284) câștigă la Bemevent o strălucită victorie asupra lui Manfred, fiiul natural al lui Frederic II., care
remâne mort pe câmpul de bătălie. St&pânirea franceză e înse
atât de asupritoare, încât în anul 1282, a doua qi de Paşti, în timpul vecerniei, poporaţiunea din Palermo se rescoală sub conduce-

rea, lui loan Procida şi isbucneşte o răscoală generală, vecernia
siciliană, în care toţi francesii din Sicilia sunt măcelăriți. Resculaţii proclamă apoi rege pe Petru. de Aragonia, fiiul surorii lui
Manfred.
De aici înainte în Neapol domneşte Casa de Anjou,. ear în

Sicilia Casa de Aragonia.
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In anul 1421 Ioana II. (1414— 1485), fiica lui Carol de DuYAz20, care se urcase în scaunul Ungariei după moartea lui Lu:
dovic, adoptează pe regele Aragoniei Alfons V. În urmă înse ea.
îșt schimbă, gândul şi adoptează pe Ludovic III. de Anjou, care
trece

drepturile

sale

la fratele

stu Renat.

mai cu titlul de rege, de oare-ce
şi tronul

Renat

Alfons Y.

rămâne

înse nu-

ocupă în anul

1442

Neapolului.

Țările nu remân înse unite decât până la anul 1458, când
moare Alfons V. După moartea lui Tronul Neapolului e ocupat
de fiiul lui natural

Ferdinand 1. (1458—94),

ear în tronul

Siciliei

unite cu Aragonia,” se urcă fratele lui, Ioan II., tatăl lui Ferdinand
Cajtolicul.

b.

ROMA.

Roma, în evul mediu, e mai presus de toate reşedinţa Papilor, capitala statului papal şi centrul bisericii apusene. Ea înse numai puţin
timp a fost stăpânită de Papi.
în timpul luptelor dintre urmaşii lui Carol-cel-Mare, Papii, ne mai
putându-se rădima pe Împărați, ai trebuit să le facă nobililor. concesiuni
din ce în ce mai mari. În cele din urmă seniorii din statul papal ajunse-

seră ei să-i aleagă pe Papi.
Oihon I. îrânge puterea nobilimii, dar după moartea lui Othon II,
când se. produc nouă frământări interne în Germania, nobilimea se ridică
din nou şi îşi zidesce în Roma castele, din care stăpânesce oraşul.
Henric III. frânge de a doua oară puterea lor şi acum urmează timpul lui Bildebrand, una din cele mai strălucite epoce în istoria papismului. Privirile lui Hildebrand nu erai înse îndreptate asupra Romei, nici a
supra Italiei, ci asupra întregei lumi creştine. Ast-fel pe când regii din
țări depărtate se declarai vasali ai scaunului papal, la Roma stăpâneşte
nobilimea, care chiar în diua de Crăciun (1075) îl ia pe Grigorie VII, de
pe treptele altarului şi-l maltratează.
De astă-dată se iveşte însă în viaţa Romei un element noi, popoPul, care îl scapă pe Papa din mânile nobilimii.

Puse între Papi şi nobilime, mările mase ale poporaţiunii
„din Roma, care erai împilate şi de unii, şi de alţii, se străbat
încetul cu încetul de gândul de a face din Roma o republică neatârnată,
În anul

1143 nobilimea

selor, străbate în capitol

mai săracă

şi institue

se pune

aici un

în fruntea

Senat,

mas-

ca supremă
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autoritate, ear doi ani în urmă, la 1145, Arnold de Brescia proclamă republica.
După-ce Arnold cade Şi după-ce Alexandru III. închee cu

Prederic I. pacea

de la Veneţia

Romei, şi Inocentiu

dispunea în Roma
În

timpul

III.

(1177)

Papii

sunt ear

stăpânii

(1198—1216), contimporanul lui Ioaniţiii,

şi în statul papal după placul lui.

luptelor

dintre

Papi

şi cei din urmă

Hohenstaufi

nobilimea se ridică din noi, şi Papa e nevoit să ceară ajutor de
la Carol de Anjou, fratele lui Ludovic XI., caree stăpâneşte Roma
timp

Ge

14 ani (1264— 1278).

În anul 1294 se urcă însă în scaunul Papal Bonifaciu VIII
(Benedict, Gaetani), (1294—1303), care mergea, chiar mai departe
ca Grigorie VII (Hildebrand), în ceea ce priveşte puterea, lumească,
a Papilor.

În gândul

lui Monarchii

nu

erai

de cât nişte

organe

executive ale scaunului papal, şi numai numiţi de Papa ori con"
firmaţă de el puteai să-şi ocupe tronurile.
În anul 1801 acest pâpă mustră pe regele Franţei Filip IV.
pentru că poartă răsboiii cu regele Engliterei şi pentru că pune

bir pe preoţi şi-l citează la Roma, ca să-l judece.

După ce Filip 1V. nu se înfţisează, Papa îl excomunică şi
pune Franţa întreagă sub interdict, ba desleagă, pe Francezi de
jurământul de supunere.
Filip IV. arde bulele papale şi face apel la conciliul general
al episcopilor Franceză.
Ast-fel se produce un conflict, în urma căruia Clement V.
(1305— 1314), un Francez ridicat de Filip IV. în scaun, mută la
1309 reşedinţa papală în Franța, la Avignon, şi revoacă decretele emise de Bonifaciă VIII.

În timpul, cât Papil ai lipsit; din Roma, nobilimea a perit

aproape întreagă în luptă cu poporul şi oraşul odinioară înfloritor, prin lupte ca cele purtate de Cola Rienzi, a scădut la 17,000
suflete.
După

întoarcerea,

Papilor

(1367)

lumea,

apuseană

e agitată

de ideile reformatorice propagate de Wiclef, de Ioan Huss şi de
ucenicii lor. Ast-fel abia în secolul XV, după Conciliul de la Constanța (1414—1418) se ridică o nouă Romă. Nobilimea obosită,
şi istovită în lupte se supune şi Papii încep să ridice biserică şi
palate

măreţe.

.
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c. VENEȚIA.
Veneţia creşte ca oraş autonom sub supremaţia bizantină. Primul
Doge venețian, ales în anul 697 pe toată viaţa, e vasal al împărăției bizantine,
În timpul căderii regatului Longobard Venețienii cuceresc şi Ravenna,
ear în timpul luptelor dintre urmaşii lui Carol-cel-Mare oraşul creşte repede şi Dogii devin puternici. Supremaţia, mai mult nominală numai, a
Bizantinilor se susţine îns până după cei trei Othoni.

În secolul XI. fiiul Dogelui Orseolo se urcă în tronul Ungariei, şi din timpul acesta Dogii Veneţiei neatirnate stai în

rendul Monarchilor puternici şi îşi dai silința să câştige dreptul

de moştenire.
perd dreptul
doi Consilieri
Dogele
„neţiei asupra
Şi

Se stiîrnesc deci lupte
de a-şi lua coregenţă
aleşi de popor.
Vitale Fallieri (1084—
oraşelor dalmatine şi

întemeiază

prin

aceasta

interne, în urma, cărora Dogii
Şi cărmuesc în înţelegere cu
1096) întinde stăpânirea Veasupra unei părță din Istria

stăpânirea

continentală

a

Veneţiei

(terra fima). Luptele interne devin cu atât mai înverşunate, şi
în anul 1172, după răsturnarea Dogelui Vitale Michiele, Veneţia
primeşte

o organisaţiune

cu desăvirşire

Dogele poartă cârma
şase consilieri

aleşi

şi cu

presentanţi ai poporului,
Se

constitue

democratică.

în înțelegere cu Signoria compusă din
marele

consiliu

compus

din

480

re-

aleși în fieşte-care an.

afară

de aceasta

quarantia,

membri, ca tribunal. Capii (?) carantiei
Signorie, care ast-fel are nouă membri.

fac în

un consilii de 40

urmă

parte din

Aceasta era organisaţiunea Veneţiei în timpul Dogelui Enrico Dandolo, când Venețienii câştigă prin desfiinţarea împărăției bizantine stăpânirea Mediteranei.

După

reînfiinţarea

împărăției

bizantine

mare

parte

din

co-

merciul oriental trece la Genovezi, aliaţii lui Michail Paleologul,
care se stabilesc în Crimea, şi la gurile Dunării. Ast-fel se produce

un

răsboii

sângeros

între

Veneţia

şi

Genovezii

aliaţi cu

puternicul Milan,
În timpul acestui r&sboiu organisaţiunea Veneţiei se reformează în sens aristocratic. Dogele Petro Gradenigo obţine închi_erea mareluă consilii, adică, nu se mai aleg consilieri, ci cei în
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funcţiune

rămân

cu

drept

de “moştenire,

sunt

mita carie de aur şi constituiesc aristocrația
un

înscrişi

în aşa nu-

Venețiană.

Vre-o dece ani în urmă se institue apoi eonslliul de dece,
tribunal pentru urmărirea celor ce ar unelti vre-o răsturnare.
Organisaţiunea aceasta se menţine în tot timpul evului meâii.

Când
ştinilor

Turcii se ivese

în Europa,

de la răsărit destul ajutor,

Venețienii nu

de oare-ce

le dai

cre-

se află în r&sboii

cu Genova, cu Milanul, cu Padua, în genere, cu vecinii şi rivalii
lor din Italia,
|
În anul 1381, în sfîrşit, Genova, se dă învinsă şi recunoaşte
în pacea de la Turin supremaţia maritimă a Veneţiei. De aici înainte Venețienii se fac apoi încetul cu încetul stăpâni atât asupra
unei însemnate părţi din nordul Italiei, cât Şi asupra insulelor
din basinul posterior al Mediteranei până la Cipru.
După căderea Constantinopolului ei se aliază cu Castriota,
perd îns&

atât; posesiunile din Morea şi din Albania,

cât şi o parte

din insule.

2) MILANUL.

şedinţă

Milanul (Mediolanum) a fost, începând de la anul 303, oraşul de re-

a unuia dintre împărații romani, deci oraş mare şi înfloritor.
Pustiit în urmă de Ostrogoţi, el se ridică numai încetul cu încetul
şi abia în timpul luptelor dintre oraşele italiene şi Frederic I. Barbarossa
devine ear puternic.
În

pacea

încheiată

cu

Frederic

Barbarossa

(1183) Milanul

recunoaşte

supremaţia împăratului şi dreptul lui de a confirma pe Consulii oraşului,
dar păstrează autonomia şi veniturile domeniilor.
De aici inainte două familii se luptă pentru putere în Milano, Ghi
belinii Viseonti şi Guelfii della Torre.
La

început

familia della

Torre

e învingătoare.

În

anul

1977

însă Po-

desta şi Vicarul împărătesc Napoleon de la Torre e răsturnat de Archiepiscopul Othon Visconti, şi de aici înainte familia Visconti stăpâneşte nu
numai Milanul, ci tot o-dată şi aproape tot nordul Italiei.
Cel mai însemnat dintre Visconţi, Gian Galeazzo saii Giovangaleazzo
(1384—1402) adună sub stăpânirea sa toate posesiunile familiei şi cumpără
de la împăratul Wenzel titlul „Duce de Milan“,

Familia Visconti. se stinge cu feciorii lui Gian Galeazzo, şi
în anul 1447, după moartea lui Filippo Maria Visconti, se pro-
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clamă republica. Trei ani în urmă însă Milanezii aleg Duce pe
Franeise Sforza, soţul fiicei naturale a lui Filippo Maria şi unul
dintre

cei mai

vestiți

Francisc

Sforza

moştenire. După

dânsul

conducători

de

oaste

FRANCISC

SFORZA.

asigurează

pentru

urmează fiiul să

(condottieri).

urmaşii s&i dreptul de
Galeazzo

(1466-—1476),

sar după acesta Giovanni Galeazzo, un copil nevîrstnic, în locui
căruia domneşte unchiul săi Ludovico Sforza, numit, şi Ludovieo Moro.

e) FLORENȚA.
Florenţa,

leagănul

culturii moderne,

abia

în

secolul

XIII,

devine

factor mai însemnat în viaţa comună a Italiei.
În anul 1250 Plorentinii asupriţi de nobilimea certăreaţă
se rescoală
şi declară Florenţa dimpreună cu teritoriul stăpânit de dânsa
drept o republică militară, în fruntea, căreia stă Căpitanul poporulu
i, care cârmuia,
în înţelegere cu 12 senatori (anziani del popolo) aleşi de popor. Floreatin
ii,
toţi oșteni, erat împărţiţi în 20 de „steaguri“ (gonfaloni) cu 20
de stegari
(gonfalonieri). Ear nobilii, i grandi, formai o clasă deosebită
.
Murind puţin în urmă Frederic 1L., Guelfii, care fuseseră alungaţi
din oraş, se întorc ear acasă şi luptele se reîncep. Ast-fel âncă în
anul 1951
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se stabileşte între popor şi nobilime o înțelegere, în virtutea căreia ear
se
ridică un Podesta în fruntea, oraşului.
,
Timp îndelungat apoi Florenţa e fremântată de lupte interne purtate
de nobilime contra poporului, care-şi păstrează organisaţiunea.
Ghibelinii, alungaţi din oraş, cer ajutor de la Manfred, car Guelfii îl
aduce la Florenţa pe Carol de Anjou.
După plecarea lui Carol de Anjou, în anul 1282 poporul reorganisează republica ast-fel, că toată puterea trece la cele şepte maă bogate (popolo grasso) din 12 bresle, în care eraă împărţiţi cetăţenii, şi în fruntea
statului se ridică staroştil (priori) primelor trei bresle.
Nobilii, ca să poată lua parte la viaţa publică, se inscrii şi ei în
bresle

şi din

ce în ce tot mai

să-şi agonisească averi făcând

mult

se

deprind

cu

gândul,

că

nu

e ruşine

comercit.

Giano della Bella, de şi nobil

şi el, îşi dă silinţa

să ridice şi ceie

cinci bresle mai sărace (popolo minuto). Ast-fel se produc nouă lupte interne
intre Bianchi şi Neri. Neri cer ajutor de la regele Neapolului Carol
II.,

care vine apoi (1301) la Florenţa, şi dă

lungă

din Florenţa pe Dante,

unul

toată puterea Negrilor. Acestia a-

din cei tre! staroşti, dimpreună cu mulţi

Albi şi reorganisează din noi republica, puină un Podesta în fruntea, celor
trei priori şi un gonfaloniere della Giustizia.
_ Organisaţiunea aceasta se susține cu mici schimbări timp de vre-o
dou sute de ani. Nobilii intrați în cele şepte bresle străpânesc în luptă
cu popolo minuto. Când nu se mai pot susține, jertfesc neatârnarea Florenței
şi chiamă vre-un Principe. Astfel în anul 1313 Florența cade sub stăpânirea regelui Robert din Neapoli. Ba Walther de Brienne, Vicarul regelui,
e proclamat în anul 1342 chiar Duce pe viaţă. El însă anul următor e alungat de poporul răsculat. În ciuda luptelor interne însă, Florenţa tot mai
mult se îmbogăţeşte şi tot mai mult devine centrul de viaţă literară
şi
.
artistică a Italiei.

Dar Florenţa era depărtată de Mare. După moartea lui Gian Galeazzo
Visconti, în anul 1405, Fioreniinii cumpără de la Gabrielle Visconti dreptul

de stăpânire asupra oraşului Pisa, şi ast-fel ies la mare şi intră în rândul
statelor maritime,
În acela-și timp iese deasupra familia Mediei, prin care Florenţa se
ridică la mare strălucire.

-MEDICELI,

Mediceii sunt o veche familie de nobili, care sa îmbogăţit
prin întreprinderi comerciale. Âncă în timpul, când Giano dela
Bella îşi dedea silinţa să, reorganiseze Florenţa, în sens democratic,
un Mediceu, Ardino de Medici, ajunsese, ca prior, în fruntea statului.
După exilarea, lui Dante, un alt mediceu, Avirazdo, e Gonfalloniere de Giustizia,
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De atunci Mediceii
mocratic, Popolani, şi se
mulţi dintre dânşii sunt
familia devine din ce în

sunt mere între fruntaşii partidului debucură de multă trecere la popor. Mai
exilați ori cad sub barda calăului, dar
ce mai bogată şi mai puternică.

Giovanni de Medici, feciorul lui Avirardo,o ridică la putere

covărşitoare

prin

bogăţiile,

pe

care

le

adună,

ca

banchier,

mai ales în timpul conciliului de la Constanţa.
Cosimo de Medici, fiiul lui Giovanni, se foloseşte de averile
moştenite de la tatăl seii, ca să-şi câştige prin dărnicie aderenţi
şi ajunge cap al Popolanilor. În anul 1433 înse Podesta, Rinaldo
îl arestează, îl acusă de a, fi uneltit în taină cu Francisc Sforza
şi obţine

exilarea

Cosimo,
revocat,

lui pe. timp

atunci om

şi ia, cârma

de dece

de 44

republicei,

ani,

ani.

pleacă,

pe care

dar

peste

o poartă

cu

un
atâta

an

e

înţe-

lepciune, încât după moarte e declarat de „Părinte al Patrie.“
Om cu cultură întinsă, iubitor de arte şi de ştiinţe şi mai
presus de toate darnic, el s'a susținut prin iubirea, tuturora şi
susținându-se, a asigurat pacea, şi desvoltarea patriei sale. Cheltuind veniturile lui cele mari, ca să ajute pe cei ajunşi în strîmtorare şi să înfrumuseţeze Florenţa prin zidiri măreţe, prin opere

de artă şi prin aședăminte de cultură, cum era Biblioteca medi-

ceică, Cosimo

a făcut, ca Florenţa să devie

centrul

rale

timpuri.

adăpost

a acelor

Aici

caută

şi

găsesc

vieţii cultuşi

îmbrăţi-

şare poeţii, sculptorii, pictorii şi oamenii de ştiinţă ; aici vin
după căderea, Constantinopolului şi mulţi dintre scrietorii bizantini.
După

moartea

lui

Cosimo

(1464)

Florența

e

stăpânită

de

Piero, fiiul lui, un om plăpând, dar de rară bunătate de inimă.
Nobilimea, face sub conducerea bogatului Luca Pitti încercare de
a-l răsturna, dar poporul se ridică, r&sbună insulta adusă memoiei lui Cosimo, şi Piero nu numai domneşte în pace până la
moartea, sa, dar lasă stăpânirea (1469) fiilor săi Lorenzo şi Giulano, amândoi tineri âncă.
Nobilimea

în înţelegere

cu

Papa

Sizt

IV.

şi

cu

archiepis-

copul din Pisa, Francisc Salviati, pune la cale o conjuraţiune şi
Giuliano e asasinat (1478) în domul din Florenţa. Poporul se ridică din noii, măcelăreşte ori alungă pe conjuraţi şi spânzură pe
Salviati întw'una, din ferestrele palatului Signoriei.
Lorenzo, numit şi îl Magnifico, rămâne ast-fel singur stă-
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pânitor al Florenței până
abia 43 ani.
El n'a fost Principe,
curtea lui a fost una din
trul de întrunire al celor
Lorenzo

Magnificul

în anul 1492, când moare om tânăr de
|
de şi i se dicea adese-ori Principe, dar
cele mai strălucite pe acel timp şi cenmai ilustri oameni.
a

fost

om

de

inteligenţă

poet, orator eminint, diplomat distins şi cârmuitor
neguţător

ca străbunii

superioară,

înţelept, 'dar

sti n'a fost

Încetul cu încetul el a cheltuit averile cele mari ale familiei sale şi a ajuns a nu-și mai put6 plăti datoriile. Şi de astă.
dată

însă

poporul

i-a sărit într'ajutor

şi a declarat, Qatoriile lui

drept datorii ale statului Florentin.

V. ASIA

ŞI AFRICA.

Asia şi Africa în timpul evului medii: au trecut în cesa-ce priveşte
formațiunea statelor prin dese şi mari schimbări. Unul singur dintre sta-

tele din antichitate, China, nu numai sa susţinut, dar a câștigat totodată
şi o mai mare întindere. Cele-lalte aii fost cucerite mai ântâiii
apoi de Arată şi în cele din urmă de Mongoli şi de Turcă,

de

Persi,

1. PERSII.
Persia în timpul căderii împărăției romane de la apus e stăpânită
de dinastia Sasanidilor şi anume de Sachul Piruz, care la 488 cade în
luptă cu Hunii.
Urmaşul lui Piruz, Balaş, le plăteşte Hunilor tribut, dar e răsturnat
de Cobad (491—531).

Cosroe I Nuşirvan (531——579), feciorul'lui Cobad, e cel mai mare din-

tre Sasanidi. In timpul lui poporul persian ajunge la nouă înflorire culturală şi stăpânirea Persilor se întinde iar până în India, până în Asia-Mică
şi până la hotarele Egipetului.
Acest mare stat nu se susţine însă. Fiiul lui Cosroe L., Hormarda IV,
„perde în luptă cu Bizantinii şi cu Turcii aproape toate ţările cucerite de
tatăl-său, iar Coseoe II, (1591 —1628), nepotul lui Cosroe I., care intrase în
Egipet, dărimase Ierusalimul (614) şi ameninţa Constantinopolul, e ucis în
anul 628.
!
Câţi-va ani în urmă, în anul 636, Arabii cuceresc Persia, şi cel din
urmă Sasanid, Isdegerd III, scapă în munţii Medii, unde e asasinat (650),

Fiiul acestuia, Prinţul Piruz, găseşte adăpost în China.
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Primind Persii înv&ţăturile lui Muhaunea, stăpân
irea arabă
„nu e asupritoare pentru denşii. Ei iai, din contra
, parte la viaţa
culturală arabă şi guvernatorii din Persia, începâ
nd din timpul

Chalifului Harun ai Raşid, sunt ca nişte Şachi

curți strălucite,

la care se cultivă

artele

şi mai

neatîrnaţi şi ati
ales poesia,

În anul 1037 însă Persia cade sub stăpânirea, Zurcil
or Selaciuci, care înființează în Iran două sultanate, unul
la Hamadan,
altul la Cherma,

Aceste Sultanate sunt desființate de oardele lui Temurdşi,

care în anul 1923 pustiesc Iranul.
Djinghiscanului,

înfiinţează,

Hulagu,

apoi în Iran

un

unul
Chanat,

dintre
care

feciorii
se

în-

tinde din Sir Daria până în Tigru şi până în Ind.
În anul 1380, în sfirşit, Persia e supusă de Timur
-Lene şi .
face de aici înainte parte din marea imperăţie a
Sultanilor Moguli, care timp de vre-o două sute de ani ah stăpân
it din Samarcanda centrul Asiei.
În ciuda grelelor încercări, prin care ai trecut,
Perşii ai
avut după căderea Sasanidilor mai multe epoce
de înflorire cul:
turală,.
Unul din cei mai mari poeţi ai omenirii, Firdusi
sai Firdevsi, a trăit în timpul celor din urmă Şachi
arabi (910—1020)

Şi a scris poema Şahnahme
îi promisese

pentru

din indemnul Şachului Mahmud, care

fieşte-care

pereche

de versuri câte un galben.

Alt mare poet, Hafis, a trăit în timpul celor din
urmă Sul-

tani Seldeiuei şi a murit în anul 1389, deci curând
dup, căderea

Persiei sub stăpânirea lui Timur-Lenc.

2. ARABIj
Muhamed, Proorocul, a pus între datoriile
Islamului lupta pentru
_ răspândirea credinţei şi a făgăduit vecinică
şi nesămuită, fericire celor ce
vor muri în această luptă. Credincioşii lui se
ridică deci ca oaste sfintă şi
însufleţită şi în timpul primilor patru Califi (682
—661),—
Abu Bekr, Omar 1,
Oihman şi Ali— supun Arabia, Mezopotamia,
Siria, Iranul, Egipetul şi coastele africane până la Tripoli şi silesc pe cei
învinşi să primească învăţăturile lui Muhamed.
În anul 661 se răscoală Moavia, o rudă a lui
Othman, şi întemeiază
dinastia Omeiadilor, care stăpâneşte în întreag
a împărăție până la 749,
iar de aici înainte în Chalifatul de Cordova,
Omeiagii continuă cuceririle începute de primii
patru Chalifi. Încă
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Moavia mută reşedinţa la Damasc, îşi construieşte o flotă mare şi în vremece Saracenii, nişte Corsari arabi, pradă coastele, puterea maritimă
a chalifului cucereşte Ciprul, Rodul şi Cicladele, străbate prin strimtoare
a Dardanelelor şi asediază timp de şepte ani (668—675) Constantinopolul.
Tot în timpul Omsiadilor Arabii străbat, până la Samarcanda, până
în valea Indului şi spre apus până pe coastele mării Atlanţice
şi peste
Gibraltar în Europa,
Prea era însă întinsă, împărăţia aceasta, prea multe şi prea deosebite erat popoarele stăpânite de Chalifii din Damasc.
Cel mai puternic dintre Omsiadi a fost Velid 1. (7(5—115), care a
supus Turanul, a trecut Indul şi a stabilit stăpânirea arabă atât
în Mau-

ritania, cât şi în Spania.
După

moartea

lui

Velid

siatul

tul în mai multe Chalifate,
Abasidii,

arab

se

|

care se ridică

cu

Abu

descompune

Abbas

încetul

(750—'754)

cu

în

înce-

frun-

tea Arabilor, nu mai stăpânese şi Spania, unde Omeiadii se susţin şi mai departe. Ce-i drept, Abu Djafar sai Almanzor (754—
715) se despăgubeşte prin cuceriri făcute în Asia-Mică şi în tim-

pul

Chalifilor Harun

al Rasid (786—809) şi Almamun

(813—833)

a ei înflorire

şi Bagda-

cultura arabă ajunge la cea mai înaltă
dul,

noua

capitală a Arabilor,

e unul

din cele mai

măreţe oraşe.

După moartea lui Almamun înse guvernatorii provinciilor unul
câte unul se declară independenţi, în cât Chaliful Mustachi, care
se urcă în anul 944 în scuun, nu mai stăpânia în adevăr decât
Bagdadul şi împregiurimile lui.
Doi ani în urmă el e răsturnaţ de Enirul Moiz el Daulat,
şi de aici inainte Chalifii de Bagdad aii numai puterea în cele bisericeşti.
Cât-va timp în urmă Moez Eddin Allah zideşte Cairul şi
se declară Chalif al Egipetului.

Arabia şi Siria sunt stăpânite de Saraceră.

|

În munţii Aflanţi se constituiese Maurii în, Califat deosebit.
Spre răsărit, în sfîrşit, se fac stăpâni Seldeiuei şi apoi
Mongol.

3. TURCII.
Turcii, un popor înrudit cu Pacinaţii şi cu Cumanii, sai coborit
din
munţii Altai în Turan şi âncă în timpul lui Justinian se
ivesc în istorie
ca duşmani ai Persilor.
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În urmă

Muhamed.

ei cad

sub stăpânirea

Chalifilor şi primesc

învăţăturile lui

Când marele stat arab se descompune, Turcii pornesc
spre meaqădi în două cete deosebite, ca Seldeluei şi ca Osmalij,
a căror viaţă se petrece mai mult în Europa.
-

SELDCIVCII

Pe la anul 1000 Seldeiue, feciorul unet căpătenil turceşti

din Bochara, adună împregiurul săi o mulțime de cete risipite
mai nainte, care de aici înainte se numesc Seldeiuci. EI şi, după,
moartea lui (1030), feciorii să Dijaghirbeiuă şi Togrilbeiu cuceresc
Turanul şi Iranul şi înfiinţează primul mare stat turcesc,

În anul 1060 'Togrilbeiii e chemat într'ajutor de cătră Cha-

liful Alkaim şi ia Bagdatul şi Mezopotamia, pe care le stăpâne
şte
dimpreună, cu cele lalte țări din Ispahan ca rege al Apusulu
i şi
al Resăritului.
Alp Arslan (1063 —1072), nepotul lui Togrilbeii, mai cucereşte şi Siria şi mare parte din Asia-Mică, ear fiiul acestuia,
Melieşah (1072—1092), un domnitor înţelept şi iubitor de ştiinţe,
ridică statul la cea, mai marea, lui înflorire.
După moartea lui Melicşah popoarele apusene pornesc expediţiunile cruciate, ca să frângă. puterea Seldciucilor, şi în timpul,
când creştinii cuceresc Edessa, Damascul şi Ierusalimul, împărăţia,
lui Melicşah se împarte în mai multe Sultanate, cum a fost, cel
de Jconiu, cel de Alepo şi cel de Mosul în Mezopotamia,. Urmaşii
lui Melicşah s'aii susţinut numai în partea muntoasă a Iranului,

EGIPETUL.

Un fel de continuare a stăpânirii Seldciucilor e şi Sultanatul de Egipet întemeiat de Saladin la 1171.
Deşi nu era, Seldciuc, Saladin venise din Curdistan cu Seldciucii şi intrase îu Egipet ca Vizir al Sultanului de Damasc, cu

oaste

de Seldeiuci.

El răstoarnă

apoi

dinastia

Fatimidilor,

înte-

meiată de Moez Eddin Allah şi se proclamă Sultan al Egipetului.

Stăpânirea urmaşilor lui Saladin (Biubidi) e scurtă.
Era,

tocmai

în

timpul, când

Temurdşi

pornise

în fruntea
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oardelor lui spre meadă-di, şi după,
fie-şte-care bătălie mit şi mii
de voinici aleşi cădeaii în robia, Mongo
lilor.
Fiubigii, având să, se lupte cu Cruci
ații, cumpărat cu miile
din aceşti robi, pe care îi organisaii
apoi în cete de luptători numiţă „Mameluci“, ceea, ce va, să, Gică
„sclavi“,
Ast-fel Mamelucit încetul cu încetul
sai sporit mai ales cu
robi aduşi din Turan şi de la poalele
Caucasului şi ai ajuns un
element atât de puternic, încât Sulta
nii ai trebuit să împarţă,
Egipetul între denşii şi să facă din
vechii pământeni robi af robilor cumpăraţi cu bani munciţi de
dânşii.
În anul 1250 Sultanul închee cu
Ludovie IX. cel stînt un
tractat fără de a, fi consultat şi pe
căpeteniile Mamelucilor. Aceştia, se răscoală, răstoarnă, pe stăpânul
lor şi proclamă Sultan pe
Moos Ibegh, una, dintre căpeteniile
lor,
_
De aici înainte Egipetul e stăpâ
nit de Mamelucii, care se
recrutează, ei înşi-şi pe sine şi ridic
ă şi răstoarnă, Sultanii după
placul lor.

4. MONGOLII.

Mongolii sunt una
din cele mai uimitoare
iviră

apoi tot; ei de ci se doîşi vin în fire
şi ear ridică ceea ce at
molesc,

în timpul evului

mediu. Ei isbuenese ca
furtuna, se întind ca
para de foc, se varsă

surpat,
cum

ca pohoiul şi nimicesc,

pe urma

mai

fusese.

de

|

În viaţa Mongolilor

pradă, ard, măcelărese,
încât pustiti îngrozitor
rămâne

adese-ori

bine şi mai frumos

sunt
începe

lor,

doua

două

fase:

una,

cu Zemurdşi,

a

cu Zimur-Lene,

a. TEMURDȘII ŞI URMAŞII LUI.

Djinghiscanul

Temurdşi

a cucerit

în

timpul

de

la 1210

până la 1224 Mongoha, Turanul, Iranul valea
Induhă, partea, r&săriteană a marelui şes din nordul Europei şi
partea de nord a.
Chinei, pe al căreia împărat şi-l făcuse tribut
ar.
33,525. Îsi. Unio. Slavici.

14

210

El moare
După

în anul 1226 la Caracorum, unde-și avea, reşedinţa.

moartea

lui ţările cucerite

de dânsul

se împart

între

patru feciori ai lui: Oetai rămâne Djinghiscan, stăpâneşte China
şi Mongolia şi are supremaţia, faţă cu cel-lalţă tref fraţi ai săi;
Tşagaiaichan împreună într'un Chanat deosebit ţările din dreapta
rîului Sir Daria, Turchestanul şi tot ceea ce cade la răsărit; Tuli
primeşte Jranul și India, din care Hulagu, urmașul lui, face un
Chanat deosebit, ai căruia st&pânitori se numiau şi Ilehani; Batu,
în sfirşit, primeşte cuceririle din apus, pe care le mai sporeşte
şi întemeiază stăpânirea oardei de aur de la Chisciac.
Deşi împărţită ast-fel, marea împărăție remâne sub conducerea, Djinghiscanului şi fraţii se moştenesc unul pe altul.
După moartea lui Oetai-Chan urmează ca Djinghiscani feciorii săi, mai ântâiu Mangu, apoi Cubilai-Chan, care se urcă în
tronul Chinei şi întemeiază dinastia Iuan.
De aici înainte unitatea împărăției se perde tot mai mult
şi cele trei Chanate rămân în cele din urmă de sine stătătoare.
În China, stăpânirea Mongolă nu se susţine de cât vre-o optdeci de ani. Pe la anul 1360 Chinezii se r&scoală sub conducerea,

unui preot budhist şi în anul :867 Mongolii sunt alungaţi din
China. Ast-fel nu mai rămân decât cele tref Chanate.

b. TIMUR-LENC ŞI URMAȘII LUI.
Timur-Lenc,

născut

în anul

1833,

era om

de

34

ani,

când

Mongolii aii fost alungaţi din China şi se afla în luptă cu urmaşii
lui Zşagatai- Chan. Doi ani în urmă, la 1369, el se proclamă Emir
al ţărilor de la, dreapta rîului Sir Daria, îşi pune reşedinţa, la Samarcanda şi organisează cetele, care din noii se risipiseră.
În anul 1380 apoi, pe din destul pregătit, el începe expediţiunile pentru reconstruirea marei împărăţii mongole şi în timp
de dou&-decă şi cincă de ani străbate spre meadă-di până în India,
ear spre apus până la Fgipet şi până la Moscva. El moare apoi
în 1405, când voia să porniască spre răsărit, ca să recucerească
China.
Marele stat al lui Timur-Lenc nu se susține după moartea,
întemeetorului săi în toată întinderea lui.
Urmaşii lui Tamerlan, Sultanii Moguli, stăpânese numai
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Iranul

şi o parte

din

Turan.

Unul

dintre

dânşii,

Babur,

întem

eiază, apoi (1498) în India stăpânirea Maril
or Moguli. Spre apus
însă se susţine stăpănirea, »Oardei de aur“
împărţită în trei Cha.
nate, cel de Crim, cel de Astrahan şi cel
de Cazan, ear Mezopo-

tamia

şi Siria

trec ear. sub

stăpânirea

turcească,

GRADUL AL TREILEA.

VIAȚA MEDIEVALĂ
IL. RELIGIUNEA.

|

Nota caracteristică a evului mediu e simţimântul religios.
Oamenii pretutindenea şi în toate timpurile sunt sătoşi de viaţă şi
rivnitori de traiti bun. Pretutindenea dar şi în toate timpurile cel mai tare
asupreşte pe cei mai slabi, pentru:ca el 6nsuşi să-şi poată petrece viaţa, în
desfătări şi ferit de griji zilnice. Urmarea firească e, că mai curând ori
mai tărdiu cei asupriți se unesc între dânşii, ca să-l piardă pe asupriior,
dar cad sub stăpânirea altui mai tare.
!
Pacinica, vieţuire împreună a oamenilor n'ar fi deci cu putinţă, dacă
firea n'ar îi sâdit în inima omului şi simţiminte, care covirşese setea de
viaţă şi rîvna de bun traiii şi fac ca cei tari să fie ocrotitori şi purtători
de grijă ai celor slabi,
Cel mai puternic şi mai neschimbat din aceste simţiminte este îubirea părintească. Părintele, aşa cum l'a, lăsat Dumnedeii, care vrea ca
omenirea să crească şi să înflorească, nu că-şi asupreşte copiii slabi şi neajutoraţi,
dar dă tot, ceea ce e mai bun într'6nsul, ca să asigureze bunul lor traii
şi-şi pune viaţa în joc, ca să-i apere de asupririle altora,
De aceea, toată vieţuirea împreună a oamenilor pe acest simţimânt
de iubire al celor mai tari către cei mai slabi se întemeiază, şi pretutindenea dintru început părinţii au fost singurii st&pânitori.
În deosebi Romanii, cel mai măreț popor din antichitate, nu erai
cetățeni de cât fiind părinţi, „Patres“. Din simţimentul de iubire familiară
Sa desvoltat; apoi „patriotismul“ Romanilor, care nu era iubire de
tară, ci
iubire de neam, nu patriotism în înţelesul grecesc al cuvântului,
ci na-

ționalism,

|

Roma cea mult iubită şi ridicată la neasemânată mărire erati
Romanii de nea», care socotiaii în rândul străinilor pe toţi cei
ce n'aveaui
legături de sânge cu dânşii, fie ei chiar din buni şi străbuni pământeni
ai
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Romei, Romanii, care tot romani rămâneaii
şi dacă trăiaii în Dacia ori în
Spania.
Acest simţimânt Ge naţionalitate n'a ajuns în
anticitate să fie covirşitor de cât la Romani şi la Ohinezi,
”
!
La Chinezi el s'a păstrat ca un cult religios
şi de aceea popoare se
închiagă, pornesc spre înflorire şi per, state
se. întemeiază, desfăşură. putere şi se sparg; China însă, împărăția mijlocu
lui, acică a bunului cumpet,
unde totul se întemeiază pe legăturile fireşti
dintre tată şi fii, China, în
ciuda marilor sguduiri, prin care a trecut, e
şi adi tot ceea ce a fost în
timpul lui Confuciu şi mai naint6 de dânsul.
La koma sporită cu elemente, care nu aveai
legătură de sânge cu
Romanii, simţimântul de naţionalitate încetul
cu încetul sa perdut. Trebuia
deci să urmeze necurmatul r&sboiii dintre cei
mai tari şi cei mai slabi.
Căci „patriotismul“ poate, ce-i drept, să devie
covirşitor, dar mai ales în
Athena s'a, dovedit, că nu e neschimbat. Roma
ajunge prin ruperea legă.

turilor familiare la decadenţă morală şi Romanii perd

stăpânirea, fiind-că

nu mai sunt societate închegată, ci oameni adunaţi
la un loc, pe care cei
mai îndrăzneţi îi stăpânesc,
În timpul evului mediă simţimântul naţional nu
mai ajunge nicăiri
la, putere covîrşitoare. Oamenii se grupează după
identitatea de interese
în clase sociale şi în bresle, şi cei mai tari asupre
sc pe cei mai slabi. Numai
rar se ivesc: stăpânitori, care ai părintească
purtare de grijă pontru supuşii lor.
Încetul cu încetul însă un noi simţimânt ajunge
la covârşire : subi+ca frăţească pornită din credinţă, că toţi
suntem fii at aceluia-şi Părinte
şi că trebue să ne iubim şi să ne ajutăm
unii pe alţii.
Cele trei mari religiuni ale evului mediti, Budhis
mul, Muhamedanismul
şi Creştinismul pornesc toate trei din acest
gând. Oamenii se împart deci
în trei lumi deosebite, cea, budhistă, cea muham
edană şi cea creştină,

1.

BUDHISMUL,

Budhismul âncă înainte de naşterea lui Christos
era cea mai
răspândită religiune şi s'a răspândit; mereii până
în secolul VII.,

când

a intrat; în luptă cu Muhamedanismul,

poarele
Iran, o
Volga,
terioară

din partea răsăriteană
parte din Turan, cetele
China, Japonia, o parte
primiseră, învăţăturile

În timpul acesta, po-

a Asiei, deci India, o parte din
de Mongoli până la gurile rîului
din insulele Sonde şi India poslui Buddha.

În timpul primilor patru urmaşi ai lui Muhamed oştiril
e de

Islami străbat însă până, în India şi până în Turan şi
duc cu ele
şi învăţăturile lui Muhamed. Acesta e timpul, în care
religiunea
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lui Zoroastru e părăsită de Persi şi Budhismul, combăt
ut şi de
Brahmani, perde tot mai mult teren.
Pe la anul 1000, în sfîrşit, când despre meadă-noapte
se
lidică, cetele organisate de Seldctuc, în India Brahmanii
ajung la
putere covîrşitoare şi stîrpesc cu sabie şi foc Bandhismul.
De
atunci în India nu mai sunt Budhişti şi centrul cultului
budhist
se stabileşte la Lassa, în Tibet, unde Dalai Lama, capul
budhiştilor, îşi are reședința.
Comunitatea religioasă budhistă a rămas cu toate aceste cea
mai mare. Ea însă n'a avut organisaţiune unitară şi nu s'a
ivit
în istorie nici-o-dată ca luptătoare.

2. MUHAMEDANISMUL.

MUHAMED

PROOROCUL,

Credinţa, că are să vie un timp, câna omenirea întreagă va
ajunge sub o singură stăpânire, ca să fie p0 turmă şi un păstori
,
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e foarte veche la popoarele semitice. Acest gând de stăpânire
univerşală a, povăţuit pe marii cuceritori ai ăntichităţii, afară de
Romani. Din gândul acesta a pornit ura Evreilor asupra Mântui.torului nostru, care nu rîvnea să stăpâniască oamenii, ci inimile

omeneşti.
Muhamed

care

pentru

|
gândul acesta şi-l ia drept

admite

reorganisarea

societăţii

punct de ple-

omenești.

Unul singur e Dumnedeii şi acest singur Dumnegeii le-a
grăit oamenilor prin Adam, prin Noe, prin Moise şi prin Christos,
care toţi sunt Prooroci cu adevărat trimişi de Dumnedeii. Cel
din urmă şi mai mare Prooroc e însă Muhamed e] 6nsu-şi. De
aceea, pe când celora.lalță Dumnedeii le-a dat tatnica putere
de
a face minuni, Muhamea are spada lui drept dovadă, că e trimis
să întemeeze

stăpânirea

universală.

Puindu-se deci în fruntea Islamilor,
căpetenie

religionară,

ci tot-o-dată

Muhamed

şi capul

statului

nu e numai
menit

a de-

veni universal, ear Islamii nu sunt numai credincioşi, ci tot-odată, şi neînfricață luptători pentru întemeerea stăpânirii universale a Chalifului.
Adevăratul şi singurul stăpân e Dumnedei el 6nsu-şi; aici
pe păment însă Chaliful îi ţine locul întru toate.
În acest stat teocratic singură voinţa Chalifului putea, să
aibă sfinţenia, legii.
Agedat pe aceste base, statul Arab sa întins şi înv&ţăturile lui Muhamed s'aii răspândit în toate țerile căqute
sub st&pânirea Chalifilor. Ba ele aii fost duse de Mongoli chiar
şi în
China. Dar universală nu a devenit stăpânirea Chalifilor,
toţi su-

puşii nu
mărginit

aii primit învăţăturile lui Muhameâ, ba Chaliful a fost
în cele din urmă la puterea, numai în cele religioase, şi

alţii exercită puterea în cele lumești.

|

Nici chiar în cele religioase autoritatea, Chalifilor nu e
recu-

noscută, de toți Muhamedanii.

În curând după moartea lui Muhamed aderenţii lui A,
fiiul
lui Abu Talib şi nepotul lui Muhamed, formează, secta, Şiiţilor,
care nu recunosc autoritatea Chalifilor Omeiadi şi cu atât
mai

puţin a Abasidilor şi se deosebesc în multe privinţe de cei-Valţă
_ Muhamedani, care se numesc Şuniţi.
Perşii şi, în genere, Muhamedanii

de viţă ariană sunt Şiiţi.
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3. CREŞTINISMUL,
Creştinismul

sa, răspândit

în toate

țerile supuse

Constantinopol,

al doilea la

stăpâ

nirii
romane şi la unele din popoarele din
vecinătatea, împărăției romane, cum ai fost Goţi, Vandalii, -Long
obargii şi Irlandezii în
Europa şi Abisinientă în A frica,
Număroşii creştini erai organisați în o
biserică cârmuiţă, de

cinci

Patriarchă, unul

la,

Roma, al
treilea, la Antiochia, al patrulea la
Ierusalim şi al cincelea la
Alexandria,
În fruntea, bisericii, mai presus de
Patriarchi, stetea sinodul ecumenic, adecă adunarea bisericeas
că, în care erai representaţi

toţi Creștinii şi care ea singură

materie de dogme,
Nu însă
ganisată,
dria,

putea să hotărască,

în

să schimbe legi ori să-i judece pe Patri
archi.

toţi Creştinii

făceaii

parte

din

biserica

ast-fel

or.

Âncă în timpul lui Constantin cel Mare
un preot din AlexanArie,

a pus la îndoială fiinţa, dumnedeiască

a Piiului,

Susţinând că singur Tată] e Dumnedei. Ast-f
el s'a, produs între Creştini
o fierbere, care a avut drept urmare
o desbinare bisericească.

Sinodul ecumenic întrunit la Nieea în anul
325 osândeşte
pe Arie şi primeşte învățăturile Sfintului
Atanasie cel Mare,
numi

t şi „Părintele Ortodocsiei“, care
creştinesc, stabilit la Nicea.

„O însămnată parte

din

sunt

cuprinse

Creştinii de la Răsărit

în

credeul

stăru

ie cu
toate aceste pe lângă, învăţăturile lui
Arie. Ast-fel în timpul lui
Teodosiu cel Mare, la, 381, Sinodul ecum
enic întrunit la, Constantinopol primeşte din noii eredeul de la
Nicea, care de aici înainte se numeşte „hiceo-constantinopolitam
“, şi-l afuriseşte pe Arieni.
Goţii, Vandalii şi Longobardii, care
aii stăruit pe lângă înveţăturile lui Arie, nu făceaii deci parte
din marea, biserică creştinească. În curând însă după căder
ea, împărăției apusene ai
primit şi ei eredeul niceo-constantin
opolitan.
a. ORDINILE

CĂLUGĂREȘTI.

„În curând după întemeerea societăţii creştineşt
i sai

ivit
creştini, care, obosiţi de viaţă, s'au rătra
s prin coâri şi prin pu-
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stiuri,

ca să-şi petreacă,

viaţ

a cu post şi rugăciuni, În
timpul
lui Constantin cei mare Pustnici
i saii Săhastri erai mai ales
în
pustiurile din Afric

a, Şi din Siria atat de numeroşi,
încât mai
mulţi sfinți Părinţi s'aii gândit; de-0
-dată săi adune şi să regulamenteze viaţa
lor.

”

Primul între aceştia e Sfintul

Antonie-cel- Mare

(n. 251 Şi
m. 356), care, om bogat, a împă
rțit la vîrsta de 20 ani aver
ea
sa între săraci Şi a petrecut
timp de 30 ani în pustii. El
a
adunat apoi
o mulţime. de alți pustnici împregiu
rul

săă.

Sf. Pahomie, unul dintre ucen
icii S-fluj Antonie, a înființat
în anul 840 pe Tabenna, o insu
lă din Nil, primele două chinovii
,
una pent

ru bărbaţi,

alta pentru femeile adunate împr
egiurul su„ Torii sale. Şi opt ani în urmă
, când S-t: Pahomie moare,
se aflaii
pe insulă vre-o 7000 de Anahoreţ
i.
În acela-și timp alţi părinți înte
meiază asemenea, colonii de
Anahoreţă în alte părți. Anahoreţ
ii adunaţi ast-fel pentru o viaţă

comună

se numesc

Monachi,

adecă, singuratică,

care în câte o colibă deosebită
numită, Lavră,
munitate se numia monastire sati
chinovie,
Organisator al acestor monastiri
e Sf.

(n. 329

şi m,

cultură

superioară

acela-şi,

care a alcătuit

379),

unul

şi

dintre

marii

Părinţi

neînfricat; luptător
după

Dintru începuţ toate

tradițiunile

şi locuiesc fie-şte-

ear

co-

Vasilie-cel-Mare
ai bisericii,

contra,
bisericeşti

mănăstirile eraii

întreaga

om

cu

Arianismuluj,
Sf.

liburgie.

organisate

după regulele chibzuite de Sf.: Vasilie, şi mona
chit saii monachele aveai
să

jure, că vor trăi în sărăcie, în casii
tate și în supunere către
superiorul lor, numit Abas (părinte
) ori Egumen (conducător).
|
După căderea, împărăției romane
Sf. Benedict de Nursia
(n. 480 şi m. 543), întemeiază de
asupra Neapolului mănăstirea
Monte Cassino (528), căreia, îi dă
un regulament mai aspru ca
cel croit de 8f. Vasilie. EI obligă,
între altele, pe călugări şi pe
călugăriţe să ostăniască fie pentru
căutarea bolnavilor, fie pentru
creşterea, tinerimii, fie pentru propagar
ea învățăturilor creştineşti,
în genere pentru binele bisericii şi
a societăţii.
Călugării organisaţi după regulame
ntul de orâine croit, de
Sfintul

Benedict se numesc Benedictini în deosebir
e de cei-Lalţi,
care sunt Vasiliţi,

Călugării din ţările de la răsărit rămâ
n Vasiliţi, ear în ţ&rile de la apus se întemeiază în scurt
timp o mulţime de mănă-
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stîri de Benedictini,

care joacă un foarte

însămnat

medievală,

rol în viaţa

În curgerea, timpurilor sai mai format apol în tările
de la Apus,
după chemările speciale, pe care şi le alegeaii monachii
, şi alte ordine călugăreşti. Cele mai îns&mnate din aceste sunt Framcisc
anii, Augustinii şi
Dominicană.
Franeiseanil sunt un ordin de călugări cerşetori
întemeiat de Ita-

lianul

Giovanni

Bernardone

(n.

1182

şi m.

1926),

cunoscut în istorie sub nu-

mele de Francise de Assisi. Ei se numesc şi Minoriţă
, nu pot să aibă averi
şi sunt datori să caute bolnavii şi să propage învăţătu
rile creştineşti.
Franciscanii ai fost trimişi şi în ţara noastră
ca misionari şi se află,
şi astă-di aici.
Augustinil sunt tot un ordin de călugări cerşetori
, deşi mănăstirile
“lor pot să aibă avere. Ela fost întemeiat în
anul 1224 prin adunarea la
un loc a săhastrilor ce trăia în Alpi. Bi se numesc
Augustini, fiind-că
pretind a trăi după regulamentul stabilit de Sf. Augusti
n (n. 353 şi m. 430).
Dominieanil, numiţi şi Fraţii Predicatori, sunt
un orâin călugărese
întemeiat de Sf. Dominie (n. 1170 şi m. 1221), un
Spaniol, care trecuse cu
16 soţi în Franţa, ca să predice contra Albingensilor.
Ordinul, întemeiat în
anul 1215, după regulamentul Sfintului Augustin,
poate să aibă averi şi
are misiunea specială de a predica contra eresiilor
,

2. PROPAGANDA

CREȘTINĂ.

Creştinismul în timpul evului mediu a avut să
susţie o
grea luptă cu Muhamedanismul, şi în ţările cădute
sub stăpânirea
Muhamedanilor mulţi creştini s'au lăpădat de
lege. În acela-şi

timp însă învăţăturile lui Christos s'aiă propag
at în Europa, încât
la sfirşitul evului mediu popoarele din Europa
toate erai creştine

şi numai

sub stăpânirea

Mongolilor şi sub a 'Turcilor de curând

sosiți trăiaii Muhamedani şi Budhişti.

Propaganda atât la Apus, cât şi la Răsărit
a fost făcută
de călugări. Benedictinii ai fost însă cu mulţ
mai zăloşi ca Va.
siliţii; ast-fel ei nu numai ai făcut o mai întinsă
propagandă,

|

dar aii câştigat tot-o-dată şi o mare înrturire.

Cei d'ântâii, care ai primit legea, creștinească
în evul me-

diu, aii fost Irlandezii,

printre care propaganda, se începuse înainte

de căderea împărăției romane.
În urmă

din

mijlocul

Zrlandezilo

ies cei mai

zeloşi

Apo-

stoli, care fac propagandă în Scoţia şi în German
ia, unde înființează, o mulţime de mănăstiri. Cei mai îns&mnaţi
dintre propa-
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gatorii irlandezi

sunt

Patrichie,

Gallu.

Patronul

Irlandei,

Columban

şi

În secolul VI. se botează Prancii, care âncă în
timpul lui
Chlodvig începuseră a primi legea creştinească, şi
atât Goţă (Recared), cât şi Suevii primesc catolicismul; Pe la
sfîrşitul acestui
secol Sf. Augustin începe propaganda între AngloSacsoni, ear
Columban şi Gali la Germanii de pe Rin.
În secolul VII. Sf. Bonifaciu organisează biserica
germană.
Propaganda întinsă se începe în secolui VIII.,
când ea e făcută atât de la Apus, cât şi de la Răsărit, Acum
primesc sfintul

botez Slavonii, Oroaţi, Dalmatiniă şi Serbii, ear spre
sfirşitul seco-

lului Carol-cel-Mare îi învinge pe Sacsoni şi-i sileşte
să se boteze.
În secolul IX. se începe propaganda printre
Slavii de la
Nord. Boemă sunt botezați de misionarii veniţi
din Germania,
ear Bulgarii şi Moravii primesc botezul de
la Părinţii Ciril şi

Metodiu, care fac propaganaă şi la Chazari şi la Ruşii
din Chiev.
În secolul X,

creştinismul

străbate

Ionia, în Ţerile scandinavice şi la, Ruşi.

Libvanăi sunt aceia, care mai târdiu,
lului XIV. primesc sfîntul botez.

între

Maghiari,

în Po-

abia la sfirşitul seco-

3. PRIMATUL.

De
Petru,

oare-ce
ear

Episcopul

Apostolul

Petru

de la Roma
e

considerat

e urmaşul
ca

Apostolului

cel d'ântâii

între

Apostoli şi chiar ca locţiitor al lui Christos
pe pământ, âncă în
timpul întemeerii bisericii creştine Episcopii
din Roma se consideraii pe sine drept; cei d'Antâit între Episc
opi, adecă drept capi
ai întregei biserică creştine.
Papa Leon |. cel Mare (440—461) desvo
ltă această idee
de ânteietate a scaunului S-flui Petru şi
pretinde pentru sine

dreptul

de a convoca

sinoadele ecumenice,

de a priveghia asupra

,
întregei biserici, de a, judeca, pe Episcopii
certați între dânşii Şi
de a da o hotărire definitivă în cestiuni
de conţroverse.
Âncă atunci acest primat al scaunului
de la Roma a fost
admis atât printi'un decret împărătesc
(445), cât şi de o însămnaţă, parte a bisericii,
După căderea împărăției romane de
la Apus posiţiunea,
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Papilor devine grea, şi Papa Vigiliu (53
— 7
555) declară în anul 554,
când se stabileşte stăpânirea bizantină în Italia, că
i se supune
atât împăratului Justinian, cât şi Sinodului ecumenic.
Stăpânirea
bizantină e însă de scurtă, durată, şi Papii devin
din ce în ce
mai independență şi apoi din ce în ce mai puterni
ci. Ast-fel şi
primatul papal, în deosebi în țările de la Apus, unde
propaganda
a fost făcută cu bine-cuvântarea Papei, a luat o desvol
tare din
ce în ce mai mare şi a devenit în cele din urmă, a-totputernicie

papală,

încât

în

țerile,

atîrna de la voinţa

care

recunoştiaii

Papei.

primatul

papal,

totul

4. PAPISUUL.

Christos

a dis,

că dacă

mai

mulţi

se adună

în numele

este şi el în mijlocul lor. Christos e deci capul nev&
dut,
dar

lui,

tot-
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dea-una

present

biserică nu poate

al bisericii

creştineşti,

să fie unul singur,

şi autoritatea

ci numai

nați în numele lui Christos, adecă sinodul,
Christos a dis să dăm

lui Dumnegeit

ceea-ce

lumeşti,

ci

mulţi adu-

Cesarului ceea-ce este al Cesarului şi

este al lui Dumneqeii.

Biserica nu e deci o împreunare

stăpânirii

supremă în

maj

supusă

menită

Monarchilor,

a mărgini puterea

care

sunt şi ei din
voinţa, lui Dumnedei.
Aceste le-ati admis şi Papii, care sait
supus stăpânirii împăraţilor şi ati recunoscut, că sinodul
ecumenic e maj presus de
dânşii
.

În curgerea vremilor însă Papii sai
ridicat mai presus de
sinoade şi ai căutat să ajungă, de
o potrivă cu Chalifii, stă&panitori nemărginiţi şi în cele lumești.
Admiţând idea primatului papal, creşti
nii apuseni mai cu-

r6nd ori mai târdii
presus de sinod.

Admiţând-o
ca Papa,

trebuiai

să

admită

şi idea,

că Papa

e maj

aceasta, ei trebuiati să admită în cele
din urmă,

representant

gească, adecă e infalibil.

vădut

al lui

Christos,

nu

poate

să

gre-

Admiţând-o, în Sfirşit, şi aceasta, trebu
ia să admiţă, că,
tot ceea-ce Papa face e bine făcut, manif
estare a voinței dum.-

nedeieşti.

Împărații Apusului, oameni nemernici
Şi €i, abusaii de puterea lor. Ei punea în fruntea bogat
elor mănăstiri, ca Abaţi,
favoriţi de ai lor, care nici nu erait
călugări ori nu se ţinea de
jurământ; ei vindeaii scaunele episc
opeşti ori le dedeaii, după
cum cereau interesele politice, unor oamen
i nevrednici ; ei ridicaii
chiar în scaunul papal unelte de ale
lor. Şi tot ca dânşii făceaii
si alți monarehi.
|
Ast-fel biserica, şi societatea, în genere
, a'ajuns la o stare

de tristă decadenţă,
clasele societăţii.

şi o adâncă,

nemulțumire

cuprinsese

toate

În faţa acestei nemulțumiri Hildebrand
sa ivit ca un om
trimis de Dumnedei, ca să curme relele.
..
Călugării cei mulță şi preoțimea, cea
bogată, Susţiind în mijlocul lumii nemulţumite, că singură
stăpânirea Papei e cu adevărat din voinţa lui Dumnedei,
găsesc pretutindenea credare,
Monarchii unul după altul se declar
ă vasali ai Papei; credincioşii

ză

se adună în cete de Cruciaţi, ca, sa întindă stăpânirea Papei:

Henric IV. cade părăsit de toată lumea şi moare afurisit.
Lupta

se mai

datul de la Worms
cu Alexandru

urmează

(1122),

âncă,

dar

Henric

V.

închee

eară Frederic Barbarossa

III. la Veneţia

ear

concor-

se împacă,

(1179.

Inocenţiu III. (199
— 1216)
8
e Papa, în timpul căruia pa:
pismul a ajuns cea mai mare a lui putere. Acum împerăţia,
bizantină era desființată Şi în scaunul patriarchal din Constantinopol şedea un Patriarch numit de Papa. loaniţiu, regele bulgaroromân primise coroana de la Papa. Ceilalţi creştini din ţările de

la răsărit gemeaii aproape toți sub stăpânirea musulmană
Şi-ŞI
aşteptaii mântuirea de la Papa. Regele Siciliei, Frederic,
era sub
epitropia Papei. Ioan Fără-de- Ţară primise tronul
Engliterei ca,

vasal al Papei. În Germania Papa ridică şi răstoarnă regii.
Regele Franţei, Filip August, întreprinde un r&sboiii, ca, să execute
voinţa Papei. Lumea, creştină întreagă era stăpânită
de Papa
Inocenţiu III.
Tot acum se ivesc însă şi semnele -decadenței.
Călugării cei bogaţi şi Episcopii a-tot-puternici, şi ei tot
oameni nemernici, abuseuză. de bogăţiile îngrămăâite şi de
posi-

țiunea lor predomnitoare. Ei trăiesc în desfătari lumeşti, se
dai

la viaţă fără, de frâii şi mănăstirile, reşedinţele episcope
şti, chiar
palatul papal sunt pângărite de orgii rafinate şi îndignăt
oare.
Ast-fel se produce o reacțiune, care devine din ce în
ce mai pu-

ternică.

5.

LUPTA

PENTRU

REFORMA ŢIUNE.

Credinţa, omenească începe acolo, unde încetează, putinţa
, de
a şti. Firea în trei feţe a lut Dumnedei, întruparea lui Dumneq
eitFiiul şi cele şapte taine ale biserici! sunt lucruri,
pe care nu
putem să le înţelegem cu mintea noastră, cea mărginită,
ci trebue
să le credem.
S'aii găsit cu toate aceste tot-dea-una oameni, care
şi-ati
dat silinţa să înţeleagă, şi să explice aceste lucruri
neînțelese.
Fi nu puteai decât să ajungă la mari r&tăciri în ceea-ce
priveşte
firea lui Dumneqeii şi tainele bisericii.
Aceste rătăciri se numesc eresii,
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De oare-ce sfinta scriptură cuprinde multe
pilde şi simboale,
pe care numai cei cu instrucţiune întinsă
pot să le înţeleagă,
citirea fără, destulă pregătire a sfintei
scripturi poate să ne ducă
uşor la eresii. De aceea biserica din
Apus numai preoţilor din

destul pregătiți
scriptură,

le dă

voie,

ca

să citească,

şi

să

explice

sfinta,

În deosebi. în

țările apusene s'aii format în curând
şcoli
menite a da preoţilor această pregătire. Aceste
şcoli nu s'aii mărginit însă
la teologie, ci ai cultivat; şi Alosofia,
pentru-ca să-i

facă,
pe viitorii preoţi destoinici a dovedi
cu argumente, că este adev&rat tot; ceea-ce noi credem în materie
de religiune.

Tocmai silințele scolasticilor de a convinge
pe oameni despre nişte lucruri, în privința cărora, convingerea,
nu este cu putinţă,
ai slăbit în inimile multora credinţa,
şi ai deşteptat, îndoiala.
Ast-fel în curând după moartea lui
Hildebrand Părintele
Abâlard, unul din cei may ilustri scolastică
ai Franţei, voind să
împace convingerile sale filosofice
cu credinţele religioase ale contimporanilor săi a dat sfintei Treimi
o explicare, pentru care în
două renduri a, fost osândit ca
eretic.
Tot el, voind să explice tainele,
a, emis idea, că, formele bisericeşti sunt deşerte, şi că pentru
mântuire e destulă căinţa, şi
spăşirea,
deci nu mai e nevoie să ne maj
Şi spovedim.
Abâlard (n. 1079 şi m. 1142),
un om slab de fire,

struit şi înzestrat

|
dar in-

cu darul vorbirii, a fost în maj
multe rânduri
profesor şia avut mulţi ucenici zeloşi,
care ai propagat învăţă.turile luj,
Unul din cei mai îndrăzneţ dintre
aceşti ucenici a fost
Arnold de Breseia.
Când Arnold de Brescia începe
a stărui, ca preoțimea să
renunţe la averile ce îngrămădise
şi la puterea lumească, desfrâul,
şi abusul de putere începuseră
prin mănăstiri ŞI prin reşedinţele

episcopeşti

Şi lumea

atât, în Franţa, cât şi în Italia
era pregătită
“pentru ideile de reformaţiune.
Papismul e însă puternic, şi
Arnold de Brescia moare cu
moarte
groaznică

Idea r&mâne,
dinile

de călugări

(1155).

şi după moartea, lui Arnold se
înfiinţează or-

aşa numiţ

cerşetori.

În anul 1170 un negoţător bogat din
Zion, Petru Valdez,
împarte averea, sa

între săraci Şi cutreieră însoţit
de o ceată de
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Din

adepţi

oraşele

şi satele.

Tot

N

atunci

în Milan

se iveşte o altă comunitate de oameni, care pred
ică sărăcie şi umilinţă,
Aceşti sectari, numiţi Valdensi
, pretind la început pentru
fie-şte-care creştin dreptul de
a citi sfinta scriptură şi de
a o
explica. De aceea sunt persecut
ați. ca eretici şi în urmă, se
depărtează, de biserică Şi în ceea
-ce priveşte tainele.
Cam în acela-și timp se porneşte
mişcarea Albingensilor,
care e cu atât mai puternică,
cu cât era sprijinită de Raimuu
d
de Toulousa. Dar era, timpul, când
scaunul papal era ocupat de
Înocenţie III,

ear în Franţa Blanca de Castilia purt

a cârma. Papismul iese deci învingător.
Înăbuşit însă aici, focul se aprinde
în Englitera, unde Ioan
Wielef, un om de curte, propagă
învățături, care sunt o desvol:
tare progresivă a celor persecut
ate de Papa şi de sinoade.
Ioan Huss, în sfirşit, produce o
mişcare generală şi puternică şi creiază o nouă biserică,
în care tainele nu mat aii puterea
lor de mai nainte şi credincioşii
nu mai primesc de la preot cuminecătura, ci pun” mâna pe
potir şi o iati ei nsi-şi.
Întreaga lume creştină stăruia,
ca biserica să fie reformată în
mod
radical, şi de-o-dată se ridicaseră
trei inşi în scaunul papal. Cedâ
nd deci
stăruințelor puse de împăratu
l Sigismund, unul dintre cei
trei Papi, Ioan
XXIII., convoacă în anul 1414 Conei
liul de Ia, Constanţa, la care ati
fost
represeniați toţi Creştinii,
Împăratul şi principii electori
iaii în persoană parte la lucrările
con:
citiului; cet-Valţi Monarchi apuseni erai
toţi representaţi, ear din ţările de
la răsărit veniseră trei Patriarchi
. Afară de aceştia ai maj luat
parte la
această adunare bisericească 33
Cardinali, 47 Archiepiscopi, 145
Episcopi,
124 Abaţi, 750 Doctori în teologie
şi vre-o 18,000 preoţi şi călugări.
Conciliul începe reformaţiunea
decretând, că el este suprema
autoritate în biserică şi stă maj presu
s de Papa, apoi depune pe cei
trei Papi,
Aici însă se opreşte toată lucrarea
de reformă, Deşi şedinţele se urme
ază
până în anul 1418, nu se mai ia nică
o hotărire de oare-care importan
ţă.
Huss e osândit ca eretie şi moare
ars pe rug, dar în Boemia Husiţii
ies învingători, ridică în scaunul regal
pe Gheorghe Podiebrad, şi abia după
moartea acestuia se înăbuşe mişc
area hussită,.

6. SCHISMA

CEA MARE.

Creştinii din ţările apusene după cădere
a împărăției apusene se depărtează încetul cu încetul de Ja vechil
e tradițiuni bisericeşti şi se deosebesc tot' mai mult de cei de la răsărit
, care păstrează, tradiţiunile.
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În ţările de la Răsărit se
admite încetul cu încetul
principiul, că fieşte-care popor are să facă
serviciul dumnegeesc în
limba, sa proprie, ear
în țările de 1a Apus Papi
i, preocupaţi de păstrare
a unităţii bisericeşti, introduc pretutindenea, serv
iciul dumnegeesc în lati
neşte,
În ţările ae la Răsărit
musica instrumentală şi
chipurile cioplite sunt
oprite, ear icoanele zugr
ăvite sunt admise num
ai ca representări simb
lice; în ţările de 1a Apus
oPapii, dorind să dee serv
iciului dumnedeesc maj
multă, strălucire, admit
şi musica, instrumentala,
şi chipurile cioplite, şi
icoanele plastic zugrăvit
e.
În ţările de la Răsărit preo
ţii-sunt căsătoriţi; în ţăril
e de la Apus Papa,
preocupat de puterea, scau
nului său, favorisează,
celibatul, ba. impune chia
În tările ae la Apus se
r.
mai întroduce apoi cum
inecătura cu pâne
nedospită şi se adaugă
în credeu un „şi de la
Fiiul“, prin care se arat
că Duhul sfint purcede
ă,
de la „Tatăl şi de la
Fiul.“
În tările de la Răsărit,
în sfîrşit, sinodul rămâne
suprema autoritate
bisericească, pecând la
Apus primatul Papei
devine din ce în ce mai
vîrşitor,
co-

Adese-ori deci se produc
conflicte între Papa şi
Patriarchul
din Constantinopol.
O formă hotărită iati
aceste conflicte pe la
sfîrşitul secolului 1X., când, împăratul
Mihasi II. trimite pe
Patriarchul Ignatie la mănăstire şi ridi
că în scaun pe Photie,
fostul căpitan al
gardelor împărăteşti, dar
om de rară, erudiţiune.
Papa Nicolae ]. decret
ează rev

ocarea, lui Ignatie;
Photie însă
nu se supune, ci adresâ
na creştinilor o circulară
, în care expune
abațerile Papei de la
tradiţiunile bisericești,
convoacă un sinod,
care (867) îl declară pe
Papa de eretice şi-l exc
omunică,
De aici înainte Papii se
află în continuă luptă
cu Patriarchiy
din Răsărit,
În timpul

lu Hildebrana,

al căruia, portret îl
vedem pe pagina, 220, se produce,
în afirgit, ruptura, def
ini
tiv
ă.
V&dând tendenţele de
a-tot-puternicie ale Pap
ei, Patriarchul
Mihail Cerulariu emite
o circulară, Prin care
ara
tă
siile papale. Drept rEs
din noii erepuns legaţi papali pun
în anul 1054 pe
altarul bisericii sfinta
Sofia, o bullă, prin car
e Papa îl excomunica pe Patriarchul Mic
hail. Acesta se pune
apoi în înțelegere cu
ceilalţi Patriarchi din
Răsărit şi cu toţii împ
reună afurisese
pe Papa,

39525. fst. Univ.
Slavici.
15
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”
Încercări de împăcare s'aii făcut mai ales în timpul, când
împărajii bizantini căuta în țările de la Apus ajutor contra
Turcilor. Ast-fel la, conciliul de Constanţa ai luat parte şi Cre-

Ştinii de la Re&sărit,

ear în Coneiliul

de la Florența

(1437)

s'aii

stabilit chiar şi condițiunile unirii celor două biserică. În cele din

urmă însă Patriarchul n'a voit să subscrie
desbinarea, a r&mas definitivă,

actul de uniune,

şi

7. INCHISIȚIUNEA.

Inchisiţiunea e cel mai fioros din mijloacele, de care sai
folosit Papii, ca să se susție în posiţiunea lor predomnitoare.
După-ce se pornise mişcarea pentru reformaţiune, ori-şi-ce
manifestaţiune contra Papei era considerată ca eresie şi pedepsită cu mare asprime. De aceea mulţi tăinuiaii părerile conside- Tate

ca ereşsii.

În anul 1184, după-ce atât în sudul Franţei, cât şi în Lombardia se sporiseră Valdensii, Papa Luciu III. stabileşte un şir

de

norme

pentru

urmărirea,

dovedirea,

şi

pedepsirea

ereticilor,

Ivindu-se apoi şi Albingensii, puternic
- Inocenţiu
ul III. trimite în
Franţa anume legaţi, ca să urmărească pe eretici.
În anul 1215 apoi li se dă tuturor Episcopilor autorisaţiunea, de a pedepsi eresiile. De oare-ce însă Episcopii nu erai destul
de aspri, în anul 1223 sarcina de a-i urmări pe eretici şi de a-i
stirpi li se dă călugărilor Dominieani.
Marele Inchisitor trimitea, deci la locurile, unde se sporiait
ereticii,

câţi-va, Dominicani,

care:

format

un

fel

de

tribunal,

îi

descoperiaii pe eretică, îi dovediaii şi îi pedepsiaii.
Aceste tribunale inchisitoriale mai ales în Spania, în: Franţa
şi în Italia aii funcţionat mereiă în tot timpul evului medii, şi
pedepsiţi eraii nu numai ereticii, ci tot-o-dată şi toţi cei ce aveai
vre-o legătură cu dânşii, până chiar şi cei ce, călătorind, trăgeaii
în vre-un han, unde se afla şi un eretic.
Ca, sa descopere şi să dovedească pe cei vinovaţ, inchisitorii se folosiaii de denuncianţi, de spionă și de calăi, care purtaii
mască,

pentru-ca

să nu

fie cunoscuți

de

victime.

Şi mulță

nevi-

novaţi ai fost osîndiţi pe temeiul unor mărturii mincinoase ori
în urma, declaraţiunilor stoarse prin cele mai rafinate torturi,

-
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Pedepsele erai excomunicarea, munc
ile de căință, temniţa şi
“moartea,
|
E
Temniţele pentru eretici erai
adevărate morminte, nişte ceânguste şi scunde, care numai
sus aveaii o mică deschidă.tură. Cei aruncaţi în aceste
lule

temnițe se şi numiai »îmmurati“
şi
„Du primiaii decât apă şi coji de
pâne. Unii maj eraii şi legați
în fiare.
ia
Moartea

ereticilor era arderea,

“pedepsei osânâitul era
-pe rug.
ă
Drept înăsprire,
mai nainte de a se fi
Executarea unui

ciomăgit

de vii. Drept

o îmblândire a

de

caiăi şi numai apoi ridicat
.
ereticii înr&utăţiță erai părjoliţi
cu paie
aprins rugul.
eretic se numia „autodafee“ (actu
s îidei),

adecă, „act de credință“,

ia
Ca, eretici eraii tratate Şi „orăjitoar
ele“, în evul medii foarte
număroase, despre care se pres
upun

-gere

cu

ea,

Necuratul.

II. SOCIETATEA

că stai

în tainică, înțele-

MEDIEVALĂ

.

1. PEUDALITATEA.

Statele medievale n'a fost înte
meiate de popoare, ci de
oameni îndrăzneţi şi înzestrați cu
mari destoinicii, care ai adunat
cete risipite,
sai

pus

în fruntea

lor şi aii cucerit

vre-o

Cuceritorul e deci singurul 'stăp
ân al pământului

-al pământeniler

supuşi,

care

de aici înainte

liberi, ci seri sai robi aj cucerito
rilor.

nu

țară.

cucerit şi

mai sunt oameni

Oameni liberi sunt, în genere,
numai năvălitorii, soţii de
„luptă. ai cuceritorului, ŞI orășe
nii, unde se aflat, ca, în Italia,
oraşe
în

timpul cuceririi.

|

Cuceritorul, numit mai ales rege,
împarte

pământul

feluri de posesiuni: a) Alodii, b)
Peude şi c) Domenii.

“

în trei

a. Alodiul e un mai mare complecs
de pământuri dat unei
cele ca, posesiune comună, Cetaş
ii, oameni. liberi, împart, după,
buna lor chibzuială, o parte din
alodiii între dânşii, ca posesiuni
particulare, ear restul .e folosit
în comun, fie ca, păşure, fie ca
pădure, fie ca arătură dată în
arândă,

028
Posesiunea alodială e liberă de sarcini, dar liberii posesor
i,
care se numesc şi Baroni, sunt datori să-l însoţească
pe Rege la

răsboiii.

Ei ai

dreptul

de

a

lăsa,

partea

lor

moştenire

copiilor

săi, dar vEndarea nu se poate face decât cu învoirea, comune
i şi
în lipsă de moştenitori comuna întră, în posesiune.
Oraşele ai şi ele posesiuni alodiale, care însă, în genere,
nu sunt libere de sarcini, ci supuse la biruri, pe care le plăteşt
e
comunitatea,
b.) Feudul e o nioşie întinsă ori un complecs de moşii, pe
care regele îl dăruieşte pe timp nelimitat unui conducător
: de

oaste,

care e dator

să-l însoţească

pe rege

cu întreaga

lui ceată,

la răsboiii.
Posesorul feudal se numeşte vasal şi are să-i jureiregelui,
Seniorul sai Suveranul săi credință. E] poate să împartă
, feudul
între căpitanii lui, ca. subvasali, care îi jură şi lui, Şi
regelui
credință.

Drept de moştenire nu aveai vasalii asupra

gele putea ori-şi-când sâ le iee
Carol

cel mare

a făcut

din

posesiunea

vasali, Duci

de

şi

să

feudului.
o dee

mai nainte,

Re-

altora,
chiar nu-

mai Comiţi, un fel de diregători puşi la discreţiunea, regelui.
În timpul luptelor ce sai urmat mai târdiă pentru coroană vasalii au câştigat pretutindenea dreptul de moştenire,
încât fiiul urma de drept după tată, ba chiar Şi ginerele după socru.
Dreptul suveranului de a lua feudul de la cei vinovaţi de infide-

litate

(nota

infidelitatis)

s'a, păstrat

cu toate aceste în tot timpul

evului medii,
şi dacă familia vasalului se stingea, Suveranul
dispunea de feud:
Vasalii eraii comandanți militari, administratori şi şefi ju-

decătoreşti în feudul lor,

Averile bisericeşti erai parte alodii, parte feude; mulţi
dintre fruntaşii bisericeşti erai dar tot-o-dată Şi vasali ai regelui.
c). Domenii sunt moşiile, pe care cuceritorul le reserva,
ca să acoperă din veniturile lor cheltuielile curţii regale. El se
" numea şi bun cameral.
Afară, de veniturile acestor bunuri camerale regele mai avea
şi așa numitele drepturi regale, cum eraii dreptul de a pune
vamă, de a bate monedă, de a lua biruri de la oraşe. Dintru început chiar şi vasalii eraii datori să trimiţă, grâi, vin, boi, vânat
şi altele pentru curtea regală.
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2. CLASELE

Oamenii

în evul

medii

SOCIALE.

se împărţiaii

în două

categorii: Hderi şi robi.
a) Liberii erai şi ei de mai
multe categorii, dintre care
numai cele mai superioare erați
considerate ca nobleţă.
Orăi
geniă,

tergoveţii

treaptă în scara
tatea Ducelui ori
urmă oraşele s'a
tonomie. Orăşenii

sai

burghezii

erati

cea

mai

inferioară,

libertăţii. EI steteai dintru înce
put sub autori.
a Comiteluy numit de rege şi
plătiaii biruri, In
îmbogăţit şi ati câştigat mari
drepturi de auînsă tot-deauna aii plătit biru
rt
şi nick-o-dată
mwaii fost socotiți în renânl
nobililor, Chiar şi la bogaţii
patricieni
- “din Genova, Florența, Milan
ori Veneţia se ţinea seamă,
şi de
naştere.
Siună

Liberii posesori, sai liverit comu
ni,
alodiale,

erai

cea mai

inferioară

care
treaptă

aveai

mici

a nobleței.

plătiaii biruri şi aveai dreptul
de a fi judecaţi şi cărmuiţi
de semenii lor sup conducerea
Ducelui ort a unui însărcinat,
Mulţi dintre aceştia şt-aii perd
ut cu timpul averea
perdut şi libertatea, ori aă deve
nit orăşeni. Ear alţii, având
mai întinse, ati întrat, ca Baro
ni, în rendul nobleţei mai
Chiar. şi la, aceştia, se întrodus
ese în cele mai multe

dreptul de Primogenitură,

în virtutea

apanagii,

adecă

un

fel de zestre.

nu

numai
al luf.
şi ai
alodik
înalte.
părti

căruia, numai primul născut

moştenia, alodiul, ear cej-lalţi
copii primeaii,

un

poseEi

dacă se

putea,

vre-

,

Ministerialii, adecă servitorii
curţii regale, cei maj mulţi
liberi fără, apanagii, profitând
de bună-voinţa, stăpânului, ai
ajun
s
la o posițiune mai mult ori
mai puţin predomnitoare. Deşi
dar
unii dintre denşii nici nu eraă
născută liberi, ei erai socotiți
mai
presus de liberii comuni.
,
Cavalerii, în genere, sunt adevărat
a, nobleţă, medievală. Aceştia,
vasali, sub-vasali ori posesori
de alodii mai întinse, aveai
ca.
stele şi servitori şi ieșiaii la răsb
oii călare “Şi însoţiţi de o ceată
,
mai mică ori mai

mare de irabanți saii sateliți,

Seniorii, în sfîrşit, înalta, nobilime
, eraii aceia dintre cavaleri, care aveai sub-vasalt şi
ieşiai la, răsboiti însoţiţi şi de
aceştia.
Încetul cu încetul ei ai câştigat
în unele țeri şi drepturile regale,
se”numiaii Principi şi erai apro
ape ca nişte monarchi de sine
stătători.

|
:
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b) Robii eraii şi ei de două categorii:
Robii deplin sai sclavii prinşi în răsboiii ori cumpăraţi cu
bani nu aveaii nici un drept, nu erai socotiți. în rendul oameni-

lor şi atîrnaii cu desă&virşire de stăpânii lor, care puteaii să i vândă,,

să-i dăruiască, ba chiar să-f şi omoare. Sub înriurirea învăţăturilor creştineşti însă soarta lor s'a, mai îmbunătăţit. Ast-fel sclavi
nu mai erai decât în Asia şi în Africa şi întwunele din tările
de la Răsărit,
”
Robii pămentului, numiți şi sobagi sait clăcaşi, erai oameni
în adevăr liberi, care puteai să aibă avere mobiliară, adecă unele,
vite, în genere animale domestice şi casă, dar nu şi pământ. Ei
căpătau

însă pământuri

din posesiunile

alodiale

şi

din

cele

feu-

dale şi eraii robi ai pământului, fiind-că nu aveaii voie să se mute
de pe moşia, pe care se aflaii, şi trebuia, să munciască, şi ogoareledomnului de pământ, care era, tot-o-dată, şi judecătorul lor.
Afară, de dilele, pe care erai datori să le petreacă muncind
în curtea domnului de pământ; ori în ogoarele lui, ei mai dedeaii
şi dijmd saii desetină, adecă, o parte, de obiceiii a, decea, deci deciuială din tot ceea ce aveai.
În țările de la, Răsărit feudalismul s'a introdus numai încetul

cu încetul şi n'a străbătut nici-o-dată în deplina lui rigoare.

În deosebi la Români atât în țările româneşti, cât şi în
Ardeal eraii numai oameni liberi şi numar posesiuni alodiale.
Ca,
la Sârbi, şi la Români, fruntaşii, numească-se ei Boieri, Jupani
_ori Cnezi, nu erai o clasă nobilitară, ci un fel de diregători.
Încetul

cu încetul însă

o parte din Români

a perdut pămân-

tul şi a intrat prin bună învoială în legături de iobăgie.
La munte,
unde e leagănul Românilor, n'a fost nici-o-daţă, iobagi, ci
numai

în văile mai largi, unde ei s'aii coborit mai târdii şi s'aii aşedat
pe moşii stăpânite de alţii.
În

regatul

pul evului
româneşti

ungar

posiţiunea,

în

timpul

moşneni în Muntenia

evului

medii

şi răzeși în

de ministeriali, şi boieri, adecă
pat vre-o diregătorie,
mul

acestor

iobagi

n'a fost, în tim-

medii, ci mai târdii. regulată prin lege; ear în țările
erai

numai

Moldova,

oameni,

liberi

mazili,

care ocupaii

posesori,

adecă

un fel

ori ai

ocuA

Robi ai fost la Sârbi Românii risipiţi prin ţările de
pe țăr-

drept

al Dunării

în cete

mai

mici,

ear la,

care ai venit în ţară pe timpul lui Mircea-Voaă

Români ] figanii,

cel Bătrân.
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3. BRESLELE,

După-ce oraşele ai început să, înfloriasc
ă, liberii, care-şi perduseră pământurile ori nu aveai drept
ul de primogenitură, Şi nu

putuseră

să se căpătuiască

nici la curtea

vre-unui

cavaler,

nici
la vre-o mănăstire, năvăltati prin oraşe
, ca să-și încerce norocul
ca, meşteşugari ori negoțători. Tot ast-fe
l făceati şi robii, care:
puteau. si, scape de pe moşiile, unde
erai răi asupriți.
|
Ca să opriască îmbulzeala aceasta, orășe
nii s'aii constituit
după meserii şi felul de negoțătorie
în bresle.
Ast-fel, de exemplu, ferarii, lăcătuşii
şi tinichigiii format o
breaslă, adecă o corporaţiune, care
alegea din mijlocul ei un consiliii presidatde un fruntaş numit
staroste. Şi nimeni fără de
autorisaţi
gagieze

unea starostei nu putea să desch
idă, un atelier, să ano calfă ori să primească un uceni
c. În acela-şi timp sta-

rostea în înţelegere cu consiliul purta
grija pentru apărarea intereselor breslei, se punea, în legătură
cu aceeaşi breaslă din alte
oraşe

şi cu alte bresle din acela-şi oraş şi ast-fe
l devenea, un fac-

tor hotăritor.

Organisaţi ast-fel, orășenii ab ieşit în
cele mai multe părți

învingători

din lupta

cu

Seniorii

şi cu

libertatea, de desvoltare a oraşelor,

nobilimea,

şi ai

asigurat

4. CAVALERISMUL,

Cavaler va, să, dică boier, adecă un
om cu stare maj mare, inimos şi mândru, generos şi darnic,
un om, care-şi susţine dreptul cu
hotărtre bărbătească, dar nici-o-dat
ă nu le face altora nedreptate,

nică-o-dată nu minte, nici-0-dată

împregiurările

nu-şi calcă cuvântul şi în toate

apără, şi ocroteşte pe cei slabi
Şi mai ales pe femei.

Un cal de gea, un rând de zale, o
sabie, o lance şi un scut
nu eraii deci destul, pentru-ca, cineva să fie primitîn rândul ca.valerilor: cavalerul trebuia să aibă
şi casa lui, masa lui, şi slugile lui, să poată împlini datoriile
de cavaler şi să fle crescut
aşa, ca să le şi împlinească, adec
ă nobil atât prin naştere, cât
şi prin deprindere,
Copil de Şapte ani, viitorul cavaler
era primit ca copil de casă
la curtea, vre-unui senior ori poat
e chiar la curtea, regală, ca să
se
deprindă cu manierele cavalereşti
şi să învețe mânuirea armelor.
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Băiat de 14 ani, -copilul de casă, dacă avea
trupeşte şi sufleteşte destoinicit cavalereşti, era, ridicat în
rândul scufierilor.
În

fața altarului

el primeşte

de la preot

o spadă

bine-cu-

ventată şi jură, că o va purta întru apărarea,
stăpânului săi.
De aici înainte el poartă grijă pentru întreţinerea
în bună
stare a armelor şi pentru hrana cailor, ajută pe
cavalerul lui la
îmbrăcare şi la, încălecare, îl însoţeşte la răsboiii
ca purtător de
scut şi sare întru apărarea lui, când viaţa îi
este în primejdie.
Tînăr de 21 ani, scutierul poate să fie primit
în rândul ea-

valerilor,

dacă

a, dovedit,

streze credinţa.
După-ce

petrece

un

că are inimă

timp

oâre-care

bărbătească
cu post

Şi ştie să pă-

Şi rugăciuni,

se

spovedeşte şi se cuminecă, doi cavaleri mărtu
risesc pe parola lor
de onoare, că e născut din părinți nobili, creşti
n, om cu purtări
bune şi are destulă, avere, ca să împlinească datori
ile de cavaler.
Apoi el îngenunche în faţa altarului şi fie preotul,
fie vre-un alt
cavaler îi 6ă aşa numita, „lovitură“ de cavaler, adecă
îl atinge
cu spada pe umeri şi pe gât.
Cavaler acum, martorii îi pun coiful în cap, spada la brâi,
scutul pe braţ şi pintenii la călcâie.
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Ilustraţiunea, aici intercalată
representă după un tabloiă con.
timporan scena împintenării
unui noii cavaler.
După obiceiurile medievale
cavalerii ast-fe] creați erai
scutiţi de biruri, luati de la iobagi
un mic bir cavaleresc, nu puteaii,
ca prisonieri, să, fie puşi în lanţuri,
şi trebuia să fie puşi în libertate, dacă-şi dedeaii parola
de onoare, că se vor răscumpăra,
Fie-şte-care cavaler avea
blasouul Şi devisa lui, care
eraii
puse pe scut.
—

Solii Goţilor şi Stilicho.

234

E lucru de sine înteles, că nu toți scutierii ajungeaii cava-

leri; mulţi dintre dânşii rămâneaii viaţa lor toată numai scutieri,
Ast-fel

nici cavalerii nu “toţi aveai câte un singur scutier; mulţi
ieşiaii la răsboii însoţiţi de o întreagă ceată de asemenea aju-

tători..

În țările de la Răsărit n'a străbătut

agedămentul

cavale-

rismului,
Începutul cavalerismului ai fost oardele,
a intrat Radagais şi Alarich în Italia.

Ilustraţiunea
acești. primi

în fruntea,
-

cărora

intercalată la pagina 233 înfăţişează, trei

cavaleri,

care veniseră

să trateze cu

Stfilicho,

din

coman-

dantul

roman.
Sunt barbari în puterea cuvântului, şi âncă mai barbari trebue să ni-i închipuim pe luni, pe Avari şi pe Maghiari.
Încetul cu încetul însă cavalerii sai mai spelcuit şi în se-

colul al X. în Englitera înfăţişarea, oştirii era cum se vede din
ilustraţiunea aici intercalată.

-

Oştent

anglo-sacsoni

din

secolul

X,

La, deplină înflorire a ajuns cavalerismul prin expedi
ţiunile
N
cruciate,
Ilustraţiunea aici intercalată, înfăţişează pe cei patru
conducători-ai primei expediţiuni cruciate însoţiţi de cetele
lor.

.

Gottfried

de

Boullon,

Raimund

de

Tulusa,

Bohemund

și Tancred.

286
În țerile de la Răsărit,

unde nu era

organisațiune

cavale-

rească, oameni cu mari destoinicii, cum ai fost Justin
şi Vasilie
Macedoneanul, ai putut, ce-i drept, să se ridice de
la cea mai

joasă stare până chiar şi în scaunul împă&rătese, nu s'aii cultivat
însă, ca în țerile de la Apus,
nile familiare.

aptitudinile

bărbăteşti

î ii
i

Împărat bizantin cu oșteni de ai Curţii.

şi tradiţiu-
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Iustraţiunile aici intercalate
înfăţişează, doi împărați biza
ntini, unul însoşit de oștenii,
ear altul de curtenii lui,

Ii)

uiti

Dr

ETARI
Împărat

ua

NT LT

S

ar

TORI

ine
aca
NUP

ma

bizantin cu curtenii
lui,

CASTELELE.

Cavalerii în timp de
pace îşi petreceaii via
ţa în castelele lor.
Castelul, aşedat tot
-da-una la loc predom
ni
tor, întrun vârf
de deal, deasupra une
i stânci, pe.o Tipă
de
pe
țermurul vre-unui
rii, era un fel de cet
ate apărată, de înalte
ziduri de piatră, şi
încongiurată de un
şanţ mai mult ori
maj puțin adînc,
Poarta Castelului, de
Tegulă, era tot-o-dat
ă şi pod, ast-fel
că ţiţinile eraii jos Şi
când poarta se deschi
dea, ea, cădea, peste

288
Jos sub castel era satul, din care în multe
încetul

cu încetul

un

părţi s'a făcut

oraş.

Multe castele se aflaii prin apropiere de oraşe ori chiar prin
oraşe. Ast-fel în Roma multe din ruinele vechi aii fost prefăcute
de cavaleri în castele.
Bine adăpostiți în castelele lor, unde-şi aveai! şi cetele de

servitori şi de mercenari, cavalerii st&pâniaii ceea-ce era sub castelui numit şi burg, în Italia borgo. De aceea orășenii se numesc
în evul medii mai ales burghezi, adecă oameni de ai castelului, care dintru început steteaii sub autoritatea unui castelan.

Castelul

Corvinilor.
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Sute de ani de-a renqul cavalerii,
oameni fără ştiinţă de
carte, ai trăit o viaţă monotonă
în castelele lor. Boierul ieşia,
din când în când cu servitorii. la
vânătoare, ear cocoana torcea,
țesea ori lucra la, gherghef cu
servitoarele.
Visitele, pe care vecinii, prietenii
şi rudele şi le făcea unii
altora, ţinea mai multe dile de-a
rândul şi erai bine-venite ocasiuni pent

ru benchetuiri, care nu arare-ori se sfirş
iaii

cu încălerări
sângeroase.
Mai târdii capelanul sati preotul cast
elului avea, şi datoria,
de

ai învăţa pe copiii boierului
purta grijă pentru instrucţiunea,

nobili
carte.

îşi trimitea

să scrie şi să citească şi dea
copiilor de casă. Ba unii dintre

copiii chiar la vre-o mănăstire,

ca să înveţe

În secolul XI, în sfirşit, mai ântâ
it în sudul Franţei, apoi
pretutindenea în țările de la apus,
erai! ţinuţi în mare cinste ca.
valerii, care ştiaii să stichuiască. Ast-f
el. castelele ai devenit încetul cu

încetul nişte centre pentru cultura poesi
ej.

În acela-şi timp castelele încep a
se preface în palate, care
împodobesc oraşele.

Castelul Hedingham.
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Castelul

St.

Ulrich.
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CAVALERII A VENTUR
IERI.

Cavalerii, oameni crescu
ți pentru viaţa răsboinic
ă, nu se
simţiai bine în timp de
pace. Era Qeci între dân
şii mulţi, care
căutau cu mult neastâ
mpăr ocasiunea de a-și
dovedi destoiniciile
ostăşeşti,
|
Ca, să-şi stâmpere setea
de luptă, cavalerii at înc
eput prin
secolul XI., mai Antâiit
în Franța, să se adune
din
cân
d în când
la jocuri de arme (Tourn
oi, Hastiludium).
La aceste petreceri cavale
rești luptătorii se împărț
iaii, număr egal, în dou tabere
şi se luptaii după anu
mite Tegule atât
om cu om, cât şi ceată
cu ceată. Cel învins îşi
perdea calul, armătura, şi libertatea, şi tre
buia să plătiască o anumit
ă sumă de
răscumpărare.

Alt soiii de cavaleri

trubadurii,

care călătoriaii

Ventură-Țară
de

erai cântăreții, bardii şi

la, castel la. castel,

În timpul cruciatelor, în
sfîrşit, erai număroşi |
cavalerii,
care-și perduseră starea
si aceştia, de-asemenea
erati mereu pe
Toţi mândri, toţi certăreţi
, toți deprinşi a-şi face
ei Enşi-şi
dreptate, acești drumeţi
se încaieră adese-ori într
e
dân
şii şi se
încaieră şi cu alţii.
|
Ear cavalerimea, le dă dre
ptate, căci învingătorul
nu se poate
să n'aibă dreptate.
Aşa, se generalisează înc
etul cu înestul dreptul
Pumnul,
prin care aşedământul
cavalerismului a ajuns
la, degenerare.
5. ORDNEILE

În timpul

r&sboaielor

CA VALEREȘII..

crucia

te cavalerii at înteme
iat mat
multe ordine de călugări
luptători. Cele mat însămnate
din aceste
sunt trei: a) Ioaniţii,

b) Teutoniy şi c) cavalerii
Templuluă.
a. Ioaniţii ai fost dintru
început călugări Benedicti
ni adăpostiţi într'o mănăstire
întemeiată, âncă pe la 107
0 cu cheltuiala,
324525. Bt. Unio. Sai
d,

16
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unui bogat neguţător

din Amalfi în apropierea sfîntului mormânt.

De

mănăstire. erai

oare-ce

în această

şi localități pentru adăpos-

tirea hagiilor, atât bărbaţi, cât şi femei, şi pentru căutarea bolnavilor, călugării se numiaii și „Ospătari“, (Fratres hospitales).

După-ce creştinii aii cucerit
ai întrat călugări în mănăstirea

Ierusalimul, mai mulţi. cavaleri
aceasta, primind sarcina de a

apăra, pe hagii în călătoria lor prin locuri primejduite de Muhamedani şi de a, continua lupta contra Păgânilor. De aici înainte

(1113) Toaniţii eraii de trei categorii: Părini, care făceaii serviciile

religioase,

Fraţi,

care

căutai bolnavii,

şi

Cavaleri,

care se luptaii.

În fruntea ordinulut se afla la început un magistru, în urmă
un Mare magistru, care conducea, afacerile în înţelegere cu capitodul, un consilii ales de comunitate.
Ordinul încurend s'a sporit, a câştigat prin donaţiuni Şi prin
cucerii averi mari şi a ajuns la mare putere.
În anul 1191, după-ce Ierusalimul căduse sub stăpânirea, musulmană, loaniţit işi mută sediul la Acea; ear o sută de ani în

urmă,
Cipru

după-ce sunt alungaţi şi din Acca, ei se
şi de aici cuceresc (1309) insula Rodos.

mută

în

insula

Marele magistru Fulco de Villaret mută apoi sediul ordinului la Rodoş şi de aici înainte Ioaniţii se numesc şi cavaleri de
Rodos.
b. Teutonii sunt un ordin cavaleresc, care dintru început se
afla sub conducerea Ioaniților. De aceea, ei se numesc adese-ori

şi Ioaniţi.

|

Începuturile acestut ordin sunt un spital de. corturi înfiinţat
(1190) de negoţători din Brema, şi din. Liibeck pentru căutarea
bolnavilor din Germania. După plecarea, lor negoţătorii pun noul
aşedământ sub protecţiunea unuia, dintre fectorii lut Frederic Barbarossa,

Frederic

de Șvabia,

care

şi obţine aprobarea, papală, ast-

fel că în anul 1199 ordinul e definitiv întemeiat.
Condus tot de un Mare magistru, ordinul Cavalerilor 'Teutoni ajunge în curând foarte puternic. Întemeetorul puterii lui,
Marele magistru Hermann de Salza, primește (1211) de la
Regele Ungariei, Andrei II, Țara Bârsei. Ce-i drept, în anul 1295
Teutonii trebue să părăsească Ardealul; din Ardeal însă et pleacă
la. hotarele Poloniei, unde li se as, ţinutul Culm-ului şi dreptul
de
a-i supune pe Prusteniă âncă păgâni şi de a stăpâni tot ceearce
vor fi cucerit,
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De aici înainte Marele magist
ru e Principe. German

nul devine

din

ce în ce mai

puternic,

şi ordi-
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c. Cavalerii Templului (Milites
Templi, 'Templarii) e cel mai
vechiu şi cel mai puternice dint
re ordinile cavalereşti.
În anul 1119 mai mulți cavaleri
francezi ait luat înţelegere
între denşii, ca, să se călugăre
ască, şi “să, lupte pentru apăr
area
hagiilor. Regele Balduin II. pun
e la disposiţiunea, lor o parte
din
palatul lui, ridicat pe locul,
unde odinioară fusese Templu
l luă
Solomon. De aceea, ordinul, care
a fost aprobat de Papa în anul
1127, se numeşte Templari saii
Cavalerii Templului.
În timp de câte-va, decenii ordi
nul s'a, îmbogăţit şi s'a sporit
ast-fel, că în anul 1260 el numă
ra, 20,000 cavaleri. 'Toţ atât
de
curend însă puterea şi bogă
ţia i-a făcut pe 'Templari
semeţi. Ei
ali întrat în conflict cu Ioaniţii
, ba, ajunseseră să-şi bată
joc de
cele sfinte şi să, propage învă
țături eretice.

1. Marele

niţilor.—4.

magistru

al Teutonilor.—2,

Templier.—3.

Un cavaler al ordinului lânei
de aur,

Marele

magistru

al Loa-
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În anul 1306, răi văduţi de toată lumea, ei renunţă
de a

mai lupta contra Păgânilor şi magistrul Iacob
de Molay mută se-

diul

|

ordinului la Paris.

|

Filip IV., care tocmai se afla în luptă cu Bonifa
ciu VIII.,
îi arestează în anul 1307 pe cavaleri dimpreună
cu Magistrul lor
şi întroduce contra lor un mare proces, în
urma căruia, (1810)
nu mai puţin ca 54 cavaleri sunt arşi într'o
singură dată, pe rug.
Papa Clement V. disolvă apoi (1312) ordinu
l, ear averile lui sunt,
parte confiscate, parte dăruite celor-lalte ordine
cavalereşti.
Anul următor mor apoi pe rug şi Magistrul
Molay şi Marele Prior Guido de Normandia, un moşneag
de 80 ani, dimpreună,

cu alţi cavaleri,

|

6.

STATURILE,.

Dintru început puterea era toată în mânil
e regelui, care
putea, să facă tot ceea ce 'voieşte. Deşi însă
monarchul nu era,
obligat să ţie seamă, de sfaturile şi de dorinţ
ele altora, el era înteresat, să consulte pe aceia dintre fruntaşi, care
dăduseră dovedi de

înţelepciune şi se bucuraă de mare trecere.

Ast-fel Regii

medievali

chiar dintru început sunt încunjuraţi de Curten
i, Duci, Palatini,
Principi, care se bucură de multă trecere
şi ail o mare înriurire.
Încetul cu încetul, mai ales în timpul lup
tel
- pentr
oru tron,

nu numai aceştia, ci tot-o-dată, şi între
aga nobilime sever organisată îşi câştigă dreptul de a hotări
în înțelegere cu regele, când

vorba, e de r&sboiii ori pace, de schimbarea
, vre-unuj asedământ
şi, în genere, de vre-o cestiune de mare
şi generală importanţă.
Acela-şi drept şi-l câştigă şi Episcopii, Abaţii
şi, în genere,
preoțimea, care în ţările apusene avea mare înrîur
ire,
Oraşele, în sfirşit, organisate în bresle, devin
şi ele puternice şi îșt câştigă dreptul de a fi consultate
mai ales când e
vorba, de biruri, de vămi, de sarcini publice.
Ast-fel se produc în evul medii cele trei
state, a nobililor,
al preoților şi al comunelor sai a] burghesilor.
În- faţa, situaţiunilor grele monarchul convoacă statele, şi ast-fe
l se întemeiază viaţa,
parlamentară.
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III. CULTURA

MEDIEVALĂ.

din Athena,
Ear popoarele barbar
e dăramă, dau pradă,
focului, nimicese tot.
ce găsesc în drumul
ceea
lor,
O nouă viață culturală
, cea, creştinească în
Europa şi cea mubame
dană în Asia şi în Afri
ca, se produce în tim
pul evului megiii, Citi
rilor rămase de la
rea, serie.
clasicii elini şi de la
cei romani, precum
operelor de artă răm
şi privirea
ase din antichitatea,
păgână atât pentru
şi pentru musulmani
creştini, cât
erat nişte păcate grel
e.
Caracteristica, vederilor
, de care Oamenii era
i conduşi la începutul
evului meâii, e dilema
făcută de Cali

ful Omar în ceea ce pri
veşte

bibhotecă de la Alexandria,

marea

nOri aceste scrieri cup
rind, — a dis el, —
ceea-ce se află în Cor
Gtunci sunt de prisos
an, şi
; ori ele cuprind ceea
-ce nu se află în Coran,
rele: aşa ori aşa, ele treb
şi atunci sunt
ue să, fie arse.“
Eară Grecii atât de
,
mult sai temut de
arta, antică, încât at
oprit -

nezească şi cea îndă,

China, tot cea veche,
are în timpul evului med
iu
de înflorire, una, în tim
pul Dinastiei Tang, în
secolul
în timpul Dinastiei Tai
isu, în secolul XI., şi
a treia
lut Chubilai, în secolul
XIII.—în epoca a dou
a a trăiţ
(1018—1086), cel mai
mare istoriograf al Chi
nei, ear

treia

enciclopedistul

India,

Matuanhin

de asemenea

(1245 — 1325).

tot cea veche,

se

înţoaree

trei epoce
VII, alta
în timpul
Tsematian,
în epoca, a,
în

timpul
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evului mediu, pe la anul 1000 d. Chr., la învăţăturile vechi ale
Brahmanilor, dar se l&pădă tot mai mult de vechia limbă sanscrită,

pe care

în cele din

urmă

numat

Brahmanii

o mai înţeleg.

Timpul de mare înflorire culturala începuse pentru Inqi după
împărţirea împărăției lui Alexandru Machedon, şi cel mai mare
poet dramatic al Indilor, Calidasa, a trăit cam în secolul III. d. Chr.
În urmă nu se mai produce nici o operă însămnată în India.
Dar răspândirea culturii indice în timpul evului mediu se începe.

Pancia-tantra (cinci cărţi), colecţiunea de fabule, e prima operă literară indică, care ajunge la răspândire universală. Mai ales prescurtar
ea

făcută sub titlul „Hitopaseda“ (sfaturi prieteneşti) străbate atât spre Răsă”

rit, la, popoarele din India Posterioară şi la Chinezi, cât şi
spre Apus, mai
ântâiui la Perşi, în timpul lui Cosroe Nuşirvan, şi la Arabi, în
timpul lui
Almansor, apoi mai departe la toate popoarele din Europa.
Prima, traducere latinească a făcut-o Ioan de Capua în Spania
(1262)
cu ajutorul unei traduceri făcute de Rabbinul Zoil în limba
ovreiască.
În greceşte ea a fost tradusă âncă în secolul XI.
După aceste două traduceri sati făcut „apoi şi în alte limbi
traducerile,.
Răspândirea universală a acestor fabule e prima legâtură
culturală,
care s'a produs în timpul evului mediu între cele patru
lumi deosebite,
şi abia mai târgii s'a produs o miai mare apropiere culturală
între Creştini

şi Muhamedani.

-

_

1. ŞTIINŢELE.

În primele secole din evul mediu atât la Creştini, cât şi la

Muhamedani
legea, şi ştia
Încetul
cultivate şi
Arabii

era, o singură ştiinţă, — teologia. Acela, care înţesă explice Sfinta Scriptură ori Coranul, era om erudit.
cu încetul însă alăturea cu teologia aii ajuns să fie
alte ştiinţe.
în timpul lui Muhamed erai popor incult. Proorocul

el Ensu-şi era om fără ştiinţă de carte şi condus mai mult de

sîmțiminte şi de inspiraţiuni decât de înţelegerea, lucrurilor. „Coranal“ sunt, enunciaţiuni făcute de dânsul, dar scrise de alţii.
Viind, ca cuceritori, în atingere cu alte popoare mai culte,
cum erai Grecii, Perşii şi Indii, Arabii aii primit cultura, ai
asimilat-o şi în curând aii devenit cel mai cult din popoarele de pe
acel timp.
Oameni cu înclinări practice, care se aşteaptă chiar Şi în
N
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viaţa de apoi la mese întinse, ei
ati cultivat mai ales ştiinţele
exacte: Geografia, de care aveai
trebuinţă ca, negoţători şi cârmuitori ai
unei mari împărăţii, Aritmetica Şi,
în genere,

Matematicele,
ştiinţele naturale şi în deosebi Botanica
şi Chimia, în cele din urmă,
Medicina.
— De la dânşii am primit cifrele aşa
numite arabice pentru scrierea numerilor, eară dânşii
le-ai primit de la Indi. Tot
de la, dânşii am primit primele ştiinţe
chimice, şi Alchimiştă („al“
e articolul
arab)

oameni
care
dice,

ce se

cu cultură arabă.

ivesc

pe la

sfirşitul

evului

mediu

sunt

Creştinii cultivă alăturea cu
teologia mai ântâiii filosofia,
e privită ca ştiinţă, auxiliară
a, teologiei; apoi ştiinţele Jurica, pregătire pentru viaţa, publică,
Şi medicina. Abia târqiii

se încep studiile autorilor clasici.
Şi în tot timpul evului mediu
propagarea ştiinţelor e pusă sub
priveghiarea bisericii, încât pro_fesorii numai cu voia Episcopilor
pot să-şi ţie prelegerile. Nu
unul a fost oprit, ba chiar lovit
de pedepse grele, pentru-că a
spus adevăruri, pe care teologii
nu le puteaii concorda cu sfinta,
scriptură.

2. PROPAGAREA ȘTIINȚELOR.
În

ceea-ce

priveşte

propagarea

ştiinţelor

se

pot deosebi în
timpul evului mediu trei epoce
deosebite: prima până la Carol.
cel-Mare, a doua, de la Carol-ce
l-Mare până la Frederic II. şi
a
treia de aici înainte.
Prima epocă e caracterisată, prin
faptul, că Ensu-şi Carolcel-Mare, deşi era, fecior de rege,
s'a urcat ca om fără ştiinţă de
carte în scaun şi a trebuit să
şeadă, ca rege, pe „băncile“ şcoli
i
înființate de dânsul pentru copii
i curtenilor săi.
Carte se învăța în timpul aces
ta prin mănăstirile călugărilor Benedict, care erati obli
gaţi să primească copii, ca,
să-i
pregătească pentru preoţie.
Şi rar se întâmpla ca vre-unul
din
cei ce primiaă învăţătură
în aceste şcoli mănăstirești
să
nu-şi
aleagă cariera, preoțească ori să
nu se călugărească. Ast-fel apro
ape
numai între călugării Benedict
ini se găsiati oameni cu oare
-care
erudiţiune.
|
A doua epocă e timpul de înflo
rire culţurală, la Arabi. Chiar
atunci, când Carol-cel-Mare
stăruie pentru răspânâirea
culturii,
Alnansor şi Harun al Raşid
în Asia, ear ce-va maj târdiă
Add-ur
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Rahman

în Spania fac totul,

de cele-alte

ca să-i ridice

popoare.

pe Arabi mai presus

Acesta e timpul, când înfloresc aşa numitele
Medresse, înnaltele aşedăminte de înveţământ ale Arabi
lor. La Bagdad, la
Cordova, la Damasc şi la Siracusa, unde
erati cele mai vestite
medresse, se adunaii mii de tineri, între
care şi Creștini.
Ear

în țările apusene se înfiinţează

prin

stăruinţele

anglo-

sacsonului Aleuin sai Alhwin (mort la 804),
amicul lui Carol-celMare, mai multe şcoli așa numite capitulare
, dintre care cele mai
renumite la Tours, la Fulda şi la Paris.
Tinerii, după-ce primesc oare-care pregătire
prin mănăstiri
ori de la vre-un capelan de castel, se duc
la aceste şcoli.
Cavalerii însă, care aveai să-şi petreacă
viaţa ca, copii de
casă şi ca scutieri, nu prea învăţat nici
acum multă carte.
Abia după prima expediţiune cruciată,
în care vin în atingere cu societatea arabă, cavalerii se pătru
nd şi ei de gândul,
că nu-i şade răi nici cavalerului să, fie
cap mai deschis. Ei încep
deci să, inveţe şi se fac, cei drept, nu
oameni de ştiinţă, dar
poeţi,
ceea-ce

se şi potriveşte

mai

bine

cu

tot felul ior de a

Sfîrşitul epocei acesteia e timpul cântărețil
or galanţi,

fi.

care

atât de mult aii contribuit la, ridicarea
nivelului cultural în Europa.
În acelaşi timp oraşele din nordul
Italiei, împinse de propriile lor trebuințe, întemeiază şcoli
înalte. La Ravenna, la Bo-

lognia şi la Padua se întemeiază, şcoli
juridice, ear la, Salerno, în
vecinătataa Arabilor, una pentru medic
ină, .
Studenţii adunaţi
posiţiune privilegiată şi
se dice apoi şi şcolilor

În secolul XII.
Paris

pentru

teologie

la aceste şcoli, dimpreună cu profes
orii lor, ali o
se numesc Universitas, adecă totalitate.
În urmă li
, Vuiversităţă“,

se înființează,
şi filosofie,

din

în sfirşit,
care

universitatea,

ies cel mai

din

însemnați

din propagatorii ideilor de reformaţiune.
A treia epocă e creată de trei oameni,
care ai hotărit pe
timp îndelungat mersul desvoltării ştienţ
ifice în țările apusene.
Aceştiă sunt Zoma de Aquino, Duns Scotu
s şi Roger Bacon.
Toma, de Aquino (1225—1274) un Italian
de viţă

nobilă, născut lângă
Neapoli şi crescut în mănăstirea
Monte Cassino, a intrat ca tînăr de
18 an!
în ordinul Dominicanilor şi şi-a urmat
apoi, ca călugăr, studiile la Coloni
a,
şi la Puris, unde a funcţionat apoi
şi ca profesor de filosofie (1248—1261
)
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cu atât succes, încât i se
dicea, Doctor angelicus. În urmă
a fost profesor la
Bolognia, la Pisa şi ia
Roma,
El a murit la 1974 şi a fost
pus mai târgit între sfinți.
Toma de Aquino, scrietor
cu mare autoritate pentru
teologii catolici,
introduce ântâia oară la
universitate studiul filosofiei
antice şi în deosebi

care până atunci erat
mai mult ori maj puţin
oprite.
Duns Seotus, un Scoţian născ
ut, poate, în Irlanda (1270—13
08), a fost
călugăr Franciscan şi a
funcţionat ca profesor de
teologie şi de filosofie la
Ozforă, la Paris şi la Colo
nia. El iese la iveală com
bătână idealismul lui
Toma de Angquino, care înte
mâiase, între altele, şi dog
ma despre nfalibalitaiea Papei. Pornind din
principiul, că nu voința atîr
nă de minte, ci mintea,
se pare bine ceea-ce ni se
presentă ca voinţă a lut
Dumnegei, Duns Scotus
ajunge la conclusiunea
pentru oamenii de astă-gi
foarte firească, că tot
ceea-ce este—este o mani
festațiune a voinţei lui
Dum
negei şi că not nu
putem şti decât ceea-ce
s'a manifestat, că toată
ştiinţa omenească e resu
tatul experienţei. Ast-fel
l.
e] întemeiază şcoala reali
stă în faţa şcolii întemeiate de Toma, de Anquino,
care admitea, şi ştiinţe prim
ite prin inspiraţiune,
deci nu iuate din expe
rienţă,
Lupta între Toniştă şi Scoii
şti se urmează în tot timp
ul evului medii şi
ast-fel se deschide drum
pentru o mai liberă discutar
e a cestiunilor filosofice.
Roger Bacon (1214—1294),
un englez, şi-a făcut stădiile
la Paris, unde a luat grad
la Oxford şi
ul de Doctor în teologie,
apoi a intrat în ordinul
Pranciscanilor şi a funcţion
at (124

0) ca, profesor la Oxford,

cerea, studiilor clasice şi
prin predarea ştiinţelor
exacte în şcoli. De aceea
ii a-tot puterniciei papale
îl acusă de fărmecătorii
şi obţin nu numai oprirea lui de a maj
profesa, ci tot-o-dată şi arun
carea lui în temniţă.
El moare în curâna după-ce
scapă de a doua-oară din
temniţă, unde
stetuse de astă-dată dece
ani ; dar direcţiunea dată
de dânsul cercetării
ştiențifice se păstrează în
mijlocul discuţiunilor âint
re Tomişti şi Scotişti.

Era timpul când societatea
apuseană, pornise spre desv
oltare şi oraşele ajunseseră
la înflorire. Se sporesc deci
şi
iai
mai mare desvoltare Şi aşe
dămintele de cultură,
La Paris alăturea cu teologia
şi: cu filosofia se introduc încetul cu încetul şi. studiile juri
dice şi cele medicinale, ba în
cele
din urmă și artele frumoase,
Acum „Universitate“ va să
dică
şi
totalitatea,

ştiinţelor.
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Pe la anul 1230 o. parte din profesorii din
Paris, intrână
în conflict cu Blanca de Castilia, trece însoţ
ită de mulţi studenţi

în Englitera,

şi înfiinţează

universitatea

de la Oxford.

,

În acela-și timp (1231) studenţii şi profec
orii rămaşi se con-

stituesc,

după

studii,

în patru, corporaţiuni,

numite facultates.

“În anul 1250 Robert de Sorbon, capelanul
regelui Ludovic IX,

preocupat,

Sorbona.
Cam
apoi

de adăpostirea num&roşilor studenți,

după,

modelul

universităţile

universităţii

ce se întemeiază

din
maj

Paris

se

târdiii,

mai însâmnate la Praga (1348), Viena
(1365),
Lipsca (1409) şi Upsala (1477) în Svedia
,

3

înfiinţează colegiul

organisează,

între

care

Cracovia

cele

(1364),

RENAȘZEREA.

„Renaştere“ se numeşteîn istoria civil
isaţiunii europene întoarcerea, la modelele antice şi reformarea
, vieţii potrivit cu acele

modele.

Începutul

renașterii

îl

face

deci

Toma

de Aquino,

care
scutură colbul de pe cărțile. lui Arist
otel. Roger de Bacon deasemenea mână, lumea, spre renaştere,
când stăruie să, li se aee studiilor clasice o mai mare întindere.
Mult timp a trecut însă şi
mulți scrutători aii trebuit să maj
ost&nească până-ce ai ieșit
la iveală rămăşiţele operelor clasice
şi s'aii găsit oameni să le
lămuriască şi să le facă, accesibile şi
pentru alţii.
Cei d'ântsii, care, inspirându-se din
modele antice, ai ajuns
la renaştere şi, prin urmare, la clasic
itate, ai fost Italienii, care
trăia pe pământul vieţii clasice.
Dante era om tînăr, când lumea,
era agitată de Toma de
Aquino, de Scotus şi de Bacon, ear
Bocaceio şi Petrarca ai petrecut mare parte din viaţa, lor scoto
cind prin pergamentele îngrimădite
pe la mănăstiri

şi copiând

fragmente

din

operele autorilor clasici, Bocaccio din ale celor
greceşti, ear Petrarca, din
ale celor latini. Și mulţi ati mat
trebuit să facă, ca, dânşit până-ce
comor
ile

ai fost desgropate

şi

puse

în

vederea

unui cere mai
larg. Şi în Italia dar renaşterea,
e desăvirşită abia. în timpul lui
Lorenzo de Medici, după-ce Constant
inopolul căduse sub stăpânirea, turcească, şi în Spania, se conso
lidase puterea, creştină prin
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căsătoria

lui Ferdinand

de Aragonia

cu Isabella

de Castilia. Cam
în acela-şi timp oamenii mat însă
mnaţi at Grecilor şi mulţi Evrei
cu cultură arabi caută adăpost;
în ţările apusene şi aduc un noii
element în viaţa, Ştiinţifică,
E timpul, în crre arta italiană
ajunge la cea mat înalţă înşi Lorenzo de Medici, Magnific
ul, aduni la Florenţa una,
cele mai

florire

din

nobile societăţi.

Lorenzo

de

Medici,

Luther, Farel, Calvin, Zuringli,
Melanchion, "Toma More, Kran
mer şi
ajutătorii lor erat âncă
copii,
Leonardo da Vinei (1452—15
19), care n'a fost numai
pictor, ci toto-dată şi poet, om de ştiinţă
şi scriitor distins, era, ce-i
drept, în puterea,
vieţii, dar umbla prin Orient,
pe la curtea Sultanului din
Egipet, şi abia
mai târgii desfăşură lucrarea
lui,
Reucehlin (1455 —1522), care
a pregătit spiritele pentru
reformaţiune
şi a întemeiat studiul clasicităţ
ii eline, abia în anul 1481
a
ajun
s profesor
la 'Tiiblingen,
Erasmus de Rotterdam (1467—15
36) continuatorul lucrării înce
pute
de Reuchlin, nu-şi terminas
e âncă studiile.
!
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Nicolo Machiavelli (1469—15
27), clasicul prosator şi cuno
scător al
antichităţii latine, şi Ludavico
Ariosto (1474—1533), al patre
lea poet mare
al Italienilor, erai âncă oame
ni tineri şi nebăgaţi în seam
ă,
Chiar Girolamo Savoranola
(1452—1498), pasionatul predi
cator, începuse, ce-i drept, âncă în viaţa
Ini Lorenzo âe Medici să biciu
iască desfr6ul preoţimii şi stricăciunea
moravurilor, dar abia mai tărdi
i ajunge la
deplina, desfăşurare a activităţi
i lui,
Ian Dlugosz (1415—1480), Arch
iepiscopul de Leow şi istor
iograful
polon, e singurul om pentru
noi în deosebi important, cae
a lucrat. şi a şi
murit în acest timp.
-

4.

DESCOPERIRILE.

Cel Wântsiii om, care a, ajuns
să cunoască din propria lui
intuiţiune toată lumea veche,
e Marco Polo. Multe: lucruri minu
nate a vădut el în călătoriile lui,
şi multe

inspiraţiuni vor fi primit scrutătorit me.

dievali din descrierea, acestor călăt
orii,
Deşi însă el singur cunoştea totul,
mai

umblaseră, și alţii, pe unde a fost el. În

deosebi Arabii călătoriseră mult
şi multe

din aşa numitele invențiună sunt în ade-

Abia în

;
Marco Polo.
timpul evului

brice şi e.

văr descoperiri făcute de dânsiit fie
în India,
3
fie mai ales în China.
Hârtia atât de importantă, pentru
desvoltarea culturală a omenirii a fost
inventată âncă înainte de naşterea lui
Christos
(123) de câtre ministrul chinezesc Tsai
hin.
medii Mongolii şi Perşii încep să
o fa-

Arabif aduce fabricaţiunea

ei în Europa.

Pe la sfirşitul resboaelor cruciate sunt în
țările apusene: mat multe fabrici
de hârtie.
|
Ceasornicul, aşa cum îl avem noi
astă-di, tot prin mijlocirea Arabilor a ajuns în Europa, unde
a fost perfecţionat. Âncă,
Sultanul Saladin i-a făcut Împăratu
lui Prederic II. dar un ceasornic. De aici înainte ceasornicele
se sporesc mai ales pe la mănăstiri,
Busola atât de importantă pentru
navigaţiune deasemenea
din China a fost adusă cam în acel
a-și timp ca ceasornicul. Abia
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E

mai târgiii însă oamenii
şi-air dat seamă de modul,
în care se
pot folosi de dânsa, în navigaţiune,
Iarba de foe este şi ea
un vechii preparat chinezesc,
tot Arabii cei d'ântâiti Sai
şi
folosit de ea, ca, să arunce
proiectile

mai târdiă şi apoj perfec
ţionate de Europeni.
Materia. eplosibilă combin
ată de Roger Bacon se
deosebia de
iarba, de foc, pe eare o înt
rebuinţăm astă-di, care se
face din cărbune, pucioasă,
şi salpetru.

Un Franciscan, Berthold
Sehwarz (Constantin Ank
litzen), a
cembinat şi el din Ducioasă,
salpetru şi mercurii un
fel de iarbă

Tiparul

deasemene

a a, fost cunoscut nu num
ai la, Chinezi, ci
şi la Romani şi la, Greci, ba
chiar şi la vechii egipteni.
Singur Chinezii S'aii folosit;
însă de el, ca să tipărias
că, cărți

Acest

pe

hârtie.

Ei

fel de

a, tipări era cunoscut în
țările apusene pe la
începutul secolului XY.
Inventatorul tiparului cu
litere mobile şi sub teas
c e Ioan
Gensfleisch, numit mai
ales (după, mumă-sa)
Gutenberg, un German din Maienţa, care şi-a
petrecut copilăria şi tinereţe
le la Strassburg, unde era, poleitor
de petri şi fabricant, de ogli
ndi.
El aturnat cele d'ântâii litere
de

a le compune

metal (plumb);
Şi înstrumentele necesa
re

el a făcut composiţiunea,
cernelii
părit prima, dată pe amb
ele părţi
Gutenberg a, murit în anul
Descoperirile maritime,
în

tugheşi în primele

el a phibzuit modul de
pentru fixarea, paginilor
;

şi a construit teascul:
e] 3 tiale foilor.
1468 ca om bătrân.
sfirşit, ai fost începute
de_Por-

decenii ale secolului
XV.

Cristofor Columb, născuţ
pe la anul 1446 în Genova
, era,
âncă, copil, când corăbierii
portughesi Cunoştiaii o
parte din coastele despre apus ale Afri
cer şi începuseră a se
avânta, în largul
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mării. În anul 1482 Columb se căsătorește
cu fiica unui corăbier
"din Portugalia, care avea, moşie în insula
Porto Santo, şi petrece
apoi timp mai îndelungat pe această insulă.
Aici află de la corăbieri, că sai găsit în largul mării lemne ciopli
te, copaci de o
specie necunoscută, ba chiar şi leşurile a, doi
oament de rasă necunoscută, pe care valurile le -aduseseră, despre
apus. Ast-fel se
produce

în mintea,

lui gândul

de a porni spre Apus,

ca să ajungă

la Japonia şi la, China, ţări, pe care le ştia
din descrierea lui
Marco Polo.
Vasco di Gama, (146
— 1524),
9
descoperitorul drumului spre

India,

era, âncă

copil în timpul acesta.

5. ARTA. MEDIEVALĂ.
În timpul evului medii, ca, în antichitate, arta,
a fost mai
ales religioasă şi numai încetul cu încetul s'a
desvoltat alăturea,

cu arta religioasă

şi cea profanăi.

a). POESIA.
Poesia, începutul

a toată producţiunea

artistică, n'a ajuns în timpul

evului medi decât în Persia şi în Italia la deplină desfăşu
rare,
Firdusi, Hafie, Dante, Petrarca

vali, ale cărora opere sunt de valoare

şi Boccaccio sunt singurii poeţi msedie-

mai mult ori mai puţin universală,

pot.să fie citite şi astă-di şi plac tuturor iubitorilor
de artă.

În India nu s'a produs nimic not în timpul evului medii,
ear Arabii

ati avut, cei drept, mulţi şi mari poeţi, dar nici unul
n'a fost deo potrivă
cu ai Perşilor şi cu al Italienilor,
O bogată comoară poetică cuprinde literatura biseric
ească a Creştinilor. Rugăciunile, himnurile, vietele sfinților sunt
scrise cu mult avânt,
poetic. Aceste însă, întocmai ca cântecele bargilor
şi ale trubadurilor, sunt
nişte producţiuni de caracter mai mult ori mai puţin
primitiv în coea-ce

priveşte forma şi limba.

Primul scrietor francez de un caracter Inai univers
al, Rabelais, era,
maj tînăr ca Ariosto, ear întemeetorul literaturii german
e moderne, Luther,
nu e om al evului medii,

a. ARTELE PLASTICE,
La mare desvoltare ai ajuns în
timpul evului medii archisculptur

tectura,

a şi pictura,
Architectul Donato Bramante
,

sculptorul Michelangelo Buonaroiti şi pictorii Leonardo da Vinc
i şi Rafaelo, care erai oameni tineri la sfirş
lul s&ă,

itul evului medii,

neîntrecuţă până

în diua

Ei însă aii fost resultatul
lucrări.

ai rămas, fie-şte-care în fe-

de astă-di.

unet stăruitoare

şi îndelungate

Architectura, sculptura şi pictu
ra ati ajuns la o înaltă desv
oltare în
antichitate atât la Români şi
la Greci, cât şi la Egiptieni
şi
la
Chine
zi.
Arta italiană nu e însă o simp
lă renaştere a vechei culturi,
ci ceva
cu totul

noii.

|

Comparând pictura elină-romană
cu cea egiptiană şi cu cea,
chinezească, ne rămâne impresiunea,
că Egiptienii simbolisează, Chine
zii caracterisează, ear Fhiuiă şi Roma
nii înfăjişează. |
Nici unii, nici alţii nu-l arată
pe om aşa, cum el în adev
ăr este:
Egiptienii îl fac pe rege stân
d ţeapăn pe tron cu schiptrul
în mână
şi cu coroana în cap; Chinezii
pun prin câte-va linii bine trase
carncterul
lui în faţa şi în atitudinea,
lui ; Flinii şi Romanii ni-l înfăţ
işează cum frumos ar fi, dac'ar putâ să fie.
La Creştini arta a părăsit mode
lele eline:romane şi sa întor
s spre
cele egiptiene.
Arabii ati mers chiar mai depa
rte ca Creştinii, Muhammed,
după:ce a,
sfărămat idolii din Caaba,
a oprit, ca grei păcat, înfăţ
işarea a, ori-şi-ce fi.
inţă vieţuitoare. Ast-fel numa
i prin zidirile profane s'a
tolerat pe ici pe
colo câte o sculptură de anim
al.

Canoniceşte admise eraii numa
i figurele

poate

deci să fie vorba.

Architectura arabă a ajuns
însă la mare desvoltare, Şi
aşa,
numitul st bizantin s'a, desv
oltat sub înrîurirea arabă.
Stilul
arab se numeşte Şi
rile, sub

maur saii mauresc. El ne rea
mintește cortu-

care atâta, timp

ai

trăit Arabii

şi Maurii,

Drept modele
de stil curaf; maur vedem
aici curtea palatului
Alhambra din Granada, zidi
t pe la sfirşitul secolului
XIII., 0 co-

256

lonadă din acela-şi palat şi o parte din interioral
unei giamii din

Cordova, zidite în secolul X.

Curte

din „Alhambra,

|

O

sală din

Alhambru.

33523. Îsi. Univ. Slav
ii.
17

258

Din interiorul unei giami! din Cordova.

Sec. X.

De-o-dată cu acest stil particular s'a desvoltat în țările de
la apus, unde sculptura era cultivată, altul tot atât de particular, numit gotie, fiind-că Goţii sunt aceia, care prima dată
Pai
cultivat. Sunt zidiri, care ne reamintesc pădurile de brad ce
aco-

păr câmpiile,

pe care

trăia

Goţii,

când aă sosit Hunii în Europa,

Un frumos, de şi nu cel mai original model pentru acest stil
e,măreţul Dom de Milan, a căruia, zidire sa început pe la sfirşitul
secolului XIV (1386) şi care e împodobit cu vre-o 2000 de sfință

ciopliţi din marmură,

Domul

de Milan,

259

Mai unive

rsal ca acesta e stilul aşa numit roman,
adecă,
în deosebi pentru Italia, cel tradiţiona
l, cum îl găsim în renumitul Dom de Pisa, zidit pe la sfirşitul
secolului XI.

Domul

de Pisa.

Ca termini de comparaţiune în
ceea-ce priveşte eleganța formelor, „Proporţiunile architectoni
ce Şi bunul traii putem să
luăm
unul dintre palatele Merovingilor
şi palatul de vară, al lui Chubilai-Chan, zidit în stil Chinezes
c.
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Pornind de la zidiri ca palatul Merovingil
or spre modelele
antice şi luând: elemente şi din stilul gotic
ort din cel maur, ar-

chitecţii italieni aii ajuns pe la sfîrşitul evulu
i medii
zidiri,

cum

e Palatul Guadagni

Calergi în Veneţia.

Palatul Guadagni

în Florenţa ori Palatul

din Florența. Zidit de Cromaca.

Sec. XV.

să ridice
Vendramin

262

Pal, Vendramin

Calergi din Veneţia. Zidit de Pietro Lombardo.

Sec. XV.

Tot ast-fel în pictură şi în sculptură numai încetul cu încetul aii ajuns Italienii până la Rafaelo şi la Michelangelo.
Cât în deosebi pentru picţură, ea a fost cultivată mai ales
acolo, unde burghezimea a adunat prin industrie şi comerciii bo-

găţii mari, adecă în nordul Italiei şi în Țerile-de-Jos.

Sculptura s'a desvoltat mai târdii cu deosebire în nordul
Italiei, prin apropierea carierelor de la Carrara, unde marmura,
albă e ieftină,
În ceea-ce priveşte desvoltarea acestor genuri de artă, pu-

tem deosebi trei epoce.

EPOCA DE DECADENŢĂ.
Când creştinismul a ajuns cult public în împărăţia romană,
arta elină-romană era ajunsă la decadenţă.

263

Primele biserici creştine sunt deci un fel de temple
elineromane, dar zidite întrun timp, cână architectura
pornise spre
decadenţă, şi adaptate potrivit cu cultul creştinesc.
|
Cel mai concludent exemplu pentru aceasta e biseric
a, St.
Pavel de lângă Roma, care a fost zidită pe la sfîrşitul secolul
ui IV.

S. Paulo

fuori

mura.

Altarul

.

St.

Tot ast-fe)
care acum
stil roman

Paulo

fuori

Apostolul Petru

se află la Roma
ajuns la decaden

3

gi

Sf.

mura.
?

Colonada,

statuă d- bronz din secolul V.

în b iserica

Petru,

Sf. Petru,

e sculptată

in

265

——————

Acela-şi

zidită cam

caracter

îl are o

în acela-şi timp.

biserică

din

Turmanin » în

Siria,

„Mai pronunțată âncăe deca
denţa, în biserica S7, Apollinare
şi în Sfînta Sofia din Constant
inopol, care are proporţiuni mă.
rețe, dar e greoaie şi âncă mai
disgraţioasă decâno Turcii i-ati
pus minarelele.

St. Apollinare.

266

Sf. Sofia.

Sf. Sofia.

Şi vorba e aici de cele mai îns&mnate opere
de artă.
Valte sunt mult mai prejos de aceste.
Architectura arabă, care abia vre-o sută de
ani după

sfintei Sofii începe

a se desvolta,

Celezidirea

e şi ea la început greoaie,

se vede din una din cele mai vechi giamii.

cum

Giamia din Ierusalim.

Sec, VII.

EPOCA ÎNRÎURIRII EGIPTIENE.

Biserica creştinească s'a înte
meiat din Siria, şi în luptă
închina la Idoli, Mai curâng
cu cel ce se
ori mai târgii dar ea treb
închinarea la icoane şi cu
uia să opriască,
atât; mai vîrtos înfăţişarea
lui Dumnegetit:şi a
sfinţilor în chipuri cioplite.
rin catacombe şi mai târgiii
prin
biserici găsim, ce-i drept, şi
şi chipuri cioplite, dar ele sunt
icoane
din ce în ce mai ţepene şi
nale. Tot mai mult străbate
mai convenţiogând
ul, ca icoanele şi chipuril
sunt înfăţişarea, ci numai
e cioplite nu
simbolisarea
Isbucnind apoi lupta între icon , lui Dumnedei ori a sfinţilor,
ocla
şti
şi
icon
ondu
li,:
sunt oprite, în ţările de la
răsărit, ear icoanele sunt admi chipurile cioplite
se numai ca sim:
bolisări.
Chiar şi mai nainte însă picto
rul
ori
scul
ptorul n'avea, voie să facă
pe Dumnedei Tatâ!, pe Chri
stos, pe Maica Domnului ori
pe sfinţi aşa, cum
voia dâusul, ci după un tip
convenţional admis de biser
ică, cum în biseTica răsăriteană până în diua
de adi sunt icoanele.
Aşa aii şi rămas lucrurile
țepene şi convenţionale zugrăvit până spre sfirşitul evului medii: icoane
e
ca să însemneze, să reamin easc cu oare-care măiestrie ori pietre cioplite,
ă ce-va,
n timpul Crueiatelor oraşele porn dar tot pietri fără de viaţă,
esc spre înflorire şi Papii provoacă
vrea să aibă şi el, chiar în casa
lui, o icoană, un chip cioplit. De
dacă are din ce să-l plătiască
ce nu,
pe pictor ori pe sculptor? Ba
el are chiar

268
mai multă ambiţiune, merge la pictor şi-i dice: „Să-mi
facă
biserica
cutare o icoană, în care să fie şi tata, fie iertatul, şi mama, fie pentru
iertată, ba să
me pui şi pe mine
cu nevastă-mea şi cu copiii mei întrun coli, *
Ear pictorul face, fiind-că e plătit şi vrea să trăiască,

Ast-fel pictorii şi sculptorii sunt măiestri bine: plătiță,
iubiţi şi stimaţi de toată lumea, se sporesc, se întrec între
denşii

şi în cele din urmă

cea mai

mare

ambiţiune

e

a fi pictor

sculptor şi cele mai înzestrate capete şi cele mai
floarea, societăţii, erai pictori şi sculptori,
Pa
Nu

era în lumea,

aceasta

nimeni

mari

atât de puternic,

ori

inimi,
ca să

le
prescrie acestor oameni, cum a să cioplească piatra,
ca să ficseze ceea ce văd cu ochii lor şi simt în înima lor.
|
Mulţi ai fost, nu-t vorbă, aruncați în temniţă pentru
operele

lor, multe danii făcute bisericilor mai fost primite,
icoane de prin case ai fost aruncate în foc; dar
ceea-ce

mos

şi din ce în ce mai frumos are

ce în ce mai covîrşitoare.
Cu

cât; executarea

a devenit

mai

mele eraii mai frumoase, cu atât mai

putere

covirşitoare

măiestră

şi

cu

multe
e fru-

şi din
cât

for-

vîrtos iese la îveală Şi

tendența de a înfățişa viaţa.
Ast-fel Apostolul Petru stă țeapăEn în scaunul lui, ear
Roberi, Ducele de Normandia, ne este înfăţişat în clipa,
când scoate
sabia şi face un pas înâinte, ca să loviască,

Robert

Ducele

de Normandia,

— Statuă

în Catedrala

de

la Gloucester.

_
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Tot astfel Christos, de pe evangeli
a lui Carol cel Mare, e
frumos şi senin, dar nu are viață
, e ca statuele egiptiene; în
vreme-ce Sfânta Cecilia tăiată
de Donatello în marmură, e maj
frumoasă, mai- senină ȘI are tot-o
-dată şi viaţă.
mea

e

SEA

(ARD
Ad

ZIS
8

SV

Christos de pe evang. lu Carol
cel Mare. Sec. VIII.

57
ZA i

Cl

270

Sf.

Cecilia.

Reliev

în marmoră

de Donatello.

-

Împăratul Lothar şi Împtratul Othon III. sunt tot pe tipicul lui Christos al
Christos, şed după
cu cel stâng ce-va
cea stengă mai jos

lui Carol cel mare. Fă sunt ţepeni gi, ca şi
regule convenţionale, cu piciorul drept înainte,
mai napoi, ţiind mâna dreaptă mai sus, ear
şi având la dânşii ori împregiurul lor, ca regii

egipteni, semnele caracterului lor. Âncă la Împeratul Lothar iese
la iveală şi tendenţa

de

a caracterisa

prin

câte-va

linii, încât,

271

v&dând capul lui Lothar, ne ream
intim

nile chinezeşti.

fără

de

voie

ilustraţiu-

Cu totul alt-fel e Bunavestire a
lui Donatello. Aici Fecioara
Maria, frumoasă şi gingaşă, ni-e
înfăţişată în clipa, când se dă,
îndărăt şi rosteşte cuvintele: Nu
sunt et vrednică. 'Tot piciorul
drept
e mai nainte,

tot mâna

dreaptă

e mai

ea vorbeşte, ea sîmte, ea vieţuieşte,
Tot ast-fel şi ângerul din fața, ei.

Sus,

Inpăratul Lothar tot pe un
evang, Sec, IX,

dar ea se mişcă,
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Impă&ratul Oton III. (evang.). Sec. XI.

La dreapta şi la stânga Împăratului sunt Curtenii cu
sera-

nele stăpânirii. În mâni monarchul ţine alte semne
ale stăpânirii lut.
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Din compararea exemplelor, care urmează, se
vede lămurit
cum vechiul tipic e părăsit încetul cu încetu
l şi concepţiunea e
tot mai liberă,

|

275

Christos și fecioara de Orcagna.

276

St. Ioachim

la păstori de

Goto,

Sfintul Ioachim vine păşind lin şi cuvio
s, eară păstorii îl
aşteaptă, în vreme-ce turma şi cânel
e ies în calea lui, Ast-fel
nu avem în faţa noastră numai nişte
figuri, care fac să ne reamintim pe Sfintul Ioachim sosind la
păstori, ci vedem viaţa în
mişcare trupească şi sufletească şi resim
ţim bucuria, cu care a
fost primit Sfintul.

Piatra de pe mormântul Imp.

Ludovic.

Sec. XV.

Primele semne ale progresului ies aici la
iveală în măipstria executării.
Şi în această piatră de mormânt nota caracteristi
că e simbolisarea, şi cei doi ângeri, care se ridică
de asupra scaunului nu
sunt decât simbolisări. Nimic însă nu e
ţeapăn şi executarea e
făcută în cele mai mici amânunte
,

i mt
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Colonia.

Sec.

XV.

4
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Un cap de

Van Bycâ. Sec. XV.

280

David

turnat

de

bronz

de

Verocehio.

ÎI

ăl-

ViFistjean
ura
TINTE uta

|

Sf. Gheorghe

tăiat în marmură

de

PDorzazello.

»82
Pecând această schi mbare. se petrece în ceea-ce
priveşte
sculptura şi pictura, în Architectură stilul roman'“se
combină în

fel de fel de chipuri cu cel gotic, cu cel bizanti
n şi cu

S. Marco din Veneţia. Sec. X—XI.

cel maurese.

283

Colonada Domului

de Monreale.

Sec.

XII,

EPOCA DE INFLORIRE.
Artele n'ati ajuns în timpul evului medii
nici chiar în Italia la deplina lor înflorire, şi oamenii, care
aii produs cele mai prețioase opere
de
artă, nu sunt figuri medievale, deşi
multi dintre dânşii şi-ati început lucrarea âncă în timpul lui Lorenzo
de Medici.
Societatea medievală erati oameni aspri
şi fioroşi, pătimaşi, mărginiţi şi porniţi spre vărsare de sânge.
Plad-Vodă Tepeş, Gian Maria Visconti,
Richard III sunt câte-va tipuri medie
vale. Lumea toată era, ca dânşii
şi
numai fiind ca dânşii puteai pe acele
timpuri să străbați printre oameni,
pentru care era o plăcută privelişte
ceea-ce pe noi ne umple de fiori.
Biserica creştinească, condusă
ea să îmblândească firea omenească, tot de aceşti oameni, n'a putut nici
relui Închisitor eraă mai puţin sincerşi Dominicanii puşi sub porunca Ma.i ca Richard II., dar nu mai puţin
răi ca dânsul.
.
|
O sută de ani după evul medii france
zul Jacques Callot ne înfăţişează următoarea scenă din viaţa
Franţei.
'

284

În
făţişează

plăcere.

Galeriile din ţările apusene sati
păstrat multe tablouri, care înasemenea, scene, la care
oame
nii

|

Ceea-cs

din

acele

timpuri

asistat

cu

a îndulcit irea

omenească a fost privirea
operelor de artă.
De-aceea măiestrii medievali sunt.
oameni, pe care îl socotim între
marii binefăcători ai omeniri!
şi

ni-i reamintim cu pietate şi
cu recunoştinţă.
Ei ai stăpânit prin frumuseţ
a formelor pe oameni şi
încetul cu încetul
îi-au deprins a se stăpâni
şi ei înşi-şi pe sine.

Giovanii
lui Dante,

Cimabue

(1240—1809),

a fost acela,

care

ântâia

contimporanul şi prietenul

oară, s'a desfăcut

bizantin şi a deschis arum
pentru concepțiunea liberă,
Giotto de Bondone (1266—133
7), alt contimporan
al lui Dante, e ucenicul luţ
Cimabue și tot-o-dată, şi
El a zugrăvit mulţ Şi a zidit
, între altele, şi Domul din

Cimabue şi Giot

de tipicul

şi prieten
architect,
Florenţa.

to sunt considerați ca, întemeet
ori ai nous
şcoli de pictură, care încetul
cu încetul se generalisează,.
Deasemenea pictorii se sporesc în
toate oraşele mai bogate atât
în
Italia,
cât şi în 'Tările de Jos.
Filippo

Brunellesco

(1377 — 1446),

tot

florentin, e pentru
sculptură ceea-ce Cimabue
a fost pentru pictură. E]
a fost la
început fierar, apoi sculptor
şi architecţ, Cupola Domului
din
Florenţa, de ex. e opera lui.
Brunellesco e primul, care în
scul
ptură a studiat proporţiunile
şi a luat drept punct de plec
are
modelele antice găsite la Rom
a.
”
Donatello (1886 — 1466), alt
Florentin, n'a fost ucenic al
lui
Brunellesco, dar a studiat dim
preună cu dânsul remăşițele
scul
pturii antice la. Roma,
EI e considerat ca, cel mat
mare sculptor al timpului săă.
În timpul lui. Donatello, mai
ales în Florenţa, sub protec.
țiunea, Mediceilor aii trăit mulţ
i pictori şi mulţi Şculptori,
care
eraii deobiceiii şi architecţi.

Alberti, Leon (1404—1472), unul
dintre

aceştia, e primul,
care a stabilit principiile stil
ului anţie în architectură şi
a stă.
ruit pentru observarea, riguroas
ă a, acestor principii. Alberti
a
fost tot-o-dată şi poet, om de
ştiinţă. cunoscător al antichit
ăţii

şi unul

dintre

Verocchio

cei maj

Andrea

însemnați

scriitori ai timpului

(1485—1488),

unul

dintre

săi.

ucenicii

lui
Donatello, a fost învățătorul lui
Leonardo da Vinci, ear Ghirlan-

285
dajo (1449—1494),

unul dintre ucenicii lui Verrocchio,
a fost în-

Vețătorul lui Michelangelo Buonarotti.
Perugino

(1446—1523),

fost învățătorul lui Rafaelo,

|

un alt ucenic

al

Ia

luţ Verrocchio,

a

|

Leonardo da Vinci, Michelangelo
şi Raffaelo toți trei sunt
deci pictori din Şcoala florentină
şi ucenici aj lui Donatello,
ai
lui Giotto,
în cele âin urmă ai lui Cimabue.
E de sine înţeles, că nu numai
în Florența

tele plastice. La

Veneţia, la, Milano, la Genova

Sai

cultivat ar-

şi în Zerile de Jos

deasemenea trăjată artişti de
mare valoare în timpul acesta.
Şcoala
florentină e însă

acea, din care ai ieşit-cei mai
mari măiestrii și
care a, hotărit în cele din urmă,
caracterul special al artei italiene.
Bramante,

Donato

(1444. — 1514),

e singurul

dintre marii artişti ai acestui timp, care nu s'a
format în şooala florentină. Şi
el însă numai sub înrturirea
lui Alberti şi a lui Leonardo da Vinci

cu care

petrece şi lucrează, impreună

timp

de mai

Milan, a ajuns să întreacă pe toți
contimporanii
priveşte architectura.
Ca măsură

a stadiului

mulți

săi. în

ani

la

ceea-ce

de desvoltare, la, care era ajunsă
architectura, în timpul acesta, vedem
aici Palatul Strozei din FloTenţa, zidit din peatră nepoleită,
şi scara de marmură a Palatului Balbi din Genova.

Palatul

Strozzi

din

Florenţa.

Leonardo

da

Vinci.

Leonardo, numit da Vinci, fiind-că s'a
nuscut în satul Vinci
lângă Empoli, a fost ca un fel de minu
ne. E peste putință să
ne gândim la el fără-ca să ne aducem
aminte de Iuliii Cesar, care
era cel d'aâtâii întru toate.

2817

“foarte

Om

de

tare,

rară

frumuseţă,

el a fost

trupească,

tot-odată

mlădios,

îndemânatec

Şi de o neobosită

Şi

şi nesecată
putere sufletească,
|
EL a fost pictor, sculptor, architect şi inginer
de o potrivă
mare atât prin operele, pe care le-a executat,
cât şi prin studiile,
pe care
le-a făcut,

prin

principiile,

Acela-şi Leonardo era cântăreţ,

pe care

le-a stabilit.

violonist, a reconstruit in-

strumente musicale, împrovisa, poesii mult
gustate, e socotit între
cei mai distinşi filosofi ai timpului săi
şi a fâcut mulţe şi lungi
călătorii,
“

Ca om de ştiinţă el e pus mai presus de toți

contimporanii
lui. Studiile lui asupra proporţiunilor
trupului omenesc Şi desem-

nurile lui anatomice sunt admirate. Prin
scrierile lui se deschia
nouă drumuri în ştiinţele, fisice şi în cele
matematice, mai ales
în ceea ce priveşte mechanica Şi optica.
Ca artist dar şi ca om de ştiinţă, ca
tru Leonardo da, Vinci e sintesa evului mediumaiestru Şi ca magisîn ceea, ce priveşte
silinţele culturale: într'ânsu! sunt adunate
toate
resultatele acestor
silințe.
Ea

EI e tot-odată şi tipul oamenilor,

mediu în timpul mai
veni universali.

care ai trecut din evul

noi şi care toți uveaii

tendența

de a, de.

Alăturea cu dânsul sta Luca Signorelli
(14— 41
1528), tot
Florentin ca d6nsul, care însă era
pictor şi numai pictor şi e
„Considerat ca: preme

rgător

al lui Michelangelo.
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Ca termini de comparaţiune pentru înțelegerea deosebirii dintre viitor şi trecut putem lua cina cea de taină a lui Leonardo
da Vinci

pusă

alăturea

cu cina cea de taină a lui Dieriek

(1410— 1475, un pictor din Țările de Jos.

Cina

lui Leonardo.

Cina lut Bouts.

Bouts
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c.

MUSICA.

Musica, cel mai complicat, dar
tot-odată,
genurile de artă, n'a ajuns
în timpul evului
înalt
ă.

Basele

desvoltării

musicale

şi cel mai puternie dintre
mediu la desvoltare maj

moderne

ai fost însă aşedate de
reţii bisericii creştine.
cântă.
|
.
De oar&-ce musica foarte Uşor
.
poate să devină frivolă şi
înrîurire -stricăcioasă asupra oame
să aibă o
nilor, în antichitate ea a fost
parte regulamentată,
parte oprită,
La Chinezi regulamentarea
şi anumite „acorduri“ crai admi s'a făcut ast-fel, că numai anumite „game“
se şi s'a instituit
un anume ministeriu pentru supraveghiarea producţi
unilor musi
n lumea elină-romană musica, eale.
.
era, în genere, oprită.
n biserica creştinească,
în 'sfirşit, dintru început
nici că putea să
fie vorba de musică,
- În timpul prigonirilor creşt
ă
ca să se închine şi să petreacă inii se adunau în taină prin Catacombe,
împreună, Aici, în acesto
localităţi subte-

Intrarea

care

Sfintul: Ambrosiu

în Catacombele

(340—397).

ântâia, oară a, introdus

bilit oare-care Tegule
pentru
Papa

Grigorie

Sf,

Calixt.

Episcopul de

musica în biserica

ea,

I. cel Mare

(540
— 604)

Milan,

apuseană
e însă

acela,

e acela,
şi a stacare
19

a,
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stabilit pentru timp îndelungat regulele serviciului
dumnedeiesc
şi ale musicei bisericeşti.
Să
Musică, gregoriană, e, ca, cea, bisericească orientală,
unisonă

şi notarea

ei se făcea

printr'o

gur şir.

mulţime

Hucbald sai Ubaldus (mortla

de semne

întrun

sin-

930), un călugăr din Flond-

ria, e primul care a, făcut încercarea de a pune în
armonie mai
multe voci de o dată. El însă n'a putut să învingă
greutăţile

notării.
|
Guido de Arezzo (990
— 1050), un călugăr al unei mănăstiri
de lângă Ferrara, a, chibzuit, în sfirgit, notarea pe
mai multe lină,

în cele din urmă pe partu, cu semnele, pe care le avem
astă-di.
El a scris şi prima „şcoălă“ pentru învăţarea musicei
şi a
luat drept punct de plecare himnul, care se începe cu
frasa:
Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli
tuorum solve polluti labii reatum.
De aici a rămas numirea, celor şase sunete din scară
cu. silabele uz, re, mi, fa, sol, la.
Al saptelea, si, a foșt adăugat în urmă de cântăreţi
din
Franța, .
”

Franco de Colonia stabilește, în sfîrşit, pe la anul 1200
şi

regulele tactului şi ale timpului în musică. În scrierea
sa RUsica et cantus mensurabilist el împarte notele în patru
lungimi :
mazima, longa, brevis (scurtă)şi semi-brevis.

uşor şi ast-fel cuno-

pe la 1513),

un musicant

din

3
i

Flan-

dra şi şeful ochestrei regelui Ludovic XI., e cel mai însemnat
compositor pe la Sfirşi tul evului mediu şi trece drept părinte al
„ composiţiunii moderne.

LEA PERID I7I

(mort

ş

&

ee Pe

„Ioan: Oekenheim

iţ

CME: coame.TED
ead!RET,

De aici înainte musica se învaţă mai

scătorii.ei din ce în ce se sporesc. În acela-şi timp se
iveşte alăturea cu musica, bisericească, şi cea profană sai de cabinet,
care
e cultivată de bardi şi de trubaduri.
Se desvoltă, în sfirşit, şi musiea instrumentală.
În secolul XIII şi mai ales în'secolul XIV. musicanţii se
bucură de privilegii şi în oraşele mai mari se constituiesc bresle
de musieanţi. Ba, sunt oraşe, care ati musicantul orășenesc al
lor,
adecă un fel de şef de orhestră plătit din fondurile comunale
şi
însărcinat cu supraveghiarea, musicanţilor.
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