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Cuvânt înainte

Am fost de mai multe ori întrebată ce m-a făcut să scriu un roman
istoric despre înfiinţarea oraşului Freiburg. 

Am avut mai degrabă motive sentimentale. Atunci când soarta
m-a adus tocmai aici, am fost mirată de asemănările dintre oraşul
meu natal, Sibiu, bogat şi în tradiţii germane, pe care nu l-am putut
uita niciodată, şi aceste locuri. De la fereas tră văd munţii care-mi amin -
tesc de natura de acolo, unde mi-am petrecut copilăria fericită. Şi
arhitectura celor două oraşe este asemănătoare, ceea ce este explicabil,
dat fiind că landul Baden a fost vreme îndelungată sub dominaţie
hab s burgică, întocmai ca Ardealul. De exemplu, clădirea instituţiei
pentru probleme sociale, aflată chiar în centrul oraşului, este soră
bună cu fosta clădire a Cazarmei 90 din Sibiu (repre zentativă pentru
oraş, în mod regretabil dărâmată în anii dictaturii comuniste).  

Ambele oraşe pulsează de viaţă, de un fel de entuziasm tipic, dis -
cret, tineresc, abia influenţat de secolele care trec peste ele lăsându-şi
paradoxal o amprentă care le cruţă de îmbătrânire. 

M-am găsit aici într-o atmosferă aproape familiară, într-un loc
unde oamenii se acceptă cu deschidere şi înţelegere, spo  rind farmecul
oraşului.

Dar am avut şi alte motive. Printre ele, fascinaţia istoriei unei fa -
milii princiare pragmatice, ducii Zähringer, „înte meietorii de oraşe“,
care au înfiinţat, pe lângă Freiburg, oraşe ca Villingen, de la izvoarele
Dunării, Berna, Fribourg, din Elveţia, şi altele, cu o arhitectură spe -
cifică, cu o concepţie uni tară, foarte precisă, neobişnuită pentru acele
vremuri – sfârşitul primului mileniu –, când se încheia o epocă, pen -
tru a face loc alteia, noi. Mai mult decât atât, actul de constituţie dat
de prinţii Zähringer oraşului Freiburg, oraşul de la poalele colinei pe
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care se găsea castelul lor, cea mai fru moasă construcţie roma nică
a vremii, este cel mai libe ral al acelor timpuri. Se recunoaşte pentru
prima oară drep tul de moştenire al femeilor şi de ad mi ni strare a
averii lor, la egalitate cu bărbaţii, dreptul lor la pro prie tate. Se garan -
tează siguranţa călătorilor care vin în Freiburg. Negustorii oraşului,
ca şi clericii, locuitorii din afara zidurilor cetăţii sau cei ce vin să viziteze
oraşul sunt scutiţi de dări. Con du că torii oraşului şi preoţii sunt aleşi
de „cetăţenii mei“, cum spune constituţia, pe care apoi ducele îi con -
firmă în func ţie. Există un cântar oficial, pe care orice cetăţean al
oraşului îl poate folosi gratuit, un fel de întreprindere me tro logică,
pentru verificarea tuturor instrumentelor de măsură, pen tru ca negus -
torii să nu fure.

Fiecărui om, fie cetăţean al oraşului sau nu, i se asigură apă rarea
proprietăţii. Chiar şi pârâiaşele care curg până azi prin oraş, semne
distinctive al Freiburgului, au fost făcute la acea vreme pentru ca in -
cendiile să poate fi repede stinse. 

Din păcate actul n-a fost păstrat în întregime, dar parte din el a
fost reconstituit de cercetători ai istoriei oraşului.1

Există în istoria Freiburgului opinii, reguli şi legi din ale căror
structuri se pot învăţa multe până astăzi. A trecut mult timp până
când această toleranţă să fie acceptată de con tem porani! În unele
părţi nu este acceptată nici în zilele noastre. Pre judecăţi, concepţii în -
vechite nu lipsesc nici acum în multe părţi ale globului… Poate că
oamenii ar trebui să înveţe a privi înapoi la aceste aspecte „nemoderne“
ale istoriei, din care ar avea multe de învăţat.

Membrii familiei ducale sunt persoane reale, care au trăit şi şi-au
lăsat amprenta pe istoria oraşului. Bertold a fost un cava ler răz boi -
nic, a cărui moarte tragică la Molsheim, în apropiere de Strasbourg,
este o realitate istorică. Lui Conrad i-a revenit înfiinţarea oraşului
Freiburg, pe care a îndeplinit-o cu priceperea şi pragmatismul lui ca -
racteristice, care depă şeau cu mult secolul al XII-lea. La fel şi Gebhard
Zähringer, episcopul de Konstanz, despre care tradiţia spune că a
fost un cap politic deosebit de agil, care a reuşit să ţină în frâu con flic -
tele şi duşmăniile acelei epoci pline de violenţă, pre cum şi pe soţiile
celor doi prinţi, Sofia din familia Welfilor şi Clémence de Burgundia.
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Reale sunt şi conflictele familiei ducale cu familia impe rială sau
drama pricinuită de căsătoria regelui franc Filip cu Bertranda de
Monfort.

Se povesteşte şi acum cu groază, în orăşelul faustian Stau fen,
unde există ruinele fortăreţei lor pe dealul numit până astăzi Stouf,
despre crimele pastorului Adalbrecht sau ale bunicii sale, Mathilde.
Despre conflictele lui Henric IV cu papa Grigore VII vorbesc toate
cronicile istoriei. 

Există şi personaje imaginare care întregesc atmosfera, un fel de
sare în bucate, figuri care să populeze istoria fră mântată a acelor
vremuri, puţin cunoscută nouă. În orice caz, când am văzut la Tara -
gona frumoasa statuie a Madonei, în grupul de statui aşezate la intra -
rea catedralei, mi s-a pă rut cea mai potrivită imagine a fru moasei
Adelheid, un per sonaj care, în cele din urmă, şi-a găsit în credinţă
sensul tristei sale exis tenţe. Graţia cu care a fost dăltuită vor beşte
despre experienţa unui cioplitor în piatră pe care zbuciumul vieţii
l-a condus la crearea acestei opere de artă. Poate că au exis tat locuitori
ai acestor părţi care au dus cu ei pe alte meleaguri experienţa atâtor
nenorociri, precum şi înţelegerea că nu putem pricepe totul, că o
zonă a vieţii noastre rămâne ne pă trunsă, o taină de care ne apro piem
cu sfiiciune şi cu con ştiinţa imperfecţiunii noastre, precum şi cu
aspiraţia de a deveni mai buni, mai dornici de a ne apropia de
adevărata spiritualitate.    

Şi poate că, chiar dacă posibilităţile de deplasare erau foarte
reduse, oamenii au căutat să fie împreună, neacceptând izolarea, con -
ştienţi că numai apropierea poate să-i îmbo gă ţească sufleteşte, să le
deschidă orizonturi pe care le-au căutat întotdeauna; toate acestea
s-au păstrat în moştenirea spiri tuală peste care omul de azi nu poate
trece şi care există din totdeauna.



I

Cei doi soldaţi din gardă apăruseră ca din senin. Con -
tu rurile lor se mişcau aidoma unor umbre care dansau. Apoi
se îndepărtară iarăşi şi paşii lor se auziră din ce în ce mai slab
dintr-una din nenumăratele galerii laterale. Numai pâl pâi -
rea roşiatică a unei facle se mai vedea la capătul corido rului
lung ce ducea la sala de ceremonii.

— Cred c-au plecat, şopti o voce. Noroc cu draperia de
aici.

— Da, era cât pe ce să ne descopere. Pe aici viermuieşte
de gărzi. Se pare că ducele ştie prea bine cât de puţini prie -
teni şi-a făcut astăzi.

Cele două siluete ieşiră cu fereală din ascunzătoare.
— Încă nu-mi vine a crede ce-am auzit adineaori. Şi încă

din gura celui căruia i-am jurat credinţă şi supunere. O pal -
mă pentru toţi nobilii!

— În ce fel de lume trăim? Drepturi pentru prostime…
Drepturi pentru muieri… Să mori de râs! Ar fi de râs dacă
n-ar fi de plâns. Dacă mor, nevasta mea poate să moş te -
nească tot! Nu scrie şi în Biblie că Dumnezeu a făcut fe -
me ia din coasta lui Adam ? Ce pricepe o fiică a Evei din
pământurile mele, din privilegiile şi drepturile mele? O
să-şi ia un iubit şi o să se tolănească cu el în toată averea
mea… Mai bine o sugrum cu mâna mea decât s-o las să
mă moştenească!

— Nu uita, te rog, drepturile pentru prostime. Ei spun
că sângele lor ar avea aceeaşi culoare ca al nostru! Vor să
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devină deopotrivă cu noi. Eu, care am strămoş pe tovarăşul
de luptă devotat al împăratului Carol, să mă înclin cu sme -
renie în faţa unui negustor nespălat şi să-l rog să-mi vândă
un harnaşament… Şi să-l plătesc pe dată… Cine să-l mai
apere dacă n-am bani să-mi fac rost de cal şi de arme? Bine,
atunci să lupte el, negustorul cel ferchezuit, care ştie să-şi
numere banii cu labele lui moleşite, dar nu ştie să mânuias -
că o suliţă. N-a hotărât Dumnezeu că noi suntem stăpâ -
nii, că noi suntem cei puternici şi nobili? Pe noi se sprijină
prinţii şi stăpânirile. Sabia noastră îi aduce pe tron şi îi ajută
să rămână acolo. Sabia noastră le sare în ajutor atunci când
au nevoie, şi nu secerile şi ghioagele acestor nenorociţi!

— Taci, mi se pare că iar am auzit paşi!
Amândoi traseră cu urechea, în întuneric, ţinându-şi răsu -

flarea. Însă nu se auzi nimic.
— De ce n-am sărit eu oare astăzi pe estradă? continuă

cealaltă voce. Erau amândoi acolo! Cu o lovitură am fi putut
scăpa de blestemaţii de fraţi Zähringer!  

— Baţi câmpii? N-ai fi putut face nici un pas fără ca
oamenii lor să se năpustească asupra ta!

— Eu nu, dar noi, da! N-ai văzut ce furioşi erau toţi?
— Nu, îţi spun, toate la timpul lor. Astăzi ar fi fost în

za dar… Trebuie să aşteptăm! Stă scris şi în Biblie: „Fiţi
înţe lepţi ca şerpii!“ Nu uita, domnului nostru Bertold îi
place vânătoarea. Merge mereu la vânătoare. Cu puţini
însoţitori, după cum se ştie. O lance care se rătăceşte… Şi
pentru fra tele lui, da, da, se va găsi ceva şi pentru el. Răb -
dare, zic! Răb dare şi tăcere. Ştim care ne e ţelul şi lucrăm
pentru el. Ce să-ţi mai spun? Şi acum du-te liniştit acasă,
ca un om nevi novat ce eşti. Nu trebuie să ne vadă nimeni
împreună. Altfel le-ar veni unora nişte gânduri… Şi aşa ceva
nu vrem, Doam ne fereşte! Prudenţa este mama înţe lep ciu -
nii. Eu am să părăsesc castelul ceva mai târziu.

Prietenul său acceptă, fără a se împotrivi. Nu era atât de
inteligent şi de cultivat ca amicul său, care avea totdeauna
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dreptate. Numai un lucru mai dorea: să mai treacă o dată
prin sala mare, unde de dimineaţă se petrecuse ceva de ne -
crezut. Ca şi cum ar fi vrut să se convingă singur că, într-a -
devăr, totul fusese aievea…

*
*   *

Domnul Walther, secretarul Înălţimii Sale, începuse cu
vocea sa sonoră de bariton să citească sărbătoreşte un docu -
ment1:

„Satul de aici de la poalele castelului va deveni un oraş
înzestrat cu toate drepturile şi libertăţile…“

Pe măsură ce vorbele lui răsunau în sala mare, pe feţele
celor prezenţi se întipărea o nelinişte crescândă. În încă -
pere începea să se audă din ce în ce mai lămurit un mur -
mur surd.

Ducele Bertold şedea, adâncit în gânduri, pe tronul
său. Fratele său, Conrad, căruia ca de obicei nu-i scăpa ni -
mic, aruncă duhovnicului princiar o privire care spunea
multe. Ca urmare, părintele Bernhard se apropie pe neob -
servate din fundul estradei şi-l căută cu privirea pe minis -
terialul2 Hilde  brand. Când îl descoperi, îi făcu un semn
aproape neob ser vat. Bătrânul cavaler dispăru după o dra -
perie grea de bro cat şi-i dădu strajei un ordin scurt. Apoi
apăru din nou în uşă şi începu să privească mulţimea cu
aceeaşi ex presie nepăsătoare.

Şi părintele Bernhard îşi reluă locul în spatele estradei,
după ce înclină uşor capul spre tânărul duce. Nimeni nu ob -
servase nimic. Secretarul continua să citească:

— Vameşul va ţine în bună stare toate podurile oraşu -
 lui; neguţătorii de pretutindeni vor avea liberă şi sigură tre -
cere. Măsurile pentru vin, fructe şi cele pentru argint şi aur
să fie sub supravegherea celor douăzeci şi patru de con silieri
ai oraşului.
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Oricine este cetăţean al oraşului Freiburg are dreptul să
aibă un loc de casă, ca să clădească după voia sa. 

Fiecare femeie din acest oraş este părtaşă bărbatului ei şi
fiecare bărbat părtaş femeii sale; soţii vor avea fiecare drept
la moştenirea celuilalt, în părţi egale…

Când secretarul princiar sfârşi de citit, îngenunche lângă
tron şi îi dădu pergamentul stăpânului său Bertold.

Acesta se ridică pentru a le vorbi supuşilor:
— Loialitatea şi respectul pentru străduinţa fratelui şi

co re gentului meu, ducele Conrad, îmi cer să-i înmânez lui
acest document memorabil şi să-l rog să-l pecetluiască cu
iscălitura sa, pentru a-i da putere de lege. Căci el este cel care
a adus ţara noastră la bunăstare şi creştere şi tot el este cel care
va duce mai departe, spre un viitor înfloritor, moşia lă sată
nouă de înaintaşii noştri. Astăzi nu se înfiinţează doar un
oraş care va schimba chipul întregului ţinut. Este şi înce pu tul
unor vremuri noi. Nicăieri nu au fost înzestraţi cetăţenii cu
drepturi atât de cuprinzătoare cum sunt cele prevăzute în acest
document. Şi niciodată nu a fost dăruit un oraş nou cu o
constituţie mai generoasă. Fie ca ea să însemne începu tul
unei epoci noi şi un simbol al stăpânirii noastre.

Nobile frate şi preacinstite duce, vă rog acum să vă pu -
neţi numele pe acest document, să-l întăriţi cu sigiliul vostru
şi să-l înmânaţi cetăţenilor noului oraş. Acest oraş, frate, să
fie ora şul vostru, căruia să-i daţi un nume. 

Fraţii se îmbrăţişară. Cu gesturi solemne, cel mai vârs t nic
îi dădu lui Conrad sulul de pergament şi se aşeză apoi su râ -
zând pe tron.

Toţi ochii erau îndreptaţi asupra tânărului prinţ. Ca tot -
dea una, chipul său nu arăta nici o emoţie. Doar o uşoară ro -
şeaţă trăda cât de mişcat era. Conrad luă cu un gest hotă rât
pana de gâscă din mâna secretarului îngenuncheat şi iscăli
ac tul pe umărul lui.

Apoi făcu semn micului grup de burghezi, chemându-i
la sine. Aceştia stătuseră smeriţi undeva în fundul sălii, alcă -
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tuind cu hainele lor mohorâte de pânză o pată întune -
cată în stră lu cirea plină de culoare a Curţii princiare. Cu o
pri vire priete noasă şi încurajatoare, prinţul începu să vor -
bească:

— Oraşul vostru va fi un oraş al cetăţenilor liberi. Şi, ca
semn pentru aceasta, fiindcă mă pun chezaş libertăţii voastre,
să fie numit Freiburg. Nimeni să nu cuteze pe viitor să pună
la îndoială drepturile hotărâte în acest document. Mâine voi
veni la sfânta liturghie în biserica Sfântul Nicolae şi preo tul
va bine cuvânta piatra de temelie a noului oraş. Şi curând vor
veni meş terii pe care i-am năimit ca să ridice cea mai mă -
reaţă casă a Domnului din acest ţinut. Freiburg să de vină
un oraş minu nat, a cărui frumuseţe să fie admirată de multe
generaţii de aici înainte.

Burghezii se înclinară adânc şi se retraseră. Prea miraţi
de cuvintele ducelui, nu ştiau dacă trebuie să se bucure sau
să se înspăimânte. Nimeni nu vorbise încă despre asemenea
legi şi drepturi pentru prostime! Nu mai puţin miraţi erau
nobilii, ministerialii, cavalerii şi vasalii. De abia după câteva
clipe de tăcere se auzi ici şi acolo câte un şoptit uşor, care
se transfor ma încet-încet într-un murmur general.

În timp ce zgomotul surd creştea, credinciosul Hil de -
brand părăsi încă o dată sala, pentru a se asigura că porun -
cile sale fuse seră îndeplinite şi că paznicii erau pregătiţi. Se
aflase că trimişi ai împăratului ţeseau intrigi printre vasalii
celor doi prinţi şi pregăteau acţiuni războinice împotriva
duca tului din Breisgau. De aceea, măsurile de siguranţă fu -
seseră sporite, şi Hildebrand, conducătorul de odinioară al
gărzii princiare, fusese rechemat la Curte. El era cu ade vă -
rat un om de încredere. Când se con vinse că totul mer gea
bine, se în toarse în sală. Acolo îşi plimbă privirea scrutătoare
peste curteni, cu nădejdea că va descoperi cine era trădătorul. 

Ducele Conrad se apropie de marginea estradei şi începu
cu voce potolită: 
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— Văd că hotărârile noastre de astăzi v-au mirat. Vi se
pare neobişnuit să dăm omenilor mărunţi drepturi şi privi -
legii, şi poporului de rând mai multe libertăţi.

Vocea lui se înăspri şi ochii albaştri fulgerară: 
— Va trebui să vă obişnuiţi cu gândul că şi ei sunt oa -

meni. Suntem creştini, şi Biserica ne învaţă că Iisus a venit
şi pentru vameşi, şi pentru farisei. Şi încă ceva: nu uitaţi că
aceste mâini aspre şi negre, pe care le dispreţuiţi, lucrează
ogoarele şi culeg de pe câmp grâul din care se face pâinea
noastră cea de toate zilele, din care ne hrănim toţi. Aceste
mâini negre şi aspre mâ nuiesc securile şi secerile pe câmpul
de luptă, când bunurile noastre sunt ameninţate de duş mani.
Am văzut sângele lor curgând alături de al vostru, o, nobili
cavaleri, nu mai departe decât acum câteva săptămâni, când
am luptat împotriva unuia dintre cei mai aprigi duşmani
de-ai noştri. Sângele lor are aceeaşi culoare ca al vostru, dom -
nilor! Da! Le tăgăduiţi orice drept, îi dispreţuiţi! Dar nu
uitaţi că, dacă n-ar fi ei, n-aţi avea arme care să vă aducă
gloria, n-aţi avea armuri care să vă apere şi n-aţi avea straie
de mătase. Ei împletesc platoşe şi ţes stofă fină, ei aduc din
ţări îndepărtate pietre preţioase şi armăsari mândri, piei şi
sare! Ce-ar fi viaţa noastră fără toate acestea? Şi care le e
plata? Nimic altceva decât lovituri, umilinţe şi dispreţ.

Şi, ca să ştiţi o dată pentru totdeauna: n-am să îngădui
asemenea josnicii în oraşul meu! Nimeni să nu îndrăznească
a face nedreptate altuia! Trebuie să înţelegeţi în sfârşit că fie -
care fiinţă a fost creată de Dumnezeu şi că nimeni nu poate
trăi fără semenii lui!

La aceste cuvinte, curtenii se înfiorară. Niciodată nu
vorbise tânărul prinţ atât de mult, niciodată nu auziseră aşa
ceva ei, ministerialii şi cavalerii cei mândri. În sală se lăsase
o linişte deplină. 

— Viitorul nostru şi al copiilor noştri depinde de bună -
starea tuturor locuitorilor acestui oraş, fie ei nobili, negus -
tori sau ţărani. Vom fi puternici dacă ogoarele noastre vor
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înflori, dacă viile noastre vor da o recoltă îmbelşugată. Vom
fi puternici dacă prăvăliile negustorilor vor fi pline cu aur
şi argint, dacă oamenii vor fi mulţumiţi, sănătoşi şi apăraţi.
Slabi şi nenorociţi vom fi, dimpotrivă, dacă supuşii noştri
vor flămânzi, dacă satele vor fi pustiite şi oraşele trecute prin
foc şi sabie. Înţelegeţi, timpul nu rămâne pe loc! Timpurile
se schimbă şi noi odată cu ele!

Târziu, după ce sala se golise şi liniştea se aşternu iarăşi
în castel, Conrad şedea împreună cu părintele Bernhard în
capelă. 

— Nu m-au înţeles, monseniore. Cei mai mulţi sunt nişte
războinici aspri şi neciopliţi care n-au în cap decât arme şi
bătăi, numai sete de putere. Şi sunt întunecaţi şi orgolioşi
pe deasupra. Astăzi mi-am făcut noi duşmani. Cred că nici
măcar credinciosul Hildebrand n-a înţeles, nici Raimund
şi în nici un caz Amadeus din Geneva, care mă urăşte din
inimă împreună cu toate neamurile lui. Nici Eglord, care
mă invidiază fiindcă sunt prinţ şi fiindcă trebuie să înge -
nuncheze în faţa mea. Da, mă tem că însuşi fratele meu nu
m-a înţeles.

— Ducele, răspunse părintele Bernhard, este o fire răz -
boinică, nobile stăpân. Pentru el importante sunt lupta şi
victoria, ca şi pentru toţi nobilii voştri strămoşi. Dar el este
un cavaler desăvârşit, cultivat, şi înţelege mersul istoriei. El
v-a sprijinit şi a vorbit din adâncul inimii. Ştiu prea bine
ce mult cinsteşte ducele marile idealuri ale filozofiei şi porun -
cile Maicii noastre Biserica. Dar el este un om al timpurilor
noastre, pe când Înălţimea Voastră sunteţi un om al viito -
rului, adăugă zâmbind monahul. Aş fi fericit dacă aş putea
spune acelaşi lucru şi despre nobilii noştri cavaleri. Din
păcate ei cred că astăzi drepturile le-au fost ştirbite.

Conrad se sprijini ca din întâmplare pe sabie şi răs punse:
— Vor trebui să se obişnuiască, monseniore, şi, cu o ple -

 căciune smerită în faţa duhovnicului, părăsi capela.
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Tabel cronologic

1057 Bertold I, care stăpânea regiunea Breisgau, ridică pre tenţii asupra
demnităţii de duce suab. În zadar însă, pentru că Rudolf de
Rheinfelden a răpit-o pe Mathilde, fiica împă ratului Heinrich
III, s-a căsătorit cu ea şi a primit ducatul suab de la văduva
împăratului, Agnes de Poitou.

1061 Drept despăgubire pentru că nu a primit ducatul suab, lui
Bertold I i s-a acordat demnitatea de duce de Kärtnen, şi fiu -
lui său, Hermann, demnitatea de principe de Verona. Tatăl
său i-a dăruit comitatul Breisgau. Totuşi nobilimea locală s-a
opus exercitării noilor drepturi acordate şi autorităţii în noile
ţinuturi.

1073 Hermann se călugăreşte în mânăstirea Cluny. Ţinutul Breisgau
îi revine din nou tatălui său, Bertold I, iar stăpânirea asupra
Veronei, fratelui său, Bertold II.

1077 Bertold I intervine de partea papei Grigore în cearta pentru
învestitură dintre acesta şi împărat. I se iau titlurile de duce
şi principe şi se retrage la domeniul său din Teck.

1078 În disputele care au urmat, mânăstirea de la Weilheim an der
Teck este distrusă. Bertold I înnebuneşte şi moare în cetatea
sa, Limburg din Weilheim an der Teck. Este îngropat în mâ -
năs tirea Hirsau.

1079 Bertold II se căsătoreşte cu Agnes, fiica lui Rudolf de Rhein -
fel den şi a soţiei sale, Adelheid de Savoia. Pierde lupta îm -
potriva stareţului de la Sankt Gallen pentru recucerirea regiunii
Thurgau, prăduieşte însă posesiunile acestuia în Breisgau, unde
se stabileşte definitiv. Se pare că în aceste condiţii a început
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să clădească cetatea de deasupra Freiburgului, pe Schlossberg,
ale cărei urme se văd până azi.

1091 După analele din Marbach, în acest an a fost întemeiat Frei -
bur gul. Probabil în 1100 este populat prima oară viitorul oraş.

1092 Bertold II ajunge duce de Suabia cu sprijinul papei şi al
familiei Welfilor. Ducele numit de Heinrich IV încă din
1079 era Friederich de Staufen.

1093 Bertold II mută mânăstirea Sfântul Petru din Welheim in
der Teck în Pădurea Neagră.

1098 Bertold II cade la pace cu Friederich de Staufen. Primeşte
oraşul Zürich şi renunţă la ducatul suab. Este posibil ca ceta -
tea imperială Zähringen să fi trecut oficial în posesia sa.

1100 Bertold II îşi acordă pentru prima oară titlul de duce de
Zähringen.

1105 Gebhard III, fratele lui Bertold II, călugăr în mânăstirea Hirsau,
devine episcop de Konstanz şi legat al papei Urban II în
Germania. El îi susţine pe fiii lui Heinrich IV împotriva tată -
lui lor, care la conciliul imperial de la Ingelheim este obligat
să abdice.

1111 Bertold II moare şi este îngropat în cimitirul mânăstirii Sfân -
tul Petru. Soţia lui, Agnes de Rheinfelder, moare puţin după
aceea. Fiul lor, Bertold III, preia conducerea ducatului.

1114 Bertold III, care lupta de partea împăratului Heinrich V îm -
potriva rebelilor din Köln şi a arhiepiscopului lor, cade pri zo -
nier. După câteva luni este eliberat de contele Dietrich de Ahr.

1120 Conrad, fratele lui Bertold III, dă localităţii Freiburg dreptul
de târg. Actul de înfiinţare a putut fi reconstituit datorită în -
semnărilor găsite la mânăstirea Tennenbach. Conrad atacă,
în asediul său asupra oraşului Schaffhausen, mânăstirea locu -
lui, pe care dorea s-o cucerească.

1122 Bertold III participă la Concordatul de la Worms, unde îm -
păratul Heinrich V şi papa Calixt II renunţă la conflictele
legate de învestitură.
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Bertold III moare la scurtă vreme după ce se căsătoreşte cu
Sophie de Bayern, din neamul Welfilor, într-o încăierare în
apropiere de Molsheim, în Alsacia. Este îngropat la mânăstirea
Sfântul Petru. Conrad îi urmează la tron.

1125 Conrad se căsătoreşte cu Clémence de Namur. Văduva lui
Bertold III, Sophie, se căsătoreşte cu Leopold de Stiria şi moare
4 ani mai târziu.

1127 Conrad obţine din partea regelui Lorhar III dreptul de a re -
prezenta coroana în Burgundia, dar poate să-şi exercite auto -
ritatea numai în partea de nord-est.

1146 Împăratul Friederich Barbarossa din familia Staufen cucereşte
cetatea Zähringer în timpul unei lupte cu ducii Zähringer.
Nu cunoaştem motivul acestor lupte. 

1152 După moartea lui Conrad, urmează la tron fiul său, Bertold IV.




