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ILUSTRAT AL LUMII 

O călătorie fascinantă în istorie 
pentru a dezvălui 

etapele parcurse 
de diverse civilizatii 

y 

prin intermediul descrierii 
protagonişti/or 

si a celor mai importante 
dinastii care s-au perindat 

în istorie. 
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S E M I L U N A FERTILA 

♦ Civilizatiile fluviale ♦ 

După descoperirea cultivării pământu-
lui şi a posibilităţilor de a supravieţui 

astfel, cele mai vechi populaţii s-au stabilit 
de-a lungul marilor fluvii, unde, dato-
rită abundenţei apei şi climei calde şi 
temperate, vegetaţia era suficient de 
bogată, iar cultivarea plantelor nu întâm-
pina obstacole naturale. Din acest motiv, 
istoricii vorbesc despre civilizaţii fluviale, 
dezvoltate în plină epocă a metalelor între 
mileniile IV şi III î.Hr., situate în India de-a 
lungul Indului, în China pe lângă Fluviul 
Galben, în Egipt pe malurile Nilului, iar 
în Mesopotamia între Tigru şi Eufrat, o 
regiune norocoasă geografic şi punte de 
legătură între Asia central-meridională 
§i Mediterana. în aceste zone au apărut 
primele sate neolitice ale căror vestigii 
au fost descoperite de arheologi: pentru 
prima dată, oamenii au modificat natura 
în teritoriile pe care le ocupaseră, constru-
ind canale de irigaţie, diguri şi sate care 
adăposteau adesea sute, uneori mii de 
persoane. Construcţia acestor mari opere 
şi activităţile comerciale şi artizanale 
care au urmat au atras constant mână 
de lucru, astfel că multe sate apărute 
pe malurile fluviilor s-au transformat în 
oraşe; oraşele, unite de interese comune, 
s-au organizat apoi în diferite entităţi 
statale. Tn fruntea acestor structuri s-au 
ridicat regii - consideraţi reprezentanţii 
pământeni ai divinităţii - , asistaţi în func-
ţiile lor de o castă de sarcedoţi care se 
ocupau de administrarea cultului. 

SEMILUNA 
FERTILĂ 
ARCUL DE PĂMÂNT DINTRE N I L 

ŞI TLGRU ŞI EUFRAT A PRIMIT NUMELE 

DE „SEMILUNA FERTILĂ", ACESTA 

FIIND ŞI LOCUL ÎN CARE AU APĂRUT, 

ÎN MILENIUL IV Î . H R . , PRIMELE ORGANIZĂRI 

SOCIALE DIN BAZINUL MEDITERANEEAN. 
A STATUETĂ OE SCRIB DESCOPERITA 
ÎNTR-0 PIRAMIDÂ (MUZEUL DIN CAIRO) 

în Egipt, dezvoltarea uneia din primele civi-
lizaţii ale istoriei s-a datorat exclusiv Nilului, 
fară de care această regiune ar fi un deşert. 
Incă din vremuri foarte vechi, populaţiile de 
aici au ştiut să profite de avantajele revărsă-
rilor fluviului, care, după se ce retrăgea, spre 
sfârşitul verii, lăsa în vechea lui albie terenuri 
bogate în mâl, un fertilizator natural care 
fâcea posibilă o a doua recoltă, toamna. 
Primele comunităţi s-au organizat în două 
regate: cel al Egiptului de Sus, în partea din 
amonte a fluviului, şi cel al Egiptului de Jos, 
care ocupa delta. In Egiptul de Sus, favo-
rizat de contactul cu alte populaţii prin 
schimburi comerciale, s-au dezvoltat 
ocupaţiile artizanale, printre care 
ţesătoria, prelucrarea fibrelor 

▼ SFINXUL Şl PIRAMIDA LUI KHEOPS 
AU RÂSARIT DIN CÂMPIA GIZEH, INVECINATĂ 

ASTÂZI CU ORAŞUL CAIRO, CAPITALA EGIPTULUI. 

vegetale, sticlăria şi metalurgia. în Egiptul 
de Jos, condiţionat mai mult de revărsă-
rile Nilului, s-au dezvoltat, cu precădere, 
agricultura şi activităţile colaterale. Mulţi 
ani, conform tradiţiei, aceste două regate 
s-au aflat în competiţie, până când au fost 
unificate, în jurul anului 3000 î.Hr., de un 
suveran cu numele de Menes, legendarul 
fondator al primei dinastii de faraoni. 
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3000-500 î.Hr 

Pontus Euxinus 
(Marea Neagră) 

Angora 
(Ankara 

CIVILIZAŢII MESOPOTAMIENE 

I 1 Hitiţi 
1 > (cca 2000-1200 î.Hr.) 

Vechiul regatal hitiţilor 
L—! (secolul al XVII Î.Hr.) 

I 1 Asiria 
1 1 (ccal592-745 Î.Hr.) 
i 1 Regatul Babilonului 
I 1 (cca 1592-745 Î.Hr.) 
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Babilon 

Situat pe fluviul Eufrat, la 90 km sud de Bagdadul de azi, în Irak, şi atestat din vremuri 
preistorice, Babilonul a trăit prima perioadă de splendoare sub amoriţi şi apoi 
sub regele Hammurabi, pe la 1750 î.Hr., când devine capitala primului Imperiu 
Babilonian. Istoricii relatează despre splendoarea grădinilor sale suspendate, realizate 
pentru frumoasa regină Amitis, soţia suveranului Nabucodonosor II (605-562 î.Hr.). 

T BASORELIEF ASIRIAN: UN SACERDOT IN FAŢA ARBORELUI SACRU 
AL VIEŢII. ARBORELE MISTIC, GRIFONUL, TAURUL ÎNARIPAT Şl ALTE 

ANIMALE FANTASTICE ERAU SIMBOLURI ORNAMENTALE FOARTE COMUNE, 

MAI ALES ÎN PALATELE CAPITALEI ASIRIENE, NINIVE. 

Sumerienii 
Prima civilizaţie care s-a dezvoltat în 
Mesopotamia a fost a sumerienilor, o popu-
laţie de origine necunoscută (în orice caz, 
nesemită) stabilită între Tigru şi Eufrat pe la 
3000 î.Hr. Această populaţie, spre deosebire 
de egipteni, nu s-a organizat într-un stat 
unitar, ci s-a divizat în oraşe-stat, fiecare cu 
propriile legi şi cu proprii suverani, reprezen-
tând astfel prima formă de organizare statală 
din istorie. 

Babilonienii şi asirienii 
Babilonul, unul dintre aceste oraşe-stat, a 
reuşit în 1750 î.Hr., sub conducerea regelui 
Hammurabi, să cucerească un vast teritoriu 
şi s-a constituit în primul imperiu din zona 
mesopotamiană. Cu această ocazie, regele a 
cerut inscripţionarea, cu litere cuneiforme, pe 

STATUETE FUNERARE 
In mormitele faraonilor sau 
ale personajelor importante erau 
puse adesea statuete care înfăţişau 
oameni de rând în diverse activităţi 
comune, cum ar fi spălarea rufelor 
sau frământarea pâinii; acest lucru 
simboliza condiţia de sclavie 
a castelor inferioare faţă 
de cele superioare. 

un monolit (astăzi la muzeul Luvru 
din Paris), a celor 282 de legi de 
drept public şi privat care reglemen-
tau viaţa imperiului. După moartea 
lui Hammurabi, în această zonă au 
venit alte populaţii, până când una 
din cele coborâte din munţii din 
nord s-a impus în faţa celorlalte: 
asirienii, războinici feroce care au 
cucerit Mesopotamia şi au ridict 
un nou imperiu. Capitala lor era la 
Ninive; vreme de câteva secole au 
rămas stăpânii regiunii. 

ARTĂASIRIANĂ 
Basorelieful, tehnică artistică între 
pictură şi sculptură, a fost utilizat 
mai întâi de asirieni pentru redarea, 
ca într-o carte, a faptelor regilor sau 
a unor scene domestice. 

Hitiţii 
De la sfârşitul mileniu-
lui III, s-au stabilit în 
Anatolia (Turcia de azi) 
hitiţii, o populaţie indo-
europeană capabilă să 

< STATUETÂ EGIPTEANĂ DIN TERACOTĂ VOPSITÂ 

REPREZENTÂND O FEMEIE CARE FRĂMANTĂ PÂINEA. 

prelucreze fierul şi fiind astfel dotată cu arme 
mult mai rezistente decât cele din bronz ale 
celorlalte armate ale timpului. Mai mult, 
hitiţii foloseau în bătălie şi caii înhămaţi la 
care de luptă cu roţi cu spiţe care, datorită 
manevrabilităţii lor, semănau teroare printre 
duşmani. Şi-au stabilit capitala la Hattuşaş, 
ocupând acel teritoriu până spre 1200 î.Hr. 
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6 L U M E A GREACA 

♦ Polisul ♦ 
LUMEA GREACA 

G recia secolului VIII î.Hr. se afla într-o 
situaţie foarte specială: nu era un stat 

unitar, ca majoritatea zonelorînvecinateîn 
acele vremuri, ci un teritoriu divizat într-o 
miriadă de oraşe-stat numite „polis". 
în polis, care cuprindea un centru religios 
(acropole) şi un centru economic (agora), 
loc al comerţului şi al adunărilor publice, 
s-a născut, între secolele VII—V î.Hr., o 
civilizaţie care, în secolele următoare, a 
pus bazele întregii culturi occidentale; 
filosofia, istoriografia, tragedia şi come-
dia, medicina, matematica şi muzica, aşa 
cum le înţelegem astăzi, au fost create 
sau au fost decisiv influenţate de acea 
civilizaţie. Chiar şi vocabularul nostru 
este în mare măsură compus din cuvinte 
de origine greacâ, începând cu termenul 
„democraţie" (de la demos, popor, şi 
kratos, putere) care nu indică numai un 
tip de guvern şi de organizare politică, 
ci şi un mod de gândire, de concepere a 
realităţii şi a vieţii. Polisurile greceşti, deşi 
parte a unei lumi unice prin structura 
ei, erau separate de rivalitâţi şi interese 
care le aduceau adesea în conflict pentru 
afirmarea supremaţiei individuale. Situaţia 
devine tot mai evidentă dupâ ce oraşele 
greceşti unite înfrâng un inamic aparent 
invincibil, imensul Imperiu Persan; după 
o victorie atât de semnificativă, grecii, 
în loc să formeze propria uniune, şi-au 
intensificat conflictele până la izbucnirea 
unui război dezastruos care a însângerat 
Grecia aproape o jumătate de secol şi a 
slăbit-o atât de mult încât, în 338 î.Hr., 
regele macedonean Filip II a reuşit să 
o înfrângă, realizând ceea ce Imperiul 
Persan nu reuşise. 

D U P Ă O LUNGĂ PERIOADĂ MARCATĂ DE DEVASTATOARELE 

INVAZII DIN NORD, ÎN SECOLUL VIII Î . H R . , ÎN PENINSULA 

GREACĂ AU ÎNCEPUT SĂ SE DEZVOLTE ORAŞE-STAT CARE 

AU CREAT O CIVILIZATIE CONSIDERATĂ, ULTERIOR, 

LEAGĂNUL SOCIETĂTII NOASTRE MODERNE. 

Dintre toate oraşele, două au marcat 
cel mai mult istoria greacă: Atena şi 

Sparta, eterne rivale care în Antichitate au 
constituit centrul şi simbolul a două sisteme 
diferite de guvernare. Atena, inovatoare şi 
democratică, ţinea pasul cu evoluţiile con-
tinue ale vremii; Sparta, conservatoare şi 
aristocratică, legată de o legislaţie rigidă 
şi neschimbată, contrară oricărei forme de 
noutate. Acest conflict, care a însoţit întreaga 
istorie greacă, nu era numai ideologic, ci 
ascundea o dorinţă de supremaţie care a 
ieşit la iveală odată cu războiul peloponesiac 
(431-404 î.Hr.) între Atena şi Sparta pentru 
hegemonia asupra Greciei; aproape toate 
polisurile au fost implicate în conflictul care 
a însemnat sfârşitul supremaţiei ateniene şi 
începutul crizei oraşului-stat. 

Râzboaiele greco-persane (medice) 
Regele persan Darius a declanşat în 490 îHr. 
războiul împotriva oraşelor greceşti care 
ajutaseră coloniile din Asia Mică; sigur că 
va obţine o victorie uşoară, s-a văzut curând 
nevoit să cedeze în bătălia de la Maraton. 
După câţiva ani, fiul său Xerxes a reluat 
ofensiva, dar, după victoria terestră de la 
Termopile (480 î.Hr.), flota sa a fost 
distrusă în largul insulei Salamina, 
iar armata a fost înfrântă la 
Plateea (479 Î.Hr.). 

Magna Graecia 

Acesta este numele zonei geografice 
situate în Peninsula Italică meridională 
care, din secolul VIII î.Hr., a fost colonizată 
de greci. Printre oraşele fondate de aceştia 
se numără Siracuza (733 î.Hr), Tarentum 
(706 Î.Hr.) şiAgrigentum (580 Î.Hr.). 

Cumae tfag na Gra eC/ ,Brundisium 
• BNeapole a • 
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«Posidonia # Hy'Kut 
•Elea Metapbntos 

Sybaris % , G a l ! W 

\ • 
(Cosenza) • 

Colonizarea • Segesta 
Intemeierea coloniilor pe ţărmurile Medi- seiinus Akragas 
teranei şi ale Mării Negre s-a produs în 
mai multe etape: mai întâi, oraşele din 
Asia Mică, apoi cele din Peninsula Italică, 
în special în Sicilia. Relaţiile dintre oraşul-

mamă şi colonii au fost întotdeauna 
strânse, atât politic, cât şi economic, 
deşi tocmai aceste relaţii strânse au 
dus la conflictul cu Imperiul Persan. 

< l BASOREUEF DE PE LATURA ESTICĂ A PARTENONULUI (ATENA) 

REPREZENTÂND CÂŢIVA ZEI CARE ASISTÂ LA SĂRBĂTORILE PANATENEE. 

ÎN ACEST DETALIU, POSEIDON, APOLLO Şl ARTEMIS. 
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PRONAIA (DELPHl) 

AVEA FORMÂ CIRCULARĂ. 

ASTAZI MAI SUNT INTACTE 

DOAR TREI COLOANE. 



900-338 î.Hr. 

Olimpiadele 

în oraşul sacru Olimpia se organizau o dată la 
patru anijocuri la care participau cei mai buni 
atleţi din toate polisurile. Erau probe de alergare, 
luptă şi box, iar competitorii se întreceau goi. 
Prima olimpiadă, conform cronologiei lui Eratostene, 
s-a ţinut în 776 î.Hr. (nu se ştie exact dacă aceasta 
a fost prima ediţie a jocurilor). 

<\ DISCOBOLUL. CAPODOPERĂ 
A ARTEI CLASICE GRECEŞTI, 
SCULPTATĂ DE MYRON 
ÎN 450 Î.HR., ÎNFĂŢIŞEAZĂ 
UN ATLET ÎN MOMENTUL 
MAXIMEI ÎNCORDĂRI, 
CÂND ÎŞI ADUNĂ 
TOATE FORŢELE PENTRU 
ARUNCAREA DISCULUI. 

SCULPTURA GREACĂ 
Sculptura este probabil aspectul cel mai cunoscut 
al artei greceşti, cel care exprimă cel mai bine 
idealul estetic şi perfecţiunea plastică. Doar 
o mică parte din sculpturile greceşti s-au păstrat 
pâna azi. Multe capodopere descrise de literatura 
Antichităţii s-au pierdut sau au fost grav 
mutilate, iar majoritatea lucrărilor sunt cunoscute 
datorită copiilor din perioada romană care 
le-au reprodus mai mult sau mai puţin fidel 

VASE GRECEŞTI 
Arta ceramică a fost una 

dintre cele mai tipice actitivăţi 
artizanale. In secolul VI, vasele 
erau decorate cu imagini negre, 

iar mai târziu au predominat 
figurile în roşu. Această 

tehnică, introdusă în Atena 
în 530 î.Hr., s-a răspândit în 

întreaga Magna Graecia. 

<1 AMFORĂ ATICĂ DE EXEKIAS ÎNFĂTIŞÂNDU-I 
PE AHILE Şl AIAX JUCÂND ZARURI. 

Războiul Peloponesului 
Atena, conducătoarea Ligii de la Delos, s-a 
îmbogăţit şi a acumulat şi mai multă putere 
după victoria asupra persanilor, astfel că a Pericle 
vrut să îşi extindă supremaţia asupra tuturor Cel mai important om de stat din istoria 
oraşelor Greciei. Acest proiect de hegemonie a teniană, lider al unei facţiuni politice de 
s-a lovit de rezistenţa eternei rivale, Sparta, orientare democratică, Pericle ilustrează cel 
afiată la conducerea Ligii Peloponesiace. 
Războiul a izbucnit în 431 î.Hr., iar Atena, 
după ce şi-a pierdut cel mai ilustru condu-
cător, Pericle, a suferit o serie de înfrângeri. 
In anul 404 î.Hr., asediată de flota inamică 
şi chinuită de foame, a fost nevoită sa se pre-
dea, pierzând rolul de lider al comunităţilor 
zonei egee. 

mai bine istoria oraşului său în perioada în 
care 1-a condus (461-429 Î.Hr.), numită de 
urmaşii săi „epoca lui Pericle", când capitala 
Aticii a atins maximul de splendoare şi de 
rafinament politic şi cultural. 
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LUMEA GREACĂ (secolul Vî.Hr.) 
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^ ] Macedonia 

■ Centre culturale mai importante 
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IMPERIUL PERSAN (secolele Vl-V î.Hr.) 
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(530-522 î.Hr.) 

I 1 Cuceririle lui Darius 
1 ' (522-486 Î.Hr.) 
■ i *s . " î ■ 
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L U M E A E L E N I S T I C A 

♦ Cuceririle lui Alexandru ♦ 

Fiu a\ lui Filip II, rege al Macedoniei, şi 
al Olimpiadei, principesă a Epirului, 

educat de Aristotel, Alexandru a urcat 
pe tron în 336 î.Hr. ca succesor al tatălui 
său. După ce i-a înfrânt pe tebani şi pe 
atenieni, şi-a luat titlul de comandant 
suprem al forţelor elene în lupta împotri-
va Persiei. După ce a trecut Helespontul 
(334 î.Hr), i-a înfrânt pe perşi la Granicus 
(Asia Mică) şi la Issos (333 î.Hr.). A ocu-
pat Siria şi Fenicia, a cucerit Tyrul în 
Gaza şi a ajuns în Egipt (332 î.Hr.), 
unde a întemeiat Alexandria. A obţi-
nut a treia victorie în Persia, la Arbela 
(sau Gaugamela, 331 î. Hr.), supunând 
imperiul lui Darius. A ocupat Babilonul, 
Susa, Persepolis, cu intenţia să creeze un 
imperiu mondial în care să trăiască grecii 
§i popoarele Orientului, a pornit apoi să 
cucerească India, dar, la Ifasis, afluent al 
Indului, s-a văzut nevoit să se oprească 
(324 Î.Hr.) pentru că armata a refuzat să îl 
urmeze. Victoriile sale au fost însoţite de 
răspândirea universală a culturii greceşti 
şi de integrarea elementelor culturale ale 
popoarelor cucerite. Alexandru a murit 
în 323 î.Hr. la Babilon. După moartea 
sa, regatul a fost împărţit între generalii 
(numiţi diadohi) care îl însoţiserâ în expe-
diţii. Figura sa extraordinară a inspirat 
nenumăraţi artişti şi cărturari. 

V BUST AL LUI ALEXANDRU CEL MARE. ÎN MULTE 

LUCRÂRI, CONDOTIERUL ESTE REPREZENTAT CĂLARE 

PE LEGENDARUL BIDIVIU BUCIFAL. 

LUMEA 
ELENISTICĂ 
ALIPIND GRECIEI TERIORIILE CUCERITE ÎN CÂŢIVA 

ANI, ALEXANDRU CEL M A R E A CONSTRUIT UN IMENS 

IMPERIU ÎNTINS PÂNĂ LA HOTARELE I N D I E I . 

La moartea lui Alexandru, în 323 î.Hr., 
uriaşa sa construcţie s-a prăbuşit. Din 

regatele apărute după divizarea imperiului 
a înflorit apoi aşa-numita civilizaţie elenis-
tică; ea se caracteriza prin strânsul contact 
între clasa conducătoare greacă şi popoarele 
cucerite, cu veche civilizaţie. Cel mai mare 
regat era condus de dinastia Seleucizilor şi 
cuprindea aproape toată Asia Mică, Siria, 
Mesopotamia şi Persia. Dinastia Ptolemeilor 
conducea un alt regat de mare importanţă, 
al cărui nucleu era constituit de Egipt, dar 
care cuprindea şi Cirenaica, Ciprul, Fenicia 
şi Palestina. Existau şi alte state mici, printre 
care cel al Antigonizilor, care cuprindea 
Macedonia şi câteva oraşe greceşti, şi, 
în Asia Mică, regatele Pergamului, 
Pontului şi Bitiniei. La hota-
rele extreme ale lumii 

BÂTĂLIA D E LA ISSOS 
In noiembrie 333 î.Hr., armata condusă de 

regele persan Darius, deşi de patru ori mai mare 
ca a macedonenilor, a fost înfrântă de Alexandru 
cel Mare. Era prima dată când o armată persană 

condusă personal de un rege pierdea o bătălie. 

Biblioteca din Alexandria 

Construirea sa a început în vremea 
lui Ptolemeu I Soter şi a fost încheiată 
de fiul său, Ptolemeu II, în secolul III î.Hr., 
devenind, prin imensul său patrimoniu 
de opere şi texte din domenii variate, 
cel mai important spaţiu cultural al 
timpului. Distrugerea eia fost atribuită 
de majoritatea istoricilor conflictului dintre 
împăratul Aurelian şi regina Zenobia 
din Palmira, în jurul anului 270 î.Hr. 

elenistice Agathe 

DAfUM/v, 

m «<i 
Epidamnos0 <<* 

ţt> Paestum 
Neapolis° cJara 

s 
DPella 

GE"P 
T r a c 
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Carthago 
(Cartagina 

' / i^Crotona 
— *~"o" " 

Akragas Hfflwr» • tf/ejfegion 
(Agrigero^o °Naxos 

Theba 
Corint. DAtena 

Olimpia 

Siracuza 

Bactriana, pe teritoriile de astăzi 
ale Afghanistanului, Uzbekistanului 
şi Tadjikistanului. Civilizaţia elenistică 
nu s-a datorat exclusiv locuitorilor greci 
ai regiunilor care au format imperiul lui 
Alexandru, ci şi contribuţiei oraşelor greceşti 
autonome de pe ţărmul Mediteranei. Printre 
acestea, Rhodos, Siracuza şi Marsilia. 

Regatul Seleucizilor 
La început, regatul se extindea de la 
Afghanistanul de astăzi până la Marea 
Neagră. Apoi s-au separat teritoriile 

•Argos 
•Sparta 

Kidom'a 

M e d i t e r a n ă 

Apollonia 

Tauchiras 

Euesperides'f 
Barke 

indiene, iar unii satrapi şi-au obţinut inde-
pendenţa. Majoritatea micilor teritorii au 
fost apoi cucerite de parţi. Confruntarea cu 
Roma, pornită de Antioh III, s-a încheiat 
când Pompei a redus statutul regiunii la 
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<1 MOZAIC DIN CASA FAUNULUl, CREAT IN POMPEI 

INTRE SECOLELE II ŞI I t .HR., REDĂ BÂTÂLIA DE LA ISSOS, 

UNDE ALEXANDRU CEL MARE L-A ÎNVINS PE REGELE PERSAN DARIUS. 

că a controlat traficul comercial din Marea 
Egee în secolul III î.Hr. Oraşul a devenit un 
important centru maritim, comercial şi cul-
tural. Aici se aflau celebre şcoli de filosofie, 
ştiinţă, literatură şi retorică. 

Bactriana 
Veche regiune a Asiei Centrale, între lanţul 
muntos Hindu Kush şi fluviul Amu-Daria 
(anticul Oxus), Bactriana a fost ocupată 
în 329 î.Hr. de Alexandru cel Mare; după 
moartea acestuia, regiunea a devenit parte a 
Imperiului Seleucid până în 256 î.Hr., când 

Locuit încă din epoca arhaică, oraşul a satrapul Diodot a creat regatul indepen-
înflorit în epoca elenistică şi a devenit capi- d e n t Bactriana. Distrusă pe la^30 î.Hr^de 
tala regatului dinastiei Attalizilor (241-133 incursiunile triburilor nomafjg din bazinul 
Î.Hr.). Oraşul a fost un centru artistic foarte Farganei, regiunea a devenit regat irido-scit 
important, biblioteca sa rivalizând cu cea din s u b 4m&* Kushana şi a prosperat până la 
Alexandria. inyajria Sas^inizilor (secolul II)<-ln secolul 

VI a fost jrtarcată de heftaliţi, iar la sfârşitul 
Rhodos secolului VII, de arabi. Din secolul VHL.a 
Insula avea puternic^ legături culturale şi ( intrat î o ^ r a de influenţă a islamului. 
comerciale cu Pto^a^ii din Alexandria, astfel 

S M M A I I 

323-31 Î.Hr. 

ELENISMUL 
Tradiţional, această perioadă este plasată între 
anul morţii lui Alexandru (323 î.Hr.) şi bătălia 
de la Actium (31 î.Hr.), fiind o perioadă de 
răspândire a limbii şi culturii greceşti în Asia. 
Termenul a fost introdus de istoricul Gustav 
Droysen, pentru a individualiza epoca numită 
iniţial „alexandrină". 

provincie romană, în 64 î.Hr. Capitala aflată 
la Antiohia încă din epoca imperială a rămas 
un centru cultural important. 

Pergam A ARTA MOZAICULUL ERA ÎNFLORITOARE LA PERGAM. CEL MAI CELEBRU 

MOZAIC ESTE CEL REALIZAT DE ARTISTUL SOSOS ÎN SECOLUL II i.HR., 

CITAT 51 DE PLINIUS CEL BĂTRÂN IN NATURALIS HISTORIA. 

/ & " ' ■ 

Alexandria Escliata 
* (Hodzent) 

J lJ 
, | s t r o s Pontus Euxinus 
• Kaltatis ^ a r e a /Veaffră^ 

• Odessos Sinops 

Apullonia HeraclgiT 

•Milet* 

hn > S . 
Lindos 

Alexandria 
Daphnai 

Ancyra * 
Ankara) fif ' , ? 

1 Alexanr. 
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ria 

* Tarsos 
Antrdriia* • Alep^1 

Cipru r 

Arad ,• 

Byblos. 

Sidon 

Tyr,» 

• 
Damasc 

Gaza» ['lerusalim 

■ Memptiis 

P T 

Teba 

LUMEA ELENISTICĂ 

^ ] Regatul Macedoniei 

"~_" j Pergam(240î.Hr.) 

^ ] Regatul seleucid ~ | Regatul ptolemeic 

î_*_"j Regatul attalizilor din Pergam (188-133Î.Hr.) 

I ; * _ | Cuceririle parţilor şi date l_f_J Cuceririle regatului greco-bactrian şi date 

Alte teritorii elenistice 

□ comrS 'on i z i l o r WM Oraşe greceşti libere 

n n Oraşe principale ° Colonii elenistice 

Teritorii ale 
oraşelor-stat 

Sunt cunoscuţi astfel 
succesorii lui Alexandru 
cel Mare care, după moartea 
tânărului rege macedonean, 
şi-au împărţit imensul imperiu 
cucerit de el. Din disputele 
lor, care au durat ani întregi, 
s-au născut diferite regate. 
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10 I M P E R I U L R O M A N 27 î.Hr.-476 d.Hr. 

♦ Roma ♦ 

Legenda spune că la 21 aprilie 753 î.Hr., 
gemenii Romulus şi Remus au fondat 

un oraş pe malurile râului Tibru, destinat 
să devină putere dominantă a lumii pentru 
mai mult de un mileniu. Este foarte pro-
babil ca păstorii latini să fi fost, în timpuri 
uitate, întemeietorii primelor colibe de 
pe Insula Tiberină, unde râul este cel mai 
uşor de trecut; favorizată de poziţia sa 
strategicâ în traversarea de la nord la sud 
a Peninsulei Italice, Roma s-a dezvoltat 
repede, iar în 509 î.Hr. locuitorii săi i-au 
alungat pe conducătorii etrusci şi au 
fondat o republică. în secolele următoare, 
romanii şi-au extins stăpânirea în întreaga 
peninsulă; astfel a devenit inevitabilă 
confruntarea cu o altă putere dominantă 
în Mediterana: Cartagina. După acest 
conflict, Roma s-a afirmat ca mare putere 
a Mediteranei, dar pasul decisiv, cultural 
şi social, a fost cucerirea Greciei. Luptele 
interne şi extinderea excesivă a teritoriului 
vor determina Roma să transfere pute-
rea unui singur om: Octavian Augustus 
(16 ianuarie 27 î.Hr.). După douâ secole 
de relativă linişte, imperiul a început să se 
clatine sub loviturile populaţiilor barbare 
venite dinspre graniţele orientale; sfârşitul 
Imperiului Roman a fost pecetluit în 476, 
odată cu căderea ultimului împărat roman 
al Occidentului, Romulus Augustulus, 
urmată de autoproclamarea şefului barbar 
Odoacru ca guvernator al Italiei. 

rliwwMrMioMiM 
CONDIDîîffiîG^MMtfs 
DVODEQYADMCMăSQyE 

îmMKiosfoiikoăm 
îoyi/anRtecoNsiaAViT 
mcfflvsmpMowhh 
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A ELOGIU LUI ROMULUS, FONDATORUL LEGENDAR AL ROMEI , 

ÎNTR-UN EPIGRAF DE PE FAÎADA EDIFICIULUI PREOTESEI 

EUMACHIA DIN POMPEI. 

IMPERIUL ROMAN 
LUNGA PERIOADĂ A PvĂZBOAIELOR CIVILE S~A 

ÎNCHEIAT CU VICTORIA LUI OcTAVIAN, PROCLAMAT 

DE SENATUL ROMAN, LA 6 IANUARIE 2J Î . H R . , 

IMPERATOR; EL A PRELUAT TITULATURA 

DE AUGUSTUS. A C E S T EPISOD A MARCAT / ' ' 

ÎNCEPUTUL EPOCII IMPERIALE. / 

Pe măsură ce Roma îşi lărgea teritoriul, J ' i » ' 

s-au adâncit şi diferenţele de opinie din- / 
tre Senat şi clasa emergentă, contraste ieşite / . Brwantium 
repede la suprafaţă în numeroase războaie 
civile. Primul a fost cel între Sulla şi Marius, 
apoi între Caesar şi Pompei, apoi între urmaşii 
lui Caesar, Antoniu şi Octavian. Organizarea 
republicană se dovedea ineficientă ca formă 
de guvernare a unui teritoriu atât de vast, 
astfel că aducerea la putere a unui singur 
conducător care să poată lua decizii rapide 
şi să asigure continuitatea guvernării a 
devenit o necesitate. 

°â/f *</n 

, "'v: 

/ 
Glevum» 

(Glowchester) 
Londinii 

luliomagus* 

OBurdigs 

Bracara Augustar' 

J 

Pamplona 
Tolosa 

Felicitâs$ulia ' 

Pax falia? 

Imperiul 
Una dintre primele decizii ale lui 
Octavian Augustus a fost aceea de a 
împărţi imperiul în 41 de provincii 
pe două categorii: una a provinciilor 
paşnice, unde nu era nevoie de tru-
pe, afiate sub controlul Senatului; 
alta a provinciilor recent cucerite, 
afiate sub conducerea directă a 
împăratului, guvernate de oamenii 
săi de încredere, unde era nevoie de 
prezenţa permanentă a legiunilor. Chiar 
şi Peninsula Italică a suferit o reorga-
nizare în 11 regiuni împărţite conform 
unor criterii geografice-naturale. 

Urmaşii lui Augustus 
Structura pe care Augustus şi-a construit 
puterea punea problema succesiunii. Astfel, 
s-a stabilit criteriul succesiunii dinastice, prin 
care puterea trecea în mâinile unui membru 

\Templum Herculis 
^ Gadira? 
\ \ 

\ S a l a 

.Saragosa " 

^Tarrî 
• Saguntum 

Valentia M 

Nova Carthago 
Tingis 

Melilla 

G ET U ^ 

IULIUS CAESAR 
Succesul militax în Gallia şi 

faima i-au atras invidia altor 
conducători, ducând la o primă 

confruntare cu Pompei. După 
înfrângerea acestuia, a fost 

proclamat dictator pe viaţă, dar a 
fost ucis la Idele (15) lui martie 

44 î.Hr. în urma unei conspiraţii 
puse la cale de Brutus şi Cassius. 

<1 BUSTUL LUI CAESAR. OPERA ESTE 

EXPUSĂ LA MUZEUL DE STAT DIN BERLIN. 

al familiei împăratului decedat. Acest prin-
cipiu a fost aplicat în secolul I d.Hr. şi a 
vizat dinastiile Iulio-Claudiană şi Flaviană. 
Odată cu moartea lui Nero şi cu sfârşitul 
dinastiei Iulio-Claudiene, după un an de 
război civil între pretendenţii la titul de 

Răspândirea creştinismului 

Odată cu naşterea imperiului a apărut şi o nouă religie, bazată pe predicile lui Isus. Romanii, 
toleranţi faţă de religiile popoareior cucerite, i-au respectat la început şi pe creştini, dar când aceştia 
au refuzat să /7 acorde împăratului omagiul cuvenit, au fost consideraţi trădători şi persecutaţi. 
Edictul general de toleranţă emis în anul 311, la Nicomedia, de către împăratul Galeriu, şi apoi 
confirmat în 313 de Constantin prin Edictul de la Milano, a marcat finalul persecutării creştinilor. 
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împărtirea imperiului 

împăratul Diocleţian a ordonat în anul 293 d.Hr. 
împărţirea imperiului în două părţi: una occidentală 
şi una orientală. Din cauza problemelor interne, partea 
occidentală se prăbuşeşte în anul 476, dată de la care, 
prin convenţie, începe Evul Mediu; partea orientală 
supravieţuieşte până în anul 1453, când oraşul 
Constantinopole cade în mâinile turcilor otomani. 

s c i T i 

genton 

Vindonfes 

Jiimim ,-

Mediolanum 

i Sugusiuw „ 

Genuax,,, 

' Massilia A r ' e t i i m > 

Noricurr, 
Aquileia 

r o r , a Siscia 

Albalulia / N , 
O 

Ulpia Traiana 

■ Ravenna' , <? SingWnft-ffl-A 
Salona &/ ) V ^ ^ — ' 

A \ O % ( O D m a r e a T ra c i a 

Ancona vyj Naissus ' • Deultum 
•Ausculum Ph.lippop.olis e 

•Chersones 

O Constanţa Pontus Euxinus 

(Marea Neagră) 

/-^~ Sinops 

Romă* Beneventum DyiffachiunVScupi ^pj-jijp-joj 

Caralis 

O 
jîarthagQ 

4 / . 

Neapole,» 

Panormus 

Marsala 

Brundisium 

Tarentum 

•^•Gosenza 

'Rhegium 

OSiracuza 

Apolloni. 

- 1 . ^ x < Tesalonic 'Sestus 

Pergam 

Nikopolis Atena 
O • 

Corint 
O 
Efes 

Sparta 

Knossos 

Gortyna Creta 

^Nicomedia 
•Ancyra 

Cesarea^ Samosata 
Cappadociae • 

>Sardes .Ţars Carre 
Attalia O 

O • Antiohia 
Selinus . t, 

'Rhodos Cipru 

Paphos^ Tyr 

M a r ţ a Mediterană 

CyrefTC^ 

Cirep 

Catabamus 
IvTaior. 

Alexandria 

m 

V TEMPLUL LUI SATURN ESTE CEL MAI VECHI 
SANCTUAR AL ROMEI REPUBLICANE DUPĂ 
CEL DEDICAT LUI IUPITER CAPITOLINUL. 

Damasc, 
Caesarea [ 
Maritima» j „ 

, .Gera 
lerusalim 

Pelusium «pel \> 
■_ 

Heliopolis A q ^ a ' 

Memphis 

. Impărţirea imperiului sub 
I ! Diocleţian (305 d.Hr.) ^ * J J Fortificaţii periferice 

Capitale sau sedii 
aleîmpăraţilor O Sedii ale guvernatorilor 

:--^m 

FORUL ROMAN 
Era un amplu spaţiu deschis în care vechii 
romani se întâlneau pentru a discuta afaceri 
sau doar pentru a sporovăi. 

principe (69 d.Hr.), puterea a fost preluată de 
Vespasian din dinastia Flavienilor. In seco-
lul II, odată cu regimul lui Nerva, s-a trecut la 

principiul succesiunii prin adopţie, în baza 
căruia împăratul adopta succesorul dorit, 
ales după meritele şi calităţile sale. 

Criza imperiului 
După moartea lui Marc Aureliu 
(180), a început declinul, iar imperiul 
a fost măcinat de lupte sângeroase 
între legiunile care voiau să impună 
împăraţi. Armata, cu tot mai mulţi 
soldaţi străini, presiunile populaţiilor 
limitrofe, dezordinea şi corupţia au 
constituit lovituri decisive pentru o 
formă de organizare incapabilă să 
controleze evenimentele. 

NERO 
Ultimul împărat 

Iulio-Claudian, Nero a fost 
o figură controversată 

a epocii imperiale. După 
o primă perioadă de bună 

guvemare, a demarat o politică 
antisenatorială care a dus la 

moartea multor notabili acuzaţi 
de trădare. Nemaiputând 

împiedica o revoltă, i-a ordonat 
unui sclav să îl ucidă. 

< I BUSTUL IMPĂRATULUI NERO, 
„SALA ÎMPÂRAŢILOR", 

MUSEI CAPITOLINI, ROMA. 
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1 2 R E G A T E L E B A R B A R E 

♦ Invaziile barbare ♦ 

Populaţiile de \a marginea imperiului 
erau numite „barbare", cuvânt gre-

cesc pentru „străin" sau „necivilizat", 
care evidenţia sentimentul de superiori-
tate pe care şi-l atribuiau romanii. Totuşi, 
raporturile cu Roma nu erau mereu 
conflictuale; adesea, imperiul s-a folosit 
de aceste populaţii pentru reîntregirea 
legiunilor sau cultivarea zonelor care altfel 
ar fi rămas pustii în lipsa mâinii de lucru. 
Situaţia s-a complicat când hunii, de 
origine mongolă, s-au mutat din stepele 
Asiei şi au venit spre vest; populaţiile 
alungate de aceştia s-au mutat în masă 
spre graniţele imperiului şi, nemaiputând 
să se apere, au năvălit la rândul lor 
în imperiu, dând naştere fenomenului 
cunoscutîn istorie ca „invaziile barbare". 
în această perioadă, partea occidentală 
a imperiului trecea printr-o gravă criză 
politică: împăraţii se succedau rapid şi 
îi înfruntau mai degrabă pe duşmanii 
interni decât pe cei externi, în condiţiile în 
care oricum nu erau capabili să controleze 
un teritoriu atât de vast. Din acest motiv, 
unele tehtorii au fost abandonate de legi-
uni (printre ele a fost şi Britannia, în 410), 
iar în scurt timp întregul imperiu avea 
să se clatine sub loviturile popoarelor 
cotropitoare. După înlăturarea ultimului 
împărat, Romulus Augustulus, de către 
Odoacru, şeful barbarilor din peninsulă, 
aceste populaţii s-au stabilit în diferite 
regiuni ale Europei occidentale; ostrogoţii 
în Italia, vizigoţii în Peninsula Iberică, 
francii în Gallia, formând apoi regatele 
romano-barbare. 

REGATELE BARBARE 
I N 4 7 6 ESTE ÎNLĂTURAT ULTIMUL ÎMPĂRAT ROMAN AL 

OCCIDENTULUI, IAR PE RUINELE IMPERIULUI APAR REGATELE 

GUVERNATE DE POPULATIILE VENITE DIN EST - FRANCII, VIZIGOTII, 

VANDALII, OSTROGOŢII, BURGUNZII, SAXONII - , CARE AU PRODUS 

PRIMA FRAGMENTARE A TERITORIULUI EUROPEAN. 

Deşi traumatizantă, înlăturarea ultimului 
împărat al Occidentului nu a reuşit să 

delimiteze net două epoci istorice, deşi speci-
aliştii consideră această dată ca sfârşitul lumii 
antice şi începutul epocii medievale. Puterea 
statului se dezagregase în favoarea altor forţe 
care guvernau teritoriul: Biserica şi papa, 
care au acumulat roluri tot mai mari mai 
degrabă în conducerea politică, nu religioasă, 
şi marii proprietari de pământuri, care pro-
duseseră o autentică aristocraţie latifundiară. 
Acestea erau forţele cu care invadatorii s-au 
confruntat şi cu care au stabilit regulile de 
convieţuire în noile realităţi statale. 

Francii din Gallia 
Francii, stabiliţi încă din secolul III în 
bazinul Rinului Inferior, după ce au fost 
supuşi de romani, şi-au asumat rolul de apă-
rători ai graniţelor imperiului. La prăbuşirea 
acestuia, regele franc Clovis, fondatorul 
dinastiei merovingiene, 1-a înfrânt în 486, 
la Soissons pe Aisne (Picardia) pe Sagrius, 
ultimul guvernator roman în Gallia, şi a 
întemeiat un regat care se întindea de la 
Pirinei la Rin. In 497 s-a convertit, alături 
de poporul franc, la creştinism şi de atunci 
merovingienii au devenit puternici apărători 
ai Bisericii şi ai papei. 

ADRIANOPOLE 
In 378, vizigoţii conduşi de 
Fritigern, au înfrânt armata 

romană: împăratul Valens 
şi 20 000 de soldaţi au pierit 

pe câmpul de luptă. 

< UN DETALIU PE SARCOFAGUL 

LUDOVISI (PALATUL ALTEMPS, 

ROMA) CU SCENE DE LUPTÂ ÎNTRE 

BARBARI Şl ROMANI. 

Vizigoţii din Spania 
La moartea lui Teodosiu, în 395, vizigoţii 
au rupt pacea cu imperiul; după invadarea 
Italiei, s-au mutat spre vest, unde regele 
Vallia a cucerit o bună parte a Peninsulei 
Iberice şi a Galliei meridionale, fon-
dând un regat vizigot cu capitala la 
Toulouse. în ciuda serioaselor 

BRITANNIA 
Nereuşind să stăvilească 
incursiunile frecvente ale 
picţilor şi scoţilor din nord, 
împăratul a decis în 410 
să retragă legiunile şi să 
abandoneze Britannia. 

REGATUL 
SUEBIL0R 
' • r' 

Bracra 

Londinia 

REGATUL 
LUI SIAGRI 

K^/Ui re l ian i» 

Poitiers.-/ \ | 

Borde&ux 

%. Are 

*8K 

Saragosa 

Lisabona. Toletum ; \ 

REGATUL 
VIZIG0TIL0R 

Toulouse 

• Barcino 
''Tarraco 

Gades 

TingisV 
Ttartagena 

Cezareea 

R 
VAI 

Populaţie germanică, originară probabil 
din Suedia meridională (Gotaland) şi din 
insula Gotland, stabilită în mai multe valuri 
pe malul stâng al Dunării. Aici s-a separat 
apoi în ostrogoţi, adică goţii orientali, 
stabiliţi între Donul Inferior şi Nistru, 
şi vizigoţi, adică goti occidentali, stabiliţi 
între Nistrul Inferior şi Dunăre. 
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476-700 

A FOIŢĂ DE AUR REPREZENTÂNDU-L PE REGELE AGILULF, MONTATÂ 

PE PARTEA FRONTALÂ A UNUI 0fK tONGOBARD DECORAT CU 0 SCENÂ 

DE TRIUMF ŞI REALIZAT DIN BflONZ SUFLAT CU AUR. 

dificultăţi int#rne şi externe, regatul a rezistat 
până în 711, când armatejte rrîusulmane au 
invadat Peninsula Ibejfjcă şi 1-au ucis pe 
ultimul rege, Roderic. 

ORFEVRĂRIE LONGOBARDÂ 
Longobarzii, trib germanic de origine 

scandinavă, au ajuns în Italia în jurul anului 
570. Erau maeştri în modelarea formelor 

de aur şi în prelucrarea metalelor. 

Ostrogoţii din Italia 
In 488, Teodoric, aflat în fruntea ostrogoţilor, 
a traversat Alpii şi 1-a înfruntat pe Odoacru 
în apropiere de Pavia. După înfrângerea 
rivalului, a creat un regat romano-barbar în 
peninsulă folosindu-se mai ales de sprijinul 
aristocraţiei romane, foarte conştient de 
valoarea culturii latine şi preocupat să-i 
păstreze patrimoniul. Singura problemă a 
fost chestiunea religioasă, căci ostrogoţii erau 
creştini de doctrină ariană, nerecunoscuţi de 

LIMES 
Cuvântul provine din latinescul „linie de 

graniţă"; structura era formată dintr-o serie de 
fortificaţii care protejau teritoriile imperiului. 

Astăzi, termenul identifică în special construcţia 
de 584 km care se întinde în Germania, de la 

Rheinbrohl pe Rin până la Kelheim pe Dunăre. 

Biserica Romei. La moartea lui Teodoric, 
relaţiile cu împăratul Occidentului s-au 
înăsprit şi a fost nevoie de intervenţia împă-
ratului oriental Iustinian pentru înfrângerea 
regatului ostrogoţilor. 

Cel mai cunoscut dintre barbari a fost 
Attila, regele hunilor, supranumit „biciul 
lui Dumnezeu". în 452, după înfrângerea 
din Gallia în bătălia din Câmpiile Catalaunice, 
a ajuns în Italia, unde a distrus mai multe 
oraşe din regiunea Veneto, printre care 
Aquileia; a ajuns până la Mincio, dar s-a 
retras, aşa cum spune tradiţia, după ce 
a primit o delegaţie condusă de papa Leon I. 
întors în Pannonia, a murit în anul următor. 

ITUL r1 

V/ILOR 

A CU ODOACRU, PRIMUL REGE BARBAR, 

ESTE ASOCIATĂ iN GENERAL CÂDEREA IMPERULUI ROMAN DE APUS 

DIN ANUL 476 D.HR. DEŞI ERA ARIAN, S-A ARĂTAT FOARTE TOLERANT 

FAŢĂ DE ALŢI CREŞTINI, IAR ÎN CHESTIUNILE DE POLITICĂ INTERNĂ 

A FOST UN BUN GUVERNATOR. 
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14 C H Î N A Şl I N D I A 

♦ Orientul ♦ 

In timp ce în bazinul Mediteranei se 
dezvoltau civilizaţiile egipteană, apoi 

greacă şi mai târziu romană, în Orient 
s-au remarcat două mari civilizaţii, una, 
pe subcontinentul indian, iar cealaltă în 
vastul teritoriu al Chinei de azi. Odată 
organizate în forme statale, şi popoarele 
de aici au lăsat grija administraţiei în 
mâinile unui suveran cu putere aproape 
absolută. Diferenţa substanţială dintre 
Orient §i Occident constă în rolurile asu-
mate de religia celor două lumi. De fapt, 
dacă în zona mesopotamică şi medite-
raneeană religia constituie o expresie 
directă a statului, cu o clasă de sacerdoţi 
care răspunde doar în faţa suveranului în 
gestionarea puterii, în Orient experienţa 
religioasă devine o chestiune aproape 
privată şi nu influenţează decisiv decizi-
ile politice şi sociale. în China antică nu 
existau sacerdoţi; suveranii apelau adesea 
la sfaturile filosofilor şi ale înţelepţilor. 
Această modalitate de a înţelege religia 
ca pe o dimensiune privată a influenţat 
şi influenţează şi astăzi aceste popoare: 
religiozitatea este o componentă esenţi-
ală a omului oriental, care simte profund 
armonia universală a lumii în care totul 
este întrepătruns şi în care orice lucru are 
rolul său. 

V MARELE ZID CHINEESC. ZIDUL A FOST CONSTRUIT 

DIN PORUNCA IMPĂRATULUI SHI HUANGDI 

PENTRU ÎNGRĂDIREA INVAZIILOR MONGOLE. 

CHINA ŞI INDIA 
ORIENTUL, ABIA IEŞIT DE SUB INFLUENŢA LUI 

ALEXANDRU CEL M A R E , A TRĂIT UN MOMENT 

FOARTE IMPORTANT ODATĂ CU AFIRMAREA 

DINASTIEI MAURYA ÎN I N D I A ŞI UNIFICAREA 

ÎNTREGII C H I N E SUB CONDUCEREA PRIMULUI 

MARE ÎMPĂRAT, S m H U A N G D I . DINASTIAMAURYA 
Este dinastia care a condus India între 

321 şi 185 î.Hr., fondată de Chandragupta. 

De-a lungul fluviilor Ind şi Gange, în 
partea indiană, şi între Huang He 

(Fluviul Galben) şi Xi Jiang, în China, au afirmat ca un stat puternic şi a reuşit să 
apărut prime aşezări umane şi primele forme cuce,rească un teritoriu întins din Punjab 
sociale, care cu timpul şi-au luat o formă de în Bengal. Fondată de Chandragupta în 
organizare comparabilă cu cele occi4enj^^has

; 321 iHr . , dinastia a atins apogeul sub Aşoka 
(268-232 î.Hr), un rege cu două chipuri: 

India 
După invazia arienilor (circa 
1500 î.Hr.), s-au format multe 
regate mici, dar abia clupă 
venirea dinastitei Maurya pe 
tronul din Maghada^sMdia s-a 

I 

Marea 
Arabiei 

Barygaza 

Simyla 

Ujjain 

Hastinapura 

Ahitschatra 

Mathura iPatana 

MAGADrlHm 

Kausambi' 'Kasi Pataliputra 

'Sanchi 

Mahismati 
I M P E R I U L 

M A U R Y A 

Pratishtana 

D e c c a n 
-4/k 

i^ 

Tamralipti 

Golful 
^ "shishupalgarth Bengal 

°«*A Alosygni 
Amaravati 

Muziris <* ^-
Madurai 

\ Sopatama 

Keralaputra 
^ 

ţsriLma 
Tamraparrti 

Oceanul 
Indian 

IMPERIUL MAURYA jsec, III î.Hr.) 

I 1 Vechea civilizaţie a Indului 
! (1500-400î.Hr.) 

I 1 Regatul lui Chandragupta 
I 1 (322Î.Hr.) 

I—^i Regatul lui Aşoka 
1 ! (273î.Hr.) 

^ Extinderea imperiului 
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1500Î.Hr.-200î.Hr. 15 

< LEII LUI AŞOKA, EMBLEMA INDIEI. LEII DECOREAZÂ CAPETELE 

COLOANEI PE CARE REGELE MAURYAN A RIDICAT-0 LA 5ARNATH, 

LOC AL PRIMEI PREDICI A LUI BUDDHA. 

un teribil războinic capabil să cucerească 
întreaga Indie şi un legislator blând, capabil 
să guverneze un stat atât de mare. 

China 
Aproape simultan cu invazia arienilor în 
India (1500 î.Hr.), în China s-a afirmat 
prima dinastie dominantă, Shang, rămasă 
la putere cam 500 de ani, în timpul căreia 
s-au răspândit scrisul, cultivarea orezului şi 

Marele Zid Chinezesc 

Pentru protejarea Chinei de invaziile 
populaţiilor nomade din nord, împăratul 
Shi Huangdi a poruncit ridicarea unui 
impunător zid care să lege fortificaţiile 
oraşelor din nord. Construcţia originală, 
lungă de 2 500 km, a fost distrusă 
în secolulXII de mongoli. A fost 
reconstruit şi extins de dinastia Ming 
între 1371 şi 1644, iarastăziare 6 000 km. 

' Wanghsien 

Marea 
Galbenă 

< PARTE A UNUI 

BASORELIEF, 0 POSIBILĂ 

REDARE A UNEI SCENE DIN 

VIAŢA LUI BUDDHA. 

BUDISMUL 
Mărturiile istorice 

despre viaţa 
lui Siddharta 

Gautama sunt 
puţine şi greu de 

plasat în timp. Este 
aproape imposibilă 
stabilirea unor date 

precise. 

industria textilă, mai ales cea a prelucrării 
mătăsii. Pe la 1000 î.Hr., nobila familie Chou 
a înlocuit familia Shang şi a deţinut puterea 
şase secole, până când unitatea formală a 
teritoriului s-a dizolvat şi diferitele regate şi 
principate ale vechii Chine s-au luptat pentru 
dominaţie; această perioadă se numeşte cea a 
„Statelo'r Combatante" (403-221 Î.Hr.). Cel 
care a încheiat această perioadă de anarhie 
militară a fost un rege din dinastia Qin, Ying 
Zheng, care, în 221 î.Hr., după ce a înfrânt 
şi cucerit toate celelalte state rivale, şi-a luat 
numele de Shi Huangdi (Primul Impărat), 
nume sub care a intrat în istorie. In cei zece 
ani ai domniei lui, a organizat administrativ 
teritoriul, a impus un stil unic de scriere 
şi aceleaşi sisteme de măsură, a construit 
drumuri pentru dezvoltarea comerţului şi a 
demarat construcţia Marelui Zid pentru a-şi 
proteja ţara de incursiunile populaţiilor din 
nord. La moartea sa, a fost depus într-un 
vast mormânt supravegheat de mii de soldaţi 
din teracotă. 

Hungchao# 

lcheng, We 

Pin 
QIN 

CH01/ "SUNGJSQU 

.. #
Taila.n9 'Changchiu T'HENG 

Loyang .rjhen 

Hao 
- - H ~ 
Bfeng 

'A" fa 

«Loi 
HAN Yangchai j .4f 

Ying». „ , I © 
S Panlongcheng 

Chiangling 'Wucheng 

R E G A T U L 
Q I N 

Wu 

Kuelchi 

CH'U formosa 

Shi Huangdi (Qin Shi Huang) 

Urcatpe tronul principatului Qin (sau Ch'ing) în 246 î.Hr, 
a înfrânt toate ceielalte State Combatante - Han, Wei, 
Zhao, Qi, Yan şi Chu - şi în 221 î.Hr. s-a autoproclamat 
împărat al Chinei (Shi Huangdi înseamnă „primul împărat 
al Chinei"), guvernând cu o mână de fier un teritoriu 
sfâşiat timp de trei secole de lupte tratricide. Imperiul 
a fost apoi divizat în 36 de regiuni, fiecare condusă de 
un guvernator. Administraţia statuluia fost centralizată 
şi consolidată printr-un amplu proces de unificare. 

V ÎN M O R M Â N T U L LUI SHI 

HUANGDI AU FOST PUŞI APROXIMATIV 

6 000 DE SOLDAŢI DIN TERACOTÂ 

ÎN MĂRIME NATURALÂ PENTRU 

A-L PAZI PE ÎMPĂRATUL CHINEZ. 

Bac Son .* «P 
# 

# 

RÂZBOINICII DE LA XIAN 
In timpul unor săpături arheologice 
din apropiere de Xian, vechea capitală 
a Chinei, au fost scoase la suprafaţă statui 
din teracotă în mărime naturală. Situl 
a fost identificat ca mormântul împăratului 
Shi Huangdi, mort în 210 Î.Hr. 

CHINA (1000-200 î.Hr.) 

^ l Primul regat Chou 

| | RegatulChoudOOOÎ.Hr.) 

i | Regatul Qin (secolul IVÎ.Hr.) 

I 1 întinderea regatului Qin 
' (210î.Hr.) 

| | lmperiulHan(206î.Hr.) 

| ProtectoratHan(59Î.Hr.) 

Marele Zid 
•—.J(300t.Hr.) 

Buddha şi Confucius 
Printr-o ciudată coincidenţă, cei doi fondatori ai 
principalelor discipline religios-morale ale conti-
nentului asiatic au fost contemporani. Confucius 
(cca 551-479 î.Hr.) şi-a construit doctrina pe 
necesitatea de păstrare a ordinii interioare a 
statului prin educarea cetăţenilor în spiritul unei 
vieţi virtuoase, prin exerciţiul autodisciplinei şi 
prin loialitatea faţă de împărat. Buddha (cca 
563-486 Î.Hr.) şi-a bazat teoriile pe valorile tole-
ranţei şi nonviolenţei. Ambii au marcat profund 
cultura si societatea chineză si indiană. 
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16 EPOCA LUI CAROL CEL M A R E 

♦ Carol cel Mare ♦ 

Afost fiul lui Pepin cel Scurt, la a cărui 
moarte (768) i-a succedat la tron 

împreună cu fratele său, Carloman. A mo§-
tenit Austrasia şi o parte din Neustria, iar 
fratele său a primit Aquitania şi Burgundia. 
în 770 s-a căsătorit cu Deziderata, fiica 
regelui longobard Dezideriu, prin politica 
matrimonială a alianţelor şi din dorinţa 
mamei sale, Bertrada. în anul următor, 
după moartea neaşteptată a lui Carloman, 
a rămas singurul moştenitor. Căsătoria 
sa cu principesa longobardă a durat 
foarte puţin - în 772 şi-a repudiat soţia 
şi s-a învrăjbit cu longobarzii, cărora, la 
indicaţiile papei, le-a declarat război; în 
773 a cucerit Pavia şi şi-a extins stăpânirea 
asupra regatului Italiei. în 775, încurajat 
de succesele din Italia, a demarat o lungă 
campanie militară împotriva saxonilor, ca 
să îi supună şi să îi convertească la creş-
tinism, o acţiune care a durat treizeci de 
ani şi s-a încheiat cu victoria lui categorică. 
Apoi a organizat o expediţie în Spania, 
dar cu puţin succes. Retragerea a fost 
dezastruoasă din cauza atacului din Pirinei 
al bascilor, care i-au masacrat ariergarda în 
care lupta şi paladinul Roland, în onoarea 
căruia a fost scris La Chanson de Roland. 
Au urmat ocuparea Istriei în 789 şi o 
serie de campanii din 791 până în 796 
împotriva avarilor şi slavilor. Regatul său 
a ajuns să se întindă de la marca Spaniei 
pe linia Pirineilor, în Franţa, Italia, Elveţia 
şi Germania. 

V CAROL CEL MARE Î N T R - 0 LUCRARE DE ALBRECHT DURER 

PĂSTRATĂ LA MUZEUL NAŢIONAL DIN NORNBERG. 

EPOCA LUI 
CAROL CEL MARE 
IN NOAPTEA DE CPVĂCIUN A ANULUI 8OO, CAROL, REGE 

A L F R A N C I L O R , A P R I M I T D E L A P A P A L E O N I I I C O R O A N A 

DE ÎMPĂRAT. C A R O L , CARE ACUM A PRIMIT ŞI APELATIVUL „CEL 
M A R E " (CHARLEMAGNE), ŞI-A ASUMAT ROLUL DE PROTECTOR AL 

BLSERICII ŞI DE CONTINUATOR AL TRADIŢIEI IMPERIALE ROMANE: 

ASTFEL, NOUL IMPERIU AVEA SĂ FIE N U M I T „SFÂNT ŞI R O M A N " . 

Imperiul Carolingian era împărţit în dis-
tricte guvernate de un conte (din latinescul 

comes, „însoţitor, tovarăş"), ale cărui princi-
pale îndatoriri erau administrarea justiţiei şi 
convocarea armatei. Conţii erau ajutaţi de 
personalul ecleziastic: viconţi şi magistraţi, 
experţii care îl asistau la procese. Din motive 
de securitate, în zonele de graniţă, comitatele 
au fost concentrate în unităţi mai ample, 
numite mărci; conduse de un marchiz, erau 
concepute pe baza autonomiei de apărare 
împotriva atacurilor externe. Deşi conţii şi 
marchizii se bucurau de o vastă autonomie, 
erau supuşi controlului exercitat de missi 
dominici, trimişii suveranului; în general câte 
doi, un laic şi un om al Bisericii, aceştia 
verificau munca funcţionarilor locah şi 
răspuneau direct împăratului. Cu 
numele de „capitulare" se indicau 
nu doar legile imperiale, ci şi 
edictele, decretele, instrucţiunile 
emise de Carol şi de cancelaria 
imperială după marile adunări con-
sultative („placiti generali"), la 
care participau împăratul şi 
principalii săi colaboratori: 
episcopi, călugări, preoţi de 
la curte, conţi, marchizi, 
missi dominici şi mari 
comandanti militari. 

BUSTUL RELICVAR AL LUI CAROL CEL MARE A 

ESTE PĂSTRAT ÎN CATEDRALA DE LA AQUISGRANA (ASTĂZI 

AACHEN). ÎN CAPELA PALATINĂ SE AFLÂ TRONUL SUVERANULUI. 

RONCEVAUX 
Populaţiile basce - în mare parte creştine, dar 
şi păgâne — au atacat şi prins în cursă, la 15 august 
778, ariergarda armatei carolingiene. In ambuscadă 
au pierit contele paladin Anselm şi contele paladin 
Roland (Orlando), duce de Bretania. Această 
înfrângere a fost apoi transpusă într-un episod 
al poemului La Chanson de Roland. 

Rolul Bisericii 
Istoria Evului Mediu nu poate fi înţeleasă 
fără considerarea excepţionalei importanţe 
acordate Bisericii. In dezordinea politică 
produsă de neîncetatele invazii şi războaie, 
structura organizatorică a Bisericii reprezenta 
un punct de referinţă pentru populaţiile lipsite 
de orice formă de conducere. In oraşe, figu-
ra principală era episcopul care a câştigat r 

astfel şi o funcţie politică păstrată multe Q^ 
secole. La sate, rolul fundamental era -jă 
îndeplinit de mănăstiri, mai ales f 
după reforma benedictină, acestea ' 
reuşind să reorganizeze chiar şi 
economic comunităţi care altfel 
riscau să se dizolve. 

CATEDRALA DE LA AACHEN 
Complexul include octogonala 

Capelă Palatină, locul 
corului gotic şi câteva 

capele plasate pe lateral. 
Aici au fost încoronaţi 

32 de împăraţi ai / 
Sfântului Imperiu / 

Roman între 813 / 
si 1531. 
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Divizarea Imperiului 

La moartea lui Carol cel Mare, imperiul 
a trecut în mâinile fiului său, Ludovic cel Pios 
(814). în 817, Ludovic le-a împărţit imperiul 
fiiloravuţi cu Emergarda: Lothar, Pepin şi 
Ludovic Germanicul; după naşterea lui Carol 
cel Pleşuv, fiul din a doua căsătorie cu Judith 
de Bavaria, a mai făcut o împărţire (829), care 
a provocat revolte ale fiilor săi împotriva lui. 
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A COROANA DE FIER OIN SECOLUL IX, ALFATĂ ÎN DOMUL UNEI 

CAPELE SPECIAL CONSTRUITE ÎN ACEST SCOP (CAPELA TEODOLINDEl). 

COROANA DIN FIER 
A fost folosită de regii longobarzi, apoi 
de Carol cel Mare şi de succesorii acestuia 
pentru încoronarea regilor Italiei. Este formată 
din şase plăcuţe de aur impodobite cu pietre 
preţioase, unite de un inel de fier. 

Insulele Shetland 
— - — * ■ « ■ - . . » . 

Bizanţul 
In timp ce, în Occident, Carol cel Mare îşi 
întemeia propriul imperiu, în partea orientală 
a Europei, Imperiul Bizantin trecea printr-o 
gravă criză politică. După ce respinsese cu 
succes un alt atac al arabilor, Bizanţul se afla în 
faţa unei sângeroase lupte religioase declanşa-
te de împăratul Leon III Isauricul, care în 726 
a emis un decret împotriva cultului imaginilor 
(iconoclastia). Timp de un secol, Imperiul 

768-843 17 

a fost chinuit de această problemă care îi 
opunea pe iconoduli (cei care se închinau 
imaginilor) şi pe iconoclaşti (cei care doreau 
să le distrugă), implicaţi în intense lupte 
fratricide, încheiate abia în 843, când cultul a 
fost definitiv recunoscut. Aceste lupte au lăsat 
urme care au slăbit puternic imperiul. 

Academia Palatină 

Curtea lui Carol cel Mare de la Aquisgrana 
(astăzi Aachen, Germania) a fost şi un 
centru cultural care i-a atras pe principalii 
intelectuali ai epocii. Aici, Carol a fondat 
o academie condusă de Alcuin din York. 
La îndemnul împăratului, Alcuin a organizat 
un sistem scolastic şi a întemeiat 
şi condus Academia Palatină (781). 
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rnntwarabur* v * '^f* 

. rachen 

R o . u e n Z , Liege 
Rennes P'iwjsiuml Awtowtfş, 

.c*c\« \Strazb>u 

v i '"■- / T f' ^Wt 
BoJrgesl £ "7""'° Bavaria Şalzburg 

"ostanza «&*& 
l \ numi .Geneva "«arca 

Milano 
Taurinum 

ALCUIN 
Provenit dintr-o familie nobilă, saxonul 

Ealhwine (Alcuin) a devenit în 766 profesor 
la şcoala din York. In timpul unei călătorii 

Jîn Italia (781), s-a întâlnit la Pavia cu Carol 
cel Mare, care 1-a invitat în Franţa (786) 
pentru a se ocupa de reforma sistemului 

de învăţământ. In 796 a devenit abate de 
Saint-Martin la Tours, unde a rămas până 

la moarte. Alcuin a fost una dintre 
figurile marcante produse de 

renaşterea carolingiană. 

ftquitania 

^ « Ţoulouse 
Arles^ 

*«C> '"""' Narbona Provence 

Batctriona s 
(Barcelpnâ) 

Itmcia^^.---' 

y Insulele Baleare 
Inn 

Ajaccio 

Karalis 

Panormus Messina 
"Regium 

•Siracuza 

M a r e Mediterană lerusalim 

Tripoli 
Alexandria 

Fusat 
(Cairo) 

<1 CAROL CEL MARE ERA ANALFABET, DE ACEEA A PORUNCIT SÂ I SE FACĂ 

UN NORMOGRAF DE AUR CU CARE IŞI PUNEA SEMNÂTURA PE DOCUMENTELE OFICIALE. 
<fe 

^; 

CAROLINGIENII 

[ | Regatul francilor (751) 

Cuceririle lui Pepin cel Scurt 

Cuceririle lui Carol cel Mare 

^ Zone de influenţă carolingiană j 
~% Maximă expansiune 

*——* carolingiană 

împărţirea de la Verdun (843) 

Regatul lui Carol cel Pleşuv 

I I Regatul lui Lothar 

j Regatul lui Ludovic 

3 Zone de influenţă bizantină 

21 Musulmani 

l ► Expansiune vikingă 

by imKobra © 



18 E X P A N S i U N E A I S L A M U L U I 
c 

♦ Mahomed ♦ 

După o copilărie plină de greutăţi, 
Mahomed (cca 570-632) a trecut 

printr-o perioadă agitată datorită căsă-
toriei cu bogata văduvă Khadija. Mai 
mulţi ani, s-a dedicat meditaţiei şi a 
ajuns la revelaţia „adevăratei credinţe" 
(islamul) pe care a început să o predice 
apropiaţilor. A intrat în conflict cu apă-
rătorii cultului tradiţional care îşi avea 
cel mai venerat sanctuar chiar la Mecca 
şi a fost constrâns să părăsească oraşul. 
împreună cu aproximativ 60 de familii 
convertite deja la religia lui, s-a mutat 
în 622 (eveniment crucial, cunoscut sub 
numele de „Hegira", adică fuga, înce-
putul erei musulmane) la Yathrib, unde 
a fondat o comunitate religioasă; oraşul 
a primit numele de Madinat an-Nabi 
(Oraşul Profetului sau Medina). Perioada 
medineză s-a caracterizat prin efortul 
constant de emancipare doctrinală a 
islamului faţă de alte religii monoteiste şi 
prin raiduri şi razii, căci grupul de discipoli 
ai lui Mahomed care s-au mutat cu el de 
la Mecca la Medina era lipsit de orice 
resurse economice. Mahomed nu a ezitat 
să pună mâna pe arme pentru a impune 
islamul, iar în 630 a reuşit să ocupe 
Mecca, ai cărei locuitori, până atunci 
ostili, s-au convertit la islam. 

A FATIHA, PRIMUL CAPITOL AL CORANULUI. 
TERMENUL ÎN ARABĂ ÎNSEAMNÂ „CEL CARE DESCHIDE CALEA" 

EXPANSIUNEA 
ISLAMULUI 
R E L I G I A ISLAMICĂ 

A TRANSFORMAT C O M P L E T 

SOCIETATEA ARABĂ, CARE 

ÎN DOAR CÂTIVA ANI S~A IMPUS 
i 

ÎN ZONA M E D I T E R A N E I , ATÂT 
MILITAR, CÂT ŞI CULTURAL. 

Populaţia săracă, dezoganizată şi cultural 
rămasă în urmă care locuia în Arabia, un 

imens deşert presărat cu câteva oaze, a reuşit 
într-un secol să supună un teritoriu pe care 
nici o putere de până atunci nu-1 ocupase 
vreodată. Rădăcinile acestui fenomen trebuie 
căutate mai ales în spiritul noii religii dezvol-
tate în secolul VII: islamul. 

Jihadul 
Forţa islamului a început să se manifeste 
imediat după moartea lui Mahomed (632), 
când succesorii săi, califii (cuvântul arab 
pentru „vicarii" profetului) au pornit răz-
boiul sfânt: Jihad. Termenul, menţionat 
în Coran, înseamnă „urmarea căii alese de 
Dumnezeu" şi este înţeles ca lupta neîncetată 
împotriva necredincioşilor pentru impunerea 
„adevăratei religii". In mai puţin de un secol, 
armatele arabe au păstruns în inima Asiei, 
supunând Imperiul Sassanid şi ajungând 
până la malurile Indului. In zona medite-
raneeană, trupele califilor s-au înfruntat cu 
Imperiul Bizantin, răpindu-i Siria, Egiptul şi 
Palestina cu IerusaUmul, considerat oraş sfânt 
şi de musulmani; doar teritoriile europene, 

Carol Martel 

Mareşal al Curţii regatului franc din 
Austrasia, a fost comandantul armatei 
creştine care i-a înfrântpe arabi, conduşi 
de Abd al-Rahman, la Poitiers (732), 
împiedicând astfel expansiunea islamului 
în întreaga Europă Centrală. 

0 c e a n u I 
A î I a n t i c 

Aquisgranâ •Kolrrj 
Pari^" C l <Colot 

CAROLINGIAN 

* *Burgos Ţ o u | o u s e Lyort* Milarro 
Lisabona 

S p,a n. 
.Arles • Ven 

Toledo 

Cordoba 

Narbona Genova' 
'Barcelona 

Sevilla 
,'Valencia 

Insulele Baleare 

NAŞTEREA LUI MAHOMED 
Miniatură păstrată la muzeul Topkapi 

din Istanbul şi datată în jurul anului 1595. 
în tradiţia iconografică, chipul profetului 

este aproape întotdeauna acoperit. In acest 
caz, şi alte câteva personaje, cu excepţia 

îngerilor, au faţa acoperită. 

Anatolia şi Constantinopolul, asediat de mai 
multe ori, dar necucerit, au rămas în mâinile 
bizantinilor. Imediat, a fost rândul coastelor 
africane să cedeze atacurilor arabilor după 
ce triburile berbere au fost înfrânte. In anul 
699, Imperiul Musulman se întindea de la 
fluviul Ind la castele Atlanticului şi depăşea 
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Sunniţi şi şiiţi 

La moartea lui Mohamed a început o îndelungată luptă pentru 
succesiune, la care a participat, printre altii, şiAli, vărul şi ginerele 
profetului. în final, învingătorul a fostMuawiya, guvernator al Siriei 
şi fondator al dinastiei Omeiazilor, iarAli a fost asasinat de un kharigit, 
un musulman disident. Din acel moment, lumea islamică s-a separat: 
pe de o parte sunniţii (ortodocşi), de alta, şiiţii (adepţii luiAli), 
care au accentuat caracterul mistic al islamului. 

EXPANSIUNE MUSULMANA (sec. VII-IX) 

, Mahomed se duce la Medina 
(data Hegirei) (622) 

□Teritorii unite 
de Mahomed (622-634) 

□ Unificarea Arabiei 
sub Abu Bakr (632-634) 

Cuceriri ale califilor 

mto OcVic cn'da Adrîanopral Constantinopol 
'Saionic 

— s «Ankara 
IMPERIULBIZANTIN 

Marea Neagră V ~ 
Sinope Trebisonda 

9re * M 

M.uca 

Mosul. .Arbela 

L i b i a 

•Tabuk 

în întindere atât irnperiul lui 
Alexandru cel Mare, cât şi pe cel \ 
roman. Sursele acestui succes atât de 
rapid trebuie căutate în forţa de impact 
a unui popor nerăbdător să se extindă, 
strâns unit de credinţa sa religioasă şi'con-
vins că moartea în războiul sfânt era urmată 
de eternul paradis. Arabii, deşi împinşi în 
războaie de credinţa lor în Allah, s-au arătat 
toleranţi faţă de popoarele cucerite şi religiile 
lor: evreii şi creştinii puteau să-şi practice 
propria credinţă cât timp plăteau un tribut, 
suspendat în cazul convertirii la islam. 

Cucerirea Spaniei 
Şi Europa occidentală a suferit 
consecinţele expansiunii arabilor: 
în 711, regatul vizigoţilor din 
Spania a fost învins. In scurt 
timp, după înfrângerea 
şi uciderea regelui 

Khaibar 

.Yathrib 
(Medina) 

□ Mecca 

EXPANSIUNE MAXIMA POLITICA Şl REUGIOASA AISLAMULUI 

•Nairan 

•San'a 
Mdka 

y 
/""' 

\ j " 
• Aden 

0 c e a n u I 
I n d i a n 

* 
MOSCHEEA 
Edificiu de cult al religiei islamice. In vechime, 
nu era rezervată exclusiv pentru rugăciunea în 
comun, ci constituia un centru polifuncţional, 
unde se exercita justiţia şi le era explicat 
credincişilor Coranul. Conform tradiţiei 
islamice, prima moschee ar fi fost construită 
de Mahomed în curtea casei sale din Medina. 

•■:! DOMUL STÂNCII DIN IERUSALIM, 
NUMIT 51 MOSCHEEA LUI OMAR. 

vizigot Roderic, arabii au ocupat întreaga 
Peninsulă Iberică, fără teritoriile septen-
trionale. Acestea le-au rămas creştinilor, 
luptători pentru împiedicarea expansiunii 
islamului. Contraofensiva organizată de 
catolici, cunoscută ca Reconquista, s-a înche-
iat în 1492, prin căderea ultimului avanpost 
al arabilor în Spania. 

Bătălia de la Poitiers 
Armatele arabe au traversat Pirineii şi au 
ajuns până în centrul Franţei, dar în 732, la 
Poitiers, au fost oprite de francii conduşi de 
Carol Martel. Infrângerea suferită de arabi a 
constituit o lovitură decisivă pentru speranţele 
musulmane de invadare a Europei de Vest. 
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♦ Feudalismul ♦ 
EUROPA 
DUPĂ ANUL lOOO 

Feudalismul a fost un fenomen carac-
terizat de diverse aspecte jur idice, 

sociale, politice şi economice. în primul 
rând, este o organizare particulară a 
statului şi a societăţii, bazată pe reguli 
de subordonare personală, originare din 
epoca merovingienilor în teritoriile dintre 
Rin şi Loara şi în Burgundia. Dizolvarea 
Imperiului Roman după invaziile barba-
re a făcut ca partea mai vulnerabilâ a 
populaţiei să caute protecţie pe lângă cei 
mai puternici, dispusă f i ind să-şi sacrifice 
propria libertate sau autonomie pentru 
a-şi salva viaţa. Fundamentul economic 
al raportului de protecţie era consti-
tu i t de commendatio (recomandarea) 
cu care „ recomanda tu l " obţ inea un 
teren pentru propria supravieţuire şi în 
schimb se obliga să ofere o serie de 
servicii. Cealaltă instituţie cu caracter 
social-polit ic-mil i tar care stă la baza 
raportului feudal era comitatus: un grup 
de războinici care, la germanici, se aduna 
în jurul unui comandant, intrând astfel 
într-un raport de vasalitate cu acesta. 
în perioada carolingiană, alocarea unui 
teren de către suveran vasalului devenise 
un lucru normal; pământul a fost numi t 
iniţial beneficium, iar apoi feudă. Cel 
care primea feuda trebuia să îi ofere ceva 
stâpânului, care oficia cu această ocazie 
ceremonia de învestitură. 

V DETALIU AL TAPISERIEI DE LA BAYEUX, CU EDUARD 

PE TRONUL ANGLIEI, PĂ5TRAT LA MUSEE DE LA TAPISSERIE 

DE LA REINE MATHILDE DE LA BAYEUX. 

O D A T Ă CU VENIREA NOULUI MILENIU, EUROPA, TRECUTĂ DE ETAPA 

CEA MAI OBSCURĂ A ISTORIEI SALE, A REÎNFLORIT: POPULATIA 

A CRESCUT ŞI S-A DEZVOLTAT ŞI ECONOMIA, Î N T E M E I N D U - S E 

O NOUĂ SOCIETATE. 

Din secolul IX, Occidentul a fost teatrul 

unor profunde transformări care au 

schimbat chipul societăţii europene. In 

primul rând, a avut loc o creştere demo-

grafică, datorată alimentaţiei mai bune şi 

situaţiei politice mai stabile, ceea ce a dus 

la repopularea satelor şi la creşterea pro-

ducţiei agricole. Aceasta a fost favorizată de 

sistemul de rotaţie trienală a culturilor, de 

folosirea plugurilor de fier şi de inventarea 

hamurilor pentru cai. Creşterea producţiei 

a făcut necesară eliminarea surplusului şi 

comerţul a fost revigorat, ceea ce a dus la 

înflorirea oraşelor şi a centrelor de schimb, 

situaţie care urma unui periculos declin din 

timpul „secolelor intunecate". 

Lupta pentru învestitură 

Instituirea de către împărat a figurii 

episcopului-stăpân feudal, deşi a rezolvat 

unele probleme prin încredinţarea adminis-

trării teritoriilor unor persoane cu o anumită 

cultură şi fără moştenitori, a produs o deli-

mitare între cele două mari puteri ale vremii: 

ORDINEA MEDIEVALÂ 
In 1027, episcopul de 
Laon, Adabelron, a stabilit 
un cadru al societăţii 
medievale devenit celebru: 
societatea, susţinea el, 
este împărţită în cei care 
se roagă, cei care se luptă 
si cei care muncesc. 

A MANUSCRIS ÎNFÂŢIŞAND UN LAIC, 

UN PREOT Şl UN CAVALER. 

IRLANB 

Dublinj 

TAPISERIA DE LA BAYEUX 
Tapiseria, atribuită tradiţional Matildei, soţia lui 

Wilhelm Cuceritorul, ilustrează faptele soţului său şi 
invadarea Angliei, condusă de acesta. Lungă de 70 m 

şi lată de 49,5 cm, înfăţişează 1 512 personaje în 72 de 
scene descrise prin texte în limba latină. 

Bo 

REGATUL L e o n ^ n J 
LE0N • 

Burqos I 

C0MITATUL Z\ 
-- i CASTILIEJ 

Lisabona 
«Toledo 

Wilhelm Cuceritorul 

Duce al Normandiei din 1035, a demarat, după 
moartea regelui Angliei, Eduard Confesorul, vărul 
său, o campanie susţinută şi de papă împotriva 
lui Harald, celălalt pretendent la coroană, luptele 
încheindu-se prin victoria de la Hastings (1066). 
Ajuns rege, a impus în Anglia structura feudală 
normandă şi a introdus un regim fiscal (Domesday). 

CALIFATUL 
C0RD0BA 

/"SBvil la> . 'Cordoba 

• Malaga ca1 

Tanger» Geuta 

FATiMf2 
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împenu l si papalitatea. D e fapt, lmparatul , > BASORHJEF CARE 
. ÎNFĂŢIŞEAZĂ PORTUL 

nevoit să încredinţeze feudele episcopilor, PISAi ÎMPREJMUIT CU 
nret indea nu numai să îi aleagă, ci chiar să LANTURI PENTRU A OPRI 

ASALTURILE STATULUI 
îi numească; papa nu putea accepta această RlVAL G E N O V A . DUPÂ 
practică pentru că îi submina autoritatea si BĂTÂLIA DE LA MELORIA 

. , . ( 6 AUGUST 1284), 
s-a opus, ceea ce a declanşat o îndelungată D,NTRE GEN0VA 

luptă care şi-a găsit o rezolvare de moment în s PISA, ACESTE LANŢURI 
Concordatul de la Worms (1122), dar care, 
in realitate, a mai durat câteva secole. 

AU FOST LUATE DE 
GENOVEZII ÎNVINGĂTORI 

CA PRADĂ DE RAZBOI. 

Canut II cel Mare 

Al doilea fiu al regelui danez Sven I, 
a încheiat eforturile de cucerire a Angliei 
la sfârşitul unui îndelungat conflict 
(1014-1017) cu anglo-saxonii. La moartea 
fratelui mai mare, Harald, a moştenit 
coroana Danemarcei (1018), la care şi-a 
adăugat-o şi pe cea a Norvegiei în 1030. 

i i iPWiiin/juiP"* 

REPUBLICI MARITIME 
Primele oraşe care s-au adaptat noii ordini 
a Europei au fost cele cu deschidere la Marea 
Mediterană, în special Genova, Pisa şi Amalfi, 
şi, profitând de poziţia lor, s-au implicat în comerţ, 
ceea ce le-a îmbogăţit foarte mult. 

Comunele 
Lupta dintre papalitate şi imperiu le-a per-
mis oraşelor, înfloritoare graţie noilor rute 
comerciale, să se guverneze cu o autonomie 
tot mai evidentă, dusă până la elaborarea 
propriilor legi care, deşi recunoşteau auto-
ritatea formală a împăratului, prevedeau 
conducători locali. Scopul era protejarea 
propriilor activităţi şi menţinerea unui echi-
libru între cele două puteri. 

< BULGARII AU FONDAT ÎNTRE OUNĂREA 

DE JOS ŞI VOLGA DE JOS UN PUTERNIC 

REGAT RÂZBOINIC, CARE A FOST APOI 

DISTRUS DE MONGOLI ÎN SECOLUL XIII. 

EUR0PADUPAANUL1000 

~] Sfântul Imperiu Roman 

^ j Regatul luiCanutll 

Expansiune musulmană 

•» Maghiari 

■♦ Pecenegi şi uzi 

* Expansiune rusă 
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♦ Cruciadele ♦ 
RENAŞTEREA 
EUROPEI 
O D A T Ă CU REVITALIZAREA ECONOMICĂ DIN 

ZORII NOULUI M I L E N I U , E U R O P A OCCIDENTALĂ 

A ÎNCEPUT UN PROCES DE EXPANSIUNE CARE 

I -A PERMIS SĂ-ŞI REDOBÂNDEASCĂ ROLUL 

D O M I N A N T ÎN BAZINUL MEDITERANEEAN. 

D; jumnezeu vrea asta!" Cu acest 
*—- strigăt, papa Urban II a lansat 

la Conciliul de la Clermont-Ferrand din 
1095 un apel către toţi creştinii europeni 
să punâ mâna pe arme pentru recucerirea 
oraşului sfânt lerusalim, stăpânit de turci 
din 1070. Putemica motivaţie religioasă, 
spiritul de aventură şi mirajul fabuloaselor 
bogăţii au împins spre această iniţiativă 
mii de cavaleri, care, fără a fi sub comanda 
nici unui rege, au ajuns pe Pământul 
Sfânt. După luni de asediu, sub comanda 
lui Godefroy de Boulogne (Bouillon), au 
cucerit lerusalimul (1099) şi i-au alungat 
pe musulmani. Această victorie, dincolo de 
consolidarea figurii papei, a cărui autorita-
te era slăbită de luptele pentru învestitură, 
a deschis porţile comerţului cu Orientul, 
de care au profitat mai ales republicile 
maritime italiene. într-un moment în care 
Europa, ieşită din secolele de întuneric ale 
epocii medievale târzii, îşi refăcea forţele, 
creşteau numărul de locuitori şi producţia 
agricolă, cucerirea Pământului Sfânt a 
evidenţiat semnalele de revenire. Militar, 
cruciadele nu au fost un succes; după 
prima victorie din 1099, musulmanii şi-au 
reorganizat forţele şi, sub conducerea lui 
Saladin (Yusuf ibn Ayyub Salah al-Din), 
au recucerit lerusalimul (1187) şi, în ciuda 
altor şapte tentative ale creştinilor, au 
continuat să-l controleze. 

KRAK DES CHEVALIERS, AFLAT ÎN SIRIA, ESTE CEA MAI > 
IMPUNĂTOARE DINTRE FORTĂREŢELE CONSTRUITE DE CRUCIAŢI ÎN 

ORIENTUL MIJLOCIU: PUTEA ADĂPOSTI PÂNĂ LA 2 000 DE OAMENI. 

Creşterea demografîcă, datorată îmbu-
nătăţirii condiţiilor de trai, a împins 

populaţia europeană spre ocuparea unor noi 
teritorii şi a trezit în aristocraţie spiritul 
aventurii. In Spania, Reconquista a fost 
realizată de către regii creştini, iar în Orient, 
popoarele s-au îndreptat spre acele teritorii 
care le fuseseră refuzate în patria lor. Toate 
acestea au favorizat şi o profundă transfor-
mare socială, iar feudalismul, aşa cum fusese 
înţeles în secolele anterioare, a făcut loc unei 
societăţi mai deschise şi mai libere, în care 
oraşele şi comerţul desfaşurat de acestea au 
îndeplinit o funcţie fundamentală. 

Imperiul şi papalitatea 
In această rapidă transformare socio-politică, 
principalele două elemente ale Europei nu au 
întârziat să intre în criză. Odată cu moartea 
lui Frederic II (1250), imperiul a intrat în 
declin rapid, iar papalitatea a trăit, după 
cincizeci de ani, un moment mult mai dra-
matic, când regele francez Filip cel Frumos 
1-a constrâns pe papă să se mute la Avignon 
pentru a-1 controla direct (prizonieratul de la 
Avignon, 1309-1377). 

> TEMPLIERIi: CÂLUGĂRI 
RĂZBOINICI CARE FĂCEAU PARTE 
DIN ORDINUL MILITAR-RELIGIOS 
FONDAT ÎN 1119 DE HUGO DE 
PAYENS Şl GODEFROY DE SAINT-
OMER PENTRU PROTEJAREA 
PELERINILOR CARE SE ÎNDREPTAU 
SPRE PĂMÂNTUL SFÂNT. 

Râzboiul de 100 de Ani 
Un eveniment important a fost Războiul 
de 100 de Ani, un conflict între regatul 
Angliei şi regatul Franţei care a durat, cu 
întreruperi, 116 ani (1337-1453), încheiat 
cu alungarea englezilor din toate teritoriile 
franceze. Conflictul, început din motive 
dinastice (pretenţia regelui Angliei de a fi 
încoronat şi ca rege al Franţei), a favo-
rizat întărirea acestor două monarhii 
naţionale, care, alături de Spania, 
vor deveni naţiunile de frunte ale s 
Europei în secolele următoare. 

• J 
L i m e l 

Reconquista 
Când Ferdinand de Aragon şi 
Isabela de Castilia, numiţi şi 
„regii catolici", 1-au expulzat, 
la 2 ianuarie 1492, pe ultimul 
guvernator maur, Boabdil al 

CordobM 

REGATUL MUSuJ 
ÎRANAQ| 

Tanger 
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(Jranadei, din Peninsula Iberică, au pus 
capăt îndelungatei lupte duse de regatele 
creştine spaniole pentru recuperarea terito-
riilor ocupate de arabi - Reconquista. Unul 
din momentele cruciale a fost bătălia de 
la Las Navas de Tolosa din 1212, când, 
după îndelungi încleştări, forţele creştine au 
rriumfat asupra dinastiei Almohazilor, nevo-
ită apoi să părăsească Spania. Constituirea 
monarhiei spaniole s-a asociat cu lupta 
pentru eliberarea teritoriilor şi a consolidat 
alianţele între suveranii catolici până la uni-
rea tuturor regatelor creştine într-o singură 
entitate capabilă să domine scena europeană 
în întregul secol XVI (e/ siglo de oro). 

udîtrutEtftfr: 

El Cid Campeador 

Titlu onorific atribuit lui Rodrigo Diaz de Vivar, cavaler 
spaniol, erou naţional şi protagonist al Reconquistei. 
Aflat în serviciul regelui Castiliei, Alfonso VI, a luptat 
împotriva maurilorşia cucerit Valencia în 1094, pe care 
a guvernat-o până la moartea sa. Faptele lui au inspirat 
poemul epic Cantar de mio Cid, compus în jurul anului 
1200, care oferă o imagine realistă a epocii cavalereşti 
medievale spaniole. 

_ , , 
REGATUL 

NORVEGIEI 

T ■:., __ 

A patra cruciadă (1202-1204) 
Expediţie organizată de Inocenţiu III, 
în timpul căreia un grup de cruciaţi 
au ajuns la Constantinopol şi 1-au 
jefuit, în loc să-i înfrunte pe turci. 
Tragicul eveniment, condamnat de 
papă, a subminat mult timp relaţiile 
Bisericii Răsăritene cu cea Apuseană, 
creând însă vremelnicele şi instabile-
le regate latine de la Constantinopol. 

<] MINIATURĂ CU CONCILIUL DE LA ACRA Şl CU ASEDIUL 
DAMASCULUI, ÎN TIMPUL CELEI DE-A DOUA CRUCIADE, 
DINTR-UN MANUSCRIS DE PE LA 1280. ASEDIUL A DURAT 
PATRU ZILE, ÎNTRE 23 Şl 27 IULIE 1148, DAR INIŢIATIVA 
A FOST LIPSITĂ DE SUCCES, ASTFEL CĂ REGELE FRANŢEI, 
LUDOVIC VII, Şl ÎMPĂRATUL GERMANIEI, CONRAD III, 
AU LUAT DRUMUL EUROPEI. 

MINIATURA 
In perioada medievală, cărţile erau ilustrate 
cu imagini ale căror nume venea de la 
miniu, un oxid de plumb roşu utilizat 
pentru literele iniţiale din vechile codexuri. 

REf 
SCOŢIEI 

l r ' i "uv»Edinburgh 
Marea 

Stavanger 

REGATUL 
SUEDIEI 

Uppsala. 

Stockholm 

Kalmar 

SFÂNTULIMPERIUROMAN 

^ Graniţe în jurul anului 1000 

Graniţeîn 1492 

| | Statele Papale 

împărţirea Imperiului Bizantin (1204) 

O Graniţelaînceperea 
celei de-a patra cruciade 

^ ] Imperiul Latin din Orient 

2 ] State bizantine libere 

| Teritorii acordate Veneţiei 

CRUCIADE IN PAMANTUL SFANT 
I 1 State participante la prima cruciadă 
' ' alături de imperiu şi Veneţia 

► Itinerarul primei cruciade (1096-1099) 

| ] Teritorii creştine după prima cruciadă 

► Itinerarul celei de-a doua cruciade (1147-1149) 

► Itinerarul celei de-a treia cruciade (1189-1192) 

► Itinerarul celei de-a patra cruciade (1202-1204) 

— ♦ Itinerarul celei de-a cincea cruciade (1217-1221) 

—■*• Cruciada lui Frederic II şi recucerirea lerusalimului (1202-1204) 

^ ] Teritorii creştine în 1244 

— ■+ Itinerarul celei de-a şaptea cruciade (1248-1254) 

Itinerarul celei de-a opta cruciade (1270) 

■ I 

IMPERIUL AYYUBID 
Din 1250, almamelucilor %K 

Cuceririle Castiliei 
Cuceririle Portugaliei 
Cuceririle Aragonului 

2 Teritoriile lui El Cid Campeador (1094-1102) 

I—-i Ultimul regat musulman 
' alGranadei (1231-1492) 

by imKobra © 



24 i M P E R I U L M O N G O L 1026-1404 Hamburg 

♦ Genghis Han ♦ 

A TEMUJIN, FONDATORUL IMPERIULUI MONGOL, 
CUNOSCUT MAI MULT CA GENGHI5 HAN. 

A MURIT LA 65 OE ANI, LA 18 AUGUST 1227 , 
Şl A FOST ÎNMORMÂNTAT ÎNTR-UN LOC NECUNOSCUT. 

Temujin era fiul lui Yesugei, un şef al 
tribului mongol Kiyad; orfan de mic, 

a fost crescut doar de mamă alături de 
alţi cinci fraţi, în condiţii foarte precare; 
totuşi, datorită caracterului său puternic şi 
calităţilor incontestabile, s-a impus în faţa 
câtorva triburi. în 1206, după înfrângerea 
şefilor rivali, a fost proclamat Genghis Han 
(„Stăpân universal"), titlu recunoscut de 
tătari şi de mongoli. Şi-a stabilit capitala 
la Karakorum şi a început cucerirea Chinei 
septentrionale, pe care a ocupat-o în 
1215 distrugând Beijingul şi masacrând 
majoritatea locuitorilor. Apoi s-a îndreptat 
spre occident, invadând mai intâi imperiul 
turc Khorezm (teritoriile de azi ale Iranului, 
Irakului şi Turkestanului). Apoi a ajuns 
la graniţele Indiei şi ale Rusiei. în 1226, 
imperiul său ajunsese la proportii nemai-
întâlnite până atunci, întinzându-se de 
la Marea Chinei la coastele Mării Negre. 
Rechemat în China pentru potolirea unei 
rebeliuni interne, a murit la 18 august 
1227, căzând de pe cal; după moartea lui, 
imperiul a fost împărţit în patru între fiii şi 
nepoţii săi. Abil organizator şi cuceritor 
aprig, Genghis Han semăna teroare şi 
tristeţe pe oriunde trecea, dar ştia să se 
folosească şi de învăţaţii budişti şi de civili-
zaţiile popoarelor cucerite pentru a le oferi 
mongolilor săi, sălbatici şi primitivi, ordine 
şi disciplină nu doar militară, ci şi morală. 

PLECAREA LUI MARCO POLO DIN VENEŢIA, > 
PE UN MANUSCRIS DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIV. 

IMPERIUL 
MONGOL 
C E L MAI MARE I M P E R I U CUNOSCUT 

VREODATĂ ŞI-A AVUT ORIGINILE Î N T R - O 

POPULAŢIE NOMADĂ CARE LOCUIA 

ÎN STEPELE M O N G O L I E I . L A APOGEU, 

SE ÎNTINDEA DE LA O c E A N U L PACIFIC 

LA MALURILE D u N Ă R I I . 

După moartea lui Genghis Han, Imperiul 
Mongol a continuat să se extindă şi în 

următorii cincizeci de ani sub conducerea 
succesorilor săi, deveniţi o ameninţare direc-
tă pentru statele creştine europene odată cu 
supunerea ţărilor musulmane din Asia. 

Hoarda de Aur 
In 1240, mongolii au atacat Europa ori-
entală şi, după ce au distrus Kievul şi i-au 
exterminat populaţia, au invadat principa-
tele sud-occidentale ale Galiţiei şi Voliniei, 
lăsând în urmă pământuri devastate şi ruine. 
Apoi, au atacat Polonia şi Ungaria, învin-
gându-i mai întâi pe polonezi şi pe germani 
în bătălia de la Legnica (Liegnitz) în Silezia 
în 1241, şi apoi pe maghiari la Sajo. Doar 
moartea marelui han Ogodai a salvat ţările 
Europei de la dezastru. Nepotul său, Batu, 
a preferat să se retragă şi să formeze un stat 
din teritoriile cucerite, Hoarda de Aur, cu 
capitala la Sarai Batu. La început, aceas-
tă zonă a constituit o parte a Imperiului 
Mongol şi mai târziu, după ce s-au strâns 
legăturile cu centrul imperiului, a devenit 

DINASTIA YUAN 
Dinastia a condus China între 1279 şi 1371. 
A intensificat schimburile comerciale cu 
Occidentul, care astfel a intrat în contact 
cu noile tehnici din care s-au dezvoltat 
tiparul şi armele de foc. 

MARCO POLO 
Cel mai cunoscut occidental ajuns în 

China lui Kubilai Han a fost veneţianul 
Marco Polo, care după această călătorie 

(1271-1295) a scris relatările din Milionul. 
A fost primit la curtea lui Kubilai cu mari 

onoruri şi i-au fost acordate titluri şi 
îndatoriri de ambasador şi administrator. 

In 1292 a decis să revină acasă, dar i-a 
fost încredinţată o ultimă misiune: să 

însoţească o principesă mongolă care urma 
să se căsătorească cu un rege din Persia. 

După trei ani de călătorie, a ajuns la 
Veneţia, unde şi-a povestit descoperirile. 
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stat independent. Principii ruşi au fost nevoiţi 
să recunoască autoritatea mongolilor, de la care 
primeau învestitura în schimbul unui jurământ 
de fidelitate, cu obligaţia de a plăti tribut. Abia 
în 1480, Ivan III al Moscovei a refuzat să declare 
fidelitatea, a lui şi a Rusiei, faţă de han şi mongolii 
nu au acţionat cu suficientă energie. 

China 
După căderea dinastiei Jin sub loviturile lui 
Genghis Han (1215), chiar şi regatul chinez Sung 
de Sud a fost ocupat în 1279 de Kubilai Han, care 
a mutat capitala mongolă la Khanbalik (Beijing). 
El a fondat dinastia mongolă Yuan: a intensificat 
traficul pe rutele comerciale ale Asiei Centrale şi 
a intrat în contact cu misionarii şi comercianţii 
occidentali, printre care şi cu negustorul veneţian 
Marco Polo. Chinezii suportau cu greu această 
dominatie străină si din 1340 au avut loc mai 

Nume sub care e cunoscut suveranul turco-mongol 
Timurlenk. Probabil descendent al lui Genghis 
Han, provenit din teritoriile din Transoxiana, a pus 
stăpânire, prin impetuoase campanii militare, 
pe podişul Persiei, Siriei şi Anatoliei Centrale 
şi a organizat chiar şi o expediţie împotriva Indiei, 
distrugând Delhi (1338). A murit Tn timp ce se 
pregătea săatace China (1405). 

A TIMURLENK ATACĂ UN GRUP DE CAVALERI 
MINIATURĂ DIN 1467 PĂSTRATĂ LA BALTIMORE. 

multe insurecţii în aproape toate provinciile; în 
una din acestea, Zhu Yuanzhang (un călugăr 
budist) a reuşit să se impună şi, după cucerirea 
Beijingului (1371), a proclamat la Nanching 
naşterea noii dinastii - Ming, „lumină". Mongolii 
au fost obligaţi să se retragă spre nord, dar nu au 
încetat să reprezinte o ameninţare. 
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26 CIVILIZAŢI ILE PRECOLU M BIENE 

♦ Primii locuitori 
din America de Nord 

şi Centrală ♦ 

Populaţiile răspândite pe continentul 
american cu multe secole înainte de 

sosirea lui Columb descindeau, cel mai 
probabil, din triburile de vânători asiatici 
care au traversat strâmtoarea Bering 
în timpul ultimei glaciaţiuni, când, din 
cauza scăderii nivelului oceanului, Asia 
şi America erau unite. Nu lipsesc însă şi 
alte ipoteze despre popularea Americilor; 
în orice caz, în anul 1492, continentul 
era populat de grupuri destul de diferite: 
în nord erau pieile roşii, împărţiţi după 
habitat (munţi, păduri sau câmpii) în dife-
rite triburi; în America Centrală, grupurile 
mai degrabă primitive din Caraibe, iar pe 
continent, culturi mult mai dezvoltate, 
ca ale olmecilor, toltecilor, zapotecilor, 
huaxtecilor şi totonacilor. Prima aşezare 
importantă din valea Mexicului a fost 
centrul de ceremonii de la Teotihuacân, 
aflat la apogeu în secolele lll-VI d.Hr., 
cu o influenţă profundă asupra altor 
civilizaţii central-americane. Dar cea mai 
semnificativă cultură a fost a mayaşilor, 
o civilizaţie de înalt nivel prin cunoş-
tinţele sale din diverse domenii, de la 
astronomie la agricultură, dezvoltată 
în două perioade principale (preclasică, 
1500 î.Hr.- 250 d.Hr., şi clasică, 300-
900 d.Hr.). A lăsat splendide vestigii în 
diferite localităţi din Mexic şi Guatemala. 
între secolele XII şi XVI d.Hr. s-a dezvoltat 
foarte mult civilizaţia aztecilor, popor 
războinic, care şi-a avut centrul în capitala 
Tenochtitlân, astăzi Ciudad de Mexico. 

M & C* 

3âk. 

CIVILIZAŢIILE 
PRECOLUMBIENE 
I N A I N T E D E V E N I R E A E U R O P E N I L O R Î N A M E R I C A , S - A U DEZVOLTAT 

A C O L O C Â T E V A M A R I C I V I L I Z A Ţ I I Î N D O U Ă Z O N E D I S T I N C T E ! 

Î N A M E R I C A C E N T R A L Ă , M A I Î N T Â I O L M E C I I , A P O I MAYAŞI I ŞI A P O I 

AZTECII, AU ÎNTEMEIAT IMPERII PUTERNICE, IAR ÎN A M E R I C A 

DE SUD S-AU AFIRMAT INCAŞII. 

':>*e ■ **• %~ \ 

Prima populaţie americană care a lăsat 
urme ale existenţei ei au fost olmecii, 

stabiliţi pe la 1500 î.Hr. pe coastele golfului 
Mexic, fondatori ai unei societăţi bine orga-
nizate. Aceştia practicau agricultura, cultivau 
porumb, cartofi şi fasole şi au dezvoltat 
cunoştinţe foarte avansate de arhitectură, 
luate drept exemplu de populaţiile ulterioare. 

Mayaşii 
Aproape contemporan cu olmecii au apărut şi 
primele aşezări mayaşe pe coasta Pacificului 
(perioada preclasică, 1500 î.Hr.-250 d.Hr.); 
dar perioada de apogeu a fost între 300 şi 
900 d.Hr. (perioada clasică). Mayaşii din 
zona platourilor înalte au ridicat temple 
de ceremonii la Tres Zapotes, Ipazâ şi 
Kaminaljuyu; în această zonă s-au născut 
sculpturile monumentale, scrisul şi calen-
darul. în regiunile de câmpie au înflorit 
oraşe-stat puternice şi organizate care, pe 
la 950, au fost abandonate şi au decăzut din 
motive încă necunoscute. 

Aztecii 
Imperiul Aztec a apărut într-o epocă mai 
recentă, pe teritorul de azi al Mexicului. 
Azecii, de origine nomadă, s-au stabilit în 
zona lacului Texococo, unde au fondat ora-

şul-capitală Tenochtitlân. Din anul 1500, 
sub domnia lui Montezuma II, imperiul 
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CALENDARELE MAYAŞILOR 
Mayaşii îşi perfecţionaseră o tehnică 

sofisticată de măsurare a timpului. Aceştia 
facuseră patru calendare: Tzolkin, Haab, 

Calendarul Lung şi Calendarul lui Venus. 
Astfel, calculau pe perioade lungi ciclul mediu 

al unui an venusian care dura între 581 
şi 587 de zile, cu o medie de 584 de zile. 

<] PIATRA SOARELUI ESTE CONSIDERATĂ O EMBLEMĂ A CIVIUZAŢIEI 
AZTECE. ERA UN DISC-CALENDAR, PE MARGINILE CÂRUIA SUNT 
INDICATE CELE DOUĂZECI DE ZILE ALE CALENDARULUI RITUAUC 

Tenochtitlân 

Capitala Imperiului Aztec pe malul lacului 
Texcoco, traversată de canale şi înconjurată 
de diguri, avea în secolul XV aproximativ 
200000 de locuitori; pe ruinele sale s-a 
ridicat apoi oraşul Mexico. 

IMPERIULAZTEC 
(secolele XIV XVI) 

w Migraţii nahua 
(secolele IV-XII) 

t Invazie a chichimecilor 
(secolulXII) 

I—-i Zona de origine 
L——' a civilizaţiilor aztece (1375) 

1 | 0raşe-stattoltece(1430) 

^] Oraşe-statnahua 
I 1 Teritorii supuse 
' ' de Montezuma I (1440-1469) 
r——i Teritorii supuse 
1 ' deaxayacaţi (1468-1479) 
r 1 Teritorii ocupate 
' — J Tntre 1486 şi 1520 ancanhuiz . 

^jampico 
Tuxpan 

^r Cuitzeo» 

Misantia, 
T0LTECI ^ 

Tenochtitlân D «Tlax 

Toluca • T laca^ 
Taxaco» 

V 7 Ometi 

0 c e & 
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< STATUETĂ INCAŞĂ. 
ÎN ACEST TIP DE SCULPTURĂ 
SE ÎNTÂLNEŞTE TENDINŢA 
DE SIMPLIFICARE A FORMELOR 
PRIN RECURGEREA LA VOLUME 
GEOMETRICE SIMPLE. 

1500î.Hr.-1500d.Hr. 27 

ARTÂINCAŞĂ 
In Imperiul Inca, bazat pe o organizare 
rigidă, se acorda puţin spaţiu creativităţii 
artistice, motiv pentru care ceramica, 
ţesăturile şi sculptura s-au dezvoltat puţin, 
repetând mereu aceleaşi modele. 

9 G 

M a r e a 
C a r a i b i I o r 

Chichjân-ltzâ 
iny.ipân.-^ •Tulun 
lixinal» %# , I \ , j t 

Hochob ° aC 
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^oiitzficosjtfos •Utatlân 
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IMPERIUL MAYA (secolele IV-XV) 
I 1 Zonă de origine a civilizaţiei 
' ' mayaşe (secolul IV) 

□Vechiul Imperiu Maya 
(320-900) 

I 1 Noul Imperiu Maya 
L = " i J (secolele X-XV) 
I ) Regate mayaşe 
' ' din câmpiile Tnalte 

■ Migraţie a mayaşilor 
I (secolele IX-XI) 

— , Migraţii ale toltecilor 
secolele IX-X) 

şi-a atins maxima splendoare, dar în 1519 a 
fost atacat de conchistadorii spanioli conduşi 
de Hernân Cortes şi a fost anihilat de aceştia 
în doar câţiva ani. 

Incaşii 
In timp ce coastele orientale ale Americii 
de Sud au rămas mult timp pustii, în Anzi 
s-au instalat comunităţi care cultivau cartofi 
şi creşteau animale, în special oi, de la care 
foloseau lâna: printre acestea se numără civi-
lizaţiile Huari şi Tihuanaco, dar şi Chimu, 
precursorii incaşilor. Aceştia din urmă au 
fost capabili să construiască un mare imperiu 
şi timp îndelungat au ştiut să reziste înaintării 
spaniolilor, deşi până la urmă au capitulat şi 
ei. Nucleul politico-social al societăţii incaşe 
era ayllu, o comunitate mică fondată pe 
legăturile de familie, unde proprietatea era 
în comun şi bunurile erau împărţite după 
nevoile fiecăruia. 

Machu Plcchu 

Aflat la circa 2 000 m altitudine, pe un 
versant sub care trece râul Urubamba, 
a fost probabil refugiul ultimilor Inca 
în faţa spaniolilor Descoperit în 1911 
de arheologul Hiram Bingham, Machu 
Picchu are 13 km2 şi este alcătuit dintr-o 
piaţă aflată în centrul unei serii de terase 
dispuse ascendent pe care au fost ridicate 
edificii din piatră. 

A CHICHEN ITZÂ, CEL MAI IMPORTANT SIT ARHEOLOGIC MAYAŞ, 
CONSTRUIT ÎN EPOCA POSTCLASICĂ (950-1200 D.HR.). 

IMPERIULINCA (secolele XIII-XIV) 
Zonă de origine 
a civilizaţiei incaşe 

I I Expansiunea 
' ' lui Lloque-Yupanqui (1197-1246) 

I 1 Expansiunea lui Mayta-Capac 
1 (1246-1276) 

I Cuceririlelui Viracocha 
L—-J (1370-1438) 

i 1 Cuceririle lui Pachacutec 
>—-J (1438-1471) 
I 1 Cuceririle luiTupac Yupanqui 
1 ' (1471-1493) 

Cuceririle lui Huayna Capac 
(1493-1527) 

Cajamarca Chaşm j ^ a 

Chanchan. . M o c h e 'Requay 

Paramonga» 
Pachacamac 

Machu Pisac 
Picchu.'n „ • , 

Cuzco P u c a r a 

Tahuanaco 

lca •Nazca 

<1 SCULPTURÂ MAYAŞĂ, 
A ZEULUI PLOII, GĂSITĂ ÎNTR-UN MIC 
TEMPLU TOLTEC, LA CHICHEN ITZÂ. 

RITUALURI DE SACRIFICIU 
Pentru populaţiile din America precolumbiană, ritualurile de sacrificiu aveau o imensă 

importanţă deoarece, prin intermediul lor, aceştia doreau să le ofere zeilor sânge, 
considerat lichid vital regenerator. Sacrificiile animale şi umane erau parte integrantă 

a religiei aztece: pentru un războinic era o onoare să moară în luptă sau să fie oferit ca 
victimă într-un astfel de ritual. Exista în acest scop un altar special de origine toltecă, 

Chac Mool, sub forma unui om întins, pe care sacerdoţii pregăteau victimele. 
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28 REGATELE A F R I C A N E 

♦ Africa ♦ 
REGATELE 
AFRICANE 

> STATUETĂ YORUBA: ARTA 
ACESTEI POPULAŢII SE EXPRIMĂ 
SUB DIFERITE FORME, MAI ALES 
PRIN REDAREA NUMEROASELOR 
DIVINITĂŢI ADORATE. 

Africa este considerată leagânul ome-
nirii, deoarece primele vestigii umane 

au fost găsite pe teritoriile de azi ale 
Kenyei şi Tanzaniei. Mult timp, europenii 
au cunoscut doar partea septentrională 
a Africii, cu deschidere la Mediterana. 
Se ştia puţin sau mai nimic despre popu-
laţiile din sudul Saharei. Se pare, conform 
lui Herodot, că fenicienii au înconjurat 
coastele continentului pe la 600 Î.Hr.; 
primele contacte cu partea central-meri-
dională au avut loc abia la sfârşitul 
secolului XV, când navigatorii portughezi 
au ajuns pe coastele Senegalului, iar 
într-o a doua expediţie au ajuns până 
la extremitatea meridională a Africii. 
Cu siguranţă că aceste contacte dintre 
europenii albi şi negrii africani au fost 
foarte complexe şi dificil de reprodus; pe 
de-o parte, superioritatea tehnologică a 
pus popoarele africane într-o condiţie de 
subordonare netă, dar şi pentru marinarii 
portughezi a fost o surpriză să se afle în 
faţa unor societăţi organizate în state cu 
legi uneori incredibil de evoluate sau de 
elaborate. Imaginea africanului sălbatic 
este, de fapt, o percepţie ulterioară, din 
timpul marelui comerţ cu sclavi, §i pare 
să fie mai mult o încercare de justificare 
a acţiunilor albilor decât o reprezentare 
obiectivă a realităţii. Astfel s-a născut 
ideea misiunii civilizatoare pe care omul 
alb avea datoria să o îndeplinească faţă 
de popoarele supuse, îmbrăţişată de 
opinia publică europeană. 

N E - A M OBIŞNUIT PREA MULT SĂ CONSIDERĂM 

AFRICA LOCUL ÎNAPOIERII CULTURALE ŞI ECONOMICE, 

IGNORÂND CĂ PE ACEST CONTINENT AU ÎNFLORIT 

REGATE AVANSATE ŞI CIVILIZAŢII RAFINATE. 

Inainte ca europenii să înceapă, în seco-
lul XV, să ocupe tot mai mult teritoriul 

african şi să se folosească de resursele umane 
şi naturale de aici, în Africa s-au afirmat 
regate şi imperii care prin organizare aveau 
puţine motive să invidieze statele europene 
contemporane; este adevărat că primii călă-
tori care s-au aventurat prin aceste teritorii 
au subliniat aspectele diferite, dar nicidecum 
inferioritatea. 

ARTĂAFRICANÂ 
In Africa, în special 
în regiunea Nigerului 
şi a Congoului, 
s-au dezvoltat între 
secolele XII şi XVI 
diferite forme de expresii 
artistice, mai ales figuri 
antropomorfe sculptate 
în lemn şi piatră. 

Regatul Ghana 
In secolul V d.Hr. s-a remarcat regatul 
Ghana, cu un teritoriu care, în perioada sa 
de apogeu, ocupa o suprafaţă de la Maroc 
la zonele aurifere ale Africii occidentale, în 
sud. După şase secole de independenţă şi de 
bunăstare datorate unui comerţ înfloritor, a 
fost invadat de Almoravizi, care au impus 
credinţa musulmană. 

Imperiul Mali 
In timp ce regatul Ghanei era cucerit de 
musulmani, în Africa central-occidentală 
se afirma un nou stat fondat de populaţia 
de etnie mandike, care trăia în regiunea 

< MOSCHEEA DE LA DJENNE (MALl), 
EXEMPLU REMARCABIL DE ARHITECTURĂ 
ISLAMICĂ AFRICANĂ, Al CĂREI PEREŢI SUNT 
CONSTRUIŢI DIN CĂRĂMIZI DE LUT. 

Timbuctu 

Fondat de tuaregi, a devenit în secolul XV 
un centru comercial şi cultural important, 
asta şi datorită moscheei Sankore, 
un prestigios centru universitar islamic. 

ISLAMUL ÎN AFRICA 
Răspândirea religiei musulmane 
a început cu expediţiile militare 
arabe dintre 650 şi 700 în ţările 

mediteraneene. Deşi convertirea 
populaţiilor septentrionale a fost 
destul de rapidă şi generalizată, 

nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu 
populaţiile din partea centrală a 
continentului, care aveau religii 

animiste şi politeiste. 

dintre Guineea septentrională şi Mali meri-
dional. Imperiul s-a dezvoltat în perioada 
1235-1645 şi, sub conducerea lui Musa, 
a ajuns la maximul splendorii sale şi la o 
populaţie de 50 de milioane de locuitori de 
diferite etnii. Din 1389, imperiul a început să 
intre în criză din cauza lipsei de stabilitate a 
guvernului şi presiunilor exercitate la graniţa 
orientală de regatul Songhai. 

Regatul Songhai 
Acest regat îşi are originea în secolul VII 
în populaţia Songhai, pe cursul inferior al 
Nigerului. După ocupaţia regatului Mali, 
naţiunea s-a eliberat în 1336 datorită lui 
Sonni Ali Kilnu, iar sub regele musulman 
Sonni Ali Ber a reuşit să cucerească pămân-
turile fostului Imperiu Mali, care căzuse în 
ruină, şi să ocupe temporar oraşele Timbuctu 
şi Djenne. Datorită acestor cuceriri, Sonni 
Ali Ber a reuşit să controleze rute comerciale 
care i-au adus mari bogăţii, chiar mai multe 
decât Imperiului Mali. Songhai a prosperat 
până în 1591, când o armată marocană 
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condusă de Judar Paşa a câştigat bătălia de la 
Tondibi şi a distrus oraşele Gao, Timbuctu 
şi Djenne, punând capăt regatului Songhai. 

Africa Centrală 
In secolul IX, s-au format în savana congo-
leză comunităţi de agricultori care apoi au 
dezvoltat comerţul pe bază de cupru şi fildeş 
cu ţările coastei orientale. In secolul XIV, 
Wene, de etnie bantu, a fondat, în această 
zonă, regatul Congo, care a rezistat multă 

500-1500 29 

< MAŞTILE YORUBA 
PREZINTĂ O ÎNALTĂ 
VALOARE ARTISTICĂ. 

YORUBA 
Populaţia locuia pe teritoriul actual 
al Nigeriei şi s-a dezvoltat în jurul 

oraşului-stat Ile-Ife; încă de la 
sfârşitul secolului XIII este celebră 
pentru produsele sale artistice din 

lemn sculptat şi din bronz. 

vreme graţie unui sistem politic prin care 
puterea era distribuită unui număr mare de 
guvernatori provinciali. 

Muscat 

Goree. 
oland. din 1617 W-

fndinl674%i8 

Comertul cu sclavi 

Comerţul cu sclavi a fost practicat 
dintotdeauna în Africa de suveranii africani 
sau de negustorii arabi; europenii, care 
aveau nevoie de mână de lucru ieftină 
pentru coloniile americane, au început să 
prade mai întâi coastele orientale şi apoi 
oraşele din interior. Reducerea la starea 
de sclavie se baza pe sentimentul de 
superioritate a albilor, ceea ce avea să ducă 
la apariţia rasismului. 
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30 MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE 

♦ Călătoriile lui Columb ♦ 

Descoperirea Americii de către 
Cristofor Columb a fost considerată 

un moment atât de important în istoria 
umanităţii încât este folosită pentru 
delimitarea începutului epocii moderne. 
Când, în 1492, navigatorul genovez 
s-a prezentat la curtea Spaniei, ptiţini 
îl credeau şi doar bunăvoinţa reginei 
Isabela a permis organizarea şi realizarea 
acestei călătorii care va uimi întreaga 
lume. Columb a plecat la 3 august 1492 
de la Palos cu trei caravele (Nina, Pinta 
şi Santa Maria); după o călătorie care a 
durat mai mult decât anticipase, a zărit 
pământul (12 octombrie). Convins că 
ajunsese în Indii, credea că insulele găsite 
aparţineau continelului asiatic şi că erau 
cele descrise de Marco Polo în Milionul 
cu numele de Cipango (Japonia). A trâit 
toată viaţa cu această convingere; de 
fapt, nici în călătoriile ulterioare, Columb 
nu şi-a dat seama că descoperise un nou 
continent. Călătoria a schimbat radical 
lumea percepută de omul medieval şi 
a imprimat istoriei imaginea globală 
care este astăzi unul din reperele fun-
damentale ale realităţii pe care o trăim. 
Consecinţele călătoriei şi ale descoperiri-
lor legate de aceasta nu au întârziat să 
apară: Mediterana a pierdut gradual rolul 
central pe care îl avusese până atunci, 
naţiunile cu deschidere la Atlantic, mai 
ales Spania, care finanţase expediţia, au 
obţinut avantaje importante şi au devenit 
noile puteri dominante ale Europei. 

MARILE DESCOPERIRI 
GEOGRAFICE 
N E C E S I T A T E A D E S C O P E R I R I I D E N O I CĂI D E COMUNICARE 
c u O R I E N T U L I - A D E T E R M I N A T P E S U V E R A N I I M A R I L O R 

STATE EUROPENE SĂ FINANTEZE EXPEDITII CARE 
■> i 

SĂ DESCHIDĂ RUTE COMERCIALE ŞI SĂ DESCOPERE NOI 

TERITORII PENTRU PRODUSE ŞI RESURSE. 

Pe urmele lui Columb s-au aventurat 
mulţi alţi navigatori, sperând să găsească 

noi pământuri neexplorate şi astfel să facă 
rost de bogăţii pentru ei şi pentru naţiunile 
care finanţaseră expediţia. Evident, mulţi nu 
s-au mai întors sau au fost constrânşi să-şi 
lase toate speranţele pe fundul oceanelor, 
dar unii au reuşit să ajungă la pământuri 
îndepărtate şi, în câteva decenii, întreaga 
hartă a lumii a fost redesenată. 

America 
Portughezul Pedro Alvares Cabral a fost 
primul navigator care a ajuns, în 1500, în 
Brazilia şi, pe baza tratatului de la Tordesillas 
(1494), acele pământuri au intrat sub juris-
dicţie portugheză. De fapt, tratatul împărţise 
lumea în două între spanioli şi porrughezi 
pe baza meridianului nord-sud (770 km 
vest de Insulele Capului Verde): pământurile 
din estul acestei linii reveneau Portugaliei, 
iar cele din vest, Spaniei. La doi ani după 
această descoperire (1502), italianul Amerigo 
Vespucci, care a navigat de-a lungul Americii 
de Sud între Amazon şi Rio de la Plata, şi-a 
dat seama că acele pământuri aparţineau unui 
nou continent, care a luat numele lui. 

■J. 

A SEMNĂTURILE LUI COLUMB: 
LA STÂNGA, CEA DE DINAINTEA DESCOPERIRII 
AMERICII, LA DREAPTA, CEA CU CARE SEMNA 
DOCUMENTELE CA AMIRAL. 

♦ \ Ecuator 

^ JNaviaad , 

<■«/> __->?T 

2fe-
oî 0 c e a n u I 

Insulele 
Samoa _ 

CĂLĂTORIA LUI MAGELLAN 
Navigatorul portughez Fernăo 

de Magalhăes (Magellan) 
a fost primul care a înconjurat 

Pământul. A plecat cu cinci 
nave şi cu 250 de oameni 

de la Sanlucar de Barrameda 
la 20 septembrie 1519. 
A fost ucis în Filipine, 

dar echipajul său s-a întors 
la 18 septembrie 1522. 

< HARTĂ CARE REPREZINTĂ RUTA URMATĂ DE MAGELLAN ÎN EXPEDIŢIA SA 
HARTA SE AFLĂ LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. 

Insulele « 
Galapagos 

P a c i f i c 

Quiros-Tolfj 
. _ JJS0--O6-I 
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< SFERĂ 
ARMILARA: 

VECHI INSTRUMENT 
ASTRONOMIC CARE 

kARATĂ PRINCIPALELE 
DIVI2IUNI ALE 

SFEREI CEREŞTI, 
UTIL PENTRU 

REPREZENTAREA 
MIŞCĂRII APARENTE 

A AŞTRILOR. 

INSTRUMENTE 
DE NAVIGATIE 

La sfârşitul secolului XV, 
a început să fie folosit 

astrolabul nautic, 
derivat al astrolabului 
astronomic de epocă 

elenistică. Cu astrolabul 
nautic şi cu cvadrantul 

au plecat în călătorie 
Columb, da Gama 

şi Magellan. 

Cucerirea lumii 
In 1497, italianul Giovanni Caboto (John 
Cabot) a explorat insula Terranova. In 1520, 
Ferdinand Magellan, în serviciul casei regale 
spaniole, a trecut de Ţara de Foc şi a explo-
rat Oceanul Pacific, căruia i-a dat numele. 
A ajuns apoi în Filipine, unde a fost ucis. 
O parte a echipajului său a mers până în 
India, şi apoi a revenit în Spania, încheind 
astfel prima călătorie în jurul Pământului. 
Apoi, James Cook a explorat Australia 
orientală, Noua Zeelandă şi Insulele Hawaii. 

Cabral descoperă Brazilia 

Insulele 
Svalbard T/5 

G r o e n / a / 7 ^ . Marea 

Groenlandei 

Pe ruta lui Vasco da Gama către India 
(1497), a plecat în martie 1500 de la 
Lisabona o expediţie condusă de Pedro 
Alvares Cabral. Flota sa, odată ce a trecut 
ecuatorul, a cârmit spre vest printr-o 
manevră mult mai amplă decât de obicei; 
astfel a descoperit un pământ până atunci 
necunoscut: Brazilia. 

0 c e a n u I  
oS 

A r c t i c 

A HENRIC NAVIGATORUL ( 1 3 9 4 - 1 4 6 0 ) , FRATELE REGELUI 
PORTUGALIEI, EDUARD, A FOST PROMOTORUL CAMPANIILOR 

DE EXPLORARE ŞI AL MARILOR DESCOPERIRI GEOGRAFICE 
ALE PORTUGHEZILOR. 

CALATORII Şl EXPLORĂRIÎNTRE1480 Ş11788 
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32 R E F O R M A P R O T E S T A N T A 

♦ Criza Bisericii ♦ 

Influenţa Bisericii în societatea euro-
peană a secolelor XIV-XVI era enormă. 

Marca toate momentele semnificative 
ale vieţii (naşterea, căsătoria şi moartea) 
prin intermediul sfintelor taine şi dădea 
promisiunea vieţii veşnice, în schimbul 
confesării, ispăşirii şi al daniilor, dar mai 
ales prin indulgenţele pe care papa sau 
episcopii le puneau în vânzare pentru 
realizarea marilor monumente ale 
Bisericii. Intenţia lui Luther nu era să 
producă o ruptură de Roma, ci să critice 
ceea ce devenise un comerţ în toată 
regula şi să readucă la lumină preceptele 
biblice de la începuturi, care îi ajutau 
pe credincioşi să obţină mântuirea. La 
Vatican, iniţiativa sa nu a fost apreciată 
şi cardinalul Thomas Cajetan (Tommaso 
de Vio) l-a admonestat verbal pe Luther; 
apoi, Leon X, prin bula papală Exurge 

A MART1N LUTHER S-A NĂSCUT LA 10 NOIEMBRIE 1483 
LA EISLEBEN, ÎN SAXONIA. A MURIT LA 18 FEBRUARIE 1546. 

Domine din 1520, i-a cerut oficial lui 
Luther să renunţe la tezele sale, pentru că 
risca excomunicarea. Astfel s-a ajuns la o 
ruptură ireversibilă după ce Luther a ars 
în piaţa publică bula primită de la Roma. 
Prin scrierile sale, Luther a trasat principi-
ile fondatoare ale Bisericilor protestante 
care au apărut după Reformă. El a descris 
liniile noii Biserici în special în lucrările 
Slujba germană şi ordinea cultului (1525) 
şi Micul şi marele catehism (1529). 

REFORMA 
PROTESTANTĂ 
C R I Z A S P I R I T U A L Ă Î N C A R E C Ă Z U S E B I S E R I C A A F A V O R I Z A T 

O SERIE D E N O I T E O R I I R E L I G I O A S E , D A R M A I A L E S O N E T Ă 

OPOZITIE FATĂ DE PAPĂ, CONSIDERAT DE MULTI CAUZA 

PRINCIPALA A DECADERII MORALE. 

Această situaţie provoca nemulţumiri şi 
în multe părţi ale lumii ecleziastice se 

cerea o intervenţie drastică pentru stoparea 
celor mai evidente scandaluri. Impulsul 
înnoitor venea dinspre umanişti, care se 
gândeau la o nouă religiozitate, bazată pe 
credinţă şi caritate, care trebuia să se nască 
din citirea Scripturilor. Intenţia lor nu era 
să strice unitatea Bisericii, dar evenimentele 
care au urmat au dus la această consecinţă 
dramatică. 

MARTIN LUTHER 
După ce a studiat la universitatea din Erfurt, 

a intrat în iulie 1505 în ordinul augustinian 
şi, din 1513, a predat filosofia şi teologia la 
Wittenberg. In 1571 a protestat împotriva 

vânzării indulgenţelor, intens promovate de 
Leon X, afîşând cele Nouăzeci ţi cinci de teze pe 
uşa Bisericii Tuturor Sfinţilor din Wittenberg. 
A fost excomunicat de papă la 3 ianuarie 1521, 
dar şi-a găsit refugiu în castelul de la Wartburg 

al lui Frederic de Saxonia, unde s-a ocupat de 
prima traducere a Bibliei în limba germană. 

Reforma luterană 
Gestul lui Luther a produs o serie de con-
secinţe care au influenţat istoria Europei 
în următoarele două secole. Mulţi principi 
germani i s-au alăturat repede, dorind să 
intre în posesia pământurilor Bisericii, şi 
au generat o ruptură în lumea creştină. 
Doctrina luterană se baza pe raportul direct 
dintre om şi Dumnezeu, excluzând o serie de 
intermediari care erau fundamentali în sânul 
Bisericii. Pentru Luther, mântuirea omului 
se afla exclusiv în credinţă, negându-se 
importanţa faptelor, iar destinul omului era 
deja scris, astfel că bunele acţiuni nu îi mai 
foloseau la nimic. 

Ptr 1*****4 £+&> 
A SEMNĂTURA LUI MARTIN LUTHER PUBLICATĂ PENTRU PRIMA 
DATĂ ÎN CUNOSCUTA ENCICLOPEDIE SUEDEZĂ NORDISK FAMILIEBOK 
APĂRUTĂ ÎN MAI MULTE EDIŢII ÎNCEPÂND CU 1876. 

Jean Calvin 

Reformator religios francez; susţinător 
al ideilor luterane (1553), a fost obligat 
să părăsească Parisul. După ce a stat 
o vreme la Strasbourg şi Basel, s-a 
stabilitîn 1541 la Geneva, un oraş model 
de rigoare şi disciplină. 

Contrareforma 
După excomunicarea lui Martin Luther în 
1521, Biserica de la Roma a aşteptat până 
să răspundă doctrinal tezelor reformiste; de 
fapt, abia în 1545, papa Paul III a convocat 
Conciliul de la Trento pentru dezbaterea 

* 
BIBLIA 
Pe când se ascundea de gărzile papei, Martin 
Luther s-a dedicat traducerii Bibliei în 
germană, deoarece el credea că orice creştin 
trebuie să citească direct Textele Sacre şi să 
le dea o interpretare proprie. Din acest motiv, 
în ţările de religie protestantă Biblia era mult 
mai cunoscută decât în ţările catolice, unde era 
citită şi interpretată predominant de clerici. 

> BIBLIAÎN GERMANĂ, DIN 1545: ESTE VERSIUNEA DEFINITIVĂ 
A PRIMEI BIBLII PE CARE LUTHER A PUBLICAT-0 ÎN 1534. DESCHISĂ 
LA UN PASAJ DIN ISAIA, ESTE UNA DIN PUŢINELE COPII PĂSTRATE. 
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chestiunii. Majoritatea participanţilor nu au moralizare a vieţii clericale, interzicând 
favorizat un dialog între cele două opinii; cumulul de îndatoriri şi obligându-i pe clerici 
ba chiar s-a ajuns la afirmarea unei direcţii la celibat şi la castitate. 
dure prin care Biserica dovedea că nu avea 
nici o intenţie să renunţe la rolul principal în • — 
materie de religie şi, prin decrete dogmatice, HENRIC VIII 
s-a reafirmat validitatea sfintelor taine şi Rege d Anghei şi al Irlandei, fid lui Henric VII, 
doctrina mântuirii prin fapte, atribuindu-le s-a căsătorit cu Ecaterina de Aragon (1509); 
oamenilor capacitatea liberului arbitru. din cauza refiizului papei de a-i anula căsătoria, 
A adoptat principii foarte importante de 

Societatea lui Isus 

După convertirea la catolicism, nobilul basc 
Ignapu de Loyola a fondat la Paris un grup 
cunoscut sub numele de „Societatea lui 
Isus", care s-a pus în slujba papei (1534), 
iar Paul III l-a numit Ordin al lezuitilor 
(1540). Misiunea lui era să apere şi să 
răspândească credinţa catolică. lezuiţii 
sunt foarte activi în activitatea misionară 
şi de învăţământ în multe ţări ale lumii. 

s-a autoproclamat cap al Bisericii Anglicane 
(1534). S-a căsătorit cu Anne Boleyn, 
dar mai târziu a condamnat-o la 
moarte pentru trădare (1536). 
După Anne, a mai avut încă 
patru soţii. A fost tatăl 
reginei Elisabeta, care 
a guvernat regatul 
mai mult de 
patruzeci 
de ani. 
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Corfă v ; \ , - J ^} 
A/eneţia) __S! fflinci« y ^ f ^ / c, 

- - i « - . , £ ! ■ • Smirrfa,, S ^ 
'ulele lorfice '- <gen.pânpiai566> ^ ^ d a | j a 
(Veneţia) "Naupijia-- Ducatul (gen.pânăla 1566)* 

ven. pâr.ain1540) Naxos 
Malv8siâ'(ven.'pânăla1568) Rhodos 

(ven. până îh 1640) (vas,al otoman din 1552) 

Creta * C a n d , a 

(Veneţia) 

Cipflf 
(ven. pânăîn 1571) 

lerusalim 

Alexandria 
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34 R A Z B O I U L DE 30 DE A N I 

♦ Ascensiunea Frantei ♦ 

După moartea cardinalului Jules 
Mazarin (Giulio Mazzarino - 1661), 

Ludovic XIV din dinastia Bourbon a 
guvernat singur Franţa timp de 54 de ani, 
devenind modelul monarhului absolut 
prin drept divin. în politica externă, a 
implicat ţara în patru războaie oneroase. 
Primul a fost războiul de devoluţie (1667-
1668) împotriva Spaniei, la finalul căruia 
Franţa a obţinut o mare parte a Flandrei; 
războiul cu Olanda (1672-1679), după 
care Olanda a cedat Conte şi câteva 
oraşe din sudul Ţărilor de Jos (pacea de 
la Nijmegen, 1678). Politica expansionistă 
a suveranului francez a continuat apoi 
cu anexarea Strasbourgului şi a altor 
oraşe şi feude din Alsacia şi Luxembourg. 
O coaliţie a puterilor europene, Liga de 
la Augsburg, a declarat război Franţei 
(1688-1697), cu susţinerea Angliei, a 
principatelor germane şi a ducatului de 
Savoia. învins, Ludovic XIV a acceptat 
pacea de la Rijswijk (1697), l-a recunoscut 
pe Wilhelm III de Orania ca suveran al 
Angliei şi a restituit majoritatea terito-
riilor cucerite. Apoi Franţa s-a implicat 
în războiul de succesiune din Spania 
(1701-1704), declanşat când Carlos II, 
suveranul Spaniei, i-a privat de drepturi 
pe urmaşii direcţi şi l-a numit succesor pe 
nepotul lui Ludovic XIV, Filip de Anjou, 
viitorul Filip V. Celelalte state europene 
s-au coalizatîmpotriva acestei ameninţări, 
dar conflictul s-a încheiat cu ocuparea 
tronului Spaniei de către Filip V Tratatele 
de la Utrecht şi Rastatt (1713-1714) au 
încheiat hegemonia franceză. 

RAZBOIUL 
DE 3 0 DE ANI 
I N PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XVI, E u R O P A ESTE 

TULBURATĂ DE O CRIZĂ PROFUNDĂI CONFLICTE, REVOLTE 

INTERNE, EPIDEMII . RĂZBOIUL DE 3 0 DE A N I REPREZINTĂ 

MOMENTUL CEL MAI DRAMATIC AL UNEI SOCIETĂTI AFLATE 
y 

ÎN FAZA DE TRANZIŢIE ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR. 

Conflictul a izbucnit in 1618, când 
Ferdinand de Habsburg, rege al Boemiei 

şi viitor împărat al Sfântului Imperiu Roman 
ca Ferdinand II, a încercat să impună credin-
ţa catolică; nobilii din Boemia s-au revoltat şi 
i-au oferit coroana protestantului Frederic V 
Palatinul. Cele două grupuri au căutat aliaţi 
printre puterile Europei, transformând astfel 
conflicrul local într-un război global. 

Etapa boemo-palatină (1618-1624) 
La 23 mai 1618, nobilii protestanţi din 
Boemia au aruncat de la fereastra castelului 
Hradcany trei consilieri de la Viena (episod 
cunoscut sub numele de „defenestrarea de la 
Praga") şi au instituit un guvern indepen-
dent, contribuind la declanşarea războiului. 
După doi ani (1620), armata Ligii Catolice 
condusă de Johann Tserclaes, conte de Tilly, 
a zdrobit armata cehă la Weisserberg. Praga 
a fost asediată de armata imperială, a fost 
impus catolicismul, iar monarhia a devenit 
un drept ereditar al Habsburgilor. 

A 
w 

GUSTAVADOLF, 
rege al Suediei din 1611. 

. . ■ . . ; . Interesul arătat cauzei 

t^^^^^^^^F^ j i | 

protestante şi teama de 
creşterea Sfântului Imperiu 

Roman 1-au convins să 

■p ' i 
participe la Războiul 

de 30 de Ani. în 1632, 
'*■ i '■** Hr M 9 

■p ' i 
în bătălia de la Liitzen, 

Wfc t i **« ^ ■ M T Î̂ B 
a învins forţele imperiale, 

dar a murit în luptă. 

II $rmr jJKk 
< MOARTEA LUI GUSTAV 
ADOLF II LA LUTZEN, ÎNTR-0 

■ PICTURĂ DE CARL WAHLBOM. 

Etapa daneză (1625-1629) 
Regele Christian IV 
al Danemarcei s-a 
simţit ameninţat de 
avansarea generalului 
Tserclaes in Germania 
de Nord şi a intervenit 
în conflict, dar, nereuşind 
să obţină susţinerea 
olandezilor şi a englezilor, 
a fost învins în bătălia 
de la Lutter (26-27 august 
1626) cu trupele imperiale, 
pierzând aproape jumătate 
din oameni. Invins apoi 
de contele Albrecht von 
Wallenstein la Wolgast, 
a fost nevoit să ceară pacea 
(tratatul de la Liibeck, 
7 iunie 1629). 

La Corufia 

REGATUL 
PORTUGAUEI 

Lisabonai 

Tolf 

Sevilla 

Ceuta 

Wallenstein 

General ceh aflat în slujba Habsburgilor 
şi-a alcătuit, la începutul războiului, 
0 armată de mercenari şi s-a remarcat prin 
abilitate şi duritate. După câteva victorii, 
a fost ucis din ordinul împăratului care 
era speriat de puterea şi duplicitatea lui. 

Etapa suedeză (1630-1635) 
Numirea lui Wallenstein ca duce de 
Mecklenburg a ameninţat ţările baltice şi 
a facut ca în război să intervină şi regele 
suedez Gustav Adolf, care, cu susţinerea 
secretă a Franţei, s-a proclamat şef al Ligii 
Protestante. Confruntarea decisivă a avut 
loc la Lipsca (Leipzig - 24 februarie 1634), 
unde protestanţii au obţinut victoria, dar 
regele danez şi-a pierdut viaţa. Trupele sale 
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Brgen 

REGATUL 
SCOŢIEI 

Christiania Uppsala 

IJnbli|T 

1'lyniouttin 

I Edinburgh 
M a r e a 

N o r d u I u i 

REGATUL S t ° ^ h 0 , m 

DANEMARCEI JSnkopihg » 
Şl AL NORVEGIEI 

Helsingfors TSff 
Abof ' Nyen 

" • R e y a l ^ / H°^orod 

'-'- l \ ' o 
Z \ <Pskov s 

1618-1648 35 

TRATATELE DE LA WESTFALIA (1648) 

~} Graniţele Sfântului Imperiu Roman ^] Teritoriile Brandenburg 

2] Teritoriile Habsburgilordin Spania ^] Teritoriile Saxoniei 

^ ] Teritoriile Habsburgilor din Austria | | Teritoriile Bavariei 

^2 Teritorii suedeze | | State indepedente 

| Regatul Angliei | \ Regatul Scoţiei 

mmmmmmmmmmmmmmmmm 

•York 

c, Kalmar 

•Scania o. 

•Riga 

Konigsberg V j | n j u s 

REGATUL 
ANGLIEI 

Copenhaga» 

Ştralsund .-• 
PROVINCIILE Hflhburg P o m e r a n J a Da^ig l ; : pMJsm 

Smolensk 

UNITE 
Londra Amsterdam Bremen Brandenburg 

„ ' , O t SFĂNTUL 
i W W IMPERIU Ţările' Lusacia e,. 

" ^ ... REGATUL 
Varşovia POLONIEI 

Nante&», 

Paris 

Orleans 

Spaniole , M a i n z Dresda* ™je*™V C r a c o v i a 

Palatinatul Praga. s , l e z , e ' 2 • 
de Jos Palatinatul ^ * 

deSuS S H / «EGATUL 
. Wurttemberg .Munchen \ UNGAfilEI 

l W r*!^ Baviera Viena * ^ 

REGATUL ( fELVETIA Ş ^ , A r h j d u c a t u l / Buda 
iordeaux. FRANŢEI Lyon ^ ^ 

Lublin 

Minsk 

• Pinsk 

*Lvov 
s. ^ • Kiev 

Wpru 

Pacea de la Westfalia 

Compusă din două tratate semnate la 
Miinster şi Osnabriick, fiindcă protestanpi 
şi catolicii refuzau să stea împreună la 
masa tratativelor, a stabilit recunoaşterea 
oficiala a calvinismului şi a păstrat 
concesiile făcute protestanţilor prin pacea 
de la Augsburg. Franţa şi Suedia au primit 
teritorii, iar împăratul a renunţat la ideea 
de reunificare a Germaniei. Spania 
a fost obligată să acorde independenţa 
Provinciilor Unite ale Olandei după 
un război de peste optzeci de ani. 

Pesta 

P ; laşi 

^Qsit Moldova 
v*nig (vasaldtoman) 

Hanatul Crimeei 
(vasal otoman) 

SSauoia Ducatul Veneţia S a v o i a Milano • ' 

implona 
Avignon 

ANDORRA M a ; s i | i a 

♦Barcelona 

InsulelesBaleare 

M a r e a 

Torino 
gs'Genova 

'£ Marele N & . 
e> ducat Statele x / s 
% al Toscanei 
% Papale 

Roma. \ % V ? 
Benevento 

Valahia Bucureştf 
Belgrâd (vasal otoman) - «Varna 

Sarajevo 

M a r e a N e a g r ă / c5 

\ Sofia i 
Adrianopole constantinbpole 

Regatul 
Sardiniei 

Cagliari 

Napolr-

Palermo 

Regatul 
Napoli 

Ragusa 

Valona l Salonic 

î I M P E R I U L O T f r M t f N ^ 

-
'Atena 

•Smirria 
(Izniir) 

M e d i t e r a n ă 
Creta 

Adalia 

Rhodos Cipru 

A CARDINALUL RICHELIEU ÎNTR-0 PICTURĂ 
DE PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, 1637. 

CARDINALUL RICHELIEU 

Provenit dintr-o familie nobilă, a fost numit episcop 

în 1607. A devenit cel mai apropiat consilier al 

reginei-mamă, Maria de Medici, după moartea 

predecesorului său, Concino Concini, iar in 

1624 a fost numit prim-ministru de către regele 

Ludovic XIII. Susţinător convins al absolutismului 

monarhic, şi-a propus două lucruri: preluarea puterii 

din mâinile marii nobilimi şi a hughenoţilor şi lupta 

împotriva hegemoniei habsburge în Europa. 

au continuat lupta, dar au fost învinse la 
Nordlingen şi constrânse să semneze pacea 
de la Praga (1635) prin care li s-au facut 
unele concesii protestanţilor, ca anularea 
edictului restituirii tuturor bunurilor eclezi-
astice dobândite după 1552. 

Etapa franceză (1635-1648) 
In mai 1635, regele Franţei Ludovic XIII 
a declarat război Spaniei şi Habsburgilor, 
căci prim-ministrul Richelieu era convins 
că Franţa trebuia să se opună ascensiunii 
Habsburgilor. După o primă etapă marcată de 
mai multe înfrângeri, francezii, datorită unei 
alianţe cu suedezii şi abilităţii comandanţilor 
pe câmpul de luptă, au reuşit să încline 
balanţa în favoarea lor. Lupta decisivă s-a dat 
la Rocroi (1643), unde francezii au înfrânt 
faimoasa infanterie spaniolă, considerată până 
atunci invincibilă. Puşi în imposibilitarea de a 
continua războiul, Habsburgii au semnat 
Pacea de la Westfalia. Spania a continuat să 
lupte cu Franţa până la epuizarea completă a 
forţelor sale (tratatul Pirineilor, 1659). 
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36 O T O M A N I I Şl R U S I A 

♦ Căderea 
Constantinopolelui ♦ 

Otomanii, un trib turcic care şi-a 
luat numele de la primul său suve-

ran, Otman I, provenit din zona Mării 
Marmara, au început să se extindă din 
secolul XIV, până când sultanul Mahomed 
II a ocupat Constantinopole, după încer-
cările nereuşite ale arabilor. Odată cu 
prăbuşirea meterezului estic al lumii creş-
tine, Europa şi-a dat seama îngrozită că 

A ASEDIUL CONSTANTINOPOLELUI (1453). 
ILUSTRAŢIE EXTRASĂ DlNTR-0 CARTE DE JEAN CHARTIER, 

ISTORIC FRACEZ DIN SECOLUL XV, PĂSTRATĂ LA BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE. 

avea vecini puternici şi în plină extindere. 
Mahomed II a continuat expansiunea 
în partea balcanică, anexând Serbia, 
Bosnia şi Grecia. Veneţienii au fost primii 
care au plătit consecinţele fenomenului: 
Serenissima a renunţat la posesiunile sale 
din Moreea (Pelopones) şi din Albania în 
schimbul menţinerii drepturilor comerci-
ale cu imperiul. Cuceririle teritoriale au 
continuat sub Soliman Magnificul, care 
în 1521 a ocupat Belgradul şi în 1526 l-a 
înfrânt şi ucis în bătălia de la Mohâcs pe 
regele maghiar Ludovic II lagello. Serbia 
şi Ungaria erau deja în mâinile sale după 
ce a asediat de două ori, în 1529 şi 1532, 
Viena, însă fără să reuşească să o învingă. 
„Ameninţarea turcă" din inima Europei 
a rămas o problemă centrală a politicii 
europene pe parcursul secolului XVI, dar 
cel mai important lucru a fost ruptura 
pe care otomanii au creat-o în raportu-
rile comerciale între Orient şi Occident şi 
declinul zonei mediteraneene în calitate 
de centru al schimburilor comerciale. 

BÂTÂLIA DE LA LEPANTO, ARTIST ANONIM; TABLOU l> 
PĂSTRAT LA NATIONAL MARITIME MUSEUM DIN GREENWICH. 

OTOMANII 
ŞI RUSIA 
IN ESTUL EUROPEI S-AU RIDICAT 

DOUĂ MARI PUTERI: IMPERIUL 

OTOMAN ŞI CEL RUS. IN TIMP 

CE PRIMUL REPREZENTA 

O AMENINTARE PENTRU EUROPA 

CREŞTINĂ, AL DOILEA ÎNCEPE 

UN LENT DRUM CĂTRE MODERNIZARE. 

După cucerirea Constantinopolelui 
în 1453, turcii au invadat Peninsula 

Balcanică. în secolul următor, înaintarea lor 
spre inima Europei a fost lentă, dar constan-
tă, ajungând să ameninţe direct imperiile 
centrale. Diferiţii papi care s-au succedat 
i-au invitat pe suveranii creştini să se alieze 
pentru combaterea duşmanului comun, dar 
acest semnal de alarmă nu şi-a găsit ecou 
până în 1570, când papa Pius V a reuşit să 
coalizeze forţele creştine pentru ajutarea 
Ciprului asediat de flota sultanului Selim II. 

Bătălia de la Lepanto 
Până la pregătirea flotei creştine, Ciprul 
căzuse în mâinile musulmanilor, dar luptele 
s-au declanşat oricum şi la 7 octombrie 1571 
a avut loc bătălia din largul oraşului Lepanto. 
Deşi la început incertă, victoria le-a revenit 
apoi creştinilor, care au capturat 130 de 
nave inamice şi au distrus mai mult de 60. 
Victoria a fost sărbătorită drept cea mai mare 
realizare a creştinătăţii în faţa islamului, dar 
nu a fost urmată de nici o altă acţiune, căci 
în curând au apărut rivalităţi între aliaţii 
creştini. Turcii şi-au continuat acţiunile 
pe uscat, mai ales în Peninsula Balcanică, 
dar înfrângerea de la Lepanto le-a dovedit 
vulnerabilitatea şi le-a împiedicat obţinerea 
controlului total asupra Mediteranei. 

\L3 
Helsingfors >■ . \ n ? 

' - Sankt 
Petersburg 
--.'•Novgpr 

• Candia 

Mai 

Soliman Magnificul 

Sultan otoman între 1520 şi 1566, a 
condus imperiul spre maxima expansiune 
prin cucerirea Persiei, a Anatoliei Orientale 
şia Mesopotamiei. A lăsat un cod de legi 
şi a susţinut dezvoltarea artei şi a literaturii. 

Rusia 
Precedată de eliberarea de sub dominaţia 
vecinilor mongoli de o armată condusă de 
Dimitri Donskoi (bătălia de la Kulikovo, 
1380) şi apoi de refuzul marelui cneaz 
de Moscova, Ivan III, de a plăti tributul 
către hanii Hoardei de Aur, unificarea 
teritoriilor Rusiei central-septentrionale a 
avut loc sub domnia aceluiaşi Ivan III şi 
a fost completată de Vasili III. Ivan IV 
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EXPANSIUNE RUSAINTRE SECOLELE XV ŞIXVIII 

~J Marele principat al Moscovei (1462) 

[ | Cuceririle lui Ivan III cel Mare (1462-1505) 

[ | Cuceririle lui Vasile III (1505-33) 

[ :.v| Cuceririle lui Ivan IV cel Groaznic (1533-84) 

Cuceririle Romanovilor (1613-76) 

Cuceririle lui Petru I cel Mare (1682-1725) 

Cuceririle Ecaterinei II (1762-96) 

Intervenţii din Războiul de Şapte Ani (1756-63) 

Cuceriri succesive | | Graniţeîn 1815 

mmmmmmmmmmmmmmm 

CUCERIREA SIBERIEI 

□ 1505 □ 1796 

| j 1689 \ZD 1826 

l | 1725 I l Graniţaîn 1826 

IMPERIULOTOMAN 

| Imperiul Otomanîn 1512 
I 1 Cuceririle lui Selim I 
1 ' şialeluiSoliman (1512-1566) 
mM Cuceriri (1566-1699) 

[ State independente din 1815 

| ~1 Imperiul Safavid (1722) 

► Campanii otomane 
j | Graniţeîn 1815 

Expansiune suedeză 
şipoloneză (1598-1613) 

A mericQjusăs ^ 

Nijnekolmînsk 
> T 1644 

Petropavlovsk 
1740 • 

lakutsk 
1632« 

'Olekminsk 
1635 

'Ohotsk 
V1649 

pasnoîarsk . j Teritoriurestituit'&ei 

imn ,<■' ITratatul de la Nercinsk) 

Chină-manciuriană 

Sankt Petersburg 

Oraş fondat în 1703 de Petru I cel Mare, 
care l-a ales drept capitală a statului datorită 
poziţiei sale strategice şi pentru deschiderea 
la Marea Baltică. După Revoluţia Rusă, s-a 
numit Leningrad, în onoarea principalului 
autor al revoluţiei, darîn 1991, dupăcăderea 
comunismului, şi-a reluat numele vechi. 

a fost primul conducător care, în 1547, şi-a luat 
numele de ţar (de la Caesar) consolindând puterea 
absolută a suveranului şi structurile administrative 
ale Imperiului Rus. După o perioadă de războaie 
cu polonezii şi suedezii pentru supremaţie în zona 
Baltică, un salt important a avut loc sub conducerea 
lui Petru I cel Mare, care a pus în practică diferite 
reforme cu ajutorul inginerilor germani, italieni şi 
francezi, care au transformat Rusia într-o naţiune 
modernă. Acesta a redus puterea Bisericii Ortodoxe, 
a obligat nobilimea să intre în slujba statului şi a 
început expansiunea către Caucaz, încheiată de 
Ecaterina II prin anexarea Crimeei în 1783. 

> STATUIE ECVESTRĂ A LUI PETRU 
CEL MARE, LA SANKT PETERSBURG. 

PETRU I CEL MARE 
Ţar al Rusiei între 1689 
şi 1725, a avut o politică de 
reforme care au modernizat 
ţara şi au consolidat puterea 
absolută. A construit o nouă 
capitală la Sankt Petersburg, 
la gurile Nevei, şi a promovat 
cultura, comertul si industria. 
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Noua ştiinţă 

A VOLTAIRE, PSEUDONIM AL LUI FRANCOIS-MARIE AROUET, 
A FOST UNUL DINTRE CEI MAI IMPORTANŢI EXPONENŢI 

Al ILUMINISMULUI. 

C ultura umanistă care se afirmă înce-
pând cu secolul XIV scoate la iveală o 

nouă generaţie de cărturari şi oameni de 
ştiinţă care abandonează vechile principii 
aristotelice susţinute de Biserică (ipse dixit 
era modul de încheiere a oricărei discuţii 
sau critici) în favoarea observării sistemati-
ce a fenomenelor naturale. Această nouă 
abordare a realităţii a dus la depăşirea 
concepţiei tradiţionale asupra lumii şi 
universului începând cu astronomia. 
în 1543, în cartea De revolutionibus 
orbium celestium, Copernic a afirmat şi 
a demonstrat că Soarele se află în centrul 
universului, Pământul rotindu-se în jurul 
acestuia asemenea celorlalte planete. 
Odată cu descoperirile revolutionare din 
domeniul astronomiei, spiritul cercetării 
a cuprins şi studiile din domenii tot 
mai variate, de la chimie la mineralogie, 
de la anatomie la medicină. Astfel se 
afirmă ştiinţa experimentală bazată pe 
experienţă înţeleasă ca un comportament 
cu reguli metodice. Acest lucru deschide 
porţile unei noi ere în care invenţiile au 
explodat în ciuda obstacolelor impuse 
de o Biserică tot mai conservatoare, 
transformările revoluţionând lumea din 
perspectivă economică, politică şi socială. 

SECOLUL LUMINILOR 
ENCYCLOPEDIE, 

DICTIONNAIRE RAISONNE 
DES SCIENCES, 

A COPERTA ENCICLOPEDIEI 
TIPĂRITĂ LA PARIS ÎNCEPÂND 
CU ANUL 1751. 

A F I R M A R E A NOII ŞTIINTE SCHIMBĂ MODUL 

DE GÂNDIRE ŞI ACŢIUNE AL INDIVIZILOR: 

ODATĂ ABANDONATE ŞI GOLITE DE VALOARE 

VECHILE PREJUDECĂŢI, OAMENII S-AU 

ÎNCREZUT T O T MAI MULT ÎN RATIUNE 

ŞI AU ANALIZAT ASTFEL NATURA * 

UMANĂ ŞI SOCIETATEA, DEZVOLTÂND * 

IDEI CARE AU SCHIMBAT LUMEA. < » 

Dublin« 

Glas 

REG 
M 

BRI 

Intregul secol XVIII a fost marcat de 
o mişcare filosofică şi culturală numită 

Iluminism. A fost mai ales un mod de 
abordare a realităţii şi a avut o influenţă 
decisivă asupra societăţii şi modului în care 
era guvernată aceasta. Indemnul iluminiştilor 
era „judecă şi acţionează conform raţiunii", 
iar când această maximă a fost aplicată în 
politică, a rezultat ideea că puterea, pentru a 
fi legitimă, trebuia să se întemeieze pe raţi-
une. Afirmarea acestui principiu a răsturnat 
concepţia autorităţii venite de la Dumnezeu, 
fară nevoia legitimării, punând în impas 
figura suveranului absolut şi deschizând dru-
mul către conceptele de egalitate şi libertate 
pentru toţi indivizii. 

Revoluţia Industrială 
In această perioadă de mare efeverscenţă 
culturală, s-a pus în practică un lucru de 
importanţă crucială: în 1769, James Watt a 
perfecţionat maşina cu aburi, dezvoltată de 
Thomas Newcomen în 1705, prin ataşarea 
unui condensator de vapori care îi creştea 
randamentul. Această descoperire aplicată în 
domeniul industrial a revoluţionat complet 
producţia, determinând o transformare 
radicală a societăţii. Concentrarea primelor 
complexuri industriale la marginea oraşelor a 
atras masele de ţărani venite în căutarea unor 
slujbe mai puţin precare şi mai bine plătite; 
meşteşugarii, incapabili să ţină pasul cu 
concurenţa, au fost nevoiţi să-şi închidă ate-
lierele şi astfel mijloacele de producţie s-au 
concentrat în mâinile unui număr restrâns 

< BALONUL CU AER CALD. LA 22 NOIEMBRIE 1783, FRAŢII 
FRANCEZI MONTGOLFIER AU PROIECTAT Şl AU ZBURAT PRIMA 
DATĂ CU UN BALON AEROSTATIC. 
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de persoane capabile să suporte cheltuielile 
cumpărării de maşini tot mai complexe şi 
mai scumpe. Marea burghezie, care dispunea 
de un capital imens, a devenit deţinătoarea 
de necontestat a puterii economice. 

Revoluţia Americană 
Principiile Iluminismului şi-au găsit pentru 
prima dată aplicare practică în coloniile 
engleze din America de Nord. Coloniştii, 
care construiseră Lumea Nouă cu mari 
sacrificii, nu au mai suportat controlul patri-
ei-mamă şi s-au revoltat, conduşi de George 
Washington. La 4 iulie 1774, cele 13 colonii 
au semnat Declaraţia de Independenţâ care a 
marcat nasterea Statelor Unite ale Americii. 
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SECOLUL LUMINILOR 

I I Sfântul Imperiu Roman (1789) 

~^\ Habsburgiiîn Austria în sec. XVI 

r — i Cuceriri habsburgice 
1 ' însecolele XVII şi XVIII 

I—I—I Cuceriri habsburgiceîn Italia 
{-±-i (1797) 

i i i Cuceririhabsburgiceîn Polonia 
- L J (1772-97) 

[ | Domeniile Bourbonilor 

~~~\ Imperiul Rus 

l = - £ Cuceriri ruse 
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(1796) 

I I Regatul Prusiei (1796) 
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6/7/1776 V * 3 _ j l 
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din 1778 ■y 
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A CADEREA BASTILIEI, TABLOU AL PICTORULUI FRANCEZ JEANE-PIERRE HOUEL (1735-1813). 

Revoluţia Franceză 
Evenimentul fundamental al secolului a avut 
loc în Franţa, unde burghezia pariziană, 

CÂDEREA BASTILIEI susţinută de popor, a preluat în 1789 puterea 
La 14 ninie 1789, s t a t l u u i sj a răstumat de la putere dinastia 

multimea pariziană _ - _ . _ , . 
. . _ u _ _i- Bourbon. r n n Declaratia arepturilor omului 

a luat cu asalt bastilia, ' * 
o fortăreată transformată f* cetăţeanului s-a încheiat definitiv Vechiul 

în închisoare, aflată în Regim şi s-a deschis o nouă etapă în istoria 
interiorul oraşului; după umanităţii. Principiile elaborate de iluminişti 

d0Na
ZtfoendădadTcis ' " ^ t r a n s f o r m a t î n h& s i î n c â t e v a d e C e n i i 

i. . ' i-j- •• au devenit inalienabile pentru toti cetătenii 
distrugerea cladini. r ' ' 

Această dată marchează europeni, anulând abuzurile şi nedreptăţile 
începutul Revoluţiei. lumii feudale. 
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40 EPOCA L U I N A P O L E O N 

Napoleon 

S-a născut la Ajaccio în 1769, fiu 
al lui Carlo Bonaparte §i al Letiţiei 

Ramolino. La 16 ani a absolvit Şcoala 
Militară din Paris cu gradul de locotenent 
de artilerie şi s-a alăturat Revoluţiei. în 
1793 s-a remarcat în eliberarea oraşului 
Toulon şi în toamna lui 1795 a suprimat 
insurecţia împotriva Convenţiei. După ce 
i-a recunoscut loialitatea, Directoratul l-a 
numit la comanda campaniei din Italia. 
în 1798 a condus campania din Egipt 
şi, prin lovitura de stat de la 9 noiem-
brie 1799, a înlocuit Directoratul cu 
un consulat provizoriu compus din trei 
membri. în februarie 1800, a fost numit 
prim-consul cu puteri dictatoriale şi, după 
dizolvarea instituţiilor statului, a început 
războiul împotriva celei de-a doua coaliţii 
a statelor Europei. La 18 mai 1804 s-a 
autoproclamat împărat al francezilor, iar 
la 2 decembrie a fost încoronat la Paris 
de Pius VII. în 1805 şi-a luat titlul de 
rege al Italiei şi şi-a pus pe cap coroana. 
Drumul său triumfal a fost întrerupt de 
dezastruoasa campanie din Rusia, care 
a marcat începutul căderii sale. înfrânt 
şi trimis în exil în insula Elba, a reuşit să 
fugă şi, după reorganizarea armatei, i-a 
înfruntat pe duşmani la Waterloo, unde a 
fost învins definitiv. Trimis în exil în insula 
Sfânta Elena, a murit la 5 mai 1821. 

EPOCA LUI NAPOLEON 
P R I M I I ANI AI SECOLULUI XIX AU FOST MARCATI DE 

O PERSONALITATE PROEMINENTĂ: NAPOLEON B O N A P A R T E . 

FIU AL REVOLUTIEI FRANCEZE, LE-A DAT ACELOR ANI 

O IMPORTANŢĂ DE NECONTESTAT ŞI A RĂMAS UNA DINTRE 

CELE MAI DE SEAMĂ FIGURI ALE ISTORIEI. 

Aventura lui Napoleon a început în 1796 
cu campania din Italia. După înfrângerea 
piemontezilor şi austriecilor, le-a impus 
armistiţiul de la Cherasco (1796) şi tratatul 
de la Campoformio (1797) prin care a abolit 
independenţa Republicii Veneţia. In 1798 
a condus campania din Egipt, ocupând în 
doar o lună întreaga deltă a Nilului, dar în 

WATERLOO 
In zorii zilei de 18 iunie, cele două tabele s-au 
văzut faţă în faţă, pe un teren mocirlos, după 
ploile abundente din noaptea anteriorară. 
Fiindu-i imposibil să folosească artileria la 
maximum, Napoleon nu a purut opri reunirea 
prusacilor cu englezii, şi a lansat atacul Vechii 
Gărzi, trupele de elită, dar decizia a venit prea 
târziu si victoria le-a revenit fortelor rivale unite. 

timp ce era prins în războiul pentru ocuparea 
Siriei, situaţia gravă în care se afia Franţa 1-a 
constrâns să revină în patrie. După asumarea 
puterilor depline, a început războiul contra 
celei de-a doua coaliţii a marilor state ale 
Europei. La 14 iunie 1800 a obţinut la 
Marengo o victorie decisivă care a forţat 
Austria să semneze tratatul de la Luneville 
din 1801 prin care ceda Franţei teritoriile 
italiene. în 1803, Anglia a reluat ostilităţile 
şi primul consul s-a pregătit de invadarea 

Marii Britanii. Au urmat luptele împo-
triva celor de-a treia şi a patra coaliţii, 
desfăşurate între 1805 şi 1807, iar 

<] NAPOLEON BONAPARTE ÎN UNUL DIN MULTELE TABLOURI 
CARE ÎL REPREZINTĂ. S-A CĂSĂTORIT DE DOUĂ ORI, MAI 
ÎNTÂI CU JOSEPHINE BEAUHARNAIS, Şl APOI CU MARIA LUISA 
A AUSTRIEI, CU CARE A AVUT UN FIU. 

Codul civil 

Code civil des Frangais, rezultat al unui efort 
început încă din vremea Revoluţiei, a fost 
promulgat în 1804 şi a intrat în vigoare 
în 1806. în anul următor a fost numit Code 
Napoleon în onoarea împăratului Napoleon I. 

în fruntea Marii Armate a obţinut victori-
ile de la Ulm, Austerlitz, Jena, Auerstădt, 
Eylau şi Friedland. In 1808, i-a impus 
Marii Britanii blocada continentală, care 
s-a dovedit insuficientă şi nu a facut decât 
să dăuneze intereselor comerciale franceze. 
Simultan, a început războiul din Spania care 
va dura şase ani şi va contribui la înfrângerea 
lui Napoleon. In anul următor, a înfruntat 
a cincea coalitie si a învins în bătăliile de 
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la Eckmuhl, Essling şi Wagram. Pacea de 
la Viena, semnată la 14 octombrie 1809, a 
costat Austria pierderea a patru milioane 
de locuitori. In 1810, după căderea puterii 
papale, imperiul şi-a atins apogeul, susţinut 
şi de o reţea de alianţe abil încheiate care 
păreau să le fi asigurat împăratului şi Franţei 
dominaţia absolută asupra Europei. în 1812, 
ţarul Alexandru I rupe alianţa cu Franţa şi se 
alătură Angliei şi Suediei, moment în care 
începe războiul cu a şasea coaliţie. Napoleon 
a ripostat cu invadarea Rusiei, dar a fost o 
mişcare fatală; lovită de frig, marea sa armată 
s-a dizolvat şi a suferit prima înfrângere la 
Leipzig (1813). Parisul a fost apoi ocupat de 

\> GOETHE ÎN PEISAJ ROMAN, 
ÎNTR-0 PICTURĂ A GERMANULUI W. TISCHBEIN CARE 
L-A ÎNFÂŢIŞAT PE CELEBRUL SCRIITOR $1 POET AVÂND 
IN FUNDAL VIA APPIA ANTICA. 

ROMANTISMUL 
La sfârşitul secolului XVIII, s-a 
dezvoltat, mai întâi în Germania 
şi apoi în Anglia, o mişcare 
artistică, culturală şi literară, 
răspândită apoi în întreaga 
Europă, care exalta sentimentele, 
imaginaţia, spiritualitatea, 
libertarea de exprimare a omului 
ca reacţii la exasperarea principiilor 
rationale ale Iluminismului. 

Congresu l de la V i e n a 

Puterile învingătoare s-au reunit la Viena 
în octombrie 1814 pentru reinstaurarea 
ordinii în Europa şi redefinirea noii 
situaţii geo-politice în baza principiilor 
legitimităţii (cele ale vechilor dinastii) 
şi ale echilibrului. întrerupt de vestea fugii 
lui Napoleon din insula Elba, a fost reluat 
în iunie 1815, după înfrângerea definitivă 
a lui Napoleon la Waterloo. 

\ (unitcuDanemarca 

Edinburgh M , , g > x * " * » « » 

REGATULUN.T d u l u ' / D Ş Ş C E I 

\ (1808) 

aliaţi, iar Napoleon a fost exilat; a ştiut însă 
cum să se refacă şi, strângând o armată, s-a 
confruntat cu englezii şi prusacii la Waterloo 
la 18 iunie 1815, dar a fost înfrânt. 
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42 N A Ţ I O N A U S M E L E 

♦ Mişcările de independenţă ♦ NATIONALISMELE 

Tentativa anacronică a marilor puteri 
europene de a readuce la putere în 

diferite state, care acum erau străbătute 
de fiorul revoluţionar, vechea aristocraţie 
s-a dovedit falimentară deoarece nu mai 
puteau fi reprimate curentele liberale ce 
îndemnau spre un sistem politic repre-
zentativ şi constituţional. între 1820 şi 
1831 au avut loc în diferite ţări europene 
tentative de insurecţie, dur reprimate de 
guvernele absolutiste şi de Sfânta Alianţă. 
Totuşi, Grecia în 1830 şi Belgia în 1831 
şi-au câştigat independenţa naţională, 
iarîn Franţa „revoluţia din iulie" (1830) a 
adus la putere o monarhie liberal-constitu-
ţională. în 1848, un nou val revoluţionar a 
prins viaţă la Paris între 21 şi 24 februarie, 
odată cu alungarea regelui Ludovic Filip 
şi instaurarea republicii; în luna martie a 
lovit Imperiul Austro-Ungar, Germania şi 
Italia - ducând la conflicte între maghiari, 
italieni şi cehi pentru obţinerea indepen-
denţei naţionale. în a doua jumătate a 
secolului XIX, visul patrioţilor italieni de 
a avea o naţiune unită şi independentă a 
devenit realitate; la fel, cancelarul prusac 
Otto von Bismarck a unificat Germania. 
Istoria statelor balcanice ieşite de sub 
stăpânirea otomană a fost mai complexă: 
instabilitatea acestei regiuni va produce 
conflicte puternice. 

DEZVOLTAREA IDEALURILOR 

NATIONALE A FOST CONSECINTA 

NATURALĂ A ASPIRATIILOR 

LEGITIME ALE DIFERITELOR 

POPOARE LA I N D E P E N D E N T Ă 

ŞI LA UN GUVERN CARE 

SĂ RESPECTE MAI MULT 

LIBERTĂTILE INDIVIDUALE. 

In a doua jumătate a secolului XIX, când 
Imperiul Habsburgic a fost învins şi 

redimensionat după înfrângerile din Italia şi 
Germania, Europa central-meridională şi-a 
schimbat chipul. 

Independenţa Italiei 
După încercarea nereuşită a Regatului 
Sardiniei de a răpi Austriei Lombardia în 
primul război de independenţă (1848), noul 
rege al Sardiniei, Vittorio Emanuele II, s-a 
aliat cu Franţa şi în 1859 a înfrânt Austria şi 
a câştigat Lombardia. In anul următor, prin-
tr-o acţiune temerară, Giuseppe Garibaldi 
le-a răpit Bourbonilor Regatul celor 
Două Sicilii şi 1-a încredinţat lui Vittorio 
Emanuele II, care în 1861 a fost proclamat 
rege al Italiei. După mai mult de o mie de 
ani, Italia înceta să mai fie o simplă noţiune 
geografică şi devenea o realitate politică şi un 
stat independent. 

Germania 
In deceniul şapte al secolului XLX, Prusia 
lui Wilhelm I, sub conducerea cancelarului 
Bismarck, a demarat procesul de unificare 
a teritoriilor germane, pregătind armata 

A GIUSEPPE GARIBALDi: MAI ESTE NUMIT EROUL CELOR DOUĂ 
LUMI PENTRU CĂ A LUPTAT Şl ÎN EUROPA Şl ÎN AMERICA LATINĂ 

PENTRU UBERTATE Şl INDEPENDENŢÂ. 

Giuseppe Garibaldi 

După participarea la mişcările revoluţionare 
de la Genova, Garibaldi a fugit în 
America de Sud. A luptat în mişcarea 
de indepedenţă din Uruguay. La revenirea 
în Italia, a participat la primul răzoi 
de independenţă şi la apărarea republicii 
romane (1848), darcea mai faimoasă 
acţiune a lui a fost cucerirea Regatului 
celor Două Sicilii (1860). 

A PORTRET AL LUI KARL MARX (1818-1883). 

KARLMARX 
Istoric şi economist german, teoretician 
al revoluţiei socialiste şi al utopiei comuniste, 
care prevăd abolirea totală a proprietătii private; 
a susţinut importanţa decisivă a economiei 
în schimbarea istoriei. A publicat împreună 
cu Friedrich Engels ManifestulPartidului 
Comunist (1848); după revoltele din 1848 
a fost exilat în Anglia, unde a şi murit (1883). 
A publicat Capitalul (1867), bază teoretică 
a miscărilor marxiste ulterioare. 

pentru confruntarea cu Austria şi Franţa, 
oponente ale constituirii unui puternic 
stat german în Europa Centrală. In 1866, 
Prusia a înfrânt ruşinos Austria la Sadowa 
şi, după dizolvarea Confederaţiei Germane, 
a fondat Confederaţia Statelor Germane din 
Nord, condusă de regele Prusiei. In 1870 
a învins la Sedan Franţa lui Napoleon III, 
alipindu-şi Alsacia şi Lorena, moment 
în care şi statele germane meridionale au 
aderat la Confederaţie. La 18 ianuarie 
1871, Wilhelm I a fost proclamat Kaiser al 
Imperiului German. 

A doua revoluţie industrială 
Simultan cu aceste evenimente politice, 
a avut loc în industrie o nouă revoluţie 
declanşată de descoperirea unor noi surse 
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de energie (electricitatea şi petrolul) care au 
înlocuit repede forţa aburului. Siderurgia a 
devenit sectorul principal de productie, iar 
sistemele de comunicaţie şi transport s-au 
extins. Intensul proces de industrializare a 
dus la sporirea rândurilor clasei muncitoare 
care a început să găsească forme de orga-
nizare prin care a obţinut apoi dreptul la 
asociere sindicală şi politică. Au apărut acum 
şi primele partide socialiste de inspiraţie 
marxistă, iar in 1889 s-a format 
internationala socialistă. 

• INVENŢIILE 
Dezvoltarea industrială cere 
mereu noutăţi tehnologice, 
iar în această perioadă 
s-au facut multe invenţii 
revoluţionare. Printre 
acestea au fost telegraful 
(1837), telefonul (1871, 
conceput de A. Meucci; 
1876, perfecţionat şi brevetat 
de A.G. Bell), fonograful 
(1877), automobilul (1885), 
cinematograful (1895). 

> STEMA PRUSIEI. NUMELE ŢÂRII VINE 
DE LA PRUSACI SAU BORUŞI, POPOR ÎNRUDIT 
CU LITUANIENII AŞEZAT iN REGIUNEA DINTRE 
VISTULA Şl NIEMEN ÎN SECOLUL IX. 

1815-1890 43 

REGATUL PRUSIEI 
După pacea de la Oliwa (1660), 

unele zone ale Prusiei au 
obţinut suveranitatea şi în 1701 

s-a constituit Regatul Prusiei, 
care cuprindea toate teritoriile 

dinastiei Hohenzollern, care 
aparţinuseră între 1815 şi 1866 

Confederaţiei Germane; între 
1867 şi 1871, întregul teritoriu 

a fost parte a Confederaţiei 
Germaniei de Nord. Intre 1871 
şi 1945, a aparţinut Imperiului 

German. 

Congresul de la Berlin 

Reprezentanţii Prusiei, Rusiei, Austro-
Ungariei, Marii Britanii, Franţei, Italiei 
şi ai Imperiului Otoman s-au întâlnit 
la Berlin în iunie 1878 pentru a redesena 
harta Balcanilor după războiul dintre Rusia 
şi Imperiul Otoman: cu această ocazie, 
Serbia, Muntenegru şi România au devenit 
state independente 

MIŞCĂRI UBERALE ÎN EUROPA 
(1820-1948) 

J Confederaţia Germană 

o Mişcăridin 1820-1829 

• Mişcări din 1830-1837 

• Mişcări din 1848 

O Restaurarea centrismului englez 

Zone de revolte agrare 

o Centre de mişcări ale muncitorilor 

Zone de mişcări ale muncitorilor 

it Bătălii 

State proclamate independente 
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♦ Războiul de secesiune ♦ 

A ROBERT EDWARD LEE, COLONEL AL US ARMY, A DEVENIT 
CEL MAI IMPORTANT GENERAL AL CONFEDERAŢIEI ÎN TIMPUL 

RĂZBOIULUI DE SECESIUNE. STRATEG ABIL, A REUŞIT 
SĂ SE OPUNĂ CU SUCCES FORŢELOR INAMICE SUPERIOARE, 

TRE8UIND ÎNSĂ SĂ SE PREDEA ÎN 1865. 

M otivele conflictului între statele 
Uniunii (nordişti) şi cele ale Confe-

deraţiei (sudişti) se află în diferenţele 
economice, sociale şi politice existente 
între cele două zone ale Statelor Unite. 
Nordul industrializat favoriza o economie 
protecţionistă; Sudul agricol avea nevoie 
de legi neintervenţioniste pentru comer-
cializarea produselor. Mai mult, statele 
din Sud aveau nevoie de sclavi ca mână 
de lucru pentru cultivarea terenurilor, dar 
în Nord erau tot mai răspândite ideile de 
eliberare a sclavilor. în 1860, alegerea 
preşedintelui Abraham Lincoln, care îşi 
bazase campania electorală pe problema 
sclaviei, a determinat Carolina de Sud să 
se despartă de Uniune, iar în următoarele 
două luni Georgia, Florida, Alabama 
şi Mississippi i-au urmat exemplul. La 
8 februarie 1861, a fost aprobată o 
constituţie a Statelor Americane ale 
Confederaţiei, iar Jefferson Davis a deve-
nit preşedintele acestora. Noua naţiune a 
confiscat proprietăţile federale, cum erau 
forturile şi vămile, dar când a încercat 
să cucerească fortul Summer din portul 
Charleston (Carolina de Sud), comandan-
tul forţelor federale s-a opus şi forţele 
Confederaţiei au început bombardamen-
tele. Acest episod (11-12 aprilie 1861) a 
marcat începutul războiului de secesiune. 

AMERICA DE NORD 
D U P Ă OBTINEREA INDEPENDENTEI , 

CELE 13 COLONII AMERICANE AU FORMAT 

UN STAT CARE A ŞTIUT SĂ COMBINE 

LIBERTĂŢILE DEMOCRATICE ŞI PUTEREA 

ECONOMICĂ, DEŞI NU AU LIPSIT 

MOMENTELE DRAMATICE SAU SÂNGEROASE. 

Rapida dezvoltare economică a SUA a 
trecut prin două etape cruciale: războiul 

de secesiune, care a însângerat naţiunea între 
1861 şi 1865, provocând peste 600 000 de 
morţi, şi genocidul populaţiilor aborigene, 
care prin sistemul lor de viaţă împiedicau 
progresul economic şi reprezentau un risc 
pentru noile colonii. 

Războaiele cu indienii 
Relaţiile dintre colonişti şi indigeni au 
fost adesea conflictuale, mai ales pentru 
că primii ocupau pământurile nativilor. 
In 1830, guvernul Statelor Unite a emis 
Indian Removal Act, prin care triburi întregi 
erau alungate de pe teritoriile de origine şi 
împinse la vest de Mississippi, determinând 
astfel dispariţia indienilor din partea estică a 
Statelor Unite. Odată cu introducerea căilor 
ferate şi goana după pământ, între 1840 şi 
1890, guvernul federal a organizat un sistem 
de rezervaţii în vest; aici au întâmpinat cea 
mai mare rezistenţă, care a culminat cu 
revolta condusă de Sitting Bull şi Crazy 
Horse, încheiată cu victoria indienilor la 
Little Big Horn (1876). Dar superioritatea 
albilor era evidentă şi ultimii rebeli s-au 
predat. Ultima confruntare a avut loc la 
29 decembrie 1890, odată cu masacrul de la 
Wounded Knee, din Dakota de Sud, unde 
cavaleria federală a exterminat bărbaţi, femei 
şi copii sioux; în acest mod puţin onorabil, 
albii au pus capăt războaielor indiene. 

SIOUX 
Unul din cele mai faimoase triburi native este 
Sioux; a locuit mai întâi în vest, dar s-a mutat 
în prerie, unde a creat, printre altele, o scurtă, 
dar interesantă „cultură a preriei". Procesul de 
mutare către prerie a fost accelerat de apariţia 
calului, adus de conchistadorii spanioli. 

LITTLE BIG HORN 
Bătălia de la 25 iunie 1876, în care cavaleria 
sub comanda generalului George Armstrong 
Custer a fost nimicită de triburile Cheyenne 

şi Sioux conduşi de Sitting Bull (Taurul 
Şezând) şi Crazy Horse (Calul Nebun). 

A SITTING BULL, ÎN UMBA 
SIOUX TATANKA-YOTANKA, 
A FOST UCIS ÎN 1890. 

V UN TEEPEE, 
LOCUINŢA TIPICĂ 

A TRIBURILOR NOMADE 
OIN AMERICA DE NORD, 

ESTE UN CORT CONIC 
CU DIAMETRUL 

DE 4-5 METRI, ACOPERIT 
CU PIEI DE BIZON. 

1 
H 

Virg 
d«V 

' ' r tASC > \ 
RAZBOIULCIVILJ 

^J Statele UniJ 

Primul statl 

by imKobra © 



Goana după aur 
După ce, în 1848, câţiva 
căutători de aur au descoperit 
zăcăminte în California, în ţară 
s-a declanşat cursa aventurierilor 
care săpau în mine sau răscoleau 
albiile râurilor în căutarea meta-
lului preţios. Febra aurului a fost 
primul fenomen social relevant 
al Statelor Unite; populaţia statului 
California a crescut atât de mult încât 
din 1850 acesta a intrat în Uniune ca 
stat nou. Fenomenul s-a stins în câţiva ani, 
dar a rămas în memoria colectivă ca unul 
dintre momentele cele mai epice din istoria 
americană. Goana după aur a avut şi alte 
episoade în America de Nord, cuprinzând 
si Canada si Alaska. 

1800-1890 

A LOCOMOTIVA CU ABURI 
A APĂRUT LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI XIX ÎN ANGLIA 
CA ÎNLOCUITOR MECANIC 
AL CALULUI PENTRU TRANSPORTUL 
VAGOANELOR CU CĂRBUNE; 
APROAPE IMEDIAT l-A FOST PUS 
ÎN PRACTICĂ IMENSUL POTENŢIAL. 

CÂI FERATE 
TRANSCONTINENTALE 

Necesitatea de a conecta cele 
două coaste ale Americii 
a impus elaborarea unui 

plan al căilor ferate, care, 
conceput încă din 1850, 

a culminat cu prima linie 
transcontinentală dată în 

folosinţă în 1869, când 
Union Pacific şi Central 

Pacific s-au întâlnit în Utah. 

ABRAHAM LINCOLN 
Preşedinte al SUA între 
1861 şi 1865, republican, 
a condus spre victorie cauza 
Uniunii în războiul de 
secesiune, la finalul căruia 
a fost abolită sclavia (1865). 
A fost asasinat de actorul 
de teatru John Wilkies 
Booth la câteva zile după 
încheierea războiului. 

A CHIPUL LUI ABRAHAM LINCOLN ESTE SCULPTAT ÎN ROCA 
MUNTELUI RUSHMORE, DAKOTA DE SUD. ÎN 1923, UN ISTORIC 
LOCAL, DOANE ROBINSON, A VENIT CU IDEEA DE SCULPTARE 
LA DIMENSIUNI GIGANTICE A CHIPURILOR CELOR PATRU 
PREŞEDINŢI CARE SCHIMBASERĂ RADICAL ISTORIA ŢĂRIi: GEORGE 
WASHINGTON, THOMAS JEFFERSON, THEODORE ROOSEVELT 
Şl ABRAHAM LINCOLN. SCULPTORUL GUZTON BORGLUM 
A REALIZAT IMENSAOPERĂ. 
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♦ America Latină ♦ 

In primii ani ai secolului XIX, America 
Latină, de la Mexic până la punctul 

extrem meridional al Patagoniei, era 
o posesiune colonială a portughezilor 
(Brazilia) şi mai ales a spaniolilor, cărora 
le aparţineau toate celelalte teritorii, cu 
foarte mici excepţii. în colonii, puterea 
era exercitată direct de patria-mamă prin 
intermediul guvernatorilor (viceregi), iar 
localnicii nu aveau aproape nici o influ-
enţă. Chiar şi creolii, cei născuţi în colonii 
din părinţi spanioli, deşi deţineau mari 
întinderi de terenuri agricole (haciendas), 
nu aveau putere. în timp ce Spania se 
înfrunta cu Napoleon, creolii au declanşat 
revolta, cerând o mai mare autonomie 
faţă de patria-mamă, apoi independenţa 
politică. în câţiva ani, datorită acţiunilor 
a trei mari personalităţi - Simân Boh'var, 
Francisco de Miranda şi Jos£ de San 
Martin - întreaga Americă Latină a 

A PORTRET AL LUI PEDRO I, tMPĂRAT AL BRAZIUEl 
ÎNTRE 1822 Şl 1831. 

obţinut independenţa. Bolîvar a încercat 
să copieze modelul Statelor Unite prin 
crearea unei confederaţii de state care 
să cuprindă Columbia, Venezuela şi 
Ecuador, numită Columbia Mare (Gran 
Columbia), dar revendicările fiecărui stat 
au distrus proiectul. Noile ţări nu au 
avut capacitatea de a forma guverne 
stabile şi mai ales nu au ştiut să reducă 
diferenţele sociale între minoritarea 
bogaţilor şi majoritatea copleşitoare a 
populaţiei condamnate la sărăcie lucie. 
Această instabilitate a favorizat revolte şi 
o succesiune de dictaturi militare. 

MEXIC ŞI AMERICA 
DE SUD 
URMÂND EXEMPLUL COLONIILOR AMERICANE, 

PATRIOTII DIN A M E R I C A DE S U D AU PURTAT, 

ÎN PRIMII ANI AI SECOLULUI XIX, LUPTE 

CARE AU DUS LA CUCERIREA INDEPENDENTEI 

ŞI LIBERTĂŢII. 

Odată obţinută independenţa Americii 
de Sud, nu a fost posibilă îndeplini-

rea proiectului la care visau unii patrioţi. 
A urmat o dezagregare mai accentuată a 
statelor, astfel că, după eşecul Congresului 
panamerican din Panama (1826), Columbia 
Mare s-a separat în trei state (Venezuela, 
Columbia, Ecuador), la fel ca Federatia sta-
telor central-americane. In anii următori, au 
avut loc războaie care au implicat mai multe 
state şi au distrus definitiv visul panamerican. 

Mexic 
Istoria Mexicului după obtinerea indepen-
denţei (1821) este similară cu a multor 
ţări sud-americane, dacă nu mai dificilă; 
în primii cincizeci de ani de indepedenţă, 
Mexicul a avut cincizeci şi doi de preşedinţi 
sau dictatori şi un împărat. Până în 1855, 
cea mai marcantă imagine era a generalului 
Antonio Lopez de Sant Ana, preşedinte 
de mai multe ori, cunoscut mai ales pentru 
confruntarea cu Statele Unite, care au luat 
Texasul, New Mexico şi California (1848). 

l> STINDARDUL FECIOAREI 
DIN GUADALUPE PURTAT 
DE HIDALGO ÎN RÂZBOIUL 
DE INDEPENDENŢĂ. 

MIGUEL HIDALGO 
Sacerdot mcxican, a luptat pentru eliberarea 
Mexicului de opresiunea guvemului colonial 

spaniol. A adunat o armată şi a atacat 
Ciudad de Mexico, dar nu a ştiut cum să 

respingă definitiv trupele spaniole, care 1-au 
capturat în 1811 şi, după un proces sumar, 

1-au executat prin împuşcare. 

I-a urmat preşedintele Benito Juârez, care 
a înfruntat puterile europene, refuzând să 
recunoască obligatiile faţă de acestea; Franţa 
a trimis o armată care 1-a înfrânt pe Juârez şi 
a impus alegerea ca împărat a lui Maximilian 
de Habsburg (1864). Datorită susţinerii 
SUA, preşedintele Juârez a reuşit să revină 
la putere şi nefericitul Maximilian a fost 
împuşcat. La moartea lui Juârez (1872), 
a venit la putere generalul Porfirio Diaz 
care a instaurat o dictatură feroce, abolită 
abia în 1911 după lupta armată condusă de 
Francisco Madero cu sustinerea revoluţiona-
rilor Pancho Villa şi Emiliano Zapata. 

MAXIMILIAN 
DE HABSBURG 
Frate al lui Franz Joseph, 
a acceptat în 1864 tronul 
Mexicului, fiind adus 
la putere de francezi 
după victoria asupra lui 
Benito Juârez. Când 
francezii au părăsit Spania, 
a fost capturat de forţele 
republicane şi împuşcat. 

> EXECUŢIA IMPARATULUI 
MAXIMIUAN ÎNTR-0 PICTURÂ 
DE EDOUARD MANET DIN 1867 
(KUNSTHALLE, MANNHEIM). 
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1816-1911 
Ciudad de Mexico 

Merida 

Acapulco' 

Doctrina Monroe 
In 1823, preşedintele SUA, James Monroe, 
preluând mottoul „America le aparţine 
americanilor", a exprimat opinia guvernului 
de la Washington asupra problemelor din 
America Latină afirmând că, aşa cum ame-
ricanii nu se ocupă de chestiunile europene, 
nici statele europene nu trebuie să se implice 
în afacerile interne ale statelor americane. 

Coatzacoalcos HONDURASUL 
• - j BRITANIC 

GUATEMALA noNMiRAS 
183« 1838 

ELSALVADOR NICARAGUA 

Santo 
Domingo 

Guadelupa 

38 V 1838 
■y SUA 

COSTARICA r ^d in1903 
1838 Pajjama 

PANAMA 

Caracas 

VENEZUELA 
1903 

Galâpagos 
(Ecuadofl 

Bogotâ 

COLUMBIA 

ECUADOR 

^Ambato , 
1835 

Pancho Villa 

Revolutionar mexican, a luptat alături de Francisco 
Madero în revolupa din 1910, apoi împotriva 
dictatorului Victoriano Huerta. A fost asasinat în 1923, 
după ce s-a retras din luptele armate. 

Cumpărat 
de Ja Peru^, 

P i u r a . ^ ^ Y * ^ 

PERU 

Dominica ^ 
Martigica 

Barbados 
nada- , , 

Tobago 

''fjtrinidad 

Ciudad Bolivar 

Georgetown. Paramanbo 

V AMERICA CENTRAL-MERIDIONALĂ. 
ÎN CÂŢIVA ANI (1821-1823), 

APROAPE TOATE STATELE ŞI-AU 
OBŢINUT INDEPENDENŢA. 

«fayenne 
Guyana Franceză 

Macapa 

BRAZIL IA 

• Sâo Luis 

RegBtdin 1822,imperiu pânăfn 1889 

BOUVIA 
1825 

CUBA 
Ultima colonie 
spaniolă din America 
a devenit independentă 
în 1902, la patru ani 
de la războiul dintre 
Spania şi SUA. 

< SEMNĂTURA LUI 
SIMON BOLIVAR, NUMIT 
ŞI „LIBERTADOR". 

Flatida(Sp) 

Yucaten CubeiSp.} 
1821-88 ' ' ; 

Belize Jamaica 
■ .cllMB) (MB) '= 

. Mosquitta tMB 
PROVINCIILE UNITE 

ALEAI 
CEN 

Arequipa. . 

TacnâVArica 
Pisagua 1879 ţ•[«^a«a.u p )ata 

laChileîntre)883-1929 
/ +\ - PJ 

, Calama1879 . ~ 
Caldera> ' Salta 

CHILE 
1818 

La Serena. " k > 

1835 

Conceptton 

• BeloHorizonte 

• Riode Janeiro 
Săo Paulo 

îurritiba 

Puerto 
Rico 
(Sp.) 

BENITO JUAREZ 
Indian zapotec şi erou 

national mexican, a fost 
primul guvernator al sta-

tului Oaxaca (1847-1853) 
şi de două ori preşedintele 
Mexicului (1861-1864 şi 

1867-1872). 

Santiago" 

Conception 

Cordoba Santa Fe fPorto Alegre 

Pavon 1861-Cj 
Cepeda1859?!, 

Buenos 
Aires 

ARGENTINA 
1816 •Bahia Blanca 

ut*in„ mijrjţ:BnrWLJ4ATA 
Rancaguajkt : 1816 'Buenos Aires 
1S1A T ^ . X r , 

AMERICADESUDÎNANII1800 
Graniţele Republicii 
Gran Columbia 

Graniţele Guyanelor 
Teritorii revendicate 
de Peru şi Bolivia 
Teritorii disputate 
de Bolivia şi Paraguay 

MMillMHMMIHVMI 
nz\ 

Itinerarul lui Simon Bolivar 
Itinerarul lui Sucre 
Itinerarul lui San Martin 
Principale bătălii şi date 

Statul şi anul eliberării 

Argentina 
In regiunea la Plata s-a 

dezvoltat o mişcare de indepen-
denţă când Spania a fost ocupată 

de francezi (1808), iar la 9 iulie 1816 
a fost proclamată independenţa 

Provinciilor Unite ale Americii de Sud 
, . . . _. . (numite apoi Provinciile Unite 

■ijnsulele Falkland v * 
ÎT833 Marea Britanie) Rfo de la Plata). 

. \) 
A M E R I C A DE S U D (pana la f ina lu l sec . XIX) 

□ Graniţele Republicii 
Columbiei M a r i (Gran Columbia) 

■J^/Zi, 
CHILE 
1818 

Statul şi anul eliberării 

•k Bătălii în războiul din Pacific (1879-84) 

i3 Bătălii de eliberare 

V STATUIA LUI SIM6N 
BOLiVAR LA WASHINGTON. 

Don Pedro 

h 1822, Don Pedro, fiul regelui Portugaliei 
Joăo VI şi suveran regent al Braziliei, 
a convocat Constituanta şi a proclamat 
independenţa ţării faţă de Portugalia, 
luând titlul imperial şi numele de Pedro I. 

SIMON BOLIVAR 
Aflat în fruntea luptei pentru independenţa 
coloniilor spaniole din America de Sud, 
a eliberat Caracas şi Bogotâ şi a fost 
preşedinte al Columbiei Mari. A propus 
crearea unei confederatii de state sud-americane 
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♦ Explorări şi imperialism 

C ucerirea coloniilor de către puterile 
europene începuse încă din secolele 

XV-XVI, după descoperirea Americii. 
Fenomenul a luat amploare globalâ în 
secolul XIX, întreaga lume fiind colo-
nizată şi împărţită între marile puteri. 
Continentul african, rămas aproape neex-
plorat până la începutul secolului XIX, 
a căzut în mâinile europenilor. Drumul 
forţelor de ocupaţie a fost deschis de 
expediţiile exploratorilor, pe urmele căro-
ra au venit naţiunile bogate ale Europei. 
Deschiderea Canalului Suez (1869) a 
marcat începutul cursei ocupaţiei directe 
a teritoriiior africane şi asiatice. Partea 
leului a aparţinut Marii Britanii, care a 
reuşit să concretizeze ambiţiosul proiect al 
unui „imperiu de la Cairo la CapeTown" 
care traversa Africa în toată lungimea ei 
Dacă adăugăm teritoriile din Asia (India 
Birmania şi Malaysia) şi din Oceania, avem 
în faţă unul dintre cele mai mari imperii 
din istorie. Franţa, Germania, Spania şi 
Portugalia şi-au format propriile imperii 
şi rivalitatea dintre ele a contribuit la 
declanşarea Primului Război Mondial. în 
ciuda diversităţii zonelor cucerite şi a 
structurilor administrative de guvernare, 
colonizarea s-a caracterizat prin tendinţa 
de exploatare intensă a resurselor colo-
niale, adesea fără avantaje reale pentru 
populaţiile indigene. 

1850-1911 

PERIOADA 
COLONIALĂ 
ÎN A DOUA JUMĂTATE 

A S E C O L U L U I X I X , M A R I L E 

NATIUNI EUROPENE AU ÎNCEPUT 
> 

OCUPAREA MILITARĂ DIRECTĂ 
A A F R I C I I ŞI A UNEI MARI PĂRŢI 
DIN A s i A . 

Judecata morală făcută astăzi de istorici 
colonialismului este foarte diferită de ceea 

ce gândeau intelectualii, politicienii şi preoţii 
secolului trecut. Dacă astăzi condamnarea 
este aproape unanimă, pe atunci se credea că 
omul alb, ca „rasă superioară", avea datoria 
de a extinde „civilizaţia" în locuri mai înde-
părtate şi de a impune propriul sistem social 
în toate colţurile lumii. 

Impărţirea Africii 
Din 1880, ocuparea Africii s-a intensificat, 
mai ales după ce Franţa luase în posesiune 
Tunisia (1881) şi apoi Senegalul şi întreaga 
porţiune centrală până la graniţa cu Sudanul. 
Marea Britanie, îngrijorată de avansul 
francezilor, a impus ocupaţia militară în 
Egipt (1882), Sudan, Rhodesia, Transvaal şi 
Orania (Orange) prin cele două războaie cu 
burii între 1880-1902. în 1884, Germania 
s-a stabilit în diverse locuri: Togo, Camerun, 
Africa sud-occidentală şi Africa orientală 
germană. Ultima a fost Italia, care, după 
nefericita tentativă de ocupare a Ethiopiei în 
1887, a fondat colonia Eritreea, iar în 1911 
a ocupat Libia. 

Impărţirea Asiei 
In Asia, guvernul englez şi-a asumat direct 
administrarea Indiei în 1858, care până 

A HORATIO HERBERT KITCHENER (1850-1916), 
GENERAL BRITANIC CARE A ÎNĂBUŞIT REBELIUNEA MAHDISTĂ 
DIN 5UDAN Şl A CÂŞTIGAT RĂZBOIUL CU BURII (1900-1902). 

M 5^1? 

Guatemala- ~~^>£k 
ElSalvador^^/ 
Honduras *^\//\ 
Nicaragua / al 
Costa Rica7^ 

Tropicul Capricornului 

Pitcairn ™fc 

0 c e a n u I 

P a c i f i c 

David Livingstone 

Unul dintre principalii exploratori ai Africii. 
Şi-a început explorările în 1845, cânda 
descoperit lacul Ngami, cascada Victoria 
şi lacul Niassa. I s-a pierdut urma în 1869, 
dar a fost regăsit în 1871 într-un sat din 
apropierea lacului Tanganyika. 

< OPIUL ESTE UN 
NARCOTIC EXTRAS 
DIN LAPTELE USCAT 
DIN CAPSULELE 
NECOAPTE DE MAC 
DE OPIU, PAPAVER 
SOMNIFERUM. 

RÂZBOAIELE OPIULUI 
între 1839 şi 1860, mai întâi Marea Britanie, 
apoi Franţa, au dus două războaie împotriva 
Chinei pentru impunerea comerţului cu opiu în 
această ţară şi pentru asigurarea unor importante 

• concesii comerciale si teritoriale. 

atunci era administrată de o societate pri-
vată, Compania Indiilor de Est; de aici a 
pornit ocupaţia Birmaniei (azi, Myanmar), 
Malaysiei şi a părţii septentrionale din 
Borneo. In schimb, Franţa a ocupat în 1863 
Cochinchina şi Cambodgia şi apoi şi-a extins 
controlul peste Annam şi Laos, formâmd 
colonia Indochina Franceză. 
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Biserica şi colonialismul 
Biserica Catolică a fost aspru criticată că a tolerat brutalităţile 

comise de colonialismul european. O netă condamnare 
a barbariilor colonialismului s-a produs abia în 1961 prin 

nS i enciclica Mater et Magistra a papei Ioan XXIII. 
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COLONIALISMUL EUROPEAN (secolul XIX) 

~~ Posesiuni engleze ~\ Posesiuni olandeze 

~~ Posesiunifranceze ~j Posesiuni ruse 

~\ Posesiuni spaniole "l Posesiuni daneze 

~1 Posesiuni portugheze 

Noua Zeelandă 

Incidentul de la Fashoda 

Jn 1898, Franţa şi Marea Britanie aproape 
au ajuns la o confruntare armată pentru 
drepturile asupra posesiunilor coloniale. 
\n septembrie, într-un mic oraş sudanez 
numit Fashoda, cele două armate s-au aflat 
faţă în faţă şi numai intervenţia diplomaţilor 
a evitat confruntarea. 

Imperialismul şi capitalismul 
Teritoriile ocupate reprezentau mai ales pieţe 
privilegiate pentru desfacerea mărfurilor în 
condiţii de monopol: colonia avea raporturi 
comerciale exclusiv cu ţara cuceritoare, ca 
loc de absorbţie a întregului surplus produs 
de ţările puternic industrializate. In al doi-
lea rând, cucerirea unei colonii reprezenta 
posibilitatea accesului la un preţ foarte 

scăzut la resurse care lipseau din Europa. 
In domeniul agricol, coloniilor li se impunea 
cultivarea unor mari suprafeţe de teren cu 
un singur produs (monocultură), cu grave 
consecinţe asupra populaţiilor lipsite de 
produse indispensabile supravieţuirii. Acest 
mecanism - numit al schimbului inegal - stă 
la baza multor probleme curente de sub-
dezvoltare a Lumii a Treia şi a conflictelor 
internaţionale contemporane. 

REGINAVICTORIA 
A urcat pe tronul Angliei la 20 iunie 1837 
şi a exercitat o puternică influenţă politică, 
uneori preluând şi atribuţiile unor miniştri. 
In 1846 i s-a dat titlul de împărăteasă a Indiilor. 
A murit în 1901, după ce câştigase o popularitate 
şi un prestigiu enorme. 

Sidney 

Melbourne. 

Tasmania 

Auckland 

V REGINA VICTORIA A DOMNIT ÎN MAREA BRITANIE 
APROAPE 64 DE ANI. 
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♦ Izolarea Orientului ♦ 

C ele două vechi imperii asiatice, China 
şi Japonia, au păstrat până în prima 

jumătate a secolului XIX o izolare aproape 
totală, respingând orice tentativă de inva-
zie încercată de puterile economice din 
Europa. China era condusă de dinastia 
Qin din 1644 şi permisese comerţul cu 
Occidentul doar prin portul Canton şi cu 
medierea unei puternice corporaţii de 
negustori. Japonia, dominată de casta 
feudală a samurailor, închisese porţile 
pentru occidentali: era permisă prezenţa 
unei baze comerciale olandeze doar în 
mica insulă Deshima. Evident că o astfel 
de izolare menţinea intacte interesele 
naţionale, darîmpiedica aceste două soci-
etăţi milenare să evolueze şi să profite de 

A RĂSCOALA BOXERILOR LA BEIJING. 
ASOCIAŢIA DIN CARE FĂCEAU PARTE BOXERII 
ERA DEDICATĂ OFICIAL ARTELOR MARŢIALE, 

DAR ÎN REALITATE SE OCUPA DE ACTIVITĂŢI TERORISTE. 

descoperirile şi de invenţiile care au pro-
dus saltul Europei spre o industrializare 
intensă. Populaţia celor două imperii lucra 
în proporţie de 90% în agricultură şi nu 
se bucura de nici un drept, supusă fiind 
proprietarilor de pământuri care exercitau 
o putere absolută asupra lucrătorilor. 

EXTREMUL ORIENT 
C E L E DOUĂ VECHI I M P E R I I ORIENTALE ( C H I N A ŞI JAPONIA) , DUPĂ 

SECOLE DE IZOLARE, SUNT CONSTRÂNSE SĂ-ŞI DESCHIDĂ PORŢILE 

CĂTRE COMERTUL OCCIDENTALI ACEASTĂ I N T R U Z I U N E VA PRODUCE 

TRANSFORMĂRI PROFUNDE ÎN CELE DOUĂ CIVILIZATII MILENARE. 

In a doua jumătate a secolului XIX, chiar şi 
cele două mari imperii orientale care până 

atunci scăpaseră de expansiunea imperialistă 
şi comerciala a puterilor europene au trebuit 
să cedeze, dar destinul lor a fost diferit: în 
timp ce Japonia s-a îndreptat spre o rapidă 
industrializare şi modemizare, China a tre-
cut printr-o perioadă de anarhie generalizată, 
din care a ieşit abia la sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial. 

China 
Dificilul raport între puterile occidentale 
şi China s-a transformat în conflict des-
chis când, în 1839, împăratul Tao-kuang 
a impus interdicţia de import de opiu, a 
cărui comercializare era controlată de Anglia: 
înfrântă mai întâi în 1842 şi apoi în 1860, 
China a fost nevoită să accepte „condiţiile 
inegale", favorabile unei singure părţi, şi să 
acorde concesiuni comerciale. Slăbiciunea 
ţării a devenit vizibilă în războiul cu Japonia 
(1894-1895), care a costat pierderea insulei 
Formosa (Taiwan). După trei ani, Tsu Hsi, 
mama împăratului, susţinută de forţele 
mai conservatoare, şi-a îndepărtat fiul de 
la putere şi a susţinut mişcarea xenofobă a 
boxerilor, care în 1900 au atacat cartierul 

lase conducerea ţării în mâinile generalului 
Yuan-Shih-k'ai, apropiat al vechii dinastii 
Manchu şi al liderilor militari ai provinciilor. 
Toate evoluţiile democratice au fost blocate, 
iar aceşti lideri militari (Seniorii războiului) 
au devenit adevăraţii arbitri ai vieţii chineze. 

Japonia 
Ţara a rămas izolată de restul lumii din 
1637, când ultimele comunităţi de străini 
au fost alungate din ţară, dar în 1852 o flotă 
de război a Statelor Unite sub comanda 
comandorului Matthew Perry a obligat 
autorităţile japoneze să deschidă porţile 
pentru navele occidentale prin tratatul de 
la Kanagawa. Acest eveniment a deschis 
calea unor măsuri reformiste care au permis 
depăşirea structurilor feudale ale imperiului. 
A fost abolit shogunatul, iar împăratul a 
reluat puterea politică (restauraţia Meiji), 
dar s-a produs mai ales asimilarea rapidă a 

V KATANA ESTE SABIA LUNGĂ CU 
LAMĂ CURBATĂ Şl UN SINGUR TÂIŞ, 
FOLOSITĂ DE SAMURAII JAPONEZI. 

SHOGUN 
Şef militar şi 

feudal (secolele XII-XIXJ, 
cu puteri absolute, deţinător al 

puterii politice în Japonia. Această 
functie a fost abolită în 1868. 

legaţiilor de la Beijing. Intervenţia imediată 
a puterilor imperialiste a costat China o 
nouă înfrângere şi a pus capăt dinastiei Qin; 
ultimul împărat, Pu Yi, adus pe tron când 
era copil, a fost răsturnat, şi la 1 ianuarie 
1912 a fost proclamată republica. Principalul 
artizan al acestei revoluţii a fost Sun Iat-sen 
(Sun Zhongshan), care apoi a trebuit să 

Răscoala boxerilor 

Boxerii, afiliaţi la societatea l-he-tuan 
(„Societatea justiţiei şi a solidarităţii"), 
motivaţi de un puternic spirit religios 
şi de o profundă ură faţă de străini, 
au atacat cartierul ambasadelor din 
Beijing şi l-au asediat aproape două luni. 
Intervenţia trupelor occidentale a salvat 
asediaţii de la o moarte sigură. 
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V MODEL DE NAVĂ DE LUPTÂ iN UZ 
DUPĂ BĂTÂLIA DE LA TSUSHIMA. 

SUN IAT-SEN (SUN ZHONGSHAN) 

Lider revoluţionar nationalist chinez; 

în 1894 a devenit promotorul unei revoluţii 

democratice şi naţionaliste împotriva 

dinastiei Manchu care guverna China; 

la 1 ianuarie 1912 a fost ales preşedinte 

interimar al noii republici. 

< ] SUN IAT-SEN. PRIMUL PREŞEDINTE AL REPUBLICII CHINA Şl FONDATOR 
AL G U O M I N D A N G - PARTIDUL NAŢIONALIST CHINEZ, ÎN 1912 . 

tehnologiilor occidentale care au permis o 
dezvoltare industrială fară egal. In câţiva ani, 
Japonia concura cu marile puteri economice 
occidentale. Acest progres economic a fost 
însoţit de un puternic avânt imperialist, 
astfel că Imperiul Nipon a înfruntat cu succes 
China (1894-1895) pentru controlul asupra 
Coreei, apoi Rusia (1904-1905). 

RÂZBOIUL R U S O - J A P O N E Z 

Dorinţa guvernelor rus şi japonez de a prelua 

controlul Manciuriei a dus la un conflict armat 

când, la 8 februarie 1904, flota japoneză a atacat 

prin surprindere Port Arthur, care s-a predat 

în decembrie acelaşi an. Bătălia decisivă a avut 

loc pe mare, unde flota rusă a fost anihilată 

în strâmtoarea Tsushima. La 5 septembrie 

1905 a fost semnat tratatul de la Portsmouth, 

prin care Rusia pierdea Liaoyong, Port Arthur, 

partea meridională a insulei Sahalin şi renunţa 

la Manciuria. 
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Omsk Tomsk 

Lacul Balhaş 

M P E R I U L R U S 

A M U R 
IRusia din 1858} 

Khabarovsk 
/ â 

Chita. 
Nerchinsk ] 

JVIanzlxawl/ 

Aigun" 

Ound-Us 

Ultimul împărat chinez (1908-1912) al 
dinastiei Qin. După proclamarea republicii, 
s-a retras în Oraşul Interzis până în 1924. 
Arestat de sovietici, a fost predat apoi 
autorităţilor chineze care l-au ţinut în 
închisoare până în 1959. A murit în 1967. 
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♦ Primul Război Mondial ♦ 

La 28 iunie 1914, la Sarajevo, arhidu-
cele Franz Ferdinand a fost asasinat 

de un naţionalist sârb, studentul Gavrilo 
Princip. A fost scânteia care a aprins 
Marele Război şi tensiunile dintre puterile 
europene: astfel, când Austro-Ungaria 
a declarat război Serbiei (acuzată de 
atentatul de la Sarajevo), s-a activat 
şi sistemul alianţelor: Puterile Centrale 
(Germania şi Austro-Ungaria) au intrat în 
război împotriva Antantei (Rusia, Franţa 
şi Anglia), iar Italia s-a declarat neutră. 
Planurile militare ale celor două tabere 
prevedeau un război rapid, în mişcare, 
dar între sfârşitul lui 1914 şi primăvara 
lui 1915, fronturile de est şi de vest s-au 
stabilizat pe mii de kilometri de tranşee, 
într-un lung §i epuizant război de poziţii 
pânăîn 1918. Războiul, deşi se desfăşura 
mai mult în Europa, a devenit mondial: 
Bulgaria şi Imperiul Otoman s-au aliat cu 
Puterile Centrale; Muntenegru, Japonia, 

A 28 IUNIE 1914, ATENTATUL DE LA SARAJEVO. 
5ÂRBUL IREDENTIST GAVRILO PRINCIP, AFILIAT LA SOCIETATEA 

SECRETĂ MÂNA NEAGRĂ, l-A UCIS PE FRANZ FERDINAND 
Şl PE SOŢIA SA, SOFIA. 

Italia şi România şi apoi în 1917 şi 
Statele Unite şi Grecia s-au aliat cu 
Antanta. Luptele s-au intensificat între 
1917 şi 1918. Prăbuşirea frontului rus, 
apoi Revoluţia din Octombrie le-au dat 
Puterilor Centrale ocazia să declanşeze 
ofensiva asupra Italiei, dar armata italiană 
a rezistat şi intervenţia masivă a SUA 
a constrâns la capitulare: Austria, la 
4 noiembrie, şi Germania, la 11 noiem-
brie, au semnat armistiţiul care a încheiat 
ostilitâţile. 

EUROPA INTRE 
1900 şi 1920 
SECOLUL XX, ÎNCEPUT SUB CELE 
MAI BUNE AUSPICII, CEL PUTIN ÎN 

PRIMII ANI AI L A BELLE E P O Q U E , 

A CONTINUAT CU UN CONFLICT 

ALE CĂRUI CONSECINTE AU FOST 
■> 

GROAZNICE. 

Mai dezastruoasă decât războiul a fost 
pacea; tratatele impuse de naţiunile 

învingătoare au plantat germenii unui viitor 
conflict, care în câţiva ani avea să însângereze 
din nou lumea. 

Conferinţa de pace 
La 18 ianuarie 1919, a început la Paris 
conferinţa de pace încheiată după doi ani 
cu cinci tratate care enunţau condiţiile păcii 
pentru ţările învinse şi redesenau harta 
geografică şi politică a Europei. In tratatul 
de la Versailles (28 iunie 1919), i s-au impus 
condiţii foarte dure Germaniei, considerată 
responsabilă pentru începerea războiului: 
trebuia să restituie Franţei Alsacia şi Lorena; 
să cedeze toate coloniile Angliei, Franţei 
şi Japoniei; să demilitarizeze Renania; să 
cedeze Poloniei Prusia Occidentală; să plă-
tească 132 de miliarde de mărci-aur ca daune 

V MORTIERĂ FOLOSITĂ ÎN RĂZBOI 
DE ARMATA GERMANĂ. 

CURSA ÎNARMÂRILOR 
Raporturile tensionate dintre cele două 
blocuri continentale au provocat din partea 
germanilor dorinţa de a avea o flotă care 
să concureze cu cea engleză, astfel că 
parlamentul a aprobat o lege navală şi fonduri 
suplimentare pentru armată. Statele Antantei 
au răspuns imediat cu noi investiţii în 
domeniul militar, provocând o tragică spirală 
care avea ca unic scop războiul. 

Societatea Natiunilor 

Puterile învingătoare au fondat la 
28 aprilie 1919 Societatea Naţiunilor, 
un organism internaţional cu sediul 
la Geneva, pentru soluţionarea 
paşnică a conflictelor dintre 
naţiuni. Dar excluderea Germaniei 
şi retragerea SUA au redus această 
entitate la condiţia de instrument 
al politicii engleze. 

RECRUTAREA 
In timpul războiului, 

numărul impresionant 
al celor căzuţi în 

luptă cerea reînnoirea 
constantă a armatelor. 

Toate ţările au recurs la 
propagandă în vederea 

înrolării tinerilor. 
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de război. Tratatul de la Saint-Germain 
(10 septembrie 1919) cu Austria şi tratatul 
de la Trianon (4 iunie 1920) cu Ungaria au 
dus la dezmembrarea Imperiului Austro-
Ungar: Austria şi Ungaria au devenit două 
mici state independente, a fost recunoscută 
independenţa Cehoslovaciei şi a Iugoslaviei 
(care unifica Serbia, Croaţia, Slovenia, 
Bosnia, Herţegovina şi Muntenegru). Italia 
a obţinut Trentino, Alto Adige, Trieste şi 
Istria, rămânând însă nerezolvată problema 
teritoriului Fiume. 

Războaiele balcanice 

intre 1912 şi 1913, în Balcani au avut loc două războiaie în care au 
fost implicate toate ţările din regiune. La 18 octombrie 1912, Serbia, 
Bulgaria, Grecia şi Muntenegru au declarat război Turciei, care a fost 
învinsă şi a acceptat armistipul: în baza tratatuluide pace semnat la 
Londra, şi-a pierdut toate posesiunile europene. împărţirea Macedoniei 
a pus în conflict Serbia şi Bulgaria. La 29 iunie 1913, Bulgaria a declarat 
război Greciei şi Serbiei, susţinute apoi de România şi Muntenegru. 
Bulgaria a fost învinsă şi a semnat pacea de la Bucureşti (10 august 1913). 

NORVEGIA 

SUEPIA 

StockSolm 

' j j . , - . :--_%j} ' Q 

^ n l s ţ r t d a ^ ^ 
(independentă dinîŞÎ,) ■" tş 

A LENIN (PSEUDONIM AL LUI VLADIMIR ILICI 
ULIANOV), PRINCIPALUL ARTIZAN AL REVOLUŢIEI 

BOLŞEVICE, PRIMUL SECRETAR AL PCUS. 

REVOLUTIA RUSÂ 
Lipsa de sensibilitate a ţarului 

şi a clasei diriguitoare faţă 
de problemele politico-sociale 

şi desfăşurarea dezastruoasă 
a războiului a provocat o revoltă 

populară care în februarie 1917 i-a 
adus la putere pe socialiştii moderaţi 

în frunte cu A.F. Kerenski. Dar după 
câteva luni, văzând că Rusia încă era 
în război, Lenin a organizat o nouă 

revoltă şi în noaptea de 24 spre 
25 octombrie a luat cu asalt Palatul 

de Iarnă de la Sankt Petersburg, 
sediul Dumei, şi a instaurat o nouă 

putere bazată pe soviete (consilii) 
de muncitori si soldati. 
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54 LUMEA INTRE CELE DOUA RAZBOAIE 

♦ Fascismul şi nazismul ♦ 
LUMEA INTRE CELE 
DOUĂ RĂZBOAIE 

A MANIFEST DE PROPAGANDĂ ELECTORALĂ NAZISTĂ, 
1932 . „NOI, LUCRĂTORII, NE-AM TREZIT! VOTĂM 

CU PARTIDUL NAŢIONAL-SOCIALIST!" 

După război, Europa a traversat o difici-
lă perioadă de criză - economică din 

cauza creşterii datoriei publice, a inflaţiei 
şi a şomajului; socială şi politică, alimenta-
tă de tensiunile revoluţionare generate de 
proletariat şi de revenirea unor presiuni 
naţionaliste. în această situaţie agravată şi 
de efectele crizei din 1929, doar ţările cu 
tradiţii solide liberal-democratice (Franţa, 
Anglia şi ţările scandinave) au reuşit să 
păstreze democraţia parlamentară, în 
timp ce în majoritatea ţârilor europene 
au ajuns la putere regimuri autoritare 
de dreapta sau fasciste. în Italia, liderul 
mişcării fasciste, Benito Mussolini, a reuşit 
să tempereze teama de comunism a 
bugheziei şi incertitudinile clasei liberale, 
şi a ajuns prim-ministru la 28 octombrie 
1922, după marşul asupra Romei, iar 
între 1924 şi 1929 a impus dictatura 
fascistă. în Germania, Republica de la 
Weimar, constituită în 1919, a trecut pes-
te durii ani de criză, s-a refăcut economic 
şi a plătit daunele de război ca urmare 
a finanţărilor americanilor prin planul 
Dawes (1924). Dar criza din 1929, care 
a produs în Germania cinci milioane de 
şomeri, a reaprins tensiunile sociale şi a 
deschis drumul spre afirmarea electorală 
a Partidului Naţional-Socialist al lui Adolf 
Hitler. Numit cancelar la 31 ianuarie 1933, 
Hitler a instaurat dictatura nazistă. 

C O N D I Ţ I I L E DIFICILE DE PACE IMPUSE G E R M A N I E I ŞI GRAVA CRIZĂ 

ECONOMICĂ DE DUPĂ P R I M U L R Ă Z B O I M O N D I A L AU FAVORIZAT 

APARIŢIA UNUI CLIMAT DE TENSIUNI PUTERNICE ŞI DE CONFLICTE, 

AFIRMÂNDU-SE ÎN MULTE STATE PARTIDE TOTALITARE MOTIVATE 

DE IDEALURI NATIONALISTE. 

In loc să calmeze spiritele în Europa, 
acordurile de pace au produs ostilitate 

şi dorinţe de răzbunare, într-o situaţie de 
profundă criză economică declanşată de 
reconversia forţată a industriei. Ameninţarea 
revoluţiei comuniste a contribuit la creşterea 
tensiunilor. 

Criza din 1929 
Chiar şi SUA, ieşite victorioase din război, 
au căzut în cea mai gravă criză din istore 
când joi, 24 octombrie 1929, bursa de pe 
Wall Street s-a prăbuşit vertiginos, lucru 
care s-a răsfrânt asupra câtorva milioane de 
americani. La sfârşitul anilor 1920, reducerea 
cererii externe şi interne de produse ame-
ricane a dus la o supraproducţie combinată 
cu o creştere relativă a preţurilor; speculanţii 
au început să vândă acţiunile companiilor 
industriale din portofoliul lor, generând un 
proces care a dus mai întâi la falimentul 
acelor industrii, apoi al băncilor. Panica s-a 
răspândit imediat printre oameni, care în 
câteva zile şi-au pierdut toate economiile. 

Războiul civil spaniol 
Războiul civil spaniol, început în iulie 1936, 
a durat 32 de luni. Intr-o tabără erau repu-
blicanii, socialiştii şi comuniştii, susţinuţi 
de voluntari din democraţiile occidentale, 
în cealaltă, monarhiştii şi falangiştii, sus-
ţinuţi de Biserică şi asistaţi de Germania 
nazistă şi Italia fascistă. La sfârşitul anului 
1936, Societatea Naţiunilor le-a interzis 
ţărilor străine să se implice în conflict. 
Naţiunile democratice nu i-au susţinut 
deloc pe republicani, în timp ce rebelii 
au primit în continuare ajutor de 
la Germania, Italia şi Portugalia. 
Barcelona, unde se transferase 
în 1937 guvernul republican, \ 
a căzut în ianuarie 1939; 
Valencia şi Madrid au capi-
tulat în martie. Incepea o 
lungă perioadă de dictatură t 

(1939-1975). La izbucnirea 
celui de-al Doilea Război 
Mondial, Spania a rămas 
neutră: războiul civil fusese 

eveniment sângeros un 
şi chiar şi astăzi istoricii 
estimează între 500 000 si [ El FerroL.^ 

La Coruna 

Porto 
/ 

PORTUGALIA ̂
m adolide 

SalamafKa 

l isabona"" / s p A N I A T i 

STALIN 
La îmbolnăvirea lui Lenin 

(1922), Stalin a fost 
numit secretar general al 

PCUS şi a devenit liderul 
incontestabil al URSS până 

la moartea sa (1953). 
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RAZB0IUL CIVIL SPANI0LI 

3 Teritorii naţionalistel 

^ ] Teritorii naţionalistel 

[ J Teritorii naţionalistel 

2 j Teritorii republicanel 

Principale fronturi 
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Francisco Franco 

General spaniol, unul dintre liderii rebelilor 
naţionalişti care au declanşat războiul civil 
împotriva guvernului republican legitim. 
A impus un regim dictatorial dur, menpnut 
până la moartea lui (1975). 

GUERNICA 
La 26 aprilie 1937, oraşul 
basc Guernica, controlat 
de republicani, a fost 
bombardat de avioanele 
Legiunii Condor germane 
şi de câteva avioane ale 
aviaţiei fasciste italiene. 
A fost primul bombardament 

un milion de victime. Economia precară a jndreptat împotriva dvililor, 
o • • c J- w • i. i -i T , m f lipsit de orice valoare bpamei a tost distrusa îremediabil. ln 1975, .... , t „ , r ' militara. lntregul oraş, 
după moartea dictatorului Francisco Franco, cu 7 00O de locuitori si alti 
a fost restaurată, cel puţin formal, monarhia, 3 000 de refugiaţi, a fost şters 
iar regele Juan Carlos de Bourbon, susţinut d e Pe faîa pâmântului. 
de forţele liberale şi progresiste, a impus 
regimul democratic şi a facut eforturi pentru 
relansarea economiei. 

A SAVOIA-MARCHETTI SM. 81 AL AVIACI6N DEL TERCIO 
FOLOSIT ÎN BOMBARDAMENTELE DIN RĂZBOIUL CIVIL 
SPANIOL (1936-1939). 

► înaintare a naţionaliştilor 
— ♦ Susţinere germanâ, portugheză şi italiană 

pentru naţionalişti 
Susţinere sovietică şi internaţională 
pentru republicani 

o Centre republicane • Centre de revoltă naţionalistă 
o Centre de rezistenţă naţionalistă 
« Centre de revoltă şi rezistenţă naţionalistă 

: ' - ^ : *■ ~ ~ , 

IIBIA 
(Italia) ! EGIPT 
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Cairo 
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♦ Cauzele declanşării 
conflictului ♦ 

A 9 AUGUST 1945. CIUPERCA ATOMICĂ PRODUSĂ 
DE LANSAREA BOMBEI ASUPRA ORAŞULUI NAGASAKI. 

A l Doilea război Mondial nu a fost 
cauzat doar de „nebunia" dicta-

torului german, deşi personalitatea lui 
Hitler şi ideile sale brutale au jucat un 
rol fundamental în declanşarea conflic-
tului. Războiul era justificat de întreaga 
istorie mondială a secolului XX. Ordinea 
internaţională construită la Versailles 
cu douăzeci de ani înainte de câtre 
puterile învingătoare în Primul Război 
Mondial s-a dovedit destul de fragilă: 
multe probleme au rămas nerezolvate, 
alimentând sentimente naţionaliste, şi 
nu au fost create condiţiile unui echilibru 
politic real, fapt demonstrat de eşecul 
Societăţii Naţiunilor. Criza din 1929 a 
agravat situaţia, pentru că marile puteri 
au aplicat politici de închidere şi de pro-
tecţie a propriilor economii, intensificând 
agresivitatea ţărilor care nu aveau colonii, 
cum erau Germania şi Japonia. în acelaşi 
timp, în ţări alăturate erau la putere 
sisteme politice - democraţia liberală, fas-
cismul şi comunismul - profund diferite 
şi antitetice ideologic. Războiul a început 
ca rezultat al profundei crize economice, 
politice şi culturale la nivel mondial. 

AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL 
POLITICA AGRESIVĂ A UNOR GUVERNE DICTATORIALE DIN E u R O P A 

ŞI MILITARISMUL JAPONEZ AVEAU CA SCOP UN NOU CONFLICT 

CARE SĂ LE PERMITĂ CUCERIREA DE NOI T E R I T O R I I , DAR MAI 

ALES IMPUNEREA DEFINITIVĂ A HEGEMONIEI ASUPRA LUMII 

ÎNCĂ NEOCUPATE. 

Dorinţa lui Hitler de a extinde teritoriile 
alipind mai întâi regiunea Sudeţilor, 

care fusese parte a Imperiului Habsburgic, 
şi apoi Austria, a fost îndeplinită fară pro-
bleme, dar refuzul guvernului polonez de a 
permite crearea unui „coridor" care să lege 
Prusia Orientală de teritoriile germane a dus 
la declanşarea războiului. 

Râzboiul în Europa 
La 1 septembrie 1939, Germania a atacat 
Polonia şi imediat Franţa şi Anglia i-au 
declarat război. Armata lui Hitler era foarte 
puternică şi timp de trei ani a obţinut triumf 
după triumf. Germania a învins Polonia, 
Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, 
Franţa, Iugoslavia şi Grecia, lovind dur şi 
Anglia. Intre timp (iunie 1940), şi Italia 
a intrat în război ca aliată a germanilor şi 

a deschis un nou 
front în Africa 
pentru cucerirea 
Canalului Suez, 
aflat în mâinile 

Pearl Harbor 

La 7 decembrie 1941, înzori, sute de 
avioane japoneze, decolate de pe portavioane, 
au atacat flota SUA staţionată în port: opt 
crucişătoare americane şi alte câteva zeci de 
nave au fost scufundate sau avariate, au fost 
distruse 200 de avioane şi ucise sau rănite 
3 000 de persoane de la bază. 

englezilor. în 1941, forţele nazisto-
fasciste au atacat Uniunea Sovietică, 
ajungând până la Moscova, dar 
s-au retras în anul următor, după 
respingerea ofensivei lor. 

Războiul devine mondial 
Războiul a devenit mondial 
din cauza atacului Japoniei 
asupra SUA, la 7 decem-
brie 1941. In mai puţin 
de un an, Tokyo a ajuns 
să domine întregul sud-
est asiatic, dar a fost 
obligat să se oprească 
şi să se retragă în faţa 
potenţialului militar 
alSUA. 

Dublii 
IRLAND/ 

Plymoi 

; 
0 c e a n u l\ 
Atlantic] 

La Coruna» Gijon 

ADOLF HITLER 
Fondator al Partidului Naţional-

Socialist (1920), şi-a formulat 
doctrina politică în cartea Mein 
Kampj"(1925). După câştigarea 
legitimă a scrutinului din 1933, 

a fost ales cancelar, dar şi-a asumat 
întreaga putere şi a instaurat 

dictatura. S-a sinucis cu câteva zile 
înainte de sfârsitul războiului. 

<1 ADOLF HITLER, FUHRERUL - „ŞEF" 
SAU „CONDUCÂTOR" - ERA UN TITLU PE CARE 
CANCELARUL GERMAN Şl L-A ATRIBUIT PRIN LEGE. 
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iA SPANIA 

^ ^ Cartagi 
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locupaţia Atiaţilor, 19421 
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<] ECHIPAMENT AL SS, CORPUL PARAMILITAR 
DIN PĂCATE CELEBRU PENTRU BRUTAUTĂŢILE SALE. 

Sfârşitul conflictului 
Resursele materiale şi umane ale 
Germaniei şi Japoniei nu puteau rivaliza 

cu ale adversarilor. După Stalingrad, for-
ţele sovietice victorioase au avansat în Europa 
de Est şi anglo-americanii au debarcat în 

Stalingrad 

Momentul crucial al campaniei din Rusia 
a fost dura rezistenţă a Stalingradului. 
După ce a asediat îndelung oraşul, Armata 
VI germană, condusă de generalul F. von 
Paulus, a fost înconjurată de armata rusă şi 
constrânsă să se retragă (1 februarie 1943). 

Schutz-Staffeln (echipe de protecţie), 
corp paramilitar german format în 1925 Normandia în iunie 1944, recucerind Europa 30 aprilie, iar germanii s-au predat. în Pacific, 
şi condus din 1929 de Heinrich Himmler.^ _ ^ occidentală. în primăvara anului 1945, cele două bombe atomice aruncate peste 
Mihtarizarea SS s-a definitivat în _,••" ^. . . . .. . . _» «. T T . . . . . TT. . . .-,.■, , . _ . . n . , i _ - _ . i • _■ J . _ •■ „- N.Aliatii au aiuns la Berlin, Hitler s-a sinucis la Hiroshima si INagasaki au încheiat conllictul. timpul razboiului, cand a incepyt__.' Petsamo \ ' J '- —— L 
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIALÎN PACIFIC (1939-1945) 
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DISTRUGE ŢINTA PRIN SCHIJE DE METAL. 
RAZA DE ACŢIUNE EîţTE MAI MARE 
DECÂT MAXIMUL DISTANŢEI LA CARE 
POATE Fl ARUNCATĂ\ 

AL DOILEA RĂZBOIMONDIALÎN EUROPA Şl AFRICA (1939-1945) 
r~~| Germania 1942 Campaniile Axei 

m State aliate Axei " _n P o l o n i a ^ 9 

i 1 „ . . . „ ► în Scandinavia 1940 
I Germania 1945 „ „ ._,_. 

— * 1940-1942 
,—|—> Maxima întindere 
L J - Î a statelor aliate Axei " " " * 'n Africa 1940-1942 

| Aliaţi europeni, americani şi ruşi ' * 1943-45 ■ 

Campaniile Aliaţilor Campaniile ruse I 
- • * 1940 ► 1939-1942 I 
— ■■*■ înAfrica 1942-1943 — • * 1943-1944 I 

► 1944-1945 — * 1944-1945 1 
► Debarcarea 

din Normandia 1944 ^ Bătălii 

ţ i y i m K o b r a © 

file:///3tavanger
file:///T3Snhaga


58 A F R I C A Şi PALESTSNA 

♦ Decolonizarea ♦ 

A GANDHI Şl NEHRU, ÎNTR-0 FOTOGRAFIE DE LA 
8 AUGUST 1942, CÂND CONGRESUL INDIAN ÎNTRUNIT 

ÎN SESIUNE PLENARĂ A CERUT INDEPENDENŢA 
DE MAREA BRITANIE. AU FOST ARESTAŢI 

ÎN DIMINEAŢA URMĂTOARE. 

Un moment fundamental după al 
Doilea Război Mondial a fost cuce-

rirea libertăţii şi independenţei de către 
popoarele oprimate din Africa şi Asia. 
Datorită unei mişcări ideologice şi politi-
ce, s-a anulat prezumţia de superioritate 
a omului alb şi a „dreptului" său de a 
guverna oriunde doreşte. Fenomenul a 
fost rezultatul mai multor factori, decisiv 
fiind războiul mondial. De fapt, mai 
ales în timpul ultimului conflict, statele 
colonizatoare s-au văzut constrânse 
să preseze coloniile pentru oameni şi 
resurse în schimbul promisiunii unei mai 
mari autonomii politice §i economice. 
Decolonizarea a fost favorizată şi de 
faptul că puterile europene au ieşit redi-
mensionate din conflict: mai rămăseseră 
doar două superputeri, SUA şi URSS, şi 
nici una nu era interesată să menţină 
sistemul colonialist, la formarea căruia 
nu participaseră, opunându-se şi ideolo-
gic. S-a adăugat şi profunda dorinţă de 
obţinere a demnităţii eficient exprimată 
în cuvintele unuia din cei mai mari expo-
nenţi ai lumii politice africane: „Noi avem 
o singură nevoie de netăgâduit: aceea 
a demnităţii... Dar, pentru că nu există 
demnitate fără libertate, preferăm liber-
tatea în sărăcie decât bogăţia în sclavie". 

AFRICA 
ŞI PALESTINA 

A STEAGUL PALESTINEI 

D U P Ă ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI ŞI ÎNFRÂNGEREA NAZISMULUI 

ŞI A FASCISMULUI, A RĂMAS DESCHISĂ PROBLEMA LIBERTĂŢII 

A MILIOANE DE INDIVIZI SUPUŞI PUTERILOR COLONIALE. 

A ÎNCEPUT LUPTA PENTRU INDEPENDENTĂ, IAR ÎN DOUĂZECI 

DE ANI, TOATE POPOARELE COLONIZATE AU FOST ELIBERATE. 

La sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Franţa şi Marea Britanie, 

învingătoare, dar redimensionate de con-
flict, s-au confruntat cu cererea legitimă a 
coloniilor care cereau independenţa. Situaţia 
internaţională s-a schimbat profund şi chiar 
şi în interiorul ţărilor occidentale mişcările 
anticolonialiste s-au bucurat de o susţinere 
tot mai mare. 

a provocat apariţia unor guverne care susţi-
neau diferenţele rasiale (Rhodesia şi Uniunea 
Sudafricană). Ultimii europeni care au aban-
donat coloniile de pe continentul african au 
fost portughezii, care abia în 1975, după o 
revoluţie internă, au acordat independenţa 
Angolei şi Mozambicului. , f 

Decolonizarea Africii 
Schimbările majore între anii 1946 şi 
1960 privesc mai ales Africa, o zonă 
care fusese integral ocupată de forţele 
imperialiste europene. Mai întâi şi-au 
obţinut independenţa ţările din nord 
(Libia, Egipt, Maroc şi Tunisia), apoi 
valul eliberărilor a mers spre sud şi în 
1960 a lovit 17 ţări din regiunea sub-
sahariană (Senegal, Mauritania, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Ciad, Republica 
Centrafricană, Nigeria, Camerun, Benin, 
Togo, Gabon, Coasta de Fildeş, Congo, 
Madagascar şi Somalia). Mai complexă şi 
mai frământată a fost istoria părţii meri-
dionale a continentului, unde rezistenţa 
coloniştilor albi la mişcările de independenţă 

V UN AFIŞ FOLOSIT ÎN TIMPUL APARTHEIDULUl: 
„SERVICIILE PUBLICE SUNT DESTINATE EXCLUSIV ALBILOR' 

ISRAEL (1948-1982) 
I 1 Graniţeîn 1948 

Statebraic 23 Statarab 

m Teritorii ocupate de Israel 
(1957,1967,1979) 

Israelîn 1982 

Războaiele arabo israeliene (1947-1982) 

* Ofensive arabe din 1947-1956 
► Ofensive israeliene din 1967 
* Ofensive arabe din 1973 
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din 1972 şi 1982 
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APARTHEID 
Prin acest termen - care înseamnă 
„separare" în limba afrikaans - se 
înţelege o politică de segregare rasială 
(în Africa de Sud între 1948 şi 1993), 
bazată pe o divizare rasială rigidă între 
minoritatea albă şi majoritatea neagră. 

Sharm el-Sheik* 
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Chestiunea palestiniană 
Una dintre cele mai neliniştitoare chestiuni 
nerezolvate ale lumii moderne este cea a 
Palestinei. în 1948, ONU a stabilit împăr-
ţirea teritoriului palestinian în două state 
autonome, unul evreu şi altul palestinian; dar 
această decizie a fost respinsă de ţările arabe, 
care au atacat imediat Israelul. In ciuda 

Intifada 

Rebeliune populară, începută în decembrie 
1987, împotriva ocupaţiei israeliene din 
Fâşia Gaza şi răspândită apoi în Cisiordania 
pentru atragerea atenţiei opiniei publice 
internaţionale asupra chestiunii palestiniene. 

CapeTowrt*;î . '' 

evidentei superiorităţi numerice arabe, israe-
lienii au câştigat şi au ocupat multe teritorii 
noi. In 1967 (Războiul de Şase Zile), şi în 
1973 (Războiul de Yom Kippur), s-au des-
făşurat alte conflicte terminate tot cu victoria 
israeliană şi cu ocuparea altor zone până 
la preluarea peninsulei Sinai, a Inălţimilor 
Golan şi a Cisiordaniei, care aparţinuseră 
Egiptului, Siriei şi Iordaniei. După acorduri-
le de la Camp David (1978), o parte a acestor 
teritorii au fost restituite palestinienilor. 
După acordurile de la Oslo, în 1993, OEP 
(Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei) a 
recunoscut statul Israel şi a primit în schimb 
dreptul de administrare autonomă a celei mai 
mari părţi a oraşelor din Cisiordania (West 
Bank) şi din Fâşia Gaza. Şi-a luat numele de 
Autoritatea Natională Palestiniană. 

NELSON MANDELA 
Lider al Congresului Naţional African, 
a fost condamnat la închisoare pentru 
activităţile sale împotriva guvernului rasist 
sud-african (1964); a fost eliberat în 1990, 
iar după patru ani a fost ales preşedinte 
al Republicii Africa de Sud. 

A NELSON MANDELA, LIDER AL MIŞCĂRII ANTIAPARTHEID, 
A PRIMIT ÎN 1993 PREMIUL NOBEL PENTRU PACE. 
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60 R A Z B O I U L RECE 1945-1989 

♦ Lumea în două blocuri ♦ RAZBOIUL RECE 

Imediat după război, SUA şi URSS, noile 
superputeri mondiale a căror alianţă a 

decisînfrângerea nazismului şi a fascismu-
lui, au început o luptă pentru hegemonie, 
ca reprezentante a două sisteme soci-
ale şi ideologice opuse - capitalismul şi 
socialismul. Conflictul între cele două 
superputeri au implicat întreaga lume, 
constrânsă să graviteze în jurul acestor 
doi „poli" şi să se împartă în blocuri 
opuse, unul sub influenţa americană şi 
celălalt sub cea sovietică. Starea conflic-
tuală între SUA şi URSS a luat numele de 
Război Rece, sintagmă inventatâ în 1948 
de jurnalistul Walter Lippman pentru a 
desemna dura opoziţie dintre blocuri, 
care, fâră confruntări directe în plan 
militar, duceau un fel de război pe terenul 
diplomaţiei, al economiei, al propagandei 

A NIKITA HRUSCIOV, SECRETARUL PARTIDULUI COMUNIST 
SOVIETIC, Şl JOHN FITZGERALD KENNEDY, 

PREŞEDINTELE SUA, S-AU ÎNTÂLNIT LA VIENA ÎN 1961 
PENTRU A PUNE BAZELE UNUI ACORD BILATERAL. 

§i printr-o progresivă cursă a înarmărilor. 
După 1948, Războiul Rece s-a manifestat 
mai ales în Europa şi în special în chesti-
unea Germaniei, iar în anii 1960 printr-o 
serie de crize locale în diverse puncte ale 
globului. în SUA, sindromul „pericolului 
roşu", acutizatîn specialîn anii 1950, şi-a 
găsit o exemplară formă de exprimare în 
campaniile de denunţare ale senatorului 
Joseph McCarthy. Ameninţarea unui 
război nuclear (aşa-numitul „echilibru al 
terorii") a împiedicat conflictul armat 
direct, dar, simultan, a deschis calea 
nevoii de depăşire a Războiului Rece. 

L A SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI, 

SPERANTA MULTOR OAMENI DE 

A TRĂI ÎN SFÂRŞIT ÎNTR-O LUME 

PAŞNICĂ A FOST SPULBERATĂ 

DE CONTRASTUL TOT MAI MARE 

DINTRE SUA ŞI URSS. 

\ 

Eliberarea Europei de Est de către 
Armata Roşie a determinat includerea 

zonei în sfera de infiuenţă sovietică, alterând 
profund echilibrul politic internaţional de 
dinaintea confiictelor mondiale. Acest lucru 
1-a preocupat foarte mult pe noul preşedinte 
american, Harry Truman, care a adopţat 
o linie politică de fermă opoziţie faţă de 
Uniunea Sovietică, astfel contribuind la 
alimentarea acelei neîncrederi reciproce 
care caracteriza relaţiile dintre cele două 
superputeri. 

Doctrina Truman 
La 12 martie 1947, preşedintele Truman 
a anunţat într-un celebru mesaj în faţa 
Congresului decizia de „susţinere a popoare-
lor libere care rezistă tentativelor de supunere 

CRIZA DIN CUBA 
In 1962 a părut iminentă declanşarea unui război 
nuclear, când URSS a instalat în Cuba, aliata sa, 
câteva rachete care puteau lovi teritoriul Statelor 
Unite; în faţa blocadei navale a insulei ordonată 
de preşedintele Kennedy, Moscova şi-a dezafectat 
bazele de rachete de pe insulă. 
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Războiul din Vietnam 

După cucerirea independenţei (1954), 
Vietnamul a fost împărfit în două state: 
la nord de paralela 17° era Republica 
Democratică Vietnam (comunistă), iar la 
sud era Vietnamul de Sud (filooccidental). 
Rebelii comunişti (Vietcong) din sud 
au declanşat luptele de gherilă şi a fost 
nevoie de intervenţia masivă a Statelor 
Unite (1964-1973). După ce americanii 
au abandonat lupta, comuniştii au reuşit 
să se impună şi în 1975 au cucerit capitala 
din sud, Saigon, şi au unificat ţara. 

A RACHETĂ INTERCONTINENTALĂ CAPABILĂ SÂ ATINGĂ OBIECTIVE 
STRATEGICE Şl SĂ DISTRUGĂ CU O FORŢĂ NUCLEARĂ CU MULT 
SUPERIOARĂ CELEI ABĂTUTE ASUPRA JAPONIEI. 

by imKobra © 



NATO şi Tratatul de la Varşovia 

Pactul Atlanticului de Nord a fost semnat la 4 aprilie de Statele Unite, 
Canada şi ţările Europei occidentale pentru înfruntarea pericolului unui 
eventual atac al ţărilor comuniste. Prin Tratatul de la Varşovia se înţelege 
o alianţă militară între ţările blocului estic, aflate sub strict control sovietic, 
semnat la 14 mai 1955 ca răspuns la NATO. Membrii alianţeipromiteau 
să se apere unul pe altul în caz de agresiune. Tratatul a luat sfârşit 
la 31 martie 1991 şi a fost dizolvat oficial în timpul unei întâlniri organizate 
la Praga la 1 iulie anul următor. 
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A LUMEA ÎMPĂRŢITĂ iN DOUĂ BLOCURi: 
SUA Şl URSS SE CONFRUNTĂ CU PERICOLUL 
IZBUCNIRII ÎN ORICE MOMENT A UNUI CONFLICT 
NUCLEAR CARE POATE DISTRUGE ÎNTREAGA LUME. 

RĂZBOIUL RECE (1945-1989) 
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venite din partea minorităţilor înar-
mate sau prin presiuni externe". Era 
un mesaj îndreptat împotriva URSS 
prin care Truman averiza că SUA ar fi 
intervenit şi militar în statele care ris-
cau să ajungă sub regimul comunist, 
aşa cum se întâmpla în Grecia. 

Planul Marshall 
Urmând aceeaşi viziune de împie-
dicare a înaintării comunismului în 
Europa occidentală, SUA au conceput 
în 1947 un plan de ajutor economic 
numit după cel care 1-a propus, secretarul 
de stat George Marshall. Ţările europene 
distruse de război aveau nevoie de multe 
produse, dar nu aveau bani să plătească, 

A B -52G/H. BOMBARDIER AL AVIAŢIEI MILITARE SUA. 

motiv pentru care guvernul SUA a decis să 
le ofere împrumuturi şi bunuri, diminuând 
astfel nemulţumirile sociale care ar fi putut 
favoriza fortele comuniste. 

RÂZBOIUL DIN COREEA 
Cel mai mare pericol de izbucnire 

a unui nou conflict mondial a apărut 
când regimul comunist din Coreea de 
Nord a invadat Coreea de Sud în vara 
anului 1950. Sub auspiciile ONU, dar 
cu conducerea efectivă a SUA, o forţă 

de intervenţie internaţională a oprit 
avansarea nord-coreenilor, restabilind 

în 1953 precedentul status quo. 

Cominform 
Răspunsul sovietic la iniţiativa americană a 
fost crearea unui birou de informaţii între 
partidele comuniste (Cominform) care avea 
sarcina să coordoneze partidele comuniste 
„în vederea unei păci stabile şi unei demo-
craţii populare", intenţionând astfel să creeze 
sau să întărească regimurile comuniste. 
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62 L U M E A G L O B A L I Z A T A 

♦ Căderea Zidului Berlinului ♦ 

1989-2008 

A ZIDUL BERLINULUI. ACOPERIT CU DESENE DUPĂ CE 
AUTORITĂŢILE BERLINULUI DE E5T AU PERMIS LIBERA TRECERE. 

h noaptea de 9 spre 10 iunie 1989, s-a 
prăbuşit ultimul simbol al Războiului 

Rece. încă din acea după-amiază, 
guvernul Republicii Democrate Germane 
(RDG) anunţase libera circulaţie pentru 
berlinezii care locuiau în partea estică. 
Mulţi s-au adunat lângă zidul care de 
la 13 august 1961 împărţise oraşul în 
două şi reprezentase, aproape treizeci de 
ani, un obstacol de netrecut pentru cei 
care voiau să ajungă în vestul Berlinului. 
Fericiţi, berlinezii au luat cu asalt zidul 
şi au distrus o mare parte din el fără ca 
soldaţii să intervină. Prăbuşirea zidului a 
anticipat cu câteva săptămâni căderea 
comunismului în estul Europei, mai ales 
că URSS, ţara-mamă care traversa o 
profundă criză economică şi socială, era 
incapabilă să oprească acele impulsuri 
spre libertate. în martie 1990, au avut 
loc primele alegeri libere din Germania, 
prin care s-a consfinţit unificarea ţării, 
iar în anul următor steagul roşu a fost 
îndepărtat definitiv de pe Kremlin. 

V HONG KONG. LA 1 IULIE 1997, DUPĂ 156 DE ANI 
DE ADMINISTRARE BRITANICĂ, HONG KONG 

A REVENIT SUB JURISDICTIE CHINEZĂ. 
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Tropicul Racului 

Euforia care a urmat căderii comunismu-
lui şi sfârşitului separării lumii în două 

blocuri a durat doar câteva luni, pentru că 
multe popoare erau incapabile de o tran-
ziţie nedureroasă. Au izbucnit conflicte în 
Iugoslavia, care s-a dezmembrat, şi în alte 
zone anterior controlate de URSS: Cecenia, 
Armenia, Georgia. Dar mai ales a început să 
se profileze un conflict al civilizaţiilor între 
lumea creştină şi cea musulmană, care părea 
să arunce umanitatea în negura timpurilor, 
într-o nouă epocă de conflicte religioase. 

EURO 
La 1 ianuarie 2002, a intrat în circulaţie 
în 12 ţări ale Uniunii Europene moneda euro, 
adoptată de Austria, Belgia, Franţa, Finlanda, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, 
Olanda, Portugalia şi Spania. 

11 septembrie 2001 
Atentatul asupra celor două turnuri gemene 
ale World Trade Center din New York, 
pus în practică de terorişti arabi afiliaţi la 
al-Qaeda (organizaţie condusă de Osama bin 
Laden), a evidenţiat dramatic marile rivali-
tăţi dintre lumea occidentală şi integrismul 

islamic. Reacţia SUA a fost 
imediată: în decembrie, 
a fost răsturnat guvernul 
taliban al Afghanistanului, 
bănuit de protejarea lui bin 
Laden, iar după doi ani, 
furia americană s-a abătut 
asupra Irakului guvernat de 
dictatorul Saddam Hussein, 

V MONEDE DE 50 DE EUROCENŢI. 
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acuzat că ascunde arme de distrugere în 
masă. Şi aici victoria militară părea la înde-
mână, dar armata invadatoare nu deţine încă 
controlul absolut al teritoriului şi, din păcate, 
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Societăti multietnice 

Fenomenul migraţiei din ţările sărace 
spre cele bogate a produs, în acestea 
din urmă, societăţi multietnice, unul din 
aspectele cele mai pozitive ale societăţii 
contemporane, deşi este însoţit uneori 
de probleme de identitate culturală 
şi de traditie sau reguli sociale. 

terorismul islamic a găsit un nou impuls de 
pe urma acestui atac: preţul a fost plătit de 
Spania prin explozia de la gara madrilenă 
Antocha (11 martie 2004) şi de Marea 
Britanie prin atentatul de la metroul din 
Londra (7 iulie 2005). 

„Chindia": noua putere economică 
Adevăratele protagoniste ale lumii globali-
zate sunt China şi India. Datorftă celor trei 
miliarde şi jumătate de locuitori şi mai ales 
surprinzătoarei dezvoltări din ultimii ani, 
au devenit un adevărat miracol economic 
atrăgând resurse din întreaga lume şi dez-
voltând o industrie capabilă să rivalizeze cu 
cea americană sau europeană. Viitorul se 
află în mâinile lor, mai ales că toţi observa-
torii economici internaţionali sunt de acord 
când afirmă că, în următorii treizeci de ani, 
„Chindia" (neologism introdus de jurnalistul 
italian Federico Rampini) va fi motorul lumii. 

ANTENĂ PARABOUCĂ. ANTENELE DE ACEST TIP SUNT O 

CAPABILE SĂ CAPTEZE SEMNALELE SATELIŢILOR ARTIFICIAU. 

NOILE TEHNOLOGII 
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în această perioadă 

nu are egal în întreaga istorie a umanităţii; 
inventarea unor sisteme de comunicare tot mai 
rapide (computere, telefonie mobilă şi internet) 

a permis ideilor şi informaţiilor să circule 
cu o viteză de neconceput altădată şi să ajungă 

în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. 
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