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Aeeesitatea

studiilor de istoria

universală

pentru

militari.

Istoria

nu «dă reţete pentru ziața practică. Ia preface sujletul celor ce-se pătrund de învățămintele ei. Lia dă simțul realităţii lucrurilor și ajută,
„cut judecăți drepte. a privește azi pe oricine, căci oricine participă
la viața publică şi o determină.
|
“ Ja privește pe: militari ca aceia cari aă un mai mare sacrificiu
de făcut. ki trebuie să-și dea scamă de elementul moral determinant
al războaielor “moderne. Iremple: Francesii Revoluţiei în luptă cu
7
Puropu
centrală, Boerii cu Inuglesii, Iaponesi? cu ușii. Natura ălementului moral de care o oştire are nevoie astăzi. Nu e atilu. entu- .
siasinul, credința, disciplina, sentimentul de onoare, ci conştiinţa. Iu
se hrănește. însă în rindul “întăiit din învățăturile istorie: universale,
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Încep mulțămind d-lui colonel-comandant pentru delicata atenţie

pe “care a avut-o, adresîndu-se la 'mine ca să ţin-acest curs de
istorie universală. Eu ţin cursuri de istorie universală şi aiurea,

și naș fi ţinut cursul acesta dacă nu mar îi îndemnat adevărata și exclusiva, dorinţă-dea vă fi folositor. De aceia, de la
început, văvrog să ţineţi seama, do acest fapt că-ci adaug la
ocupațiile” mele obişnuite, care sînt une. orl destul de grele, acest

ni

curs fără niciun fel de preocupaţii materiale, din acelea care

ar putea. îndemna pe cineva către căutarea unci noi ocupații
didactice, ci, cum am „zis, exclusiv din dorința de a vă fi folositor.

Și, odată ce fără nicio

preocupaţie

matorială ţin. acest curs,

sint dator încă o lămurire. Cred că acest curs vă este cu adevărat folositor, căci, dacă nu l-aş fi .crezut.cu adevărat folositor

pentru ofiţeri, nașfi luat ăsupra mea să ţin un curs de istorie

universală, generală la Şcoala «dle războiu.
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„inutile şi, prin urmare, dacă. cursul acesta... ar fi cum sînt atîtea
care se fac la atitea şcoli pentru că sa apucat a se face din
“ trecut, fără îndoială aş fi lăsat altuia, plăcerea şi onoarea de a,
tinca, aceste lecţii de' istorie universală. Dar eii vă ţin lecţiile
acestea, nu numai din dorința de a vă fi cît se poate mal folositor, dar. şi din convingerea, absolută pe caro o am că istoria uni-

| versali vă este de neapărată. trebuinţă.
“Mai am părerea că istoria, universală în totalitatea cl şi în
spiritul” e, deosebit de spiritul istoriel naţionale, dar nu contrar ci;
-— că istoria aceasta, universală este trebuitoare oricui.
Odinioară nu era trebuitoare, astăzi însă este. Odinioară, cînd
perceptorul Delfinului frances din vremea lu Ludovic al XIV-lea,
'cel mal

mare

orator al Franciei

bisericeşti

de

atunci şi al Fran-

ciei fără Biserică de astăzi, cînd' cel mal mare. orator pe care
l-a avut vre-odată Franţa, Bossuet, începea lecţiile de istorie
universală pentru : Delfin, care trebuia, să fie. moștenitorul TPro= :
nului frances—şi €, păcat: că n'a fost, fiindcă primise foarte
bune învățături - de la Bossuet—, el. declara că studiul istorie!
universale este absolut necesar principilor. Fără îndoială că este
absolut necesar principilor, şi argumentele pe care le aducea,
cl pentru a arăta aceasta, sînt argumente foarte bune şi astăzi.
Argumentele

plătese

se schimbă.

nimic

cugetarea;

azi

și

cu

vremea:

care altădată

dar, aunestecate

printre

sînt

unele care -nu mal"

stăpîniaii

argumente

cu

desăvîrşire

învechite,

găseşti

adesea, în unele, cărți mai bătrîne, argumente care ai pănă astăzi o valoare absolută. Nu înţelegea Bossuet că istoria universală e necesară numai ca să o şti. Fără îndoială că. e bine să
„ştii cît se poate ma! multe lucru; curiositatea omului este nesirșită:

îl împiedecă

mai

mult; margenile inteligenţii

şi „ale vieţi!

lui, ori natura: ocupațiilor lul, dar oricare -din DOI ar dori, pentru
el însuși, nu pentru a se fai cu aceasta, să ştie cit se poate
mal mult. Deci și istoria universală merită să fie studiată ca
orice

cunoştinţă

omenească.

Şi ar fi putut să zică, Bossuet ; dar ea merită să fie studiată
încă şi dintralt punct de vedere : în istoria universală găsești
felurite sfaturi şi reţete. De: exemplu: ai pornit 'războii contra
cutării natiuni, deschizi istoria universală
la pagina .cutare,
vezi că în împrejurări identice sa purtat cutare războiii împo-

iriva acelei naţiuni, și zici: să lac şi cu cum aul făcut “cellalţi
înnaintea meg; "dacă voii face ca dinşii, voii birui ca dinșii, iar,
„dacă nu voii apuca drumul. cel drept, voit păți ca dinşil. Ur.
mcază după concepţia aceasta că istoria universală ar fi-o culegere de rețete, un fel-de carte dc bucate: vrei să faci un anume
fel de bucate reuşite, cauţi la pagina cutare, unde ţi se dă reţeta;
_YreY să facl un război fericit, cauţi la pagina ce se cuvine, şi vel
găsi în exemplul istoric, învăţătura, ce o cauţi. o concepţie foarte
” copilăroasă, de şi ai avut-o „multi până în timpul nostru, şi, „mal

ales, manualele de şcoală ati fost şi sînt copleşite de asemene
părenl. Se zice mal în toate că istoria este toarte folositoare
fiindcă găseşti întrinsa înv ățături pentru tot ce-ţi trebuie. Înnainte de a porni la lucru, du-te deci la cercetările de istorie universală, nemereşte-ţi Jocul şi arsă afli tot ce-ţi este de nevoie.

„Numai chestiunea. osie să nemereşti locul, şi, al doilea, să
existe. locul acela, şi ceia ce e Tăt, este că, or locul nu-l neme- reşti, ori ceia ce doreşti nu există. Mergind vremea, lucrurile

- omenești

se tot deosebesc

între dinsele ; necontenit se

teca între elementele pe care
țime de elemente pe care nu

vor aines-

le al înnaintea ochilor şi o, mulle poți afla, or le poți atia'cu o

condiţie; „să al altă minte decit cea obișnuită a celor din. timpul

tă

și să afli mijlocul

de a pătrunde” sinceritatea unci

informaţii.

De exemplu: Italienii s'uii dus acum în Tripoli să caute ceia, ce au
găsit sai să caute ceia ce nau găsit. Prin urmare dacă ar fi vrut
după această concepţie să aibă biruinţă, ar fi deschis istoria univer-

sală la capitolul tratînd despre expediţia lui Carol
dacă

nu

cra

Italian,

conducea

mulţi

al floter lui un Italian, Andrea, Doria,
Quintul, avînd

și conducerea

Italieni și

Quintul,
avea

care,

ca amiral

mîndria” vremii lul. Carol

Italienilor, a mMCIs, dacă

nu în

-

Tri

politania, în regiunea Tunisului şi Algerului, și nu i-a 1ncrs tocmai bine. Şi după acest exemplu Sar zice: noi să nu facem ce
a făcut

Carol

Quintul.

Aceasta

n'ar servi

absolut

la nimic,

accidentele, care au fost atunci şi care pănă acum-

zilele noastre:

distrugerea

nat

lată

fost în

flotei, întîmplureă personalităţii condu-

cătoare în mijlocul Berberilor în Africa, care nu csteastiizi. Căcr
astăzi. avem a, face mai mult cu puterea credințer decit cu mi„nunile unei comande superioare: pe cînd nol credem în viaţă, în
bunătatea şi norocul vieţii, Musulmanii -cred în ceia co va fi:
după viaţă, potiivit meritelor cîștigate - de cineva. în Viață. Admirabilă, credinţă, care. poate să prefacă pe cel din. urmă dintre
oameni

în cel mal desăvirşit

croă!

Dar conducători mari,

întrupare a spiritului -de resistență
purile mai din urmă, Abd-el-Cader

o nouă

arab, cum a tost, în timîmpotriva Francesilor, cînd

a ocupat Algeria, n'ati
n
întîmpinat Italienii. Au fost eruțaţă «le
„această nenorocire, căci, dacă ar fi acum Şi un Abd-el- Cadir, nu

ştii ce am fi avut do înregistrat cu privire la succesul' campaniei ,
din Tripolitania.
Abd-el-Cadir cra la 1810; 1a 1530- DU, cînd a căutat Carol Quintul
“să cucerească regiunea berberică, Tunisul, -precum Și regiunea
algeriană, erat fără îndoială conducători de o autoiit: te. şi de
o îstețime superioară conducătorilor pe cari-i ai Arabii-de uz,
atacați în ţara lor de o dep! orabilă: necesitate de expansiune tcritorială a Ttaliel.
,

ră
Deci, căutînd în “istoria universală nu poti să găsezii
excinplul
„care ssă corespunulă întocmai, şi adese ori nu poti să nemerești
„a
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nic capitolul de aproximaţie. EI bine, pentru a ne întoarce la
dînsul, -Bossuet, minte superioară secolulul săăui, nu privia istoria
universală supt raportul retetei, și, cînd vorbia de folosul istoriei
universale, înțelegea folosul preggătirii interioare.a principelui său.
Un print, care a învăţat istoria universală va fi altfel decît unul care
na învăţat-o. Şi nu "înţeleg învățatul pe de rost. Învăţatul pe
din afară are ma! multe categorii, de. la cea mai vrednică de des
preț: reproducerea literei textului, pînă la aceia care nu'lasă în„vătăminte în suflet, şi care este tot o învățare pe din afară. l,”
o învăţare

pe

din afară

în cuvinte proprii, care

permite

împro-

visără oratorice splendide şi care cu toate acestea, este de aceiaşi.
esenţă cu celelalte, căci orce cunoştinţă nu se întroduce în suflet
"este cunoştinţă rămasă pe din afară. Si Bossuct nu voiă ca principele său să înveţe istoria pe. din afară, ci voiă să aibă sufletul
dr ausfor mat

de cunoștința

ietoriei

universale, voiă ca 0 nouă

cuge-

„tare să se trezească în sufletul Iul: prin cunoaşterea istorie universale. ÎI zicea astfel: nu te trufi;:o să vezi "mulţă oameni! cari
sau trufit foarte mult, în fata cărora toţi ati stat. în genunche,
şi cari sînt totuşi judecaţi mult mal aspru, şi poate toemal din”
această causă, de istoria universală. Aceasta, face-parte 'din elementele morale pe care le impune studiul istoriei universale: înţelegerea, unul adevăr care. se va, recunoaște cîndva, corectînd linușirile și ștergînd calomniile, în folosul sat impotuiva oricul.
“Dar

nu

numal

atit: istoria, universală ne. învaţă

a

cunoaşte,

ca să zic aşa, relativitatea părerilor pe care trebuie să ni le facem
despre toate împrejurările: împrejurări naţionale, împrejurări cul- .
“turale, împrejurări politice. Un om fără spirit istorie va judeca
de pildă pe “Traian cum sar judeca un Suveran modem în tim-

purile noastre. Cum se începe un războiii de un Suveran modern?

Se începe atunci cînd 'capitalul naţional nu mal are întrebuințare, cînd aur e de prisos, cînd cun surplus de producțiune naţională,
cînd se produce o. emigrație pe care vroieşti s'o îndrepţi pe un
teren nori, și cînd este o jignire a onoarei naţionale. Afară de
“acestea

nu

e un

motiv

pentru

care

să se

întreprindă

războiul:

ci, ork capitatistul nare unde să-şi pună banii, or 'negustorul nu
află unde să--şI desfacă marfa — aceastea. sînt “trivi alele cause ale
unul

războiii

în

timpurile

noastre—; ori e jionirea

onoarel

na-

ționale, care merge mai presus de toate şi care face ca, oricit
de mic să lieun Statessă pornească la războiii de î s'a adus această
jignire;

să lupte

desonorat.
silit întrun

cu

orce

preţ, tot ar fi ma!

bine decit. să trăiască

Căci este o tertfelire a conștiinței Statului care a fost
anume

moment să-şi plece capul

înnaintea, cuiva: no!

ştim ceva din aceasta. Dar, după cum este vorba de un războiit
modern sat de-un războiti vechini, se umestecă alte conside"rațiuni

de natură

materială: şi altele de natură superioară, ideală;

Şi. 'ele trebuie să se cunoască

printrun

studiu

adînc al împreju-

TD
*

rărilor, descoperindu- se după împrejurări acea necesitate reală a
lucrurilor care a determinat războiul.
+
Şi aceasta o înțelegea şi Bossuet. Prin urmare cînd recomanda
prinţului să cerceteze istoria universală, îl îndemna să capete şi :

„acea putință de a înțelege că o situaţie nu samănă cu altă situaţie. Astfel el va pricepe că un Traian, de pildă, nu era ca.un
Suveran din timpurile noastre şi că războiul nu-l putea începe
și el pentru că doar capitalișiil romani trebuia să- -ȘI plaseze banii
în, afară orl că onoarea Imperiului fusese jignită. Noţiunea onoarei
aşa

cum

0 avem

astăzi

nu

exista

la Romani. De

şi nu erai

un

popor lipsit de onoare, curm zicem noi, dar întrunanume sens noțiunea

exactă

a onoarei,

aşa

cum

0 avem

astăzi,

nu'0

aveati.

'Fotuşi mobilul acţiunilor nu era mal jos din faptul că Traian nu
putea “ începe

războiul

pentru jigniri personale,

o anume

istorie; că Decebal

sa

ofensat.

crezut

roman

Nici

nu

sar

să înceapă un războiti

“nării» ofensel

sale. Sufletul:

gătit prin deosebitele
istoriei universale.

de şi aşa spune

a luat cutare atitudine
fi putut

Împărat

pe un motiv ca acesta, al răsbu-

omenesc

aporturi

pentru că

permite ca un

pe
.

este astăzi

care

alttel, s'a îmbo-

le-a adus

desroltarea

/

Şi ceia ce. Bossuet voiă să facă a pătrunde în sufletul Delfinului,
trebuie să spunem că e necesar să pătrundă azi în sufletul fiecărui
on, pentru

a crea

acea conștiință a relativităţii istorice care este

N

de cel mai mare pret ca să nu 'rătăcim luindu-ne după alte vremuri care ai cugetat şi simţit altfel; ca, să „nu falsificăm faptele
altei lumi, care, ca, avea altă alcătuire sufletească și nu se supunca
inotivelor la. care ne supunem "noi.
„Da, mol, în deosebire: de Bossuet, zicem 'că istoria umiversalăi
nu este necesară . numai principilor, nu 6 un privilegiu al lor,
ci astăzi e.0 datorie absolută a orlcul să cunoască istoria
universală. De ce? Înnainte războiul şi pacea, îndreptarea poli- .
ticei, o hotărati

principii,

și numai -ci; erai războaie

dinastice ŞI

personale. Se putea întîmpla ca un război din veacul al XVIII-lea
să nu fie. făcut măcar de regele Franciei, ci de
persoană care
stătea, foarte aproape de el, “Tal aproape chiar decit regina, şi
care avea capriciile ei. Din aceste capricil întrun anume :foment
"a ieşit războiul de Şepte Ani. Ar veni în gîndul cuiva că e posibil un
asemenea, lucru în zilele noastre? Ca, nu o persoană neoficială şi imorală, cum cra, în situaţia ei doamna. de Pompadour,. dar toti acel
cari încunjură în chipul cel mai legiuit pe un Suveran, toți fac"torii legitim! al politicel să aibă dreptul, cl singuri, de a amesteca:
o ţară “întrun

războiii? .Îl au de la: Constituţie, dar moral

nu,. şi

nu- sI recunosc nici el acest drept..Fiindcă războiul, care cuprinde
națiunea

întreagă,

„cere aproape

care

atinge

toate

interesele

orlcul sacrificiu liniștii, averii,

naţionale,

Care

vieții, a: început să

|

“fie o datorie generulă, o datorie naţională.
litate națională.
.
„Prin

urmare,

cîtă vreme

războiul era

Deci

şi o responeali.

al principilor,

şi pacea

ora a principilor, 'şi tratatele şi toate actele de Stat crai ale principilor, era natural ca istoria să privească numai pe principi; iar acumn, cînd războiul e supreimul act de sacrificiu naţional .şi “de
risic naţional, atunci e natural ca motivele şi scopurile lui să fie
cunoscute de toată lumea. Și e: natural —, acum vin la. ceia ce

vă privește cu deosebire pe d-voastră — e natural să privească
„în Iîndul întăiti pe acei cari face răsboiul, pe acel cari riscă mai
mult în război, pe acei a căror moarte sati viaţă e determinată
de războiul 'acela.
Aşa

încât,

dacă

se cuvine

a privi

conflictele

dintre” ţeri şi nea:

muri, ni din punctul de vedere material, ci din punctul de vedere
moral — și orice lucru trebuie privit și din punctul de vedere morul,
mai

ales astăză, și încă

so spunem
pentru

mal: mult 'va fi mîne - -, aceasta: trebuie

și pentru oştire,

col. mai

buni

şi „pentru

conducătorii unci oștiri,

dintre conducătorii

ci.

:

a

Fiecare din d-voastră.
nu e numai dator să cunoască, ci: să
He şi răspînditorul cunoștinţilor căpătate; cunoştinţile superioare
„pe

care

le căpătaţi

acuma

nn

sînt

cunoştinţi

pe

care

le

veți

transmite: celui din urmă soldat, dar spiritul care se desface din
ele, e datoria d-voastră, e cea mai înnaltă datorie morală, să-l
transmiteţi

pănă

şi-celui

din

urmă

soldat,

pentru

a

ajuta

acea

unitate morală a armatei care valorează mai mult .decît toate
perfecționările aduse în armamentul şi conducerea ei. Aşa fiind
lucrurile, e datoria d-voastră supremă să vă pătrundeti de anume :
invăţiminto care iese neapărat, din anumite studii, între. care şi
studiul istoriei universale, considerat supt raportul moral, care,
cum an spus, biruieşte fără îndoială „aportul cellalt şi-l va birui
din ce în ce mai mult.
Războiul are: în adevăr și partea lui sutletească, şi trebuie să
fie loc în ștudiile d-voastră şi pentru această parte sutietească.
a războiului.

Fa se poate

dovedi

că-există

nu

numal

prin

a--.

gumente. Argumentele sînt lucruri foarte vechi şi foarte viglene, —
de la vremile Grecilor de odinioară, cînd nu puteai deosebi pe
filosof de. sofist: nor îi deosebim acum, dar mult m'aş înşela dacă
» în timpul lor. soliştil nu erati considerați drept cel dintăiă filosofi, iar filosofii drept. cel din' urmă dintre sofişti! Prin urmare
argumentele sint așa şi așa: ca să fie bune se cere inteligență,
se cere pătrundere şi onestitate de spirit. Inteligența o vede mal
mult sat mai puţin oricare; pătrunderea, iarăși “cade supt observaţia

oricui,

rămîne

inteligenţa, e mare
să fie unită

onestitatea

de spirit,

care, cînd

e legată

cu

lucru; dar se întîmplă une ori ca inteligența

cu neonestitatea

de spirit, şi măre meşter

acela care o să prindă pe unul. din cel isteți

o să fie

cari iunecă puţin
x

(

mai la "dreapta
vederea a cine
deauna gingaşe,
văd, şi nu mai
ciună, și avem
ciună.

sau putin mai la stinga cu argumentele lui, în
ştie ce interes personal... “Argumentele sînt în tot“dar exemplele -sînt nul putin ginuaşe; acelea se
e: vorba de dibăcie, ci numal de adevăr sai min-!
totdeauna mijlocul do'a deosebi adevărul de niin-

'-

O să aduce citeva exemple. ca să vedeţi cit de mare este: rostul
elementului inoral faţă de cel material în pregătirea, în condu:
cerea

şi în “succesul ultim

În anume

plimbări

momente,

militare, şi a

al războiului

în timpurile

State din Europa ati crezut
ieşit cu totul

altfel.

De

noastre.

că

pot face

lu „ă Berlin!“ al

plebei francese din 1870, care sa isprăvit aiurea şi“altfel, pănă
la asigurarea excursiunii. de plăcere pe care Guvernul italian o
anunţa armatei italiene că va dură o lună și care durează pănă
astăzi, care durează şi acum în sesonul ploilor, cînd 'excursiunile nu

sînt, fără îndoială,

din

cele

mai! plăcute, şi chiar din cele

mai depărtate timpuri Sau întilnit asttel de ilusil în coia ce priveşte succesul răpede al unel campanil. Dar niclodată nu. su
“crezut ma! hotărit în succesul unci „campanii uşoare faţă de un
„duşman desprețuit decît după începerea Revoluţici francese. Puterile din Centrul Ruropel împărţiseră, Polonia cu oarecare vărsare de sînge. Mat mult vărsare de singe a răsculaților decât a
apărătorilor” Poloniei. Polonia oficială a fost nimicită Ușor, Şi,
dacă pe urmă a curs atita' sînge, în' împrejurări eroice care vor
vămînea

totdeauna

înscrise

în istoria. morală a omenirii,

aceasta

nu se datorește Polonici oficiale, ci celei neoficiale, care aluptat |
până la stirşit ca să, indrepte putreda Polonie oficială. Prin urmare națiunea polonă se apăra prin Nosciuszko la. Wraclawice :
Şi Maciejowice, şi nu Statul polon, care a căzut dintr'odată.
Atunci, cum apetitul, și în materie de cucerire, vine mîncînd,
puterile si-a zis: Franţa ?! Co e Franţa? O ţară veche. Polonia *
O ţară veche. Mal departe: Polonia? O țară cu Clase desbinate, ..
cu “terani cari nu pot suferi pe nobili, pentru că li pun ca înarijitori la moşie,

ca

demoralisatori

şi. stricători;

pe

arendașit

evrel; prin urmare ură între clasa de Jos şi clasa de sus, iar la
inijloc evreimea şi poporația amestecată de la oraşe. FĂ bine, ȘI:
în Franţa era aceiaşi ură de clase după izbucnirea Revoluţiei fr an="
cese: burghesia voia să ica locul nobilimnit; clasele de jos ar fi voit
să iea și averea burghesicl și moşiile aristocraților, Prin urmare paralelism perfect. Rege foarte slab în Polonia; Togo nu "mul
puţin slab în Franţa, — evident moraliceşte, căci altfel sta destul
de bine; conducători ridicați prin favoruri și de o parte și de
„cealaltă parte. Perfect paralelism. Răscoală în interior, război
civil şi în Polonia și în Franţa. Prin urmare ceia ce sa făcut
cu Polonia se va putea face şi cu Franta, căci situaţia e absolut aceiaşi. Da, cu o singură, deosebire, veți zice d-vo astră,

deosebirea, naţională: "Ce sint Francesil, şi ce sint Polonil! Dom'
Hi

”

j

i
.

|

"e.
+

e

,

nilor, să nu fim nedrepți, mal ales faţă de cel învinşi. Fată de
cel învinși trebuie
să trecem chiar ceva peste dreptatea obişnuită; e totdeauna un act de nobletță. O naţiune căzută nu e:
totdeauna căzută din păcatele e], ci și din ale conducătorilor oi.
O naţiune „care a căzut prin păcatele conducătorilor el, și care” și-a păstrat tot patrimoniul ci moral, care nu numără
. niciun

trădător atară de trădătorii aparenţă, cel mai periculoși „dușma-

nului pe care-l servesc, națiunea aceasta merită fără îndoială
consideraţia, lumil.
.
_
Nu sînt de o rasă inferioară Polonil. Cine cunoaşte pe Poloni.
ştie că sînt-oameni
de isteţime deosebită, de _un spirit: cavalerese perfect. Burghesul frances, d. Legros.să zicem, băcan în |
cutare suburbie din Paris, iu ştiu dacă ar fi capabil de aceleași
mari

sacrilicii pentru

națiunea franceşă ca şi corespondentul săti

„polon din Cracovia sati Posen, în care e sigur. că vel-găsi un
om cu aceiași notă morală ca şi cel mal perfect nobil cu obîrșia
pierdută în noaptea timpurilor, gata ca și el să-şi priinejduiască
„negoţul, averea, viaţa pentru Polonia. "Oricine a cunoscut pe învinşii poloni refugiată la no! și cari ati murit cu lacrimi în.ochi

amintindu-și de ţara lor, va înțelege valoarea inorală

a acestui.

popor. Nu.se poate zice deci că Polonil ai perit fiindcă, rasă
inferioară, şi-au iscălit osînda de moarte. A fost, altceva: a fost
situația morală în care se găsia poporul frances şi poporul

polon: aceia

a dat resultate deosebite. Cind zic: situaţie morală,

aceasta nu înseamnă morala de la lecţia de religie sai de filosofie, ci toată viaţa sulletească, lăuntrică a unora și altora. Lucrul acesta nu se poate studia. DDe unde sar putea, şti ce-are |
omul în e? Po din afară samănă; nu samănă însă pe dinăuntru,
și, cînd vezi că nu samănă, atunci e prea tîrziăi, căci al tras consecinţele.
|
A- pornit deci Europa toată în contra Franciei. Toată armata
lui Frederic al II-lea, fără păreche în ceia ce priveşte tehnica.
Na ajuns poate nici armata germană astăzi să egaleze exacti-

tatea, în mişcări a armatei prusiene din vremea, lur Frederic al
II-lea. Era atunci un respect religios faţă de Suveran, era abdicarea oricăril -personalități, care făcea din oameni ceiă ce sînt

resorturile dintr'o armă. .
Pe lîngă aceasta crai trupele austriece, și Ungurii, aruncîndu-se
cu vijelie, cum au făcut totdeauna în desvoltarea, istorică a națiunii lor. Iar Franţa, era apărată de cine? Generalii săi erati fără
cap —, fie prin decapitare, fie chiar fără aceasta. Prin urmare o
armată lipsită cu totul de conducere, .cu generali decapitaţi, de
Dumnezeu sa de revoluție. Iar, în ceia ce priveşte mijloacele de
alcătuire ale armatei, mai toată armata veche se risipise, pentru că

ca aparţinea ofiţerilor bănuiţi, prigonit], exilați, uciși: regimentul era

averea. ofițerului, moştenirea

lui; o

căpăta, o cumpăra.

Acestea

erat regimentele francese în vechiul regim, Atunci cine răminea.?

x

.
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Plebea din Paris, îmbrăcată Sati neimbrăeată. Voi fi văzut desemunesau caricaturi din timpul Revoluţiei, care înfățișează pe soldatul
de

atunci

supt un

atit de lungă

încit

_aprovisionarea,

aspect

carmn ridicul: tricorn mare Şi O redingotă

să poată înlocui restul.

flintă mare

În ceia ce priveşte

şi în vîrful fiintei legăturica, cu... ser- -

viciul de aprovisionare, împărţit individual ostaşilor.
o
|
Dar. veți zice: În 'orice cas a fost o naţiune solidară! De loc,
Armăta, își alegea ofiţerii, judeca, - ţinea Consilii de războiti de
soldați, împotriva „cetăţeanului ofițer“. care nu cra raliat la prin-

|

cipiile Revoluţiunei francese. Se poate nație ma! condamnată din.
toate punctele de xedere decit aceasta? In ceia ce priv eşte arma„mentul, aveati armele ce le găsiseră în arsenale, sait arme improvisate. Şi toate acestea veniait după regimul desastros al lut Ludovic al XV-iea, care secătuise puterile: ţeril. Şi, cu: toate acestea,
elementul “moral a făcut pe Francesil

aceştia să ţină piept Europel

întregi, cucerind o lume prin puterea entusiasmului lor, prin cre- dința

lor că a început:

o

vreme

nouă

şi

că

el

sînt: purtătorii

acele vremi noi; el i-a, făcut să poată birui cele mat straşnice :
armate de pe lume. Frau, evident, în- starea de spirit a apostolilor creştinismului, cu deosebire că aceştia, creştinii, represintaii
un adevăr! etern, pe cind ceilaltă numai O concepție politică tro:
cătoare, din care ceva ui rămas şi ceva sa dus. EI însă erai

convinşi că nu e alt adevăr decit. al lor și că acest adevăr fără
moarte trebuie impus mal presus do toate: Dar soldaţii contra
cărora, aveati să lupte, erati soldați obișnuiți a se cruța, și el de
astă dată aveati

„să se
vechii
INcrs
> Al

ca protivnici

oameni

cări nu

întelegeaii “de loc

cruțe, ci se ducea la tunuri! de leluaui cu mîna. Şi atunci |
soldaţi a, fost! pierduţi, şi întro zăpăceală continuă au
pănă la stirșit, în toată epoca Revolutiei și a lui Napoleon. ”
6xemplu: Boeril din Sudul Africel: Oameni cari nasi făcut |

nictodată

exerciţii.

militare:

oameni

cari aveau. pentru

apărarea

teritoriului lor miliții, care se puteau alcătui şi desface în fiecare moment. Era țintaşi buni şi buni drumeţă; fără îndoială două :
mari însuşiri militare, dar care nu ajung. Armată permanentă Naveai, -,ceia ce nu înseamnă că aceasta ar îi un argument,
pentru suprimarea armatei permanente, cum vor socialiștii, acești

copil în ale politicel; ci, fără îndoială,
o armată

permanentă,

li rămînea

tara

dacă Boerii ar fi avut Şi
neatirnată

pănă

acum.

Englesii aveau însă armată permanentă. În forma veche dacă !
vreţi strînsă prin afişe frumoase, lipite pe străzile Londrei, cu'
expunerea uniformei, cu afișarea tarifului de sînge, indicindu-se
că so caută atîtea persoane de cutare talie ca să se angajeze
soldaţi, o profesiune ca oricare alta. Aceasta este situaţiunea ci,
și, în "timpul războiului anglo-bocr, oricum, aceasta era. Dar o
armată permanentă, , trebuia” prin singur acest fapt să biruiască
.
pe Boeri. A întrebuințat pentru aceasta .un an de zile, şi i-a.
strivit, i-a „stropşit“, cum Zice eronicarul Ureche vorbind de în--,
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îrîngorea, de singura înfrîngere a Iul Ştefan-cel-Mare. -Fără - îndoială însă că, dacă ar vrea cineva să serie un capitol despre
„vitejia modernă, despre valoarea militară modernă, atunel nu o
să vorbească de Iinglesi, ci de ceilalți; nu o să vorbească de învingători, ci de învinşi. Co i-a făcut .pe. dinşii să “cîştige atitea
biruinţe, să-şi înscrie pentru toate timpurile numele în istoria
militară, şi morală a omenire? Nici numărul, nici armamentul,

nici pregătirea militară, nici cunoștinţile de strategie

şi de tac-

tică, nici valoarea generalilor, ci exclusiv spiritul creştin, moral,
cinstit de care era stăpînită; convingerea aceasta. că înnainte

de toate ati de apărat. rostul lor, orice ar fi, gata fiind să piară
pănă la cel de pe urmă.
|
|
AL treilea exemplu: exemplul Iaponesilor. Cine “ar fi crezul,
cind s'a început războiul între laponia şi Rusia, că învingători!
vor fi cei. d'intăiii, şi învingători în condițiuni nemar. pomenite
m istoria războaielor? Învingător înseamnă de ohbiceiii acel care a!

bătut nai mult decit a fost bătut; dar pănă acum nu se. cunoștea exemplu în care biruitorul să fie. acela care a bătut totdeauna.
Ruşii aii onoarea să fi schimbat noţiunea de “învinşi: ati “fost
bătuţă de la început pănă la sfirșit. Mi- aduc uminte de un coleg
al miei,

profesor universitar,

care

vorhia

despre

Iaponesi,

între

multe alte. lucruri. pe care nu îndrăznesc să spun că le cunoaşte
„tot așa "de puţin ca aceasta. Dar în casul acesta s'a, dovedit că-i
cunoştea, foarte puţin. Pe vremea aceia d-sa, cra mare duşmiun
al unei: porniri

care pe d-voastră,

ca ostaşi,

nu

vă

interesează:

politicianismul” şi, pe vremea aceia, fiind duşmanul acelei porniri,
a căutat să arăte ce răii li-a făcut politica laponesilor: ŞI vorbii |
de hoţii pe la diferite administraţiuni publice, de falsilicări elce- torale, de gilcevi parlamentare, de distrugerea disciplinel morale
Și, ca, închciare, zicea de, dinşșil: un popor care, înnainte va îi
lost ce va, fi fost, dar acum ce cu desăvirşire căzut supt. raportul
moral, incapabil de orice resistenţă. Nişte maimute ale Europcilor,

cari şi-au

distrus

viaţă

lor naţională; prin

imitaţia stearpă.

Şi ă venit războiul cu Rusia. Profesorul. nostru, de "atunci n'a
nat tratat chestiunea, între altele fiindcă nu mat are dușmăniile
de atunci: are altele. Dar profesorul. nostru a rămas puţin... înşelat în prevederile sale.
laponeșil

ati biruit. De

ce? Erau

ropene ?' În” aparență da, în haină;

maimriţe

în

ale civilisaţiel

interior

CU-.

nu. : Iaponesii ad

știut un lucru mare, pe care nu l-ai ştiut alte popoare, Şi ai
lost răsplătiți pentru că ati -ştiut aceasta: să păstreze vi iaţa, lor:

morală

proprie, potrivită

împrumute

restul.

religiei,

potrivită

Ceia, ce ai împrumutat

tradiţiilor lor şi să
ei, a

tost numai per-

fecţionări tehnice, ca să bată pe European, nu cu sufletul european,. pe care niclodată nu și-l vor însuşi, ci cu arma Euro peanului şi cu disciplina lui, "dar, tot, odată, și mai ales, cu valoarea morală care li aparţine lor Și care, aceasta, nu se trans7

x.

nijte, ci trebuie sute de ani ca această
prindă o naţiune

valoare

întreagă.

morală să cu-

*

Sa

„Alt cas: Tripolisul. Sc declarase răsboiul. Eram în tren ŞI, Co„mentind ştirea declarării războiului, în! spunea interlocutorul
meu: Bicţii de Arabi! 'Am spus: Natural, şi bictii' deci, dar să
"zicem şi: bieţii de-.cellalti.
e
u— Cum, Italienii? Una din cele dintăia armate + a
+ — Una din cele dintăiti armate.

- În 'Tripolis nu sînt dupe.

Si

a

“Puţine.
--- Cineva care cunoaşte lucrurile de acolo, zice că e divisiune
între Turcă și: Arab.
—. Da, dar divisiunile
teles, decit la noL.

„==

în. regiunea africână
pi

Dar Arabil sînt supărată pe Turci. că-l

asuprinduri

cu

birurile,

an

une
E

or

alt în
a

ădininistrează

|

răi,

”

— Da, sint foarte asupriţi. Si totuşi. nare a. face.
“Si, în adevăr..în războii naut cşitla iveală lucrurile acestea nică- odată. Atunci ce i-a legat pe Arabi, pe Berberi, de Turci? Obiceiu„rile militare 2 De loc. Vedeţi d- voastră, sint două eleinente militare
cu deşăvirşire deosebite, avînd unil tactica gerinană, căpătată de
trupele:

regulate

jureeşti

prin

învăţătura germană a timpurilor

noastre, corialți avînd tactica, de pe vrernea
lut Mohamined profetul.
Şi, cu toate

acestea,

în citeva

săptămini ai avut putinţa să aibă

o acţiune comună victorioasă. Ce -a făcut minunea, mai mare
.
decit. toate şcolile, decît toate pregătirile oficiale ? A făcut-o su- .
lletul care leagă; elementul moral care uneşte şi confundă, crediuța Islamului în ajutorul pe care Dumnezen i-l dă, Dumnezeul
care ocroteşte pe credincioşii săi în afară de cel ce sînt de altă
credinţă, ajutor ul pe care acel Duinnezei îl va da pănă la sfirşit,
ŞI dincolo de margenile acestei vicți, potrivit. cu vrednicia ciştigată aici, şi care, “acolo, va fi răsplătită veşnic.
Ajung aceste trei exemple culese în plină vreme contimporanii
ca să arăte valoarea elementului moral în purtarea războiului,
Elementul acesta moral e de multe feluri Un element moral
e eniusiasmul. Ei naș sfătui pe cineva să înţeleagă valoarea lec-"
țiilor de istorie

universală supt

raportul

acosta, al trezirii

"treţinerii entusiasmului. Entusiasm at avut

“şi: în-

Uniguril la, Mohăcs,

co entusiasm! Nică nat mai vrut să inal ştie - de . regele: în
— nu era necesar —, şi at pornit cu toţii drept înnainte. Să se

uite unde e dușmanul; nu mal era de netoie. Sati lămurit doar
sumar unde sc:allă acest dușman: după «lealul acela. Ce poate
îi mal simplu decit: să fact un strălucit: atac de cavalerie asupra
dealului? Au pornit la atac. Întăiti i-ati omorit tunurile, apol sau
desfăcut lenicerii, mergind încet-încet, luînd tot terenul în stă-pinire și cufundind armata întreagă, cu Tege cu: tot, în baltă.
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Si cînd ai mers

la Constantinopol

să negocieze

pacea, care

nu

pitea să fie decit ruşinoasă, li sa spus do 'Turel: Vom fi avînd noi alte defecte, dar niciodată un stăpinitor al nostru n' căzut,
„părăsit de 'oştirea lui, în bălți. Şi au primit lecţia.
* Prin' urmare entusiasmul singur nu hotărăşte. Este un element
moral,

este necesar,

dar

nu

hotărăşte,

boiul de la 1870 vă aduceţi aminte
rilor la Reichshoften

şi de

mal

ales astăzi.

de vestita şarjă

„les braves

garcons!*

În răz-

a cuirasie-

strigat. întrun

moment do admiraţie de însuşi regele Prusiei, care era să fie
cel dintăit Împărat al . Germaniel:- “În strălucirea platoşelor de
oţel sai. dus toți, perind fără, niciun folos pentru ţară.
|
Alt element moral: fară îndoială, este elementul
de

credință

şi admirație

către

de supunere,

persoana. conducătorului.

În „cam-

paniile lut Napoleon a hotărit, pe lingă genialitatea lui, credința
absolută pe care o avea cel din unmă soldat că acest om. nu poate fi biruit. Acum, legătura, aceasta personală poate să aibă,
.
și alte înfățișări. .
Aici era un singur om care, în afară de orice traditie, el prin
el, se ridicase înnaintea închipuiril tuturor. În: vechea armată
germanică, din vremea năvălirilor, era obiceiul, în fiecare: primăvară, ca acel cari-şi simţiati putere şi doriati să se ridico prin

fapte, să se îndrepte către un conducător de oaste, om cunoscuț,
că poate duce la biruinţă o ceată ostăşească, și se: ; încredinţan“
lui. ll se chema, Fer: 209, acela

care

„zieht

cin “eer“,

care

duce

«după diînsul o oaste; corespunde cu „dus x. „cel care duce“. Ce-i
lega pe aceştia, ce-I făcea. să piară pănă la cel din urină în jurul
ducelui: lor? Legătura personală, credința, care. aici nu inal e
credinţă

în valoareu,

militară

a şefului;

chiar dacă e învins, chiar

dacă dovedeşte lipsă de pricepere militară, ei, prin legături, mal
sfinte

decit

admiraţia,

sînt: datori să moară

lingă

acela

l-aă- ales de' căpetenie, dintrun sentiment de onoare.
vedea,

în concepția, germanică,

cea

mal

nare

ruşine

pe care!

Cum

veţi

cra să- ui

laşi şeful singur; şeful nu' putea fi lăsat singur, ca în vechiul
proverb tureese „Sluga trebuie. să-şi piardă capul unde pierde
un dinte stăpînul său“.
_ Sentimentul acesta este -un sentiment foarte frumos, şi de
sigur că € foarte bine cînd există la o armată modernă. Nu' mal
poate să existe azi în vechea formă germanică, dar supt forma
de 'admiraţiune, de încredere personală întrun. conducător, e
bine să existe şi în timpul nostru. Şi e criminal acela, care caută
să slăbească. încrederea,

pe

care

trebuie

să o aibă oștirea în con-

ducătorul săi legitim.
De sentimentul modem de onoare vam vorbit: E foarte. folositor şi acest sentiment de ohoare. El a dat atitea resultate minunate, de la Bayard, bucuros că: se: poate jertfi, pănă la acel

„vestit ostaş - frances

din veacul

al XVII-lea, care, pus sentinelă

=
înăaintea unei axate dușmane care-l îndunjtra din toate părțile,
“si văzînd suliţile lungi care răsăriai ori încotro se uita, a preferat să scoată strigătul care -încunoştința de pericol pe ai săl
şi să cadă străpuns do ele, decit să tacă salvîndu-şi viata, dar
jorttindu- -ȘI . cinstea, şi, odată cu dinsa, interesele superioare ale
patriei. Adevărat sentiment de. onoare, pomenit, cum .-se cuvine,
de toate cărțile care tratează, despre acest sentiment.

*

,

că, oricare

ar fi partea

personală

pe care-o

poţi aduce

cu

folos.

.

Un element nora! este de sigur disciplina; e un superior clement moral această abdicare a personalităţii tale. A-ţi da seama.
în momentul luptei, totuși, prin ruperea disciplinei, pricinuieşti o
'mai mare pagubă întregii oştiri din “care faci parte, că elemen” tul .rătt întrodus prin acel exemplu e mai greii în cumpănă decît
binele pe care-l. putea! . produce în: momentul trecător în care.
personalitatea ta sa putut: manifesta împotriva; ordinelor, e un
înnalt

sentiment

moral.

Numai

în casul

extraordinar

cînd

al

conştiinţă că prin călcarea, datoriilor cuvenite şi obișnuite - poţi
scăpa soarta 'unel lupte sai a teril tale, al datoria do a o făce..
Dar acest lucru este atit de rar, încît putine persoane pot crede
că at dreptul de a lua această "excepţională hotărire.
Elementul “moral. care ni trebuie mal ales astăzi, nu €, în rîndul
întăi, nici entusiasmul, nu e nici disciplina,.nu e nici îneredorea într'o personalitate eminentă, precum nici sentimentul acela de
* onoare care poate să săvîrșească lucruri atît de:înserânate. Timpurile noastre, aşa de prosaice
nice răspunderi, şi nu e unul

în aparenţă, sînt timpuri de straşdin noi care -să nu simtă, mal

limpede :orl mal. confus,. că faptele fiecăruia ai urmări care se
întind asupra neamului întreg. Cel din urmă membru al Une).
societăți trebuie

să aibă

conştiinţa

că niclun

act -al lul nu o

în-

' diferent pentru. prosperitatea Sati nenorocirea ţeril sale și pentru
înnaintarea sai întoarcerea înnapoia neamului săii. Niciodată legătura

dintre oameni

n'a fost mal

strînsă decît astăzi ; niciodată

valoarea, omenească, a omuluide orice .treaptă, nu s'a ridicat
mai mult decît în momentul de faţă. A fost un timp cîndputeal
să zici: grija lucrurilor Statului o las altora: ei am'un rol mal
modest de îndeplinit. Am anumite sarcini. sociale care nu atrag
atenţia

nimănul

şi pentru care

nimeni nu poate veni să-mi ceară,

“ politiceşte, socoteală. Timpurile noastre sînt însă timpuri demoeratice, — adevărat. democratice, nu în sens de gazetă sai de partid;
sînt: timpuri de adevărată democrație, de răspîndire. realăa culturil, şi prin ea a conştiinţii, timpuri de valorificâre a imuncil fiecăruia.

Tara, atîrnă de oricine, între altele şi pentru un lucru: înnainte, știa!
că, avind chiar cca mal puternică ' energie şi ceu mal luminoasă
inteligenţă, vel rămînea, totdeauna la. locul ce ți L-a dat viața de la
bi

început și astăzi nu e aşa: Valoarea, ta see poate ridica orăcît de
„.

.

-

,
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Sus. Prin urmare nu numai în situaţia înnaltă ori modestă pe:
care o are cineva, dar şi în situaţiile pe care le poate căpăta
"oricine,

stă, valoarea

pentru

întreaga ' societate,

pentru

națiunea,

întreagă, pentru ţara. întreagă, a liocăruia din oamenii cari sc.
găsesc în cuprinsul lor. Fiecare deci trebuie să fie și un element.
a] vieţii morale ce se desfășură în ţara sa, în neamul săui, să
participe la conştiinţa, prin care ele se ţin, se dosroltă şi birniese.
În epoca noastră; astfel, sîntem datori fiecare să știm în rîndul

întăiti. Niciodată
nu sa simţit mai mult nevoia aceasta dea şti.

Înnainte. lucrurile se făceau şi cu ay puţină ştiinţă, şi se făceaii de sigur mal rău. În vremea noastră, de resorturi complicate,
avem o neînlăturată datorie .de a cunoaște. Întrun războiii, ju:
mătate din succes stă în cunoaşterea desăvîrşităa atîțor elemente.

Cunoaşterea, desăvîrșită

nu se poate

căpăta însă

dintrun

mo-

ment întraltul. De ar fi ştiut Italienil cu un an în urmă că vor
avea să se lupte cu. Berberil în Tripolis, toate învăţărintele şi
le-ar fi îndreptat asupra chestici tripolitane. E evident că nu-mal

sînt războaie cu totul noaşteptate, şi numai cunoaşterea, adincă

a; istoriei universale. poate să facă pe fiecare să-și represinte un .
războiă așa cum trebuie. Un inimic :în timpurile vechi “înfățișa
o armată A și numai
o armată. O A. biruit armata,
sa. isprăvit.
Și
4
.
R
-.
A
armata, în timpurile vechi, și pănă la 1800, şi chiar câțiva ani din epoca contimporană, nu însemna armata în întregime, ci mal.
- mult valoarea, materială a unel armate. Prin urmare, dacă Francosul ieşia înnaintea Prusianului și-l biruia, —nu pe Prusianul
de atunci, ci tactica lul Frederic

al II-lea, să

zicem, —- s'a isprăvit;

se poate întra în Berlin. E oare aşa şi în timpurile noastre?În
timpurile noastre „inimic“ înseamnă tot ceia ce se întilneşte pe un
teritoriu; o largă conştiinţă naţională-l cuprinde pe toţă.. Același
sentiment,

ma!

clar sat

mai

puţin

clar, ca ideie'sată instinct, în-

suticțeşte pe fiecare locuitor; parcă 'şi natura e animată împo-.
triva năvălitorului. Splendidele versuri ale lui Eminescu, în care
Mircea, spune. lui Baiezid cuceritorul, că, dacă va înnainta în
țara
lui, va avea ca duşmani
şiă crengile
copacilor, : că toate pădu-.
Ă
>
3
?
rile,

toate .rîurile,

„tot ce mișcă“

în tară

se va preface
în

|

cc.

duş-

mani împotriva lul, sînt. foarte adevărate. Gindiţi-vă numai la
cel de-al doilea războii pe care l-ai purtat Germanii după ce
biruiseră oastea francesă, războiul dus cu națiunea francesă însăși. Cu toate împuşcările!de frane-tireuri, poate că partea cea
mal grea a, războiului.a fost aceia.
:
Prin urmare o cunoștință perfectă a unei întregi naţiuni 0 necesară pentru a o birui. Şi, fiindcă nu ştii niciodată case va îi
națiunea, cu care vei avea, de luptat, trebuie să cunoşti toate
naţiunile, nu în amănunte, ci în. sullotul lor. Pentru că nu amă-:
nuntele se luptă cu tine, ci însuşi sulletul unei naţiuni cuprins
"în mil de oameni. Acest sullet: nu-l poti cunoaşte decît urmărind sulletul „omenirii şi găsind.legături între sutletele neamurilor.
+
x

„Şi, al doilea, și cu

aceasta,

încheiă, în orce faptă

modernă,

- deci şi în orice faptă militară modernă, este nevoie de conștiință.
Nu conştiinţa îndeplinirii datoriilor sale, o conştiinţă : oarecum
de ordin inferior, de natură mat mult exterioară. Între a fi om
conştiincios şi om cu conștiință
este o foarte mare deosebire...
Soldatul conştiincios este acela. care se presintă în fața. supe:

riorulul în cele mai desăvirşite

condiţii

de

îmbrăcăminte,
cel

care ştie foarte bine lecţiile pe. care-le-a învăţat și care oxe:
cută perfect, mişcările, pe care le-a deprins. Conştiinciositateu
aceasta o avem aproape toți aici, afară de cel câri nu fac parte
din națiunea noastră. Ciţi sînt soldaţi romîni de sînge, toți
sînt fără îndoială, conștiincioși. Conștiinciositatea este, doar una
din însușirile cele mari ale naţiunii noastre. Parcă ochiul
: lux
Dumnezeu sar opri asupra fiecăruia şi un glas l-ar întreba: cu-.
tare, al făcut sau n'ai făcut ceia ce se cuvine? Şi, dacă 'sînt
alţii

cari

nească,
fie că
lumea,
onală,

ci
au
din
de

cugâtă

altfel,

nu

ce vina lor, nu.e

mentalitatea

romă- ?

mentalitatea orăşeneuscă
care
, sa întins asupra, lor,.
locuit prin mahalale, fie că ati avut dese legături cu
oraşe, care nu mal are mentalitatea noastră tradiţio absolută conştiinciositate. Avorn în mal mare grad

„această conșştiinciositate decit chiar vecinii noștri dela Vest. Vă

aduceți aminte de strălucitul. tabloi al lul Vereşciagin care înfăţişează o sentinelă, rusească acoperită “de zăpadă în războiul
„din 1877? A fost uitată la postul et, zăpada a tot căzut, darel
avea, ordin să rămiie acolo şi a, rămas. Zăpada sa ridicat tot
-. mal- sus şi, tot :suindu-se, el a rămas în veșmînt de zăpudă
la locul pe care pînă la sfirşit trebuia să-l păstreze. Este un.
admirabil
cas de conştiinciositate, dar cred că a! noştri sînt în

„stare să facă cel "puţin atita. Însă conștiința
:nu pleacă de la o poruncă și nu duce la o îndeplinire a îndemnulul venit din afară.
Ea își ajunge şie înseși; ea locuieșteîn sulletul fiecăruia, îndem„nînd și răsplătind. In ea, se topesc toate experienţele şi toate

învățăturile. Ea, ştie totdeauna, rostul lucrurilor pe care le face,

“de la
mă.
«decit
șilor,

sine, fără poruncă şi indiferent de recunoaştere şi de ur:
Şi. nimic nu poate creşte mal mult valoarea une! armate
conștiința, ofițerilor er.revărsată apoi asupra tuturor ostapănă şi la cel din urmă.
_

Această conștiință trebuie să o dați d-voastră armatei tot mat

mu:t, luînd exemple strălucite din istoria universală, din resultatele: morale ultime pe care istoria universală vi le poate da, din
spectacolul grandios al neamurilor care Sau ridicat prin virtuțile
lor, Niciodată o naţiune nu sa înnălțat altfel decit prin virtute:

virtutea, personală, virtutea civică, virtutea naţională,

Nicrodată

o. naţiune na căzut prin duşmani, ci a căzut totdeauna prin
vicii personale, vicil civice, vicil naţionale: Ştiti, sînt oameni îngheţaţă "cari rămîn țepeni,' dar, cum îl atingi puţin cu mîna, ati

şi căzut- Aşa sînt şi popoarele în decădere: cînd cude' un astfel
+
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de popor, zică că 'l-al învins, dar nu: de mult viata încetase
întrînsul; era o aparenţă de viață pe care cea mai slabă miș-:
care a'fost în stare să o dovedească a fi minciună.
Prin urmare: conştiinţa aceasta este cea dintăii datorie u
oștirii noastre faţă de ea însăși, cîștigarea şi împărtăşireacl e

cea dintăiu chemare a d-voastră faţă de acel cari nu sai putut
ridica însişi, în afară de
unea

d-voastră,

la care

oaste, spre-o conştiinţă. Aici stă misi-

vă ajută

istoria universală

prin învăţă=

turile ei sublime şi grozave mai mult decit orlce. În alte. ţern
ostaşi! îşi capătă conștiința de sine.pe alte căl, la no, nu. Sînt

însă: acel

trei anl în

cari

sulletul soldatului

e la îndemîna

d-voastră, şi prin urmare d-voastră puteţi să deveniți,şi mai
mult decît învățătorii satului şi a! orașului, învățătorii jeei mari
prin disciplină, virtute şi3 idealism al unel naţiuni întregi. Dacă

- - “aş putea să vă ajut la aceasta, aş fi foarte bucuros. .
4

|
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istoriei universale, Planul acestor cursuri. “Definiţia pro”
Vlemei Pinului. Deschiderea ei le Cesar.

“Ar di. natural ca, după lecţia de
cum înțeleg acest curs, să vie altă
vicl universale. Ar fi natural şi ar
dore, şi util. Ar putea fi şi nou, căci

întroducere privitoare la felul
lecție despre împărţirea istoîi, din oarecare punct de vesint atitea împărțiri în istorii

universală şi de sigur că nu vaşfi repetat cele pe care le puteți

găsi' orlunde. O să insist însă mal ales asupra faptului că îinpărţirile acestea vechi, legate de anume date, nu plătesc nimic,.
-ci sînt numa! un mijloc de uşoară orientare:de la căderea Romei
„începe o epocă, de la “căderea Coustantinopolului începe altă
epocă, cea dintăiu indicînd evul mediu, cealaltă epoca modernă.
Ţin să spun de la început că la delimitarea -aceasta cronologică nu ţin, şi nu pot tinea, dat fiind punctul de vedere din
care privese acest curs. Altfel aceste date cronologice sînt bune
"“de ajutat memoria; 476, 1453, 1789 sînt cele trei date care
despart istoria universală,în medie, modernă şi contemporană.
„Istoria universală nu cuprinde accidente politice în rîndul întăiu, ci viată omenească, şi, cînd cuprinzi viata omenească, €
foarte grei să spul că începînd din anul cutare, poate din luna
chiar sat ziua cutare, porneşte o eră nouă pentru istoria omenirii.
Viaţa, omenirii este prea largă ca să se' prefacă aşa de răpede
şi ca să aibă schimbări de acestea instantanee. Ar fi să scădem

în ochil noştri

însemnătatea

vieţii lumil

întregi, dacă ar îi să

credem că la anume zi din cutare lună dintrun an anumit a
plecat în. adevăr pentru istoria oimeniril o epocă nouă. Nu!
„Pentru

memorisare

pot să

rămiie

aceste

date, dar

numa!

pen

|
tru mMemorisare. Insistînd asupri faptului acesta-că nor nu ne vom socoti legați
de: anume date, că nu atribuim acestor date însemnătatea care
2

TB
îi se atribuia | altă dată, că prin urmare nu în fragmente de
acestea, socotite cu anul, 'luna şi ziua putem să consimţim a
împărți: istoria, universală, voii atinge foarte. puţin şi pe scurt
împărţirea, aceasta, a istoriei universale pentrua trece la materia
însăși pe care doresc să vo înfăţișez. În loc de" împărţire o să
avem. mai
,

mult planuri

şi programe,

şi voiă căuta,

Chiar

în cu-

prinsul celor trei şferturi de ceas ce urmează, să tratăm un capitol din acest program.
„Istoria se împarte, deci, abișnuit în medic, modernă și contemporană: media, care începe de la istovirea istoriel antice şi merge pănă
„la căderea Constantinopolului după unil, pănă la reforma lut Luther
- după alții, pănă la descoperirile maritime după, cine socoteşte
„altfel; istoria modernă, care înnaintează de acolo pănă la Revoluţia,. francesă,; istoria, contemporană, care merge

pănă

în zilele

“noastre, rămnînd ea urmaşii noştri, cine ştie cînd, „după ce omenirea,
va, face lucruri în stare să determine o nouă epocă a desvoltăril
"ei, să mal fixeze altă împărţire, schimbîndu-se chiar numele de
istoria, contemporană, căci contemporană va, fi cea, de atunci, jar
ceia, ce este acum „pentru noi, o să aparție mal mult trecutului.

Odată ce am amintit această împărțire şi. am spus că nu cred
în date precise prin care sar deosebi cele trel, epoce ule istorici
universale, e de ajuns. Să trec prin urmare la planul după: care
so desfăşoară viaţa omenirii, aşa cum socot că. e mal bine să
.Y'o înfăţişez,
Mal mare importanţă decât împărţirea în trei sai patru
saii cincl perioade, căci sar putea găsi un

“facă şi cine stie
împărțirile

spirit original

care să:

coaltă împărțire, mal mare însemnătate

decît -

acestea, în patru sati mal multe epoce mari ale istorici

universale e felul cum această istorie universală e presintată, Felul. obişnuit cum se presintă istoria universală d-voastră îl
cunoaşteţi : se culege un număr de fapte şi se leagă în apa- renţă între dinsele.: “Oamenii, de talent le leagă aşa încât legătura,
să se observe

mal

aţă mai groasă, cu

puţin;

oamenii

împunsături

cu mal

puțin talent. leagă

cu

mal stîngace, așa încit, stofa o

veză. ori nu 0 vezi, dar: cusătura apare.
Prin urmare istoria univereală este, pentru cea mai

mare parte

din scriitorii eX, didactică mal ales, o succesiune de fapte poli„tice. De pildă începutul istoriei medii: căderea, Romei, năvălirea
barbarilor. peste Rin, năvălirea altor barbari în Italia, în Orient:
năvălirea, Hunilor, mișcarea popoarelor

germanice determinată de

Huni și aşa mai departe. Dar de la o bucată, de vreme sa simţit
nevoie -și de o istoric culturală. lără îndoială că a făcut atunci

o-faptă foarte însemnată acel stăpinitor barbar care a trimes
pe ultimul Împărat roman să petreacă şi vara şi iarna într'o localitate din Sud,—căci aceasta a însemnat căderea Romei. Barbarul
a. văzut că era inutil să mal facă alt Cesar, şi cu atita sa isprăvit
viața Imperiului roman de Apus. Cine nu e inițiat în lucrurile

.

'
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ucestea, le țede altfel: un Împărat
împotriva oştirilor barbare, căzînd

pe zidurile Romei, luptînd
în cele din urmă biruit, cu

păstrarea întreagă a cinste! lui și a demnității - lui imperiale.
Nimic din.toate acestea: e înlăturarea une! situaţii istorice care

nu mai avea niclun fel de valoare în acel moment. Dar în
felul cum se înfăţişează lucrurile de obicei, acesta e lucrul
cel mare:că a părăsit Roma, Împăratul şi s'a dus în Sudul Italier
să locuiască, de şi tînăr,
cictatea aceasta urmăria

pănă la sfirşitul vieții lul. Dar că soanurmite tendinţe, că în viața adîncăa

societăţii aceleia se petreceau lucruri de cea mai mare însemnă-'
tate, multă vreme. n'a preocupat pe nimeni: se vorbia de. Roanul de la, 400 ca şi cum ar fi fost tot acela ca Romanul de
la 900 ori ca Romanul d'innaintea erek creştine. Cu cît a, trecut
Vremea

însă, sa

impus

convingerea,

că lucrurile

de căpetenie nu

sînt fenomenele politice de la suprafaţă, ci lucrurile de căpetenie
sînt cele adinci care determină fenomenele politice de la suprafaţă.
Înnainte se făcea cam aşa: ca şi cum la un ceasornic sar des-.
crie numai cum merg minutarele învîrtindu-se pe cadran, dar de.
la o bucată de vreme sa văzut în stirşii că nu minutarele mari
sai mici, aurite sai nu, de o coloare sau alta, nu acestea sînt
însemnate, ci însemnat; e motivul, causa iniţială care pune în
mișcare minutarele Şi, ca să întelegi motivele pentru care se în„vîrt, trebuie -să umbli şi pe partea cealaltă, să deschizi geamul
sau capacul şi. să vezi cum merg rotitele aşa de multe, așa de
mnărunte și aşa de însemnate în totalitatea
lor, şi atunci înțe-.
legi

de

ce merge ceasornicul.

Ei bine,

în istorie multă,

vreme

a

trecut pănă ce “să se ajungă lu a se “uita istoricul în dos ca să
vadă mecanismul complicat de rotiţe şi firişoare ca de păr, abia
- văzute, prin care întreaga maşină se MIŞCĂ. Atunel sa ajuns lu
istoria culturală, la istoria în: înțelesul superior al cuvîntului,
"vorbind şi, de minutarul care se învîrte, dar ţinînd seamă că nu.
se învîrte cu de la sine putete, că nu Dumnezei, direct, a hotărîtsă se învirtă în cutare fel, ci nor, cu slabele noăstre mijloace, .
am potrivit toate lucrurile care determină acea mișcare.
Sa zis: trebuie şi istorie culturală, şi sa făcut istorie ca un
“fel de listă de bucate,cu deosebite felun în anumită ordine: un
capitol de istorie politică de o parte; altul de istorie culturală
de altă parte, -— cum nu. se servesc două “feluri de mîncări
-deosebite pe aceiaşi farfurie. Dar, d-lor, nu e interesant cum se
pregătesc bucatele, afară numai pentru specialiştii şi artiştit în
această

meserie,

ci interesant

pentru

noi

e ce sînt "bucatele.

În

istoria univers ală e altfel: nu interesează atit lucrul în sine, cât
interesează
adinci care

pentru ce lucrul acesta e aşa, care, sînt motivele
aii produs cutare eveniment istorie. Şi atunci trocermn

„şi de stadiul al doilea al desvoltării istoriel universale.
Stadiul întăi e, deci, istoria politică singură; stadiul al doilea,
/
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istoria politică amestecată cu istoria culturală: un capitol una,
alt capitol cealaltă. Şi venim acuma la stadiul în care se găsește
astăzi istoria universală, cînd nu se mai deosebeşte ceia ce este cultural de ceia ce este politic. Orice este cultural are și tendinţă
politică, din orice cultură se desface un ideal politie care provoacă lupte politice, şi orice politică are consecințe. culturale şi
morale. O politică înnalţă caracterele, altă politică le coboară; o
politică face omenirea mal ideală, alta distruge elementele ideale
din viaţa omeniri! sai. unel naţiuni. Cutare politică e auxiliarul cel mal preţios al vieţii culturale; cealaltă nici nu ştie ce o viaţa
„culturală, ci se întreabă: „Sînt oameni ciudați cari vorbesc Și de
așa ceva? Ei nam cunoscut niciodată, astfel de lucruni, și în.
orice cas n'am nevoie de ele“. Fiindcă puterea, elexnentelor care
se întrebuinţează în politică e determinată tocmai. de valoarea
culturală a acelor elemente, un om e totdeauna un om plus o
cultură, care face parte integrantă din el însuşi. Prin urmare,
cînd consideră cineva, în felul acesta. vi iața omenirii, fără deosebire “între cultură şi politică, nick istoria, nu. se poate expune
după sistemul acelora cari fac această deosebire : una și alta,

o să fie în legături

necontenite.

Astfel o să-ți înfăţișezi viaţa

lumii cum este cursul unul rîi, fără să studiezi, de o parte apa
şi de altă pante pietrișul, orl să studiezi apele, nu în mișcarea. lor,
ci în composiţia lor. Interesante sînt şi acestea, dar mult mar:
interesant

e pentru

tine însuși

mersul rîului.

Istoria,

urmăreşte,

deci, mersul rîului, iar nu ce: last lu. fund, sai undele de” la
suprafaţa apelor.
Astfel făcută, expunerea. istoriei universale 'e foarte grea şi
cere

o pregătire

îndelungată,

în legătură

cu

anumite

studir spe-

ciale. Sint însă lecţii de istorie universală, oricît de larg făcute,
„îmbrăţişind orice număr de ani, care a scopul lor determinat,
cum 'aă un anume scop lecţiile de istorie universală pe care le ţin
„aici şi care

trebuie

să fie în legătură

cu

obiectul

cevă preocupă

pe d- voastră, cari vă pregătiţi în vederea războiului. Războiul e
încercarea, de soluţie dată înti'un anume moment unei probleme
istorice. Prin urmare pentru ca d-voastră să puteţi cheltui în războiul
acela în care

vaţi

găsi

cuprinși

tot

ceia

ce energia,

d-voastră

cea, mai îndirjită ar putea să doie, pentru aceasta, trebuie să
fiţi foarte bine familiarisați cu problema istorică în serviciul căreia vă găsiți.

întrun războită sînteţi şi pante integrantă a lul, ca armată,
dar sînteți şi factor de istorie universălă. Istoria universală se
hotărăşte prin d-voastră în momentul acela şi, ca să lucraţi cum
trebuie, trebuie să fiți pătrunşi de spiritul CI în acea, problemă.
Altfel luptă ofițerul italian care cunoaște opera de colonisare a,
Italiei pe coasta, de Nord a Africei, care cunoaşte tradiţia romană
în Tripolisul de odinioară, și altfel luptă acolo un simplu trupier
care ştie atit, că a fost trimes în țară străină cu mijloacele tehe

nice

o

combate

pentru

moderne

armată

şi, din nenorocire,

pentru a distruge un popor care.e mal puţin. vinovat decit orlcine pentru

lucrurile

care

se petrec

acolo.

.

Prin urmare eu înţeleg cursul acesta ca o succesiune de pro- bleme istorice” în legătură cu înfătişarea. solului european sait
“ extra-european, cu originea, şi desvoltarea raselor și naţiunilor
amestecate în istoria universală, cu ideile de carea fost stăpi--nită si condusă omenirea în deosebite timpuri, cu tradiţiile care
ati rămas de pe urma acestor idei,—pentru că orice ideie de lu
o bucată de vreme, cînd nu mal e conştientă, cînd a căzut în
penumbra cugetării, devine .o tradiţie, şi fiecare tradiție a fost la
început o ideie proclamată de un filosof şi a ajuns cu timpul
tradiție, temelie pentru desvoltarea "cugetării omeneşti de mai
tărziii. Iarăşi o să fie vorba,în felul acesta de a, înţelege istoria
universală, de aşezămintele care formează tăria. popoarelor şi
une ori zăgazul

„9

pentru

viaţa

unul

popor:

e foarte

însemnat

să-ţi

dat scama prin studiul istoriei universale cînd un așezămint,
„care fusese odată temei sprijinind viaţa naţională ajunge să
tic— cînd viaţa naţională sa strămutat aiurea— o piedecă pusă
în calea vieții naţionale.
|
Se
Prin urmare iată planul acestul curs, planul lecţiilor care la
un loc ar face toată istoria universală.
_
„În anul acesta, o să fie vorba, de problemele politice geografice
“ ale, Europel şi părţilor celorlalte continente în. legătură cu viaţa
curopeană.. Anul viitor, o să fie vorba de rasele şi naţiunile care
stăpînese şi conduc istoria universală; în anulal treilea, de idei,
mal departe de aşezăminte şi în sfirşit în ultimul rînd de: elementele acelea . tradiționale care hotărese aşa de mult, nu în
desvoltarea istorie! universale, cit mal mult în sprijinirea, şi

cumpănirea, el.

Ma

ă

Anul acesta, deci, o să fie vorba, de probleme politico-geografice.
Care sînt problemele inari în legătură cu solul şi viața politică
: omenirii asupra cărora trebuie să se îndrepte atenţiunea tu-turor, şi care sînt atîta de însemnate, încît în jurul lor să se.poată

grupă

toată istoria

universală?

RI
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Începem de la Apus ca să nu se zică poate că „sîntem -partiall pentru noi, şi mai ales ca măsură de apărare pentru. mine
insuini, pentru că încep totdeauna cu ma! multă tragere de inimă.
studierea unul teren asupra căruia nu s'au oprit studiile mele mal

multă vreme şi care are

farmecul

originalității și pentru

acel

care face cursul. Cea dintăiă problemă.pe care o vom cer„ceta, va fi problema Rinului, problema stăpînirii cursului Rinului” -

din timpuri foarte depărtate pănă la 1870--1871. Problema aceasta,
a Rinului, sai problema renană, dacă voiți mai bine, a existat și
.

09

Su desbătut între deosebite State şi națiuni, între deosebite cul-

turi, avînd ca, basă acest substrat geografic al apei care se chiaună
Rinul. Nu numai că problema sia menţinut, dar sa menţinut și
în aspectul oi, determinat de însuși aspectul apel. Astăzi, dacă
întrebi: probleina tenană de ce natură e, în cîte se împarte, vel
căpăta, un răspuns care este satisfăcător și pentru vremile cele
mal depărtate. Cova din ce vedem astăzi sa întîlnit și acum
1800 de ani şi mai bine încă, pentru că problema hinulul există şi
"- din vremi anterioare începutului erei creştine: de peste 2.000 de ani
problema. aceasta există. Popoarele se schimbă, aşezămintele de

domină omenirea nu mal
Stat capătă altă înfățișare, ideile care

sînt aceleași; cu toate acestea, necesităţile geografice. impun
totdeauna, o problemă a Rinului. De cea mal mare însemnătate
pentru studiarea. problemei acesteia e o comparare necontenită
a faselor el; totdeauna vei înţelege o fasă a acelei probleme
mult mal bine dacă vei cunoaşte iasele premergătoare. Şi tot aşa
cu problema: la. care o să ajungem pe urmă, problema Dunării: o
să înţelegem imult mai bine procedind astfel, aspectul ei de astăză. Nor sîntem pe malul de jos al Dunării, nefortificat, conform
tratatului din Berlin, vecinii noştri.ocupînd malul ridicat şi apă-

rat, cu toate stipulaţiunile contrare ale aceluiaşi tratat. O să înțelegem: mult mai bine legătura, între cele două maluri ale Dunăril dacă vom fi urmărit-o din cea mai depărtată: vreme.Şi
vom înțelege mai bine atunci măsurile de precautiune care ni se
impun, vom înţelege mal bine cît de puţin trebuie să ţinem
seamă de anume prescripțiuni de tratate, şi cît de puțin anume
perspective se cade să sperie pe cine ştie că este vorba de interese naţionale predominante, în legătură cu interese geografice
etenie (întru cît cel puţin pămîntul nu-și va schimba înfăţişarea
de astăzi, afară de gradul în care-și poate schimba Dunărea sati
alt, râă. cursul prin depositele pe care le lasă roaderea malurilor,
|
prin formarea insulelor şi așa, mai departe). |

“ Problema Rinului, dacă ne uităm bine, vedem că e de împărțit
în trei: Sviţera, Alsacia-Lotaringia, Țerile-de-jos. Nimeni nu. con-"

testă existenţa 'problemel

Alsacici-Lorenei

sau Lotaringiei: Lo-

thringen, cum îi zic Germanii, Lorraine cum îl zie Francesil.
Nume care pornesc de lu Lotar, Carolingianul care a luat această
parte din mijloc în împărţirea moștenirii strămoşilor săl. Lotaringia înseamnă numai „partea, lul Lotar“, şi ea cuprindea odată
şi Belgia şi Sviţera, adecă pămîntul de la gura Rinului şi pănă
la izvoarele el. Terminul de Lotaringia, în evoluţia terminelor
geografice

după

ovenimentele

acestul -teritoriu,— alte nume
Lotaringiei de odinioară.

istorice,

sa

usurpînd
-

restrîns

partea

numai

ăsupra

de Nord și Sud
.
|

a

Problema aceasta, a; fost şi înnainte de războiul din 1870, Ger-

mania, dorind o parte din Lotaringia, pentru. nevoia de ăpărare,
în puterea

tradițiunil

Imperiului

german

medieval, de care atirnă

-

——

O

a

=“

Lotaringia întreagă, care era o parte. alcătuitoarea Sfintei Împă- răţii Romane de nație germanică- în veacul de mijloc: Fireşte că
tot aşa Germania putea să ceară, şi oraşul Lyon, care și el era
parte atîrnătoare de Sfintul Imperiu Roman. de nație germanică.
Prin veacurile al XIV-lea şi XV-lea, Lyon era, în teorie, oraş imperial, nu oraș frances. Sint bune tradițiunile, dar pănă 120 margene
nu prea contrazisă de realitate Şi de necesităţile moderne. Şi
„înnainte“ de 1870 a cerut Germania să recapete Alsacia,.de oare ce
fusese mul, de curind parte integrantă din același Sfint. Imperiu
Roman

de nație

germanică,

cu pretenţiuni

universale,

din ovul .

mediu. Împărăţie nenațională pentru popoarele celelalte, Imperiul
continuă

Împărăţia, romană

pentru .toate popoarele și, sprijinin-

du-se pe Germani, nu represinta numa! pe Germani.
:
Va să zică şi Alsacia, era o moştenire din teritoriul Imperiului.
Pe vremea Revoluţiei francese, cu toate că teritoriul acesta, fusese
anexat de Franţa de atîta vreme, ştiţi -că ca a trebuit să discute chestiunea dreptului pe care în Alsacia, îl . aveai. anume
„principi din cuprinsul Imperiului german, cum discutăm noi astăzi
“drepturile pe care anume instituţii din Sfinta, Împărăţie turcească
le ai asupra pămînturilor vacuf din: Dobrogea: tot aşa sai dis-:
cutat la 1789 drepturile pe care principil germani le aveai asupra
unor Tinuturi alsaciene.. Apoi ştim că la 1871 Bismark a luatAlsacia toată şi o parte din Lotaringia, cît a crezut de nevoie
pentru

apărarea

noului

Imperiu

german. Ştiţi că prin aceasta

nu

Sau mîntuit lucrurile. Imperiul german a avut să lupte îndirjit
- împotriva poporaţiel francese din orașe, şi chiar împotriva - po„poraţiei de origine curat germahă de Ta tară. Prin urmare proDlema există şi mal departe. AZI s'a ajuns la oarecare autonomie
a Alsaciel-Lorene, dar orkeine cunoaşte lucrurile ştie” că desba-.
terile nu

sai isprăvit,

că desbaterile aă să urmeze

multă vreme

încă; orce asigurări ar'da politicianii francesi, în fundul gîndulul lor-tot stă, ca suprem ideal, ca o supremă datorie de
onoare, care întrece toate celelalte, ideia, reciştigărit teritoriilor
pierdute la 1871. 0 să trebuiască să treacă multă: vreme'ca să
dispară

ultimii

păstrători

al tradiţiuniă

francese

şi

aspiraţiunilor .

francese în poporaţia Alsaciei, şi mal ales a Lotaringiel. Prin
urmare problema durează, ea ocupă, nu numar pe Frances) şi pe
Germani, dar pe oricine în Europa e stăpînit de dorinţa de
„dreptate sati de 'necesitatea de echilibru, durabil, de pace asi-

gurată.

- Dar problema aceasta, de şi acolo nu o vedem aşa de bine, oxistă
- şi pentru celelalte două puncte pe care le-am numit de la început., Elveţia nu e un .Stat. permanent, un Stat creat odată
pentru totdeauna; Elveţia, Sviţera.-a resultat diatr'o potrivire a
împrejurărilor istorice întrun anume moment şi a resultat dintr'o
"anume înfățișare a riurilor şi apelor în părţile de unde Rinul şi
alte

riuri

îȘI

ieaă

obîrşia. Prin

urmare

geografia,

e întru câtva,

.

—
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prielnică, şi istoria a- fost determinantă pentru creația Flvetiei.. Dar numai pentru că gcourăfia a. fost prielnică une, formaţiuni politice, această formaţiune are drept de viață eternă ? Nu.
Are drept de viaţă eternă numai un Stat răzimat pe o-națiune
sai care se razimă pe o cultură atît de puternică, neputând fi
confundată cu alta, încît să recunoască toți cum că. acest Stat
"trebuie să existe pentru că represintă 'o: cultură incapabilă. de
a Îi represintată prin altă formațiune: de Stat. Atîta vreme cit
“locuitori

italieni,

francesi,. germani

se

găsesc

împreună

în Svi-

tera, fiecare foarte mulţămit” ca, viață inaterială, dar fiecare cetind altă literatură, sorbind alte aspirații, liind” cucerit pe încetul de altă viață naţională, care îl stăpîineşte fără să vrea, şi care

în anume

moment

l-ar putea

îndrepta

către

o anumită

ac-

țiune pe care cel, în starea de spirit obișnuită, mar fi voit-o,
atita vreme nu poti să.priveşti situatia de astăzi a Elveţiei ca
definitivă, oricite amintiri ar rămînca, de la Granson şi Morgarten.
Și, oricît sar păstra. în toată Elvetia. chipul lui Wilhelm" 'Tell
trăgînd cu arcul: în mărul, din capul fiului sări, orlcit ar fi de
tari logeridele acestea naţionale şi de iubit Leul Sviţerian odihnindu-se, monument -de marmură: albă, peste mormintele celor
căzuţi din toate cantoanele, oricât ar fi de bună orînduiala, po-

litică

şi materială,

fihanciară

şi economică a Elveţiei actuale,

„totuşi, dincolo de toate lucrurile acestea, există „tendinte care
trăiesc” în spirite şi care pot să provoace fapte co.ar distruge

aşezămintele de astăzi ale Elveţiei.
"La gurile Rinului în stirşit e Belgia, care a fost cîndva Belgia
şi 'Terile- de-los, Statul care cuprindea, nu numal Belgia de limbă .

francesăşi germană, dar și Olanda care vorbeşte un. dialect ger-

man, care & limba Statului, a literaturii olandese, a Biscricii
calvind şi aşa mail departe. Chiar faptul că la începutul veacului
exista Belgia unită cu Olanda prin litera tratatelor de la Viena
în urma, căderit Luk Napoleon L-ii, chiar faptul că regatul acesta -.
„al Țerilor-de-Jos, format supt. dinastia de Orango- Nassau, nu sa
putut menţine şi a fost în continuă luptă pănă la 1530, cînd sia
despărțit între Olanda supt dinastia: aceia de” Orange şi Belgia
care primi un Suveran adus din (ermania, principele “Leopold
l-iu de Coburg, chiar faptul-acesta arată că acoloa “fiert ceva,
“cum st zice în termini Vulgari, că a fost și-este un proces de
transformare.

Ya zice cineva: procesul

parte

e regațul

Olandei

a fost,

dar sa terminat, căci de O

și de cealaltă

parte

regatul 'constituţio-

nal al Belgiei supt "dinastia sud-germanică mutată la gurile
Rinului. Prin urmare, ce ne mai îndeamnă pe nol să zicem că
mal există'o problemă istorică la gurile Rinului ? N'aveţti decît
să. vă uitati însă
a rămas această

mal de aproape ca să vedeți «cit de puternică
problemmă istorică şi să vă daţi seamă cît de

puţin resolvată este

și

cît

de

mult

se

impune

resolvarea

ei.

-

—
Olanda nu e un Stat
face

să fie cum

93

—

european înnainte

6 astăzi, sint coloniile

de toate;

ceia ce o

sale și interesele sale ma- :

ritime. Nici nu sar fi menţinut Olanda, dacă n'ar fi existat acest
element extracuropean care-l asigură şi „existenţa ŞI-I impune
o desvoltare întrun anume sens.
Cit. priveşte Belgia, ea e în luptă de ficeare clipă, înv iorgunată,
între elementul frances şi elementul care vorbeşte acciași limbă

co se vorbeşte în Olanda, care tinde deci a se îndrepta - cultural
spre Olanda' cu dorinta de a transforma Belgia în sens german.
Acum, cetătenil belgieni spun foarte adese ori. că sînt foarte
inultămită

în

ţara. lor,

de

oare'ce

impositele

viaţa publică “relativ liberă; națiunea
plac,

regalitatea ţine azi seamă, nu

națiuni, “dar tine seamă

sînt relativ

mici,

schimbă Ministerele după

numai

şi de capriciile

de necesităţile

CI mal

acestei

mult decit ori-

unde aiurea. Prin urmare Belgia pare « fi desăvirşit liniştită supt
„raportul material. Dar, cum vă zic, atita vreme cit două, popoare

luptă în mafgenile uhul Stat, fiecare apărind drepturile limbii.
sale şi tintind mal mult decit a. păstra dreptunile acestei limbr,
țintind a lua în stăpînire Statul întreg îi dauna poporului de
cealaltă limbă, nu se poate spune că acolo e linişte.
”
„Dar mat sînt “puncte de vedere care ne fac să spunem, că
pănă la resolvarea acestei probleme o să treacă un şir întreg de
generații şi de veacuri. Pe teritoriile “mici problemele: sînt foarte
grele, și de multe ori cele mai grele probleme nu se fixează aSu„pra, unui teritoriu mare cu întindere.
În-războiul de la 1870-1— ca: ŞI. în orice război se va purta
_în Europa, ne oprim însă la acest războit din 1870-1 „—a fost ochestiune importantă: chestiunea atitudinii Sviţerei şi a Belgier. Şi nici nu se putea, să fie altfel. Neutralitatea e un cuvînt foarte
ușor de spus, şi diplomaţi” cred că, odată “ce s'a proclarnat neutralitatea,

neutralitatea

* o

să

şi

oxiste, Ma

c un. foarte

mare

„factor care nu e diplomatie «le loc, dare foarte tiranic, şi, de
oare ce îl întrebi foarte rar, el zice, după. norma, vechilor adunări
polone: et n'am fost întrebat, main votat, şi menţin deci punctul
miei de vedere. Factorul acesta. este necesitatea, lucrurilor, necesitatea

geografică

şi naţională

a

„neutri potrivit: tratatului din Paris,
noastră

lucrurilor.

Astfel,

Puterile , gurantati

şi cîţi ani de zile n'am dormit pe

noi

cram

existenţa”

perna acestei garanţii!

Sint şi acum bărbaţi de Stat cari cred că pe nor.ne-a apărat amin-"
tirea, depărtată

a lui Traian,

o protectie specială

şi garanţia neutralității noastre
să fie! Cel din urmă lucru la
garanţia aceasta. Niclodată nu
-sele altora ; tratatele făcute
interesele

sale

san

interese

a Providenţei

de toate Puterile europene. Vorbă
care trebuie să ne gindim. este
garantează cineva pentru intere-"
de o Putere gărantează numai

străine

care

sînt în: mare

parte

tot

ale sale. Prin urmare diplomaţia poate să zică ea, ce o vrea, să
decreteze: neutralitatea

atitor teșitorii,

şi atitea, tratate

pot

să

+

însemne aceasta. Ce valoare are însă un tratat ? Un tratat înseamnă
ce zice cineva în. oboseala de după o frămîntare. Aceasta nu
angajează de fapt pentru viitor. Dol oameni istoviti de toate pute- -.
rile, văzîndu-se peste măsură de obosită, se supun intervenţiei unui
al treilea căruia nu-i. place zgomot în vecinătatea, lui, şi o destul
de tare ca să impună liniştea şi să zică: de acum, înnainte o

să fie aşa şi aşa. Da, atita, vreme

cît combatanții vor fi obosiţi,

şi atita, vreme cit vecinul va

semnul

face

lui ca

să. fie linişte;

dar pe urmă?
Niciun tratat nu poate.-să lege o energie naţională, nu poate
să schimbe cursul unul rii, niclun tratat nu se poate îMNpo-trivi. desvoltării istorice. De ce? Pentru că desvoltarea, istorică
merge înnainte, şi tratatele stai pe loc. Prin urmare un tratat
înseamnă un veşmînt făcut pentru :un
haina veche se strică, rămîne strîmtă,

copil care se desvoltă:
şi anume realităță apar

într'o. formă în care ar fi mal bine să nu apară. Aşa e şi cu
tratatele care: îmbracă situaţii politice. Evenimentele” istorice 'se
transformă, tratatele sînţ condamnate la, imobilitate. Cum e neutralitatea

noastră,

aşa a fost şi cu neutralitea,. Sviţerei

şi cu neu-
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tralitatea, Belgiei şși Olandei, Şi de aceia, conducătorii lor se gîndesc
- şi acum la ce se va întîmpla întrun viitor războiti. Nu există niclo
maşină mail delicată decît maşina orientării politice a Belgiei
şi Olandei de o parte, a Sviţerer” de altă parte. Prin urmăre proDlema este, a fost la 1870 şi continuă să preocupe toate minţile .
cugetătoare

şi toți oamenii

cari-și dau

seamă

de interesele reale

ale. timpului nostru. Dar problema, renană există, cum spun,nu numal de-la 1870, nu
numar din cuprinsul istoriei moderne, nu numal de-la o anume
dată a evului mediu, ci din cele mar' depărtate vremuri. Cit ni-a
mal rămas din lecţiunea aceasta o să vă fixez cea d'intăitu în-.
fățişare a el.
În vremi destul: de depărtate, vedem o Germanie dincoace de
rii şi de cealaltă parte a Rinului .vedem o Franţă. Germania
e determinată de desvoltarea pănă la un anume punct a poporului
frances.

Între

locuitorii

acestor

teritorii

s'ai petrecut o sume-

denie de influenţe reciproce, care pe rii naă putut să-l schimbe
din loc, dar ai putut să creeze alte granite, care mergeau lingă
graniţa Rinului, impusă de natură, de alcătuirea, teritoriului. eritoriul va să zică a fost un “element conservativ, iar națiunea a
fost un element activ. De aceia, cînd de o parte, cînd de cealaltă
a Rinului, s'a desvoltat, din timpurile cele mai vechi, această
problemă a Rinului, natural însă că nu cu aceleași naţiuni. A
existat de cînd există limba francesă, ba de cînd aut existat
numal elementele din care sa alcătuit poporul. frances.
Francesi! ai un act de naştere,—
noi nu-l avem și nu e nevoie
ca un „Popor să aibă un act de naștere. Francesil al însă actul
*
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lor de naştere, din Februar 842,-în jurămîntul de la Strassburg. “Întrun anume moment din. epoca zisă carolingiană, lupta de
stăpînire a, Franciei şi a Germaniei a ajuns la o învoială,- care
învoială a fost jurată la Strassburg, la Argentoratum, cum i se
zicea, în vechime. Jurămîntul acesta a fost făcut de cel de pe
' malul german al Rinului în limbă germană, iar de cei de pe
malul galic al Rinului în limba francesă. E.cel mal vechii act.
scris în limba francesă..E atît de important, încît în timpurile
din urmă s'a seris o carte întreagă care cuprinde bibliografia ju-

rămîntului

de la Strassburg,

titlurile cărţilor care s'aii scris cu

“privire la valoarea filologică a acestui jurăniînt. Vă puteți închipui cît de enormă e literatură aceasta dacă numal titlurile
_
i
ajung să formeze o cărticică deosebită... :
Lupta, însă pentru

Rin

se dăduse

riția, naţiunii francese. E un

“între doi,

ci între tre!

deci trecători, pentru

timp

înnainte.de apa-.

cu veacuri

cînd lupta, aceasta

factori deosebiți. —şi

cînd factorii

că, rostul lor se schimbă, pe

naţional sînt factori mult ina! stăruitori.

nu se da

nu factori politici,

„+

A fost o vreme cînd Rinul a, fost obiect de dispută între trei
mari puteri istorice de natură “naţională sai de natură politică,
derivînd din natura. naţională. Iată ce înseamnă aceasta : Imperiul roman vine: de la o origine romană, vine dela această parte

din

elementul

latin

care ;aalcătuit „cetatea“ Romei, care

însă

nu

:

ora, o naţiune în sensul în care se întrebuinţează cuvintul astăzi
or în sensul care atunci putea corespunde cuvîntului de naţiune.
Dar Imperiul roman nu. maj e acum Imperiul unei naţiuni, este Im- periul universal care de la o bucată de vreme nici nu se may razimă
pe elementul roman. Se razimă pe elementul roman numai ca
de drept; ceia ce e foarte .
amintiri, ca limbă de Stat şi principil
mult, dar nu e totul. Imperiul roman de la o bucată de vreme:
Sa răzimat şi pe cultura grecească, care nu e în spiritul roman, pe
religia, creștină, care nu e nict'ea, în spiritul roman. Romanilor li-a
trebuit multă vreme ca să-l înţeleagă pe Hristos, pentru ca, la urma
urmel,tot să nu-l înțeleagă, căci papalitatea, este însăşi antagonista
principiilor fundamentale ale creştinismului, precum patriarhatul
„din Constantinopol, de la organisarea ortodoxiei, este o organisaţie greco-romană, şi nu o organisaţie creștină în înţelesul primitiv al cuvîntului de creștin. Deci: cultură grecească, religie
creştină, armată germană, în . orice cas. compusă din elemente
hurbare, flotă alcătuită, în' mare parte din Sirieni, Greci, Egipteni.
" Atunci ce era Roma? Era legătura tradiţiilor, limbii şi elementului
_ aceluia, moral al disciplinei de Stat care e cuprins în dreptul roman.
Astfel Romanii ajung să fie un factor politic permanent, dintrun

factor naţional. .

.

|

"În vremea cînd Romani! intervin în lucrurile din Galia, cl erati
încă un element naţional. Intervenţia Romanilor în Galia se.pe-

trece înnaintea, Imperiului,la sfirșitul Republicei,

cînd influența

ui
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- grecească nu era foarte puternică, cînd. influenţele asiatice
veniseră încă şi cind contingentul german în armata romană
merita

să fie ținut, în seamă. O oportunitate

nu
nu

de situaţie

militară

ne face

să .con-

făcea doar ca Roma să se adreseze în anume momente peste Rin,:
să înroleze Germani, dar viața militară ?n vremea lui Cesar

era

Pe

încă legiunea.
lingă “aceasta

mai

€ ceva

importânt

care

siderăm pe Romanii lui Cesar ca. un factor politic derivînd dintr'unul naţiona) Şi păstrînd elemente din forma primitivă. Anume Cesar
n'a făcut campania din Galia, din ambiţie. Avem mărturie cartea
lut, una, din

cele mal

admirabile

cărți

care

sati

scris.

vre-odată,

aceia

grozavă

de un om “politic care era şi un militar. Comentariile lui Cesar
„cred că ar trebui să existe în orice bibliotecă militară, care ar
trebui să cuprindă traducerea în romăneşte a cărţilor fundamentale serise de comandanți de oştire pentru a înfățișa, lucrurile
pe care le-ai săvîrşit.. Avem o bună traducere a Comentariilor
lui Cesar făcută, pentru, Academie de un profesor, pe la 1860;
nu mal cît natural că nu s€ mai poate găsi decit cu foarte
mare

greutate

și

ediţia

e scrisă

în ortografia

Dar în ortografia de acum, cu oarecare îndreptări de limbă
şi în formă populară, ar fi o carte care ar trebui să se găsească
în biblioteca; oricărui ofiţer. 'Tot astfel descrierea: întoarcerii din
Asia a luj. Xenofon, anume părți din Memoriile lui Napoleon I,
şi atîtea

alte: lucrări

care se

găsesc

între

acestea,

ar trebui

să

facă o bibliotecă militară, de cea mar mare însemnătate pentru:
ofiţer. Pentru Comentariile lui Cesar nici nar fi nevoic deo traducere nouă: nar fi decît să se înțeleagă un număr de ofiţeri
„ca să dea o nouă ediţie a traducerii făcute. pentru Academie.
|
Lăsînd de o parte importanța literară şi importanţa chiar ştiintifică a Comentariilor luk Cesar, în momentul cînd Cesar vine
în Galia ca. să facă război de cucerire, el nu, înfățișa cine ştie
ce ambiţiune a lul. Greşeşte foarte mult cine crede “că el cra
un fel de Alexandru Machedon. care, indiferent. de loc, se ducea
să caute glorie războinică. Aceasta era contra ideil romane. Unul
Roman nu-l era permis să aibă ambiţii, iar, din momentul ce s'a
ivit asemenea ambiţii, n'a mai existat Roma. Cea mai superioară
disciplină omenească a impus Romanilor să părăsească," ori de
de cîte ori au fost amestecați în viaţa de Stat, orice ambiţie
personală a lor. În Senat putea cineva să aibă ambiţii, în adunările poporului da, în domeniul moral de ce nu?, în. cl literar,
artistic, fără îndoială, în domeniul Statului și în domeniul militar nu
se putea închipui un Roman ambitios. F apta Romanului însemna
numai îndeplinirea unei necesităţi istorice speciale pentru poporul
săi, pentru creaţiunea de Stat căreia-i aparţinea. Nu se poate zice
prin: urmare că Cesar a vrut să facă în Galia ceia a făcut Bona-

parte în Egipt. Întrun anume moment el căzuse pe planul al doilea al luptelor politice din vremea Revoluţiei francese şi s'a gîndit

—
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şi la aceia: cîţiva, ani nu o să poată să joace un rol politic în Franţa,
dacă ar

sta acasă,

ar vedea

toată

lumea

ce

a fost şi: ce este.

Un Bonaparte carenu
e în necontenită mişcare, aducând mișcarea
aceasta totdeauna și un folos bine calculat, nu. se poate admite,
dar un Bonaparte în Egipt, aceasta însemna: că, s'a pierdut în domeniul fabulei, că a întrat în Împărăţia poveştilor. O înfrîngere în
asemenea, locuri depărtate n'avea valoare fiindcă n'avea consecinţe

imediate; putea să aibă consecințe pentru armată, pentru. ilotă,
“dar nu pentru Stat, şi însăşi. înfringerea, cra: înconjurată de aureola, eroismului. Şi, mal la urma urmelor, după campania din
Siria, te duci. de visitezi pe ciumaţii din Tata, şi pul po un pictor
să, veşnicească

această

ispravă. Şi

cu aceasta

al! răscumpărat

marele păcat de a [i pierdut o armată, şi, cînd. te întorci, se întreabă toti, nu ce al făcut, ci de unde vil. Şi, cînd se află că ul
venit de acolo e ca şi cum at fi venit din fundul Iadului, căci latta
nu

e un

loc unde

se poate

duce

şi unul

şi altul.

Deci, ar fi foarte greşit să considerăm campania lui Cesar: în
Galia ca o aventură, “teatrală sai ca, un incident dibaciii calculat,
în cariera personală a uriul om. Nu. El îndeplineşte fără îndoială numal o necesitate a Statului roman, numal o necesitate
politică, prin urmare, a romanităţii. Dar îndeplineşte în acelaşi
timp, cred — și Juerul acesta s'a, afirmat mal puţin, deşi îşi găseşte

un

paralelism

şi în ceia ce priveşte

soarta Peninsulei Bal-

canice, care e în legătură cu însăși soarta, noastră, — înc 'eplineşte
„ŞI -0 necesitate de” expansiune naţională.
În Italia, ca să ne mărgenim numal la această problemă: politică, în vremea lui Cesar erati o mulţime de oraşe. Oraşele încăleaii asupra cîmpului. Între cîmp și orâș este totdeauna, luptă,
oraşul distruge satele pănă la distanţe foarte mari, le distruge.
în sensul

acesta că nu mal ai existenţă proprie, ci servesc numal

ca, tributare ale oraşului. Viaţa sătească împrejurul Bucureştilor
nu există, Sătenii, pănă şi din sate foarte depărtate,. vin ca lăp„tari în Bucureşti;

săteni în adevărâtul înţeles al cuvîntului există

prea puţini, şi vor exista din ce în ce mal puţini. Noi avem novoie însă de ce ni aduc sătenii din jurul Bucureştilor, Romanii n'a“veaii. De ce? Fiindcă, Italia romană, stăpinind peste atitea State,
se aprovisiona în-cea mal mare parte pe corăbil. Din Sicilia, din-Africa, din insule, de pretutindeni productele veniaă la Roma, aşa
„încît țeranil din jurul, oraşelor nu erati necesari Romanilot !..Pe
de altă parte se simţiau stingheriţă țeranii în - obiceiurile lor pa-

- triarhale. Atunci a'început emigrarea.

Izvoarele nu “ni vorbesc

de aceasta: ni povestesc numai de războaie, de tratate de pace,
de fapte variate, de întunecimi de soare, de' cutremure de. pă,

1 Bizanțul oferă tocmai acelaşi cas, |, :

,
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mînt, dar ce făcea Gaius sati Fulvius_din cutare sat cînd nimeni”
nu-l mai cumpăra marfa, aceasta nu o spun izvoarele.
Încetul cu încetul a început emigrarea
erai multe sate şi mare poporaţia pentru

din satele Italier. Şi
că Italia nu cra ata--

cată de nimeni şi natural că poporaţia se putea desrolta mult
"mal răpede deci în alte Tinuturi, unde veniaii barbarii şi distru„geaii cu miile pe locuitori. Imigrația s'a îndreptat întăiui în spie Răsărit, către Peninsula Balcanică şi în spre. Apus, fireşte către
Galia. Acelaşi lucru se întîmplă şi astăzi. Italia, din: causa sărăciel

locuitorilor

el prea

numeroşi,

îl trimete

și acum

în

aceste

două direcțiuni: zidari! italieni de la. noi, lucrătorii de şosele şi
lucrătorii iefteni din Sudul Franciei, împotriva cărora au fost
chiar turburări în timpul din urmă, Ttalianul lucrând cu jumătate
din salariul cerut de lucrătorul francs, mâi boieros.
„i
Dar, odată ce Romani! se găsiaui pe un teritoriu străin, acest .
teritoriu nu mal putea rămînea. străin, -se romanisa. Acest fe- »
nomen S'a început încă dintr'o vreme mai veche: sa creat Provincia, galică, înnainte de Cesar, de pe la 125 înnainte de Hris- *
tos. Câsar n'a trecut dincolo de. „Alpi pe un teritoriu:care să nu
"fie în legătură cu Roma, a trecut îîn. acea parte din Galia care se
numeşte

încă

x

„Provencei, în partea din Galia care era Provincia

romană. Știți cum se explică numele de -„Provincia“ dat părţii
sudice a Galiei? E acelaşi lucru ca" numele pe care-l dădeati
Bulgari! teritoriului Rumelier Orientale atita vreme cît nu era reunit

cu

principatul

lor.

Tratatul

din Berlin

specițica autoncmia=

acelei provincii, şi Bulgarii ziceai întregi! provincii a Rumeliel
orientale: „Aftonomia“. Prin urmare, situația de drept a „provin-

„ciei“ ajunge să devie termin de nomenclatură geografică. Astfel
4

a fost o vreme cînd, prin silinţi care ne interesează mal putin
„aici, prin silințile Romanilor din regiunea de lîngă Marea Mediterană, pănă la hotare . care se pot “fixa, deşi nu cu desăvîrşire
precis, care nu cuprind tot cuprinsul sud-ostic al Galiei, partea
aceasta s'a prefăcut în provincie romană. Nu numai provincie
“de drept roman, dar în același timp și provincie locuită de Ro“mani. Dovada o aveţi şi în faptul acesta. că acolo e un dialect
romanic

mai

vechii: decît dialectul

“cum se poate
tăzi, și limba
tată de not a
Dar de la o

de Nord,

vădit

mar 'vechiă.

recunoaşte. Limba provenţală se vorbeşte şi asaceasta de Sud arată o piitrundere mal îndepărelementului roman în această regiune.
bucată. de -vreme n'aă mal încăput Romanii în

Provincia, şi atunci ati tins către Nord Cesar a venit, ca şi Traian

în părțile: noastre, „Precum o
“arătăm
„lecţii în care vom orbi despre “problema
tor al unei

necesităţi de: expansiune

în cealaltă serie dă
Dunăril, ca îndeplini-

a clementului

celui mai in-

teresant, mal viguros la orce popor, a elementului lucrătorilor
de pămînt. Se îmbulziati pe același loc, nu mal putea Să-i cuprindă locul. Atunci â venit. Cesar să deschidă drumul ca să se

,

aa
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poată duce mai departe. A fost deci cam aşa'cum în timpurile.
noastre se petrece cu o anumită expansiune colonială, cum a
fost a Englesilor în Colonia Capului de pildă, care a adus războiul cu Boerii. Englesil nu sînt un popor de războiu ofensiv
pe uscat. Val .de et cum l-ai -purtat la, început războiul! Cu
toate acestea era o datorie neapărată să ajute pe Uitlanderi,
„cari - erait cetățeni englesi mutată în anume Ţinuturi unde tre-: :

buia neapărat să rămiie,

odată ce

pătrunseseră,şi trebuia să

se întindă. Căci o nație nu poate să zică: voit pătrunde pănă .
acolo numai, și, după ce vom fi anexat de aici pănă acolo, ne
oprim ca niște oameni cuminţi. Socoteala aceasta se desminte
totdeauna prin faptele ulterioare. Slăbiciunea, învinsului ce totdeauna o ispită. Apol anumite Guverne în anume - momente -..
pot să aibă dorinţa de a acoperi o situaţie internă rea prin-

trun strălucit succes în afară. Aceasta s'a petrecut şi cînd Fran-

cesii ai luat Algeria. Ati dat războiul, nu fiindcă crai Frances
în Algeria, şi sa, început o mare politică: colonială, dar pentru
că Guvernul lui Carol al X-lea sta teribil de răi, şi era în ajun.
să izbucnească o mare revoltă, care a şi izbucnit la 1830, cînd
sa schimbat regimul lui Carol al X-lea cu al lui Ludovic-Filip."
Deci sa zis atunci: să înşelăm ochir naţiunii printr'un mare
războiii biruitor, şi sa pătruns în Algeria, dar acolo a ăvut de

lucru un veac întreg. Acelaşi lucru şi cu războiul rus în potriva

Iaponici: el a fost determinat de anume interese ale celor ce
cîştigat la concesii coloniale, furnituri, dar în acelaşi timp a fost
determinat de dorinţa de a pune capăt turburărilor interne
prin succese strălucite şi man întrun războiii. S'a întîmplat să,
iasă altfel la Ruşi, dar nu acesta a fost gîndul cînd s'a început
războiul care sa isprăvit în chip atît de lamentabil. .
.

Ba chiar și războiul din 1877 a ăvut partea sa
în cela ce priveşte interesele interne.

de: socoteală -

Dar nu e numa! aceasta: orce război aduce o colonisare.
Colonisarea aceasta determină o acţiune politică, viitoare. Aceasta,
sa petrecut şi în Galia ca şi în toate celelalte regiuni. Consulil
„cari ati pătruns în interiorul galic” pentru ca să întemeieze Pro-

vincia, acel cari, nemulțămiţi că ai scos pe Gali din Nordul Ita„liel, se duceaii la rîndul lor acasă la dînşii ca să depuie carta:
lor de visită, ca să arăte că şi el pot'să-l visiteze cum: cellalți

i-aă visitat punînd sabia lut Brennus în cumpăna balanței, acel
cari pe vremea lui Marius pătrundeaă în regiunea. Mării Medi„ terane a Galilor, nu se gîndiati că prin aceasta 'deschid marea,

problemă a Rinului. Nu lucrau la Rin: cu toate acestea erati să
ajungă la Rin,şi era să se desfăşure pe atitea cîmpul

de luptă, în

" Germania chiar, un războiti învierşunat care era, să schimbe soarta
“lumil. Şi toate acestea pentru că întrun anume moment oştiri
A

vomane
"toriu

ai trecut graniţa, făcînd ca elementele.

străin 'să trăiască

supt ocrotirea

vulturilor

așezate pe teri- romani.

„Prin urmare, prin aceasta, prin această colonisare a.Proxincici,
sa deschis problema Rinului.
SI
O'să zică însă alţii: dar. Galil, cînd ai venit .în Italia, nau
deschis-o? Nu, pantru,că venirea! Galilor în Italia face parte din
alt curent de evenimențe, din alt șir 'de fapte, din altă problemă:
problema legăturilor Italiei însăşi cu teritoriile care se găsesc
la Nord:

[ste

în legătură

cu

toate „descălecările“

făcute de

Ger-

man şi Francesi, și înnaintea lor, în Italia. Iste -un curent, va
“să zică, din Răsărit către Rin şi în același timp este un alt curent, care face parte din altă problemă politică şi care îndeamnă
naţiunile de la Nord către Sud, și problema aceasta se desparte în
două: problema italică şi problema Peninsulei Balcanice. Dar nu tre_buie confundată problema soartel Italiei, care înnaintează de la Nord
la Sud, cu pioblema Rinului, care are şi direcțiunea de la Sud
la Nord, cum nu trebuie confundată problema Peninsulei Balcanice, care presupune popoărele Nordului ce caută bogăţiile Sudului, cu problema, Dunării, care înfățișează civilisația sudică .
ce caută spre Nord. Aș putea zice mai bine că problemele pe
care le studiem întăiii, problema Dunării și a Rinului, că problemele acestea pornesc din nevoia de expansiune a popoarelor de
cultură, din emigrarea elementulu). rural desfăcut din popoarele

cu o cultură înnaintată. lar problema Italic! şi a Peninsulei lalcanice vin

din

energia

rătăcitoare a popoarelor

caută aşezări durabile în regiunile sudice,
După

ce sa deschis astfel problema

Rinului.

„lectiunea -viitoare să întrăm în adincirea cl.

Nordului
urmează

a

care
ca

în

LECȚIA,a l-a.
Cesar în Galia.

Ce înseamnă împărțirile Germaniei. Motivele mișcării
„națiunilor "germanice către Riu.

Acum putem întra. în însăşi materia cursului. în ceia, ce priveşte întăia din problemele pe care ni le-am pus înnainte.
Cunoaşteţi

împrejurările

care

ati adus cel dintăiii amestec ve-

nit de la Sud în afacerile Galiei, amestec care deschide problema Rinului. Acuma, între lucrurile pe care aici, în cuprinsul
Galiei, le întilneşte Cesar, sînt unele care pentru istoria Galiei
at cel mar mare interes, dar pentru no! niciunul. De exemplu:
cînd o să.fie vorba de “Obiceiurile popoarelor, de aşezămintele
lor, acestea, deocamdată le vom -lăsa de o parte neavînd actualmente interes pentru nok. Deocamdată lăsăm tot ceia ce pri- .
veşte 'rosturile elementului vechiii din Galia, elementului celtic
care stăpînia, întreaga provincie . aproape, în afară de teritoriul”
sudic care se găsia în mîna Romanilor, tot ceia ce priveşte „ce-

„tăţile“ Galilor. Nu putem avea niciun interes pentru dinsele,
“pentru luptele dintre ele, pentru atitudinea pe care o cetate
sait un grup de “cetăţi o are faţă de Romani; acestea sînt; lucruri
pe care le înlăturăm acuma, rămiind să ne ocupăm numai de
ceia ce se găseşte în cea mai strânsă legătură cu problema Rinului.
EI bine, cînd vine Cesar în Galia, nu întilneşte numal supuşi
romani, în cea mai mare parte Romani adevărați, strămutați din
Italia, locuind toată regiunea de Sud-Ost, pentru că Sud-Vestul se găsia în stăpînirea, “clementului

indigen,

aquitanic

(din

care

„se trag Bascil din zilele noastre); nu întilneşte numai pe, locuitoril, Sudului, în parte Romani şi în parte amestec de Gali şi Ibori,
nu întîlneşte numai comunităţile politice gale de la nord, ci întilneşte și pe Germani. ”
Prin urmare întăia oară cînd Germani! și Romanii S'ati întilnit
în împrejurări pe care no! putem să le studiem, întăia oară cînd
între

Germani

şi Romani
o

se discută

cu

arma

în

mînă

această
3

pa
chestiune a Rinului, este pe vremea lui Cesar. Este adevărat că
Germanii veniseră şi înnainte de aceasta în Italia, dar, cum am
zis, această întăie năvălire a Germanilor în Italia, nu are însemi nătate pentru .noi aici, pentru că este un atac venit de la Noră către Italia mal bogată și mai civilisată, şi deci acele dintăii
năvăliri fac parte din cealaltă problemă: din problema rostului
Italiei în cursul timpului față de năvălitorii sălbateci cari se îndreptaii asupra bogățiilor ci. Pe lîngă aceasta, între situaţiunile
istorice. care se succed, mal interesant este să te oprești asupra
acelora care sînt garantate autentice. Despre năvălirea Teutonilor:
uniți cu Cimbrii în Italia, în vremea veche, nu. ştim mal nimic,
'Părziy

compilatori,

cari. întrebuințează

cine

ştie. ce' izvoare,

ni

vorbesc de aceste: lupte, şi nu poţi deosebi care este partea 'olementului cimbric, în legătură cu cel galic, şi care partea ele- mentului teutonic. E de sigur o luptă împodobită în felul cum
„se împodobesc luptele de la care atîrnă momente însemnate din
viaţa, unul popor. Așa cum reiese lupta de la Călugăreni din des:
cripţiile pentru elevii clasei a IV- -a primare: dacă aţi cunoaşte
acea luptă numai din descripţiile doosebitelor cărți de cetire
care se copie una pe alta, după declaraţia chiar a autorilor
lor, fără îndoială că nu at fi informaţi cum trebuie să fie informat, un istorie și cum, apoi, ar fi de folos pentru un militar.
Nici măcar amănuntele militare ale luptei nu pot fi stabilite în
fața, unor mărturil aşa de tărzil şi aşa de vagi.
Prin

urmare,

întăia

oară

cînd,

supt ochit noştri

cu caracterul

„autenticităţii absolute se amestecă: Romani şi Germanil este
acum,în vremea lui Cesar.
.
Germanii cari apar în paginile marelui istoric militar al Romei, barbaril aceştia sînt numiţi cu deosebite nume, între care
acel care

se întîlnește

maj

obişnuit este numele

de Suevi.

|

Dacă, trece cineva de la Cesar la. Tacit şi de la Tacit la
Amian Marcelin în epoca de. decădere a Imperiului, în veacul al

IV-lea, (între Cesar şi Amian Marcelin este o' deosebire de patru

sute de ani), dacă trece de la un izvor la cel de-al doilea şi de „la acesta la, al treilea, vede o .mulţime de nume cu desăvirşire
deosebite. Te întrebi dece odată unii și altă dată alțil?. Ce fel
de popoare sînt acelea care apar

întrun

moment

şi dispar

apol cu

„desăvîrşire fără a se şti împrejurările în care au dispărut? Esteadevărat că Romanii n'a. grija să ni transmită nouă istoria,
„ciocnirilor interioare între popoarele “germane, a biruinţilor căpătate de o seminţie asupra altel seminţi, şi nu vorbesc pentru
că nu-i interesează: istorici! nu scrii pentru noY, ci pentru tim:
pul lor, pentru nevoile lor în acel timp; Romanii nu vorbesc. nici
măcar de deslocuiri de poporaţie. foarte importante petrecute în.
lumea germanică. Cutare naţiune se mişcă intrun loc întraltul,

căutînd cîmpil mal bune, păduri mal îmbielșugate, ape mal bogate
uy hrană, în peşte, căutînd vînat maj abundent. Niel lucrul acesta

— 95
nu-l spun
pentru

izvoarele

altă națiune,

romane;
nu

—

Aa

istoricul roman,

se ocupă

pe

rînd, nu

neavînd

interes

de ea.

Dar nu o numai aceasta: numele pe” care
„veacurilor le poartă

A

sînt

nume

Germanii în cursul
care

să corespundă

unor realități deosebite, Aşa Ariovist, cu care are-a, face Cesar, e

regele Suevilor; vestitul Arminiu, din Pădprea: Teutoburgică, « care

distruge oştirile lui Varus şi care a făcut pe August să strige:
„Varo, Vare, redă-mi legiunile!:, este stăpînitor peste Cheruscl.
Sueril corespund, în ceia; ce priveşte numele, cu provincia Şvabilor.
de astăzi, al căror nume pentru Romînii din Banat înseamnă
orice fel de German: Şvabul e Germanul în genere. Dar Cheruscil
la. ce. corespund? Nu găsim nimie asămănător în nomenclatura,
„ germanică

de astăzi. Dacă

am

enumera,

toate neamurile

arătate

ca germanice din timpurile cele. mai vechi, am face un foarte
“lung catalog. lste o carte care pe d-voastră nu vă poate interosa, dar care pentru nor este de celmai mare folos, admirabila .:
lucrare a lul Zeuss „Die Deutschen und ihre Nachbarstiimme“.
Zeuss sa apucat dea cules toate izvoarele privitoare la: seminţiile

germanice,

orînduindu-le

cronologiceşte.: Este un repertoriu cum *

nu se poate mal util, care arată numai ce zice fiecare autor, rămiîind ca orce cetitor să-şi, construiască părerea, pe care doreșţe

-să o aibă în legătură cu natura studiilor sale. Cartea are multe
sute de pagini și din cele nu știu cite sute de, ntime pe care le
întîlneşti înăuntru, cele mal multe mu sînt ale popoarelor vecine,
ci ale Germanilor. Atunci ar zice cineva: ce succesiune, ca, la,
lanterna magică, de popoare dincolo de Rin! Într'adevăr, nu prea.
al înţelege mare lucru dacă succesiunea ar fi reală; dacă al
vedea apărind și dispărînd popoare ca într'o experienţă de fisică. Nu, popoarele nici nu apar, nici nu dispar, oricît am zice
de un popor că e rătăcitor. „Popoare n6aşezate de plăcerea; de.
a îi neașezate nau existat - niciodată. Popoarele în migraţiune
sînt de obiceiti popoare care prin: natura muncil lor, prin natura. condiţiilor economice al€ vieţii lor sînt silite să se mute,
Un popor de păstori cum voiţi să stea 'în: acelaşi loc, odată ce
oaia nu mai găseşte întreţinere pe pămîntul stors şi odată ce
condiţiile de climă nu mai, sînt propice? Sînt migrătoare, nu din,
plăcere, ci pentru-că nu pot fuce altfel, afară numar dacă N'ar,
voi să li moară oile supt ochii sati să le hrănească cu cine. ştie
ce mijloace perfecționate

„Iarăşi
boiă, ar
care să
bească;
altul: în

de alimentare

ştiinţifică...

*

să admiţi că Germanii erai veşnic într'o stare de răzfi o foarte mare greşeală. Mal ales o stare de război la ,
participe toți. Pineretul la orice popor cată să se deose- fiecare caută să dovedească cum că poate mal mult decît.
timpurile noastre se întrec la, învățătură în şcoală ori:

„prin calități sociale
într'o societate; pe acel timp cra, un singur mijloc

"pentru un tînăr german care credea că are însuşiri: a lovi pe duşman
și a-l prăda, Aceasta „se făcea îîn fiecare primăvară; în „primăvara

tinerii

se punea

supt conducerea

la întîmplări

de biruinţă şi

“pradă. Supt oGhii noştri se petrece aşa ceva în acea, lparte a
Asiei Centrale pe care Ruşii nu ai luat-o în stăpinire desăvir-

.

sacră, cum ziceau ci, atunci

unui Herzog, unui duce, şi mergea

şită, unde nu s'a introdus ordinea, imperială rusească, în regiunea
liberă a 'Turchestanului; Turcomanil facşi astăzi așa: cl rătăcese
numai în margenda nevoilor lor de hrană dar, pentru motive de
onoare, pentru dorinţa, de a se distinge, parte din tineri merg
în expeditii, „baranta“, în regiunile vecine, întocmai ca expe-

diţiile făcute în vechime de tineretul german.

Prin 'urmare nici migraţiuni făcute de plăcere, nici războaie
de moarte care. să facă o seminţie 'să dispară din causa lovitu-zilor pe care le-ar fi îndreptat împotriva ei altă seminţie. Atunci
de unde vin numele care se sghimbă? De ce, dacă ai faceo
hartă a Germaniei cu numirile arătate de Cesar şi pentru epoca
lui. Cesar, nu ar sămăna de loc. cu harta Germaniei pe care al face-o pentru vremea lui Tacit .cu numele întilnite la Tacit, şi
de ce această hartă ar diferi cu, totul de o hartă pe care al
face-o după datele din Amian Marcelin pentru veăcul al IV-lea?
Şi ni s'ar putea întîmpla ceva și mal răi decît atita: dacă am lua
un. neam şi l-am fisă pe un teritoriu, şi dacă l-am căuta întralt
izvor, am găsi numele, însă pentru alt teritoriu și întro pro-.
porţie pe care nu am putea-o înţelege din proporţia anterioară: e trecerea prea subită de la una'la alta. De unde vine
aceasta ? “Trebuie să ne lămurim:de cîte ori e vorba de un popor în luptă. pentru stăpînirea unul. teritoriu, de cîte orl e
vorba, d6 dominaţiune asupra unei granițe, trebuie chiar de la în„cepat — fără să-l studiem ca, popor, căci aceasta nu este rostul
„acestei dintăiu serii a. cursului —, să ne. lămurim asupra na-.
turil: acestui popor, dec. asupra forței cuprinse în el. Atunci cînd . - vorbim. de: Suevi, de Cherusci, de Franci, de Alamani, cari aceştia,
iese înnaintea, Romanilor, și n'am şti ce sînt, comitem o greşală
„de expunere şi explicare pe care istoria, de la originea cerce- tărilor ştiinţifice asupra, trecutului, o face, ce e drept, în fiecare zi.
Numele acestea înseamnă nume pentru 0 confederație. Va să
zică ezistaă seminţii germant, dar aceste seminţii crai mult .
mal mici decît întinderea pe care se află în cutare vreme numele Sucvilor sait în vremea următoare. numele Cheruscilor. Seminţiile germane fără nume foarte adesea ori, une ori cu nume
pe care nu le cunoaştem, 'și la urma urmelor nici nu ne inte_resează, seminţiile acestea germane se uniaii după împrejurări,
după direcţiunea impusă în anume vreme, după natura duşmanilor
ce listăteaii înnainte; se uniati deci supt un nume de război:Şi .
astăzi, în presă,

în teatru, în artă

sînt anume

persoane

care nul:

vreau să-și deie numele adevărat şi întrebuinţează un „nom de
guerre“, un nume numai pentruactivitatea întrun anume do-

„—
“meniu.

Era

un

„non

de
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guerre“,

dar

nu

în înţeles figurat,

ci în

înţelesul primitiv şi adevărat.
Acum, acest nume de război putea fi numele seminţiel do* minante, dar putea fi şi un nume care să aibă un înțeles peneral. De exemplu, de sigur că existati Suovi, dar cei pe care
îI întîlnim în vremea lul Cesar nu înseamnă numa! Suevi, ci
„confederaţia războinică pe care Suevil o conduceail,
i
Alt neam, al Cheruscilor. Cheruscil, ca şi în casul întăi, nu înfățişează numai pe Cherusci, ci înseamnă confederaţiunea, germa&
nică centrală împotriva ofensive. romane, precum numele Sucvilor
insemnase confederaţia germană apuseană pentru invadarea Ga-:

lică, împotriva cetăților galice şi romane. Iată numele Francilor și
Alamanilor: „Franc“ o un nume care arc sens, înseamnă: liber. Prin
urinare, întrun timp cînd acci cari'nu erati: încă supuși, se umi-

“ lisoră, înnâintea Romei,

primiseră

situaţiunea

clientelară

de la.

Roma, înţelâgeati ca Roma, să li desemneze regele şi acceptau
pe acest rege care nu venia din libera alegere a lor, existat
“Germani cari nu voiaii să primească
erati Francii, adecă liberii. „Alaman“
„toti oamenii, obştea“. Prin urmare'

această situaţie ; aceștia
are înţelesul, nemţeşte, de
aceia, mulţi cari se, strîn-

sescră la un; loc pentru a apăra o parte
triva

ofensivei

romane

din

granita lor: împo-

ati luat numele acesta, prin care își făceati

ilusie că obștea germanică, totalitatea germanică se allă, strinsă supt
“steagul lor. Astfel cînd întîlnim” pe Ariovist, rege al Suevilor, nu
„trebuie să credem că avem a face.cu cine ştie ce poporaţie
“germană isolată;, avem, nu un rege cu tendinţe - indișiduale i
“acţiunea, lui, ci întreagă masa, germanică.
Pe vremea lui Cesar această masă germanică tinde să treacă
Rinul şi să se așeze în Galia.' De ce tinde să treacă Rinul şi să
se aşeze în Galia? După răspunsul naiv, copilăros, care se dă
problemelor istoriei universale şi de care sînt pline toate tratatele de istorie, se va. zice: ambiția, lui Ariovist. Ca şi cum armbiţia unuia, ar fi fost în stare să deslocuiască o întreagă mulţime'! Sat: tendința de pradă a poporului german, neastîm= .
părul şi lăcomia de care suferia, poporul acesta, german !
:
Nu, nici pentru. ambiția lui Ariovist, nici din tendinţa, de. a.
se distinge în luptă şi de a. se folosi de pradă nu s'ar fi mişcat
mase. relativ destul de însemnate germane. Problema Rinului
:e trezită, din punct de vedere germanic, de o nevoie de cultură.
Germanil vechi erati înnainte. de toate pescari, vînători, păstori.
'-Acum nu toată națiunea. care se ocupă cu păstoria,. rătăceşte.
Din exemplul "Mocanilor noștri ştim că lucrurile nu se petrec
astfel: nevestele, copiil, părinții bătrîni nu merg cu dinşii. Mocanul

merge

cu

oameni

voinici, de

o

vristă

cu

dînsul,

cari-şi

fac ucenicia, supt conducerea, baciulul; cei de acasă îl așteaptă îîn

"anume loc, unde merge de so premenește, unde ÎȘI petrece seŢ-
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bătorile în familie, unde asistă la
cunoaşte

împrejurările

de

viaţă

nunţi
-ale

și la. botezunl. “Oricine

Mocanilor

ştie

că

nunțile, “

botezurile se fac toate laoalaltă cînd se întoarce ciobanul acasă:
“atunci sînt zilele de necontenite petreceri. Dacă n'am aveă exemplul Mocanilor supt ochi, n'am înțelege atita posibilitatea acestor
emigrațiuni partiale determinate numa! de unele motive.
A: fost o, „vreme cînd cea, mal mare, parte dintre Germani eraă
vînători cari n'aveau nevoie să se 'strămute decit numai. în bă- »
taia săgeţilor; erati pescari cari n'aveati. nevoie să se strămute
de loc, căer peştele nu se desfiinţează prin pescuitul în același loc,

“ci-apa aduce necontenit peşte noi, ea jucînd rolul celor cari
mînă vînatul în preajma vînătorului și îndeplinind gratuit acest
rol. Era în acelaşi timp păstori cari, dacă se mișcati, nu ieșiaii
din aceiaș rază. de imigraţiune. Mocanii noştri, am” zis, nu morg.
" orlunde, şi tot aşa ca și 'Mocanil noştri poporaţia păstorească
din Italia, din Spania 'n'are “rătăciri 'nemărgenite, ci iea un
anume Qrum care de spre aceia. se poate prea 'bine.urmări pe o
hartă, cum am face-o, la noi, însemnînd şi legind între dinsele
localităţile

care

poartă

ntimele

de

„drum al vilore

şi care arată

pe unde Mocanil şi-ati mînaţ “totdeauna turmele lor. În Spania
acest drum al oilor e foarte bine cunoscut,de veacuri întregi nu
se ară pe

drumul

acesta. Drumul

poatefifigură și pe o hartă geo-

grafică; dacă faci o hartă de producţiuni “agricole, trebuio” să
însemnezi cu o îngustă dungă drumul pe care oile merg: totdea- .
una pe același loc.
Pa
„Prin urmare, vechea stare necivilisată 'germană nu putea să
aducă emigraţiea, şi nu' putea, să-i facă a trece, în orice .cas,
hotarul, care era şi hotar naţional, al Rinului. Puteai să treacă
Weserul, Neckarul, dar nu puteai să se avînte peste hotarul Rinului fără primejdie.

În

Germania puteaii să-și

găsească

toate

“mijloacele de traiă, mai. ales că poporaţie' nu cra aşa de multă.
Nu trebuie să ne închipuira, că a fost. un prisos colosal de oameni. Cind. se dai cifre. despre locuitorii de atunci, trebuie să
prindem totdeauna, cifra cea mal mică, şi de multe ori avem
cifre care .ne uimesc; popoare de » sută sait două sute de mii de
oameni ati făcut Jueruil foarte importante în vremea veche. Dacil nai

ajuns

niclodată

la jumătatea de milion, cu siguranţă; Da--

cil, cu triburile tracice agregate, vor fi fost 100.—200.000. cel
mult. Şi era natural acâasta” întro vreme în care mortalitatea
cra înspăimîntătoare:

nu

muriat

oamenii din întîmplare, ci trăia

din întîmplare; într'o vreme în care, nu
de la sine, dar o. căutai, nu te temea!
"avea aşa de „putin preţ: Viaţa, începe
serveşte la, ceva superior că; cînd însă
perior

Ck, şi nu

[Jn sărac la un

6

asigurată

joc

de „Cărți

prin

nimic,

zvîrle

numai. că moartea venia '
de. dinsa, fiindcă viața
să aibă preţ îndată ce
nu serv eşte lă nimic suviaţa se jertfeşte

uşor.

şi "ultimul ban pe care "La
x

|

—

e

39 —

„găsit în buzunar; bogatul se mal uită, săracul acela însă nu.
Acelaşi lucru şi cu viaţa omenească în timpurile vechi.
Vedeţi cum se schimbă de odată toate părerile pe care le priinește cineva de obicei cu. privire la conflictele vechi, la dispa-.
rițiunea poporaţiilor celor fără număr: gînditi-vă la cele ce se
spun în istoria noastră, la poesia Iul Alecsandri, la sentinela ce
stă singură împotriva puhoiulul celui fără, sfârşit! Nici închipuire!.
Frati puţini „barbarii“ şi nu se duceati de plăcere; cu cît erati ma!
sălbateci, cu. atita emigrai mal puţin. Ar părea un paradox,
şi cu toate acestea nu €. Atitrecut la agricultură —-, oarecare ele-'
-mente din viata agricolă le aveaui'din celo mal depărtate timpuri—, emigrează. Nu trebuie să ne închipuim pe „barbari“ cine ştie ce îngrozitori canibali. Eraii într'o stare mult mai înnaintată, toți, chiar şi
„Hunii, decît Pieile Roșii de astăzi din America, de Nord; nu decît
Picile Roșii, dispărute, 'din regiunea Mexicului şi din Peru, "dar decât
„ Pieile Roşii din savanele Armericel apusene; erati mult ma! apți
pentru civilisaţie. N'al fi putut să vezi la dînşi! poporaţii întregi
care hibernează: prin betie, cum. se întîmplă la Indient: cînd
se trezesc, beau din noti, şi dorm pănă la primăvară, bărbaţii, iar
“femeile își cîştigă pînea şi ele cum pot atunci cînd nu mai aii pensiunea. de la, Guvernul american. Căcă știți că în cea ma! mare parte
Pieile Roşii sînt pensionark al Guvernului Statelor-Unite pentru
faptul că el aveati în stăpînire teritorii imense ce li sai luat de
noil Americani, dindu-li-se ca despăgubire pensii, cum se dădeati:
boierilor pensii pentru scutelnicil lor, după. ce ai fost+ suprimnaţi.

,

“Prin urmare mișcarea aceasta, spre Vest şi Sud care deschide problema Rinului începînd de la Cesar, continuînd pănă la Valens
şi Valentinian, pănă la Teodosiu „pănă la căderea Romel, pănă după
căderea, . Rome), pănă la orânduirea noi! stări de' lucruri prin aşezarea definitivă a tuturor elementelor germane disponibile în
provinciile apusene şi: sudice, va să zică schimbarea aceasta;
cursul

acesta, continu

de oameni, se datorește tocmai înaintării

stăril agricole în mijlocul. popoarelor germane de care am vorbit
înnainte. Dar, dacă erati oamenii aşa, de) puţini, de ce nu încăpeaii şi
aşa, în Germania? Pămînturile erati foarte întinse; care ar fi fost
nevoia pentru care, din motive agricole, şă se miște o poporaţie
așa de numeroasă spre: Apus şi spre Sud?
-Întăit

trebuie

socotit, nu

cât teritoriu

era, ci cîtă

cîmpie

era.

În privinţa aceasta trebuie .să se schimbe toate părerile pe care
le-am avea cu privire la geografia, acestor teritorii în acea, vreme.
Se

fac azi încercări

de a se restitui înfăţişarea, unei anume

țeri

în timpuri foarte depărtate. Este şi multe ipotesă şi multă închipuire în hărţile ce sc fac: retrospectiv, dar se atinge fără în-.
doială şi mault adevăr; sînt şi oameni cu socoteală între acel cari
fac astfel de hărți, și poate chiar că nu îndrăznesc destul; oricum,
ar trebui să se îndrăznească mal mult în ceia ce privește
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“teritoriul neutru, înlăturat cu desăvîrşire de
omenească,

nedind

niciun

folos pentru

la orice întrebuințare

dameni.. Pădurea

Teuto-,

burgică, Pădurea, Iercinică nu crai păduri ca astăzi, ci porniaii
din mijlocul Germaniei pănă aproape de Dunăre fără întrerupere.
În veacul al Xil-lea. încă exista
o mare pădure sirhească, care pleca
de la Belgrad, şi-tot aceiaşi pădure ajungea pănă la Niș, trecea
de. linia, munţilor,

pătrundea

în șesul tracic, şi numal atunci con-:

tenia. În terile noastre pănă turzii „pănă în veacurile al XIII-lea şi
al XIV- lea, era o pădure şi o mlaștină, şi în mijlocul lor poieni
„în Care's6. aşezat oamenii; pe urmă 'sa făcut destelenirea pă-

_miîntului: întăiă tăierea, pădurilor, şi prin lăzuirea codrului a
ceput putinţa de agricultură, şi n am devenit decît în veacul
XIX-lea cu adevărat. agricultori. Înnainte erati doar moşii care
vindeaii cu citiva ler” pentru că nu aveăii nicio valoare; şi

în-:
al
se
la

judet veniati pentru o moșie de multe ori cîte patru, cinci proprietari, şi. fiecare avea hîrtie la mînă fără, contestaţie: acum,

chiar ducă sar da lucrul de două ori,cel d'intăiti stăpîn ar protesta pentru că pune pret pe moşie : pănă în veacul al XVIII-lea
se întîmplă însă din potrivă.
Totuşi de ce emigrația, odată ce Germania cuprindea. păduri
atit de întinse, odată ce regiunile de inundație eraii imense,
odată ce întregi Ținutură nu puteai fi într ebuinţate fiindcă serviatt
păstoriei, care era un rost esenţial în viaţa, germană, odată ce
întregă- părti de teritoriu erai ţinute anume nelocuite între ficare

aşezare germană

şi cea vecină fiind un hotar pustii ca să n'aibă

ocasie să se gilcovească vecinil între dînșii, ci să fie cît mal mare
depărtare între unii şi alţii >? Acum, civilisaţia totdeauna, se recu-

noaşte după apropierea caselor. De cîte ori se simte nevoie de
a 'se zidi casele mal depărtate unele de altele, e poate un
semn de independenţă de spirit, dar şi un semn de barbarie.
O să vie şi la nol vremea cînd vorm putea să ni apropiem casele;.
deocanidată, faptul acesta că ținem casele distanțate înseamnă,
în mare măsură "0 rămăşiţă din barbaria primitivă. Şi Euolesul
tine ca fiecare să- aibă casa lul, dar aici intervine - necesitatea
isolăril locuinţelor din punctul de vedere noii al civilis aţiei, din
dorinţa, individualistului de a nu- -şi vedea concurentul în apropierea lul 'şi din înţelegerea nevoilor igienice, de care omul primitiv nu ține scamă nicrodată. Prin urnare: pădure, mlaștini,
„drum al” oilor“, întinse teritorii lăsate anume pustii între triburi
şi confederaţiuni de triburi, şi încă un motiv de emigrare spre
alte ogoare: spațiul larg ce trebuia fiecăruia pentru viaţa şi locuinţă sa. Şi mal putem adăuga pe lîngă acestea și faptul că
erati regiuni întregi unde nu se făcea agricultură şi nu trebuia
să se facă, fiindcă” erat

necontenit

cutreierate de

călărimea

ger- .

mană. Erau drumuri de războiti ținute totdeauna, deschise și
teritorii care înnaintea tuturora trebuiau să fie atinse de orice
ciocnire a semințiilor germaneşi celor vecine. Dacă punem toate

|
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lucrurile acestea. împreună, vedeță. că foate puţin lo rămînca
“pentru agricultură,
,
Pe'unmnă e agricultură şi agnicultură: e agricultură cu plugul
de

lemn

și seminte

aruncate la întîmplare,

şi e cultura

care

so

.

face astăzi în părţile cele mul înnaintate. ale Europei care "răs-,
“plătesc înzecit pe agricultorul modern. Prin urmare, aşa fiind, la,
natura solului german, la caracterul . primitiv al. înseminţări!
acestui sol, mai adăugați încă ceva: sistemul lor naţional de
agricultură, care admitea o rotație “pe care noi, să vrem, să
fim convi inşt că e cea mai bună, nu o puteri face pentru că
pămîntul: e puțin. Cu' acest sistem, ajungeati ca numal la un
„număr de ani, la trei ani odată, pămîntul să fie lucrat, iar pănă
atunci era lăsat

să

so

odihnească:

şi

aceasta, iarăși

împuţina

într'o mare măsură cantitatea disponibilă a, pămîntulul. Dacă
se ţine seamă de toate înprejurările acestea, o să se înțeleagă
lesne de co Germani, tocmai trecînd într'o fasă mal înnaintată,
la, viaţa. agricolă, au fost siliţi să migreze.
Pe urmă mai e ceva: Germanii cunoşteait bogăţiile Galiet; cunoşteaii chiar fertilitatea: solului Galiei, şi iată cu ce prilej :
Cali se luptati necontenit între dînşii. Aşa. e firea Celţilor. 'otdeauna a fost dihonil între popoarele care fac parte din neamul
acestor oameni, altfel foarte bine înzestrați supt multe raporturi.
Să se gindească cinevala necontenitele gilcevi civile ale Francesilor.
Niciodată nu a fost linişte deplină la această naţiune, totuşi aşa
de bine dăruită în alte privință. Cum sînt astăzi partidele
politice, - rivalităţile personale .care- ţin -societatea francesă :
într'o continuă. stare de agitaţie, tot astfel la strămoșii lor Gali .
același lucru se observă, — întru cât sînt strămoșii Francesilor.
Poate. că altă dată să fie prilejul să vorbim .)pe larg de aceasta:
cu unul cred, cum am spus şi mail sus, ca şi în ceia ce priveşte
originea poporului nostru; că niclodată desnațtionalisarea unul
popor

nu

se

poate

face decit

prin

copleșirea

de

un

element

străin. Dacă Francesii vorbesc o limbă romanică, aceasta înseamnă copleşirea elomentului galic de un- prisos “de emigrație
italică. Dacă Dacii s'au desnationalisat, aceasta înseamnă cople'şirea

clementului

dacic,

tracic

în geheral,

de

elementul

roman . |

“venit din Italia.
'
Lăsînd la o parte această chostiune, Galil erati: într'o necontenită stare de războiti. Cetățile lor,—şi fiecare cetate cuprindea
şi un

teritoriu,

o cetate

cra

deci

mal mult

un

inut —,

aceste

Pinuturi nu se puteaii îngădui unele pe altele. În aceste lupte,
de oare ce virtutile militare ale Galilor slăbişeră foarte mult, de
la o bucată de vreme, se recurgea la ajutorul străin.” La acel
ajutor

străin

se

recurgea,

nu

numai

fiindcă

virtutea

militară

slăbise, dar şi din alt Tnotiv. Odinioară nu era concepția do astăză despre onoarea
o
pe. care ȘI-O cîștigă cineva prin îndeplinirea

functiilor militare, De loc. Orice popor, chiar. Romanii, cu toată
! înnaintata, lor civilisaţie politică, cu toată filosofia lor stoică, chiar.
Romani! eraii foarte bucuroși să poarte războiti alţii pentru 'dinșii.
Noi

avem

concepţia

activă . despre

viață:

găsim

plăcere

în ne-

contenita frămîntare a oamenilor şi împrejurărilor. N'a' fost totdeauna aşa. A-fost
o vreme cînd orice civilisațic cuprindea înnainte
de toate dorinţa, de odihnă. Deci purica pe altul s'o apere, cum punea
pe altul să-l păzească vitele, cum punea pe altul, dacă nu să facă artă,
pe care măcar Grecii țineaii să o facă prin ei însiși, dar, la Roma,
punea pe altul să facă tot coia co cuprinde: domeniul culturii.
Romanul tocmiă un Grec săi facă filosofie întocmai ca boieri!
noştri cari tocmiati un „Franţuz“ pentru tot ceia ce priveşte domeniul spiritului. Tot: așa, în ceia ce priveşte: apărarea : şi la noi

Domnil de odinioară plătiai Arnăuţi, SirbI, Bulgari ca să Ii formoze garda, şi nu'se folosiaii decit prea puţin de elementul indigen,
de care se şi temeau

une

ori. Exact

aceleași motive

determinati

pe Galil de odinioară să evite lupta: voiau să o facă, dar personal să nu risce nimic. Nu era la dinșii plăcerea luptei înseși,
"ci ispita, scopului de a goni cutare neam sati de a supune cutare cetate, de a preface pe altă cetate în stare. clientelară. şi, de se .
„poate să atingă, acest Scop . fără a pune mîna pe arme, atit

mai bine.

|

Pe cine-l aveai Galil la îndemînă ca mercenari ? Pe Germani.

Evident că Romanii nu erati în situaţie să fie siliţi sati îndemnaţi a servi ca mercenari pentru războaiele purtate între cetățile galice. Alt popor decît Germanii nu erati deci, şi: Galil
se “îndrepta sistematic către Germani. Înnainte dea veni Cesar,
Germanii erai” cunoscuţi, în toăte locurile, Galilor; de cîte orl
Galil porniaii la războiui, tocmiaă şi cetele de călăreți germani.
Aşa încît călăreții germani cunoşteati foarte bine toate regiunile
galice. Nici înnaintca Romanilor nu apar Germanii ca popor nou
în vremea lul Cesar, şi, dacă Cesar îl descrie, nu o face fiindcă
“nud cunoaştea pănă atunci, ci fiindcă-l găseşte interesanţi. Cesar
văzuse în descrierile istoricilor greci că, de cîte orl e vorba de o
naţiune, se arată însuşirile acelei naţiun!. Tot astfel a vrut să
facă şi d, şi de aceia zugrăvește pe Germani. Pe lingă acestea
Cesur î-0 fi zugrăvind şi din alt motiv.: el cel d! întăi a apucat
să vadă

pe

Germani,

nu

în calitate

de năimiţi în războiii,

ci în

calitate” de localnici, pe teritoriul lor propriu. "Cesar a trecut Rimul de mal multe ori, a făcut un pod peste Rin şi a pus apărare acestui pod, care, prin urmare, era un pod permanent. A
avut de sigur Cesar ambiția de a întinde teritoriul “stăpîniril romane, clientela. romană departe dincolo pe apa Rinului. Sa oprit
numai pentru că mersul campaniei lui era oprit de alte mari interese: Cesar era. şi bărbat politic, împotriva căruia intrigaăi .
al -lui acasă, cînd cîştiga biruinţe pentru; Republica romană
dincolo de hotarele Italiei. Rare orl a putut să părăsească inte-
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"resele lui politice imediate ca să rămînă în Galia iarna. De aceia
războiul

se eternisa, fiindcă în liecare

toamnă

comandantul

ge-

niăl se ducea acasă pănă în primăvară, şi cu un asemenea sistem războiul se prelungeşte la nestirşit. “To odihneşti iarna, dar
şi duşmanul;

vii cu puteri

proaspete

primăvara,

dar şi el tot așa

te va întâmpina: e foarte interesant din punctul de vedere al.
strategici și tacticel tot ceia ce se petrece în războiul acesta,
dar, din punctul de vedere al unul războii :practic, nu e multămitor. Războiul în timpurile noastre cată să țină cît se poute
mai scurtă vreme, cată să năucească, să distrugă pe duşmani
fără ca cl să-și poată veni în sine, pe cind. atunci războaiele puteau dură luni şi ani-—şi pănă la istovirea unuia sait celuilalt dintre
popoarele luptătoare. -. » *
Astfel * Cesar, care era în “acelaş timp şi om politic Şi
trebuia, adese ori să întrerupă campaniile sale, cînd își punea înnaintea lui scopul de a supune Germania, își da foarte bine seama că una ce gîndul-şi altul va, fi resultatul. Dacă cl
ar îi fost/lăsat în Galia, “fără îndoială că o Supunea, cu desă- .
vîrşire în vre-o dol âni şi, după! aceşti doi ani, s'ar fi îndreptat împotriva, Germanilor, pentru că era singurul” mijloc de a asigura.
stăpînirea, Romanilor în Galia, împiedecînd orice 'âmestec ger“man iritant şi provocant în afacerile interioare ale Galiei. Cata
vreme era neastîmpărul german dincolo de Rin, atîta vreme
cetăţile Galiei, avînd putinta de a tocmi ostaşi, erati să reînvie
vechile lor lupte. Şi, dacă el, Cesar, a, întimpinat; anume popoare
galice

ca

duşmani ai

lui,

aceasta

se

datoreşte

şi “faptului

că .

„Germanii puteai fi. necontenit aduşi pentru causa, discordiilor
interioare ale Galilor. Pe de altă. parte, dacă Galil supuși *
“al Romanilor intrau în războii cu alți Gall nesupuşi Romei, Roma trebuia să intorvie în război, de. şi acel Gali nu aveati la
început; de gind să se ridice în contra Romei, ci voia numal .să
tranşeze socotelile între sine: în luptele acestea interne Roma
se găsia, prinsă. Dar în luptă Galil nu porniai totdeauna din
dușmănie față de Roma, ci din nevoia, aceasta perpetuă de lupte interioare a poporului gal.
Astfel

acuma

sîntem

Timuriţi

în

ceia

ce

privește originea.

acester chestiuni a Rinului: pe "de o parte, în ceia ce priveşte
pe Germani, e tendința unul popor care a trecut la o fasă supe-:
rioară de viață economică, la viaţa agricolă şi are dorința de a
„căpăta domeniy mal bune, Şi cunoaşte . unde sînt cimpiile mai
bune, de oare ce soldaţii germani aut fost întrebuințață de multă
vreme în discordiile Galilor; pe de altă parte, din partea, Romanilor este. provocarea

venită

din

laturea

germană,

provocare

la

care Roma trebuia să răspundă, dacă nu voiă să piardă, nu
* numai hegemonia în. Galia, dar şi stăpînirea asupră, Provinciei;
o necesitatea

aceia, ca, odată

ce ca şi-a întins activitatea. asupra

:
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“Galiei întregi, să-l asigure 'şi hotarul de spre Germani. Un hotar
însă nu sc "asigură nicrodată decât. dincolo de dînsul.. Aceasta e
o regulă de înţelepciune pe care o uită foarte adese ori multe
State, şi pe care Bismark la 1871 n'a uitat-o. Niciodată un hotar
nu se asigură decit : trecînd peste el. _!
Problema aceasta, a Rinulul e decl: pusă în acest fel: pentru
. Germani nevoia de expânsiune agricolă; pentru Romani, nevoiu
găsirii unui hotar

natural provinciilor, întinse până,

la apa. Rinului.

„Xielo putere omenească n'ar.fi fost în stare. să oprească această
necesitate istorică. Ariovist, biruit de Romani întrun anume mo“ment,

sa

retras

în Tinuturile

de unde

plecase.

Acolo

.

a murit

tără să fi găsit un urmaș vrednic de - dinsul. Cesar însuși n'a
crezut isprăvit lucrul, dar atîția. oameni 'cu mintea mal uşoară
vor fi zis: problema galică a fost resolvită de Cesar Împreună,
„cu adausul săti: problema "Rinului. Sarfi înşelat însă pentru că problema. trebuia să fie dusă şi mai departe. Era o
necesitate de
.viață germanică, să nu se oprească aici, căci,
„pentru

ca să se oprească

un

popor

în mersul săii firesc, nu sînt

decit. două mijloace : sait să-l distrugi sati să-l demoraliseză.
Romanii
lut Cesar

trebuiati să vadă
că într'adevăr

curind

după: închoierea, campaniei

aii faţă de Germani

această

datorie, saii

de a-l lăsa să treacă, în “Galia și să germuniseze Galia — şi
aceasta ar fi fost o soluţie a problemei —; sati să-l distrugă acasă,
să-l demoraliseze supt raportul politic, supt raportul “social și
supt raportul militar, supt toate ruporturile pe care le cuprinide
>

viaţa

omenească.

Natural

că soluţia la

care

Romanii

puteai

să

se oprească mai .puțin, era, soluția de a-r primi în Galia. Cu toate
„că

sănu

vă închipuiți

că âceastă

ideie a unei aşezări germaneîn

Galia i-ar fi desolat pe' Români şi -ar fi fost o mare ruşine
pentru Împărăţia romană ca Germanii să fi izbutit să se aşeze,
în cîmpiile Galilor. O stăpînire cum înțelegem" noi în timpurilenoastre,

o stăpînire

care

:desfiinţează

supt” toate

raporturile,

în

afară de celal existenței unităţilor omeneşti, o stăpinire care desfiinţează cu totul un popor, nu înțelegeau cel vechi. Cînd Prusia
„ stăpinește Posenul, provincie locuită în cea: mai mare parte de
„Poloni, care e âmbiţia Prusienilor, purtătorii culturii germane ?
"Să facă să dispară, cu desăvirşire pe Poloni: dacă nu să dispară
„ca oamenl,'să dispară ca înfăţişare natională. Dorinţa Ungurilor
în ceia, ce privește pe Romînil din' Ardeal care e? Să ajungă să
ucidă

nici.

orice represintă conștiința. națională romănească:

biserici, nici bănci? xomăneşii,

presus de toate, . .

și nici grai

nici şcoli,

romănese

o

mal

Sar înșela cineva cînd ar crede că, afară de furia războinică
a vre-unul rege asirian sgu babilionian, în. antichitate exista
concepţia aceasta faţă de un popor supus. Nu. Un Stat nu re-:
presinta, niciodată o naţiune, cum sînt Statele din vremile noastre,
care trebuie să represinte din ce în ce mai mult o singură na-

-

țiune. Romă fusese odată cetate, cu cultul eX special, cu rasa
el specială. Pe urmă, după cele dintăii progrese, Republica
nu a mal fost așa. Statul italic cuprindea şi pe Etrusci, cari făceai parte din vechea, rasă a, pămîntului italic, cuprindea şi pe
Ga, de la Pad pănă la munti, cari pănă <astăzi so: -punosc: de
ce Piemontesil de' astăzi, Lombarzi!, Venețienii nu samănă .de loc
cu ceilalţi Italieni, de ce sînt oameni înnalti, sprinteni, pe cînd cellaltă sînt "expuşi să se îngraşe foarte răpedc, de.ce unii sînt blonzi
cu ochii albaştri, cu simţ de cavalerism, de nobleţă, romantici?
Pentru că sînt cu totul „altă rasă. La Apus Ligurii, la. Răsărit .
Vencţii erai un 'amestec de diferite popoare (erai: şi Ilirl între
cel din urmă, şi Veneţieni! sînt rude de sînge cu noi, căcl avem ca şi
el sînge ilirice în vine). La, Sud erati Greci: Grecia, Mare i se zicea
Sudului Italic. Cînd'a ajuns Roma să represinte Statul italic, nu ma!
avea caracteril roman înnainte de toate: avea o poporaţie "vorbind |
latineşte şi copleşind prin număr poporaţiile celelalte, dar o rasă nu .
mai putea, îi. Şi Statul roman, din ce în ce mal mult îmbogăţindu- -se
cu elemente luate de la popoarele supuse, a devenit tot mal
mult Statul tuturor neamurilor. Cînd Romanii anoxaii un popor,
ştită că-i anexaii şi zeil; se îmbogăţia şi Olimpul după fiecare
războiii. Pe oameni îi așezaii în oraşe, po zel în cer. Precum o0amenii se potriviatt: cu împrejurările

şi

învățati

latineşte,

şi zeil

se învăţat să trăiască la un loc cu Tupiter bătrînul. Prin urmare cînd un Stat are această basă, nu poate fi vorba de 0: .
„exterminare a acelora pe cari-l cucerește. Apoi, din punct de vedere fiscal chiar, Romanii. n'ar fi avut interes lu aceasta. Un
pămînt nu preţuioste nimic fără 'oameni, şi Romanii erat destul
-de cuminţi ca să cunoască aceasta. Aceasta. o spun şi cu priviro la fabula” veche

relativă la originea neamului

nostru: că ar [i

„venit Romanil.în Dacia şi sar fi apucat de ar fi distrus pe toți:
Dacil, — dar, pentru a ni-l înfățișa prea urit, se adăugia că sai
distrus numal bărbaţii, Xu era, 'de mare folos, în acest cas, sistemul, şi nu mai avem sînge roman curat odată, ce odraslele.

fominine ale Dacilor fac parte din naționalitatea, noastră. Şi nu
numai ca 'popor civilisat, ca bun administrator, cu bună; economie de Stat, nai putut să proceadă aşa Romanil. Dar cl n'a'veaii un sistem unic de. Stat, cum. ati ajuns de la o bucată de
vreme să aibă un sistem unic militar: pe lingă legiune ştiţi că
crai. cohortele, care erai „alimentate cu călărime “Străină, călărime de Numizi și de. „Germani, mai. tărzii de Slaw,. de Hunl.
Prin urmare, odată ce Romanil nu aveati sistemul de Stat, unic,
n'aveati „constituţiune“ ca în timpul nostru şi nici o filosofie de

Stat cum avem astăzi, ei crai gata a îngădui "oricînd situaţii lo- cale deosebite, Şi cl făceaii o deosebire între teritoriile. pe care
puteai să le administreze direct şi să le coloniseze desnaţionalisîndu-le şi între teritoriile celelalte, care eraii socotite dept: clientelare numal. Pe o parte din supusi, "cel! cari stai lîngă drumul
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mare,

cari

participa

—

în chip

esenţial

la

viata

comercială

şi

industrială, pe aceia căutat să-l contopească, dar își dădeati
seama, că nu pot face același lucru cu toţi ceilalti. Nu cTaţi să
meargă Romani pănă în fundul văilor celor mai grele de străbătut ca să, aşeze

elemente de colonisare:.. „Barbarili rămîneati

în

Ținuturile care nu craii capabile de a hrăni o viață civilisată. Ce
puteai face ceilalţi cu pădurile şi mlaştinile?- În păduri şi mnlaştini viaţa aşezată .caracterisînd civilizaţia romană nu era cu putinţă; doar „barbarii“ . se acomodaă cu aceste locuri. Nu erau -

să se trimeată locuitorii

din

Sări în copacii

primitive,

pădurilor

orașele

romane

ca să

nu puteai

vineze pă-

fi îndemnați către

pescuit în bălțile regiunilor depărtate cetățeni! romani
și chiar din ţerile colonisate mal de curînd.
Aşa, încît Roma

“li dădea

păstra

o situaţie

Să Jederaţilor.

„Foedust

elementele

acestea,

politică deosebită,
înseamnă

clientelare

care -se

tratat: Roma

din Italia,

chema

«cărora

situaţia

încheia -cu anume

naţiuni tratate. Aceste tratate puteai fi de multe feluri, şi, cînd
Romani!

căutat
Multă

își dădeaii

seama

că o naţiune

nu

poate

fi înlăturată,

să o îmblinzească, ori îl plătiat.ceva ca să nu treacă Rinul. |
vreme

pentru

Germani

„focdus“

însemna

aceasta:

nu

vor

„trece granița romană, fie apa Rinului, fie hotarul teritoriului roman peste dinsa. Erau popoare care primiati această condiţie.
Fireşte numai o bucată de: vreme, apoi. cerea un „foedus“. mal
- nou: „tot ca înnainte, dar trecem şi hotarul!“. Şi, la urmă, venia
a treia fasă: „să mergem mal. departet.
.

- Prin urmare în situaţia clientelară, federată puteau admite
Romanii pe Germani fără să scadă demnitatea lor, fără ca Statul să păgubească în vre-o privinţă. Natural, pentru ă se ajunge
la, situaţia .federată în Galia a Germanilor, tebuiati să se încerce
celelalte mijloace, trebuiau să întrebuinţeze toate puterile pentru

a,

disolva

materialmente

și moralmente

masa

germană.

* Problema, disoluţiei întregii mase germanice pe calea “cuceriri!
și conrupției, pe calea introduceri! “clementelor de desbinare în
viaţa, lor! politică, aceasta e problema de căpetenie în felul în

care se înfățișează problema

Rinului

pentru .urmașil lu! Cesar.

7

“LECȚIA a IV-a.
-

Ofensiva romană peste Rin. August și Germanicus. Înfrîngerea lui
" Varus. Campaniile de consolidare ale lui Germanicus.
Cesar avuse

Aceasta

a face cu

nu înseamnă

că

Germanii, și-l
nau

tost

biruise întăiii în Galia.

casuri

cînd

călărimea

ger-

mană a biruit pe Romani. Dar, în sfirşit, Germanii nu putuseră
să joace, în afacerile Galilor un rost precumpănitor din causa .
amesteciilui roman. Fără, îndoială “că, dacă n'ar fi into venit Cesar, încă înnainte de IHristos întreg “Pintatual gale ar fi fost luate
„în stăpinire de Germani. Doar Germanii provocaseră în mijlocul
Galilor şi o .strămiuture. de paporaţie. Începutul războiului galic,
pe care-l descrie Cesar, e determinat de o astfel de emigrație
în masă. O întreagă poporaţie din Galia, Ilelveţii, al căror număr se dă chiar, 263, 0001, se mișcă, se. duce în altă regiune,
după obiceiul german, și în urma: unei provocărl venita din partea Germanilor. Aşa se “poate zice că Cesar asalvat, Galia pentru
e-vilisaţie, cu toate că şi din Germania sa desvoltat pe urmă o
civilisaţie, mai bogată, chiar supt unele raporturi decit însăşi civilisaţia, romană. EL a păstrat însă Galia, pentru ordinea stabilită în vremea, sa. şi pentru poporul'care rîvnia stăpînirea asupra
lumii; a salvat-o prin aceia că a împiedecat pe Germani de a
se stabili întrînsa. După ce i-a răspins dincolo de Rin, a mers
pe malul cellalt al apel pentru ca să:stabilească acolo pentru.
„întăia oară dominaţia, Romei. A făcut un pod, a dat apărare
acestui pod, și o bucată de vreme o parte dintre „Germani a as1 Apoi, împreună cn dinşii, 36 000 de Tulingi, 14 000 de Latobrigri, 23.000 de
Rauraci, 32.000 de Boii. Dintre toți, 92000 de ostaşi (De Bellu Gullico, cartea

: L $ xxx).

cultat fără îndoială, nu de ordinele lui, — fiindcă ordine în sensul în. care întrebuințăm noi cuvîntul n'ar fi primit fără îndoială
Germanii, ci a ascultat de îndemnurile, întovărăşite de daruri şi
de laude, care veniai din- partea- comandantului suprem al 0ştilor romane în Galia.
Cesar a fost rechemat însă în Italia. Cariera lui a întrat în
altă fasă: a, mers

spre

stăpînirea

întreagă

și apoi spre

moartea

înnainte de timp, lăsînd după această moarte prematură, elementele unei noi. vieți de; Stat, pe care însuşi nu fusese
- în stare să o stabilească. Lăsase ceia ce trebuia pentru ca Roma
să între în cpoca „cesarismului“, fără să fi putut fi el însuşi, cu
„adevărat cel. d'intăiii singur-stăpinitor asupra lumii romane.
Acum, după moartea lui, ştiţi că puterea, întreagă a „Impeiulul“, a autorităţii supreme, ajunse în 'mînile lui August, care :

navea. citusi de puţin, cu toată înrudirea lui cu Cesar, pici însuşirile, nici aplecările acestuia. Cesar fusese înniainte de toate
un ostaş; August a fost înnainte: de toate un organisator, care
înţelegea

să poarte

mal

departe, în

interesul. noit Împărăţii

TO-

mane, războaiele deschise înnainte de dinsul, dar care cîtuşi de
puţin n'ar fi fost în stare să conducă însuşi aceste războaie.
N'avea, nică fisicul militarului: a fost un- om 'subred, bolnăvicios,
sfios, care, chiar exercitînd puterea supremă, n'a făcut decît să
atragă asupra, lul deoscbitele elemente -ale vieţii republicane. N'a
creat nimic noă, ci a luat magistraturile Republicel pe încetul, .
pe toate, asupră- -ŞI. Întrun anume moment a fost de fapt Îm-:
părătul roman. „Imperator“ înseamnă geneşalisim, seraschicr,.
dictator militan pentru anume împrejurări «le mare nevoie. Dar
el a ajuns întracel moment, nu autocrat, nu rege, nume încunjurat de un fel de oroare stîntă la Romani, ci a.ajuns — Republica. romană însăşi. În chipul lui de om slăbănog: era toată
Republica română, în afară de esenţa cet care. murise; încolo el
îmbrăcase pe rînd. toate veșmintele acelei Republice, care răposasc din vina lui. În aparenţă el cra Republica romană, în
realitate însă cu totul altă putere care se stabilise aici, fără a
atinge noţiunea. politică primitivă pe care era stabilită Roma;
A păstrat “ideia

așezămintele.

pe

veche

care

a Imperiului“, şi cu

se

întemeiase

ca tot'trecutul, toate

această ideie care era şi

sacră supt anume raporturi. și pe care na înlăturat-o August şi
de aceia pentru că nu avea nevoie să o înlăture şi pentru că

„ea era mult mai puternică . decît dinsul
tradițional.
-

Era nevoie-să vă dau aceste

în

caracterul
SD

ci stînt,

lămuriri „ca: să sc înţeleagă de

ce rostul atacului roman împotriva Germanilor, împotriva tori.
toriilor germanice de dincolo de Rin e aşa cum a fost şi na căpătat o “înfăţişare deosebită de aceia pe care o cunoaștem. Un
războiti purtat personal ar fi avut şi alt drum și ar fi adus Şi
alt rosultat. August nici nu înţelegea, nică nu putea să poarte un
x

9
războiu

ca. acesta. lira, nu numar

“delicateța - extremă

a

delicateța

situaţiunii

lu.

persoanei lui, ci şi

Cînd

cineva a luat

toate

magistraturile republicane asupra sa, ortcit le-ar fi luat numal de
formă, totuşi trebuiesc exercitate. Cesar ocupa în Roma veche o
singură situaţie;

August,

în Roma.

nouă,

își însuşise

toate situa-

țiile esenţiale, Şi cel. înal straşnic cumulard încă e dator'să facă
măcar act de presență, și anume acte de presenţă crai absolut
impuse. Magistratura romană nu putea fi o sinecură, precum! în
cele mal. multe ceasul nu cra o lafă. Ea însemna îndeplinirea.
strictă a unel anume norme tradiționale; orce magistrat roman

avea în el cota din sfinţenii Imperiului, a autorităţii supreme
care în Roma se chema imperiu ; ; cl săvirşia acte mari: nu eră
magistrat care să nu fic şi puţin preot. Fat
acte pe care
numal magistratul -le putea îndeplini, și, îndată ce era îmbrăcat

cu “magistratura sa, el trebuia să fie present la Roma, căcl ele
nu se puteai săvîrşi fără intervenţia sa. A face ceia ce fjicea
Cesar,

a sta

citiva ani

în talia, 'a se

întoarce

humal

iama.

la

Roma, cra cu putință pentru Cesar, căci cran dot consuli: unul
fiind absent, altul era present. Dar, cînd € cineva, în același timp
împodobit cu atitea magistraturi, cine ar fi îndeplinit în lipsa
lu! toate

riturile sacre

cerute

de licecare magistratură ? Pe August.”

“îl imobilisa, deci Roma: nu numai sănătatea lul șubredă, dar Și
caracterul foarte complex şi foarte delicat al situaţiunil sale. Şi
nu vorbesc de alt caracter, tot aşa do. delicat. ca și celelalte:
primejdia

ce răsăria

necontenit

împotriva

lu

„interese personule şi politice jienite. Un om
„impunea

personal,

care n'a

fost nici

de

pe urma

atitor

ca August,

căre nu

viteaz, nick orator,

NICI om

de talent şi care nică nu se bucura vre-un fel de legitimitate a
situuţiel sale, căcI doar Cesar nu cra să transmită nepotului săti
dreptul pe care nu-l avuse însuşi decit în genialitatea sa inovatoare, unul ca el, care nu impunea personal, care nu avea niciun drept de u stăpini, trebuia să ic neapărat present în Roma
pentru ca la ficeare moment să-şi aibă duşmanil supt ochi. Presenţa continuă a lul August la Romaa putut să jertfească interese marl romane, dar numal prin această jertfă a intereselor
romane la graniță sa putut stabili o formă de organisare durabilă în Roma însăși. le-a sacrificat, nu atît din imbiţia lul căci cra “Roman şi navea stofă de mare ambițios, pasionat, ci din
sentimentul “marii răspunderi

care-l

venia prin

moştenirea

de lu

care nu sc. putea sustrage fără un fel de abdicare, şi din sentimentul

politic că numar prin 'nouu

orînduire internă Roma puteu.

să trăiască şi 'să se desvolte mai, departe. Sau jertiit. interesele
li hotare ale Romel pentru _noua orînduire durabilă a homel în
interior: Împăratul cel nevăzut, cel tăcut, Cesaru! nerăzboinic, care

se fereșto do lume poato, fiindcă înfițişează prea puţin ca persoană şi. fiindcă ar fi expus unor primejdii prea mari, a sâvîrgit
ceia ce luliu Cesar, ducă ar mal fi trăit cîțiva ani chiar, nar i fost

E

a:

:

—

„în stare: poate să
"boii. german „l-ar
- "Totuşi războiul
-, După ce adusese
ce .Lollius fusese
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—

îndeplinească, fiindcă un noi, lung şi greti răz”
o
fi furat aiurea.
poarte:
:
să-l
care
cineva
trebuia
şi
acum,
era
în Caliă Ca federaţi pe Ubil şi Sicambri ?, după |
biruit de Germanii liberi gonit spre Eiba?, Aucine

"gust a, ales, între

i sai părut mal potriviţi și cunoşteau mal

o
|
bine împrejurările de graniţă,pe Varus...
Ni. pare. foarte. rău că nu putem cunoaşte după dorință ucest
război de cel mat mare interes dramatic şi de cea mal mare
valoare pentru desroltarea, împrejurărilor dincolo de Rin. După
lumina, mare ce o dă Cesar trebuie să aşteptăm din nenorocire
+
-. pînă la Tacit .ca să vedem o altă. proiecțiune literară de lumină
„limpede. Între unul 'şi altul sa'petrecut ceva fără ca razele de
care avem-nevoie să fi străbătut fără întrerupere cîmpul de luptă.
Ni pare rău că pentru epoca lul August n'avem izvorul acesta dicare

„rect, bogat,- competent

- din Pădurea, Teutobuigică.

lămuri asupra, inarel catastrofe

NR

a

.

scurte. posterioare,

foarte

din însemnăn

numai

O” cunoaştem

ne-ar

lucrurile spiritului ca să iea condeiul şi să veşnicească lucrurile
petrecute în Domnia lui. Marea, campanie îndrăzneață de înfrîngere

iebuie să o reconstituim după cercetările locale, după împre-- jurările geogratice; în loc să culegem de-a dreptul din povestirea

Aa

IE

istoricului. .

Pentru Germani lupta din Pădurea 'Teutoburgică are 0 însempătate extraordinară,şi Arminiu, Cheruscul, învingătorul Romanilor, este cea dintăini mare personalitate germană. Ariovist din
vremea

lui Cesar

are :0 însemnătate

mică

foarte

pe lingă el: e

un om 'cu'titlu de rege și trupe la disposiție; lucrează pentru
cine îl plăteşte; e un antreprenor de cavalerie germană, şi cine
dă mai mult îl are; dacă Romani ar fi oferit mar mult, venia
călărimea germană lu dinşil. Niciodată Ariovist na izbutit să
“evceze o mare putere germană durabilă; confedoraţia de seminţii germane a Suerilor exista şi înnainte de dinsul şi ca îi
existat. o bucată de vreme şi după dinsul. Viata lui nu presintă
nicio unitate, şi moartea lui, obscură, nu e un moment tragic în
desvoltarea poporului german. Cesar, care, prin spiritul lui lrănit; de lecturile greceşti, era aplecat să dea figuri, n'a putut găsi
po.

lul Ariovist; și, cînd

dusmanul

a murit,

el

nu-i

consacră

„nică două rînduri de panegiric, Pe cînd în Tacit este acel scurt.
şi frumos clogiu al lui Arminiu, mort la.57 de ant după 12 anl
de

stăpînire:

„fără

îndoială

ruit în războaiele sale
1 „In proximis

>PRI Ind.

.
Saul,

Iheno

.

liberator al-tiermaniel,

(pracliis-ambiguus,

bello

upris collocavit”; Suetoniu,

,-

niclodată

bi-

non cictus), de și

Uetecias, Ş SNL,

+

căci. August, astăzi, n'ure istoricul săn contemporan. Cesar u fost
„el însuşi istoric; August n'avea talent, nici atita “aplecare către

|

_

——

5]

——

.

”

„t

,

"de atitea ori nenorotos în lupte; vrednic de a fi pomenit şi În
analele istoriei dacă Cirecil nar lăuda numal pe al lor ((iraecurun aunalilbus ignolus;. «ui sua lantum mirantur)“.
al lui îl pomenesc încă în cîntecele lor.

Şi cl adauge că

Prin “urmare, pentru Germani Arminiu este eroul naţional, cum
sar cădea să fie pentru nor Decebal, —— cu toate că-l sacrificăm pe
deplin pentru Traian, și, Romani cum sîntem, mut ales în limbă, în
cultură, facem fozurte rău căcl avem multe. legături de sînge şi de
traditie şi, oricum, o mare datorie de pictate faţă - de jecebal.
cate

a dat

totul

pentru

neiunul

și

pămîntul

nostru,

pe . cînd -

Traian a făcut atîtea lucrul "pe lînsă ale noastre şi pe acestea
nu le-a făcut pentru nor, ci pentru Statul roman, iar pe urmă.
ne-a. părăsit aicl în seaina sorți. Ca singe, ca tradiţie, ca element primitiv de “cultură, ca datorie de recunoştinţă, sîntem
mult mal strîns legați de -Decehal cel uitat: decît de 'Praian cu.
amintirea purtată în triumt din generație în generaţie pănă în
timpurile noastre. (iermanil însă caută liveşte pe strămoșul, lor
„barbar“ german, şi se închină înaintea, operei săvîrşite de.

«dînsul şi: se mîndrese de onoarcă

mare pe care ela revărsat-o

asupra întregului să popor pentru toate timpurile.
A fost de fapt teribilă înfrîngerea armatel romane

în smîrcu-

rile şi pădurile în mijlocul cărora trebuie să fi fost-şi un fel
„de cetate teutoburgică, în acelaşi timp altar. Aşa cra datina re-.
ligioasii la Germani: în mijlocul pădurilor, într'o poiană era altarul; cetăți “propriu zise naveai decit cele făcute de .meşteri
romani aproape de graniţa romană şi cucerite adeso ori de homan. Nu odată și Cesar a fost strîns rău în Galia de elementul'*
galic. Povestitor. obiectiv, el mărturiseşte cele nat, dureroase

inomânte: de- înfrîngere, şi au fost momente
fură

aproape

distruse, . rămiind

cînd întregi legiuni

din întreaga

ceată: detașată,

în

cutare direcţie doar cîteva trupe fugare care se retrăgeati, după
tactica - romană, ca un grup de războinici mal fericiti. Războiul cestălalt se făcea însă cu oameni, foarte jertiitori de viață
și cari cunoșteau perfect înprojurările locale, şi, dacă a fost cu
putinţă ca supt conducerea, lui Cesar lucru de acest fel să se
întîmple și întreaga soartă a luptei, a războiului să fie oarecum»
pusă 'din noii în chestiune printriun astfel de incident dureros
pentru

oștirea

romană,

cu

atît ma!

'mult

putea

să se. întîmple

așa ceva la distanța mare la care se alla. acuma, - armata, X0mană, lipsităşi de mijloace de 'aprovisionare1. 'Şi, pănă la Pădurea 'Teutoburgică, niciun drum, militar sigur
,

-

.

.

.

î Nică Cezar nu avea aprovizionate. Aprovisionarea înzeiua ctumcă a N
învoieşti cu cineva care ţi-e prieten ca să-ţi dea mijloacele de hrană.
tialia totleauna seminții alice ai hrănit amnata romană ca să poată lite
alte seminţii galice, dar în mijlocal Germaniei cine putea să furnizeze ini)j-.
lvace de hrană ltomanilor >

— Bo —
-

-

nu se putea stabili. Şi drumurile trebuia păzite prin cetătă de
apărare din loc în loc, şi toate lucrările acestea nu se puteani
face dintrun moment întraltul.
„
- De sigur că "nici intenţia lul Varus na fost de a. face un răz- boiti normal, care să țină seamă înnainte de toate de împreju„răr reale. Dar sînt şi războaie de intimidare2.
Nu se gîndia nimeni că ar putea să: coloniseze cu Roman!
"acele regiuni; n'avea homa atîţia ca să-l trimeată în mijlocul
(Germaniei, dar Varus credea că vor veni toți stăpinitorii ger-:
anani să depună armele, să între în clientela romană, şi graniţa
Rinului să fie. astfel asigurată. Galia era să fie teritoriul locuit
de Romani sai menit să se romaniseze, iar dincolo de Rin avea,
să înceapă regiunea, clientelară, a căril soartă se va hotări mal
tărziu, dacă va. îi un surplus de poporaţie romană care să. fie
plasată în .acele regiuni. Niciodată .nu se vede ilusia nebună 'de
a putea, distruge pe Germani, neistovitele forţe omeneşti care
erai în regiunile. de păduri gerinane şi în stepele de mai la Răsărit. Căci “stepa, unde după Germani erat Slavii, după Slavi |
unii, hrănia. pădurea, şi pădurea germanică ataca apoi cîmpiu
Galiei, la, adăpostul şi cu ajutorul căreia trăiaii apol orașele hogate şi civilisate ale -Italici.
Sînt pline de învățături şi consecinţele iitrângerii lu VaruUS.
În timpurile noâstre, numai cînd un popor este” din cale afară
de slăbit sai lipsit cu totul 'de mijloace băneşti, orl cînd vine
„o :ameninţare neașteptată din partea unui
"o mare înfrîngere națională nu se răsbună.

vecin, numat atunci
O putere mare ce nu

izbutește în războiul pe care
«
l-aa început trebuie să renunțe a îi
pe

Ii Romanii
_uhiai

din
vile
rile
2

aceste

erati
două

mester
luenuă:

uceste cațităţi pănă
noastre lucrează cu
şi clădirile lor,
Un clasic război «le

triva: Ruşilor.

Nici

priu

în

improvisarea

soliditatea

celor

cu- iuţeala.

muti solide drumuri,
executării,

A

care

rămus 'cevu

şi în cel lin urmă ţeran italian care şi în timpu
un adevărat geniu ingineresc si arhitectonice drumu
.
intimidare e cel din 1312 al luă Napoleou tii înăpominte

nu

i-a trecut

să

îutîmpine

pănă

la capăt re-

„ sistenţa Ţarului, Țarul era o persoană romantică, sentimentală, cu multă
adiniraţie pentru Napoleonşi care ținea colosale le mult la prețuirea din partea. „vărnlui“ lui de funilie mal proastă din Franța, şi era deprins să-l sug
gestioneze acesta. Napoleou şi-a zis: o armată nare «dincolo «le graniţa Busii va sili pe Țar a tace jumătate din concesiile dorite. Uitase înză că pre
. lingă Țar mat era si o Rusie „barbură”, care ua cedat,
si un Suveran
simte totileauna cînd e sprijinit și de conştiinţa ori de instinctul atotputernic al poporului întreg. Instinetul acesta L-a pu în alternativa să poarte
războiul sati să nu uiai fie, «din pumet de vedere morul, ceia ce trebuia să
lie pentru întregul săă popor, A resistat deci pănă la capăt, războiul pretă«hulu-se dintrun război de intimidare îutr'un răzhboii «le teribile realităţi,
4
în care a intervenit aliata larna. Catastpota lui Napoleon ure uzttel oarecare
asămănare cu catastrofa armatei romane în centrul tiermunici. Namal cât
“ Genuania în vremea lui Napoleon era. w ţară civilisată, şi regiunea periculoasă, cu tel de fel de surprinderi amenințătoare, începea pe Vreme lui în
“lumea stepelor. şi a mlaștinelor ruzeşti.
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Putere mare: sa spus lucrul acesta cu privire la Italia, şi. cu
oarecare dreptate. Turcia, de şi în împrejurări cu totul extraordinare, n'a fost în stare să împiedece așezarea ultel dominațiuni-pe teritoriul ci, şi gazetele din Peninsula Balcanică declară
că ca

a incetat

de u mal

fi Putere

federație pe base de egalitate
În Abisinia cind au fost “învinşi

mare

şi i se propune

0 con-

cu Serbia, Cirecia şi celalte.
ltalienil, toată lumea cerea o

revanşă: nu se putea ca Italia să rămînă fără răsbunare pentru,

infringerea colosală pe' care i-o dăduse Oreste Baratieri, generalul
de biroi care prea putin ştia ce înseamnă realitatea războiului.
“Şi vă veţi fi aducind aminte'de cuvintele actualului rege al Italier,'
care, visitind o exposiţie de tablouri, găsi unul înfăţişind lupta
do la Adua și, fiind întrebat cu privire la frumuseţa lui, a. zis:

Pa

„Foarte

frumos

tablou, dar

din : el

lipsesc

acel

cari

nica

dat

această înfrîngere şi aceia, cari nau făcut nimic ca să o repare“:
Vatr puteaîiînchipui ca înfrîngerea lui Varus să nu fie imediat,
şi în chip. stragnie răisbunată ? Totuşi, fiindcă atunci era o epocă
de realități, Romanii, după ce ati incercat pe o cale şi ati văzut,
că nu. merge, ad renunţat şi ai inceput lucrul” pe altă cale.
* Pe-altă cale sa inceput şi din vremea, lui Tiberiu:” e - opera,
întreprinsă de acel general roman din familia împărătească care”
poartă şi numele misiunii cei sa încredinţat. Şi iarăşi nu trebuie
să ne înşelăim asupra caructerulul operel “lui Germanicus; mal:
nouă cu “cîțiva ani numal decit catastrofa lul Varus, ea a fost:
mal muit diplomatică decît militară, creatoare mat mult în ordinea politică. Pănă atunci nu se adresase nimeni la. Germani
pentru. a-l întrebuința în contra Germanilor; politica nouă a Roinanilor faţă de teritoriul germanic şi de toate semințiile trăind
acolo va fi tocmal aceasta: de a nu-l considera pe Germani ca o:
confederație statornică, ci '-de a profita de desbinările dintre”
dinşii. Şi nu în sens machiavelic, ci fără nicluu fel de perfidie: :
Romanii își daseră seama pe deplin că Germanii nu formează o
unitate cu care ar trată de la unul singur la, altul singur, ci'că
în realitate se compun
dintro. mulțime de puteri,
care sînt de cele mal inulte ori duşinane între cele,

„naţionale“...
avînd ten-

; dinte deosebite, rivnind asupra aceloraşi teritorii, şi unele fiindastfel chiar bucuroase de u avea ca, vecini pe Romani. (tăci pe
homan, ca om, naveait de ce să-l urască, şi nici do ce să sc.
teamă de dinsul; cind sc „uita Germanul indiv idualist de la înnălE timea celor citiva coți al lul la, bietul .locuitor. din zona medite-

rancană, mic, gros, negricios lu faţă, i se păreu că, fie şi zidit în”
„zidăria războinică. a legiunii, cu ciment de disciplină, nu "poate.
formă o armată

biruitoare.

De

Romani

aveau

ncvoie însă: Ger-

manil, şi supt multe „raporturi erau bucuroşi de dinşii în Ger-.
“mania. Nu trebuie să-și închipuie cineva că era atunci la Rin,
apol între Rin şi£ Elba ura, une! lumi îndreptată, împotriva, altel
1

—
humă.. AZI

ura

între

naţiuni

dd

|

e mult mal pronunţată decit odinioară.

Atumei oportunitatea juca un rol mat mare. Dacă Germanii
umblat inbrăcatţă în pici, aceasta nu înseamnă că n'ar fi voit să
se îmbrace cu podoabe, că nu li-ar fi plăcut pietrele scumpe,
mărgăritarele-şi lucrurile de aur. Prin urmare, dacă venia în
apropiere Romanul negustor şi aducea lucruri de acestea, erati
„bucuroși - „barbarii“, şi negustorul roman a fost foarte bine primit
chiar în timp «de războaie straşnice. Se găsesc” monede romane
mal în tot cuprinsul (iermmanici, ceia ce dovedeşte că Germanii
erati gata oricind să între în comerţul general al lumii şi, prin
aceasta,în

cultura

generalăa

lumil.

Pe

de

altă

parte,

Romanii

cari plătian crai foarte bine veniţi, și Romanil întrun anume
timp -at plătit,şi în aceasta nu stătea niclun fel de ruşine!.
|
Astfel a lucrat Tiberiu, cel care mutase, înnainte de Domnie,
40.000 de Germani supuși, „dedititii“, în Galia, „sedibus asssinatis“, în locuri statorniecite şi măsurate £, și care stătuse doi ant
peste Rin. - o
Sa
Deci de la August înnainte,-de la epoca lui tierinanicus, sa
renunțat cu desăvirşire lu marile războaie de cucerire, şi sa început “o cră de tirguieli, de cumpărări, de - deșnaţionalisare îuceată, de îmblinzire a celor cu neputinţă de supus. Tot odată
se. urmă cu sistemul, cunoscut şi lui August; de a se primi tot
mal mulţi, Ciermani pe pămîntul Galiei, în “calitate de federați.
Şi era să se meargă şi mat departe: aducîndu-se cu dibăcie
» distrugerea energiei germane, nu contra Romei, ci în războaie
purtate de-Roma contra altor duşmani. Prin urmare în fasa
“întăitt se împiedecă (iermnanul de a trece granița -—, Cesar; în
lasa a doua se încearcă, a-l distruge li ul acasă —, Varus; în
fasa a treia sc recunoaşte (iermanul ca vecin permanent, cucerindu-l cu tot felul de mreji diplomatice, — Germanicus: în fasa
următoare el e prinit-eu miile în provincii, prin regiunile mai
puţin. locuite, ş şi în ultima fasă — Împărații din veacurile al III-lea
1 Noi, dacă ajungem la epoca aceia când cn plătit tribut Turcilor, parcă
ui. viu: lacrimi de durere în ochi. şi căntăn fel de fel de scuze, Îi un sentiinent foarte fnmmos,,
tar adevărul istorie e că an plătit totdeauna, şi une
ori ant plătit foarte hueurox și fără nicio stială. Stefiun-cel-Mare a plătit haraciă -Tureilor, și se plătise:şi îumainte ale dusul, Petru Aron a plătit și
„anume nu ca um ticălos, ci ca uu Dau cuminte; plata tributului ua cuprindea niciun fel de scădere, Sentimentul de onoare ele astăză în această privinţă nu exista atunci, Era tă bine să se dea o sună le bani unui popor
care ameninţa la eraniţă, odată pentrii totileauna. decit să se plătească uecontenit inijloacele militare pentru apărarea: graniţei și să se refacă tot ceia
ce rtistrug hordele, să se întreție poporaţia lăsată fără adăpost si Fără hrană
de năvălirile necoutenite, Era acelaşi lucru ca şi cun Sar apăra o cîmpie
ameninţată. de - inundație printrun dig. Ar putea să aibă cineva un senti:
ment «de ambiţie în a nu face un zăzaz pentru-că at fipeea mare ruşine să
se” urmilească înnitintei apelor? E v forţă. naturală, si te tunilești că ca să-ți
aperi bielșugul şi roada.
a
|
i
2 Suetaniu, Tiberius, $S 1, xx: EI aduce din alia proviziile ($ x),
.
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şi al IV-lea — e adus în armată, în magistratură, în consulat
chiar. În aparenţă sar crede că l-aa înghițit pe German, dar în
realitate ceia ce înghiţise Romanul era să sfărime învălişul.
elementului
a
încete
cuceririi
Ddocaundătă ne ocupăm de fasa
german, de impăcaro a lul faţă de interesele Romei, la adăpostul
ceunpahiilor fericite şi nenorocite de peste Rin, a cordoanelor de
barbari stabilite dincoace de apă.În acest timp 'ernigraţia ţerănească italică în Galia urmă după cucerirea lui Cesar; altfel nu.
se poate” explic de ce se vorbeşte o limbă romanică în. toată
Franţa,

căci, cum

sa

mal

unul

spus, desnaționalisarea

popor nu

o poate face decit. un element străin ma! numeros avînd aceiași
ocupaţie: prin urmare ca să desnaţionaliseze pe Gali, a trebuit.
să vie Romani trăind în aceleaşi împrejurări ca și dinşii, și în
număr mal mare ca el. Niumnal o emigrație italiană care să se
tindă

necontenit

către Nord

a

făcut

ca. fiecare

(ial

să

vor-

bească limba, "latină. Coloniile de veterani nu explică singure
desnaţionalisarea, şi nici faptul că au „putut găsi în orașe indivizi
aparținînd la nat multe naţionalităţi cari, spre a se înţelege, tre-..
huiat să se folosească de linba latină. Saşii vorbesc cu Ungurii. .
romăneşte în Ardeal, dar aceasta nu înseamnă că i-am romanisat,
"noi pe Saşi:se poale întrebuința o limbă de legătură cu alte,
naţiuul fără a se părăsi limba de acasă. În Austria se întrebuin-"
"tează limba, germană pentru legătura între deosebitele popoare .
ale monarhiei şi ca limbă oficială, dar oare aceasta desnaţionaJiscază -pe Cehi, pe Poloni,"pe Ruteni'şi pe celelalte naţi!, fie-şi
pe orăşeni numal? Desnaţionalisarea unei poporaţii se datorește

— încă odată — nmnat numărului covirşitor de elemente străine,

care cuceresc, sai se înfltrează: atunci cel, inulţi poruncese
celor puţini în 'ccia ce priveşte graiul, precum “cel puţini, dacă
sint pe teritoriul lor, dacă sint mal vechi, lasă celor mulţi obi- .
ceiurile şi datinile 'lor, pentru “că acestea sint în legătură cu ne- .
_xoilo naturii. Ruteanul îl face Rus de limbă pe Roininul din Bu-.
covina, dar Rominul din Bucovina îl îmbracă pe Rus cu cojocul
lui, cu iţarit lui, cu căciula lui, îi dă toate normele de gospodlărie, pentru că toate sînt. regule impuse de natura solului și coi
N
rulul. de acolo.

S'ar zice însă, de ce nu-sa început şi desnaţionalisarea Ger-.

anilor federaţi ? Cu aceştia s'a şi întîmplat în parte, cu ceilalţi
nu. Fiindcă nu se putea, fiindcă nu-era un spor continuii caro să

" determine o nouă emigrație şi o nouă colonisare. Galia cra des-

tul de vastă ca să primească toate elementele de emigrație ro-.
inană pentru multă vreme, şi .să ne amintim că emigrația trecea,

şi în Peninsula

Balcanică, care

se

deschisese

de mult şi larg

elementelor italice. Apoi, în Italia însăşi, condiţiile de viaţă ruvrală se făceau tot mai grele, şi condiţiile acestea tot mai grele :
ă dat un spor de poporaţie
într'o societate tot mal complicat.nu

rurală pentru emigrație. Franţa pe o treaptă
7

foarte

înnaintată -

de desroitare nu dă un prisos de poporaţie din causa unor anumite Obiceiuri pe care le ştie.toată lumea, şi. care vin dintro
anume” situație economică şi dintr'un anune fel de a privi
această

|

situație, economică.

Grijă întăiri pentru othant trebuia să fie apărarea “graniţei
Rinului, şi anume după principiul, amintit mal sus; că o graniţa. .
nu se poate apăra decit trecînd dincolo de ca. şi luînd acolo o bandă în stăpinire directă.
|
Și astăzi ni arată pănă şi aspectul poporațici opera îndepli“nită

pe

malul

drept

al apei:

aspectul

etnic

şi caracterul

moral

al Germanilor din această regiune. dovedese colonisarea romană.
luarea în' stăpînire romană permanentă a malului celuilalt. Acolo
e Strassburg, „Cetatea

Drumului“, odată Argentoratum, acolo Muinz-

Moguntiacum, Colonia care nu c decît Colonia Agrippiua, coloniei
Agripinel, soţia lui Claudius şi fiica lul (iermanicus cuceritorul:.
cetatea Trovirilor romanisati, esto Coblenz, Contluentes, locul de în-

tilnire a două upe. Pe tot cursul hinului, de la gurile lui pănă
la izvoare, sa făcut astfel o linie de apărare pe care saiiînşirat.
colOnil

de: veterani,

avînd

în apropierea lor tirguri care se puteai

|
|

preface în oraşe. Astfel, din clădiri, drumuri și oamenl Sa alcătuit .
un

Jimtes. militâr,

un

fel de

„zid

chinezesc“ pentru

împiedecarea

Germanilor de a năvăli ina! depar te.
,
Limes-ul represintă din punct: de vedere “arheologic uua din.
cele mai preţioase opere pe care lo-a lăsat Roma: Există persoan6 care se cousucră astăzi în Germania studiului special relativ

la limes: sume mari aut fost întrebuințate ca să fie dat la iveală
întreg, şi s'a întemeiat, un Musen anume pentru limes; Împărasul Ciermaniel

îl arată

un

călduros

interes.

aceste lucrăii su procedat cu metodă,
la locul lor, ci păstrindu- -le: unde

nu

stăteau

în

Bine

înţeles

inutind

că

lucrurile de.

legătură cu întreaga

desv oltare istorică 1.
.
Prin urmare întăi o bandă de colonisare, cu Yotoraul avînd *
cetăţi, oraşe, un lines, alcătuit după normele militare savante
„ale Rome, şi după aceasta venia regiunea socotelilor diploma- ”
tice a, creaţiunilor și înteţirilor de regi. Un rege german tradițional, care credeau că se pogoară din: zei, era atacat de un vecin.

Romă

intervenia, şi ridica un rege

"zarea, „văduvei

şi

a

orfanulul“

şi

împotriva altuia. Ea lua apăfolosia

din

tutela.

fără

dări

de seamă, ca aceia pe care Rusia sentimentală a exercitat-o faţă
de neamurile ortodoxe nenorocite.. Fa: lua pruncul de rege german şi-l duet, în cetatea veșnică,
1 Un.obiect la locul li are «le sizur o sewmhitic aţie mai sare deci ît dacă-l
inuţi

în

împrejurări

și mănăstirile

noastre

neprielice.

istorice, şi

vedere artistic, la București.

Aşa

care

-

nun

pot

avea

decit

să aibă o

ză

ruutăm

valoare

|

în.

diu

bisericile

pnumet.
de

-

.

boii

d
»

precum Anglia ica azi un vlăstar de rege asiatic şi-l, creşte în instituțiile cele- mai alese ale Londrei, 'evitind, bine înţeles, să-i
desvolte pre “mult fisicul şi intelectul, ceju ce ar putea. aduce
o pagubă "politică, și. în felul acesta se “pregăteşte un suveran

destul de convenabil pentru a nu domni el însuşi, “Micul rege
german învăţa bine latineşte, ba căpăta, chiar un nume frumos: Ia
licust, 3 d.p.—,ne
3

putea îi maistrăin- de firea ogermană? După aceasta

"la vre-o ocasie potrivită politica romană se slujiu de Italicus
“punîndu-l! înnainte sati retrăgîndu-l după trebuinţile complicatului
joc de șah al luptelor dintre Romani şi Germani. Și atiţia alții
se vor fi găsit în situaţia aceasta a lul Italicus, deşi izvoarele.
nu pomenesc de dinșil. E. sistemul pe care-l urmati Sail şi Un-”
gurii din Ardeal în ceia 'ce priveşte Domnia ţerilor noastre: tot-,
deauna trebuia să aibă întrun. colţişoi vre-un pretendent la tro-"
nul. muntean ori moldovenesc, fiii legitim ori, de cele mat nulto
ori, 'netegitiin, „popă“, „călugăr sau ostaş, “pe care-l îndemnat, la :
"ceasul potrivit, să se presinte la lupta pentru “Tron. Era doar
apărarea drepturilor, şi datoria ormcărul Stat-organisat, e să privească:0 moştenire din punctul de vedere “al legitimităţii.! ȘI
astfel

Ungurit,

Polonit,

Vurcii

ati făcut

din.

trecutul

nostru

un

teribil haos în care sau risipit cele mal multe din puterile noastre.
“Pe

urmă

mat e ceva:

nu

pot să

trăiască

două civilisaţit: una

lingă. alta fără ca și civilisația, inferioară să împrumute de la civi-:
lisaţiai superioară partea ei bună sant cea rea: haina şi mohbilele
— dacă e cas de mobile —, datinile de clădire; se ica moda în.
legăturile sociale şi se ica în acelaşi timp şi n: aşezănnintele politice. Popoarele bine oraanisate, cu deplină conştiinţă, își îndeplinesc datoria faţă de ele însele de au se apăra împotriv a. imitaţiei
sterpe a lucrurilor străine care” împovăreuză fără a. da un folos.
Celelalte

icaui

fără

conştiinţă

de

originalitatea

lor. Aşa

se face

„că ele se trezesc cu Constituţie, Parlament, administratie NAPoleoniană, Cod răzimaţ pe principiile de drept ale alter societăți.
Prin urmare nici Germanii nu puteau să scape de influenţi
culturală

şi

politică

romană.

În

timpurile

cele: vechi

Germanii

aveati regi, dar naveai o adevărată aristocrație?, şi maveau
mar ales forme politice statornice care să nu vie do la zei ŞI
de la tradiţie, ci din exprimarea liberă a voinţii lor. De la Romanti

li-a venit

şi lucrul

acesta.

Şi la Romani

era o depărtată |,

„origine divină a „imperiului, a autorităţii politice, dar, cel puţin “
în ceia ce priveşte formele, tot ceia: ce se întilnia în: lumea ro-:
mană venia din alegerea, "din consimțimîntul „poporului“. Şi li

Germani

s'a. âmestecat

această

concepție, și de la o bucată de

1 Ttalicus cra un Cheruse, fil al fetei principelui Cattilor; (ata! lui, și ci
romanizat, se chema Flavius. Maeriaruz, Ursicinu; Hortarius sîut nune ce
se întilnese la reci și rude «de regi ermani ( “egales).
:2. De şi se pomenesc principes, cari însă nu craii decît fruntași.

.)
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Sa

vreine ci au avut două feluri de regi : refă după datină lor şi regi
după imitatia romană. Multă din cei din i doua categorie erau
foarte bucuroşi că-i recunoşteati Romanii și că li trimeteai anume
semne cu care se puteai înfățișa, intocmai cum un stăpinitor
african este încîntat cînd îi : trimete Englesul, Franceşul, Germanul din colonia vecină. o strălucitoare uniforină ga măcar uu
cilindru ori un rînd de haine negre ca să poată paradă la. ocasii
extraordinare,
|
|
|
A

Prin urmare, cu moştenitorii de Tron german crescuţi la Rorna,

cu regii germani

de ordine nouă ieşiţi din alegere; constințiţi la

Roma, impodobiti de: Roma, apărea fără îndoială o lune "nouă,
care

se putea

întrehuința

pentru

interesele romane.

-

Bă

„Astfel, de la o bucată de vreme, problema Rinului pare că a
dispărut, că a fost înghițită în. ordinea politică romană. .
,Roma are acum un moment de. linişte lu Rin. Se isprăvise
problema.

germană,

cele

două

provincii

ale

Germanici
își aveati

apărătorii şi mijloacele de apărare. Si atunci, întraltă directie,
prin codrii Boemici mergeaii silinţile romane, spre Quazi și Marcomnani, poporaţie germană care a precedat pe Slavi în cadrila-.
terul

boem.

Şi Quazii şi Marcomanii

trimeteuii

către: Traci, câtre

regiunile noastre stăpînite pe rînd de Geţi şi de Daci, aceste
'două seminţii tracice. Se trece astlel prin cadrilaterul boem: de
la. problema

Rinului,” împăcată, „către

problema

nouă,

vie,

pri-

mejdioasă- a Dunării,. căcă cheia Bocmici nu e la Rin,. ci aici,
la Dunăre.
I
MI
Astfel sa schimbat de odată -rînduiala lucrurilor germane:
Roma
Sa

se alla înnainte: unci. neașteptate probleme a Dacilor.
văzut că, dacă Germanii, Boeiniet san putut ridica supt,

„Marbod, era pentru că erese răziman pe biubarii de la Dunăre.
Si neizbinda finală a Romei era firească ătita timp, cit cra o
Dunăre dușmană.
”
ÎN
e
Expediţiile lui Traian, colonisarea

urmașilor lui aparţin celeilalte

Daciei, luptele cu Cioţii

ale

probleme. De la această Dunăre

cra, să vie.însă în veaculal IV-lea, cînd, pornind „de la Lutetia
Parisiorum, de le. ectatea romană din care sa desvoltat Parisul,
Împăratul Iulian se luptă cu Francii, AMamanil și Burgunzil, cuprinşi în hotare

fixe

(Zapides terminales

Alamanorum

et

Buraga”

dionum, la Amian. Marcelin), — redeschiderea problemel Rinului,
prin 'noua ofensivă barbară,
Da
[

” În acest timp Împărăţia romană se împărțise în două: cea de

Răsăritşi cea de Apus. Granița Dunăril romane fusese bine linipezită de urmaşii lui Constantin-cel-Mare; se făcuseră: expeditii
în Dobrogea, prin Serbia ; de cite ori apăreau barbarii Goţi î
cete mică, „latrunculi“, ieșiaui oștile romane ale malului drept$i

.

|

|

+

— 50 —,

le. tincaii în friu, ridicindu-se apoi cetăți pe malul stîng al flu- viului, Se părea încă odată că Roma e liniştită: lu acest Răsărit
„ca si în Apusul unde lulian obosise pe German. Atunci a- în-.
ceput însă mișcarea stepei, care a adus pe luni în regiunile interioure ale luropel. Ilunit, de cari va fi vorba mal tîrziu, şi de
uceiu nu insist acum, ati răscolit şi împins pe (ioţă, despre cari
iarăşi se va vorbi pe larg, în legătură cu problemă Dunăril, î-zui
aruncat. în Peninsulz, Balcanică” și în acelaşi timp Sai pus în
mişcare

alte seminţii

germanice,

Ruga,

Șoiri, "Tureilingai, Burgunzi

şi toți cellalță, cari şi-ati tot facut loc către Rin. AiCă la Rin îi
așteptară pe Îtan, cu dușinani, Francil, Alamanil, Burgunzii. Şi în
mijlocul continentului cra,

deraţiel Saxonilor.

în calea lor, masa

cea

mare

ui: confe-

”

De obicei se explică această. mișcare
foarte. Uşor, mecanic :
unul mişcă pe (iot; Gotul mişcă pe Burgund, Burgundul pe
Alaman, pe Franc, şi întreaga „avalanșă trece dincolo de Rin. Ku
e-tocmal aşa: mal e Şi alt” factor. Roma dăduse cultura Germunilor, crezînd că atunel vor "Îi liniştii. Poporaţia germană însă,
so înmulţia, necontenit, nefiind distrusă de războaie continue cu
homa

ca în

trecut

și nemai

luptîndu- -se

fără întrerupere

între

sine, căci homa intervenia ca să fie pace spre a. nu resulta o
primejdie şi pentru dinsa din luptele acestea. Fiind cultură, fiind
pace, fiind Dani, prin Romanii cari venizil necontenit acolo, numărul
poporuțiel

sa

tot înmulţit,

şi nevoile

ati tot crescut.

impulsul din Răsărit singur a provocat
lericanderung, emigrația naţiunilor, ci mai
vuictul și amestecul de neamuri să. înceapă.
cele mari ale munților nu se desfac în

Atunci,

nu.

acest lucru mare,. Păltrebuia putin pentru ca De multe ori avatanşele”
urma unei furtuni, ci o

foarte uşoară adiere de v înt, orl nuinai talanga pe care a scuturat -o
nal tate 0 aie speriată, ajunge pentru ca din această uşoară

vibrație a. aiorului să sc: provoace căderea. tot mal iuto'a mase
teribile.
:
:
Deci nu numal prin [luni trebuie să, se explice mersul ctre
Riu, ci prin faptul de cultură din chiar regiunea germanică.
Astfel,în veacul

al V-lea,

în

împrejurări mecunoscule

de noi,

şiruri întregi de tiermani au trecut Rinul şi sau aşezat în cimpiile galice : Francă, „Burgunză, Suovi, Vandali, Visigoti, şi toată:
regiunea apuseană, a (ialici şi Peninsulei Iorice, a căpătat -o'.
poporaţie germanică.
e

|

MECŢIA

Tuptă

*

a V-a.

-

-

între „barbarii“ trecuţi peste lin. Unitatea franca pe
- amiîndouă malurile Juviutlui.
i

Sar fi putut crede că4 prin năvălirea dunăturii

de

neamuri

germanice cure trece hinul la, începutul veacului al V-lea, prin
urmare în apropierea anului 400:— la 406-7 —, în împrejurări pe
care „noi nu

le cunoaştem

tocmai bine

pentru

că

nu este numai

o vreine de sărăcie morală și materială a Imperiului roman, dar
şi una lipsită de. izvoare, problema Rinului sar fi desființat. Aşa
"era în aparenţă. Imperiul roman fusese în Galia şi Peninsula
Iberică; el le-a, părăsit; amindouă “au întrat în stăpînire germană. Gerinanil aceștia , erai împărțiți în ma! multe tribun:
Rugi, Sciri, 'Purcilingi ŞI alti, dar, în rîndul întăin, Sucvii, Alanii
Și Vandalil. Aceştia sc aşează po “la anul 400 în Galia, strecurindu-se de acolo în Spania.
,
Înţelegem do co sati strecurat. în Spania: pentru "că Spania
era

un

adăpost

mal

sigur în. contra

încercărilor

de

recucerire

romană decit talia însăşi. Dominaţiunea romană, am zis, e cu .
totul înlăturată, în afară de o regiune centrală care se păstrează
încă o bucată .de vrem, citeva “decenii, ca 0 mică provincie,.
_Administrată de un sef fără legături continue cu Roma; cel din
urmă. şef roman în (alia a fest înlăturat de Clovis, cel dintăiti
Teo al Francilor, prin biruința de la Soissons Şi, Syagrius dispă“rind, a dispărut cu cl orice urmă de dominație romană dincolo
de Rin.
Avem atunci de o parte pe , barbarii aceştia trecuti în provinciile romane de odinioară; pe de altă parte, peste apă, masu
cea mare a, barbarilor. Și iată. că Rinul devine, ca în cintecul
- german

minînd

din

timpurile. noastre, o apă pur

ca , Romanil să spuie doar

germană,

ră-

ceia ce at spus Francesil

şi simplu

de

după cuceririle Revoluţiei şi Imperiului prin cîntecul de răspuns
al luf Alfred de. Musset despre Rinul german: că l-ati avut cîndva
în păharul lor.
|
Deși însă sar părea deci că problema Rinului a dispărut, de
fapt ea nu putea să dispară.: Aşezarea Sucvilor, Alanilor, Van:
dalilor şi poporaţiilor germanice mai mărunte, în regiunile Galie! şi Spaniel în veacul al V-lea nu.c o aşezare: durabilă: ei
nu închid poarta după dinşil şi nu o puteuii închide. De altminteri şi teritoriul care se găseşte înnaintea noilor veniți în "Galia e aşa de vast, încit er.se pierd curînd întrinsul.
Încă de la început am observat cît de greşită este părerea «dle
a vedea pe Germani ca un element nenumărat,; de sute de mil.
„Şi milioane

de oameni

strecurindu-se

fără sfirşit. Dacă

ar îi fost,

aşa de mulţi, între altele, aşezindu-se în provinciile romane, n'ar
li cerut acel puţin pe care l-au cerut,în materia caro li stătea
mal

mult

la inimă.

De

ce.veniaui

în (alia?

Veniaii

căutînd,

nu

atit gloria războinică, nu atît prada — fiindcă orâşele ati scăpat
neprădate de dinșil —, ci, potrivit cu fasa lor de desvoltare eco-!
nomică, pămînt. „Vrem pămiînt!:“: cerea „ogor“, ager. Dacă ar.
fi fost aşa de numeroşi Germanii, n'ar li rămas un singur proprietar de pămînt roman în Galia; căci de ordinea: legală ce-li”
putea păsa! Germanii nau cerut însă toate teritoriile, ci. numai.
“să se împartă ogoarele. între dînşil și poporaţia romană: „par.
titio agrorum“, ucesta e cuvintul. Se ştie şi în ce proporție su
făcut împărţirea
- ogoarelor în cele mat multe: regiuni. Fără în„loială nu putem spune că a fost împărţirea în toate părţile aşa,
dar ştim că pe alocurea cr cerea o treime numa! din ogoare.

.

Ce i-ar Îi șilit să

ceară

așa

puţin + O considerație filantropică

deosebită care să-l facă să-se gîndească lu aceia ca „Romanil”
să nu rămînă proletari al ogoarelor! Cind cel riscaseră tot ca să;
capete pămîntul bun de agricultură, pregătit pentru plugărie; pe
care nu-l găsiati acasă 2! Or că Germanii ar fi fost atît de inferiori Romanilor, încît să se li mulţămit cu o treime și să între
astfel ca ucenicila Romani”! Agricultura, cum. era făcută de
Romani în regiunile galice, nu era aşa de perfecționată, precum
nici agricultura germană, atît de înnapoiată.. Şi decl. împărțirea
ogoarelor se explică prin simplul fapt că Germanii erai puţini.
Şi inal e ceva. Odată ce o parte dintre dinşii încunjura pe
rege sati pe şeful războinic, odată ce: altă parte cra necontenit
necesară pentru apărare,şi, chiar acei cari rămîneati şi se uşe-

za la ţară

puteai îi chemaţi

la vreme

de războiti în ajutorul

causel' naţionale, agricultorii statornici erai,
puțini, încît li ajungea o treime din ogoarele
vremea

vînzări

grînelor

care

prisosesc,

nu

cra

de sigur,
aşa de
galice. Și nu cra
vremea

agricul-

turil pentru desfacere, pentru comerţ; era o „Naturalwirtschaft“:
lucra fiecar6 potrivit cu nevoile cuser lui, cum şi teranit noştri,
pănă în timpurile din urmă, şi astăzi în anume regiuni, nu pot”

—
şi nu vreau să facă măi
hrană

şi suma

datorită

02

—

mult decît li trebuie în acel an pentru
Statului,

proprietarului

sai

arendaşului

cînd pămîntul nu € ul muncitorului. Cind astăzi deei întîlneşti
la noi o poporaţie care nu înţelege adesea a strînge 'o parte
din produs făcînd din aceasta o foiţă economică în ajutorul săi
mal

departe,

să

nu

ne

mirăm

că aceasta

ora situația în veacul

al V-lea.
Avînd însă un teritoriu vast deschis înnaintea
în trupul lor nevoia do mișcare care caracterisa
din ramura gotică mat ales, Germanii ui trecut
“sărit la Apus şi de la. Nord la Sad, ati străbătut
şi munţii

nu sînt

niciodată

o piedecă

.
lor şi păstrind
pe războinicii.
uşor de la RăPirinei
— văile

reală, mal ales cînd cinevi

are atita avint ca dinşil, —— ai ajuns în Peninsula Iberică, şi unil
dintrînşii

nu

sau

oprit nică

acolo, ci

mal

Africa. Vandalil- ai numit o provincie a
Suevil şi Alanil at fost strînși de Vandali
Vest ale Peninsulei Iberice, iar.Vandalir et
de vreme s'aii aşezat în. Attica. Dar, iarăşi,
ca

număr: 'eran atît de

tîrzii

ai

trecut în

Spaniei: Andalusia,
în regiunile de- "Nordînsișt de la o bucată
nu fiindcă „prisosiaii

puțini, încît Bizantinil i-an putut distruge,

“pe vremea lul Iustinian, înt'o singură campanie, şi ce se mai
cunoaşte, din presenţa Vandalilor' în Africa, în caracterul. rasei |.
care locuieşte acolo, cîți Berberi blonzi se giisose în. părţile unde
„odinioară. în jurul ruinelor” vechi Cartaginc, era. puternicul regat.
vandal ? În Italia încă al putea deosebi descendenţii Goţilor aşezati
acolo, dar în Africa recunoaşterea aceasta este aproape cu neputinţă. Atunci, dacă erati puțini, dacă erai rătăcitor și treceaii
merei din Galia în Spania, din. Spania în Africa, în urina lor se
făcea un gol. Dominaţiunea romană fusese odată pentru totdeauna
înlăturată, dar

în locul: dominaţiunil

romane

nu

rămîneaii

ci, ci

- puteai s ă vie soţii rămași dincolo de Rin.
Din părțile de dincolo de Rinaă, trecut pe tăcute, ca niște 0umneni cun se cade, blânzi buni, pentru poporația pe care ai găsit- -0,
Burgunzit, cari nu sai dus mat departe, ci ai rămas pe teritoriul
care pănă astăzi poartă numele de Burgundia şi odată aveu o
întindere mal mare. Burgunzil fuseseră odată prin locurile noastre,
pănă. prin părţile “lisci: “strămutați în Germania centrală, cl trecură în părțile Rinului şi. de aiel pe albia Ronului şi Saânei, în
tara care a luat „mumele lor: De ce nu sai mutat şi Burgunzii
ca-Suevii, Alanil şi Vandalir> lxplicația ar Îi în mal îndelungata
„prescenţă “la graniţa, Imperiului roman, în deprinderca mal doplină cu obieciurile poporaţiei, în frăţia mal. strinsă cu aceasta.
Burgunzil! de fapt-se găsian bine în mijlocul acestor elemente
alo- -romane, pe cârc: îe cunoștea “mal de mult. Pare curios:
Burgunzit

ut trecut
iea cîmpil

ai fost

mal

mail răpede;
Inal

mulţi;

Sucvii, Alanii, Vandalil,

cel puţini.

iar cel mulţi, cari ar îi fost îndemnați să

uşor, Sail

păstrat în aşezarea

lor. Poate

tocmul

din causa numărului lor. Cete slabe 1nu puteai urinări creatiuiei
N
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unei forte politice durabile, pe cînd un popor întreg, avînd TOS
turile sale agricole, cunoscător d6 viaţă orăşencască, nu, putea îi îndemnat, ca Suevil, Alanii, Vandalii, să treacă mal departe.
Dar nu: numa! de la Rin trebuia să vie în aceste - provincii
apusene elemente germane, ci şi de aiurea, din Italia. Sint basbati cari ai ajuns în Galia şi Spania pe drumuri foarte complicate
și au deschis în-anume .părță din -non problema Rinului, care, .
după ce fusese problemă generală germanică, ajunsese - prin ei
problema vandalică, lu. începutul veacului al V-lea, problema burîn același

gundică

timp,

prin

întinderea” înceată

a heamului bur-

gund. Şi sînt alţii, de cari e vorba acuma, cari, ajungînd pe
drumu foarte întortochiate la hotarul Galiel, ai creat în altă

.

parte problema zisigofă.

Goţii stătuseră odinioară în apropierea stepei de Răsărit
a Europei, la Ost şi la Nord de apa Nistrului. Cind at venit
Hunil, i-ai răspins în Basarabia de astăzi, apol el ai. trecut. în
tara noastră, şi de aici prin vadurile= Dunării în Peninsula Balcanică.: Visigoții în rindul întăiti, Ostrogoţil ma! răminînd în vechile
lor sălaşge. Visigotir din Peninsula Balcanică, după ce ati isprăvit
să prade în.regiunea aceasta, mal sărăcită, după ce ai întîmpinato resistență mal puternică din partea nperiulul: roman de hă-.

sărit, au început să treacă în Italia, mai slab apărată.
În Italia rînduri întregi de barbari trecuseră, și despre trecerea lor o să lic vorbă în legătură cu problema italică. Aici fu“sese Radagais vestitul şi dăduse la, 105 lupta, nenorocită pentru !
el, de lîngă Florența. Roma însăşi a avut apoi de mai multe
ori a face că seminţil germane, atrase; nu nina! de bogăţiile
orașului,

decăzut: în mare: parte, dar şi. de farmecul

cel mare âl

numelui lui, în care sc părcali cuprinse . avuțiile lumil întregi şi
o glorie fără păreche.
Vin, la rindul lor, şi. Visigoţil lut Alaric, cari se îndreaptă împotriva Romei, joacă un rol însemnat în peninsula italică; pe
urmă

se găsesc

opriți de pustiul

ţeril prădate ca şi de conştiinţă

că. şi-ar îndeplinit rostul. Decit a ataca Roma, a o face să plă-" E
tească, de două ori: prețul răscumpărării, decit. a da drunul lăcomiel

lor

în

cuprinsul

cetăți! veşnic

sfinte pentru

toate

nea-

murile (419), - decît a străbate” tot pănă la stîmtoarea de Mosina, ce alta se putea face? Să rămiie Visigoţil acolo: Ar îi.
trebuit două lucruri: ca. regil- lor să fi mal putin ambitioşi şi,.
pe de altă pante, peninsula să fie mai puţin locuită. Aici întradevăr

nu

încăpea, poporaţia:

în această

mare

de oameni

nu era

loc şi pentru dinșil. Alaric sa întîmplat să moară în alia, dar
ur maşul luia văzut de la început că sînt, de făcut două lucruri:
Sani 'să înlocuiască „Romania“, cum zicea ei, prin „Cotia“, să
înlăture pe Romani: din toate rosturile lor și să li substituie” pe
GoţiI lui. O părere pe care a părăsit-o foarte răpede: Goţil nu
erau -nici destul de, multă, nici destul de cultă și nici destul de

—
"pregătiţi

supt

raportul

G4

economic,

—

|

ei nu, craii

supt'ra-

chemată,

porturile superioare ale vieţii - omeneşti, ca să înlocuia; scă cele- mentul roman. Şi atunci ce li rămânea ? Săi iasă poate din Italia, să

se ducă în- mijlocul „barbarilor“ cari aveati un caracter germanic războinic may pronuiițat decît aceştia cari, stînd atita vreme în

Peninsula Balcanică şi ecua Italică, pierduseră, mult din energia
şi îndrăzneala de la început :: Evident nu se putea. Deci li Tămînca un

singur

lucru:

să treacă în Cialia, cu

ispita do a merge

pe urmă în Spania, cum aii şi făcut.
Urmașul lui Alaric, Ataulf, venind în regiunea aceasta, a corut mîna unel principese romane, Placidia, soră lu! Honoriu. În“rudit cu familia Împăraţilor romani de Apus; cl sa stabilit în
“Galia. Dar unde? Nu în Galia de Nord sai în Galia de Răsărit,
care era deschisă pentru aşezări de felul acesta, odată ce bar-

baril ceilalți se retrăseseră. și dominația romană nu mal func-.
tiona; nu: ci sa aşezat în partea de Sud, şi anume nu în
aceia. de drept roman, în cea mal veche-aşezare romană «lin
Galia, adecă în Provenţa,. ci în partea sud: vestică, în Aquitania.

Aquitania avea o poporaţie străveche de Vasconi
“vine numele de Gasconi, ca şi cel de Basci din timpurile
Era apoi elemente romane trecute din Proventa şi
germanice - rămase din scurgerea barbarilor pe aici.
venit și a întemeiat

regatul

visigot.

Rogatul

acesta,

(de unde:
noastre)
elemente
Ataulf a

chiar

prin:

aşezarea lil geografică, arată ce “înţelege a.fi: nu un regat ger“man, căci altfel nu sar îi aşezat aproape de Romani, și pier nu
înțelege să încalce drepturile romane, căci altfel s'ar fi aşezat
în Proventa,

şi hu

în

Aquitania.

Prin

urmare

locul” pe

care-l

«lege - Atauli corespunde exact cu situaţia sa ideală, că să zic !
aşa, cu ordinea politică ideală pe care Visigoţil înţelegcaii să v
aibă în lumea romano-barbară a vremil lor. Aa format aşa-nulmitul Regat de 'Tulusa, avînd drept Capitală un oraş vechiiă, din
timpul Galilor. Pe:urmă. ai. trecut în Spania, tot temeiul. lor
„ajungind a îi acolo, unde Vandalil, cedind pasul Suevilor şi Ala-.
nilor, ajunseseră să nu mal însemne nimic. decit o seminţie aruncată în munte. Anexa visigotă de dincoace de Pirinei "deveni
foarte grei de apărat, şi era. hotărît lucrul că leagănul însuși al
Regatulul va fi mal curînd sat mal tîrzii pierdut. față de alt
popor germanic care mar fi avut în același timp tendinţa de a
trece Divineil. Poporul acela a dat: numele, nu numa! ţerii, dar
şi poporației Galiei nouă: Francia, Praucii.
De

co n'a trecut Trancit Și ci în Pehivisula

Iberică?

Tendinţa

trebuiaii să o aibă: Spania e mult mal ferită, ca corespunde mult
neamurilor
ina! mult nevoii acesteiu de înnaintare a tuturor
germanice : sînt, mal puţine orașe, drumuri mai deschise,: cîinpil
mal întinse, păduri mai multe, “aspecte mal puţin civilisăte, şi,
cu toate că toți Germanii căutait ogoare, instinctul îi fura to-

|

=

tuşi către ţerile de păduri
şi teritoril

cu mult

- nilor; nu cra
ogoarelor 'cu

mal
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şi locui! “deschise.

libere,

fără

nico

vorbu aici, în centru
colonişti romani cari

În Spania

concurenţă

erati

a uborige- ,

şi Apus, de o împărţire: a
aproape nu existat; cra în.

toată partea, centrală, vestică, sudică, un pămînt absolut noii. De”
„ce, deci, Francil cari aveari aceiaşi psihologie, același sulict ca bar-

baril ceilalţi germani, trăind ca “dinşil în aceleaşi împrejurări de
viaţă,-— de şi tioțiL cra „mat, puțin doritori de cele decit aceşti
vechi

vecini,

de trei sute de ani, ul Romanilor

la lin

cari

erâii

Francil — avînd aceleaşi. sentimente, aceleași datine, n'aii trecut
ca și. ceilalti Pirineit?. Pentru că doar se uimpluse Spania de ceiJalţ Germani.

Francii se găsiati

între aceste

să rămiie în Galia şi să o apere, împotriva

două

greutăți : sai

celor cari vor cui

+

pe urmă, sati să treacă, în Spania, și atunci trebuiati 'să se lupte
cu acel cari se consolidaseră în această ţară. De sigur că mult
mai greti era pentru cl să încerce a birui pe Visigoţi din Spania,

plus toate fărîmăturile celorlalte neariuri gormane mal mici strînse
în jurul lor şi contopite cu ci mal tirziă, “decit a face: strajă la Rin.
“Cu atît mal mult,

cu cît. putinţa unei întreginl romane

în. Galia

dispăruse, am Spus-0, cu desăvîrşire în timpul cînd Francii se
aşezară delinitiv acolo. Şi prin urmare pentru Fran nu mal eo
problemă a Rinului faţă de Romanii cari s'ar fi întors eventual:
Romanii muriat în Italia, cu dinşil se isprăvise, și în curînd nici
nu va mal fi un Împărat în Roima, drepturile lui, după ce va îi
trimes

la, primblare

de cpitropul

săti german,

vor trece

Împăratului din, Răsărit, și, dacă era vorbă de
primejdie

ce ar veni tocmal

asupra

a se teme de o:

de la Constantinopol,

puteaii Francii

"să steie foarte liniştită. Cu Imperiul roman de Răsărit nu se. impuncati decît Hegociaţii ca. să cîştige noul stăpîn al Galici o situaţie legitimă “romanăi“, ca, să capete un titlu: do Bizani și să
între astfel în ordinca,, civilisată. Şi fincaii foarte mult barbarii
lau aşa ceva. Cutare rege, pe un teritoriu cît Galia, nu: se credea
deplin aşezat pănă. nui venia recunoaştere din partea Bizanțului,
singura, Romă care mal exista: primia titlul de „patriciu“, i se

trimetea haina, de ceremonie, şi cu aceasta omul părea mal mulfimit

decît cu

toate

cuceririle sale.

Rămiînea deci pentru. Franci
niţa împotriva

celorlalți

numi groutatea de a apăra gora

Germani

și, pe de altă parte,

de a găsi

un modus vicendi cu rămăşiţele Visigoţilor în Galia şi cu aşezarea
burgundică din cuprinsul Drovincici. "Sar mal putea, adăugi, de
și e o. întrebare de o însemnătate mult mat mică, găsirea unul
chip, de a.se înţelege cu elementele vechi. galice strînse, prin.
emigrarea în regiunea
+ care
Bretania, din Britania Mare,

vorbeşte
invadată

şi acum dialectul
de. alţă Cieimani !,

celtic :

„i D'Arbois de Jubainville, care a seris toată Viaţa luă unui dexpre Celţ,
despre așezăminte celtice, despre viaţa pulitică a t tialilor, mar îi putut da
”

,
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Situaţia, Francilor a fost netedă, cu atît mai netedă, cu cât şi
barbarii ceilalţi îi ajutaseră, cu cîteva decenii. înnainte de realisarea. unităţii france în: Galia, să înlăture cel mal periculos concurent care, în folosul
pe Huni.

La jumătatea
_blema

Rinului

lui,

voise să

chestia

Rinulul:.
.

veacului al V-lea
ca un

redeschidă

hotăritor

încă se înfățișase odată pro-

conflict între toate elementele ger-

manice aşezate peste Rin, de o parte, şi între elementele uraloaltaice, elementele hunice venite din'stepa Răsăritului. Hunil
'aă întrebuințat, un -veac ca să ajunpă de la Nistru la Rin. După
370 el erai la Nistru, la 451 abia ajunge la Rin, făcînd un
stagiu foarte îndelungat în regiunile panonice. Aşa încît se poate
întreba cineva dacă Hunil cari apar la Rin mal sint aceiaşi ca
Hunii

cari apăruseră

cu un

veac

înnainte

la Nistru. Amintesc lă-

murirea, dată la început că barbarii cari se ivesc la Rin nu înseamnă o naţiune, ci o confederație, care poartă numele elementului ce se găseşte în fruntea el. Îşa încit, cînd vin Hunii
să “ducă

lupta

împotriva

celor

aşezaţi

în

cuprinsul

Galiei. nu -

sînt numaj ci, Hunil de rasă; ci aceia tirăse cu dinşii toate elementele

germanice

și poate

şi slave

care

nu

trecuseră

nici

în

Peninsula Balcanică odată cu Goţil şi nici dincolo de Rin odată
cu Suevil, Alanii, Vandalii, Burgunzi! şi apol Visigotil. Toate
neamurile sermano supuse Hunilor vin supt fuma. hunică, supt
conducerea hunică, în interesul [Hunilor. Se dă 0 mare luptă
pentr stăpînirea zeuiunilor apusene: lupta din „cîmpiile cata-.
launice“, la Mery-sur-Scine (altă dată se zicea Châlons-sur-Marnc:
“acum se zice Mcry-sur-Seine, — fixare pentru care nu icati firește,
nicio răspundere):
Sa dat lupta între elementele germanice, unite. cu elementele
romane,

cu cele încă

oxistente

în provincie

şi cu

cele

venite,

supt conducerea. lil Acţiu, din interiorul Imperiului, anume pentru a apăra în acea împrejurare Galia. E o .confederaţie generalăa celor ajunși, primiţi, așezați, recunoscuţi de Roma, "deveniti
asămănători

cu

ca,

împotriva

lapta aceasta s'a. ales un
să înnainteze;

"celor

cari wati

lucru: nu se mal

tot restul e poesie.

răzbit

încă.

Din

putea ca năvălitoril

O confederație de barbari, avînd

în frunte pe Hunt, voiă să înnainteze, călcind în picioare şi clementele romane disparente şi clementele germanice: înfrîngerea
lor a dovedit că înnainturea aceasta este imposibilă, şi Attila sa
retras..Atunci, cum se ştie— şi aceusta iarăşi nu este în raza cercetărilor noastre de acuma —, el a încercat să resolve problema

militară a Vestului, în folosul lui şi al
Galia; ci prin Italia, dar n'a izbuti! nică

poporului
acolo, sa

lui, nu prin
întors acasă,

amănuntele pe care le-a dat dacă ar îi avut uunai mărturii antice, în luc
să aibă pe Galii de odinioară trăind sub cchii lui în Bretania, unde sint cetăţeni francesi cari nu știu frunţuzeşte de acasă,
..

N
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și a porit în stepa, lur,.iar după aceasta Hunii ai dispărut:-ceia
ce
înseamnă numail că: legătura de popoare hunică sa rupt.
Prin urmare Francii scăpasesă şi de pericolul Ilunilor: nu numal că aceia fuseseră răspinşi, dur în curînd, ca factor politic,
nu mai existaii: forma, particulară de atac către Vest pe care
„0 represintai Ilunii, dispăruse. Romanii "crai
numai în colțişorul-unde stăpînia Syagrius; Visigoţil sc retrăseseră în Spania, -

Burgunzii, tocmai fiindcă erat oameni asa de cum sc cade, nu
inal întrai în socoteală, nemal avînd vechea energie barbară.
Francii at mai întrebuințat însă un mijloc minunat ca să se.
întărească.

şi să

unifice

Galia

în folosul lor, mijloc

pe care alţii,

să fi vrut, nar îi putut să-l întrebuinteze. Toţi barbarii aceştia
cari veniseră pănă atunci, fuseseră în legătură cu lumea răsăriteană,

cu partea

de Răsărit

a Imperiului

roman, cu Bizanțul,

în

vremea cînd Bizanțul răspînditor de creştinătate era creştin supt
formă eretică: creștin arian, după eresia. lul.,„Arie cel spurcat“
pe care l-a afurisit Sinodul din Niceia. Deci eresul lui Arie era
“domn

pe suflotele

din “Bizanţ,

şi orice barbar

trecut

în Irnperiul

roman de Răsărit, dacă se creştina, se creştina arian. Apostolul
Goţilor, care a trăit în părţile noastre şia, avut ucenic la Durostorum-Silistra, aici la Dunăre, pe Auxentius episcopul, — apostolul acesta al Gioţilor, Vuliila, Ulphilas pentru Greci, de la care
sa păstrat cea inal veche traducere-a Scripturii în limba germană, scrisă în litere gotice argintate în manuscrisul care „se
„păstrează la Usala, era arian.
|
Și toți barbarii aceştia din ramura gotică,
— şi nu mal puţin
Burgunzil,
— eraii arieni. Cind aut venit însă în Apus, sai găsit
din această pricină în antagonism cu poporaţia indigenă, care era
catolică, sai, mal bine zis, ortodoxă, pentru că deosebirea era,
între arianism şi credinţa cea dreaptă, ortodoxia, pe care o re".presinta Papa de la Roma. Atunci sa întîmplat -lucrul acesta:
barbarii nu erati odioși în calitatea lor de Germani şi de barbari; »

lumea

era

deprinsă

cu

dinșii:

fuseseră

soldaţii

Romei

atita.

„vreme în Galia şi Italia, şi: aşa de puţin cra 'speriată popo„raţia- romană de aspectul feroce al Gormanului, încît felul lor de a
purta părul, barba, “mustăţile, ca şi haina, lor, încălțămintea lor,.
crai

la modă:

toată

lumea

elegantă

în Italia în veacul

al V-lea,

căuta să apară ca Germanii, şi'a trebuit să intervie un '0dict,
imperial ca să împiedece această imitație. „Barbarii“ nu cra
“nick gol, nică îmbrăcați urit, și nici aspectul lor fisic nu era răspingător, ba, din potrivă, se. înrudiaui tot mal mult Germanii cu Romanik, şi, erai bucuroşi aceştia din urmă să aibă un ginere german, bărbat voinic şi: frumos și, mal ales, util,.pentru că familia
avea astfel.un sprijin puternic. Cu toate acestea era la început
ceva care împicdeca astfel de căsătorii: era cresia lui Arie. Dacă :
.
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- barbarii ar fi fost păgân, cellalți ar fi avut mai puţină răspingere: pentru el decit o aveati pentru ei fiindcă erai arien: Aşa e întotdeauna, de la o religie la alta oamenil se
arată mal puțin dușmani decit între confesiunile: aceleiaşi religii. Dar sar zice: să nu fi rămas Arieni, să fi trecut lacredinţa, dreaptă romană! Nu se putea: eră un sentiment de onoare
la barbail să nu se schimbe; baxbarul nu înţelegea legătura cu
- Dumnezei în chip cu totul ideal, cum 0 înţelegem nol, ci ca, O legătură, de credincios faţă de stăpînul său; Dumnezeă era mal uman -* |
pentru dînşil decît pentru noi: un rege franc, în veacul al VI-lea,
fiind pe patul-de moarte a scos doar acel strigăt: „Ce e şi rogele acela, din cer care mă face să sufăr aşa, de mult pe minc,
cel mal puternic rege de pe pămînt?!“ EI socotiati pe Dumnezeu
ca: pe un rege mare, de aceiaşi esență cu al lor, dar avînd
drept și la nemurire. ŞI, aşa fiind, barbarii nu puteau să-și
părăsească arianisrnul | şi. dintrun sentiment de firesc ' devotament.

Francil . însă,

cînd

ăi

venit

în

Galia,

erai

păgîni, şi

atunci s'aii gîndit, în chip adevărat germanic, cum ar. putea resolva, areutatea această a deoşebiril de: religie între dînșii şi supușii
lor. Şi- ai făcut calculul politic: devenind și ei Arieni, Visigoţii,
Burgunzi),

trec în rîndul întăiă,

și antagonismul între cy, Francil,

şi elementul romanie nu dispare; făcîndu-se însă creştin] îîn sen- .
sul episcopului de la Roma, cîştigă foarte mult şi de-odată tree cu un pas mare înnaintea Visigoţilor şi Burgunzilor, în. ceia ce
priveşte situaţia faţă de poporul supus, Poporul acesta, * supus
avta însă o. organisaţie foarte puternică și efectivă, cu consecinţe militare: episcopul din vremea aceia era, şi episcop, era şi .
preiect, era şi coniandant de corp de armată: Creştinîndu- -se regele franc, el cîştiga de odată tot sprijinul episcopăl și tot spri“jinul singurel” Rome care exista atunci, al ltomei papale; căci
Împăratul se dusese, dar Papa trăia. Iată: colosalul avantagii.
pe care-l cîştiga Clovis: făcîndu-se creştin în forma admisă și
binecuvîntată, apărată şi răspîndită de Papa de la Roma.
|
EX bine, Clovis a făcut acest pas more germanico : întăiă a pus
la încercare pe cel doi Dumnezei, al strămoșilor şi-al nevestel
sale, Burgunda Clotildă, şi anume , într'o luptă nehotărită cu
Mamanil. Zei strămoşilor nai putut face ca lupta să se întoarcă, în favoarea lui; atunci, în conștiință, era achitat in ceia
ce priveşte

pe zbii naţional: ol

şi-a

fost, călcat

legătura faţă

"de el, şi el nu mal avea. nimic cu dinșil. Zeul Clotildeia hotărit;
Şi Clovis, la xândul săti, sa hotărît pentru zeul Clotildel.. Înţelegea Jucrurile acestea ca pe pămînt: dor Dumnezei sati bătut. în
- duel acolo: zeul păginilor şi zeul creștinilor, cel d'intăiii sa dovedit incapabil, atunci rămîhea zeul creştin, și, prin urmare, în
senin

"-chinat“

de

recunoștință,

şi. recomandat,

regele

a făcut legătură cu

a devenit

„omul dur,

el, i sa

»în-

i-a” făcut omagiu,

luind îndatoririle cuvenite. Dar Dumnezeul regelui e şi suzeranul cer6sc al naţiei, alcătuită din tovarășii, -din credincioşii
şi. din oamenii regelui; deci Francil toţi 'ait devenit creştini, faţă *
de Isus, nu din convingere, ci din sint, de datorie faţă de Clovis,
vasali mediaţă,-prin acesta, al Aceluia care devenise Dumnezeul
soţului Clotildei şi prin urmare al întregului popor al sotului:

Clotildei.

-
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Îndată după aceasta a început opera de consolidarea domi"naţiei france în Galia.
E
Mai erati în alia, Alamani, puţinii cari rămăseseră din Alamanii cel mulţi, din veacul al WV-lea, cînd Împăratul Iulian, cum
am spus, pleca din Lutetia, şi făcea atitea expediţii, cînd cu folos, cind fără, împotriva popoarelor alamanice, tot aşa de pu-:
ternice ca şi Francii. Atunci Germanii de la Nord erai Francil,
iar Germanii de la Sudul graniţei Rinului erati Alamanii. Din
Alamani, desfăcîndu-se confederaţia veche, a :rămas prea, puţin,
și într'o singură luptă au fost sfărimate rămăşiţele lor.
|
În ceia. ce priveştepe Visigoti, a fost de ajuns tot.o singură:
luptă, aceea

de la Vouillă,

lingă

Poitiers,

ca să-l: alunge

peste

Pirinei, unde ati şi rămas, Căci! şi era o foarte mare greutate să
trăiască împreună Visigoții arieni şi Francii ortodosi. Cît privește pe Burgunză, cu cari regii franci erau înrudiți şi înnainte,
sa profitat mal mult de neînțeleîntre
gerile.
deosebiţii stăpînitori
pentru a-i imobilisa, rămînind ca, pe urmă, fiil lui Clovis să întreprindă o expediţie comună pentru sfărimarea. complectă,a
regatului burgund, care a rămas: numai in nomenclatura, geografică și în tradiţia politică separatistă, în apanagii întimplătoare
pentru fiii de rege din dinastia, lui Meroveii.. Într'o singură ciocnire, la Soissons, -mal' de mult, Syagrius fusese învins,.și se is-

prăvise astfel şi cu cea din urmă

rămăşiţă

romană

din

Galia.

Şi astfel iată că de odată Galia sa prefăcut în Francia, în Terra Francorum. Căci „Francia“ însemnează atîta; -cucerirea,
francă, moşia poporului franc; iar nu Statul franc.
„ Noţiunea de Stat.nu se formase pe atunci, şi nici nu aveati
nevoie barbarii de dinsa. Statul i-ar fi jignit; el ar fi fost o le-

gătură

care

ar fi împiedecat

individualitatea

germană

de a se

manifesta. Prin urmare Francia“ era posesia poporului franc: în

rindul întăiă a regelui

şi a celor

cari o cuceriseră

alături

de

'dinsul. Era o posesiune, transmisibilă la urmași în orce proporţii
și hotare, așa cum ar fi fost aurul și argintul, pietrele scumpe,

arnele cîştigate în luptă.

.

.

„Dacă w'ar fi fost această, părere, problema Rinului cra isprăvită, fiindcă de dincolo de Rin nu mai putea să vină ni-i!
meni. Astiel, la anul 511, la moartea lui Clovis, problema Rinului ar fi fost cu totul închisă în sensul acesta, că Spania .
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Qevenise

Visigotia, Alrica

de Nord, Vandaia,

ranciu

Perspectiva “unel

nouă

năvălini

jur Cralia rămăsese

cra exclusă.

Dar Gennanil din Ciermania? Întăit nu toată Germania era
germană. Elementul german se întindea numnal pănă la Elba, --dacă so întindea. Şi “Germania nordică avea atunci poato în
semnătatea cca mal mare. Ce înseamnă astăzi iutiuența “cure
vine de lu Suedesi, Norvegioni,. Danesi în viata generală germană?- Prea putin, -- pe cînd atunci Norul, care nu colonişase
încă

nici Normauidiu, ce se

va

crea

cu

elemente

venite

de acolo,

nicl Anglia, nici Sudul Italier. unde a. fost iarăşi un Stat nor
mand, Nordul acela era plin: de oameni, mult. mal plin de oameni ca acut, Cind fiecare popor, dacă mare vaste legsătuarr de
negot şi bani multă, ieşiţi din industrie, trebuie să se hrănească
ami mult cu ceii ee uiiseşte pe teritoriul lui, şi nu 1nul ales cu

ceia ce poate luu ce la alţi. În ficeare toamnă corăbiile:
manilor veniati spre Sus, când sv culezeai giinele, și ls

No.
acdlu-

ceai ucaşă, şi toată iarna mincat din pinea altor locuri şi
beat vinul altor țeri. Ostul german nu exista: Berlinul de as-

tăzi

se găseşte: pe un

teritoriu slav. Poate localităţile germane

cu finala „au“ alte], în nermţeşte: poiană, loc deschis) vin dintrun niune slav în r. Jar toate numele în -bu: e unu sînt altceva
decit așezări făcute în vnbra unei cotăță ? Masdebure, etc. şi
ele nu fie decit să pomenească felul cum a fost întemeiate
în cursul unel cuceriri tărzii, şi nu nurmnal usnpra unor elemente

germane.
Massa -gerinună

necucerită

Rinului, cari, la urma
“încă

pe

teritoriul

se comptinez

din lrisonă,

la gurile

urmel,- erati câteva. mildle Frane

sii moşilor,

trăind

din pescuit

rămași

și piraterie, for-

mînd mal mnult o individualitate economică decit o nationalitate.
Prisonil aceştia, ascunși prin insule şi: prădind Mările vecine, crai
mal jereă de supus, tiindcă nu-ă i puteari găsi. EI aleătuiaii la gu„rile Rinului ceia ce un fost mai tărziu Cazacii la urile Xiprulul
“şi apol la ale Donulul!. Mal erai apol Puriugil. Împotriva
acestora sau dat-lupte “pănă -toarte tărziă.. Turia erati mal
„mult oameni din pădurea nedeschisă încă pentru cultură, şi iarăşi
forma

tională.

prindeau
seră

mal mult,

După

o unitate

aceasta

mai ami

vechea

ca duşmani

rolicie

tevocrralică

și mat. ales

decit

şi econoinică

crai

însă

decit una

Saronii.

o natie: erati o religie. Saxonil

sir: imoseizeă

zermnană,

al braneilor, tocinut «le ucciil.

şi. trăia

Nile

EI cu-

păstradeosebit,

!

1 Cazacii re ln Ni ipru a fut cei Wimăiii,
Era fuarte puţină: cu toate
acestea demă şei nui puteai supun: Pole
zi line riul turceze, Prădati
"pănă și suji ochii Sultanului. Frati ua papor nesupals, „varabonl”, Și Giutre
uonini plecati mulţi - din Mohluva ca să se facă si ci Cazaci, e” ce nui
puteai supune > Tiindcă su ezui să între _corătiile cele anti ale Ozinunilor
Ă
:
prin smircurile Niprului,
-

Pi

—

ŢI

Prin urmare, Frisonii nu erau să-și luse “pescuitulşi pirateria
lor pentru ca să “treacă în Galia, Turingii nu erai să-și părăsească pădurile şi vinatul, iar, cît priveşte pe Saxoni, el aveati
groază de limita. Rinului: de la. Rin începea creştinismul, religia aturisită. De alttel Saxonii nici nu crai așa de numeroși, .
de vreme ce. a fost în stare. Carol-cel-Mare, în cîteva, expediţii, nu să-i distrugă, dar să-l împuţineze așa de mult, încît pe” urmă
„elementul germanic din Apus a trebuit să vie să coloniseze regiunile.
din Răsărit, ae NE
Deci Sar părea
francă. Iată însă
arm spus, Francia
se putea moșteni.
_turt la moştenire.

că problema, Rinului sa. isprăvit în unitatea,
de ce nu: putea să se isprăvească. Precum
nu era un Stat, ci o moșie, o posesiune care
Orlcare din fiii lui Clovis avea. aceleași drepPrin urmare, îndată ce a murit Clovis, nu.maY

era un Stat, ci” atîtea regate ciţi copil avuse mortul, și trebuiaă
să

aibă toță partea lor şi

regi.

Hotarul

unul

astfel

aveau
de

dreptul

„regat“.

cu

toţii să lise zică:

se făcea

în

chip

foarte

curios. Ceia, ce ştim despre ele e din dor singujl cronicari: Frodegariu și Grigore de “Tours; dacă însă am cunoaşte amănunte,
um vedea că fiecare moştenitor a căutat ca în partea lui să fie
şi cîmp, şi pădure, şi baltă şi vie. Întoemai Gum, la moartea, unul:
părinte, dacă fiii yreaui să trăiască la ţară, împărțesc moşia -aşa
ca niclunul să nu fie lipsit, pe cit se poute, de avantagiile fe-

lurite-ale unei exploataţiuni rurale.

,

i

Iată, deci, pe Franci, din causa acestei concepţii, aruncaţă În-

trun

haos

interior

desăvirşit.

;

De două ori, odată în veacul al Vl-lea
Vil-lea, s'a refăcut mâterial — căci ideal
niciodată, cum nu se putea desface nici
tară. Dar nu din causa ideil politice, căci
pe

|

şi odată,în -veacul-al!
ci, nu sa putut desface
poporul-- Francia” uninu o aveai, am spus-o,

acea vreme, ci din causa hasardului. Se băteati între dinşi! aceşti

irată, nepoți, veri, —veră
Yiecare

avea

tendinta,

întăiă, veri al doilea şi așa mal departe.

— nu

de

a reconstitui

Francia

unică,

ci :

«le a-și face cheful împotriva celuilalt, de a. smulge teritorii şi.
pradă. Şi războiul era. dus cu o înviersunare nespusă. Gîndiţi-vă
numai la acea tragedie u Fredegundei şi Brunchildei, cele două
„regine care represintă în -tendinţile lor ura. întregii lor familii —,
tragedie "care stăpineşte o bucată, de vreme istoria, Galiei france.
Giîndiţi-vă la acel regi cari, ca să isprăvească odată cu nepoţii
lor, îl apucaii de picioare şi li trivia. capul de părete. Aşa se
întîmpla, mal mult din pricină dramelor, asasinatelor dese; ca,
la un, anume moinent, din toată familia să rămiio unul singur. *

Şi așa a fost supt Clotar şi supt Dagobert, regele 'care a rămas

ca un bun

bătrin molii în legenda lui „le

bon roi Dagobert.

Va, să zică, în veacul al VI-lea unul, în veacul al VIi-lea altul, -

se întimplă să iea —ca nişte vrăzăşi de lu noi, în minile cărora,
din lipsă de alţi urmași, sar fi adunat toate „părţile“ -- întreagă
stăpînirea asupra moştenirii lui Clovis. Dar şi aceşti miel stăpinitori

asuvra

moşiei

„l'rancier“

sînt

cu

mult

prea slubrea

să

încerce o ofensivă «dincolo de Rin. Şi,pe de altă parte, nau de ce să încerce această ofensivă. Suxonil nu-l tulbură, iar cel cari.
erai în dosul Saxonilor: Slacii, numai rare ori şi în forme trdcătoare, sint primejdioși, nu penitru granița de Răsărit a regă„tului franc, ci doar pentru negustorii franci rătăciți pe. pămîntul şefului slav Samo, conteinporanul lui Dagobert "blajinul. Prin _ur“mare provocare de acolo nu venia. Scaunul episcopului din Roma,
care putea să se servească de Franci împotriva dușmanului păgin,
e în completă lincezeală şi decadență pentru foarte multă vreme.
Prin urmare nici Răsăritul.nu ataca Apusul, nică Apusul n'arvea
interes

să atace

Răsăritul,şi

graniţa Rinului rămânea astfel o gra-

niță sigură. Rinul se uăsia cu totul în stăpînirea kraneilor. lar
seminţiile din Răsărit nu putean veni. pănă la Rin căel erati răs- pinse în interior:
se chiamă şi acum lranconia o regiune din.
Germania. care nu e regiune renană,ci una destul de depăr„tată,.—- Saxonia fiind azi partea de la Nordul munţilor Boemiet,
Băvaria nu ce decit o formaţiune din moştenirea Francilor întrun
anume

moment, prin duci merovingieni

ajunşi

ncatimaţi.

Pe Buc

varesi, pe Daioarii, nu-l întîlnim formînd o unitate germanică
decit:pe vremea lui Carol-cel-Mare şi a urmașilor săl. "Atunci în” mijlocul Francilor chiar se crează antagonismul care
deschide din not: chestiunea Rinului. Acest untagonism se iveşte,
şi tot creşte între Neustria şi” Austrasia. Austrasia, însczunnă.
„„Oesterreich“, Neustria --teritoriul apuscan ul Franciei. În crearea
acestei noi forme a problemei Rinului
— Neustria la Apus şi Austrasia la Răsărit— se manifestă însă tot cele două poporații
vechi: Neustria cuprinzînd pe contopiţă, pe Galo-Romani, iar
Austrasia
pe Germanii puri cari San unit cu cl, apoi şi pe Saxoni.
Trebuie să ne' oprim asupra 'caracterului acestor două jumătăţi
ale lumii
Li

frarice.

„
.

,

|

i

o

OTECȚIA
a Va.

-

Luptele dintre Austrasia și Xcustria. Noua dinastie carolingiană.
Carol-cel- Mare în luptă eu Sazonii. Soarta moștenirii sale.
În această

lectio: vom

cuprinde

to ată

desvoltarea

pE <care

o:

iea, problema Rinului de la pronunțarea caracterului «deosebit al
unei Neustrii, lu stinga Rinului de o Austrasic, la dreapta apel,
pănă la tratatul acela de la 312 din Verdun, în care pentru întăia oară se încearcă au se da o soluţie diplomatică acestel
chestii a Rinului.
"Va să, zică întrun anume moment avem în organismul politic
odată

unitar

al

Francilor

două

jumătăți

dușmane.

Chestia, Ri-

nului revine, nu în afară de Francia, ci în mijlocul el; ea se taie
între două organisme politice france.
Acun, chiar lu stirşitul locţier trecute spunoam că trebuie să
ni lămurim întăi ivirea unul antagonism între Neustria şi Austrasia. Cărul motiv i.se datorește. acest untagonism atit de Dro- .
nunțat

încit,să

poată

du naștere

la un

şir

întreg

de războaie,

la crime îngrozitoare, la. oprirea în loc pentru multă vreme a
desvoltăril Doporulul franc şi produce întrun anuine moment
o schimbare de dinastie, — lucru care li popoarele gernane era,
de cea mai mare însemnătate, fiindcă regir se coborau din ZO aşa .
incit nu detronal pe regi, ci oarecum po zeul care prin cine ştie
co legături nisterioist cu pămintul a dat. început dinastiel care
stăpineşte :po

O problemă atit de importantă ca antagonismul dintre Ausfrasia şi Neustria, care explică: multe: lucru ce altfel ar părea,
- incidente personale între cutare rege și cutare altul, între cutare
maiordom, maestru ul palatului, şi. “câllalt maiordom, do cealaltă
parte a Rinului, trebuie 'cercoțată, în elementele chiar care 0 Tidică

întrun
Li

anume

moment,

|

!

Neustria. este,

— an

zis, —— pentru

ocine

se opreşte asupra

ci, 'inal mult un teritoriu roman decit perinan, pe cînd Austrasia,
este un teritoriu absolut german, cu tendinţe 'de Gposiţie îm-

potriv a Neustriei toemai pentru .că aceasta nu e.destul de gerinană. Prin urmare

Neustria nu

represintă „Francia“ autentică, ci

„Francia“ aşa cun
a fost. schimbată în “cuprinsul Galiei romanisate.
Austrasianul are însă tipul germau care na fost schimbat de
atingerea aceasta cu elementul roman, căci, dacă a fost o atingere,

ea nu cra atît d6 importantă ca să înodilice însuși rostul lui
naţional. Neustrianul locuiește mat mult în orașe orl în sate ca şi
„oraşele; cea mal nare parte din orașele Galici,în fonna dată de
- Romani, trăieşte şi acuma. - Viaţa galică „însăși presupunea cu
mult mai multe cetăți decit 'sate; adecă se dădea cetăților o în-semhătate mult mai nare decit însemnătatea satelor răzlețe: EI
bine, şi după cucerirea de Franc a teritoriului galic însemnătatea mare. rămîne totuși- supra cetăților şi așezărilor in Caro
“oamenii sint strinși unii lingă alții şi trăies e după anumite norme
cetăţeneşti»
Dacă ar Îi numai aceasta, şi încă ar A de -ajuns ca să oxplice

ivirea caracterului Neustrianuluj, cu totul-deoscbit de caracterul
Austrasianului,

acum
langes,

autentic german...

câteva decenii,
ale cărui

uh

nare

teorii ati tost

Dar

nu

e numai

învăţat francez,
socotite

de

atit:

încă

de

Pustel de Cou-

mulţi

la început

ca

puradoxe, sa ridicat împotriva părerii vechi că; venind (termanil
în Galia, întrun: număr . covîrşitor, at adus cu "dinși, nu nuimaă
acest contingent nuneric, -dar şi niște obiceiuri morale care uit
transformat cu “desăvîrşire luinea galică. Înnainte de Fustel de
Coulanges,

înnainte

de protestarea “ur violentă

susținută: cu un

talent deosebit și pe basa unei informaţii enlese. de-u dreptul lu
izvoare, se socoția că lumea romanică din (alia era o lume cu
totul stricată şi de odată ar fi .venit Cernanii aceştia cari ar
îi adus cu dinşii concepţii politice dc libertate cu totul superioare, legături de credință de care Romanii degenerată şi Galil
“romanisaţi

pentru

degenerare

nici

n'aveari ideie,

că" moravurile

rele din lumea romană, care nu puteau să fie decit rele; fiind ale
unci lumi vechi —ceia. ce, de fapt, e absurd -- că moravurile acestea
rele ar fi fost înlocnite astfel de-odată prin moravuri bune. Fustel
de Coulanges a arătat, nu numai că nu e logic aceasta, dar că ninic din izvoare nu ne autorisă a admite accastă părere. Germanii
ati fost putini, şi am adus argumente pentru'a arăta aceasta; Germanit au avut fără îndoială calit: ati potrivite stadiului lor de civilisaţie şi rasei lor, dar Romanii, pe lingă multe defecte, — şi Galil
romanisaţă impreună cu dinșii, — aveai însușiri corespunzătoare e şi

rasei lor şi stării de civilisaţie, “gradului

de cultură

în care se

văsiaui. Prin urmare, teoria acei asta, a Germanilor copleşind”
totul și schimbind totul, a trebuit să fie - părăsită după. expli- -

caţiile atit de luminoase ale lui Fustel de .Coulanges.
7

.

Cornianii at venit: în astfel de împrejurări, încît în multe lo-:
curi el at fost majorisaţi, şi. materialmente, şi moralmente, de
elementul autohton. Chiar dacă nu-ar fi fost atit de HNUuneros Şi
de cult elementul găsit de Francă, Burganzi, Visizoţi în Galia,
totuşi elementul ucestu trebuia să aibă o adică intluență trans-

formătoare asupra. lor. „Trastormatorii“ mai putini şi mar putin,
avuil se prelac totdeauna în transformați, și iătă de ce: Mţii
- erati mal vechi pe pămîntul acesta, şi caracterul băştinas, uhoricen al unul popor îl dă totdeauna. .o intluență colosală asupra
“poporului care i se suprapune, şi-chiar dacă poporul băștinaş.

"este interior din anulte puncte

de vedere: “si

anume

pentru că

orice popor care stă pe un pămînt, capătă experienţa acelui pă-,
unînt şi, cu cit trece mul inultă vreme, cu atit experienţa: o inai
desi Avîrşită, şi cu atît legăturile dintre pămînt și dintre om se »

"fac mal cu “neputinţă de desfăcut. Prin urmare popoarele băş- tinaşe sînt popoare mult mal acomodate faţă de părnîntul acela;
cine vine pe urmă trebuie să ceară cheia acestei acomodări, .explicația acestei adaptări de la acei cari sari acomodat şi s'au
adaptat, Cine întră de-odată. înta'o casă străină trebuie să întrebe
e curente şi neplăceri sunt, şi ce mijloace trebuiesc luate ca să
ivai iscă, apoi comod în. acea casă. li bine, Romani! aceștia nu
numai

că

erai

numeroși,

nu

numai că erati culți, dar, prin faptul

că ci erati de mai multă, vreme acolo,
torii celor cari uit venit pe urnă.

trebuiau să fie
,

învăţăĂ

Așa încît întrun ahume moment (ie rmanii, rasa dominantă,
rasa. despreţuitoarp,. rasa care de sigur ar fi dorit să rămiie cum

fusese în momentul cuceririi şi înțelegea orice. schimbare
scădere față de chemarea: că, sa trezit romanisatăi.

ca o

Interv enind. și trecerea, Francilor la creştinism, romanisareu s'a

făcut încă Și naă răpede. Am
bucuroși

ssă

se

încusere: uscă,

spus că multi dintre Romani erai

cu

(iermanii,

căci

aceasta

li

dădea

o situație superioară. celei pe care o uvuseră înnainte. Mal adăugiam un lucru: rolul mare. al episcopilor: el erati şi comandanți de
cetate, și șefi de districte; totul cra acolo supt ascultarea. lor.
Episcopii se alegeaii li început dintre Romani, atita vreme cât
Francii nu trecuseră la, religia creștină aşa cum o mărturisia Papa
do la Roma; îndată ce Francilau devenit însă creştini catolici, natural

că aristocrația

pentru
„Săşi

francă

a căutat să -puie mîna

că cra gloțios să fie cineva

a trecut

în stăpinirea

Francilor,

Cpiscop.
şi astfel

Atunci

pe episcopate,-

Biserica în-

contopirea

dintre

navălitori şi năv aliță a căpătat încă un motiv nai mult pentru
a se desăvirşi.
Unind deci toate aceste motive, se va tintelegă foarte bine
“cum Xeustrienii, întrun anume morme ut, represintati o fasă nouă,

„romanică,
depliniati

în desvoltarea: elementului “frane. Austrasicnii nu înnicluna din aceste condiţii; nictunul din 'aceste 1no-

-
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tive nu trebuia să treacă la, fel, fie în limbă, fie în aşezăminte,
„He în locuinţă, fie în concepţiile politice, dincolo: de Rin. În
afară de o bandă de teritoriu foarte îngustă, de o parte şi de
alta a apel, încolo elementul romanic
nea aceasta; Germanii erat cel mal

nu se întimeşte în regiumulţi, elementul romanic

fiind aproape cu desărirşire disparent. Austrasienil represintau,
bine înţeles, nu o barbaric, ci o cultură specială natională, înbogăţită fără îndoială și de elemente romanice, dar "numa! înnbogăţia. Aşa încît Austrasienil aceştia își zic Franci şi sint
Prancr; Neustricnit îşi zic și mail departe In
L'ranci doar pentru că a fi:
„Frane“ constituia o superioritate faţă de elementul roman—
„Francul“, liberul, nuvea stăpin; el era cuceritorul, — dar lranci
nu

mar sint în calitate. de. multă

vreme

în Vest: dovadă

şi an-

tagonismul acesta. În Neustria sc uita limba germană -și se Învăţa limba latină vulgară, aşa cun limba latină vulgară er
vorbită de Cali. Şi ideile politice sint păstrate şi în limbi pe care,
-o vorbeşte cineva, și transmise prin ea. liecare limbă are o logică
specială, care, „pornind și ca din anumite motive mail vechi, intluențează toată. vi iața omului. Germanul, care pune predicatul la
capăt,

întroduce 'o tensiune a minţii

în orice

vorbire. şi în orlce

scriere a lul de care cine nu obișnuiește a vorbi aşa e incapabil:
Latinul, care-şi construieşte după alt sistem frasa, înseamnă şi în ea
anume obieciurr de cugetare care pot să se transtor me Și în aşezăminte, şi odată cu limba el comunică altora şi tendința către
un

anumit

sistem

social

și politic -.

|

|

Prin urmare, Neustrienil cari vorbiati latineşte
la o bucată de vreme să-şi cugete latineşte.
În afară de faptul că Neustrienil
să

capete

însă

și pe altă, cale

aă

se romanisaseră,

concepţia

romană.

ajuns de
ci trebuian,

Care

era

con-

cepția romană în ceia, ce priveşte ordineu publică 2 Aceasta: stăpi„nirea de un singur
cirmuire se întinde

Împărat, care şi: 'cîrmuiește
pretutindeni. Cirmuirea nu

de fapt şi a cărul
se exercită prin

presența lui: " Împăratul poato să fie abşolut nevăzut în toată
viața lui, şi, cu toate acestea, în construcțiunea. Statului roman,
cl va putea face să se simtă autoritatea lul. în orice coli de țară:

-«

1 Cum e limba uni popor, ajunge să fie de la o îmeută de vreme şi alcătuirea lui xocială şi politică. Grecul, care voria în largă perioade se deosebia esențial în ceia ce priveşte 'concepțiile de popoarele simple care |
vorbese în propoziții de cîteva. cuvinte. Ștorțaurea artistică care trebuie pentru ca să clădeşti o trasă armonioasă în rostire şi plăentă cînd o vezi
scrisă, modifică pe on cu totul înnăuntru, şi.orice va crea el, potrivit nGcesităţii ui interioare, vi fi astfel, Să păstrăm deci acest adevăr că în lila
unui popor se “cuprinde, dacă nu-şi amume idei politice, dar de sigur anume
tendinţe politice. Limba latină cuprindea tendinţe politice, cra un instru-"
ment de propagandă politică: sutietul, datinele naţionale se întîlnesc de o

potrivă şi în limbă ca și în aşezzămintele corespunzătoare,
e

+

|
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Poate fi suveranul bolnav, silit
Şi cu

toate acestea

să nu se înfăţișeze nic! Ja Roma,

suveranul acesta retras, ascuns, va

face să se

transmită puterea lu pănă şi în cel mal depărtat sat. de hotar “
din cuprinsul lumii romane. De ce? Din causa mecanismului .
desăvirşit al administraţiei. La Germani aşa ceva, nu exista. La
sermani regele e de ordin divin. ŞI ducele de: ordin. personal:
însuşirile lui personale îl recomandă a fi duce, a fi conducătorul
armatel.

„F uncțţionar“

lu Germani e o noțiune. absurdă,

ar fi ecu

mai mare înjosire să se consirlere cineva ca funcţionar: pști credinciosul cuiva, fiindcă i te-al închinat, îl respectă, recunoşti suporioritatea

Jul; eşti tovărăşul lui, omul

lui, fiindcă

ay crezut, că

e bine să subordoneză acţiunea, ta războinică actiunii” lui, dar
“mai departe Germanul nu „poate să meargă. Să-l controlezi, să-l
porunceşti, aceastu-l revoltă. Atunci iată că de o parte e Nous-:
trianul care înțelege tot mal mult legalitatea şi tot ceia ce este

în legătură cu "legalitatea în

felul roman, atlată de” el, şi pe' de

altă . parte

nu

Austrasianul care

felul german. .În aparenţă —
palatului,

duci,

conți,

poate înţelege

pe rege "decît în

ce aceiaşi lume.

— contele

Regi, magistri

nu înseamnă

decît

tovarăș

ai
de

luptă, iar ducele conducător de-războit, — întîlnim şi de o parte

„

ŞI de alta, şi cu toate acestea într'o parte el înseamnă un lucru,

iar în altă parte alt lucru, cu desăvîrșire opus celui dintăiti. Si
atunci iată că începe conflictul acesta. pentru stăpînirea. Rinului
între Austrasia și Neustria şi din motive politice, atit de adinci.. .

"încît

ele

vor

poporului

ţinea

secole. și vor determina

întreaga

istorie

a

moment

o

franc.

Să ne cîndirm

la. tentativa

pe “care

întrun

anume

face magistrul palatului din Neustria, lbroin, de a stabili, în a
doua jumătate a secolului al VII-lea, «um fel de regalitate germană
care ar fi să samene foarte mult cu Guvernul imperial din Roma.
Ebroin represintă spiritul noi în Neustria, el: înţelege ca regele .
să fie cu adevărat rege; el vrea o serie întreagă de, faneţionani |
cari să guverneze tara; ; independenţa nobililor vechi, a marilor fumilil germane, îl supără. Atunci se ridică împotriva lui episcopul
Leodegar, care represintă elementul cellalt, al viitoarei feudalităță
, germanice,

adecă,

elementul

aristocratic

gorman.

Care

nu

vreu

să

cedeze. Se dă-o luptă foarte îndelungată care se isprăveşte prin
înfrîngerea absolutăa lui Ebroin. Și, cînd Ebroin a fost învins în
această, luptă de episcopul de Autun „Leodegaar, a tost biruit nu nu“mal el ca; persoană, dar « fost, biruită în același timp “teoria de
Guvern

neustrian,

roman.

Şi se

putea

aştepta

încă

din

acest

moment că va veni o vreme cînd Austrasienil nu se vor multămi
“numai să se apere împotriva. influențelor din - Neustria, dar vor.
„căuta,

să o.supuie

pentru

a o germanisa,

pentru

a reintroduce

„principiiie de guvern adevărate, pe câre fraţii lor le părăsiseră!.
_+ Nu-mi ascund că scriitori nai noi nu vrea să recunoască această oposiţie de principii, dar nu văd prin ce ar lezero înlocui decît prin explicaţia de cuv inte a ., „ncastimpărului aristocratic“.
|

Așa încît, în momentul „cînd Ebroin și-o parte din Neustrieni
vor să introducă rostul politic roman şi la elementul franc

rămas dincolo de Rin, se redeschide chestia Rinului. Ebroin e învins.

Revanşa, Austrasienilor, care tinde să întroducă supremaţia, germanică la Neustrieni, va redeschide chestia Rinului, însă de la
Răsărit. Acolo în: Răsărit apare atuncl familia aceia bine Înzestrată de Ileristal, — Pepin de Heristal'—, care familie, după co
își întăreşte situaţia, în Austrasia; întrun” anume moment nici
”
nu mal simte nevoie de rege: nu mat alege un'rege.
.
lui
vremea
pe
roman
Imperiul
în
E acelaşi lucru care s'a petrecut
roman,
Imperiul
căzut
a,
Cind
Odoacru.
lui
a:
şi
Augustulus
Romulus
nu s'a dat cine ştie ce războiii, ci a fost numal îulăturat un Cesar, şi
nu s*a ales altul în locu-i. Tot aşa şi la Austrasieni: regele acesta cra
supărător prin faptul că ar fi putut să aibă iarăși pretenţie de dominație în sersul roman;

atunci magistrul palatului, maiordomul acesta,

a „uitati să aleagă un rege la dispariţia altuia, şi puterea sa aflat
numai în minile lut. -Atît de puţin însemna în acel moment a fi
rege, încît lumea nici n'a băgat de seamăcă la şolemnităti nu
„mai apare mutul. îmbrăcat în purpură şi purtind o coroană.
Atunci maiordomul, represintînd principiul acesta de..guvemare
axistocratică, de libertate germanică, rămîne singur. Dar în
același timp își zice: Francii se consideră ca-un singur popor,
consideră moştenirea lor ca o singură moştenire; atita vreme
cât va exista Neustria, stăpînită de ali principiu, cine ştie co se
poate întîmpla întrun anune moment! Deci Neustria trobuic
cucerită: pentru ca ilusia cu privire la putinţa unci dominatii
după sistemul roman.de o parte şi de alta a Rinului să nu se
mai poată ivi niciodată. Pepin trece întradevăr dincolo de Rin, se .
dă lupta cea mare de la 'ostry (687), care înseamnă biruinta
desăvîrşită a elementului german asupra eleinentului roimanisat
- .
a
din Galia.
“Problema Rinului deci nu mal apare de aici încolo în formi
în care a existat: pănă acuma. De acum rămîne, în cuprinsul
Galiei, de făcut doar opera de unificare. În Neustria chiar, stăpînește spiritul austrasian; stăpînește familia care în Austrasia
„a ajuns să exercite autoritatea supremă și căreia îi lipseşte numai
coroana ca sădea.regi cu adevărat. În margenile acestei Neustrii,
prin Pepin de Heristal, prin Carol Martel și prin Pepin-cel-Scurt,
fiul lui Carol Martel, care,acest Pepin.va fi şi rege, prin aceşti trei

represintanţi al familiei austrasiene biruitoare, caută să se stabi-

Jcască întăi unitatea galică: Unitatea galică pentru Prancl se staDbilise-de Clovis; unitatea galică pentru Austrasieni se stabiN
leste de Ileristali. .
|

E, astfel, opera

luă Clovis

acelorași duşmani,

care se săvîrşeste din noi, nu împotriva

ci a unor" dușmani

cari ocupă cam acelaşi te-

a

,

x
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- ritoriu. Între dușmanii aceştia este unul mal ales foarte resistent. :
Sar fi crezut că după cuceririle lui Clovis n'a mal rămas nicio
urmă

de

separatism

în Sudul

Tranciel.

Fi bine

nu

ce aşa. Acum,

_cînd se pregăteşte o nouă regalitate, cînd Pepin, cînd fiul şi nepotul lui stăpîn6se în Neustria, Sudul este reculcitrant, Sudul acesta
care represintă. elementul roman mal puţin amestecat şi elementul foarte vechii vasconic. Prin urmare, în Septimania gotică, — partea de Sud, din spre Narbonne, — în Aquitania vasconică şi în Provența întîlnesc acești Austrasieni resistență.
-_
ȘI resistenta aceasta e întărită încă de ceva. În Spania ai pătruns

de la o bucată de vreme Arabil; Arabii „aceştia ati răspins pe
Vasconi în muntiîn vremea cînd ci crează apoi acolo în munti
o regalitate, De alminterea, cuvîntul de rege are un sens foarte
genctul:

a Îi rege

nu: însemnează

d stăpîni

un, teritoriu

întins:

poate fi cineva rege şi peste un grup de sate numai. E vremea:
cînd apare regalitatea Navarei şi Asturici, din care se va
- formă mal tărziti regalitatea. spaniolă. Chiar faptul acosta: că
Arabii, venind din Africa, ai pătruns în Spunia ocupînd cîmpile ci roditoare în grîne, că au Tăspins elementul aborigen şi
în același

timp

elementul gennanic, visigot

rămas în | Spania, tre-

buia. să “creeze o greuiate Austrasicnilor.
Pentru că pribegii
aceştia din Sudul și centrul Spaniei, gonitţi: de Arabi, vin. Să întărească pe congeuerii lor din Pirenci. Înnainte nu era nevoie
de 6 regalitate, ducatul ajungea: acuma însă fugarii san strins,
cu toți laolaltă si formează o primejdie din ce în ce mai mure
pentru opera de unificare a Austrasici. Un Odo întemeiază un
Stat

care e şi. Aquitania, şi Septimania,

şi Proventa, și cl poartă

şi titlul de duce al Vasconilor. Î.urmează Iunald, apol liul lui,
„Vaifru, şi în sfârşit Iupus. Succesiunea aceasta de “nume însăși.
o interesantă: Odo e un nume germanis, dacă se pune în legătură cu-Otto, Ilunald e nume german, Vaifru unul .care sună
curios: ar părea că sint silabe basce; iar Lupus o'curat ro- .
man. Va să zică numele apărătorilor liberțățit Sudului galic so
schimbă, rosturile politice însă. rămîn aceleași de: la unul lu
altul. Opera începuță de Pepin de Ilezistal prin lupta împotriva,
Septimaniel, Aquitaniel. şi Provenţei reunite

supt

un

singur

stă-

pînitor a fost cu desăvîrşire îndeplinită numai de Carol-ce!-Mare,
care a trâcut apoi si împotriva Arabilor din Peninsula Iberică,
cucerind

teritoriul

dintre

Ebru

şi Marea

Mediterană,

reunindu-l:

cu regiunea sudică a Galiei şi creînd un fel de nouă Aquitanic,
pe care a dat-o în sthpînirea' unui “fiii al săti crescut după obi- ceiurile vusconice ale Sudului: * neputînd cuceri Sudul, el îi dădeă.astfel o dinastie desfăcută din dinastia lut, a cuceritorului;
Numai

atît că

acest

întemeietor

de dinastie

nu

trăieşte

multă..:

"vreme, şi dinastia, din gindul lui Carol-cel-Mare n'a. putut ajunge
9) realitate, cum nici forma po care Carol- cel-Mare voiă să o

dea Împărăției n'a rămas.

=
Dinastia aceasta! de Ileristal începe, va să zică, opera de unilicare pentru Austrasieni a Neustrici. Izbuteşte, pe vremea, lui

Carol

Martel,
î
, să răspingă
Ping

ofensiva

Arabilor. | Vestita

luptă
de
p

la ,

Poitiers (732) e legată de.numele lui Carol Martel,cu toate că
cercetările mal nouă arată că această luptă n'a fost o biruinţă
așa de grozavă şi nici numărul Arabilor așa de mare: expediţia
Arabilor pare a fi fost mal'mult o raită de pradă decît altceva,
așa încît, şi dacă Arabil ar fi învins, cl Sar fi întors înnapol.
Fiul lui Carol Martel, răzimat pe o serie de biruinţe, a putut să
ceară însă ceia co bunicul săi n'ar fi îndrăznit să facă; a putut
să ceară de la Papa din oma coroana -pe care o mai păstrau „ultimil descendenți, absolut degeneraţi,:ai lur Meroveii fabulosul, cari, după Grigore
de 'Tours; mergeau în cară traze de
„bol şi apăreaii,:pe jumătate adormiti, numa! în împrejurările
mari, pompoase ale vieţii de Stat.
&
ae
- Cererea aceia de Coroană

a represintantului

miliei de Ileristal împotriva

ultimului

austrasian al fa-

represintântul rasei me-

rovingiene este de sigur un eveniment foarte important pentru
toată viaţa, Apusului şi viaţa lumii : e un eveniment care a con-

tribuit la schimbarea

istoriei

universale.

N'ar fi fost Carol-eel-

Mare dacă Pepin, tatăl săi, mar fi cerut Coroana regală de la
“Papa,-şi ce ar fi fost lumea dacă el, Carol-cel-Mare, n'ar fi fost
decit maiordomul cine știe cărui Merovigian lencş, dacă cl n'ar li avut
cu să

resiste

duşmanilor

din

interior. calitatea. sacră

de rege,

stințit anume de Papa, așa cum odinioară ultimul dintre profeţii
din Israel, Samuil], stinţise ca rege pe Saul? Regele Pepin a fost.
-“decl un rege cu totul de altă natură decît regii d'innaintea lui: nu
potrivit cu zeil germani, ci, după spiritul legii nouă, a Dumnezeului
„creştinilor. Clovis fusese un rege a cărui putere se trăgea de la zeir
păgîni şi pe care creștinii îl recunoscuseră numal, pe cînd Pepin şi.
Carol-cel-Mare sînt altceva: el sînt regl ai Francilor pe cari Biserica,

întăţişînd legea cea nouă, îl crează,.în cari Biserica se recunoaşte, în care ca coboară elementul misterios al transformaţici
puterii dumnezeieşti transmise asupra autorităţii exercitate de

oameni.

Fără îndoială e colosală importanţa

acestor

fapte,

dar

nu vorbim acum .nici de âșezăminte, nici de tradiţii, ci vorbim

de hotare şi avem în vedere problema Rinului. Prin urnare von
lua din această schimhare numa! ceia ce este în legătură cu
obiectul special al acestul studiu.
Problema Rinului ea însăşi capătă e formă nouă după sfinţirea aceasta, de către Sfîntul Bonifaciu, a lu! Pepin ca rege al
tuturor Francilor (75%).,
e
i
Ne oprim de-odată la lucrul acesta: „al tuturor Francilor“. Prin
urmare, Austrasia desființase Neustria: unitatea francă se făcuse

din not, faptde cea mal mare

însemnătate:

-

r

”
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Atâta “vreme cît Pepin şi. urmașii

lui eraă. nuina! Austrasieni

Diruitori în Neustria, exista o Neustrie învinsă şi: o Austrasie
biruitoare, şi mulță dintre Neustrieni, ial ales elementele deplin
romanisate, se uitati la dușmănie la barbarul de peste Rin care
venise cu accentul lul urit cind vorbia limba, latină, și vroia să-l
stăpînească.. Frebuia coroana de. rege, în împrejurări speciale,
trebuia binecuvîntarea lul Samuil asupra capului noului Saul,
trebuiau toâte noutăţile acestea sacre, impresionante, pentru ca
despărţirea dintre Neustria și Austrasia caro îndușmănise cele două
jumătăţi ale poporului franc şi crease din not problema Rinului,
să dispară. . 2
Şi a, dispărut. Şi atunci iarăși star părea că problema Rinului
numai este. .
i
De

fapt însă nu e aşa:

campaniile

lu Carol-cel-Mare

împotriva:

"Saxonilor sînt în germene în legăturile dintre episcopul din Roma,
Iată, de ce:
„Papa, şi noul roge franc din dinastia, carolingiană.
Papa e şi putere politică; el nu dă nimie degeaba; nu vre-o
simpatie deosebită pentru Pepin, din causa pictăţii extraordinare
a, regelui franc, putea să-l îndemne pe episcopul de Roma să
facă acest pas, sa calce o legitimitate. Căci era un act de îndrăzneală, pentru Papa să înlăture pe Merovingieni. Pe ce se ră- zima el însuși? Nu peo revoluţie, cipe'cea mal legitimă transmisiune de autoritate : Ilristos a dat puterea lul Petru, Petru a.
lăsat puterea urmaşilor lui, Papilor. dela Roma. Papil totă sînt
moștenitori!” Stintului Petru, și,.ca moştenitori, nu Ii stă bine să
dea „jos pe alţi moștenitori. Moștenitorii se respectă totdeauna
foarte mult între sine cînd nu sînt nimic în afară de' moştenirea. lor, și Pâpa nu era nimic în afară de moştenirea, lui. Dacă

mar fi fost succesorul Sf. Petru, ce-l rămînea? Citeva case întă-

rite în Roma şi venitul darurilor diferitelor provincii care se închinau
Sfintului Scaun, şi atît. Papa'cra, numa o autoritate moștânită,
și iată că el desfiinţează o autoritate totaşa de deplină, tot așa
de legală. Pentru ca Papa să facă acest lucru, trebuia să aibă .
în vedere un plan. Papa veacului al VIil-lea. a înţeles mal mult

sait mal puţin clar

un lucru; că el în Italia

nu poate fi decit

prea puţin lucru, că viitorul lui se găseşte în afară „de Italia, că
poate să cîştige prestigiu şi bogăţie prin războaie împotriva păginilor; Ma! tărziii va face cruciate:împotriva: Saracinilor şi Lur-.
cilor, a Musulmanilor; acuma. el face cruciată împotriva păgînilor
cari se găsesc în apropierea sa. El are însă un singur rol: acela
„de a binecuvinta și de a trage profit la sfirşit; dar războiul
“nu-l putea purta însuși, și trebuia să fie cineva, trebuia-să se asi- gure un credincios al Sfintei Biserici care să înceapă acest lucru.

De unde să-l ica? În Spania Visigoţii fuseseră Arieni şi-l destiinţaseră
6

7

*

.

E

-

a

-

x

Arabil; chiar presenţa, “Arabilor în peninsula vecină cu peninsula
italică era

oarecum

jignitoare

pentru

autoritatea

papală:

o pro-

* vincie întreagă pe care. o nădăjduia că va veni la dînsul era, de-. .
finitiv pierdută, Atunci Papa a văzut. că numal Francii îi pot
face serviciul acesta de a începe războiul pentru Biserică, şi
“prin -Biserică pentru dînsul. Dintre Francă ce elemente-i trebuiati
anume?: Nu cel mat legitim, ci elementul cel mal activ şi mal
energic. Se înțelege deci foarte bine de ce “Papa se îndreaptă
cătro Pepin: şi care era planul pe care-l avea în minte cînd
crea pe noul rege franc de altă familie, care devenise, timp. de
trei generaţii,

o energie

extraordinară.

Prin faptul că, îndreaptă pe Carolingieni împotriva celor de"dincolo de Rin, împotriva Saxonilor, Papa deschide astfel chestia Rinului.
.
Chestia Rinului fusese întiiti în duşmănia dintre Austrasia, şi
Neustria, între sistemul de guvernămînt roman şi între sistemul -

“de viaţă politică germană. În vremea aceasta, în, care problema:
se deschide din noă,de Papă, ca se înfăţişează altfol: este luptu
dintre creştinii catolici romani, pe de o parte; şi dintre viaţa
germanică, cu zeil păgîni primitivi, de altă parte. E atacul îm:
potriva

celor din urmă

represintauți

ai

vechilor:

închinători

de

idoli, printre cari în rîndul întăiti erai Saxonil. În afară de Saxon! .
se ral alla „cum
s'a spus, la gurile Rinului Frisonii, iar în regiunile
mal do jos 'uringil; pe teritoriul care.mai mult.saii mal putin yepresintă 'Puringiă, din timpurile noastre. În afară de aceștia se ridică la o însemnătate din ce în ce mai mare, may ales prin legăturile lor cu -barbarii : germani cari deţin în-.cea mal mare
parte Italia, Bavaresil. Toţi aceştia se întind pănă la Fiba, iar dincolo de Elba: vin Slavii, Vilţi, cum li se zicea pe vremea
lui Dagobert, Sorabii, cari sînt Sibir din regiunea accasta,——e acoŞi dincolo

de

dînşit

toţă, cari se întind

uralo-altaice

din Împărăţia IHunilor.

Carol-cel-Măre trece Rinul, însă nu în calitatea în „care trecuseră altă dată regii frane această apă. Înnainte crai duşmănil
„naționale: Francil Salieni luptat împotriva Francilor Ripuari şi
Francul însuși, fără deosebire între: Ripuar şi Salian, se luptă
cu Alamanul. De astă dată nu mal e o naţiune care luptă împotriva 'altol naţiuni:

nu

poato îi un

antagonism

între Francil

lut Carol-cel:Mare şi Saxoni, ca seminţii deosebite. Nu trebuie să
admitem inăcar că lupta se dădea pe motiv de cultură: cultura
„romanică de dincolo de Rin, care luptă împotriva culturii pri-,
mitive germanice de la Răsăritul apei. Nu,—e o luptă curat reigioasă. Actul încoronării lui Pepin a transformat problema Ri-

2

laşi cuvint, — ori Obotriţi,

între Elba, şi Raab, prin unii din înnaintașii lor poate şi mal
departe” decit atita, vin Hunii cel noi, cari sînt Avarii, aşezaţi
în regiunea panonică, — supt un nume noi. aceleași elemente

SI
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nului— şi acesta este lucrul important pentru

noi — într'o pro-

blemă religioașă. Prin urmare Carol-cel-Mare nu e nici urmașul
strămoşilor - săi de sînge, nici continuatorul tradiţiilor austrasiene: e altcova cînd porneşte cu oștile luă, aşa- numitele. searae.
(ceia ce înseamnă
cete, Schaaren). Cind aceste „Scarae“
ale

Yrancilor trec Rinul, au. aparenţa unci armate, şi sint o armată,
„dar o armată

care

nu

urmăreşte

Adevărații înnaintaşi a!
nu

un scop militar, ci unul

acestor

sînt luptătorii “germani,.ci

cete

ale

lui

propagandiştii

religios. -

Carol- cel-Aare

catolici,

călugări!

cari ati represintat timp de mal multe, decenii propaganda catolică în aceste regiuni. Înnainte de u întrebuința pe Franci
Sfintul Scaun avea pe aceşti călugări pe cari nu-l trimitea de
la dinsul de acasă, căci Italia-l era așa de puțin la îndemînă
supt raportul cultural ct şi supt- raportul „politie; luptătoril
cari

precedaseră pe

ai

Iu

Carol

pe terenul acesta

al propagan-

(cl religioase veniseră mai ales de aiurea. Şi iată de unde. Începînd cu secolul al V-a şi pănă în secolul al VI-a sati. strecurat necontenit în Iusaulele Britanice, locuite pănă “atunci de Celţi,
cari, după această înfrîngere a lor, sati refugiat şi în Bretania, întărind caracterul celtic de acolo, anume elemente germane: Tuţii,

- veniţi din

Iutlanda

"vor veni mal
lil

ai

de

astăzi, "fraţi buni cu Dunesii cari şi el

tirziii în Insulele

fost întăiu în

regiunile

Britanice, Anglii și Saxonil. AnDanemarcei;

Saxonil cari

au

tre-

„cut în- Insulele Britanice nu sînt cel cu cari a luptat Carol-cel- .
Mare, ci alt grup, care se găsiu lingă țermul Mărit; — Danil de mai
tîrziă, strămoşii Danesilor, nu sînt, decât acei Saxoni de lingă
malul Oceanului cari at rămas acasă, și- ati luat un nume not:

“la el sau adăpostit Saxonit din interior, cînd Carol-cel-Mare îi
strînse prea, tare și șelil. lor fură, siliți să părăsească teritoriul
“național.

-

Sa întemeiat un şir "întreg do regate în B ritania Mar6 — nu
şi în Irlanda, unde

Celţir at

rămas

pănă

tirziă —,; pănă, la, mar-

genea unde sa împotrivit și mâl departe elementul. cel vechiii,
pănă 'în Scoţia. Prin urmare în partea din britania-Mare care,
se întinde

pănă

la

hotarul

vieţii

păstoreşti

'a

Scoţienilor,

sui

întemeiat opt regate, reduse apol la sapte, formînd Eptarhia
Anglo-Saxonă. Această eptarhie este foarte interesantă “supto
mulţime de raporturi. Pe noi deocamdată ne interesează supt
două

raporturi:

a

fost

unul

din

punctele

în care

creştinis-

„mul a pătruns mai răpede, şi a prefăcut: chiar vi iața naţională
în viaţă religioasă. Aşa încît în Europa apuseană, întrun anzume
moment, ai fost două teocraţii: una supt forma regală a Visigoților, în care

episcopii

aveau

rolul

de

căpetenie, dar

eni, eretici, şi, de altă parte, teoeraţia anglo- -saonă,
dar în care rolul

do căpetenie

îl păstrat

episcopii

erati

avind
ŞI

Ari-

regi,

propagăn-

diștil. Dar aceştia erati catolici, fiindcă veniseră de-a dreptul din
| Italia creştină, ca misionari trimiși de Papa Grigorie, şi pătrunse-

E
seră
dința
tura
turil
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în aceste regiuni aducînd -ma! pe toti Anglo-Saxonii la crecreştină catolică. Creștinismul însă purta cu dinsul cullatină, prin urmare Britania-Mare ajunse un adăpost al cullatine. Prin cultura accasta venia şi o anume influență

greacă,

şi represintanţii

do

căpetenie

al culturii

anglo-saxone în

veacul al VI-lea, adecă în epoca lui Carol-cel-Mare, toti ai ştiut
şi grecește şi aveai şi cunoştinţe foarte înnaintate în anume
domenii

alo matematicilor.

Socoteala

datei

cînd

trebuie

să se -

serbeze Paştile, calculul pascal, a fost făcută întăia oară în: Insulele Britanice.
Cel mai de frunte reprâsintant al culturii latine în Apus înnainte de Carol-cel-Mare a, fost Beda Venerabilul, care a scris
latineşte, iar Alboin, sfetnicul cultural de pe lîngă Carol-cel- Mare,
esto un Saxon trecut în Britania-Mare şi învățat în datinile culturil latino-grece: el a trecut apoi la F rani ca să -răspîndească
această cultură.
Din insula aceasta, atit de oreştină, atît de militantă și de
devotată creştinismului, pornesc misionarii împotriva, elementelor
rămase păgîne în centrul Germaniei. Cel mal strălucit apostol al

acestei propagande, carea mers pănă la martiriu, fiind omorît de
Frisoni, e Sfintul Bonifaciu, care-a schimbat numele săi păgîn
de

Winfrid

în. acest

„Bonifacius, arătînd

semnul

cel noii al vre-

murilor. Papa:
văzut însă că această ucidere chiar a lul Bo=
nifaciu de Frisoni (755) înseamnă, neputința creştinăril Europei
centrale pe calea blindă a propagandei misionarilor, și atunci
sa adresat la Francl.
Prin urmare, Carol-cel-Mare nu e continuatorul regilor | austrasieni

în aceste

părtă,

ci, continuatorul

Iul

Bonifaciu,

care

a

mijlocit coroana regală pentru bunicul lui. Se înfătişează ca Împărat, de. fapt însă e numai un propagandist. armat; soldații săi!
cu o armată

germanică, dar Sînt, în realitate numa! călu-

că să îndeplinească- o operă

religioasă,

care însă

era

să se pre-

facă la' rîndul ei în operă politică, — și instinctul saxon a simţit
aceasta, că botezul lega ma! mult desroltarea poporului lor decît
închisoarea, şi de aceia, şi nu pentru altceva, se împotriviqii cu
- învierșunare, botezului.
Acum, pănă la hotarul Slarilor şi chiar pănă la hotarul Hu-"
nilor, al Avarilor — căci Ringul av ar, centrul stăpîniril avare, fu-

N

samănă

“ pănă schimbaţi de haine. Poate că nică nu- ȘI daii seama de aceasta,
dar scopul lor e cel urmărit, de călugări. Biruind pe Saxoni, cel
dintăiii lucru pe care-l" face Carol- c6l- Mare nu este să li ceară
un act'de supunere, nici înlocuirea unci stăpiniri locale printr'o
nouă stăpînire, ci cel dintăiă lucru pe care-l cere el 'osto să se
boteze cu sila, supt sabie: odată sati de mai multe ori, nu'strică.
Într'adovăr. oameni! treceaui la credința cea veche cum Scăpaui de
ameninţare. li dădeau, pe drept, operei acestea religioase o interpretare politică. Carol-cel-Mare pleca de la o situaţie politică

—
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sese cucerit şi distrus de armata francă. — pănă în apropiere
de locurile noastre, pănăla Tisa şi în regiunea Savel și a Dravol,
unde multă - vreme a: existat o provincie numită Frankochorion —, pănă acolo ati pătruns oștile lui Carol-cel-Mare. Nordul
danes, nortmanic, era în ascultarea poruncilor lui Carol care
căpătase o situaţie escepţională, așa încît, odată, ca să şi-l lege

mal

strîns, Papa l-a făcut Împărat, punîndu-l în locul Împăra-

”
|
tilor romani de odinioară.
Aceasta, constituia iarăşi un act-de îndrăzneală extraordinară -

al Papel. Pentru că Împăratul din Bizanţ era de drept Împărat
în Roma

cea, veche.

Papa, vrind să-şi asigure

însă concursul re-

„gelul care sfărîmase domnia longobardică din Italia, într'o zi de - :
“Crăciun a pus lumea din Roma să strige: „Trăiască Cesarul,
Carol“, iar acesta sa făcut a primi cu multă greutate onoarea deosebită pe care poporul roman, după daiină, sfătuit de
Papa, i-a fost impus-o. Actul e foarte important, dar o să ne
preocupe în altă „seric de lectii. Ceia ce ne preocupă pentru moment este felul cum acţiunea lur Carol-cel-Mare, rege al Francilor şi pe urmă Împărat, face ca problema Rinului să capete

altă înfăţişare.
Acum

-

|

-

„d

deci iarăși graniţa Rinului a fost desfiinţată -prin întin-

«derea Împărăției pănă la Dunăre.

E

Sar părea că Francii, supt Carol-cel-Mare; vor deschide altă
problemă în Răsăritul depărtat: problema Dunării. EX bine, ccia ce
a stricat tot ceia ce a făcut regele și Înpăratul,a fost acel sistem

franc de a privi moștenirea Statului,

a țerii ca altă moştenire:

cum împărţiau caii, armele sait juvaierele, aşa împărtiau:— am
„spus-o— provinciile. Carol însuși autorisâ această împărţire de pro- .
vincil. Necesitatea unei vieti politice deosebite de o parte şi de
alta a Rinului îl îndemna și pe dinsul să prevadă părţi în le-"
“gătură cu această necesitate geografică, pentru fii! să. El rea-lisase unitatea și era foarte bucuros do aceasta; cu toate acestea
necesitatea geografică îi impunea și lui, cînd avea de împărțit
pămînt între urmaşii 'săl, să se oprească la granița, pe care u:
tras-o natura. S'a întîmplat
că fiul căruia îi dăduse Italia moare,

că fiul căruia îl dăduse Aquitania,

moare

trebuia să stăpînească regiunea germană,
treaga lui moștenire, Ludovic Piosul.
Pentru

contemporanii

lui

era

şi el și că fiul care

a ajuns stăpînpe în-

cu “adevărat

pentru noi însă e mal mult Ludovic cel

Iudovic-cel-Pios,

Habotnic,

un

Ludotie

care se gindește înnainte de toate la moaştele sfinților morti și

nu se gîndeştela puterile oamenilor celor vii.
norocit în toate privințile, nenorocit ca soţ,
nuieli apăsaii în ceia ce priveşte legitimitatea
din a doua căsătorie, nenorocit ca tată, căci a

ridica
- împotrivă-i
ţi

și luptind

ei între

A fost un om necăci teribile băprogenituril sale
văzut po fiii lut

dinşii. Un

moment

se

!
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luptă fiil din căsătoria întăiă cu fiul din căsătoria a doua, cu
liul dubios căruia pretind ci că i sa dat o parte prea mare în

regiunea

apuseană,

,

|

.

Ă

După moartea lui Ludovic fiii se luptă cu toţii între dinșii, şi
de data aceasta se alcătuiesc alte legături decît la început. Și
iărăși lucrul. devine interesant: Nu ce o întîmplare că fiii din întăia căsătorie se luptă cu atîta învierșunare împotriva acelui
frate din căsătoria a doua căruia i sa făcut o parte în regiunea
Neustriei. Supt forma aceasta de lupte între fiii lui Ludovic este

7

tot problema

duşmăniei

permanente

dintre

elementul

german,

acum creştin, dur tot german autentic, şi. cel din Neustria.
Bietul Carol nu ce numal fiul dubios din cca de-a doua căsă-

torie a lui Ludovic, ci represintă şi Neustria. desproțuită.

Cînd.

moare Ludovic şi lupta se poartă între Carol de Neustria și Ludovic Germanicul, uniți împreună, și Lotar, căruia i s'a dat stăpinirea asupra Italici, lupta aceasta are însă alt caracter: se anulează problema hRinulii pentru moment. EX se simt cu toţii
stavilițţi de noua unitate imperială. Atunci cel doi, cari se găsesc
afară de Italia, se unesc împotriva stăpinitorului Italiel. Intradevăr Lotar este biruit, și după lupta aceasta de la Fontanet (S41) se. încheie tratatul de la Verdun (812).
Chiar în lupta împotriva lui Lotar esteși elementul de legătură „adus de problema Rinului,și anume ci luptă apărînd, nu numal
ambiția lor, ci necesitatea unei, vieți independente şi deosebite a
provinciilor asupra cărora stăpinese. Ludovic Germanicul, cînd
se bate împotriva lui Lotar,nu apără numa! dreptul lul do a trăi
politiceşte independent de Lotar, dar şi dreptul Germaniei de a
trăi ca organism politie deosebit de unitatea imperială pe care
o reclamă Lotar, stăpinitorul Italiei. Cind Carol Pleşurul, fratele
lui. Ludovic Germanicul, stăpinitorul tialiei, al Neustriei, se bate
împotriva lui Lotar, el nu o face nuinat penţru dreptul lui de a
trăi neatirnat, ci şi pentru dreptul acestei Galil neustriene de
a avea o formă politică, deosebită. Dovadă că nu se consideră.
numal ca: persoană,ci şi ca represintant al unei necesităţi -teritoriale, al unul anume pămînt şi al desvoltării unci rase, sint
jurămintele de la Strassburg, rostite de Carol în tranțuzeşte şi de *
Ludovic în nemțeşte, care nu fac altceva decit să fixeze definitiv existența unei vorbiri de limbă romanică la stînga Rinului
şi unei .vorbiri de limbă germanică la Răsăritul apel. AI lui Lu-dovie jură

nemţește, ai lui Carol jură

în limba

romanică

po care

acum 0 vorbesc exclusiv locuitorii vechi Neustrir.
Lotar nu poate să scape de aceste atacuri ale Germaniei.
nol
și ale Franciei noi înpotriva ambiţier sale inperiale decît nu-:
anal 'maltiinindu-se

cu

această

Italie, care nu

e interesantă pen-

îru noi. Se alege însă şi cu o șuviţă de teritoriu care merge
pănă la gurile Rinului. Lotaringia mare niciun sens geografic. Era
„ însă necesitatea ca el să aibă,la rindul lui, vitla Rin, și acesta a fost

—
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un motiv pentru care să i se cedeze o parte din- regiunea remană, să aibă, şi el, din toate regiunile partea lui. Partea aceasta
era evident trecătoare, chiar prin felul cum e alcătuită, şi: Tămineau

atunci

cele două, realități: stabilite

în anul

812, prin

jură-

:nintele de la Strassburg întăiti şi prin împărțirea, ţoril pe urmă:
realitatea naţională francă de o.parte şi realitatea: naţională
germanică

de cealaltă

Între acesto.două
tru Rin.

parte

a Rinului..

realităță se va purta de

acum

lupta

pen-

-

ROTI a Vai
.
.

.

/

-

Ă

.

.

-

Soarta teritoriului renan odupă Carol-cel-Alure. Lupta între nevoile
de unitate şi tendintele cențr i/ugale. Nimicirea Lotaringiei de motire
naţionale şi geografice,
i
În istoria univ ersală se vorbeşte foarte adese ori, cu foarte:
puţină dreptate, de așa-numita anarhic a. evului mediu, cum se
vorbeşte foarte: mult, şi tot cu așa, de puţină dreptate, de lipsa do
“cultură, de neagra noapte a evului "mediu. Sint exagerări
literare care. în locurile acestea.nu prea ati ce căuta, pentru că
faptele istorice au înnainte de toate acest caracter că sînt cu
“totul complexe şi ceia ce pare o scădere dintr'un punct de vedere poate fi un' profit. dintraltul. Prin urmare sar comite o
„foarte mare greșală dacă şi-ar închipui cineva că evul mediu nu
e decit o lungă epocă de anarhie.
Aceasta o spun acuma, pentru că e tocmai momentul cînd sar
părea

că anarhia

cade

asupra

unei sociotăţi

pănă atunci bine şi

chiar strîns organisate. A fost Imperiul: Imperiul acesta
s'a, menținut o .bucată de vreme şi. pe urmă sa împărţit în trei, şi acest
fâpt ne impresionează cam urit, cu ideile.pe care le avem “astăzi.

Pe Carol-cel-Mare ni-l închipui că. ar îi trebuit să creeze un Stat
care să ţie pănă la stirşitul veacurilor, şi nepoţii lui de fii chiar
împart

Împărăţia

în trei.

Pe de

o parte

este 'o necesitate geo-

grafică: ceia, ce va fi. Franța; pe de altă parte, este iarăși o necesitate

geografică:

ceia

ce va

fi mii tîrziii, şi este în mare parte

„ chiar de pe atunci, Gennania; dar între ele, la mijloc, stă aceasta
“Lotaringie, care cuprinde Italia cu titlul imperial și o şuviță ce
se întinde. de-a lungul Rinului, de o parte şi do alta a apel.
-Ştim. de ce împă: zțirea, sta făcut în aceste condiţii. Nu dintr'un
singur motiv, ci din' mai multe, și motivul care a influențat în
ultimul moment a fost acela ca liecare din fraţi să- ȘI aibă rostul
lui, în cîmpie, în pădure şi în vil. Dar fară îndoial că nu era.
.
Pi

,

2

—
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numai atît: pe lingă aceasta vorbia şi necesitatea geografică,
altfel nam
fi avut acea aproape-Franță de 0 parte şi acea
Germanie aproape 'cu totul terminată de cealaltă. parte. Motivul
geografic vorbeşte destul de hotărîtor în împărțirea, aceasta care se,
face prin tratatul din Verdum.
Undeva însă pare că începe haosul: Lotaringia se sfaxîmă în
mal multe. bucăţi; se dati o sumedenie de lupte, şi chiar situația .
celor două ţeri aproape terminate sau -în cale spre terminare:
Franţa, şi Germania, nu' mal apare limpede şi unitară. Chiar şi
aici, în "cuprinsul vechil Neustril şi Austrasil, se formează o sumedenie do alcătuiri nol. În F ranţa, alcătuirile acestea sînt atit
de multe, încît, dacă nu sînt înfățișate exact şi explicate în mo-.
tivele lor, pare că atenţia se risipește, Chiar în Germania de la o
bucată de vremne, în regiunea 'care va. formă în alt timp! terito-.
riul de basă
trecătoare.

al naţiunii, germane,

sint

fel, de

fel

de

formaţiuni

- Pentru înţelegerea acestor lucruri Şi desfacerea din ele a noii
probleme a Rinului. trebuie să se semnaleze chiar de acum anumite motive de ordine 'și de desordine: motivele care tind către
unitatea, politică

şi alto. motive-care

tătil politice, pentru ca, odată
toriale în liniile lor generale,
noastră specială, care trebuie
care nu mal e cel vechiă.
Putem zice că în societatea
al IX-lea sînt anume tendinţe
tripetale:. unele

tind

către

sfărimarea

uni-

ce vom întelege desbaterile - terisă ne putem. cobori Ia, problema
să se desfacă acuma pe un fond
aceasta” din juinătatea veeaculut
centrifugale şi alte tendinţe cen-

care ţintesc "către

risipire, iar altele

care

apără

unitatea. Cred.că e bine să-luăm întăi în cercetare tendinţile unitare pentru ca pe unnă să ţinem scamă de celelalte.
Ce leagă societatea âceasta care tinde să se sfarime, şi tot
nu se sfarimă ? Creză că întradevăr o să se risipească, în indiviză, că principiul. acesta - individualist: o să rămiie singur va=
labil. Primejdiaşi simpatia determină în aparenţă totul.
Ca şi:
cum în societatea de astăzi, în loc 'să facă parte cineva
dintro

ordine

civilisată, dintrun

oraş, dintro

ţară, să fie

supus

unei mugistraturi orășenești, “une magistraturi politice ma! largi,
cl ar avea dreptul să umble dintrun loc întraltul după cum ar
-crede de cuviinţă, fără să aibă dreptul cineva să-l critice; ori ca - şi cum

întro . arnată

ar

putea

cineva

să treacă

dintr'un regi-

- ment într'altul, dintro armă într'alta, ba chiar din. urmata unul
Stat într'a altuia după fel de fel de convenienţe cu totul particulare,
care în timpurile noastre ar fi imediat pedepsite. AL crede deci că
societatea

se pulverisează

în indivizi, şi, pentru. că indivizil nu pot .

trăi niciodată despărțiți cu totul, ci. trebuie să se adune, această
adunare sar, face după norme determinate de conveniențele in=
„dividuale ale momentului. Şi cu toate acestea societatea se ţine.
„ împreună, risipirea individuală nu se întîmplă, tendinţa germa- .,

.

-

E
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nică de a disolva totul pentru cu fiecare sutlet omenesc să aibă
ceia ce-l trebuie lui, și atît, nu biruieşte. Care sînt decă ten- dinţele

acesteu

E întăiu

centripetale,

Imperiul, nu

ca

care duc

formă,

către

unitate?»

ci ca tendință populară, „ca

instinot.

wident

că Iraperiul era
«
căzut din momentul

ce se făcuse îm-

: părțirea. tot după vechile datini merovingiene şi carolingiene.

Unul

avea titlul de Împărat, cenlalți nu. Împăratul nu era ascultat, Îm

păratul împotriva căruia se ridică fraţi! Iul, nu era, Împărat decit
în sensul

teoretic al cuvîntului. Cu

toate

acestea

subsista

ceva

din unitatea Imperiului, şi însuși Imperiul lui Carol-cel-Mare nu
sar fi întemeiat fară instinctul, mai vechii, format în lunga
durată a Imperiului roman de pe vremuri. Omenirea trăise veacuri
întregi în Imperiu, şi ca nu-și .putea închipui altă orînduire decit

aceia în formă, împărătească ; sfărîmati Imperiul cu. fapta şi în
sufletul lor rîvniaui către Imperiu. Căci el însemna pentru toţi
linişte, frăţie, dreptate ; ca. Germani, nerăbdători, neascultători,
îl nimiciaii,

şi-a doua zi de cl visati.

|

Dar mai era o tendință unitară: în Biserică. Unul era de
o parte ă Rinului, altul de cealaltă; unul avea stăpinire asupra
Italiei, şi cel .din Răsărit. ca şi cel din Apus ar fi luat şi el
“foarte bucuros Italia; stăpinitorul din” fosta Neustrie, din: viitoarea Francie, Carol “Pleşuvul, ca: şi stăpînitorul foster Saxonii, viitoarei Germanii, Ludovic Germanicul, rivniaii: fiocare
la o parte cît mal largă din Lotaringia. Pe lingă aceasta în
Neustria chiar cra o tendință de împărțire, şi tot așa era şi în
“Germania şi în Italia și pretutindeni, — şi cu toate acestea, certa. |

îi lega, în afară de instinctul - necesităţii politice imperiale.
Acest, lucru era Biserica; nu în sensul că cl erati_credincioşi al
aceleiaşi Biserici, care cerea aceleași rugăciuul, îndeplinirea aceloraşi rituri. Nu. Biserica era pe vremea aceia o concepție socială Şi politică. Mai presus de Imperiu chiar stăteă Biserica.
Totă laolaltă îȘĂ închipuiati că fac parte din Biserica lui Hristos,
al căril şef era mai mare, și decît Împăratul, și decît Papa, căci
acest şef nu era altul decit Isus Iristos. Biserica alcătuia trupul
Mintuitorului.
Era însă un singur Dumnezeii, şi deci şi o singură Biserică,
Putea fi astfel nurial. o singură împărţire. în această societate,
x

Ă

y

1 De multe ori trăieşti într'o societate în ceia ce priveşte vremea, dar, în
ceia ce priveşte instinctul, sujletul „trăieşte întraltă socictate. Nol trăim
într'o societate legală, şi cu toate acestea fiecare din noi tinde să fie călcător
“de lege, pentru că legile, în sensul modern, sint lucruri nouă şi atitea gencra" țiună ati lăsat în sulletul nostru tendința de a nc deosebi, nu prin supunere
față de legă, ci prin plăcerea individuală de a dovedi că sîntem mai presus
de- dinsele, că putem călca, legile în picioare, urătîndu-ne astfel cetăţeni de o
esenţă superioară celorlalţi.

-

aceia

între

7

păgiul
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toţi creştinii alcătuia

Biserica lut

Ilristos în afară de care crai toţi ceilalţi.
Şi mal cra un element de unitate: -eu toţii păstraii încă
acea concepție -germanică: cum că stăpînirea francă, moște- “nită dela unul şi de la altul, împărţită întimplător între deosebiți moştenitori, a resultat dintr'o mare luptă de la început,
dintro singură mare luptă. naţională a unui singur popor. Prin urmare

îşi “dădeau

seamă

că la, oșioinea

tutulor: “puterilor se gă-

seşte un singur fapt, faptul cuceririi de către .Fruncl a teritoiului terilor “lor actuale. Prin originca unitară a tuturor formaţiunilor de Stat care existaii în veacurile al IX-lca şi al X-lea se
apropiati

iarăși

cu toţii. .

Veniaii apol Ungurii, Normanzil, Saracinil, veniau

duşmanii pă-

cînl al alcătuirii de atunci, şi, toți se stringeati laolaltă apărînd aceustă nevoie instinetivă a Imperiului, această „nevoie ' su-

letească a. Bisericii
tivă a cuceriril

şi

france:

apărind
toti se

în acelaşi timp unitatea prirnisimţiaui- solidară

erat coboritori ai acelora cari odinioară,
luaseră

stăpînirea acestui

teritoriu.

prin: faptu!

că

supt regit merovigicn,

lată deci al treilea element

de coesiune în. această societate amestecată: solidaritatea „er
manică într'o formă mai generală._
În stirşit comunitatea. acestor pericole chiar opria. desfacerea
lumii politice. Nimic nu contribuie să întărească mal mult: unitatea unui popor decît o primejdie care tinteșto spre fiecare din
aceia cari alcătuiesc acel popor. Aceasta s'a, viizut Şi pe vremeă
Revoluţiei francese: a fost un timp cînd pănă și anume oameni
cari suteriaui de pe urma politicel violente a: Revoluţiei erau bucuroşi

în sulletul

lor-că

sufăr; în anume

momente

atacul străin,

su îndreptat împotriva înseși 'existenţel de Stat a Franciei şi a
inseşi existenței nationale a poporului frances; atunci deosebitele
clase, deoscbitele partide, deosebiți inditizi au dispărut înnaintea
conştiinţe! acosteia că un singur pericol îl ameninţă pe toți. Şi
în vremea, aceasta exista o primejdie | din afară care lovia pe
fiecare membru al acestel societăți ce părea menită să .se împrăştie în individualităță dușmane. De oare ce atacul era zilnic,
şi resistența cra dilnică; se cerea o stare de spirit permanentă
care

îndrepta

către unitate. Pe vremea aceia năvălese
— am

zis —

Ungurii, venind din Panonia, unde se aşezaseră trecînd peste
nunții noştri, la venirea din stepă; în aceiaşi vreme, din Germania de Nord, N ortmanil păgîni atacau iarăși toate coastele deosebitelor provincii co făceaii parte din moștenirea lui Carol-celMare,.şi tot odată Saracinii, represintanţii “unei nouă forme religioase şi unei nouă puteri. politice, alcătuite în Sudul asiatic şi
„care tindea necontenit către regiunile din Nordul Mărik Mediterane, constituiau cea de a treia mare primejdie, care şi ea atingea
în, același timp toate provinciile, cam răzlețe, ale unităţii CArolingiene, ale unităţii imperiale de odinioară.

.

7

-

A

|
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Prin următre în: apărarea faţă de această întreită primejdie păgină care nu cruța pe nimeni, societatea se menținea din not
solidară

şi

unia

elementele

„potriva dușmanului

sale

pentru o luptă necesară: îm-

întreit.

“După ce am notat aceste patru tendinte. e bine să se” însemne
unele lucruri în legătură cu dînsele, înnainte de a. trece lu ten" dințele de risipire, în legătură.cu care apare forma cea nouă,
a

problemei Rinulul. :
- În ceia ce-priveşte necesitatea,

imperială, nu

e mult

de spus ;

- nu e nevoie să aducem fapte în sprijinul aceste! idei. În ceia ce priveşte însă sentimentul de unitate al Bisericii e bine să se atragă
“atenţia asupra cîtorva fapte. Cei mal însemnați: represintanță teorotici al unității în societatea aceasta sînt, -episcopii. Prin urmare,

într'o vreme cînd şefii politici se duşmănesc între ei, sînt gata
să zidice arma unil împotriva altora, cînd legăturile dintre dînşii
„sînt determinate de gustul, zilel,-în. "momentul acesta, episcopiă
aii o politică permanentă, care tinde către unitate. Şi episcopii

sînt coborîtori al barbarilor de odinioară, şi e

'att interese teri-

toriale : nu

noastre,

sînt episcop!

schivnici ca în zilele

orl cum

sar cuveni să fie în zilele noastre; nu, sînt episcopi cu familia lor,

care nu scandalisează pe nimeni, sînt: ostași cari nu se, îmbracă

--.de obiceiă în haine de Vlădici, cari merg călare, au cele mai
autentice săbii, cari varsă sîngele fără cea mal mică mustrare:
de cuget, ca să ecară pe urmă, ca o datorie pentru Dumnezei,.
iertarea acestul păcat, și Dumnezei e dator să ierte pentru: că
"eX sînt credincioșii luy, leuzil lui (Leute), oamenii lui Dumnezei,
şi, dacă nu i-o ierta pe el, pe cine să ierte! Şi cu toate acestea,
„aceşti episcopi cari sînt ba cu un rege, ba cu altul, cari trădează
causa

unuia,

ca. să meargă

lu altul — şi nu

era păcat

atuncea,

pentru că libertatea individuală e fără margeni, — aceşti episcopi,
oameni ca, toţi ceilalță, represintă însă în “momentele hotăritoare
unitatea: ei, prin serierile lor și prin sinoadele lor. Sinoadele lor
stabilesc o anume unitate în clipele cele mal anarhice, şi, de cîte
ori vine vorba, de o alcătuire politică, episcopul de orlunde va
„simţi în sufletul.săi nevoia de a fi represintantul ordinil şi unităţil. Din foarte multe motive: episcopul doar e episcop de limbă
latină, el se hrăneşte din literatură latină, care nu cuprinde decit,
ideia de unitate, supt Împărat, a întregii luni civilisate. Dar el
„mai

e şi altceva:

el represintă,

cum

am

zis, înnainte

de

toate

“această concepție unitară a Bisericil. Vedem: pe. rînd pe vestitul |
„episcop Hinemar, po cel mal învăţat matematic din secolul al
X-lea, inovatorul în ştiinţile matematici, Gerbert, care mai dârzi
a fost Papa Silvestru” al II-lea, fruntas al societăți francese supt
„raportul cultivării cunoștințelor Și innălţimil cugetării filosofice, |.
apărînd înnainte de toute necesitatea ordinit ŞI “unităţii, — sau
imperiale sai teritoriale, dar, în orce cas, a unității.

3
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Acum, trecînd la alt motiv de împăcare, între deosebitele provincii şi interese, este, pe lingă amintirea aceia a unităţii bar- .
„bare, - plecată, din cucerirea, merovingiană, — să nu uităm —
Şi amintirea proprie a" dinastiei “carolingiene, - care a dat
un

regim

politic

unitar,

aşa

încît;

acel

cari

fac

parte,

din!

“dinastia caroligiană, chiar în momentele cînd se dușmănese mal .
“mult şi .cer împărţirea, chiar atunci et gîndesc că nu fac un lucru
“pe care ar trebui să-l facă. E parcă umbra măreaţă a lul Carolcel-Mare care s6 întinde asupra lor şi-l îndeamnă către ordine,
şi unitate. EX fac, ca Germani, cu suflete germanice, anume luerai, dar în conştiinţa lor răsare” mustrarea ce vine de la bunicul măret, 'care spune că aceia ce fac el, nu e totuşi bine.
O serie întreagă de încercări se urmează în a doua, jumătate

a

veacului al IX-lea pentru

restabilirea unităţii carolingiene, şi, de

cite ori. unitatea

carolingiană este restabilită, de atitea ori

aceasta

lumea părcă răsuilă
sufletului. omenesc,.a
vehemente împotriva
Pleşuvul este depus.

mal liniştit „pentru. ca, apol, în contrazicerea
doua zi să pornească altă serie de atacuri
unităţii abia stabilite, Astfel la 854 Carol
Îndată, nâtural, se chiamă 'alt- Carolingian:

Ludovic

Însă aică intervine” antagonismul

Germanicul.

instinctiv

al Francesilor împotriva, Germanilor; l-a chemat, dar nu-l sufăr,
“nu li place: de dînsul. Carol Pleşuvul n'avea însușirile personale
trebuitoare
7

pentru a sc

face

simpatie

Și pentru, a- ȘI impune au-

toritatea, iar cellalt nu li plăcea pentru că era. venit de dincolo
de Rin și îl simţiati că aparţine altul popor. Dacă ica cinevu
cronica, atât de interesantă prin cpisoadele războinice pe care le
cuprinde, a lui Richerius, din secolul a! X-lea, simte la fiecare
pagină, scrisă în această "Neustrie, în Galia franeesă, un fel de
ură faţă de cel de peste Rin, care nu e personală, ci începutul
„sentimentului naţional manifestat deocamdată în forma aceasţa
“pasională. Din acest: sentiment pe Ludovic Germanicul cel nemulțămiţi de Carol Pleşuvul nu vor să-l primească. După moartea
lul Carol Pleşuvul și 'după o serie întreagă de schimbări în cu__prinsul dinasticy carolingiene,. un stăpinitor. „german“, Carol:cel- Gros; prin urmare unul “venit de. dincolo de Rin, restabilește unitatea carolingiană prin aceia că, toţi 'cerlalță membri al familiei
muriseră, și el, Carol-cel-Gros, ajunge 'să aibă în stăpînire Tegiunile de ambele părti ale Rinului. Nu se poate menținea însă, şi
porecla, lul nu ajunge ca să explice aceasta. Evident că- întro
sociotate de oameni! sprinteni „grosul“ nu făcea cea mal bună
iigură, dar cu toate aceștea nu ajunge, ca să explice de ce l-ai,
depus pe Carol-cel-Gros în dieta de la Tribur (887), faptul că el.
era, poate un răă militar și un cîrmuitor lencș:.a fost depus, nu
“ numal pentru păcatele lu personale, dar pentru că represinta. o
„autoritate imposibilă. Nu se mal putea întinde autoritatea de fapt
a aceluiaşi stăpinitor asupra unor regiuni deosebite googralic

Pa
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totdeauna
ţional.

şi« din ce în ce mal
.
-

mălt deosebite supt raportul
-

na-

„Acum, după ce s'a explicat: prin citarea unor anumite casuri
istorice, tendintele către unitate, venim la celelalte tendințe, tondințele de împărțire, tendințele centrifugale. Acestea, ar fi următoarele: Pe una o gicită: e necesitatea geografică: menționată mal sus.
Necesitatea acograficiă a creat anumite unități politice, și din

s

ciocnirea între dinsele. s'a produs din noi problema, Rinului. Lomoarte

înceată pentru

că cra o

negare

gcograliei. În antagonism cu rîul existind dintro voinţă mai mare
decît a noastră, formațiunea aceasta umană, Lotaringia, trebuia
să dispară: ţara aceasta, fără hotar. n'a putut să rămiîis tocmai
liindcă era o ţară fără hotar,

şi orice altă încercare

a
7

taringia, a -perit de-o

de a se în- .

temeiau 0 ţară "fără hotar — şi a tost o. lungă serie de astfel de
încercări, determinate de anumite nevoi personale; locale, de anu„mite! speranţe și tradiţii — n'a; izbutit, și nu vor izbuti nictodată
aceste încercări. Marea încercare genială a lul Napoleon de a
formă, un Imperiu. fără hotar a, perit doar în cîțiva ani, trăind
încă omul genial care-l întemeiase,—şi, de aceia, de cîte orl vine.
“vorba în politică de tendinţa de a se croi astfel de hotare nouă,
mai rele chiar decît cele vechi, ca trebuie condamnată cu cea
mal mare asprime și combătută de oricine își dă seamă de astlel
de necesităţi în viaţa, terilor.
“Pe lîngă aceasta, pentru desfacerea unităţii carolingiene lucra .
și o necesitate năţională: jurămintele de la Strassburg arătaseră
că sînt două limbi deosebite, una la Răsărit şi alta la Apus «de
Rin,-și, odată ce, limbile acestea, deosebite există, cele ajung ca
să deosebească popoare, ajun ca să creeze simpatii naturale
„între acel cari vorbesc aceiaşi limbă şi să despartă prin antipatii
neînvinse pe acel cari vorbesc liribi deosebite. În armata aceia!
de la, 812 a fost de ajuns ca unii dintre luptători să jure întrun
fel şi alţii întraltfel, cu toate că erati aliaţi, ca să-și dei sama.
că pot să lucreze numai pentru inomentul acela, Şi mal departe nu.

“AL treilea motiv "de despărțire este acelă al individualismulul
germanic, despre care sa vorbit destul şi nu mal e locul să înstăm

acuma.

Da, iîn “ceia, ce priveşte deosebirea naţională, ar mal fi de relevat
un lucru: nu numai că este antagonismul între Neustria do odinioară vorbind o limbă romanică şi între Austrasia veche vor-

bind limba germană, dar parcă învie şi popoarele mai vechi,
care se credeai desfiinţate. Viata, popoarelor este aşa de tenace,
încît neamuri

pe

care le crezi de

multă

vreme

îninormîntate,

iăsar din nou cînd formațiunile politice care le ascundeau

sînt în-

lăturate; nu

pentru

e nimic

că nimic nu se

may trainic

întemeiază

decit viaţa

mal. grei

decit

unul

popor

dinsa,

Un

popor,

,

,

—
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cu grei întemeiat, numai

foarte

ustria, de odinioară, vedem

astfel

cu

grei

se

distruge.

că se formează

o

În

mulţime

Ne-de

State deosebite, precum Bretania, pănă foarte tărziii, tinde să.
aibă o viaţă deosebită, cu Bretonii el de altă limbă şi de «altă
rasă şi, în vremea aceasta .de decădere a unității carolihgiene,
un şir dintre stăpinitori bretonl se apără cu , învierşunare în
contra, . oricăril tendințe de contropire. Numele şefilor sînt așa
de caracteristic bretone, încît sună ca proclamaţii: Nomeno,
“ Herispoe, Conân, — nimic din silabele romane sau germane: Vedem apoi în acelaşi timp răsărind din nou Gotia, “teritoriul visigot de odinioară

în regiunea Narbonei şi 'Poulousei,

|

“Întâlnim, întăiu supt Pepin- -cel-lînăr, și mal tărziu supt Carol
Pleşuvul, care a reunit acest teritoriu cu Galia. cealaltă, pe urmă,
supt fiul lui, care e silit să-l dea înnapoi pentru că locuitorii - -Corea: o viaţă deosebită, Aquitania, cu Vasconii el. de odinioară,

înviati: -vom
» xincie

avea

a Gasconiel,

deci, în - locul Aquitaniei
care

păstrează

ȘI

ce

fusesc, o pro-

în. numele

că

amintirea

acelor -cari altă dată erati stăpîni și pe văile francese şi pe văile
iborice, spaniole, ale Pirineilor. Şi nu numai atît, dar Provența
„romană,

care părea

contopită

în unitatea.

francă, apare

din! noa

şi-ŞI cere drepturile. Începe aici, în Sud, a se face deosebire după
„naţiuni: Franc, Goţă, Vasconi, "Romani. Sudul nu vrea să recu-noască dreptul Nordului de a i se amesteca în rosturi: cl nu
vrut să recunoască dinastia lui Ilugo Capet decit mat tărziti;
el formează însă o unitate numa! ca resistenţă. Încolo se împarte şi el în naţiuni oscbite ; şi aceasta cînd? După trei socole

de stăpinire unitară, după

întemeiarea

Imperiului lui Carol-cel-

Mare. Şi, nu numai că trăiesc aceste popoare destiinţate; dar învie
Şi vechea Burgundic, ba încă în trei forme: regat, ducat, comitat.

ă lar regatul însuşi are două forme, care se deosebese naţional :2
o parte a Burguidier e germană, cealaltă parte e romanică.
Şi prin învierea, aceasta a elomentului romanic din Proyenta,
"prin învierea, elementului burgundic de la Rin și prin toate con-

secinţile lor se crează iarăşi Problema renană care, în fasa cea

“nouă, se poartă, între alte puteri.
1!

- Întăiu între Carolingienii dela Răsărit şi ce'de la Apus. Descendenţii legitimi al lui Carol-cel-Mare stăpinese în Germania. ÎI
visează însă Imperiul bunicului, străbunulul lor: o singură reşedinţă,

un

singur Palatium,

la Aquisgranum,

la Aachen,

AIX=

la- Chapel, din “timpurile noastre, în regiunea care 'se numeşte
înci, după acest Palatium, Pfalz, “Palatinat.
Carolingienii

răsăriteni

vreati decă

să

reconstituie Imperiul lui

Carol-cel- Mare, și au şi dreptate, pentru” că sînt cei mai tari Și
țin o poporaţie "mat

unitară supt

de Visigoţi, Romani,

Gasconi, Burgunză, — nu: cl se razimă, pe de

că. Aici

nu

mal

o parte, pe așa-numita Yranconic, care represintă,
po

sînt

rămășițe

patrimoniul cel

-

1

pa
2

.

.
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mai adevărat franc, regiunea de unde at roit Francii şi,
altă parte, pe energia nouă, tînără, a Saxoniei, — aici o să
antagonismul, cînd 'se vor ' înlătura Carolingienii legitimi
Arnulf, bastardul carolingian, cînd în:veacul al X-lea se
temeia

o dinăâstie. nouă

apoi

“urmeze, depărtîndu-se

de Franconia

căreia

va

în

pe de . apară
pentru
va în-

trebui să-i

ventrul de la Rin, puterea şi conducerea

,

saxonă. Dar, în 'sfirșit, şi supt cel din urmă Carolingian, supt Arnult
(8883-99) şi fiul său (899-911) şi supt ceilalți, supt stăpinitorul, din
dinastia de Franconia, Conrad (911-9), şi supt dinastia nouă saxonă, care durează multă vreme, a lui Ilenric Păsărarul (919-36),
„a celor trei Ottoni (9360-73; '973-83; 9883-1002) şi a lui Ienrie
“Sfintul (1002-24), cari au reconstituit Imperiul în folosul Casei

„de Saxonia,şi, la începutul veacului

al Xl-lea, supt a doua di-

nastie. de. Franconia, a lui Conrad al. [l-lea, (1024-39), care la
1033 isprăvește problema Rinului,—supt toate aceste forme de cîrmuire. lumea de la Răsărit, germanică, are tendința de-a reconstitui Împărăţia, lul 'Carol-cel-Mare. la vrea chiar. Italia, şi
“Otto I-ii se coboară acolo, ca şi al Il-lea şi al Il-lea; cu atit
mai mult vor cere întregirea în Apus, adecă stăpînirea asupru

„Neustriei de odinioară, -asupra

__

Dar se întîmplă

SI

Franciel.

şi altceva: în acest Apus, în Neustria veche

- se formează întrun 'anume moment o forță

naţională nouă: un

“ducat de Franţa, care nu se razimă pe. elementele germane, ci,
liind vorba de regiunea de lîngă Seina şi Loira, pe elemente
cu desăvîrşire

romanisate.

Astfel, întrun -anume

moment,

împo-

-

triva urmaşilor lul Carol-cel-Mare, cari stăpînesc dincolo de Rin,
în Franţa viitoare se ridică elementul naţional romanic de. Nord,
i
a
. ;
cari vor fi Francesil.
personare,
Robert-cel-Ta
prin
Elementul acesta, se manifestă
litate mal mult fabuloasă, prin Eudes, Odo, nume germanic !, care
a fost rege al Franciei, rege. frances al Franciei, cel dintăiit de
limbă romanică, stăpînind asupra miezului, asupra inimii ţeril
francese. Supt Odo acesta, mort la 898, supt: urmașii săl; între
cari unul îi e frate:- Robert (922-3), cellalt,:rudă: Radulf de Bur“gundia (-936), pe urmă prin urmaşul lui Robert, ca duce al
Franciei, Hugo-cel-Mare şi, în stirşit, prin. fiul lui fugo-cel-Mare,
Hugo zis Capet, care se învoi să fie rege şi care a înlăturat cu
desâvirşire orice pretenţie serioasă carolingiană în Franţa, la 987,
fiind uns cu mirul lui Saul în oraşul Noyon, începe regalitatea
Ă
Ă
N
nouă a Capeţienilor;
el,
stăpîricască
să
ajunge
romanic
Până ce însă “elementul
prin. reg! no!, Neustria de odinioară, «sc păstrează şi aici încă o
legitimitate carolingiană. Dinastia veche carolingiană există, deși
în împrejurări foarte grele. O bucată de vreme no asculti .nimeni, pe urmă (898), um Carolingian, Carol-cel-Simplu, adecă cel |
4

"1 Cronicarii francesă declină latineşte : Odo, Odonis,
N

i
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Prost, e ales. EI se roagă de Normanzit păgini să se creştinieze,
li dă pi amâîntuil îutinse şi prin tratatul de la 912, de la Saint-Cliresur-l pte, Rollo, ducele Normanzilor, este aşezat ca stăpînitor |
creştin în Nordul Franciet (Normandizi de azi). După ce prădaseră al lut secole întregi, seminţia de pirați se aşează acolo, se
francisează şi întemeiază ducatul normand, ce se adaugă pe lîngă
ducatele -eclelalte. Carol-cel- Simplu însă, după ce stă, cînd la
închisoare,

cînd,

ca reue,

viata lul chinuită.
gienilor, dispare.

supt

După

pază;

dinsul

Dar, întrun

cînd

în

fugă,

îşI ispăv eşto.

continuitatea dinastică, Carolin-

anume

moment,

ducil

aceștia,

de

Fi anţa, Bretania, Normandia, Burgundia, marchissil, conții, ducil
cellalți din Sud, 'cortindu- -s0 necontenit între ci, chiamă de nevoic, pentru pace, alt Carolingian. ÎL chiamă, nu ca să facă el
ceva, ci ca să trăiască ci cit de cit inal liniștiți, să sutere egoismul
fiecăruia mal puţin supt stăpînirea nominală a cuiva care are

“un titlu de stăpînire.
acest, stăpinitor,

un

Î! aduce din Anglia, unde
Ludovic,

pourtiă

toemal

se refugiase, și

pentru

aceasta titlul

de „Peste Mare“, ('lramarinus, fiindcă venise din Anglia, contorm
cu anttne garanții care i se dăduseră. După, el avem apol stăpînirea lui Lotar, a lul Ludovic,cel din'urmă Carolingian în regiunea
aceasta,

şi, în stirşit, chiar

după

ce

se stabileşte” autoritatea

|
-

lui

Iluuo Capet (937), un Carolingian stăpineşte în Lotaringia-do-jos,
acel Carol de [Lotă iringia, care luptă cu învicrgunure peniru a
păstra moştenirea, măcar în acel unghii, a străbunilor” lul.
Prin

urmare,

pe lingă

Carolingicnit bastarzi

pe

cari-l

întâlnim

în Germania şi cari fac. loe pe urmă dinastiei de lranconia,
celer de Saxonia și noil dinastil francone, sîut alţi Carolingieni
—

acestia

pănă
pune

autentici, nu bastarzi

la nenorocitul

=, cari

se menţin

în

Carol .de Lotaringiz; pe care Hugo

în închisoare, iar copiil lui pribGerese prin

Neustria

Capet îl

toată lumea,

un

frate fiind cpiscop. fără urmași, şi astfel- dinastia, carolingiană în... |
Apus se isprăveşte înnainte de anul 1000,
i
EX bine, aceia cari se simţiau Caro! ingieni legitimi, — nu nu-.
mal os şi sînge din Carol- cel-Mare, dar. “fară nielun fel de pată |
a nolegitimității

naşterii,
— natural că aveai

dreptul. să se consi-

dere chemaţi a reconstitui - unitatea carolingiană.

Astfel cel din

Răsărit stirmesc conflicte la Rin, rodeschizînd
prin încercarea lor de a reconstitui. unitatea,

Neustria, ati şi cl
“protitul. lor.

tendinţa

de a reconstitui

problema veche.
iar ceilalți, din

iiceiaşi

unitate în

Războiti mare nu sa făcut: 0 0 epocă în câre războiul “mare
nu poate să sc înfiripeze, căci legătura personală variază dintro
zi într'alta. Întrun anume moment, vine stăpînitorul de dincolo

de Rin, Otto, cu gloria lui războinică, „cu ceata lut mare «de Germani,

de seniori

din

Lotaringia,

şi ica

în stăpinire

o parte

din

Neustria. E proclamat rege! AL crede că sta isprăvit, căcisa reconstituit

unitatea
N

carolingiană
TI

pentru

Otto.
PI

Dar,în anul
.

.

urmă-

4

p

—

tor, veţi vedea

că

acest

98
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împărat

german ce silit să părăsească

teritoriul cucerit. Au slăbit oare însușirile. lui militare?

I[ sa în-

tunecat mintea? Nu, ci numai ducii, în primăvara viitoare, i-ati
zis: Nu mal mergem cu tine, mergem „cu celălalt. Şi s'a isprăvit.
Şi, avînd ei dreptul să facă uceasta, Otto a trebuit să încheie
“pace.

-

.

_

|

|

=

Şi astfel, cînd,.la 1024; Conrad al-II-lea de Franconia ica tro-. nul german şi cînd. al doilea şi al treilea urmaș al lui Hugo
«Capet stabilesc pe deplin noua regalitate francesă, toate luptele
de la Rin se dovedesc: că n'a adus nimic. E tot Germania de:
o parteşi Franţa de altă parte a apei. Dar nu malc o Lotaringie.
î
i
A
!
“Moartea, Lotaringiei rămîne să fie. arătată acum.
Lotaringia, s'a, împărțit de la început în „tre provincii, dacă se
admite

e

că şi Italia făcea, parte

din

„teritoriul

lui Lotar“. La 888

Italia a înțeles însă să nu mal aibă nicio legătură cu partea de.
la Nordul Alpilor, şi asttel se deschide problema: italiană, foarte
importantă: cine să fie rege în Italia, Carolingienii stăpînitoriîn
Germania, sau Carolingienil stăpînitori în Franţa? Un stăpinitor
„din Provența, sati un stăpînitor din Burgundia? Un marchis—
marchis înseamnă-căpitanrde „marcă“, unul care comandă în Ţi„nuturi de curînd colonisate — din Spoleto, în Apus, din Friul, în
Răsărit? lată . candidaţi germani, candidați francesi, candidați
burgunzi — şi erati două feluri de Burgunzi, deci şi candidati pro” venţali,— pe lîngă acel feluriți marchisi italieni.
„Problema c foarte interesantă, dar nu ne vom ocupa de dinsa
acuma,

ci atunci

cînd

purilor. Ne întoarcem

vom

vorbi

la teritoriul

' taringici propriu zise- şi care

se

de'soarta

Italiei în cursul tim-

de Nord

desfăcut din al Lo-

desfaceși cl în teritoriu bur-

„_gund, în teritoriu provenţal şi în Lotaringia nouă sai Lorraine.
„„„ Ai fost două regate burgunde: un regat al Burgundiei tran“siufane'şi unul al Burgundiei cisiurane.
Cel de către "Franţa nu
e decit Provența, celălalt, de către Rin, nu e decît llveţia de
astăzi; o realitate geografică, dacă nu naţională, în amindouă.-

casurile iese din not la iveală.

Proventa

şi Elveţia constituie ”

astfel două, regate care se. luptă între cele şi din care resultă
odată, prin contopire, așa-numitul regat de Arles, de Arelat, câre
cuprinde amîndouă malurile Rinului în această parte de jos.
La S79 apare întăii un rege al teritoriului provențal, Boso,aul
cărul fii e Ludovic şi nepotul; Hugo: la 924 începe lupta între

Hugo de Proventa şi Rudolf de Burgundia, fiul unui întăitt Ru-

dolt de după tratatul din Verdun. La 933 Ilugo lasă lui Rudolt
teritoriul cisiuran şi constituie astfel regatul de Arles: prin faptul
că unul din acești stăpînitori, îrivins, părăseşte teritoriul său în
mîna, celuilalt. Regatul de Arles, supt mai mulţi stăpinitori, ţine
pănă la 1032: prin urmare un veac. Nu represinta nicio nece„-
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sitate ucogralică, nici una națională; ŞI a fost uşor înglobzit peittra moment la Germania. Regele geruan Conrad - al II-lea l-a
luat. fiindcă cra mal. în.rmăsută să-l ica. Dăr în cutînd Fi anţa

reclamă - drepturile
care se

sale: naţionale

ţin fireşte do

şi gcogrulice

ca şi, la armă,

eu

părților

asupra,

va birui.

“Aciim, afară de regatul burgund, e Și un ducat burgund, care
vine, aşezat tocmai în regiunea umde numele de Burgundia sa

păstrat pănă astăzi şi unde se aşezaseră de'la început “Burgunzi!
înnainte de ase cobori spre regiunile de Sud. Burgundia proventală era

numită

abusiv

așa, adevărată Burgundie

era numai, cea

Dolvetică, iar leagănul de căpetenie al Burgunzilor se află în regiunea.
Ronului” şi Saonel,

şi cl formează

ducatul

de

Burgundia.

EI

nu

Sa reunit. întreg .cu 'Tegatul de Burgundia, "fiindcă “Burguizit samănă mal mult cu Frâncesil, Şi deocamdată e! sînt alipit la el,
fireşte nu ca hotar, ci în sensul că, do obieciu, ducii burgunzi
Merg, nu cu Împăratul german, ci cu regele Franciei, ȘI de. aici .
vine şi faptul că un duce burgund | E) putut fi şirege în Franţa:

Raoul sau Radulf. Îndată se presintă, însă antagonismul. între
Radulf și noua dinastie francesă, neamul lui Odo. :Și a biruit
neamul lu

Odo,

pentru ” că nu

represinta, un vechiă teritoriu gey-

1

manic, ci însăşi inima Franciei, ducatul Franciei, centru al Neu-:
striei de odinioară. După co. Burgundia n'a putut să dea-regă francesi, Casa lul Odo a căutat însă să-și aihă rosturi acolo prin
fratele Iul. Ilugo Capet, Ilenric (—1002) şi apol prin delegaţi, stăpînind în silă (1002- 32): Regele Robert, fiul lu Ilugo, îşi puse un fiti,
numit tot Robert, î regiunea; burgundă, Asttel “hrintro serie de
schimbări, Burgundia, ajunse să fie socotită ca făcînd parte din tezitoriul frances.
!
La Nord de Burgundia — luăm - graniţa de la Sud la Nord: regiunea cisiurană, regiunea transiuranăi, ducatul Burgundiei — găsim
Lotaringia propriu zisă, care cuprindea îîn vremea aceia, nu numai
Lotaringia, dar fi Alsacia: tocmal partea centrală a cursului Rinului. Aiel Arnulf Cavolingianul pune po. fiul lui, pe Sventibold,
„care încearcăa întări Lotaringia şi a o apăra împotriva tuturora,
prin urmare a face un Stat durabil din acest moment al unei.
împărțiri de moştenire. Nu reuşeşte, e prea slab, nare pe cesă se razirmo;

toti ai lu! ascultă,

nu "de dinsul; ci de mal

marii: lui

din Apus şi Răsărit. Y un curios stăpinitor al cărul supuşi, cari
ar putea: ssă-l susţie, îi fug necontenit de. supt mînă. Necesitatea,
geogratică îi sisiniso “putsile, şi atunci e natural ca, în măsură
ce -se înnainteuză

în

vreme,

situația

hi

şi a urmaşilor

„ul

să,

- dovie tot mal grea. Prin urmare Lorena, Lotaringia, ajunge să
fie disputată, peste interesele cx.separatiste, între Fi anța şi Germania, şi lupta, care se dă pentru soarta nenorocitului Carol de.
Lotarinezia, ultimul Carolingian al Neustrici,, nu.e decit ultimul
opentr U oxistenţ , independentă a Lotaringici. Însuși Carol acesta

*
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lucrează la sfărîmarea,

Lotaringiei

Franţa: el tăgăduieşte prin aceasta

,

sale, pentru că vrea, să-iea şi

necesitatea,

existenţel deo-

sebite a unei Lotaringil, care e astfel, cum am zis, cu
micităîn apropierea anului 1000.
Răsare însă la.gura Rinului o altă formaţiune, care
„trebuie să o refacă: Între cel mal puternici: feudatari
erati conții de Vermandois, cari aveai o însemnătate

totul ni|
părea că
de acolo
deosebită

în veacul al IX-lea. Comitatul de Vermandois se organiscază spri-

“ jinindu-se, cînd pe regele Franciei, cînd pe al Germaniei: conții
încearcă, prin legături de familie, să se rotunzească. Provincii
care may tîrziu se chiamă Champagne întră şi ca astlel în legătură de familie cu Vermandois. Şi, în acelaşi timp, la 1020, se
stabileşte, prin stîngerea, dinastier lui IHerbert. intemeietorul,o
“ legătură între Vermandois și Champagne, reunite, şi o Casă nouă
feudală, care joacă un mare rol şi în întăia cruciadă, Casa de
N

.

Blois 1. Prin urmare organisaţia locală din părțile acestea de jos

ale Rinului tinde să se prefacă întrun noi ducat. Atunci, la, stir“situl veacului al X-lea, Odo. al doilea, din Casa, de Blois, îşi pune
în minte, avînd atâtea. provincii strînse șupt el, să. reconstituie "
Lotaringia. El pătrunde în provincia, aceasta, cucereşte. Toul şi.
alte oraşe caracteristic lotaringice, şi merge de-a dreptul la Aachen,
la palatul lui Carol-cel-Mare, pentru a se încorona rege. Dușmanil
îi ieşiră însă în cale, îl bătură şi uciseră. Lupta aceasta, înfiîn-

gerea şi moartea,

lui Odo

al Il-lea înseamnă ultima încercare -

zădarnică de reconstituire a Lotaringiel.

Cind, astfel, la. 1032, Conrad Germanicul anexează şi regatul de

Arles, care represintă altă conformaţie lotaringică, în regiunea de
Sud, atunci tot ce a mat răinas din Lotaringia de odinioară este
înlăturat.
|
ă

1 Cu Chartres, Tours, Beauvais, Meaux,
.

!

.,

IECȚIA

a VIll-a.“-.

Ținuturile renane.de la sfărîmarea totală a vechii Lotariugii
la începutul încercărilor de unificare regală a Franciel.

pănă

Problemele istorice înţelese aşa cum înţelegem noi problemele
de care ne ocupăm,nu oferă caracterul de continuitate cronolo-

gică pe care-l are istoria universală înfăţişată altfel. Dacă iea.
cineva istoria universală, în felul cum se presintă de obiceiii,
merge comod din secol în secol, şi întrerupere nu e nevoie să
fie, pe' cînd, atunci cînd se consideră istoria universală supt raportul problemelor pe care le cuprinde, întreruperi de acestea, care pot să dureze chiar secole întregi, întreruperi: totale sai
“parţiale, natural că se presintă. O problemă istorică există numai
atunci cînd sînt și forţele” care o provoacă şi pot să ajute la

resolvarea el:.

|

a

a

"Şi, după punctul la care ne-am oprit, anul 1032, necesitatea
peografică de sigur că nu slăbeşte:.popoarele simt totdeauna
nevoia de a avea hotare bine definite, le trec une ori ca element
naţional, dar totuşi simt nevoia hotarelor bine definite supt raportul
“ politie. Si, odată co.o nație se găseşte la Apus de această apăşi
alta la Răsărit, ar fi natural ca această problemă să continue,
dar lipsesc forțele politice care o pot duce către o deslegare. -..
Națiunea, există, ea însă n'a căpătat— sai a ajuns să nu mal
aibă într'un anume moinent— legătura aceia de organisare, legătura aceia de unitate care este absolut necesară pentru ca ele- mentul naţional din stînga şi din dreapta apei să caute din nou
O -soluţie, fie şi trecătoare, a problemei Rinului.
1 Noi am trecut hotarele Dunării ca poporaţie de atitea ori: atitea puncte
ate malului celuilalt sînt în mare parte locuite de Romîni. Cu toate acestea,
din punctul:de vedere politic, am fost siliți să ne oprim la, această margine

a Dunării,—în afară de regiunea Dobrogii, care are un caracter cu | totul particular,
y
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“La Răsăritul şi Apusul apcă, încopiud cu anul
litică nu estetun

haos, —

căci

el

na

existat

o mie, fort ponicrodată

şi nu

poate să existe, [ie și în viaţa, popoarelor celor mal primitive —,
-şi cu toate acestea, se produce «te la o bucată de vreme tot mui
mult, şi la stînga şi la dreapta Rinului, şi po un mal şi pe cellalt, tot mal tare, 0 desagregare, care, de. și n'a dus niciodată, la
indivizi. isolaţi, trăind fără niclo Jegătură politică între dinşii, a
împiedecat cu toate acestea formaţiuni de State adovărate.
Atunci, fireşte, cînd are cineva a face cu,un număr de grupuri
politice

mici

în. regiunea

francesă, cu un

alt număr

de

grupul.

politice, poate. mat mari, dar care nu echivalează cu adevărate
State, în regiunea, din dreapta Rinului, cine să poarte lupta între
sine? Nu mai cxistati, două singure State sa ceva care să se
poată apropia do noţiunea. Statulul modern, ca să lupte pentru
hotare bine definite între poporaţia francesă și cca germană. Dar, iarăși, ar fi o greşeală foarte mare dacă sar crede că,
odată ce-nu există un Stat unitar sati o tendință pronunțată,
une ori biruitoare, către un Stat unitar, conflictele pentru situatia.

„politică la Rin lipsese cu totul. Chiar între formațiunile acestea
mică, între anume din formațiunile acestea mici, astiel de conflicte
se întîmplă. Numa! cît este o deosebire. Atunci cînd. oste:0
„unitate politică într'o regiune, toate elementele care se găsesc
în această

regiune

se

adună

întrun

anume

moment

pentru a

contribui la soluţia unci probleme. Prin : urmare și clementul
„broton şi elementul normand, provenţal, acvitan, toate acestei,
cînd e 'tunitato de Stat. în Li ranta, se string pentru a cădea cui
toată greutatea lor asupra dușmanului în regiunile renane, şi, de
asemenea, de partea Germanilor se adună şi clemontul bavares
şi cel 'saxon şi cel de la hotarele Slavilor, so adună cu toţii supt
conducerea, unul şof firesc sati a celui care represintă mal bine
unitatea naţională pentru a se întățişa la hotare în momentul
cînd aceasta este. necesar. Cînd însă unitatea lipseşte, ce se
înfățișează

la

hotar,

sînt: numal

elementele

local

îtoresate,

'direct interesate în solutia unei probleme care şi. ca este măul-.
genită la anume localități sau anume . grupe: de localităţi: Prin
urmare, chestiunea, renană, care lă început a fost o chestiune de
luptă între: o civilisatie şi alta, între civilisuţia veche, organisată,
romană şi între civilisaţia nouă, încă desorganisată, germană,

“chestia, Rinului, care-a tost un moment lupta” între teoria Iinperiului universal al Romel şi necesitatea de viaţă independentă a
popoarelor germanice,

chestia

Rinului,

care

ma! tirziii a fost un

mijloc de vădire a tendinţelor deosebite alo începutului naţiona- Jitățăi francese” şi ale începutului unei naţionalităţi pronunţat
„germane do cealaltă parte a Rinului, şi, iarăși, această chestie,
„care, întrun anume moment, înfăţişează lupta între Austrasia
rămasă

germanică,

cu

barbare; și între Neustria

toate

celelalte

seminții

germanice

încă

vomanisată, chestia aceasta a Rinului,

:

-
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care Imai tărziu înfăţişează tendința 'Carolingienilor decăzuţi de
a realisa :din noii unitatea pe care o avuseră pe vremea lui Carol.
cel-Mare, se. reduce, se împuţinează, se -umileşte acum. Nu mai
oxistă o mare putere politică de o partea apel şi alta de cealaltă

parte, ci cite una sfărimată în așa fel, încît niciodată nu va mat
“putea

ajunge

ce a fost odinioară.

Familia, carolingiană trăiește numai prin ultimii săx destendenţi, bastarzi. sau prin penealogii problematice ; descendenţi“
“ hastarzi. problematici, în a Datra

sati a, cincea, generaţie,

mal

re-

presintă sîngele marelui Împărat de odinioară. Nevoia instinctivă: a Imperiului roman mai dăinuieşte în suflete, precum mai
dăinuieşte dorinta unităţii impetiale care asigură pacea, drumul
deschis, schimbul între mărfuri, desvoltarea, culturală, dar de învierea Imperiului roman, cum [fusese odinioară, do la, aniul 1000
înnainte nu se mai poate vorbi. Imperiul trece în forma nouăa

„Stintului Imperiu roman de nație germanică, — în teorie tot Impe-

riul roman, dar în toate manifestările sale deoscbindu-se esenţial
do Imperiul roman de. odinioară : dacă nu'în basa sa, măcar în
metoda politică pe care o întrebuințează şi în ținta pe care o
poate

tinţa.

urmări.

de

Şi, în același

a stabili

teorie „ca e una
„care 0 trupul lui
mal mult se lasă
Canoancle rămîn
„schimbat;
alta:

unitatea

nici Biserica

pe care

nu

mal

are pPu-

o stabilise. odinioară. În.

singură: toți fac parte “din Biserica de Apus,
Isus Hristos. Dar Biserica aceasta din ce în ce
cucerită : de alte sentimente și de alte. idei.
totdeauna neschimbate; spiritul Bisericii însă e

materialitatea

ea este. în

timp,

de

organisare

legătuiă strînsă

cu

a

însăşi

Bisericii. nu
credința

poate îi

creştină

din

timpurile . cele may “vechi, dar spiritul de „care e influenţată ca,
- în legătură cu societatea, spiritul acesta fireşte că nu rămîne.
Împotriva, schimbărilor de spirit a vremurilor nu există organisaţie, cît de solidă, care să se poată împotrivi. Există ziduri
care să opreiscă vînturile. cole mal puternice, nu există însă
ziduri

care

să

ţie

în

loc

bătaia

vinturilor

vremurilor;

acelea

pătrund nu' se ştie cum, dar pătrund; şi, schimbă. Biserica din
epoca studiată de nol pănă acum e de fapt romană în spirit.
„Nu

e creştină,

e romană.

A rămas

ceva

din

creştinismul

primi-

tiv, a rămas şi ceva care poate să stăpîncască, din noă, cînd
omenirea va fi mai bună, cînd va pierde obiceiul de a. vărsa
singe, de a, terorisa. În vremea. aceasta însă toată lumea terorisează, răpește, varsă sînge, episcopul ca și cellalță; Papa nu.
într “atita, pentru că "nare. putere, dar, dacă ar avea, ar face
exact,ca şi ccilalță. Prin urmare, Biserica. -pe care am cercetat-o
pănă: acum

e mai

reult-romană decit

creştină, în sensul primitiv

al creştinismului. De la o bucată de vreme 'avem însă altă Biserică, feudală. Întrinsa trăieşte spiritul germanic 'mak putin co-:
roctat de inttuenţa romană, . decit cum a fost pănă acum. Episcopil aceştia de naţiune germână, trăind într o societate în care

|
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inult! principiile

„

germanice, se lasă,

stăpîniţi

tot mal tare de mentalitatea, germanică feudală; episcopii sînt, tot inal locali, tot mai neatiraţi unii. de alti, el rup tot mai

mult legăturile de .care Biserica, ar fi trebuit să fie încunjurață
şi caro ar fi trebuit să--ţie laolaltă, indiferent de provincii.
epoca de decadenţă carolingiană, — am spus-o în lecţia preeedentă —, ceia, ce tinea pe oameni laolaltă era. unitatea Bisericil:
numai

întîmplător unitatea

unei

diecese

care

să se întindă

pe

un mal şi pe altul al Rinului, o parte fiind în regiunea Iul. Lo„tar şi cealaltă parte în regiunea lui Carol Pleşuvul sait a lui
Ludovic (iermanicul. Natural nu se făcea împărțirea, pe diecesc,
prin

urmare

putea

fi interesat cineva în existența a două State!.

Dar nu vorbim de aceasta, ci-ce necesitatea elementară bisericească, elementară romană a Biserici! de u ţinea toate provinciile strînse

laolaltă prin

sinoade,

Papci creşte din ce în ce,
ment;

Papa

se

amestecă

şi nu

dar ea nu
numai

prin

Papă.

intervine

atunci

cînd

Autoritatea

în

fiecare mo-

îl. chiamă

cineva,

cînd îl solicită ca Q instanță “supremă, cînd n'are cum face altfel şi se adresează lui; sinoadele însă sînt” cele care stabilesc
legătura cca puternică. Sinoadele generale însă. nu le vom mal
întâlni în epoca de care ne ocupăm acum.
Episcopil sîut azi duşmani, din:punctul lor de vedete pors0nal,al familiei căreia-l aparţin,a teritoriului în care locuiesc. Prin
„urmare interesul acesta feudal” sa ramificat atît de adinc şi în
“mijlocul dregătorilor bisericeşti, încît ei. se consideră -tot mul
puţin ca episcopi, leşi poartă haina episcopală cînd fac slujbi.
după aceleaşi norine ca şi odinioară: cl ajung să sc considere
tot mal mult, ca feudali, oameni asemenea cu ceilalți al socittății lor care “tinde să nu

mai

inte episcopii se puteai aduna
lor personale,

teritoriale

şi

aibă

în

nimic

roman într însa. Înna-

sinoade pentru

familiare

erati

biruite

că interesele
de

conştiinţa

“unităţii Bisericil.. Acum această conștiință sa întunecat, și ci
nu mal stati laolaltă.
Prin urmare suveranii nu. so mal. adună pentru că nu mal.
sînt carolingieni ori ah pretenţii aşa de depărtate, încît niciun .
nume în nomenclatura, genealogică nu -rnal poate servi ca să numească pe verii de grade îndepărtate, unitatea carolingiană dispărind: cu desăvirşire din conștiința suveranității, mu mal pot fi
sfatui de farnilie între Carolingienil germani şi Carolingienii
.
francesi, şi, în același timp, nici episcopii nu mal ati în aceste : privinte accu conştiinţă unitară care-i legă odinioară cu alţi episcopi numai pentru. că, erai şi "uceia, episcopl.

Atunci întăia legătură medicvală a dispărut: Tot aşa a dispărut şi.
alt element de unităte, de care vorbiam într'o locţiune precedentă,
1. Observația ca lui Ă, Berthelot, în. „bliztojre
Rambiuul,

sâncrale“ a lui Lavisse şi
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acel care resulta din pericolul comun.În toate părţile primejdia răz" boinică este totuşi necontenită, ca ţine lumea într'o stare de ne-.
răbdare şi enervare perpetuă; nimeni nu ce sigur de ceia ce oi
se întîmple în ziua următoare. Războiul 6 ocupaţia de: pre„dilecţie a fiecăruia, fiecare poate să-l înceapă pe seama lul şi
împotriva cui vrea: nu c nimeni niclca să-l stăpincască nici ca să-l
critice. Cea ma! mare parte din societatea capabilădo a seluptă
se luptă în afară do orice inargine, de orice principii, de” orlce
tratate; dar nu e cine știe ce războiii uriaş, cu morţi mulți. Ca
să omori pe omul înfăşurat în platoşă de fer ori ca să-l răneşti
cum se cade, trebuie. să-l aşezi jos, să-i cercetezi mecanismul şi
defectele cuirasei ca să- ţ dai seama că între zalea aceia
şi cealaltă al putea să strecori. vîrful spadei. Războiul, prin urmare, exista, formă ocupaţia de predilecție a clasei stăpâînitoare,
ocupaţie plăcută şi foarte puţin periculoasă, şi, în astfel de împrejurări, războiul” nu mal e anormal, ci pacea e anormală. Lipsiaii însă războaiele cele mari împotriva unor năvălitori numevos, în stare să schimbe / fata umil. Năvălitorii se aşozaseră, își
“aflaseră sălaşele lor permanente, întrascră în ordinea politică feudală

şi el, fiindcă

nu

craă

inultă. [, acelaşi

cas

ca, şicu

năvăli-"

rile de odinioară, pe care ni le închipuiam ca un potop” aşa de
grozav. Năvălitori nol erai acum Ungurii: “dacă sar lua cineva
- după

nota

de groază a cronicarilor

timpului,

ar crede

că mili-

_0ane de oameni san revărsat asupra Europel; eLbine, după vre-un
veac de incursiuni continue în Apus, care sc îndreptaii impotriva
Cermanică, Jtaliel, chiar şi a Franciei une ori—a și rămas în limba
francesă numele de Ungur supt forma „osre“, un fel de căpcăuii,
precum Bulgar a dat „bougre“, care are, nu numal nota aceasta
de teroare, dar şi'o notă de despreț,-—Ungurii seaşezară în părtile Panoniei, și nu trece niclo jumătate de veac şi cea mai mare
parte sînt. germanisaţi. Nu în. ceia ce priveşte limba „pe care o
vorbesc, nici ocupaţia. lor de predilectie, dar în ceia ce priveşte
ideile

politice.

Lumea

germană

care-i

încunjură

și

la

Nord

și la Apus, li strecoară necontenit idei politice germane, şi feudalitatea germană se aşează şi în regiunile apusene ale Ungarici de Nord, care au fost germane pănă în timpuri destul de
" apropiate

de Nol

Aşa

încît

din

“Ungaria

primitivă

rămîn

doar

unele obiceiuil războinice şi ura împotriva- locuinţilor şi acoperişulu!: li plăcea să stea, în -sate. rătăcind în anume regiuni,—
cit se mai face şi aceasta. Do la o bucată de vreme, deci, „din
veacul al XI-lea, Ungaria este o țară întocmal ca şi celelalte,
avînd în locul ducelui de odinioară un rege; regele acesta e sfințit
„de Pâpă, coroana, dacă nu e o coroană “trimeasă de dinsul, e o
„coroană bizantină, cu inscripţii greceşti pe dinsa, clasa domnitoare caută să samene cit se poate mal mult cu feudatarii gormany, orășenii sînt veniţi din (ăcrmania, şi, de o bucată de vreme,

|
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Latinis, din Italia: asupra intregului popor, care a trecut la creștinism,

se exercită necontenit

Prin urmare
trivă, pentru

influenţe apusene.

o primejdie ungurească
Iingaria

esto

din

ce

|

nu mal este, ci,

în ce

mai

mult

o

din poprimejdie

germană. De atitea, or Ungaria sa luptat împotriva unel contopiri totale, Împărații «germani voind să ica ţara în stăpinire, sprijiniti pe elemente germanice interne.

Cealaltă primejdie, a Saracinilor, se isprăvise şi ea. Cind Arabii,
cari

erai

aşa

de puţini, ai

năv alit în Siria, ati pătruns în Persia

şi în regiunile vecine, cînd şi-au exercitat apol dominaţia po
"toată coasta de Nord a Africei, cînd. Spania, e. a lor, vă puteți
închipui cit prisos de forte. li mal putea rimînea,! Ceia, 'co-I fă icuse.
să apară inal puternici, era starea, anormală, de fanatism, care a
dispărut însă . de la. o bucată de vreme, cînd ajung iarăşi în.
starea . sulletească obişnuită.
Eraii apoi” Normanzii. O parte” se află “asezati în F ranţa, de
Nord,

în ducatul

Normandiei. Ducatul

normand

păriudu- li pre.

îngust, aă'rovărsat prisosul puterii. lor la 1066, trecînd, cu Gulielm Cuceritorul, în Brotania-Mare, împotriva
Anglo- Saxonilor,
cari, din. eptanhia de odinioară, din cele şepte regate, făcuseră
unul singur. Normanzii -att Diruit pe ultimul rege anglo-saxon,
care a căzut pe cimpul de luptă, țara i-a fost luată Şi stăpînirea:
impăttită, pămînt şi locuitor), între Normanzi
vorbind limba
francesă. Sa făcut o statistică generală a tuturor posesiunilor,

„Cartea judecății celei de pe urm: Da și col de 'nsam anglo-saxon ai
fost necontenit, persecutați fără a putea.fi distruși. Mat pe urmă, alți
Normanzi sat stabilit în Sudul Italiei, chemaţi întăi ca auxiliar în luptele dintre puterile de acolo: Papa şi Bizantinii. EI au:
rămas

în Sicilia şi ati stat acolo

dependență, întemeind . un
Normanzilor

şi acolo,

împotriva

regat. At

şi atunci

mai

oricul

ca factori

în-

prisosit apol puterile

Sati întins pe

coasta

cealaltă, a

“Peninsule! Balcanice : aă străbătut de atitea ori drumul acesta,

tinzind către Constantinopol, de și nau putut să ica în mod durabil Salonicul şi să ajungă la Bosfor. Si în sfirşit, elementul
normand a întrat în solda Împăraţilor bizantini luptînd împotriva,
Turcilor din Asia-Mică şi întemeind şi feude normande în AsiaMică:
ŞI, cînd Normanzii ati fost aşa de puţini, cînd “ci sînt amestecatţi ca sînge cu poporaţia indigenă din Nordul Franciei,
ceia ce-i face mult mal pașnici, cînd că at luat în stăpinire Insulele Britanice, Sudul Italic, cind au piordut atîţia oameni în
războaiele din Peninsula Balcanică şi ati un rol atît. de însemnat
în apărarea, graniţel bizantine împotriva, puternicilor “urci selgiucizi cari roiesc asupra Asici-Mici, din ce punct de vedere mal
puteau fi-el un element ameninţător pentru Franţa sai Germa-”

„nia? Dar chiar în țterile cucerite 'de ei, de la o bucată de vreme
sînt aşa de slabi, încît alte elemente

străine şe mal pot ames-"
*

a
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teca în cucerirea lor. Astfel veţi vedea că elemente feudale francese se iunestecă în viata Angliei colonisată de Normanzi şi
se substituie de la Q bucată de” vreme dinastiei lui Crulielimn Cuceritorul, -- regii engtest din veacul. al XII-lea nemal fiind numai
semi- -francesi,

cum

totul: dinastia

cu

crai

neamul

de

coi

Gulielm,

lul

ci

F rancesi

cea nouă de Anjou.
.

,

Si atunci; dacă toate lucrurile sînt așa, co mai rămîne din
unitatea, de odinioară, din tendinţa spre unitate care împiedecase,
în veacurile al X-loa şi al XI- lea, Lunca unită odinioară . supt
stăpînirea lui Carol- cel-Mare şi, “intro măsură mal slabă, a ur-maşilor lui; de a se risipi :> Deci risipireu se întimplă, dar numai
în anume. margeni și supt influența unor anumite amintiri, care
nu

pot i înlăturate nicrodată.
Amintirea

formaţiunii de

”

nijloc

lot aringiene

dă multă

vreme

o viată politică specială regiunii. de la Rin. Și, pentru a vedea
lucrul zicesta, să urmăm iarăşi cursul apel. Să. vedem ce se în-:
timpină în a doua “jumătate a veacului al XI-lea în cursul acestei
ape, cum se înfăţişează, supt raportul politic feudal, risipirea
politică pe malul Rinului. Şi, cînd zic Rinul, aceasta nu înseamnă
imediat

malul

al apei, ci teritoriul care participă la viata, specială

ce se întinde pe un mal şi pe cellalt.
Pornim iară din jos. A. văzut că a fost acolo jos
j
o Burgundie care sa -profăcut cu Provența, întrun regat de Arles.
hooatul acesta a suferit o sumă de schimbări, și a.resultat din
acestea, sfărimarea Iul. Dar provincia romană de odinioară, care
a avut totdeauna: o existenţi deosebită, îşi „păstrează şi mal.
departe

o situaţie

politică

care

nu. se asamănă

cu situaţia. po-

litică a: Norculul.
Franța toată e împărțită în: multe feude, unele mari şi altele
mici: cele inari pot să se prefacă în .feude . mici, iar cole mici
„să se unească în grupe mari; € o agregare şi o desagregare, ce
nai nimic. organic: €..0 lipitură, nu 0 desvoltăre, şi “totdeauna
so recunoaste “elementul care a fost lipit şi nu se poate confunda.
Feudele fruncese se despărțiaii . şi se lega între dînscle după
hasardul legăturilor de familie, al morţilor, naşterilor, alianțelor,
dar

cu

toate

acestea recunoști

că nu

sînt decit agregate de ma-

„terial, pe care nu'o să le + însuileţească niciodată un spirit, Comun. Cu toate -acestea, dacă se uită cineva la toată lumea fran-

cesă. şi lasă de-o parte

linia

Rinului, cu .viața er specială, vede

imediat două tendințe de spirit deosebite care împart lumea
fiancesă în două: o tendinţă politică deoscbită-a Sudului şi o
tendință deosebită a" Nordului. Sudul. din care face parte acea
Burgundie care fusese odinioară regatul Provenţei si ducatul Aqui- *
tanici, caro tusesc cîndva Vasconia, se deosebeşte de celelalte provincit francesc; Mc e mal multă amintireo romană decît la Nord;
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mai

"e

singe

mult

roman,

e un

vascon, basc,

singe

aquitan,: care

la Nord nu se întilneşte. Şi, în ceia ce priveşte elementul ger-,
“man, aici aă fost Visigoţii, Burgunzii, de alt sînge german decit
Francii de la Nord. Şi, dacă a fost cu putinţă o Savoie care se.
“ întindea și de o parte şi de alta a Alpilor, o Savoie francesă, de
la Apus, care dădu dinastia regilor italieni din Răsărit, aceasta
este pentru că Alpil au tot fost pe aici merci. străbătuți şi nau
format un adevărat hotar, ca la Nord. Înfăţişarea, fisică e alta,
mentalitatea e deosebită; limba, romanică şi la Nord şi la Sud,
e limba oc de o parte şi limba cil de altă parte, după felul cum
se

cuvîntul

spunea

„da“

(hoc: şi hoc îllud:

„aceasta“

într'o: re-

giunc, şi întraltă, regiune, de,două orl:. „tocmai aceasta“).
Pănă și portul era deosebii, şi ce scandal a fost la Curtea, .
francesă din veacul al XI-lea cînd a venit regina Constanţa din
de destrăbălarea costuSud! Cronicarul Raoul Glaber e indignat
melor suitei: oameni cari purtau hainele pe trup lipite în mod
ruşinos, pe-cînd ceilalţi se înfăşuraui în costume largi, decente.
Sudul'are oraşe care trăiesc prin ele, Nordul numai. de acelea
caro sînt din, mila regelui.și feudalilor ce li-ait dat cite o „charto“
(echarta libertatum), un număr de privilegil în scris, supt pecete.
Sudul -are: oraşe de pe: vremea romană, care totdeauna şi-au
menţinut importanța; Nordul are oraşe, de şi în parte de origine
romană, totuşi neobișnuite a trăio necontenită viaţă municipală,
AIE
deosebită.
că problema politică francesă

__ Tată deci

se schimbă:

odată

am

avut, o rivalitate de la Apus la Răsărit, acum avem una dela
Nord la Sud. Şi deosebirile tot mal.rmari aă făcut ca ura să
fie tot mai pronunţată, ajungându-se şi la persecuții relivioase.
Sudul a primit influenţe orientale, de bogomilism, cu Sf. Vine- ,

“rea,

Satana,

religie
li noi,
va veni
contra

cu posturi

exagerate

care

alternează cu

desfriul, -—

de desechilibru 'asiatic care a pătruns prin Bulgari şi
iar, prin. anume regiuni din Nordul Italiei, şi în Sud. Şi
vremea cruciatei contra Albigensilor, a luptei Nordului Sudului, a Nordului ortodox împotriva Sudulul eretic.

Va să zică aici n'avem un singur Stat, dar “avem o singură
conștiință răzimată pe elemente materiale deosebite atit de nu-

„meroase, și atit de importante, stînd în faţa conștiinței unitarea
"Nordului.

Înnaintînd

către acest

Nord,

ducatul Burgundiei

se

menţine supt membri al Casei de.Franţa. Ducele există, dar cu

totul neînsemnat, foarte multă vreme; micil feudali saii înmulţit,
ai devenit. îndrăzneț şi, „din momentul acela, principele care
poartă titlul de duce al Burgundiei nu mai are niclo autoritate
reală.

_

Dacă ne ridicăm şi inal la Nord, întilnim ducatul Lofaringiei,
"care a, resultat; din ceia ce fusese odinioară Lotaringia-de-sus.
Lotaringiu aceasta nordică, din formă regală, sa prefăcut în formă

ducală şi e lipsită pănă la dispariţia CĂ, în 1053, şi după refacerea ei, de Împăratul Henric al III-lea, pentru Gerard 'de Alsacia,
la 1048,

de

o

adevărată importanţă politică. După

aceasta vine

Lotaringia-de-jos, care se ţine ca ducat, supt formă ducală. Sînt
trei-patru stăpînitori cari se succedă - pănă la stirşitul veacului
al XI-lea, între cari puternicul Gothelo. Supt el sa încercat iaTĂȘI unitatea, politică” în regiunea centrală a Rinului.
Pe urmă, mal aproape de. gurile: Rinului, este un amestec de
fapte politice şi influenţe politice în regiunea, care formează astăzi Olanda, „cu unele părtă belgiene şi -germane vecine. E aici
începutul Brabantului, începutul. comitatului de Hainaut, nemţeşte
Hennegau, al-Brabantului,.— o sumedenie de formațiuni feudăle
care. încearcă să se organiseze, dar nu se pot organisa, deplin.
În sfirşit întîlnim o. formaţiune nouă, ridicată în mare parte pe
sfărîmăturile unei feude atit de puternice odinioară, ale comitatului de Vermandois: comitatul de Flandra. Acest comitat se
întăreşte, din ce în ce mal mult și a ajuns să formeze o mare
putere feudală la gurile Rinului, putere cu adevărat foarte mare,
pentru

mare

că sînt şi elemente orăşeneşti

de cetăţi, încît a putut spune

derne,

că Flandra

acolo,

un

număr

uşa de

cineva, la, sfîrșitul epocel mo-

toată e ca şi un singur oraş: „Flandria totar con-

tinua urbs“. Din causa vecinătăţii Angliei, care, pe vremea, aceia,
dădea lină, — căci era o ţară de păstori, nu una de industriaș; —
pe care o lucrată cu meșteșug “oraşele acestea, sa înființat în
această .regiune

atît de “multe

centre

de. muncă

industrială!.

Și noi cumpăram în veacurile al Xl-lea—XIl-lea lînă englesă lucrată în 'Ţerile-de-Jos saa în provinciile germane şi care ajungea,
pănă la nol prin Saşi din Ardeal. Noi aveam lîna, oilor noastre,
dar nu o ştiam bine lucra, ci cumpăram postavul gatu făcut, pe
caro Saşii. îl aduceau din Germania, şi Olanda.
Din punct de vedere feudal, Flandra încă e uri lucru foarte mare,
fiindcă şi punctul geografic: în care
cea, .mare însemnătate,

se găseşte este

un punct de

Am s spus că peste toate deosebirile acestea de teritorii feudale
se întinde un

caracter

comun. Nota specială o observăm în toate

" lucrurile. Ea, ar fi putut să fie înlăturată, foarte uşor şi de Fran- . |
cesi și de

Germani,

dacă ar fi vrut. Feudele

nu

erati destul

de

puternice ca, să resiste unul atac al Franciei conduse de. un rege
sai unul atac alGermaniei conduse de un Împărat. Viata aceasta
specială din regiunea, renană resultă din slăbiciunea, politică a
. Franciel

şi a Germaniel,—ceia ce nu înseamnă slăbiciunea politică.

a nație! francese sai germane. Națiunea instinctiv a ajuns să se
întărească tot mal mult Și să. tindă, către unitate. Slăbiciune este
însă îîn coordonarea vieţii acestor națiuni supt raportul politie. Re1 Şi corăbii italiene ajung doar, în „călătoria Flanirey“, lu gurile Rinului! .
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vele nu mai exista în F ranta, iar Împăratul - exista, e “drept, î
- Germania, dar nu pentru. Germania; ci pentru rolul. lui de îs„torie universală, şi în speciul pentru Jtalia.
Dinastia cupeţiană, după un şir de regi slab, e atit de slabă
de pe la 1050 încoace, încât regele are doar un oraş cu citeva
teritorii văspîndite ic şi colo; el nu € în stare să scoată o
armată cum o ''scoate contele de Flandra; veniturile lui sînt
„neînsemnate, mai mici decit veniturile celor mal mulţi feudali
de lîngă dinsul. Si cum se mal poate ridică din noi? Cum,
de la “regalitatea

anulată

din

veacul al

XI-lea,

se

ajunge

la

Tegu litatea lu Ludovie.al XI- lea, care stăpinește, moral măcar,
ranța, la regalitatea lui Filip-cel-Fruinos, care începe a o stăpini de fapt, şi mal tîrzii la Ludovic al XI-lea, careo. stăpineşte

cu toată "forţa, tiraniei în a doua

XV-lea ? Cum poate 'cinova,

jumătate

distrus, să răsară

a. veacului

al

cu pute nouă?

Fiindcă a fost distrusă cum se. distrug ilosile în toamnă : dispare
ceia

ce e la suprafață, fiorile, care n! “au viaţă

mal lungă

decit un

an, rădăcina însă rămîne, şi primăvara

vodeşte din nou puterea

şi Viaţa

'sînt

care

părcaii

dispărute.

Care

rădăcinile

în casul

acesta: > Rădăcinile stai în “autoritatea superioară a regelui, pe
care feudalitatea o recunoaște fără s'o.-urmeze. Aceasta este situaţia, regalității francese în veacurile XI-XII: ceia ce hotărăşte
în lumea feudală, împărțită în grade care, cu toată aparenţa
haotică, sînt foarte bine orînduiie, o vechimea autorităţii; e respectul dosăvirşit pentru autoritatea cea mal veche. lin feudal
poate să aibă mai mult pămînt supt raportul ideal, el înseamnă
îusă mal puţin decît- acela care a existat politic, în houa 0r-

dine de lucruri, înnainte
„autorităţii

e cel

mal.

de

dinsul. În

însemnat

acela

utorității a plecat, şi fiecare îl respectă
„Prin

urrnare

nimeni

nu

urmează

pe

seria
de

la

do. transmisiunia
care

supt

rege,

dar

transmisiunea

raportul autorităţii.:
nimeni

nu-l

tăgă-

duieşte, şi, atunci cînd dispare ideia care însullețeşte un corp
politic, “corpul politic piere, cît de mare ar îi; însă atunci când!
corpul politic se pare că a dispărut, dar ideia trăieşte, ideia e
în stare să refacă întreg corpul. politie. Aceasta este! elementul
- hotărîtor în toată viaţa, popoarelor D
t! De aceia să nu ne mâîndrim niciodată numai că vedem într'o ţară făcîudu-se linii ferate, portiuă, şoxele, că viaţa municipală îniloreşte, că serviciile publice xe înmulţesc, că budgotul arută cine ştie ce excedeute. Ni
tucal, trebuie să ne Ducure, dar cu o xingură condiţie: ca mai presus de
zecastă înflorire a vicţiă inateriale să existe ideia careli dă viaţă tuturor, căci
altfel vor exista de la o bucată de vreme pentru alţii. Pe cînd, dacă întrun
Stat. decăzut. se iveze la un anume moment incă luminoase şi puternite care
prefac conștiința, națională, conştiinţa aceasta naţională e în stare să creeze
din noă Statul care părea pierdut. Voiţi un exemplu? Comparaţi Franţa dle
astăză, căreină lipseste ideia unitară, de şi ce atât de puternică material, com
paraţi a cu Polonia, care material. nu există. Cu toate acextea, ideia polonă
există, și se simte de tei ate Guvernele ce «deţin teritoriu polon: Prusia, care
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- Regalitatea prin. urmare, odată ce însemnează

cova cu: nepu-

tinţă “de. înlăturat, va ajunge să, stăpincască, Franţa. Pentru in0ment ea aproape nu există însă în ordinea lucrurilor are se
văd. În Germania sînt ducate, care "au trebuit să fie păstrate

din nevol de autonomie locală, resultînd din amintirea deosebitelor provincii, care sînt satisfăcute prin existenţa” unul ducat,
saxon," bavares, lotaringian, francon. Ar fi vrut Împărații, să înJăture aceste ducate sai să le supuie în aşa, fel, încît ducele să
“fie ca un funcţionar de pe vremuri al Statului roman; aceasta
nu

sa putut

însă şi se

poate

așa de „putin, încît el nuinese rude

"de aproape ca duci, şi totuşi el ajung: în provinciile acelea să se
prefacă în duşmanit acelul care i-a numit: atît de puţin înseamnă
partea : personală

oamenilor!
mani şi el
„de unitate,
aproape, şi

în necesităţile

mari

care tree

de-asupra voinţei

Dacă ar fi fost necesitatea, unităţii, ar fi trimis duşsar fi prefăcut în prieteni; fiindcă însă nu e nevoie
au trimis un prieten, o rudă, un om care li stă mal
acesta li va lucra împotrivă, „represintind o necesi-

tate elomentară

a, lucrurilor.

Cu

toate acestea,

Împărații gerinani

tot ar li făcut ceva în Italia; un lucru i-a împiedecat: însăși
lor politică. Nol

zicem

Împărat

german,

min de vorbire curentă; putea să
zat: Împăratul.

roman.

Legitimitatea

dar

este

numat

natura
un

î6r-

existe: doar un singur Împăistorică, cerea acest” lueru: ca

Împăratul să nu fie decit roman: Carol-cel-Mare a fost proclamat
Împărat la Roma! de poporul roman care a strigat: „Trăiască:
Carol, regele Romanilor“ ; el .a avut totdeauna, ropresintanţii lui
în Roma, judecătorii lui în Roma, agenţii lul franci cari residai
acolo, soldaţii lul franci cari ocrotiail pe Papa. EL nu sa dus de
mal multe ork Li Roma, deși ar fi. fost de datoria, lul să se ducă.
Arnulf, urmaşul lui Carol- cel-Mare, s'a dus în Italia
— nu mal vorbim de acel cari stăpînoso între Carol şi Arnulf, — unil ati şi
/

nu poate desnaționalisa Posenul, Austria, care e silită să primească viața
politică exclusiv polonă în Caliţia. În Galiţia nori de foiâme dacă nu ştii *
- limba polonă, corespondența administrativă se' face în limba polonă, în Lem- .
berg se ridică. o statuie lui Sobieski, şi Austria trimete organe administra”
tive Ia inauzurare; se repară la Cracovia mormintele regilor poloni şi plăteşte Austria din Dudgetul. că ; altă literatură în toată “Galiţia «decît cea polonă nu există, În Posen, Statul prusian şi-a pus în minte să distrugă cu
dosăvîrşire ideia polonă ; fug speriaţi învățătorii germani din satele polone,
„nu-i primeşte nimeni, nimeni nu li dă de mîncare ; ; aut un duşman în orice
om ce.li răsare în cale, şi Statul cu mijloacele Ii colozăle rămîne neputincios înnaintea acestei indărătnicii tăcute a.unei naţii care nu vrea să
moară cu niciun preț. Nu-i lasă să fucă şcoli polone, şi de odată se pome-.
neşte în statistica ştiutorilor «de carte cu un resultat cu, adevărat uimitor : nu
știa nemţeşte, dar carte polonă ştii. Unde ai învățat? Mister şi patriotism.
Nemţeşte nu ştiă de loc, cu toate că aii urmat şcoala germană, şi poloneşte
știi cu toţii, cu toate că nu există nicio şeoală polonă în I” osnania, Prin urmare,
nu mumnai supt raportul naţional, dar şi zupt cel politie, ceia co hotăreşte
„este ileia : ideia reface materialitatea, materialitatea sinerură niciodată”nu
poate învia „lei.
.
:
y
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“murit în drumul către Italia.
aşa de mare prin amintirile
prindea, încît atrăgea către
cole întregi Germania toată,
şi titlul imperial,

Italia, împărțită, sărăcită, cra încă.
ei, prin legitimitatea pe care. o cudinsa toată energia germanică; semulţăimită legăturilor dintre dinsa
toată

Germania

a cheltuit

bank,

oameni, talent

politic, viitor pentru epoce întregi, cu dusul către Italia.
Dupătradiţie ca Împărat trebuia să fie aclamat regele german la
"
Roina,să aibă judecătâr azolo, să exercite autoritatea sa asupra .
oraşului măcar în teorie. Așaa făcut Arnulf, așa a făcut Otto
I-iă. De lu o bucată de vreme; Italienii se luptă între cei: nurBurgundiei :
cu regii
italioni de Friul, de Spoleto,
chisil
şi Provenţel,îşi smulg coroana italiană; Otto.a venit şi a luat
în căsătorie pe moștenitoarea coroanel italiene și în basa acestei
căsătorit, şi nul ales în busa, dreptului lui de urmaş carolingian,
el sa încoronat.rege al. Ttalier (961; Împărat, 962). Otto al II-lea
a făcut mal mult politică italiană, iar Otto al Il-lea,-din causa
politicei lui italiene, şi-a pierdut de la o bucată de vreme toată
puterea, şi-a secătuit toate fortele, perind întrun colț de Italic.
„Din causa legăturilor acestora: cu Italia, suveranii germani sint
silită, întrun

anume

moment,

să contracteze

căsători!

ncaştep-

tate. Otto al Il-leu iea o principesă bizantină, pe Teofano care
devine Împărăteasă la Roma pentru că Bizanțul avea drept şi

asupra

Italiel, şi, dispărind Împărăţia romană de Apus, el mos-

tenise drepturile
rol-cel-Mare,

asupra

căsătoria

cu

Romei Vechi. Atunci, amintirea lui CaLiri, și,

Italic a lui. Otto

moștenițoarea

în sfirşit, căsătoria cu o principesă bizantină a lul Otto al II-lea,
iată atîtea motive de legitimare a pretențiilor Împăraţilor germani asupra Italică. Prin urmare, atita vreme cit regii germani
sint tot prin Italia, cum să dispară ducatele şi cum poate Germania să germaniseze Rinul: Rinul, între. Franta fără rege şi
Germania:cu Împărat pentru Italia, îşi păstrează existența lut

specială.

n
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Regiunca aceasta renană,
cu o. viață specială, nu știe
însă ce să facă dintrinsa. Există une or puteri politice, forțe
materiale, care nu ştiu ce se facă din ele, nefiind niclo necesitate geogralică şi neservind niciun ideal naţional. Din causa exis-

tenţel unor astfel de puteri într'o regiune necaracterisată gcogra-

lic şi naţional şi neînsuflețită -de
vre-o ideic, se începe o
politică de aventuri. De cite ori apare o politică de aventuri, originea, îi trebuie căutată în asemenea forţe materiale, şi din această
pricină ca se risipeşte .în încercări fără rost. ObservaţI aceste
fapte: cruciata, întăiă, de la stirșitul veacului al Al-lea, este condusă de Godefroy de Bouillon, care nu e decît stăpînitorul Lotaringiel-de-jos. Avea, drepturi asupra acestul teritoriu, dar nu i sai
recunoscut
— mal tărzii, însuși Împăratul l-a: ercat duce (1089). Se
mîntuie cruciata întăi, şi se ajunge la încercarea cruciaţilor.din
veacul ul Xil-lea, veniţi să ujute regatul de Ierusalim întemeiat
v

Da
de

NE

e

Godefroy de Bouillon, care s'a numit întăiii vechil al Sfintulul

Mormînt

şi după

aceia

s'a lăsat

a [i încoronat rege, fără să simtă”

„dorinţa de ase întoarce acasă. Dacă ar fi st: ipinite o ţară
“-vărat, ar fi avut

interes

să se întoarcă,

pe

cînd așa

cu ade- "
rămîne în

Ierusalim. De unde se ridică. apoi (1255) un “conducător ca'Thibaut
de Champagne? Din această regiune a Champagnei, în legătură
cu Blois şi Chartres, din care la stîrşitul veacului al X-lea era:
aproape

să iasă

o nouă

formatiune

lotaringiană.. Coia

cc-l dă un .

drept e că înnaintaşul săi feudal Henric al Ilea fusese rege de Cipru şi de Ierusalim (1192), între dor principi din altă Casă francesă,
a. Lusignanilor din Poitou. la: începutul veacului al XIII-lea se
întemeiază un Imperiu latin de Constantinopol, la. 1904: cru+ ciaţii, în loc să incargă

la Ierusalim, sati oprit

la Constantinopol,

si Împăratul bizantin e înlocuit prin Împăratul latin, care e Balduin de Flandra. Flandra este. tot. în regiunea, aceasta de mijloc,
cu putere destulă, dar fără îndreptare” “irească. Ea merge” să-și
caute inijlocul de cheltuire a puterilor ci în- regiunea Ierusalimulul,
„însă nu ajunge la Terusalim, se opreşte la Constantinopol şi
crtază 'acea bizară Împărăţie bizantină cu un Împărat eretic, cul

tolic, ncînțelegător. de rosturile adinci alo supușilor săl.
Prin urmare, de.la începutul cruciatelor pănă la 1235, forțele
care se întrebuinţează în calitate de conducători, sînt înnainte:
"de toute forţe lotaringiene. Şi mal tărziti, în luptele lul Filip“August pentru xcalisarea unității l“ranciei în Nord,. pe cine se
„sprijină contele de Flandra care se împotriveşte regelui. > Pe
, Anglo-Germani, intluenţi din- co în ce mai mult în regiunea
renană. Se porneşte de aici o ciudată politică, trădătoare dacă *
voii, faţă de Iranţa,: pentru “că Flandra întăiă si mal tărziă:
Burgundia vor merge mînă în mînă cu Anglia şi Germania îm- poiriva: Franciel. Și “de. cc? Pentru că stăpînitori acestei regiuni,
văzuseră că primejdiile care amenințau viaţa lor deosebită nu
pot veni nici din Anglia, nică din (termania, ci numal din Franţa.

„_

Aceasta duce însă la tendinţa de unificare a Franciei supt stă-

“pînirea regilor din familia Capeţienilor şi prin urmare la noua
înfăţişare a, problernei Rinului: regil Î* ranciel caută Rinul pentru.

a face dintrînsul, în, dauna feudalilor, nu a Germanilor, margeneu, .

naționalități politice francese. Astfel "problema Rinului va apărea
| din noii ca o problemă de ordine internă francesă.

9

.

LECȚIA a IX-a.
Concentrarea regală și. cuceriri pentru unitatea /rancesă în veacurile
-al- XII-lea și-a XIII-lea, cu specială privire la ţerile renane.
- Din punctul. de vedere al organisăril
francese, deci, care nu
poate -Îi. decît. o..organisare regală, se presintă din noi, încă din
- veacul al XII-lea, problema -Rinului, și totuşi regalitatea e încă
atît: de slabă! Veacul al Xil-lea e doar timpul lul Ludovic al
VI-lea, cel. Gros (1108-1137), care numai cu foarte multă kreutate
putea, să găsească, elementele militare 'trebuitoare ca să apere
cîteva, castele şi oraşe, —— unele stăpînite, de fapt, de episcopi
şi abaţi; — Laon, Paris, Beauvais, Orlcans, Noyon, ş. a, „pe
lîngă. care. regele Tilip, care rhoare la Melun. ŞI 6 îngropat întro
biserică de sat pe Loira (1061-1108), cumpărase şi Bourges: şi
veniturile domeniilor „regelul din Paris“, cum era mumnit cu despret; de. cellalți, sînt absolut restrinse.
„Dar. autoritatea lut. morală cra întreagă., EI avea totdeauna
dreptul:.să, cheme pe toţi maril feudali în ajutorul săi, şi acest
drept nu i-l-tăgăduia nimeni, ei nu-se supuneăti, dar, nesupunîndu-se la chemarea regelui, la acel „ban“ al regelui, la ucel
apel pentru războiă, ei nu tăgăduiaii regelui dreptul de a-l chema.
Aici e, înserânătatea mare u lucrului: pe de o parte e un principiu,

căre,.

ca, 'toate

principiile,

e

permanent,

general,

supe-

rior; pe de altă parte e numai vefusul cure nu se sprijină pe
nimic şi atîrmă de împrejurări. Odată refusă, a doua zi poate cu
împrejurările să fie de aşa natură încît cel chemat să nu mal
poată refusa, sai să nu mai aibă interes 'să refuse,orl a douu zi
poate să fie alt cineva, decît acel care refusase în ziua precedentă.
Şi, de cîte orl în desvoltarea popoarelor şi Statelor, pe de o parte
se găseşte

un

principiu,

rială, iar pe de altă

chiar nesprijinit

parte se găseşte ceu

pe

vre-o

putere

mate-

anal straşnică putera

- .
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materială, nesprijinită pe vre-un principiu, cea dintăiu biruieşte.
Acesta

este

marele

element

moral

în istoria

universală,

care

dă

istoriei universale un sens, fiindcă altfel cu ar [i o grozăvie şi
ar trebui să o izaoneşti din şcoli ca pe una ce ar fi o lecţie
perpetuă de barbarie, de nedreptate, de neomenic, de apăsare,
de triumf al lucrurilor rele. Pe cînd faptul acesta: că necontenit
istorii universală arată cum principil eterne biruiesc: cele mai
strașnice realitătă ridicate împotriva lor, aceasta, constituie elementul educativ al istorici și mal ales al istoriei universale, care
cuprinde în legăturile cele mal pline de învățăminte deosebitele
istoril naţionale, deosebitele “legături superioare dintre fapte.

- Închizind această parentesă, să venim la unele exemple. Iată,
sintem la anul 1124. Rege e Ludovic al Vl-lea, cure concepe
cele mal frumoase” planuri “politica, însă ca mijloace de îndepli- .
+

nire a idealurilor

sale nare

nimic

sai

aproape

nimic

şi se vede

înfruntat de inicil stăpîni de castele din fostul ducat al Franciei,
pe cari-l 'inteţeşte şi-l apără un Thibaut al IV-lea de Blois!, un
Ilenrie I-iă de Anglia. În anul acesta are o „expediţie de făcut.
Fi de la el nu poate aduce mal nimic: bani n'are, soldaţi n'are,
administraţie mare. Cronicarul lui Ludovic al VI- Ica, care o unul
din

cel. mal interesanţi

a! evului

mediu,

un

on

în mintea

că-

ruia licăreşte ceva din idealul roman al unul stăpînitor, care
întăreşte, şi din idealul biblic, care santilică, — pentru dinsul
Ludovic

al VI-lea, cu

cele

cîteva

castele

ale luL Şi uu singur

oraş

de stăpinire roală directă, e un omul al lui Saul Şi al lui David,
al Împăraților romani —, egumenul de la Saint-Denis, cu amintirilo vechiului -rege franc Dagobert, care ajunze, înnoită acuma.
a fi mal tăiziti necropola regilor Franţei, abatele Suger, enuineră pe acoi cari ascultati de chemarea regelui. (tă ei răspund
în momentul acesta, arată că rocunose dreptul regelui de a-i chema,
Si răspund: Thibaut de Champaane, represintantul teritoriului
“campanes care nu e la Rin, dar totuşi în partea răsăriteană a
I'ranciel şi care de la o bucată de vreme a fost mal mult în
legături de ainintint cu Lotaringia decit în legături de actualitate
cu desvoltareă poporului francos; ! ducele de Burgundia, apoi
Radult de. Verinandois, din Casa, de Fi anţa, căci regele Filip trecuse marea feudă usupra fratelui său Ilugo ?2, și un “prieten obisnuit,contele de Flandra, Carol, care ur. fi adus zece mil de 0ameni, — dar wati sosit a timp! Și la sfirşit Suger Zice, că ar Îi
1! De la 1125 Caza de Dtoisa hart res moşteneşte, de la rana stână a
aceleiași fuuiliă, Champasme.
"2 Manea Ii, Adela, era fiica lui Lierveri al IV-lea, din vechea “dinastie, Itadulr (haoul) însusi, zis vel Viteaz (1152), ceru Mare-Senezal al rezelui şi încă
un credincios ajutător al lui. Sora sa ave, în Diva, comitetul de Annienz,
pe care el i-l Sinulzee
'
*
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“venit: şi ducele de Aquitania, dar -era, prea departe, — aşa departe nu era, dar el simţise mal mult depărtarea fiindcă nu voiă .
să vie. Poate că nici contele de Flandra n'ar fi fost aşa de grăbit
să alerge, dar faptul că un cronicar frances simte nevoia să-l .
scuse arată cît de universal și general era recunoscut dreptul
- regelui de a, se adresă la toti aceia, cari- aveau feudele lor în le„gături de vechi relații feudale cu regele. .
“Cu toate acestea, ar fi o mare greșeală dacă sar crede că sosirea întîmplătoar6

contingente-renane. în oastea

a unor

regelui

frances care are de purtat un războiti, înseamnă cine ştie ce
lucru mare. Din punct de vedere ideal e foarte, interesant, din .
punct de vedere material nu e pe departe încă un lucru hotăritor:
trebuie să mal treacă multă vreme pentru ca opera de unilicare
a regatului frances să se îndeplinească, pănă la capăt în-alte
domenil înnainte ca regele Franciei să se poată, gîndi la luarea în stăpînire a malului renan care-l revine lul în calitate de stă“pînitor în vechia Neustrie. Vom vedea mar tărziti, ceia ce nu e
lipsit de -interes, teritorii renane

ajungînd

în mîna

regelui

fran-

"ces şi acesta Jăsîndu-le din mînă și mulțămindu-se cu plăcerea
ce i se face de a i se ceda acel teritoriu pe care nu se simte
în stare să-l administreze direct. Vom vedea că regalitatea francesă lucrează în aparenţă. în contra intereselor ci: capătă 'teri“torii de:care are nevoie şi le înstrăinează, — în alte condiţii .

decît odinioară, dar le înstrăinează — „așteptînd vremea că această
regalitate în progres continui, doși încet, prin ea însăși să poată
stăpini teritoriile care-i vor cădea, în mînă.
“ Deocamdată

ne

oprim

asupra

unor

puncte

mal inseinnate

din

"“desvoltarea teritoriului renan. De la împrejurările din Lei tre-.
cem la, altele, foarte apropiate de dinsele, la casul din 1127
Rege e'tot Ludovic al VI-lea, nu mal tare decit înnainte.
anul acesta, se întîmplă să: moară contele Flandrel, care. nu az.
duse încă un Împărat latin Constantinopolei. Contele stăpîniaîn
vremea, aceia şi Hainaut; prin urmare începuse opera de concentrare

în regiunile

acestea

ale Rinului,

şi pentru

rege

e mal

- bine să se facă opera de concentrare prealabilă şi el să iea, bucăți ma!

feudă,

mari

din regiunea,

represintîind

un

renană

număr

decît

feude

mărunte, fiecare

nesfirşit de legături gâncalogice.

Contele de Flandra, Carol cel Bun, “este fiul- regelul Danemarcei
Canut şi al fetei: Iul Robert Frisonul, „care fusese odinioară stă-

pînitor 'al Flandrei.
EL e omorit de burghesil din Bruges, cari represintă instinetul
orăşănesc dușman al feudalităţil. Când e vorba de moştenirea lui,
“căci nu lăsase moştenitori direcți — se adresează cu toţii
„la cine? Odinioară ar fi făcut-o la un arbitru, la arbitrul cel

mare moral al timpului, și acela cra Papa. Nu Sati adresat însă
nici1 episcopului, nici Papei, — şi nici rudelor mortului, — ci Sau
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„ adresat, regelui Franciei ca să întrebe cine ar fi bine să succeadă
în regiunile acestea fiamande, şi regele Franciei a desemnat pe
Guileim Cliton, fiul luk Robert al II-lea, ducele Normandioi şi
deci şi el candidat la tronul engles de pesto Mare, care o ales
după recomandarea lui. Întimpină, mare resistenţă din partea
Flamanzilor, înţeleși cu Englesii “lui Henric Ii, duşman al regelul, suzeranul săii. Pe cine chiamă el? Pe 'Teodorie de Al-"
sacia, fiul ducelui de Lotaringia care purta acelaşi nume . Prin
urmare vedeți cum, cu toată fărimițarea în feude, vorbeşte totuşi totdeauna un anume instinct. Acum se întîmplă ca, în lupta
între Guilelm şi Teodoric, cel dintăiii să moară şi Teodoric să-i
succeadă, întemeind o nouă ramură a. Cascl domnitoare în Flandra.
Dar problema Sudulut. trebuia fesolvată înnainte ca regele
Franciei să pornească energic spre resolvirea problemei celellalte răsăritene,

a Rinulul.

În vremea aceasta, în veacul -al: XII-lea, în acest Sud se găsesc
anume formaţiuni feudale mari, care constituie ameninţări straş„nice pentru viitorul repulitătii francese, şi, dacă asemenea forma„ tăunt feudale

sar menținea, aceasta ar însemna,

că regil Franciei

"nu Yor ajunge niciodată la Mediterană şi la Pirenei. Cînd regalitatea, francesă se întăreşte, ca trebuie să se. gindească întăiii la
această greutate mare a înstrăinării Sudului, care pare deocamdată

că nu poate

fi cîştigat prin

nimic,

nici prin mijloace

paş-

nice, nici prin legături de -familie. Sudul acesta eretic al Albi- .
gensilor trebuie, nu numal biruit, dar îngrozit, scăldat în sînge.
Întradevăr fără o biruinţă hotăritoare, urmărită sistematic, elementele separatiste eretice ale Suduiur nu pot fi cîştigate pentru Nordul monarhic, catolic, frances. Sudul însă nu se presintă
unitar. Nu e un singur. duşman, ci sînt ma! mulţi: de o parte
Aquitania, sau Guyenna, care sa consolidat în partea sudvestică
şi cuprinde şi Gasconia, Perigord, Poitou, Angoulme şi comi:
tatul. „Margenei“, Mărcii, la Marche; pe de altă parte sînt formaţiunile resultate din Provența de odinioară, — acum, de la
1119, un comitat supt printi din Casa, de Barcelona — , ŞI, în
sfirşit, este într'o parte de mijloc a Sudului, unit cu marchisatul
Provenţel, comitatul de 'Tulusa, care pe vremea aceia apare ca .
foarte puternic, are legături și cu Nordul şi cu Sudul, a găsit
drumul către Pirenet şi ajunge să fie în relaţiuni foarte strinse
cu regalitatea spaniolă, tare atunci, a Aragoniei ?
Prin urmare regii Franciei se găsesc înnaintea acestel pri.

1 Alsacia cra un
2 Se desface din
tea regelui Sancho
lona, din comitatul
francă, — se aşează

lundera iat al lui Otto al II-lea încă.
'
Navara, după ce fusese comitat numai, ca regat, la moaral IIl-lca, pentru fiul-săă, Ramiro. O dinastie de Barcecu acest; nume
— oarecum semi- -frances, foastă
Margine“
la 1131,

-
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mejdii: nu nunal
totuși

frances,

a

măcar

un

Sud

în

teorie,

deosebit, de Nord, dar
ci înnaintea

inarii

răminînd
primejdii

a

unui Sud duşman cu Nordul şi incapabil de a se împăca vreodată
cu dinsul, a unul Sud care nici nu ral e frances, ci pare că o să
ajungă în stăpînirea Casel de Aragonia, că prin urmare dee Ținutul acesta va deveni spaniol 7.
Prin urmare -cînd este un Sud duşman şi se stabilesc logătură cu regatul aragones, înnaintea căruia se deschid asa de fru-.
moase perspective în desvoltarea Peniuxulei Iberice ?, problema de
căpetenie este distrugerea autonomiei Surlulul.

Mijloace paşnice
Astfel

contele

sani întrebuințat înnaintea

de Tulusa,

Raimund

al V-lea,

inarelor războaie.

ține

pe

tata lui [u-

dovie al Vi-lea. Se mal încearcă apol şi prin altă căsătorie ca
Nordul să ica în xtăpinire Sudul, şi anuine cealaltă regiune, a
Sud-Vestului: întrun anume mornent Casa de Aquitania nu mal
înfățișează un moştenitor bărbat, ci o feincie este aceia care va
moșteni toate pămînturile din regiunea Dordognei şi Garonel.
Cine va lua pe Eleonora de Aquitania, al cărit tată, Ciulielm al
"X-lea, murise întrun pelerinagiu la Compostella, va, stăpîni
„acele regiuni. Ludovic
al Vi-lea îndeplineşte în 1157 acțul
acesta politic foarte important, menit să aducă cel nai măre
folos dinastier: el însoară pe fiul sări unic, un viitor rege, cu
"moştenitoarea Aquitanicr3.
Dar mal era cineva care avea foarte mare interes să facă o
asemenea căsătorie. La Nord «dle regiunea tiuronci şi Dordognel
„se întinde un teritoriu, care pe vremea aceasta formă o feudă
foarte mare: Maiie şi Anjou, legătura. între Sud-Vestul acuitanie
şi Nord-Vestul breton, care formează și el, urmind coasta altei
măr,.a Minecei, care desparte Anglia de Franţa, legătura cu
Normandia, şi aceasta la rindul er dice la Flandra şi prin Flandra la regiunile de la Rin. Era o Casă feudală care umbla să
"erceze pe atunci acest complex de teritoril, care, odată. stabilit,
ar Îi omorit, înnăbuşinil-o în leazăn, regalitatea franceză. Regele
Francjel era strins astfel din toate părțile.
1 Adexe ori sai făcut încercări în leninxula Iberică le z ze întinde resatul xpaniol în Sudul Prancici şi aceasta” pănă foarte tirzi. pănă pe vremea
lui Mihai Viteazul la noi, cînd ienrie al IV-lea sa luptat ză ție în stăpânire
şi Parisul. Trupele spaniole, supt pretext de catolicisiu, se săsiati în Franţa.
în Paris, și poate
că regele Spanici avea în vremea aceasta iluzia, pe
cire at, avut-o mulţi înnaiutea luă, că Sudul francez, zuza de deozebit de
Nord, ar putea fi reunit cu realitatea spaniolă,
: In Castilia era o dinastie lurgunlă după bărbaţi, încă «dle la 1156. Abia
la 1230 se făcu, de Perdinanul al Ilea, legătura detinitivă între Castilia și
!
I.con.
30 soră a ci luă pe contele Ruduli de Vermanuluis, care fu apoi, în ceru
ciata Ii Ludovic al VILlea, regent al Franciei.V. p. 115,

—u9—
Ludovic al VI-lea a prevăzut
închis

și în

felul acesta

această şi na vrutsă laso-să: fie

să fie distrus tot viitorul dinastie! lui; a:

făcut decă căsătoria fiului săi cu Fleonora. Mal rămîneu încă un
lucru, ca şi soției să-i convie bărbatul, şi nu i-a, convenit de loc.
După o călătorie în Orient, plină de o mulţime: de aienturi, după
cruciată

expedițiunea

a mers şi Eleonora, de Aquitania, —

la care

şi a văzut altă lume decit aceia pe care o vedea
toria s'a

disolvat.

Atunci

cel care

avea

foarte

acasă,

mare

căsă-

interes

să

prindă pentru cl Sud-Vestul acesta al Francici, se înfățișează, ia
el de soţie pe Eleonora şi în. felul acesta; se stabileşte între regiunea aquitanică. ŞI Maine, Anjou, Poitou o legiitură care c€uprinde : şi Normandia. În. adevăr Plantagenetţii, stăpinitorii din
“Maine, Anjou şi Poitou, sînt şi reg al Angliei: stingîndu-se: di-

nastia lui Gulielm Cuceritorul, Godfricd Plantagenetul i i-a căpătat,
“prin “căsătorie,

moştenirea 1!

Cind

Gulielm

Cuceritorul

i cucerit

Anglia, cl a păstrat teritoriul frances normand: -Şi. acum vine.
- Henric, fiul lul Godfried, cu soţ, al Elconorel de Aquitania, ȘI Touneşte — înnainte chiar de u- -ŞI li Iuat, împotriva regelul Stefan de
Blois-Champagne, Anglia - cu acest complex de teritoril Şi Sud-V'estul frances „formindu-se o putere formidabilă. Şi atîtan'ajunge încă: dinastia veche

â ducilor ide Bretania se stinge, şi Constanţa, fata, lui

Conan al IV-lea. ica'pe Godfried, fiul cel mare al lut Henric: din cl se
naște Arthur, care ar Îi putut ajunge rege al Angliei dacă -nu
l-ar fi răpus duşmănia unuia din unchil săr2. În” acelaşi timp
devine aliata firească a Anglioi, fiindcă problema de: căpetenie
a oraşelor ci e căpătarea, linii englesc, Flandra, care, la rindu-l,
are hegeinonia în' regiunea renană, — și Henric al: Angliei se
simte atit de extraordinar de putemic, încit rivnoşite şis coroana,
împărătească.

De
dar,
ar fi
“tară

4

obicei se zice: Henric; regele Angliei. Eră rege al “Angie,
dacă sar fi socotit toate teritoriile” lui, nu ştii dacă: Anglia
constituit cel ma! important. “Anglia era, isolată, săracă, 9
de păstori, cu prea puţine oraşe vechi, și de sigur că'pe

vremea,

aceia,

[Heuric,

stăpinitorul

Normandiel, al Aquitaier,: al

regiunilor Maine, Anjou și Poitou, socotia că Anglia represintă,
în afară de titlul regal al Anglo- Saxonilor, mal puţin față de
provinciile “celelalte, francese, bine locuite, cu multe oraşe, cu legături de comerţ foarte întinse Şi stăpinitoare a unei culturi.
“superioare. Şi-I-şi plăcea lui mal mult de teritoriul acesta; frances:
regele Angliei se simnţia astfel mai curind frances, şi era şi natural: în” “inele, ul 'era mal mult sînge frances decât: engles,
creşterea lui cra cu totul francesă, acasă el nu vorbia englezeşte, ci franţtuzeşte, -— actele Parlamentului engles pănă în veaPI

OO

!

1 Atunci, la 1213, Casa de Dreux „capătă prin căsătorie lretania,
„2 Și contele de Talusa face omagiu
x

regelui engles,

_,
cul al XIV-lea. at
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fost

redactate

în

limba

francesă,

şi mal

că

„nici nu exista: o literatură englesă: dacă :nu se scria în lati-!
nește,'se seria în franţuzeşte. Prin urmare, cum a'zis foarte bine
un mai vechii, istoric al Franciei £, în !uptele acestea dintre Plan-.
tageneţii cari domnesc în Anglia şi regele din Paris, nu e vorba

de dușmănia între două țeri deosebite şi între două națiuni opuse,

ci 'de rizalitatea între o putere francesă ce are şi Anglia, po de
"o parte, şi altă putere -francesă ce nare Anglia, însă are vechimea, are şi dreptul primar şi superior prin care se apără împotriva celeilalte puteri care-i închide. toate hotarele şi tinde
so întemniţeze în centru şi s'0' zugrume.
|
:
Este. do fapt o adevărată încercare de zugrumare a regatului
frances; distrusă, fără. frasă, aşa ar fi fost regalitatea capeţiană,
strinsă de toate părţile, şi ea nu sar fi rădicat nicio dată dacă
lucrurile sar fi petrecut ca în timpul nostru. În timpurile acelea
teritoriile se dădeau de zestre principilor : aceasta nu însemna
însă că sotul ajungeu stăpîn în teritoriilo de zestre ale soţiei;
nu: trăia un instinct de alipire particular. către moștenitoare,nu
către soţul moştenitoare!, şi provinciile nu se confundait. În aparenţă e grozav lucru puterea lui Henric, şi te miri de cc, cînd:
a vrut să fie. Împărat, n'a și fost. Cine era mal puternic în tot
Apusul și tot centrul luropei, în vremea cînd regulitatea germană
se mal luptă încă împotriva Papel'pentru supremaţia asupra
Romei? .
a
|
Dincolo de hartă însă, trebuie să deosebim realitatea, lucrurilor.
Dacă teritoriul acesta vast ar fi fost locuit de aceiași. naţiune,

dacă ar fi manifestat aceiași alipire necondiționată faţă de IIen-

„ie al Il-lea regele Angliei, dacă
centru al puterii sale, un singur
fi mers altfel. Dar el navea nici
fi capitala unică a unul suveran
dincolo de Mare. Şi. aici intervine

moralității istorice: nu Diruiesc

Henric ar fi avut un singur
rost al ambiţie! sale, lucrurile ăr
capitală, căci Londră nu poate
cu aşa de puternice interese
iarăși un mare principiu al

cu

adevărat,

nu

stăpînese du-

„rabil decit puterile caro ştiu ce sînt: Niciodată să-nu se sperie
nimeni de formațiunile întîmplătoare care îngrozesc prin aspectul . !
lor geografic, prin numărul locuitorilor, prin puternicele oştiri pe
"care le pot ridica, să nu se. uimească niciodată nime de astfel
de formațiuni politice în care nu trăieşte o singură conştiinţă şi
care nu şi-a aflat deci prin această conștiință rostul lor unic și
definitiv, ci ai rămas o masă informă ce nu se poate mişca decît
trecător,

pe

drumuri

de aventuri.

În Normandia erai alto amintiri,

_

|

în Anjou: și Maine

o

altele:

Anglia era tot ţara, Anglo-Saxonilor, în Aquitania vioțuiat toate
amintirile separatiste ale Sudulul, și, dacă Sudul nu: consirmţția
4

„1

Thcophile Lavallte,
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—.

să»meargă alături de regele france al Nordului, vecinul săi, cu
atit. mai “puţin cra să moargă cu cineva care e rege numal din-

COȚO de Mare. Fiind o viată “locală așa de pronunțată, cum erati
să primească acești mîndri feudali a Sudului să se lase tiriţi în
“expediţii nesfirşite pentru ambițiile „personale ale Iul Ienrie al
Anglie?
Sta ipînirea, lui Henric al II-lcă. a fost tarburată, întunecată cu
desăvîrşire "de lupta dintre rege și fiii săl. De ce copil aşa de
nerecunoscători, cum ăi fost măcar Ricard Inimă-de-leă şi loan
fără-do-ţară? pe ce nu puteaii să încapă- de tatăl lor şi de co
purtarea lor deosebită faţă de mama, lor, Eleonora do Aquitania,
care n'a fost nic un model de mamă cum n'a fostnictun model
de soţie?- Sentimentalitatea firească în sutlete bărbătești face pe
oricine, cînd:e vorba de persoano feminine însemnate în istoria
universală, să-și închipuie totdeauna creaturi ideale, suilete fru“ moase,

cum

un

poet.

liric le viscază: însă între

eroinele

isto-

viel universale “sînt unele mult mai antipatice decit cel mal ân- .
" tipatie bărbat, şi de sigur. că între 'dînsele era şi această femeic- bărbat Eleonora, de Aquitania. Între mamă şi între fil era totuşi,”
"o legătură strinsă, pe cînd un antagonism “nebiruit trăia. între
Mi şi» tată, om foarte de „ispravă. „Poate şi fiindcă tatăl era mal
puţin Meridional decit mama, fiii, crescuţă supt, intluenţa Sudului,
recunoşteaui „ființa lor. în ca și vedeati. în tată pe cineva cu
totul deosebit de dinşii, ca educaţie și ca fel de cugetare. Deci
cearta. aceasta de familie sar explica prin imposibilitatea, de
existenţă și colaborare politică laolaltă a regiunilor sudice că- .
pătate de Henric al II-lea, cu 'regiunile Nordului frances po care
el le avea, şi cu depărtata Anglie: al cării rege era.
Regalitatea, francesă a folosit imens după” aceasta. Deocain-.
- dată nemaulţămiţii găsiau drumul la regele Franciei, rămînînd ca,
atunci. cînd acesta, ar. vrea, să arăte instincte de 'dominaţiune,
. să-și aducă aminte: imediat, că mal există Şi un rege al Angliet
cu provincil;întinse în Franţa.
“În orice cas, lupta fiilor lui Henric al II- lea împotriea tatălui
„lor dă mijloc

regalităţil

francese

să-şi pregătească,

terenul

pen-,

-tru cucerirea Sudului. Dar nu numal a Sudului, ci și, deocam„dată, a celorlalte teritoril francese în legătură cu această rega- litate a Angliei. Se zice că Filip al II- Ica: August este întemeietorul unităţii francesce supt stăpînirea reggală, și e drept. EI
intervine în împrejurările confuse din istoria Anglieă * de după
moartea, lui Henric al II-lea şi profită enorm. Îşi însuşeşte calea |

judecătorească, intervenind în conilictele de: familie. Dă în jude-

cată pe loan-fără-de-ţară, regele Angliei, ca neascultător al chemării sale şi de.pe urma 'acestei judecăţi confiscă şi Normandia
şi leagănul 'Plantageneţilor: regiunea centrală și vestică, Maine,
Anjou, Touraine şi Poitou.

/
4

Aici iarăşi este un motiv de istorie generală asupra căruia,
trebuie să ne oprim: e nare lucru că sentinţa Pairilor se poate
da, că regele engles a putut fi chemat în judecată, că a putut fi
“condamnat, şi e mare lucru că apol confiscările împotriva regelul engles se' pot executa, fără niciun fel de împotrivire. Din
nostru

că sa dat
- chemări- în
care avea
„nat întăi
condamnat,
"la alta:

de vedere e de cea mal mare însemnătate aceasta:

în judecată un suveran-vasal fiindcă nu s'a supus unei
judecată, (era bănuit că omorise pe Arthur de Bretaniia
ca.și dinsul drepturi la tronul Angliei, dar a fost chepentru un.proces cu Lusignanil “din Poitou), că a fost
că i Sai luat atitea teritorii, atit de mari, de la o zi

“Natural că, atunci cînd

regele

Prancică

are

granita Nordului

asigurată, jumătate din aranita vestică în stăpinirea luă, cînd
atinge Aare în aceste două, părți, îi. ste mal'uşor să pornească

opera cealaltă, a, supunerii Sudului.

Și atunci, de la 1907

înna-

inte, cu ajutorul Papei, — un aliat încă din vremea lui Ludovie
al Vl-lea — pentru că Meridionali erat eretici, regele Franciei

începe un războiii care nu este decit. războiul pentru cucerirea
Sudului provenţal, tulusan.
Prin urmare, Aquitania este lăsată deocamdată la o parte, -—
Anglici i sa luat destul—
„supt Filip August (1180-1223), fiul
„unel principese de Champaga, se. atacă regiunea sud-ostică, regiunea' comitatului de Tulusa, a lul Raimund al VI-lea1; cu siuranţa că aici o să se izbutească mal uşor. Și, cînd regalitatea
francesă, va avea şi această provincie, va, rămînea colțul dintre
Dordogna, Garona şi Pirenei, pe care o. ultimă luptă, notăritoare
1 Anglia îl. va putea smulge, — de nu va interv eni altceva.
“Războiul contra Albigensilor puteri «spune că "ocupă cam un
şiert de veac. Pornit cu entusiasm religios de cruciat, lăsat apoi
după o biruinţă - nedeplină, reluat anal departe, totdeauna cu
sneces

pentru "regalitatea

francesă,

cl se mîntuie

cu : devastarea

“unor Ținuturi întregi; cu distrugerea atitor Case feudale şi umi-lirea, conților de 'Tulusa, a căror sominţie se stingeîîn cuprinsul
veacului al XI- lea.
Si în lupta aceasta, 'deschişă împotriva Sudului găsim iarăşi
elementul care ne lămureşte în privinţa regiunilor Rinului. Rinul
iea.- -parte împotriva Sudului. Feudalitatea, din Burgundia. şi Lotaringia este alături de rege. De ce? Fiindcă, dacă” nu “ea greografie, dar din punct de vedere național și ca limbă, regiunile
! Raimund

al Vil-lea e numi

marchiz

în Provența,

îur căpeteniu -crucia-

ților, Simon de Montfort, e creat apoi conte de Tulusa şi duce de Narbena,
*

N
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acestea renane sint mal aproape: do regele Nordului decit de:
ereticii Sudului. Burgundia, Lotaringia vorbesc aceiaşi limbă ca
şi regiunile supuse -de Capeţieni, pe cînd în Sud se aude o
limbă deosebită. burgundia, Lotaringia sînt catolice, Sudul este.
eretic.

În luptele acestea se coboară din munţi întrun anume rnoment.
şi regele Aragonici. Prin urmare problema se înfăţişează în toată
treutatea ei şi rămîne să se vadă dacă regele frances va putea
„birui pe lingă puterile eretice feudale albigense ale Sudului şi
puterile «paniole strînse în jurul -regelul Aragonicl. Se dă o luptă,
la Muret, în 1213: regele Petru e-biruit şi ormorit.. Cu aceasta
se închide poarta Pireneilor pentru o intervenţie spaniolă, — iarăşI un cîştig de cea mai mare însemnătate pentru desvoltarea,
reșzalităţii francese. Regele frauces se înfăţişează de odată ca
apărător al catolicismului, ca unilicator: al teritoriului, ca iZu0nitor ul străinilor, cari ati pătruns pe teritoriul lul. Se pregăteşte
epoca Sfintulul Ludovic, care este ca un rege din Vechiul 'Testanent, binecuvîntat: de Dumnezeu, lucrind în numele lut Durm*nezeii, îndeplinind

pe pămînt

gindurile

lut Dumnezeu. În Franţa,

pe vremea lui Ludovic al ÎN- Ia, mal sint şi alte. puteri materiale, dar este un singur om al lui Dumnezeu în tot cuprinsul
teritoriulul frances, și acesta

e regele Ludovic al IX-lea. Deci încă

un motiv de. întărire a vepalităţii francese, Altfel, Iludovic al
IN-lea, cel Sfint, a pierdut oarecare” provincil: le-a, dat înnapol. Om
bun, aplica preceptele. Evanghelici. Dar din punct de vedere mmo-:
ral se despi ăvubeşte națiunea pentru greşelile resultate din concep-.
tia lui naivă a legăturilor dintre o ţară şi alta şi dintre o dinastie
şi alta. Sfinţenia lut se confirmă prin cesiunile teritoriale, și dovine şi mal indiscutabilă. Cineva care de la sine. restituie provincil întregi, mal

poate

îi tăgăduit

oare

ca sfint”

7

r

E

Şi în alt domeniu însă regil. francesi din veacul al Alll-lea
şi-au îndeplinit rostul de întregitori, de restauratoră al unității și
pregătitori

al

viitorului,

Şi

anume, în

părțile

Rinului-de-jos,

în

Flandra.
|
|
La 1229 abia lupta pentru Sud e ciștigată cu totul de urinaşul
lui Pilip-August, Ludovic al VIll-lea, dar încă de la 1214 Filip
August

ol însuşi

biruise alianța

regii germani, la Bouvines.

regiunilor

ronane

cu

unul
ÎN

din

7

TECȚIA a X-a.
Problema flamandă în teacurile al XIII-leaşi al XIV-lea pănă” la
văaboiul de O Sută de ani, în legătură eu schimbările interioare
ale teritoriului regal frances.
În lupta de la Bouvines de la 1214, în care regalitatea. francesă a fost învingătoure asupra. contelui:de Flandra şi asupra
aliaţilor “săl germani, se tratează în formă flamandă chestiunea
Rinului. Această problemă locală a Flandrol trebuie să o studiem
acum singură în desvoltarea ei de la începutul veacului al XIII-lea
pănă în al AIV-lea.
|
Acela, care o ridică pentru Franţa, acela care încearcă o resolvire energică, dar poate pripită, pentru că nu venise încă
vremea să se facă. așu ceva, şi întrun timp care nu era cel
mai bun, pentru că suveranul care anexase Nordul normand şi
Anjou, Maine și Poitou, care pregăteşte o acţiune în Sudul Frantel, natural că se împovăra prea mult cînd se eîndia şi. la resolvarea chestiei Flandrei, —— acest suveran e Filip-August. Nu
numai că a săvirșit o parte din opera de unificare francesă supt
forma, regală, dar el schițează şi programul pentru tot ceia ce
vor face urmașii săl:. Ludovic al VIII-lea şi Ludovic al IX-lea,
precum și urmașul mal slab al lui Ludovic al IX-lea pănă la
“acel Filip-cel-Frumos, care înseamnă atît de :mult pentru realisa-

rea, ordinii

regale în: cuprinsul

teritoriului

şi naţiunii francese.

Filip-August, ca să îndeplinească. rosturile acestea, mari în părţile
Flandrei, are şi un drept feudal. Acest drept derivă, ca toate, din"tr'o căsătorie. Căsătoriile principilor erai mult mai calculate decît
în timpul nostru; ele aveati în vedere numa! lipirea. a două feude:
feuda, era lucrul de căpetenie, indivizii treceau pe lingă dînsa.
Filip-August, deci, luînd în căsătorie pe Isabela de Hainaut, ne-

poata contelui Filip de llandra,

avea drept să se amestece,

în

d

a

calitate ae eventual moștenitor, în afacerile flamande. Și, într a- devăr, încă din 1184 întră, în luptă pentru cîstigarea, provinciei.
Împotriva,

actiunii regale

de. cucerire

în

aceste

părți

se face

imediat, o alianţă de apărare, cum totdeauna. vom găsi, pănă departe în veacul al XV-lea, alianța foudătarilor de la Rin pentru
a se apăra. împreună

şi

chemarea,

într' ajutor

a celor

două, pu-

teri vecine, Anglia şi Germania. În casul acesta se face apel la
Casa, de Champagne şi Blois, Casă care va avea în curînd un
foarte” mare "noroc, pentru că un membru din accastă. Casă,
'Fhibaut sau Tibald, ajunge, la 1231, rege al Navarei, unire cu
totul nenaturală între. feudele din 'Nord-Ostul I'ranciel și între
Navara, din Pirenei, regat pe jumătate, frances, pe jumătate spaniol. Deocamdată însă “Casa, de Blois- -Champagne se găseşte numay în regiunile renane. Fa se unește cu Flandra pentru a împiedeca, pe rege dea lua acest comitat. Cind este să se încheie
pacea, vedem. apărînd Englesil pentru a face mediăţia, — e aceiaşi legătură cu Anglia, pe care o putem urmări necontenit. Regele nu poate să cucerească, Flandra. În schimb însă el capătă
o provincie care jucase odinioară un rol feudal foarte mare şi care
scăzuse tocmal prin alcătuirea mal puternică a Flandrei.
La 1185 regele Francie! anexează deci, provincia -P'ermandois, care
jucase în veacul al Xl-lea, un rol aşa de mare, şi Amiens. Nu numa!
atîta, căci este o țesătură, întreagă de legături, de drepturi moştenite, de situațiuni speciale în lumea: aceasta feudală, care ar
părea inextricabilă, dacă nu sar da anumite explicaţi! generale, care introduc. aierul în haosul acesta obscur de ârepturi moștenite, de drepturi luate de zestre, de drepturi împărţite,
de dreptură senioriale. Regele îşi reservă: dreptul ca, la moartea
contelui de Flandra, să capete provincia Artois, carG vu, deveni
apoi

un

comitat

apanagist

în familia, regală,

precum și vestitele, -

din punctul de vedere militar, oraşe de da Somme, care ai avut
şi în secolul, al XV-lea: un rost aşa. de însemnat. FI aştepta
“să le capete la moartea contelui de Flandra. Deocamdată, Artois
nu înseamnă decît un mijloc de inmixtiune necontenită în Flandra, un fel de lagăr înnaintat scos. înnaintea dușmanului flamand: se lua Artois şi Vermandois pentru că nu sa putut lua,
Flandra întreagă; sau luat, pentru ca mal tărziă să se poată lua
Flandra sprijinindu- se pe, aceste provincii odată anexate.
|
'Preisprezece arii după pace, e. prins apol Filip-August cu. problema cea mare a confiscăril provinciilor englese Normandia,
Maine,” Anjou și Poitou. Deocamdată o încearcă supt o formă,
nedibace:. nu era încă rege loan-fără-țară, care să facă greşeli
politice, era Ricard Inimă-de-leă, collait fit âl marelui rege cngles Henric al II-lea şi al Elconorel de Aquitania. La, 1195, fiind
"în luptă cu Ricard, regele Francici,se trezeşte de-odată. cu o
coaliţie, din care.
fac parte Anglia, Imperiul, Champagne, Flandra

pe ascuns şi Bretania. Citez toate numele acestea pentru ca să
„vedetă încă odată răsărind liga naturală a regiunilor renane;
sprijinindu-se acum pe E&nglest şi pe liermani, împotriva orlcăril ton- tative de expansiune a regalității francese. Instinctiv se simte
că, de şi lupta se poartă cu Anglia, dar e vorba de autonomii
oraşelor Hamande pe care ele nu. vor să o dea jertfă nimănui.
" Urmează lupta de la Bouvines, în care Filip-August . înfăţişează „întrun chip superior calităţile sale războinice.
EL nu ce acum „numai. rege al Franciei, dar, în același timp,
fiindcă. Ioan-fără-ţară a fost excomunicat de Papă, Filip-August
“este şi represintant al Bisericii împotriva acestuia. Atunci, încă
înnainte de Bouvi ines, arli putut hrăni visul acela, mare de a, cuceri
şi Anglia. Papa-l dă dreptul de a o face, căci împotriva unul

excomunicat are cineva toate drepturile, oxcomunicatul nu există,

supt niciun raport, şi nici supt cel politic; el e distrus, e-în afară
de Biserică, întro vreme cînd cineva nu poate exista, legal decit
în cuprinsul Bisericii. Dar Papalitatea, care dăduse lui Gulielm
Cuceritorul dreptul do a cuceri Britania, Mare împotriva AngloSaxonilor, sa împăcat cu loan şi nu poate da acum lui FilipAugust dreptul de a așezau acolo pe fiul săi Ludovic, care vu îi
Ludovic al VIII-lea pe ttonul Franciei. Acesta întră totuşi în Anglia şi
stă cîtva timp acolo. Numal împrejurarea că Englesil, la moartei,
luk Ioan-fără-de-țară, îşi îndreaptă simpatiile către fiul, nevristnic
şi nevinovat, al aceluia şi. instinctiv răspingere a Inglesilor
tuță de o cucorire a ţeril lor de către Francesi, face ca viitorul
Ludovic al VIil-lea să se întoarcă: în rana.
Expediţiunea aceasta a viitorului rege frances în Anglia, tentativa lut de a lua tronul eneles, e şi ca în legătura” cu pro-,
blema Rinului: De ce? Pentru că, dacă ar fi izbutit această
lovitură, dacă Anglia ar fi fost desfiinţată, cum pe vremea aceasta
sa dovedit la Bouvines că regalitatea.- francesă poate pune un!
Împărat german în locul altuia — căci era lupta între Otto de
Braunschweig, învinsul,şi Frederic de Ilohenstauten, ---Sarfi înlătura şi cellalt sprijinitor al independenţei regiunilor renane francese.
Germania, înjosită, Anglia distrusă, —aceasta ar fi fost singura cale
prin “care

sar

fi putut

birui împotrivirea la anexarea provinciilor

renahe. Nu trebuie să loveşti
ştie la ce distanță, une or
care

se dă po

duşmanul

colosală,

alt “continent servă

unde ar crede, ci cine

precum

azi

la resolvarea

cutare
unor

luptă

duşmănii

politice de pe continentul curopean (războiul Crimeii, de şi se
«dă la Mareu Neagră, privia interese exclusiv apusene). lot astfel
campania din Anglia poate fi privită ca un mijloc de a resolva
problema lamandă, căci, cîtă vreme va fi.o Anglie puternică,
atita vreme Flandra nu va putea să-ajungă în stăpînirea repulităţii francese. Astfel n'a fost un vis nebun visul lut Filip al
H-lea, cel mal socotit rege frances, cînd a plănuit expediţia
A
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&ngiesă,; natural însă că planul era prea, întins şi se ivise o altă
problemă mat actuală, problema Sudului,, pe care sa încercat
„apoi Ludovic al VIII-lea s'o resolve şi prin căsătorii.

Acuma, însă, 'în locul

feudalităţii celer

vechi care nu e. desti-

înțată, dar fără îndoială obosită și slăbită şi pe caro regalitatea”
ar putea să o moștenească, realisînd în Franţa acea unitate
care şi ea ar permite resolvarea, chestiuni! mark de care ne ocupăm, chestiunea Rinului,— apare o nouă feudalitate, apanugistă,
care ar arăta neputinţă regalității francese de a stăpîni ceia ce
a cîștigat odată. Va să zică un anume hasard îl dă moștenirea
foudalităţii şi cu toate acestea, regalitatea francesă nu e în stare.
să păstreze şi să cîrmuiască ce i-a căzut din întîmplare în mînă.
Apanagiile acestea sînt teritoriile, dăruite de un rege membri“lor din familia sa. Un rege care căpătă anumite provincii şi nu
înțelege să le administreze singur, le dă fiilor săi, cari cîirmuiesc
absolut autonom, întocmai ca feudalii: pe cari i-ati înlocuit. Așa»
încit provinciaîn care un fiii de rege după acordarea apunagiului“are ocîrmuirea, se găseşte exact așa cum cra supt vechea
Casă feudală, care sa desfiinţat sati sa stins. De fapt însă, dacă
nu e un simulacru de stăpinire, o înfăţişare înșelătoare de stăpînire apanagistă înnaintea covîrşitoarei autorităţi a părintelui
asupra fiilor săi, am face o mare greşală dacă am începe încă
din vremea lul Ludovic al VIll-lea istoria feudalităţii apanagiste,
care cu voinţă şi pasiune împiedică realisarea unităţii teritoriale
francese. Găsim apanagil, dar simţul separatist al apanagiştilor
nu apare în formă curacteristică, interesantă- și pentru nol, decit
mal tărziă, în veacul al XIV-lea. În adevăr, regele aruncă sarcina pe care nu o putea îndeplini
asupra altora, el dă fiilor săr administrare2 provinciilor cu să întemeieze noi Case feudale despre care regele nu-și. închipuia să
poată ajunge periculoase pentru dinsul, de şi, dacă fiul ascultă
de părinte, nepotul ascultă mal puţin decit fiul, iar. fiul de nepot încă ma! puţin. În veacul al Xlil-lea însă, pe vremea lul
Ludovic al Vill-lea, cînd întîlnim pămînturi de acestea desfăcute
ca apanagii, a doua zi chiar, după izbîinda unci combinații po-.
litice pentru anume membri al familici regale, nu e vorba de
„provincii pe care regele le-a căpătat cu adevărat, ci. de pro„. vincil pe care numai pe calea apanagiului regele Ic-ar putea
„căpăta. Aceasta e deosebirea. Ii silit regele să întrebuinţeze formiu -

apanagistă, menajind sentimentul

,

de independență locală şi de

mîndrie ' particulară al unel provincii, pentru că altfel -nu sar
putea lega de moştenirea sa provinciile ucestea. Natural că și

"în întăiul cas şi în al doilea, şi. în veacul

al. Xill-lea și în ul

XIV-lea e tot o necesitate politică, dar e o ultfel de necesitate:
în cusul întăiă, apanagiul e întrebuințat de rege casă capete

,,

— 08 —,
o provincie. în mod indirect; în casul al, doilea regele, care nu
poate stăpini o provincie, pe care a av ut-o pentru el,-o dă 'ca.
apanagiu.. “În casul întăiii apanagiul' tinde să servească unitatea
regală, în casul al doilea apanagiul caută „să, 'uşureze sarcinile

! regalității, slăbind însă din noă unitatea, regală şi naţională care
sa putut înfăptui.
a
,
“Încă înnainte de. Sfintul Ludovic, . în “ stăpînirea tatălul săti,
Ludovic al VIII-lea, se întemeiaseră, “prin testamentul acestui,
cele d'intăiă apanagil regale, din care niciunul n'are durată, .
margenile

Statului frances.

|

E interesant. să se cunoască acesta apanagil pentru că ele corespund unei soluţiuni momentane date marii probleme interne
francese. Robert de Artois are o feudă nouă la Nord-Ostul lran"ciel. EI e în legătură de familie cu Casa de Brubant, care represintă altă formaţiune feudală, tot în părtăle acestea, renane.
Un al treilea fit al lui Ludovic, Carol, capătă Anjou şi Mainc. Însă
-- Anjou, Maine—cu Poitou, al fratelul Alfons-— sînt tocmai provinciile
din Vest po-care Filip- August le-a desfăcut de atîrnarea regelui
"Angliei, provincii confiscate la inceputul veacului al XIII-lea.
Prin urmare. provinciile acestea, care ati: în ele o conştiinţă separatistă,

nu

sînt luate

de-a

dreptul

pentru

rege,

ci

împărțite

între ultimil dot fi al săl. Lidovie al VIll-lea îl reserră şi luk
Carol încă un lucru: o altă stăpînire: în Sudul Franţei. El ica în
căsiitorie pe fata contelul de, Provența, "Raimund Berengar, şi
la 1245, şi ajunge conte.
Ă
Al patrulea, fi al regelui, Alfons, capătă Poitou şi Auvergne.
Prin urmare anumite provincil dobinidite de rege în ultimul timp,
unele de la Anglia, celelalte de la; fendatari! din Sud, se constituic în feudă; deosebită şi se daii pe mîna unul alt “fu regal.
"Dar Alfons acesta, de Poitou mai are un rost: ela căpătat “a
„găduiala că va lua în căsătorie po fata lut Raimund al VII-lea,
de Tulusa, şi: astfel -va ajunge, la: 1249, stăpinitor şi, asupra,
altor regiuni din Sudul Franciei. Provinciile formate în aşa fel cum sînt provinciile apanagisto |
pe vremea lui Ludovic al Vill-lea sînt mult mai comode pentru
regalitate decit altele. Cind unele se află la Apusul Franciei şi
altele la Sud, ele alcătuiesc împreună o realitate mult mal puţin
periculoasă decit provincii care ar avea o singură desvoltare istorică şi o unitate geografică. Aceata este un: aglomerat de feude
risipite dat de rege în “minile fiilor săy.
.
De alminteri, pentru, ca să fie încă mai sigur de: provinciile

„acestea din Sud, Ludovic al VIII-lea a mal făcut un lucru: a dat lui

Ludovic, fiul săi cel mare, care va fi mal tărziii -Ludovic-cel-Sfint,
“po altă fată a lu Raimund Berengar. Astfel măsurile sînt aşa de
bine luate, încît, chiar dacă se întâmplă să moară unul din: fi,
moştenirea teritoriilor Sudice tot să rămilie celuilalt, și une orl
.

190
„se calcă în aceste căsători! chiar canoanele: pentru ca teritoriile
rîvnite să revie neapărat regelui.
.
Prin urmare tot Sudul, printrun şir întreg de alianţe, va trece
în stăpînirea, membrilor Casei de Franţa. Am spus însă că planul
acesta mare al lu Ludovic al VIll-lea, nu se îndeplineşte: apanagiile “create. de dînsul

nu.-aii

durat. multă

vreme.

Hasarduri în

„legătură cu viaţa unor anume personalităţi fac ca aceste teri- .
torii să se desființeze. de la o bucată de vreme. Robert de Artois nu poate să întemeieze o Casă feudală !, Alfons moare fără
moştenitori, Carol de Anjou se înstrăinează de Franţa, el şi-toţă
- urmaşii săl. Căci Provența utinge Marea Mediterană, și stă în
legătură foarte strînsă, cu celelalte părți de coastă, dintre care
unele aparţin Italiei, iar celelalte Spaniei. Regiunile acestea, deosebite între ele politiceşte, din punct de: vedere geografic sînt

întro legătură strînsă?.:

|

i

Întradevăr, într'un- moment cînd. Hohenstaufenii, Casa împărătească germană, cari căpătaseră prin căsătorie Sudul acesta na-

Polițan, întră în dușmănie cu Papa și sînt afurisiţi de acesţa,şi

apol distruși în luptă învierşunată, Carol de Anjou, fratele lu!
„ Ludovic-cel-Stînt, e chemat în regatul de Neapole să înlocuiască
„el pe Imperialii germani învinşi şi ucişi. După înfrîngerea şi
moartea. lui Conrad de Honenstaulen, după executarea tînărului
Conradin, Carol: de Anjou ica în stăpînire moștenirea lor. Însă,
cînd are regatul de Neupole pe lîngă Provența, aceasta, înseamnă
„„că apus Provența în dependență de regatul de Neapole, care e.
“mult mai întins, mal bogat, care deschide mult mai largi pers.

pective. Supt Carol de Anjou şi urmaşul lui, Carol -al Il-lea, stă- -

„„pînesc Angevinii şi regatul de Neapole și Sicilia pănă ce; înstră„inîndu-și spiritul poporaţiei din insulă ma! ales, ei pierd Sicilia

în folosul Casei de Aragonia;

-

în Neapole însă 0 să rămînă An- :

gevinil şi, în parte, supt o a doua Casă de Anjou, în tot decursul

veacului al XIV-lea şi pănă chiar în veacul al XV-lea.
„Aşa încit, dintre cele: trei Case feudale din familia regală în-

temeiate de Ludovic al VIII-lea, -două n'aă viitor, iar a treia 3.
Casa, de Anjou; ae unul foarte însemnat, ce-i drept, dar-nu în

„A
alte
:
-nia,
Am

Fiul săi Robert
femei. :
De atitea oră o
şi de atitea ori
văzut legătura

al Il-lea lasă moştenirea unei femei, după care urmeâză
i
E
_
cucerire plecată de pe ccasta francesă a pătruns în Spao cucerire plecată din „Spania a atins coasta francesă,"
fâcută pe vremea lui : Carol-cel-Mare între teritoriul spa-

niol al Cataloniei și teritoriul frances

al Provenţei.

Tot aşa în casul Savoii,

care a fost. multă vreme iunătate francesă și jumătate italiană. Între malul
frances şi malul italian al Mediterancă este o legătură tot asa de stiînsă și,
de alminteri, ca să creeze legături și mai uşcare, sînt cele dcuă incule, Corsica şi Sardinia, și apoi toate insulele mărunte care se pesssc după aceste
două insule mari, ducind de-a dreptul -câtre xcgatul de Ncarcle.

.
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1]

Franţa, ci dincolo, în Italia, unde se strîng

continui

toate for-

tele celor două dinastil angevine.
Astfel, încă odată cea dintăiti. încercare apanagistă servind
regalitatea, ușurînd regalitatea în cîrmuirea că fără să poată crea
ader ăratiă concurenţi regelui, na izbutește.
|
!

Acum,

după

moartea tat

Ludovic

apanagil

nouă,

şi după

quasi-intoregn

acel

al 1X- lea,

care nu crează

care este

scurta

stă-

„pînire a celul diintăiă urmaș al săi, problema ilamandă se va
iixă din noii. De această nouă luare în discuţie a problemei flamande 'vine. vorba acum: ca este capitolul următor din istoria
problemei Rinulul. .
Înnainte de aceasta să semnalăuri încă un Juoru. Regalitatea
francesă' se mal

împuterniceşte,

nu numa!

prin

moştenirile

pre-

văzute de Ludovic al VIil-lea în Sud și care se îndeplinesc, dar

şi prin cîte un act direct făcut de regele Franciel. Noul rege, Fi„ip al Ill-lea, a moştenit pe Alfons de Poitiers, fratele” său;
la 1293, supt Filip- -cel-Frumos, se face confiscarea.
Gasconiel.
Gasconia formează între teritoriile acestea aquitane unul din
cele mai întinse şi mal însemnate. Urmînd. exemplul
lu! Filip„August, care conliscase pentru neînfăţişare la judecată pămînturile de la Nord şi Vest francese, acestălalt Filip. protită de
o ceartă între negustori francesi şi negustori englesi şi dă în ju„decată pe vasalul său din Anglia, iar ca pedeapsă pentru nesupunere-i

confiscă

Gasconia. Aici poate că era o lovitură dată înna-

“intede vreine. Fireşte că regalitatea puternică este şi nerăbdă“toare, mal ales cînd are în faţa sa teritoril care-i revin de drept

Şi cînd simte intinctiv că este vorba, nu numai de. viitorul ci, dar

şi de viitorul naţiei. Drumurile pentru puterea politică nu sînt
- aşa, de netede ca altele: în momentul cînd începi lupta nu le
vezi, ca, după aceia să începi. războiul, ci trebuie să începi Tăzi boiul ca să le vezi.
În Sudul Franciei era, apoi, un oraș de drept imperial. Lyon,
„care, în legături cu regatul de Anles, fusese alipit, nu la Franţa,
ci la Germania. Pănă foarte tărziu Lyon, chiar după ce a fost

ocupat

veacul
nu

de

Franţa, a fost

considerat ca oraş imperial: pănă în

al XV-lea venia Împăratul la Lyon şi avea conştiinţa că

întră în ţară străină,

ci trece

numai

prin tară: străină

ca să

,

ajungă la un oraş care e al săi. Ce oraş mal funciarmente frances decît Lyon şi, cu toate acestea, din punctul de .vedere al
- dreptului politic, Lyon n'a făcut multă vreme parte din Franţa.
Dar Lyon era de cea mai mare nevoie pentru a se isprăvi cu
stăpînirea Sudului. Şi asttel regele de ide! reale caree Filip-celFrumos face (1312) cu acest oraş ceia, ce va face mal tărziu
Ludovic al XIV-lea, cu Strassburgul; şi-l atribuie fără a întreba,
„cu tot dreptul ei, partea, atacată.
Prin urmare ce mal rărmînea pentru ca regele Franciei. să stă-

= di —
pînească tot Sudul acesta după ce ajunsese, prin Gasconia, la
Oceanul Atlantic? Rămăsese numa! regiunea Aquitaniel propriuzise, a cării soartă se va desbate în războiul de O Sută de ani,
care este întăiă războiul pentru Flandra şi apol acel pentru
Aquitania. Dar. deocamdată 'Poulousa; Provența, Gasconia, sînt
francese înnainte de anul 1300. Ținutu! care nu e încă frances e
unghiul de Sud-Vest. |
La 1291 sar fi părut că regalitatea francesă va MCrge şi mal
departe. Cu douăzeci de anl înnainte de anexarea Lyonulul s'ar
fi părut că ea va lua Burgundia datorită unui hasard fericit
pentru dinsa. În casul acesta nu e vorba de un războiii, — şi

totdeauna, e de făcut deosebire

între

ceasurile

cînd

regalitate

capătă o provincie prin războiă, și cînd o dobîndeşte prin moştenire: moștenirea e un hasard, războiul e o intenţie, un sacriliciu.

Prin

urmare,

nu

printr'un

război,

politică voită, conștientă, capătă regalitatea
Burgundia, ci prin- moştenire. Anuine viitorul

nu

printr'o

acțiune

trancesă la 1991.
Filip al V-lea, fiul

“regelui, ica pe Ioana, fata Matildei de Burgundia și moştenitoarea

„acestul ducut. Dar o intenţie totuşi există, pentru că între fiil şi
urmaşii at Yilip-cel-Frumos vom vedea şi pe Ludovic al X-lea,
care ţine pe Margareta de 'Burgundia.. Prin urmare se încearcă,
în regiunile acestea, bur gunde aceleași legături dibace de familie

“care

aud reușit în Sud.

Ceia

ce sa

zis de Austria: „Bella

gerant

alii, tu, felix Austria, nube“, „Lasă altora, războaiele; tu, fericită
Austrie, izbuteşte prin căsătorir“, se poate aplica şi regalității
francese. din veacul al XIII-lea.

Dar planurile regelul Franciei

sînt

şi mai “îndrăznețe: mama

lui Ludovic al IX-lea a fost Blanca de Castilia. Prin urmare se
întrevedea, dacă nu putinţa, întinderii dincolo de Pirinei, cel
putin putinţa unei alianţe politice statornice, în vederea proble-

mel Sudului, între regalitatea francesă și cea castilană. S'a văzut

că în alt Stat din peninsula iberică, în Navara, a pătruns Casu,
de Champagne. EI bine, regi! Franciei sc amestecă și aici. Aşu
vedem că, la 1274, găsind că e prea, ocupat feudatarul de Cham-:
"păgne cu provincia aceia de o. parte şi de alta a munţilor, în
iea jumătate din greutate, ocupînd Champagne. Se întîmpluse
însă -că la Pirinel era, o lipsă de moștenitori bărbătești. Regele
Franciei se oferă să, fie el tutorul moștenitoarei, şi o mărită cu
fiul: săă, Filip-cel-Frumos. Şi aceasta era necesar, pentru că o deosebire politică lămurită între peninsula iberică şi teritoriul galic
nu se făcuse încă: Navara se întindo şi de o “parte și de altaa
Pirineilor, şi, în veacul al XIII-lea abiu, regi Franciel. renunţă lu,
drepturile lor asupra Cataloniel. Prin urmure, într'o vreme cînd
Pirineil nu forma graniţa, ca să so asigure teritoriul de la Nordul lor, e necesar să se stabilească: anume legături cu puterile
politice ce se găsesc la Sud, în -peninsula- iberică. Filip al III-lea
încă, atacase Castilia, şi Papa, în luptă cu Casa de Aragonia,
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dăruise

unuia

regat.
.
Acestea erati
tăţii 'francese,
blema aceasta

din fiil 'regelul frances

drepturi

ăsupra acestul

o
„,
lămuririle de dat cu privire lu creştoreă regaliînnainte de a se ajunge la alt punct din proa Flandrei.

În Flandra, la 1944 se stabilise o nouă dinastie francesă feu__dală, dinastia, de Dumpierre, care însă nu. represintă reunirea a
„două teude, ci capriciul uni moștenitoare care iea pe un feudal
dintro Casă mal săracă. Supt Casa aceasta de Dampierre,
'comitatul Flandrei trăiește pănă la jumătatea veacului al XIII-lea
fără să fie din noă ameninţat de regalitatea francesă în felul
hotărît în.care a fost ameninţat pe vremea lui Filip-August:
Filip-cel-Frumos însă nu poartă numai numele, lu Filip-August,
ci pare că a moștenit şi sufletul -şi -mijloacele lui de luptă şi
scopurile lui, foarte îndrăzneţe, dar foarte reale. E îndrăzneț în
marginile realităţii, cea mat fericită calitate pe care poate să o
aibă un om politic!.
e
Pa
a
“--La 1997 Guy, conte de Flandra, se ridică împotriva unei repalităţi care vrea să-l despoaie. De o parte e un revoltat, din
punctul de. vedere al regelul, de altă parte, din punctul lui: de
vedere, este cinova care-și apără drepturile, moştenirea, tradi-.

ţiile locale. Îndată ce Guy de Dampierre' întră în conflict cu re-gele Franciel, vedem răsărind în ajutorul lui toți aliaţii natu-

"rah. Rinul politic, duşman al cuceririi francese, şi menit să fie
totdeaună aliatul Angliei și Germaniei, se ridică din noi — de şi
Burgundia şi Lotaringia merg acum cu Franţa regală — pentru

ca să ţină piept

regelui Franciei.

Este

necontenita

luptă

dra-

matică între nevoia Franciei de a trece dincolo de Meusa, de a

avea Rinul, novoie geografică şi naţională, şi tradiţia lotaringiană

care nu vreu să fie desființată. Tradiţia aceasta a, creat interese
“așn de vii, aşa de puternice, încît trebuie o luptă de secole -întregi pentru ca aceste interese să fie înlăturate.
Întîlnim, întradevăr, în lupta aceasta, pe contele de Olanda, o
formaţiune relativ mai nouă, pe contele de Hainaut, care, cu
toată căsătoria regelui frances cu Isabela, ruda contelui, continuă
să existe ca, feudă deosebită...
o
|
„La, spatele lor sînt, — nici nu e nevoie să întrebăm cine —
Anglia, și Germania. Mal întîlnim între aliaţi încă pe cineva: pe
1 Niciodată

un

conducător
de

îndeplinească nimic fără reunirea

Stat,- un

ministru

hotăritor n'a putut să

acestor două calităţi: îndrăzneala şi siin-

tul realităţii. Oameni ca aceia cari în viaţa noastră naţională sînt Ștefan"cel-Mare, Kogălniceanu, Cuza, întrunesc cele «două însușiri mari; simţul per-fect al realităţii şi îndrăzneala care merge pănă la capătul tuturor posibilităţilor momentului. Mihai Viteazul, din nenorocire, n'a întrunit aceste două
însuşiri: a fost îndrăzneţ dincolo de margenile realităţii politice ate timpului,

pe cînd la Ștefan-cel-Mare ponderaţiunca a fost desăvîrșită totdeauna.
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contele de Savoia, moştenitor al Burgundici elvetice de pe vremuri. Contele de Savoia are regiunea de la Chambery pănă la
Alpi; prin urmare, sărind peste Burgundia, care e din ce în ce
mai mult prinsă în mreaja calculelor de părinţi do familie a regilor francesi, se ajunge cu poftele pănă la Savoia, şi din Savoia
pănă în Olanda este, în schimb, o ligă pentru a “împiedeca pe
Filip-cel-Frumos de-a desfiinţa cea mal puternică feudă renană,
Flandra. În același timp aapare ca dușman şi regele Aragoniel. Dar
Navara este și ea, prinsă în acea mreajă și Castilia are legături.
de înrudire cu regele Franciei, -— mama lu! Ludovic al IX-lea
era. Castilana. Blanca şi. fata, lu Ludovic e măritată cu un rege
castilan : din causa, antagonismului între Navara şi Castilia, de
.0 parte, între Castilia şi “Aragonia de alta, regele Aragoniei va
fi o bucată de vreme duşmanul iutemeiorii unei Francii unitare
supt

-

forma

regală.

|

:

Filip-eel- Frumos nu cra un om să se sperie de lucrurile acestea: prin urmare procedează judecătoreşte. Avea legişti lui, cari
mergeau înnaintea soldaţilor. Sa zis de actiunea Imperiului rusesc în veacul al XiX-lea o vorbă foarte bună: „Rusia n'a trecut
armata el niclodată decit pe teritoriile car6 înnainte.de aceasta
fuseseră cucerite de diplomația rusească“. E foarte just aceasta:
acţiunea
. diplomatică se poartă răbdător, îndărătnic cine știe
cită vreme pănă soseşte momentul să intervină şi armatele ruseştI şi să ocupe teritoriul cucerit de diplomaţia rusească. Se poate zice. şi de: Filip-cel-Frumos tot așa: legiştii lul crează întăiti drep- .
“tun, peţitorii repalitătii francese, în “alt domeniu, crează şi ci
“drepturi, Şi lucrul se sfirşește decretindu- -se şii executindu- -sc reuniunea. cu Coroana.
Sînt formule istorice atit de uşoare în gura noastră şi atit de :
grele pentru aceia pe spinarea cărora s'a realisat lucrul... Reuniunea cu Coroana! Dar pentru-aceia ale căror interese suferiai
prin aceaştă reunire cu coroană nu craii uşoare. Oamenii n'aveat
simţul” naţional, viaţa locală-i umplea de - bucurie, şi cra pentru
dinșil extrem de dureros ca ca să dispară .
" Flandra: toată se” ridică deci împotriva -regelui Francici, cuceritorul er: și: temnicerul ducelui, ucigind, la Bruges, sute şi mil:
de Frances. “La 1302 are loc una din cele mal nenorocite lupte
1 Gindiţi-vă, pe lînuă niulţi uneltitori, pe

lingă

multe

persoane vindute

străinilor, cîţi Moldoveni ati plins cu adevărat, “ dintr'an sentiment din cele
mai curate, asupra marelui act romănese care a fost Unirea Principatelor!
Astfel de sentimente sînt de condamnat din punctul de vedere al necesității politice a unci naţiuni, al viitorului politic al neamului, dar punctul
lor de vedere moldovenesc îl înțelezi şi te înduioșezi de durerea lor care
nu mai trăieşte de loc în sufletul nostru.
Sutictul nu se mută uşor dintr'o casă într'alta. Totdeauna în casa părăzită

rămîne ceva din 'sutletul tă, şi de aceia,

lucrurile pe care nu le poţi mută

aiurea,

te doare

cînd se dărimă, pentru
.

pă
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ale regalității francese, şi ea se.pomeneşte in istoria militară,
“pentru că înseamnă și un sistem militar nou, al miliţilor urbane,
al infanteriilor orăşeneşti care iese înnaintea cavaleriei feudale.
„E

cea

dintăiă

mare

luptă

pe

pierdut înnaintea mulţimil.de

care cavalerii

aceştia

să

o

fi

meşteri şi negustori. Înnainte de

a veni arbaletrieri! gonovesi, predecesorii pușcașilor veacului al

XVI-lea, eraă. milițiile. acestea flamande care întrebuinţaă. suliță
lungi împotriva asaltului trufaş al călăreţilor nobili.
„ Aşa a fost lupta do la Courtray, şi, mal tărziă, cu aproape un
veac, lupta.ce sa dat aici, pe malul Dunărit, la Nicopole, cînd
sa aruncat toată călărimea Apusului asupra parilor legaţi cu
-sirmă şi a suliţilor lungi ale Ienicerilor: cail au ieşit din rînduri
de la început, s'au speriat, şi întreaga armată a fost împărţită
în pilcuri de fugari care puteau fi nimicite foarte uşor, mai ales
că erai pe jos, el cari erati deprinși să meargă la războiă nu- |
mal călare.
|
__„ E adevărat că regele frances, la 1301, într'o a două luptă, de
la Mons-en-Puelle (-en-Pewâle), şi-a luat revanşa militară, dar

revanşele politice se ieaă mult mai

grei decit cele militare. O

situație politică, odată creată, nu se poate desființa, decît en foarte
multă greutate. Prin urmare, de şi Filip cearcă la: Rin și:Bosancon, Verdun, Toul, Basel,—Flandra a trebuit să fic lăsată în
rosturile ei de mal înnainte. Comitatul de Flandra există şi mal
„ departe, şi cu un element ma! periculos pentru regalitatea francesă, care a fost ura resultată, din acest atentat. la existenta
Flandrei. Această ură flamandă, instinctul acesta de apărare
renană va fi una din causele de căpetenie ale războiului de O
„Sută de ani pe care-l vom arăta ca resultind în.mare parte din
„ interesele” separatiste ale regiunii lotaringiene de odinioară de
pe” malurile Rinului.
7

LECA axa,
Războiul de O Sutii de ani în legătura lu cu problema Rinulul.7

.

-.,

Aşa- numitul. război“ de O Sută de ani se poate spune că, se
deoschește prin aceia că—n'a ţinut o sută de ant. De fapt nu e
un

răzhoiii,

si supt

denumirea

“aceasta,

“Se “cuprind trei războaie : deosebite, care
care

măsură

acelaşi

caracter,

dar

nu

care

este relativ nouă, .

ai une

ori şi în oare-

în totalitatea

lor. Sint

di-

-rective: speciale care se observă, numal în margenile a cîte unuia
din aceste războaie, şi în totalitate ele se înfățișează, nu atit că
un mare războii între Anglia şi Frantă, cît ca unul pentru Franţa
* şi pentru viitorul Franciei, un război între celo două dinastii:
între dinastia ce are titlul regal în Franţa şi dinăstia ce are
“ titlul regal în Anglia. Mi se pare că e cea, mal potrivită definițiune pentru întregimea: acestor lupte. Nu e atît regele. Anglict
care luptă împotriva ' Franciei: nici nu e vremea ca regele An-.
gliei, în această calitate, să trebuiască a, se luptă împotriva re" gelul Francii, în această calitate de rego al Franciei; aceasta
ar presupune regalitățile

formate

şi definite. în mârgeni

geogra-

fice, aceasta ar presupune existența unei Francii terminate şi a
unei Anglil. terminate, în care Franța ssă fie întreaga - Francie ŞI
Anglia să nu fie decât Anglia.
Pe vremea aceasta însă nui e aşa. La jumătatea” veacului al
XIV-lea exista o Anglie unită cu teritorii
francese, o Anglie în
mîna cuiva care: este stăpîn după anumite drepturi în Londra.
şi după alte drepturi în Sudul Franciel. Există, pe de altă parte,
o Franţă a regelul deosebită de Franţa altora, cari sînt şi el
Frances! şi ai “drepturi oarecum de aceiaşi natură ca și drep-turile regilor Franciel. Aşa încît războiul de O Sută de ani are
de fapt un scop pe care. trebuie să-l fixăm de la început. scop

pe care luptătorii nu l-au avut însă. în vedere: este tocmal lă-

—
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murirea, geografică şi națională în preziua timpurilor moderne.
Prin urmire, încă odată, nu este războiul Angliei împotriva
Franciel, ci este acela, care va contribui
să facă:o Franţă, unică,
deosebită de Anglia scoasă din Franţa spre folosul ei. Căci este
şi în folosul amindorora: şi spre folosul Franciei care rămîne
singură acasă,și spre folosul regalității englese, care nu mal are
două domicilil, ci are de acum şi ea casa el şi sc așează gos-

podăreşte întrinsa!.

„După

i

|

această lămurire prealabilă să

Să

vetem

renană în războiulde O Sută de ani. Întăiu,

„vocat războiul?
|
Sar răspunde foarte uşor:

|
Războiul

care este partea

de

ce a fost pro-

„i
de O Sută de an! a ple-

cat. din dorința lut Eluard al Ill-lea de a fi el rege al Franciel.

Natural că putea să aibă dorinţa de a fi rogo în mal multe locuri, dar nu această causă a început războiul de O Sută de.
ani. Eduard al Ili-lea avea de fapt drepturi asupra 'coroanel
. francese. Judecînd din punctul nostru de vedere, care caută rudenia, cea ma! apropiată,
-el era prin femei mal de aproape înrudit cu cel din urmă fiă al lu! Filip-cel-Frumos, mort fără să
lase urmași bărbătești, decît Filip de Valois, rudă prin bărbaţi cu
familia, lui Filip-cel-rumos, dar într'o legătură mai îndepărtată.
Eduard al III-lea, doar. îşi trăgea titlul de stăpinire asupra, Fran- cici după maică-sa Isabela, fiica lu! Filip-cel-Frumos. Prin ur-:
mare, odată, ce fiica luY Filip-cel-Frumos transmisese drepturile
el lu Eduard al Ill-lea și odată ce nu lăsaseră, urmași cel tre!
fil al lul Filip cari se succed în stăpinirea Franciei, ce poate fi
ml natural din punctul nostru de vedere dezit pretenţiune: lut
Eiuard al Ill-lea de a stăpini teritoriul francas?. Filip de Valois
era fiul lut Carol de Valois, om cu pretenţiunl imporiale pe vremea lui —a rivnit la stăpînirea asupra Constantinopolului ca,

întemeietor din noi al Imperiului latin la Bosfor —,şi: acest Ca-

rol de Valois ora fratele lui Filip-cel-Îndrăzneţ şi fiul lu! Filipcel-Frumos. În vremea aceia, însă nu se judeca, aşi Întăiii erau
anume principii, care puteaii sta în calea ambițiilor de moştenire. Se invocase de curind un vechii principiu, in nişte.
presupuse legiuiri de pe vremea Francilor, care ar hotări că
femeila nu pot să moștenească tronul. De fapt, mult timp,
pănă la moartea lui Ludovic al X-lea, s'a întimplat. într'adevăr
că nu

se oferise pentru,o. femeie

ocasia

să

moștenească

tronul.

Principiul acesta, a fost scos înnainte, nu atit din prevederea
conştientă a, pericolelor domniei unci femei — era în min"1 O întindere de putere nu e totdeaunn un folos, ci e adese ori un pericol, şi în unele casuri întinderea de putere în mod nechibzuit a adus îm.
prejurări ce puteai alcătui chiar o primejdie de moarte „Qui trop embrasse
mal €treint“ e foarte adevărat şi în ceia ce priveşte puterile politice. Dar,
cum am mai spus, împrejurările sînt une ori aşa, încit > putere politică nu

poate refusa un anumit rol,
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tea

tuturor. lunga

şi buna

regență

a Blancel

de Castilia, în tim-

pul minorității şi a luptelor în Orient ale lui Ludovic al IX- lea,
si de curind o fiică de rege frances, Ioana, a lui Ludovic al
X-lea, luase ea însăşi stăpînirea ]Navarel caro i se cuvenia după
bunică (1328) —, cit mal inult din instinctul naţional care se
apăra fără să-și dea seamă de ce se apără. Închipuita lege a
Francilor salien! servia pentru ă acoperi o măsură, de necesifate naţională

ce-se

împunea

întrun

moment

cînd

regalitatea

francesă putea îi periclitată printr! un anume fel al succesiuni!
la tron. Dovadă că Eduard al Iil-lea n'a luat de la început dreptul
să prea în serios, este că a făcut omagiu regelul frances. Lu,
1328. ar putea moşteni tronul; la 1329 merge “de tace omagiu
regelul frances. Am zice: omagiul. era o formă. Pentru veacul
al XIV-lea “nu -era o formă; era o hotăritoare îndatorire «de
onoare şi,-nu numai atit, era o-legătură politică de cea dintăiă
însemnătate. A face omagiul la 1329 şi după trecere de cițăva
ani a se ridica împotriva “acelul căruia

i se prestast omagiul, era

un lucru

care, chiar pentru spiritele mai îndrăzneţe, mal

piale

concepţiile

de

moderne, totuși părea

cam ' riscat

de desonorant.
Mal tărziă, vom vedea, în adevăr, alt. rege
fasă a conflictului, pe Henric al V-lea, care,
vrea să ic, de la început, rege în Paris; fiul
același nume se aşează în Paris, stăpineşte

apro-

şi destul

engles, din a treia
acela, cu adevărat
Şi urmaşul său cu
multă vreme Pari-

sul, iar- “moștenitorul tronului e izeonit: într'un orășel de provincie, la Bourges; sa întîmplat în vremea aceia, la începutul se-

colului al XY -lea, că regele Angliei a stat la Paris şi moştenitorul legiuit'al coroanel franceso” ŞI,— regele însuşi fiind incapabil:
-Carol

al VI-lea, cra nebun

de foarte multă

vreme, —

regentul

de

drept al Franciei, se ascundea acolo, la Bourges. Dar Eduard al |
III-lea n'avea temperament de cuceritor, nici “ambiţie de stăpinitor de fapt în locuri străine. Lupta lut i-a fost. impusă de împrejurări: ea s'a dat prin atacuri risipite împotriva provihciilor |
de” Nord şi Sud, atacuri determinate, nu de o concepție militară
mal vastă, ci mal mult de calitatea, aliaţilor şi de slăbiciunea
apărării unor puncte din teritoriul frances. Nu numai că ele nu
înţelege i represinta cu energie şi a servi cu toate mijloacele
drepturile

sale la. tronul

frances,

dar nu

rivneşte

nici măcar.la

smulgerea de la Franta regală a provinciilor pe care Filip-August le-a fost anexat la începutul - veacului al XIll-lea. E, vădit; un
om pe care alți oameni, alte ambiţii, alte instincte politice îl
mină

întrun

război

care mulţămește

tăiă pe acei alţii.
Cine puteai ii aceia?

Nobilimea

şi satisface

englesă, setoasă

! Pentru moştenirea bărbătească de pămint salie,

în rîndul

de

în-

luptă?
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"Dar războiul sa purtat adesea cu. miliții orăşeneşti Şi. contingente francese. Chemări: din Franţa? île n'au fost .niciodată
prea multe şi prea puternice: “Atunci
decît îndemnul care vine din-.regiunea

nu mal.-rămîne altceva
renană. Odată ce. nu e

vorba de stabilirea lui Eduard -al III-lea în Paris, odată ce nue
vorba, de recăpătarea. Normandiei şi a provinciilor de. Vest, nu
poate să rămînă altceva; decît acest impuls. -venit .din. regiunea
renană

care

nu vrâa

să fie contopită

cu. regalitatea. francesă. De

Ja, început; înisemnăm Gă soţia, lu :Eduard al III-lea, e. din. Casa
„de Olanda, că sora sa e măritată în -Gheldra şi că „Împăratul
Ludovic 'de Bavaria l-a făcut vicariă al Imperiului pe:malul stîng
al Rinului, lingă care aliaţii să! sînt și Colonia, şi Brabantul și,
Hainaut (Heinegau) și ducatul de Jilich1.
+
o.
De atitea ori sai împotrivit, la îndeplinirea, scopului ultim. al
regilor Franciei, supt: o tormă sau alta, provinciile de la gurile:
Rinulul ! În forma, feudală n'aă- vrut să lase regalitatea francesă
să cucerească;

acum aceste

provincil-se

împotrivesc și în forma

îndărătnică, pătimaşă,. orăşenească. După ce contele; de Flandra,
n'a vrut să-și piardă, provincia după ce feudali în legătură cu
-contele de Flandra, saă aliaţii lui din provinciile vecine D'aă con„simţit să încheie pactul cu regalitatea francesă, iată alţii cari
“nu vreuii să facă parte vre-odată din unitatea regală francesă:
locuitorii oraşelor flamande.
.
Flamanzil naveai niciun fel de interes, precum s'a arătat, să
fie înglobaţi în politica aceasta francesă mare, care putea să li
_ pregătească

în

viitor aşa

de

multe

greutăţi:

__Se va zice însă: dar, chiar dacă” rămîn..cum sînt, aliaţă al
Angliei, nu-l va; atinge “îndată şi po ei aceiaşi primejdie a Tăz-* boiului, necesar, pentru colţul sudvestie al Franței, război care
trebuie să so deschidă, de azi pe mine? Regele I'rancici însă nu
poate să apere aşa de uşor Flandra împotriva Anglici, cît de
ușor o poate 'apăra Anglia împotriva Franciei. Cu mult mal la
îndămină li este Flamanzilor Anglia întrun -ceas de primejdie
decît cum li poate fi la îndămînă” Franţa, . care e silită să risipească

puterile

sale de

uscat

pe

o suprafaţă

mai

mare

şi care

nu va, fi interesată în rîndul întăi în Flandra, ci în acea. regiune
sudvestică a Franciei propriu-zise: Prin urmare, oicum- sar lua
chestiunea, Flandra are mult mal multă nevoie. de regalitatea
“ englesă, Aceasta i-a dovedit-o prin biruința ei din lupta navală
- de la Sluys (LEeluse), chiar la începutul războiului (1840).
Şi mal e încă un lucru: regalitatea englesă fiind aiurea, peste
Mare, regalitatea aceasta, răzimîndu-se numal. pe legătura adesea
superficială a unor interese de clase şi de categorii economice
. foarte bine definite, ca nu poate să ţintească, măcar deocam' Johann

Loserth,

Geschichte

Miinchen-Berlin, 1903, pp. -330- L

des

Spăteren

«Mittelaltere

con

|
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bis 11492,

.

ap
dată,

la - absolutismul

la,

.care

o

regalitatea

francesă

natural va .

trebui să tindă, din causa tradiţiei” romane pe care a găsit-o ca
şi din causa condiţiunilor în care sa făcut uşezarea el. Rogalitatea francesă

c, prin. urmare,

stăpină

cum

vrea; regalitatea, en-

glesă, mult mal nouă, a venit, ce e dreptul, de la, 'cuecrirea luY
Gulielm la 1066; ela căpătat: toată. țara, rămasă fără stăpîn
dintre. Anglo-Saxoni, dar, dacă Gulielm Cuceritorul 6 tiran faţă
de Anglo- Saxonil biraiţă, el ește într'o privinţă rob al Normanziloi. cari

vin

cu

dinsul

să-l

ajute

la

cucerire.

Regele

Franciel,

cind a luat odată unul. feudatar o bucată de pământ, este ab" solut stăpin acolo; regele Angliei rămîne totdeauna: în -atirnare
de baroni, de fraţi lut de biruință, cari aceştia iza impus încă
din veacul al XIIL-lea, regimul. panlammontar. Regele - engles 'nu
poate

ridica

niciun

imposit

fără voia

adunării: baronilor, a cava-

lerilor saă delegaților comitatelor, a orașelor, — căci acesta: este,
la sfîrşitul veacului al XIII-lea, Parlamentul. T-aă impus prin răscoală să se lase controlat în administraţia lui înnainte de acordarea de subsidii.. Regele Anglici nu poate“să facă astfel nictun
- războiii pănă ce Parlamentul nu-l fixează banii, dar Parlamentul
nu fixează nicio sumă de bani fără să întrebe: dar contele cutare al Mărici Salto de cc calcă datinele bunului rege: Eduard
Saxonul şi hrisoavele (chartele) de .privilogi! smulse dinastică
normande? Sai: ministrul cutare al Mărici Sale de ce se poartă

„așa,

încît

baronii regatului

Anglici,

cavalerii. Angliei, orăşeni!

Angliei nu-l pot suferi mai departe? Prin urmare situaţia regelul
engles, faţă de elementele feudale și orăşeneşti din regat, ce cu.
totul alta decit a regelui frances, .care a cucerit pe încetul, şi
foarte greii, dar dofinitiv şi numai pentru dînsul. Unul a căpătat
tot de odată, dar nu stăpîneşte singur; celălalt cu. siguranță,
încet, merge către absolutisin, fiind total stăpîn pe teritoriul care
„în sfirsit a ajuns în miînile lui. Astfel regalitatea francesă nu e
o suveranitate răzimată pe o combinaţie de privilegil de care
nimeni să nu se poată atinge, pe cînd regalitatea englesă se
sprijină pe privilegiile intangibile cu care a început chiar.
„Atunci Flamanzii, cari nu sînt decît oamenii privilegiilor, cari
se apără la nevoie cu miliții urbane, cu negustorii și industriaşii
înnarmată, mergînd împotriva dușmanului celui. mat strălucit,
dar înnainte

de

toato -cu

tradiţiile

lor,

cu

„chartele“

de liber-

tate pe care le ai în mînă, Flamanzii aceştia nu trebuie să se
teamă ci mai mult de Franţa, care tinde în chip firesc către ab-

solutism, decît de Anglia, care. este datoare să respecte, şi respectă totdeauna, toate privilegiile, prin «urmare și privilegiile
orăşeneşti ? Se găseşte

oare

în Francia,

ceva

care

să

echivaleze

cu acea interesantă organisaţie medievală a celor cinci portul
mai de căpetenie ale Angliei sudice, care” se bucură de o si-

tuaţie cu totul deosebită, şi se numesc chiar de la început „Cinq
Ports“, cu numele

frances tradiţional ?

140 —
De aceia vedem în fruntea adversarilor lui Filip de Valois şi.
între cet dintăiă cari chiamă pe Eduard binefăcătorul, mîntuitorul,“pe orășenii din Flandra, pe cel dintăii Artevelde, din
această dinastic orăşencască. Se răscoală Flandra la 1325 înpotriva contelui Ludovic, care trăia în atiîrnare de regulitatea francesă şi trebuia să fie privit do Flamanzi ca un duşman. Nu cra
o -lovitură îndreptată împotriva contelui, ci a regelui frances, care
tutelă pe contele de Flandra. Se dă lupta de la Cassel (1328), şi
biruieşte regele Franciei. Răspunsul Ja această biruinţă, la această
ştirbire a dorinței de viață autonomă a oraşelor "flamande, este
declaraţia. acestor oraşe, la 1337, pentru regele Angliei. Prin urmare nu trec zece anl: de atunci, și în conilictul, încă teoretic,
juridic, dintre Eduard al III-lea şi Filip de Valois intervin oraşele flamande, cu Gand în frunte. Ele cer să, li vie ca şi înnainte
lina, din Anglia.
Va 'să zică oraşele Namandc, cu. Gand în frunte, şi supt con:
ducerea lui Artevelde, sc închină regelui Anglici şi în legătura
aceasta

nouă,

o să edem,

căci regele Francie!
- supune

din

vor putea

are: cu

totul

noii Flandra.

Vom vedea că şi în a doua

să

rămiie

multă

altă grijă decit

fasă a războiului

vreme,

aceia de a

de: O Sută de

ani, la 1382, supt conducerea altul Artevelde, se ridică orașele
Hamande după o biruinţă francesă: în momentul une nouă primejdil din partea Franciet se răscoală din noă împotriva contelui
lor şi a dinastiei

francese

care

se prevede

că-l

va: moşteni,

şi

„Carol al VI-lea striveşte la Roosebecke oastea lor. Ludovic acesta

are numai o fată, Margareta, care e măritată cu Filip ducele de
Burgundia, şi acesta.
nu c decit fiul lui Ioan-cel-Bun, regele frances, fit şi el al lui Filip al VI-lea. loan, care creiază Şi “el feude
“pentru. copiil lui, izbutește să cavete Burgundia, şi fiica lui Ludovie conte de Flundra ajunge acum. să fie soția acestul Filip
de Burgundia şi aduce Flandra ca zestre.
Dar această moştenire a
Flandrei de Casa regală francesă
“prin ducele de Burgundia ne aduce la altă succesiune care se
„deschide în regiunea aceasta, la alt aspect al problemei noastre
"în timpul războiul de O Sută de ant: cum de a ajuns Burgundia
în stăpînirea Casei de Franţa? Şi trebuie să se lămurească mal.
întăi partea, aceasta înnainte de a trece la. alte elemente care
se amestecă în luptă. Îndată după Filip- -cel- Frumos, regele Franciei încearcă faţă de
Burgundia aceiaşi politică care-l reușise aşa de bine în ceia ce
“priveşte feudele din Sud. Sa spus :că Ludovic al X-lea ține pe
Margareta, de Burgundia, cum Filip al V-lea, fratele său, ţinuse pe
„Ioana de Burgundia. Nu numai atita, dar acum văduva lui Filip de
„E înteresant cum chiar numele de
principe engles din veacul al XIV-lea,

duce de
|

Gand e purtat „apoi

de un
Ă

—

14

—

Burgundia!, loana de Boulogne, ica în

a doua, căsătorie pe re-

gele Ioan. lată deci trei regi francesi din veacul al XIV-lea cari
țin pe rînd trol principese de Burgundia. Acea care sa măritat
„cu regele loan avea un urmaş din întăia căsătorie. Deci, cu toată
„căsătoria mamei sale, acesta, Filip de Rouvres; căpătă ţara (1360-1).
Dar el n'a avut urmaşi. Regele Ioan, care navea în toiul războiulul vreme să se ocupe de teritorii nouă ce-l cădea în
mînă în felul acesta, se grăbeşte să creeze o feudă specială
“pentru fiul săi Filip, aic!, în Burgundia.
Tot acest Filip, care va fi numit mal tărziă Filip-cel-Îndrăznet,
ajunge să stăpînească şi Flandra prin “căsătorie. Aşa încît se
crează de la o .bucată de vreme legătura aceasta între Burgundia şi Flandra în mîna unut principe din Casa de Franţa. Dar,
unind Flandra cu. Burgundia, el are, în. afară de regiunea Pala- :
“tinatului, unde Rinul se rotunzeşte larg spre Răsărit cuprinzînd
astfel curat teritorii germane, două puncte esenţiale pe cursul
apel: are gura Rinului, prin soţie, şi are, prin infeodarea părintească, partea în care Rinul curge printre teritorii care_se simt
„tot mal mult francese. |
Natura! că regiunile acestea. pot să aibă o acţiune politică proprice: Casa nouă de Burgundia, apanagistă, care vine din regele Ioan, va căuta să-și găsească şi un drum între Flandra şi Burgundia. Ar fi oamenil cel mal incapabili și mal neprevăzători de
pe lume dacă, sar mărgeni la aceste două vaste regiunl deosebite şi n'ar căuta o legătură, între ele. Legătura, aceasta va, fi.
căpătată, va trebui să fie căpătată în dauna Germaniei etnice.
Dar feudalitatea aceasta nouă apanagistă arc nevoie deocamdată să se apere împotriva regalității francese din care a, pornit. Filip e fiul lut Ioan-cel-Bun, e fratele lui Carol al V-lea, e
unchiul lul Carol al Vi-lea, prin urmare rudă cît se poate de
apropiată a trel regi francesi; cu toate acestea interesul politic
separatist esto aşa de puternic, încît Anglia e sigură că găseşto

cel. mal credincioși, mal statornici

aliaţi

în

acest

fii, frate și

unchi de rege frances.-Pănă la -căpătarea teritoriului german
de la mijloc, regiunea flamandă. şi burgundă, reunite în mîna
unui principe, din familia regală francesă, ai prin. urmare intoresul .de a se consolida prin oposiţiune față de :coroana francesă, prin urmare prin alipirea politică la coroana englesă. Afară
de Flandra, care se luptă pentru autonomic, de Burgundia, că- zută în mîni francese pe care le înnarmează împotriva Francie!,
afară de marea coaliţie renană pentru neatîrnare, pentru în-.
tregire, pentru ofensivă politică, un âl treilea factor al războiului
e și cl renan, lotaringian.
1 Acesta era
„era din Casa

-

flul ducelui
de Burgundia,

Eudes

al IV-lea. — Și soţia

Ioana, fiica

lui Robert

lui Filip

al II-lea.

de Valois:
-
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„Nu-se poate vorbi

de, începuturile

războiului

de

O Sută de -

ani fără să se pomenească numele lui Robert de Artois. Este şi
el un prinț din familia regală, coboritor din. Ludovic al VIIL- lea:
a avut

un

proces,

a fost

condamnat,

i

sau

cure au fost date unei principese de sînge
lung. proces, simplificat prin ăceia că, în
multi, otrăveşte

sai

meneşte

morţi!

prin

confiscat

teritorii

regal. EL începe un
credinţa, celor mai
farmece

a căror

ac-.

ţiune se credea sigură pe atuncea, pe adversarele sale. Într'un
noment, ucest criminal, sau bănuit de crimă, nu mal poate fi
tolerat de regele Francie. Atunci Robert de Artois, lovit de ruda,
fruncesă, trece la. Eduard al III-lea şi-l atiță să intervie pe continent, cu: dreptul lui pentru dreptul să. Era un spirit foarte
neastîmpărat, isteț, întreprinzător, ispititor pentru prieteni; a
-fost, se poate zice, fermentul războiului de O Sută de anl.
Regele Anglie e-foarte bucuros de aceasta pentru că acest
„comitat de Artois e în regiunea Picardiel,a oraşelor Somme!în
legătură cu Flundra. Eduard avea astfel interese: esenţiale să-l
ajute pe Robert. Şi iată că pentru a pune în mişcare pe regele
engles, liniștit, paşnic, necavaleresc, stielnie şi zăbăvitor, încă o
pourtă i 'se deschide de la, sine în Nordul frances, care se oferă
„astfel

întreg,

care

se cere cucerit.

Se 'stînge Casa, domnitoare în Bretania. Dinastia vechilor duci
„celtică dispăruse, în ceia co priveşte bărbaţii, încă din veacul al
_XIII-lea, dar. deosebite faunilil francese aveai dreptul să moştenească

și ai

moştenit

Bretania.

Într'un

moment

se istovese

ŞI

ele. Prin urmare, încă înnainte de jumătatea, veacului al XIV- lea,
la 1340, se pune şi această chestie a moştenirii ducale în Bretania. Sînt dor candidați: de o parte Charles de Blois, de alta
Jean de Montfort; de o parte soţul nepoatei ultimului duce, de
altă parte cineva care prin sîngele săi, ca, frate al ducelui mort,
are drept la moştenirea bretonă. Aceasta înseamnă că unul se
"va, duce la regele Francier şi cellalt va cere sprijinul regelui AnglicI. Astiel, cu chestiunea aceasta, bretonă se va începe o nouă
rivalitate între. Fr ranța, şi Anglia, care va contribui să hrănească
războiul de O Sută de ani, dominîndu-l chiar în făsa a, doua,
- bretonă, după fasa întăii, flamandă.
Pentru a desăvîrşi expunerea, motivelor acester dușmănil se
adauge şi un factor, un singur factor nefrances, insular: războiul
pentru succesiunea, la tronul Scoției. Anglia nu cuprindea încă
Nordul. Bretaniel-Mari care formă,” regatul scoțian. La începutul
„secolulul al XIV-lea se dă lupta, între dol moştenitori, între doi
concurenți

la moștenirea

ultimului

rege

scoţian:

de

o parte

era

un bruce, de alta un Balliol, și în lupta această între dol moş1 Una

e altă loana de Burgur dia cec't ve zina.

__

143

tenitori natural că acela pe care nu-l agrease regele Angliei se
adresase regelul Franciel: prefața războiulul continental de-O
Sută de anr se poartă acolo, în Scoţia. Cea dintăiă mare şi dureroasă înfrîngere pe care o sufere regele Francie este în regiunea aceasta de Nord a Bretanier-Man: acolo politica "lui pri- |
_meşte cea dintăiă : grea lovitură prin biruirea ocrotitului săi,
David Bruce, la Nevils Cross. Dar contlictul acesta, scoțian dis- pare de la o bucată de vreme, candidatul engles a biruit cu desăvîrşire şi regele Francici nu se poate gîndi «să susție cuusa, cu
desâvîrșire pierdută, a aliatului săi.
Şi conflictul breton se încheie prin silinţile îndrăznețe ale neastîmpăratulul conetabil a! lui Carol al V- lea, vestitul Bertrand du
Guesclin. Rămîne astfel ca element veşnic viii pănă la capăt—
şi după aceia, pănă la o mare dramă pasională şi catastrolă po-.
litică, — elementul flamand. Poate să moară Robert de Artois,
„poate. să înceteze

lupta

pentru

succeșiunea

bretonă, „poate să se

isprăvească şi chestiunea urmării la “tronul scoțian, cine e totdeauna, acolo ca să ațite, e elementul flamand, elementul renan.
Regele Franeiet, simţindu- se tare, va trebui să caute a dă lovitura în FI landra, Şi Flandra. prevede. lucrul acesta, şi lu orce
întărire

a regalităţit francese

răspunde prin împotrivirea cea mal"

hotărită.

În fasa, întăiu a văzboiulul, cum ştiţi, Englesil ai

fost birui-

tori. Într'o a două biruință mare, a Englesilor, regele Franciel
însuși a fost prins în luptă şi dus în Anglia. La Crcey, dec!, biruiseră (1346) întăhi- Englesii, întrebuințând un element modern
de luptă, pe avbaletrierir genovest, niimiţi, elementde luptă, asămănător cu milițiile flamande și pe care Francesil nu-l aveai;
miliţir englese pe de o parte, arbaletrienă genovesi de alta, aceştia
ai hotărît biruinţa de la Crcey, ȘI, după” a doua, luptă, care sa.
dat la Poitiers (1356), însuşi regele Ioan, moștenitorul lut Filip
de Valois, este prins, dus în Anglia, Şi silit să încheie vestitul
tratat de la Brâtigny (1360), care “încheie fasa, întăiă a războiului.
Prini acest tratat regele Francie cedează Poitou, Saintonge,
Gasconia, Aquitania în parte. Faptul că s'a cedat numai atât, arată cit de puţin pătimaş era
e
Eduard al Ill-ca, cît de puţin lămurite “craă scopurile lut teri=
" toriale în războiul pe care-l ducea. Cînd Francesil n'ati putut
cîştiga niclo singură biruinţă, cînd Crâey a însemnat zdrobirea
* “cavaleriei francese, cînd inpta de la Poitiers, cu toate că regele
- recurge la ultimele elemente feudale care puteai să-l vină în
ajntor,. se mîntuie cu o a doua întrîngere-şi cu prinderea suveranului, dacă regele Angliei ar fi avut un plan, ar.fi putut să
ceară regelui prisonier mult mal mult decît atit. N'o face: bi„ ruinta, onoarea-l ajung. Şi nu numai că tratatul din Brctigny a
fost blând pentru Franța cu desăvîrșire învinsă, dar el nici n'a
fost executat, căci nimeni nu-l ascultă pe regele prisonier în

— ddd —
Londra, părăsind castelele -din provinciile, cedate. Fiul său, Delfinul,— numit aşa pentru că loan învinsul a unit cu Coroanu
posesiunile seniorului Viennei, al Ţinutului Viennois, care senior
poartă -de la o vreme, ca titlu numelede botez Delfin, Delphinus,
Dauphin ! — mal tărziu Carol al V-lea, resistă și ma! departe.
Pe vremea lul Carol al -V-leu, începe: acum

războiul de recuccrire: din partea Franciei

al doilea război:

a teritoriului -pe care-l.

ocupaseră Inglesii. Lupte mail. cavaleveşti nu se ma! dai în
această fasă, regele fuge de bătălil în cîmp deschis, cl nu cutează, să risce o lovitură decisivă, dar, fiind acasă la dinsul, pe

cînd Englesil se siinţiai în ţară străină, întrebuinţează sistemul

recuceriril încete, și acest sistem îl reuşeşte. Chiamă mercenail,
“Și îndrăzneala nebună a, vestitului conetabil Du Guesclin, cu
toate elementele militare vagabonde pe care le are lă îndămînă,

face a doua fasă fericită pentru regalitatea francesă. Pe de altă

“parte, regele întrebuinţează acest timp ca să strîngă și mat mult
legăturile cu Savoia, care se întărește tot rnal mult, care domină
în Italia de Nord, care sa, unit de puţină vreme cu comitatul
Genevois şi care între Franţa, Anglia, Germania şi Italia, mişcîndu-se dibaciti, tinde să devină un ducat imperial şi o forţă,
hotăritoare în partea Alpilor de lingă Marea Mediterană: de la
„ „Micul Carol-cel-Mare“ din munţi, Petru (1263-8), şi de la urmaşul său Eduard, mare feudal engles, Savoia lut Aymon, a luI

Amedeă al VI-lea şi al VII-lea,straşnici cavaleri 3, e tot lîngă Franţa.

A treia fasă e absolut nenorocită pentru regalitatea francesă:
c fasa burgundă, în care se tinde la. înlăturarea, dinastie francese, prea amenințătoare pentru această nouă Lotaringic, totuși

francesă ca sînge şi limbă, care încearcă, întrebuințînd și talen-

tul politie a! Case! din Valois din care şi-a căpătat duci, să se
organiseze de la gurile pănă la izvoarele Rinului. Fasa a doua.
nu atinsese “chestiunea renană, cea de-a treia e înnainte de.
Ca
„toate renană.. .
Burgundia lucrează necontenit pănă la redeschiderea, războiulul- violent, Ea şi-a însuşit o mulţime de teritoril, grupînd laolalta Limburgul%, Luxemburgul +, Ilainaut5, Olanda 6, Artois?. Supt
! În intitularea ca Delfin a moștenitorului

frances c, de altfel, o imitație

englesă. Cucerind Țara Galilor, unghiul sud-vestic îl Marii-Britanii, regii Anpiei fac prinți de Wales, ai Galilor, pe aceia cari li vor urmă,
"* Amândoi ieaă principese francese: Bonne de Bourbon şi Bonne de Perry.
* Ioana de Limburg, sora Margaretei de Burgundia, trece, la 1404, posesiunile ei lut Anton; al doilea fiu al acesteia.
t Anton de Brabant şi Limburg (+. nota precedentă) iea pe Elisabeta. fiica
ducelui Ioan.
Bi
5 Ocupat la 1428,
E
|
î Cedată de Jnequelina de Bavaria, foasta soţie a ducelui loan de Brabant,
la 1433.
.
-.
i
:

? Luat odată cu Flandra.

|
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fiul lui Filip-cel-Îndrăzneţ, Ioan-fără-Frică, acel care a condus
cruciata, împotriva 'Purcilor, luptînd fără noroc la Nicopol în
1396, şi supt fiut lui. Ioan- fără- Frică, Filip-cel-Bun, cei trei mail
duci al Burgundiei, după care vine cel foarte nenorocit, supt
care întreaga creaţiune politică se sfarimă prin încercăni de a
deveni

un

mare

regat

f:anco-german,—supt

acești

.

trol duci Bur-

gundia îşi. alipește toate teritoriile pe care le-am înşirat, prin
moşteniri, prin căsătorii sau prin cumpărănă de pe la femel care
se întîmplă să se mărite aiurea sai sînt silite să-și vîndă pămînturile, şi toate aceste regiuni se concentrează în mînile ducilor
Bargundiel. Mal mult: şi o parte din Palatinatul curat german ajunge, cum am spus, în mînile ducelui Burgundici. Ce mal rămînea, ca, să reunească

toate

provinciile

şi să constituie

un

for-

midabil regat lotaringian noi? Numai Alsacia şi Lotaringia de
odinioară. “roate provinciile de la gura, Rinului le are ducele, are în
parte Paiatinatul, Burgundia, cuprinzind şi Franche- Comte, „CO“mitatul liber“ de Burgundia, aşa încît may era-de nevoie o singură lovitură împotriva, Germaniei. Dar, cum spun, ea trebuia zăbovită
ca să so capete întăi consolidarea şi respectarea prin alianţa,
„cu Englesi).
Perioada a treia, din războiul
foarte nenorocită

pentru

Franţa,

de 0 Sută de anl eo
o serie

întreagă

de

perioadă
înfrîngeri,

din care cea, mal vestită e ceă, de la Azincourt (1415)..Un rege
nebun, care nu conduce printrînsul ţara; al lu 'mărită pe fata
regelui” nebun cu regele Angliel Henric al V- lea, din dinastia, cea
nouă care se suie pe tron la, stîrşitul veacului al XIV-lea. Ienrie
al V-lea, o aclamat în toate provinciile Franciei, Parisul e absolut
burgund şi erigles. Cind a venit Henric al V-lea. în Franţa, a
fost, pe. alocurea, mai bine primit decît cel mal blind, may binefăcător, mal glorios suveran frances. Parisul a rămas engles multă,
vreme. Ar părea curios aceasta, dar se explică perfect prin ceia,
ce am spus la, început explicînd causa simpatiei orașelor flamande pentru Anglia. Anglia, țară de privilegii, nu numal că
respecta, dar garantă privileziilo oriunde, şi Parisul este un oraş
cu duble privilegii: întăiii e privilegiul săi orăşenesc şi al doilea,
privilegiul“ Universităţii din Paris, care atunci formă un formidabil „Corp social şi politic. Numărul studenţilor Universităţii din .
Paris” în vremea aceasta, s'ar putea socoti de sigur la vre-o
10.000 de oameni veniți din toate părţile Franciei și altor ţer;
adăugaţi profesori! şi toată lumea care trăieşte de pe urma, tinerimil, și vedeţi cîtă lume cra, interesată în existența Univer- |
sități! autonome din Paris. Regele Franciel era menit să sfarăme
si autonomia Univ ersităţii şi cea orășenească; regele engles însă, ”
nu: el nu se pntea impune decit cruţînd, pe cînd cellait numa!

distrugînd se putea impune.
Aşa încit în vremurile acestea, extraordinar de grele vezi Bur10

6
dundia, stînd împotriva,
înnebiineşte, regența

regalității francese. Când. Carol: al VI-lea !

nu o poartă, ca în minoritatea lui, unchi!

săi,

cellaltă fil al lui Carol al V-lea, cari aveai încă de pe vremea
lul loan- cel-Bun feude apanagiste nouă: Anjou şi Berry, feudă
nouă, care atunci se întemeiază pentru fiul de rege. Ducii de
Anjou” şi Berry, oameni cumpăniț, dispar însă de pe planul -întăiă în aceste” clipe violente,

şi întrun

anume moment

stai față

în faţă fratele lur Carol al VI-lea, Ludovic de Orlans, care are
interese şi în Nordul” Italiei, şi "ducale de Burgundia, Filip-celBun. Şi unul şi altul caută să 'stăpînească, regatul Franciei, să-l
îndrepte cum Yor cl, cu o deosebire: Orlcans" nu "represintă, o
putere politică separatistă în Franţa, putere care să se poată
desvolta-în dauna regalității, căci ce: putea însemna - această
provincie,

de curînd înzestrată

cu

o existenţă proprie, ca tradiţie.

locală, ce Stat noii putea să se întemeieze în mijlocul Francie!
cu teritoriile acestea. aşa de caracteristic francese? Pe cînd Burgundia, tocmal din causa situaţiei sale teritoriale, impunea du- celul -o acţiune separatistă, duşmană regalității: francese. Vrăjmăşia între ducele de Orldans ȘI ducele” Burgundiei ajunge aşa
„de puternică, încît Ludovic de Orlâans a fost asasinat de ducele Burgundiel pentru ca pe urmă loan-fără-Frică, acest duce al:Bur- .
gundiei, să fie omorît de socrul celui jertiit, de contele de Armagnac. Se.

începe atunci duşmănia

între „Armagnaci“

şi „Bur-

gunz“, cari formează cele” două partide de 'sfişiere a Franciei.
Partidul: Armagnac n'are, firește, niclo importanţă în -sine, este
o aglomerație întîmplătoare, interesele Armagnacilor sînt interese
de patimă, 'de răsbunare, n'a a face cu interesele regalității francese, pe cînd interesele burgunde sînt interese bine caracterisate şi de aceia se impun împotriva, unul duşman. întâmplător și
trecător.
Aşa încît, întrun anume moment, prin anil 1429; prin anil
cînd. răsare din conştiinţa poporului de jos “frances acea: curioasă croină din care recunoştinţa Francie! a făcut o sfintă,
Ioana d'âre, pe vromea aceasta, nu exista o singură Franţă, ci
un număr de puteri care se luptă, între dinsele pe teritoriul
frances. Avem pe de o parte Franţa regală, izgonită, cu moştenitorul tronului, cu cel care va fi Carol” al VII-lea, la, Bourges,
trăind în sărăcie, umilinţă, aproape fără speranţă de viitor; și avem
ca rege ascultat pe -lenric al V-lea al Angliei, care a luat pe
Caterina, fata, lui Carol al VI-lea şi prin urmare şi ca urmaş al
lu Eduard al III- lea, şi ca “moştenitor al lul Filip-cel-Frumos, Şi

ca, soţ al Caterinel, şi ca biruitor al regelui Franciei el aro drept la -

Coroană şi, cînd va muri înnainte de vreme, fiul săă Ilenric al
_Vl-lea va, fi proclamat rege ul Franciei în leagăn încă.
1 Creat la 1344 de Filip de Valois pentru un fiii mai mic al săă.
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“Deci iată a doua formă de vi ia politică francesă. A troia:
răsbunarea .Orlcanilor, înfățișată prin partidul. pătimaş do :Armagnac. A patra: Casa, de Burgundia, ce are legături cu Franța,
şi

pretinde

renane
această

care

nu

numar:

sînt

autonomie,

în

să-și

minile
caută

păstreze 'autonoinia, în.

sale,
să,

dar,

toemal

tuteleze

regiunile -

pentru” a păstra

regalitatea

francesă,

să

-

o împiedece de-a; trăi, căci ar fi fost o ameninţare pentru existenţa politică separatistă a regiunilor de la Rin.
Am numărat patru Frante. “E bine, între aceste patru, lucrul
„cel mare este că acea mal slabă biruieşte.
Cine era mal 1 slab decît regele Francie? Nicl inteligenţă nu
avea, nici oameni credincioși, nici bani, nici soldati, “niel ide
politice, şi totuşi biruieşte acest Delfin fagărit; retras într'unul
din orașele mal modesto ale Franciei peste care stăpînise stră-.
MOȘII săl. Ce-l face pe Carol al VII-lea, om fără nicio însușire intelectuală deosebită, total lipsit'de energie, incapabil chiar de recunoştinţă, laş -— căci a, lăsat să ardă Ioana d'ârc, cînd o
intervenţie energică a lu ar fi scăpat-o: Ioana a fost dată în
judecată ca o călcătoare de legl ale Bisericii, ca o eretică, a fost condamnată de coalițiunea “dusmanilor ci, pe cale judecătorească, să fie arsă pe rug, şi a murit, cum ştii, la Rouen—,
- prin urmare ce-l faco pe acest Carol al VII-lea, incapabil măcar
de recunoştinţă, să fie biruitorul? De ce Carol al VII- lea, şi nu
„Henric al-II-lea“, de ce Carol al VII-lea, şi nu ducele de Burgundia,
may puternic ca el? Aici e lucrul interesant. Un semn noi al
vremurilor: fiindcă l-a susținut .Ioana d'Arc. Ioana d'Arc este o
țerancă numal, care ate visuri, vedenii, care ciştigă prin legătur. de acelea, ciudate, ce apar întro societate turbure şi
strîng

fortele unui

popor

într'o

legătură

cu

totul

neobișnuită.

Era o armată ridiculă, comandată de o păstoriţă care niciodată
- nu văzuse vre-o luptă şi care totuşi

despresura: oraşe, care a întors

pe rego de unde-l dusese lașitatea, lui, l-a dus la încoronare. la
Reims şi i-a pregătit cucerirea Parisului, care sa întîmplat putină, vrem6 de la. aceasta (1436).
Nu
caraeterul particular al loanel d'Arc interesează, şi nici
caracterul el pârticular n'a determinat

biruinţa,

ci caracterul TG-

presentativ al Ioane! d'Arc. Regele Anglici însemna în fond puterea străină; Burgundia, instinctul separatist; Armagnacii represintai pornirile de răsbunare, Ioana, d'Arc era singură conștiința
poporului frances.
Dacă, deci, conștiința poporulu! frances, a acelora, cari nu craii
nici baroni, nicl conți, nici duci, cari. naveai sînge regul în
vine, nu stăpiniaă nici citiva paşi 'de pămînt în cuprinsul Frantel,
dacă această conştiinţă populară poate să aducă biruinta în a
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doua

jumătate

a

veacului

al

XV-lea,

aceasta înseamnă

că se

pregăteşte o vreme nouă, a regatelor naţionale, care se razimă,
pe puterea populară concentrată în mîna: suveranului.
|

Şi această, vreme a, sosit în adevăr, Dar tocmai de aceia adu-

nătura de feude a Burgundiei trebuie” să: dispară. i

-

“LECȚIA a XI-a.
„Încercarea Burgundiei ducale de a întemeia o 'regalitate. lotaringică.
Viaţa renană germanică de la Rudolf de Habsburg pină la 1470
" Catastrofa lui Carol Cutezătorul.

[.
Din împrejurările .pe care le aduce Ia sfirşit războiul de O Sută
de ani, cel mal însemnat fapt este de sigur acela că Burgundia
îşi capătă

autonomia,

o autonomie

care

nu se poate asămăna cu

aceia. care se acordă în. timpurile noastre: este, de fapt, dacă
nu de drept, o cedare din partea regelui Franciei a drepturilor
sale de. suveranitate. Prin urmare iată că Burgundia la 1435,prin
.
tratatul de la Arras, care-l dă Mâcon, Auxerre, orașele de la riul - Somme, se strămută, din situaţiunea, de feudă apanagistă a regalităţii francese

în: situaţiunea,

cu mult

superioară,

a unei

for- .:

maţiuni de sine stătătoare, care va fi în stare să-și urmărească
drumul el propriu.
Din punctul de vedere al timpurilor noastre, cedarea drepturilor: de suzeranitate

asupra

unui

teritoriu

naţional

n'ar avea

cine ştie ce însemnătate mare, căci trăim într'o epocă de realităţi,
şi. ceia, ce nu se găsește: înlăuntrul acestei realităţi nu are nictun
fel de influenţă asupra vieţei teritoriale. Cu totul altfel însă era
Ja, sfirşitul evului .mediu, .chiar după infiuenţa, ideilor romane„ aduse de legiştii lui Filip- -cel-Frumos: atunci încă.are o însemnătate foarte mare acest fapt că întrun anume moment un teritoriu scapă de legăturile feudale.
Prin

urmare

disparițiunea

autorității

regale

francese- asupra,

“Burgundiei o lasă pe aceasta liberă, să-şi aleagă drumul el, ş
fără acest act din 1435 Burgundia lui Carol Cutezătorul, a lui
Carol „Temerarul“, nu sar putea închipui: Burgundia care caută

prin urmare să şe alcătuiască în teritoriu lotaringian indepeni

:
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âent, Burgundia care
gundia să fi scăpat încă
inaugurarea unui unui
şi Alpi, cuprinzind şi

ţine piept. regalității francese. Fără ca Burde suzeranitatea francesă, ea.tindea totuși la .
Stat care sar întinde între gurile Rinului
Alsacia şi Svitera şi urmărindo coroană re-

gală. Dar

se putea,

aceasta

nu

atita vreme

din organisaţia feudală francesă!.

cît

ea

făcea

parte

|

În situaţiunea, aceasta, cu Anglia nu va interveni o pace mare
care să termine războiul de O Sută de anl. Acest război are
de la început un caracter așa de nelămurit, încît nu se poate ter-:
mina în chip limpede: sînt ațitea probleme deschise, încît con„flictul nu sar putea resolva printrun tratat de pace, cum se
zice azi. În timpurile noastre sar fi convocat un congres european;
un congres european poate .resolva deopotrivă de bine şi chestiunea, Mării Negre, de exemplu, şi situaţiunea creştinilor în 'Turcia şi stăpînirea Drnăril şi frontiera, Basarabici şi cite altele; ba
- chiar Congresul de la 1856 aduce înnainte, prin diplomaţia, lut
Cavour, şi lucruri care nu priviau de-a dreptul scopul săi. Pentru
aceasta ar fi trebuit însă ca.şi în acele timpuri de care vorbim
să fi fost interese europene, o conştiinţă curopeană, o acţiune europeană cu mijloacele el caracterisate. Şi aceasta nu era să fie
decît mal tărzii, după un veac, două de frămîntări.
Mai era ceva: acum, în veacul al XIV-lea, nu putea să. vorbească
cineva, de- conştiinţa publică, carejoacă în timpul nostru un rolaşa
: “de mare. În timparile de care ne ocupăm acuma, nu poate fi vorba
- de aşa ceva, dar sentimentul de onoare al membrilor dinastiel re- - gale cra atit de pronunțat, încît nu îngădutia o cedare dintr'odată,
'după înfrîngere. şi fără speranţă, a:teritoriilor pierdute. Trebuia
să se încheie deci un aitfel'de tractat, care era mal mult un armis- .
- “tiţiu,şi el era să tot fie rupt pen'ru a fi apoi reînnoit. Se încheia
deci un -armistiţiu şi Francia -lua o provincie: nouă şi aşa mai
„departe, pănă ce,.la urma, urmelor, Angliei nu i-a rămas aproape.
'nimit pe teritoriul geografic frances. În 1444, armistițiul de la
Tours: se. pierde Anjou și Maine; în 1450 se iea Normandia; ur* moază, In '1451,.teritoriilo: sud- vestice.
"O încercare -de întoarcere ofensivă a Englesilor, cu. vestitul
- Talbot, nu izbuteşte; Talbot 'moare la. 1453, şi se poate. zice că
. moartea, lui însemnează stirşitul . încercărilor englese de a mai
- “păstra o parte din pămîntul irances; Francia îşi aparţine. Şi, cînd
- zic că-şi aparţine dela 1453 înnainte, nu ' însemnează că-și apar“tine cl ca nație, ci -numat” că- Francia, e acum a repalității

francose, care o represintă şi care o va conduce în tot decursul
-

i Cu rogelo “Anglier” este altceva: el .nu şi-a căpătat coroana
e
regală din
țesătura feodală” ftancosă, a ajuns rege în alt teritoriu, peste Mare, rămănind
“- supusul: regelui: *Francici, cu legături feudale numai în “ceia ce priveşte teri-

„.toriile sale din Franţa.

|
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timpurilor moderne.
fapte premergătoare
" resultat:

că a

De sigur că unul din cele mai însemnate
ale epocei moderne s'a săvirşit prin acest

existat o Francie

înlăuntrul

hotarelor

sale natu-

..rale.. El va. avea mari efecte în ceia ce priveşte legăturile
cu vecinii de'la Răsărit şi de lu Sud.
|
Vechea Francie, în mijlocul căreia, şerpuiail provinciile englese,
- mu putea să aibă ambiţiunea, de a-și asigura o graniţă netedă
„pănă la Pirinei şi, iarăși, pănă nu se izgoniau Enplesil din Francia, pănă nu dispărea, ultima, urmă de stăpînire străină, dincoace
de "Mare, Francia, n'are răgaz să sa ocupe cu problema Rinului,
Războiul îndelungat cu Anglia îngăduise Casci de Burgundia să
refacă în regiunea renană tot. ceia .ce' regalitatea francesă de pe
vremea lul Filip-August izbutise să sfarme. Ceia-ce ajută și mai
mult regalității francese, căreia problema Rinului, mult mai însemnată decit problema Pirineilor— unde sînt încă două mici
provincii, Cerdagne şi Roussillon, care
: vor rămînea vreme.în
stăpînirea unei. dinastil de peste munţi fără a împiedeca nici
organisarea unitară a Francie! supt stăpînirea regală, nici deşvoltarea, regalității trancese,.pe care o hrănesc. mijloace naţionale
aşa de bogate—e că Anglia, nu. numai că încheie un armistițiu,
„pe care nu-l va sfărîma din' partea el decît numa! foarte tărziă,
pentru puţină vreme, căpătînd o învăţătură aşa de prea încît n'o
"să mal încerce, ci încă, de la 1453 înnainte, ea va fi atit de preocupată de nevoile el “interne, încît va fi incapabilă de o acţiune
în afară. Așa că adevărata pace se găsește în discordia ce există
în Anglia, iar nu în actul iscălit după 1453 în Francia; slăbiciunea. Angliei, aceia este garanţia de linişte pentru. Francia, iar nu
ce se pecetluieşte după moartea lu Talbot, după pierderea Nor„manâiei şi regiunilor. vestice,

după

anexarea

Aquitaniel.

Anume: în Anglia, începe aşa-numitul Războiă al celor Dovă,
Rose, după cele două blasoane eu o rosă ale celor două - familil
care-si disputa tronul: familia de Lancaster şi familia de York.
Am spus că în Anglia: se petrecuse. o usurpare către sfîrșitul
veacului al XIV-lea; lui Eduard al III-lea, trebuia: să-l: urmeze
fiul săi, Principele Negru, care ar fi fost un mare suveran, ca-

_pabil de a da o nouă directiune

războiului

împotriva Franciei,

dar -el moare înnainte de tatăl săti, şi urmează la.tron Ricard
al II-lea, tînăr pătimaş, care provoacă resistenţă, și atunci se ridică împotriva lui rude din aceiaşi Casă, din aceiaşi familie a
- Plantagenetţilor, care reclamă tronul. Ilenric al IV-lea, atunci represintant al: Casei de Lancaster, biruieşte şi iea puterea. Henric
al V-lea, acela care dă o mal mare vigoare războiului de O Sută:
de ani, este fiul lui Henric al IV-lea. Henric. al VI-lea, care a fost
proclamat rege al Franciei încă în: leagăn, era chemat să aibă

de la început. coroana francesă şi s'o poarte în cursul vieţii luk
nenorocite lăsînd-o urmaşilor săi, însă represintanţi ai Case! de
"York trăiaă, și lucrează împotriva. lui, De aici se încinge o luptă
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în care Casa de Lancaster e învinsă. Şi
mănil interne Anglia se face incapabilă
„litar pe Continent pănă la stabilirea, pe
Ja sfîrşitul veacului al XV-lea (Henric al

atunci Anglia este

exclusă

din

din pricina acestor duşde un rol politic şi mitronul ei a Tudorilor, pe
VIII-lea). Vra să zică pănă

orice alianță, din orlce acţiune

militară, din orice plan de cucerire şi de cotropire politică. EX
“bine, aceasta era cea ma! bună garanție pentru regalitatea fran“cesă,

care

se poate

ocupa

acuma de lucruri

ce

stătea

cu

totul

în afară de puterea-ei şi de voinţa ei pănă acum. |
“
Înnaintea regalității francese, ce răminea în opera aceasta de
unificare? Numai două elemente dușmane, căci regele Angliei
Eduard al IV-lea va apărea un singur moment-ca să plece îndată, şi va apărea, nu în calitate de om care vrea să îndepli-

neăscă: cova prin sine însuşi, ci în calitate de suveran cu reven-

dicaţi! teritoriale în Francia, care, văzînd o situaţie tulbure, se
pîndeşte dacă. nu ar putea să se folosească de dinsa. Eduard al

“IV-lea apare ca un miluit al feudalităţii francese revoltate,şi na-

trial că, în aceste împrejurări, Anglia nu putea să îndeplinească
nimic. Prin urmare duşmanii regalității francese,—care e represintată acum prin slabul Carol al VII-lea, dar, îndată după acesta,
do la 1461, prin isteţul, lipsitul de scrupule fii al săi, Ludovic
al XI-lea, acea figură do rege calculator, ipocrit, fără nic!o feservă, fără nic o cruţare în ceia co priveşte duşmanii săl, stăpînit de patimi mici şi de suporstiţiuni ridicule, ca om, dar
însufleţit de cel mat cuminte ideal ca suveran,— sînt numai: pe
pe. o parte, feudalitatea francesă, resultind în cea mal mare
parte: din apanagiile create în veaculal XIV-lea de regele Ioan,
feudalitatea, nouă, care-şi trăgea “puterile, nu din ca, însăşi, ci
din împrejurările care se întimpină în jurul regalității! francese,
şi, de altă parte, Casa, de Burgundia.
Duşmanul adevărat este însă această Casă de Burgundia, cel-

lalţi nu trăiesc decit pentru că se găseşte o Burgundie la Rin.

“Dacă ea n'ar exista, micii stăpînitori, cum e sirul de Bourbon,
cum sînt.cel din urmă represintanţi al partidului Armagnacilor
"sai cei din urmă aliați al Englesilor, nici n'ar îndrăzni să alcătuiască acea, falşă „ligă a Binelul Public“,în care fiecare urmărește tolosul lui personal, menţinerea autonomiei feudei sale;
ei n'ar fi ajuns să adune o armată care să stea împotriva armatei regale și să dea o luptă, cum a fost cea. dela Montlhery,
care nici n'a fost decisivă pentru rege, căci fiocure armată a plecat. avînd conştiinţa că victoria-i aparţine.
.
În fruntea duşinanilor lui Ludovic al XI-lea vedem apărînd,ca un fel de jucărie a partidelor, pe fratele lui, căruia
Ludovic i-a dat cînd o provincie, cînd alta, ca să-l găsească în
cele din „urmă ca duşman în toate; a avut Guyenne, ceruse

Normandia

întrun anume

bucată de vreme, şi aceasta

un loc de: debarcare

moment
nu

şi a trebuit

însemna

să

sc dea o

decit că i se cedase

pentru oştirile englese. Dar cu inteligenţa
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ş fratelui lui Ludovic al XI-lea, şi “cu statornicia aliaţilor săi fără .
„îndoială, că.nu se săvîrșește nimic în viaţa.unul Stat. Burgundia,
„ însă, ea însemna, o serie de biruinţe,“o aglomeraţiune puternică

„_de provincii,

însemna o conștiință

tot mai îndrăzneață şi cali-

“tăţile superioare ale şefilor acelei Case. Încă -de pe la 1448 vedem astfel că Burgundia, rivneşte coroana, regală, încă de pe

vreme cînd duce era Filip-cel-Bun.

Acum, în Burgundia. stăpînia, Carol Cutezătorul,.
care e cel co
„va da lupta decisivă: orl va fi o Burgundid cuprinzînd tot teri-toriul din Flandra pănă în-.Alpi, ori: Burgundia sa, ca tot ce e
formaţiune fără viitor, se va sfărima într'o mare catastrofă: Se
poate zice în felul acesta că prin Carol Cutezătorul s'a adus un
„faimos. serviciu ordinii politice, răzimate” de -acuin înnainte pe
„aceste două elemente: unitatea, geografică-şi unitatea naţională.
„Dacă n'ar fi fost cutezanţa, lul, Burgundia ar fi putut trăi încă
„multă, vreme, căcl regalitatea, francesă n'ar fi -fost
în stâre să o:
atace într'un atac de. nimicire. În curînd se deschid alte: pIo- .

bleme: problema, stăpînirii asupra, Italiei, problema supremaţiei
„în Germania, care .dovedeşte că ea însăși nu e în stare să se
stăpincască. Problemele acestea nouă ar fi distrus regalitatea
francesă; n'am fi avut pe Ludovic al XIV-lea daci n'am fi avut
defectele Jul Carol Cutezătorul. Prin urmare sînt oameni cari prin
greşelile lor servesc mersul normal al omenirii, căci prin peirea
lor aduc şi peirea organisaţiilor nenaturale resumate în ci, — și
Burgundia era de: sigur un Stat nenormal, şi existenţa şi desvoltarea, ci mai departe ar fi fost o piodecă în calea civilisaţici,
în calea rinduielil şi fericirii omeneşti.

..

-..:

Carol Cutezătorul pănă acum n'a fost înfățișat

PR

.

într'o dramă,

dar de sigur că una din. cele mal zguduitoare drame care sar
putea scrie ar fi aceia care i sar închina. Au întrat, lingă-regii

francesi contimporani cu dinşii, şi Henric al IV-lea şi Henrical

V-lea. şi Ricard cel sîngeros, care a omorit pe copiii fratelui săi

Eduard ca să moștenească Coroana, — Ricard al.]Il-lea —, prin

geniul lui Shakespeare, în cuprinsul: tragediilor. celor mar vestite;
“în ceia ce priveşte însă pe Carol Cutezătorul,
ru sa găsit dramaturgul.'
Dar l-ar meiita.
:
2
Carol

do. Burgundia,

încearcă

a-şi

face

un

Stat

de mijloc,

lc-

taringian, care să nu fie numai frances, ci.să fie şi frances şi
german. Aici stă originalitatea: că el nu rîvnește. numai asupra
teritoriului frances saă francisat, cum sînt acelea de la.gurilo Rinului, ci caută întradovăr'să-și aibă Rinul întreg, că pretenţiile

lui se întind asupra, tuturor locurilor şi Ținuturilor care se află
pe un mal și pe cellalt al acestei ape, şi nu se ştie dacă, izbu-

tind să-şi întemeieze Statul, Statul acesta ar fi avut un caracter
frances ori german. Gînâiţi-vă la o Burgundie, cu Alsacia curat
germană, cu Sviţera, in mare parte, supt raportul naţional, mi-

—
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în
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şi: politic, germană, gîndiţi-vă la o Burgundie
ascultaiea, ci feudele noi germane

care

care ar ţinea

joacă un rol tot mal

„mare la Rin: pe de o parte Gheldra, Olanda, la guri. chiar,pe de
altă, parte Cleve, Jiilich, Berg: Cleve! mai mult german în toate
timpurile decît frances, iar Jilich şi Berg? formaţiuni politice
curat germane! Dar Carol avea şi planul de a cuprinde în asculta"rea, lui-şi acele Electorate arhiepiscopale de la Rin, care de la o
bucată, de -vreme joacă un rol tot mal mare în istoria Germanici: Maienţa, Colonia, Trăves (Trier), care ajung în anume momentesă hotărască politica permană.. Acesta e lucrul de căpetenie: deci .n'ar- fi luat teritori! germane oarecare, ci” acele te* ritoril care hotăriai tocmai asupra soartei tuturor ţerilor 'germane, care-aveaui în mina lor Imperiul,. şi-l acorda cul voiau,
- pănă la 'micil seniori din Sviţera. Electorii aceştia arhiepiscopi,
“cu dreptul 'de a alege pe Împărat, ai trei glasuri; n'aă majoritatea, dar li ajunge să mal cîştige pe unul sati doi, să adauge un
glas, al regelui Boemiei, spre pildă, câre nu e german, ca să decidă. lată, prin urmare, trei glasuri germane care sînt în sfera
de influenţă francesă, arhiepiscopatele fiind chiar ocupate de
clerici francesi ori tutelaţi de Francesi une oră. Deci, aceşti trei
arhiepiscopi de la Rin fiind atit de strînși între sine, fiind supuşi la, aceleași influente, represintînd aceleași interese, e normal
să ajungă a domina viața Imperiului.
a
II.
Ca să înţelegem; lucrul. acesta

mul

bine,să

ne: întoarcem în

urmă, şi încă foarte mult, pentru a însemna fapte din istoria:
“germană. Numai înţelegind aceste fapte, îşi dă cineva pe deplin

" seamă şi de însemnătatea dramei care se joacă la Rin .şi de situaţia teritorială de care e vorba în tentativa lui Carol Cuteză„torul 'de a se întinde și în Germania.
a
Imperiul german,

care multă vreme sa, tot depărtat de la Rin,

se întoarce. la Rin acuma. Lucru mail interesant. decit orice.
simplă succesiune de suverani, decit orice anecdote din care se
„alcătuieşte prea adese ori istoria universală, —mișcarea aceasta a
centrului
de gravitație a unui mare popor dintro regiune întralta, mișcare ce nu e nicio dată capricioasă, ci e determinată |

“de factori de cea mai mare însemnătate în istoria universală.

Spun de pe acuma. că un motiv de orientare spre Apus a
vieţi! germane, de întoarcere către Rin, e desvoltarea economică,
a regiunilor renane, a oraşelor de lingă marele fluviu, schimbul
mărfurilor făcîndu-se mult ma! răpede şi cu mai mare siguranță,
- i „Ducat,de la: 1417,

|

.

2 De lă' 1389 ducat; la 1423 unit cu Jilich.
Pa
WI]
A

.

—
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pe această cale. Oraşelo acestea, ale Rinului, grație legăturilor
lor de comerţ, ajung foarte bogate, string o . poporaţie tot, mai
numeroasă şi fac ca şi Statele care se găsesc în. vecinătatea,
- lor să se transforme. Prosperitatea de azi a Borlinului şi alte
_ fenomen nok economice au făcut ca regiunea Rinului să piardă
„. foarte mult, şi chiar faptul că Rinul alsacian a fost despărțit de
Franța

i-a adus

o oarecare

scădere

supt

raportul

economic, căci

| Germania nu-l poate da ceia co:i sa luat prin ruperea Jegătu„_vilor de odinioară cu Franţa. Prosperitatea economică a Rinulu!,
„. frumuseta, istorică a acestei ape, care, de la un. capăt la altul,

străbătută cu corabia,

nu înfățișează "decit, lingă înflorirea, mo--

dornă, strălucirea gloridasă a trecutului, — "toate acestea, se datorese evenimentelor care s'aă săvirşit la, sfirşitul veacului al
XIII-lea şi pănă departe în vremea, lui "Carol Quintul. Căci Rinul
cel vechiu a, fost distrus ca, bogăţie: prin războaiele lut Ludovic al
„XIV-lea, cînd Palatinatul a fost aproape cu desăvirşire pustiit, şi
, niclodată nu sa, ridicat din prădăciunca la, care a fost supus prin
oștirile unui 'Turenne şi a celorlalți cari au venit după: dinsul şi
cari intenţionat ai făcut aceasta,—fapt din punct do vedere militar explicabil, din punct de vedere al civilisaţiei, regretabil.
„Deci

prosperitatea,

oraşelor renane,

în

legătură,

cu

comerțul

Italiei, face ca părțile acestea, să capete o însemnătate malmare.
De o Parte, ele au, astfel, oraşele Italiei, în plină desvoltare, de
altă parte încă, învierea la viața economică a regiunilor de Nord,
care nu însemnaă odinioară nimic. Anglia era prea putiu lucru, Su.
.edia şi Norvegia, Danemarca, nimic; acum Nord-Vostul, Nordul,
„ca şi “coastele Mării Baltice în regiunea prusiană, livoniană, estoniană, se trezesc la viaţă. Marea Moartă a vinturilor. aspre şi
a îngheţulul se preface într'o Mare necontenit străbătută do corăbil, popoare întregi se îndreaptă spre : lumină şi civilisaţie,
Şi: “astfel e natural că Rinul formează artera cca mare de comunicaţie. Cul i-ar.veni mat lesne să încunjure prin Oceanul Atlantic; cînd corăbiile, mult mal neîndemănatec conduse atunci, nu
so riscaă pe Ocean şi pănă po vremea regine! Elisabeta o mare
Armadă, a. lul Filip al II-lea, sa putut prăpădi cu totul de bă„taia furtunilor pe Oceanul Atlantic. Cind deci nu puteai să se
risce corăbiile la drumuri lung), cînd mijloacele tehnice nu eraă
suliciente ca să poată resista valurilor întărîtate, calca, Rinului
"era singura care se impunea,
Un al doilea motiv care atrage spre Apus viața gormană, esto
prosperitatea naţiunil francese. Franta, veacului al XIII-lea e în- trun straşnic avint; rolul pe care-l joacă în cruciate se face din
ce în ce ma! mare, Imperiul latin de Constantinopol nu e decit
"un Imperiu frances, precum regatul fianc din Ierusalim nu e
decit tot un Stat frances. Cea mal mare parte din feudele pe
care le întemeiază

aceşti

„Francl“

Mare sînt francese. Francesii ai

în regiunile

ştiut

în

unele

de

dincolo. de

privinţe să

se

|

— 156 —
| laude prea mult. şi în altele să se laudo prea puţini. Ei bine,
eX ar putea . să se -laade şi cu altceva, .decit cu Ludovic al
XIV-lea, şi. Ludovic. al XV-lea: -cu! expansiunea lor colosală la
sfîrșitul evului mediu, care a transformat întregi regiuni orientale în pămînt frances: Ciprul era frances, ca şi Ierusalimul, Con“stantinopolul; coasta, apuseană a Măriy Adriatice, care fusese odinioară venețiană, ajunge sub raporțul feudal: francesă; în Morta,
_pe coasta, Albaniei, a Dalmației se întîlnesc feude “francese. La;
vederea acestor lucruri în adevăr. neobişnuite capătă cineva o ideie.mare, nu numai despre norocul egalităţii francese, dar și despre
forţa, naţională ce era în stare să trezească acest noroc. Pentru
"că noroc în istoria universală nu există, cum nu există în mare

parte nici, în viaţa individuală.
|
Prin urmare, cînd F ranţa ajunge să dea regi în Terusalim, Împăraţi la “Constantinopol, cînd umple cu represintanţii foudalităţir
sale Ținuturile europene şi asiatice stăpînite odinioară de Bizantini, cînd moşteneşte tot patrimoniul moral al cruciatelor, se înţelege cum vîntul frances bătea la Rin. Deci, în vremea aceasta,
„regiunile

germane

care

au

fost mai

apropiate

de o naţiune

în.

plină expansiune şi de un Stat în plină prosperitate, naturăl -că „a trebuit să se desvolte mal mult, căci, în tot mai deplina solidaritate mondială, un Tinut nu foloseşte numa! prin ceia'ce are,
"dar şi prin «ce e lingă dînsul.
"După aceste explicaţit să vonim la acele fenomene din istoria
germană care sînt absolut de nevoie ca să înţelegem îndrăzneala
şi apol căderea lui Carol Cutezătorul.-.
După înfrîngerea, lui Frederic al II-lea de Hohenstaufen, marele
Îinpărat! german

care

stăpînia

moştenirea, Casei sale în Germania

și, în același timp, în Sudul. Italică; moştenirea

mamei

sale, o ul-

timă

astfel

două Spri-

represintantă

a regilor. normanzi,

și avea

1 Ca şi noi, de altfel, cari ne lăudăm cu Traian şi cu armata permanentă
„a lui Mircea- cel.Mare şi cite alte lucruri, din care. unele muă existat şi altele n'aă nicio importanţă, pe cînd ne-am putea lăuda cu un fapt, pe ca:e
l-am arătat şi dăunăzi înnaintea delegaților străini, într'o conferinţă ţinută
cu ocasiunea: serbărilor Univ ersităţii din laşi: că noi, într'anume moment,
am fost un factor politic hotăritor în Orient, atunci cînd at venit Turcii în Europa şi cînd Sirbii, Bulgarii, Imperiul de Constaytinopol nu mai existau,
cind Ungaria nu putea să. joace un rol în Poninsula Balcanică. Noi am fi
putut atunci, — cu cîteva decenii să ne îi orpanisât mai curînd —,să luăm
moştenirea “puterii. imperiale în regiunile acestea de Răsărit. N'am "putut să
facem aceasta, însă am strîns pe toţi pribegii de oriunde şi, în cuprineul
pămîntului nostru neinvadat de Turci, am luat toată civ ilisația Răsăritul ă
creştin, toată moştenirea, culturii bizantine, pe care am păstrat-o mai multe
veacuri. Și avem încă sute, şi mii de musce, care se 'dărimă din lipsa gospodarilor astăzi, musee care se chiamă bisericile noastre, din care fiecare

represintă o colecţie de artă, și o să învăţăm poate. să le :apreciem după ce

nu o să le mai

avem
*

înnaintea

noastră,

jinur mari: cel german nordic şi cel normand din Sicilia sudică, după înfrîngerea lu! Frederic al II-lea în lupta cu Papa și
după înlăturarea urmaşilor săr, Germania, se găseşte o bucată de
vreme în. plină anârhie. Anarhie mal rea decît cea de la începutul secolului al XIII-lea, înnaintea lul I'rederic, pe vremea luptei
de la Bouvines, din care Franţa a folosit toema! pentrucă Ger- .
mania era desbinată. Atunci, în vremurile acelea de .nenorocire
pentru Germania, se căuta un Împărat și nn se găsia. Condiţiunile pe care trebuia să le întrunească acel care avea să lie Împărat erau: foarte grele: să n'aibă un nume mare, să nu fie de o
vitejie extraordinară, care să-l facă popular pretutindeni, să nu
se fi dovedit agresiv pănă la vîrsta la care ar fi ajuns, să n'aibă
pămînt mult, nici putinţa de a-l căpăta prin moştenire, dar -să
fie cu toate acestea un om convenabil' fără a avea, însă nicio

însuşire

distinsă.

Cel diintăiă

care

so înfăţişează

e -Electorul

Palatin, care n'a izbutit însă să fie ales Împăraț. Atunci se presintă şi biruieşte,— prin faptul că toate cele” patru glasuri re-:
'nane sînt pentru el, şi sînt pentru el prin faptul că e tot-dela .

Rin, din regiunea sviţeriană,—biruieşte deci Rudolf de Ilabsburg,

strămoşul depărtat al celor - cari stăpînesc şi astăzi Austria, în
ramura lotaringică. Rudolf de. Habsburg este pe jumătate sviţerian- şi pe jumătate alsacian, dar luptele lur înnainte de a ajunge .
Împărat sînt în regiunile sviţeriene; a atacat întrun moment
-.
.
Basel.
Loserth defineste astfe! stăpînirea lul Rudolf de Ilabsburg: „de
la trecătorile sviţerione ale Alpilor pănă la porţile Kolmarulul“.

Prin

urmare "vedeţi

că

e chiar poate mai mult Alsacian decit:

Sviţerian. Familia lui însă va avea, de luptat un veac întreg îm- .
potriva Sviţerilor, câri, cînd ali ajuns să se organiseze cantoanele de..Uri, Schwytz şi Unterwalden, ai trebuitsă se lupte
“împotriva” moștenitorilor lui Rudolf de Habsburg și, după luptele
vestite de la, Morgarten (1315) şi Sempach (1386), cîştigate împotriva Case! de Austria, ea ajunge să piardă Sviţera,şi Sviţeril se pot organisa. Înnainte crai însă supuși influenței celor
din castelul de Habsburg şi, de la o bucată do vreme, aceştia
avînd şi coroana imperială, deși nu cu drept de moştenire, prin
păstrarea demnităţii imperiale de sigur că apăsaă mult mal grei

asupra Sviţerei decît înnainte.
Rudolf de Habsburg, pe lingă teritoriile do care e vorba, arc

o mulțime de drepturi risipite în mal multe părţi: e landgraf
în Alsacia, landeraf în Thurgau, ctc., are în toate părţile ceva
de care se poate prinde pentru a-şi desăvîrşi stăpînirea; dar se
vede foarte bine că, dacă ar avea chiar toată Alsacia, nu poate
-să domine Germania. În evul mediu propriu-zis ar îi putut spune:
Sînt rege al Romanilor, şi acest fapt i-ar fi dat destulă autoritate ca să se impuie;în timpurile, aproape moderne, de pe la
1200 însă, cu toată regalitatea lul romană, el trebuie 'să-fie cîn-
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tărit după puterea cea

adevărată. E ales ca să fio inofensiv, și

el vede că e ales pentru că nare pămînt şi că nu poate însemna
ceva decît avînd pămînt foarte muit. Prin urmare va âjunge vinător. de pămiînturi, şi atunci se creiază legături între Casa de
Austria,

care

era încă numai

Casa de Hat sburg, şi teritori! foarte

depărtate, la Rin.: El ar fi vput să aibă ţeaă nouă, dar aici
nu se putea: atunci a luat undei s'a oferit, şi, dacă i s'a, oferit
Răsăritul, sa mulțămit şi cu acela. întrun anume moment a
putut să. atace pe regele Boemiei, Otocar, care unise o mulțime de teritorii în apropiere cu Boemia sa. În părţile. Austriekde-sus și Austriel-de-jos, în legătură cu acestea, se întemeiasec astfel un mare Stat slavo- -german, avînd ca basă Boemia, cu :
dinastie slavă.
Otocar era, fireşte, privit rău de toată lumea germană, și, ata- |.
cîndu-l, Rudolf putea, să facă două lucruri: părea că e represin„_tantul germanismului, al causer populare. germane “şi, al doilea,
-:
el putea, să-și însușească teritoriile germane ale luk 'Otocar fără
să aibă concurenţi “în aceste părți. Sa dat o mare luptă (la Kru-

terfeld, în 1278): Ottocar a, fost învins, şi Casa de Ilabsburg'a
căpătat

stăpînirea

asupra,

Austriei, — o mare

păsit şi poetul îîn Grillpazzer, col mal însemnat
striel moderne. :

dramă,

'care

dramaturg

şi-a

al Au- -

Ziceam însă, că acelaşi Rudolf de Habsburg care iea, lui Otocar
Austria, Stiria. Carintia, Carniolia, care își întinde privirile acuri
şi asupra Tirolului, pe care în curînd (1359) Casa de Austria îl va
avea, „prin urmare asupra întregii Mărel de Răsărit a Imperiului, ace-..
laşi Rudolf ar fi fost foarte bucuros dacă ar fi căpătat stăpînirea la o
Rin, şi planul acesta îl şi putem urmări: anume el se înţelege
cu Papa pentru a crea din nou regatul de Arles. Ar fi: vrut să-l |
nibă însuși, dar, neputind, se gîndeşte-a lua pe Carol Martel, fiul lil
Carol de “Anjou, a-l însura, cu fata Jul, Clemenţa, şi a întemeia,
pentru această tînără părecho vechiul regat de Arelat. Dar decit .
acest plan el mai avea unul şi ma! bun: să nu iea pe ginerc,.
ci chiar pe unul din fiil lu! spre a-l face rege de Arles. Această, urmărire de teritoril renane din partea ÎNabsburgilor săraci,
ajunși

acum

niște Împărați

cu stăpînire,

avere

şi ambiţie,

este,

nu numai un fapt de mare interes, dar şi un “element foarte
util pentru a înțelege evenimentele din părţile renane. Regatul |
de Arles nu se poate întemeia; atunci Rudolf sc gîndeşte la altă
regiune. Pe vremea aceia: se ridica Savoia; o vîndază, dar şi.
Savoia, se menține împotriva planurilor lui.
|

Împăratul însă tot nu-și pierde nădejdea de a se stabili în"
regiunile acestea, şi la 66 de ani el se însoară din noă cu.o fată

de” 20, sora ducelui Robert de Burgundia: Si, în acelaşi timp,
" menţine legăturile lul cu Palatinatul, cu arhiepiscopul de Colonia
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şi cu feudatarii cel nci, din Cleve și Gheldra. Dacă ar fi izbutit |

în planurile sale, el ar fi strîns toate provinciile germane

cen- *

trale, Bavaria, Wirtembergeul, Saxonia, între puternicul braţ,
răsăritean, austriac, şi între braţul acesta renanpnu mal pnţin
puternic, de la Apus. Atunci ar îi izbutit să stabilească unitatea,
regală a Împăratului în Germania, ceia co nu a putut face. |
După moartea lui a, venit Adolf de Nassau, care reclamă ţe-

rile imperiale de la Franţa. Electoril de la Rin îl primiseră: În
urmează Albert, fiul lui Rudolf de Habsburg: e ales și el de Renani. .

Astfel Rinul domină viaţa politică germană. Îndată ce ajunge Împă- .

rat, Albort se gîndeşte, ca şi Rudolf la stirşitul veacului al. XIII-lea,
să se întărească în părţile lotaringice de odinioare: Anume moare,
loan, nepotul regelui Wilhelm de Olanda, care a fost pretendent
la tronul german, dar care nu sa putut impune. Acest loan,
avea, Olanda, Zelanda şi Frisa, şi atunci pentru Olanda, se găteşte
de luptă Albert. Caută astfel un punct de, sprijin la gura Rinului

pentru

Casa

de Austria. La

1300-însă

atacul

săi

împotriva

contelui de Hainaut, altă manifestare a, politicei ofensive, aduce

întemeierea, unel ligi a Rinului. Rinul vede o ameninţare pentru
viitorul luj, şi: se ridică şi arhiepiscopul de Maienţa, care e un
conducător politic ma! puternic. decit Împăratul însuși. Cînd a,
murit Albert (1309), episcopul se gîndeşte
să cheme pe Filip-cel--

Frumos să-l facă Împărat în Germania.

*

:

E

Se gindesc deci electori! renani, „spre a. scăpa. de Împăratul
german, să aducăpe regele Francici, care, avînd nevoie de. &],
îi va ţinea pe planul întăiă.
a
e

Întilnim astfel îndată după aceasta candidatuia francesă a; lul !
Caro! de Valois, care nu e decît înnaintașul lu! Filip al VI-lea,.
tatăl- chiar al regelui frances care a început războiul de 0 Sută.
de ani. Nereușind,se alege ca Împărat însă un Frances: Henric de :

Luxemburg, fiul luj, nepotul lui, aă rămas tot Francesi. Din Casa:
aceasta de Luxemburg

a fost Ioan 'al Boemiel, care s'a luptat în

timpul războiului acestuia, în armata, francâsă, a mal fost Înipă-.
ratul Carol al IV-lea, care se dusese şi el pe cimnpiile Francie! înipo-.
triva Englesilor. Henric de Luxemburg nu era numai francisat, |
dar se simţia, frances: vorbia, franțuzeşte, avea toate legăturile Iul.
de aproape numa! şi numai

cu: Francesil. Pănă

împărăteşti sînt date în limba, francesă.. Pare

şi diplomele lui

curios să ajungă,

Imperiul german a fi administrat de o.persoană care nu ştie
nemțeşte: aceasta, se întîmplă însă la începutul veacului al

XIV-lea. Şi, ca să se întărească, această Casă
caută feude mari disponibile aiurea și găseşte

„precum
_

deci Casa de

de Luxemburg
Boemia însăși:

Habsburg luase o parte din provinciile lui

Otocar, Casa, de Luxemburg a desăvîrşit lucrul luînd Boemia.
Murind

Henric de Luxemburg

(Împărat 1308-13), coroana trece

la Casa, de. Bavaria, la, Ludovic, care stăpîneşte Germania la, înce-

putul războiului anglo-frances. Coroana. se întoarce apol la Luxem-
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burgă: Carol al IV-lea, despre care am vorbit, Venceslas şi Sigismund, care era rege în Ungaria, care sc luptase la Nicopol,
care 'venise în Moldova - înâpotrivă lul Ştefan cel vechiişi care
întrase în . fara-Romănească la 18334. Ce soartă curioasă: din
Casa"de Luxemburg, la lin, ajunge Împărat german după ce se
bătuse,
la Turnu, la Nicopol, împotriva Turcilor!
Ma

Nicrodată. Sigismund,
om foarte pomposşi impunător, Împărat *

în stil. mare, n'a avut mijloacele trebuitoare, dar ambiția, lul era
“ enormă. EI, care se credea mal presus de orice putere politică,
îşi: aduce aminte că este din Luxemburg și aceasta ne intere-

sează. Întrun' moment,

face o: călătorie la Rin,“ se înfățișează

anume

care-l

perteritoriul pe

socotia

de

drept -al

Imperiului, i

funcţionînd ca: moştenitor al vechilor
lui drepturi; fusese” doar”
încoronat şi el în Aachen, cetatea: lu Carol-cel-Mare”(1414)! În-"
cheit un tratat cu Englesil ca să capete teritoriile lotaringiene .
luate

de Franţa.

Si

-

-

1.
Prin urmare; cînd lucrurile erati aşa, cînd. regiunile renane”
căpătaseră o însemnătate din ce în ce mal mare, cînd, pe de
altă parte, în a doua jumătate “a secolulul al XV-lea, regiunile
acestea, atît de importante, nu sînt apărate. de nimeni, înțelege

„cineva politica lu! Carol Cutezătorul:

teritorii bogate şi teritoril

neapărate,— ce poate fi mal potrivit ca să îndemne

la cucerire?

Atunci Carol se înţelege cu represintantul unel ramure din Casa
de Austria, cu Sigismund din 'Tirol, care avea şi: Alsacia și care
amanetase

o mulţime

de teritorii la Rin. Iar, în acelaşi timp, ca.

să fie sigur în ceia ce:priveşte oraşele flamande, întreprinde-o.

„luptă împotriva oraşului episcopal Litge,:pe care izbuteşte să-l
cîştige. Întrun moment loveşte şi Gheldra şi, la 1473, murind
ducele de Lotaringia, Nicolae, un Frances adevărat, lăsînd numai,
ca, urmaş ceva mal îndepărtat, pe Ren6 de Vaudemont, Carol s'a
“hotărît să dea lovitura cea mare, adecă anexarea Alsaciei, su“punerea, Lotaringiei,. nimicirea Sviţerilor. Cu aceasta regatul. lul:
renan ar fi fost desăvirşit. Încă din 1472 negociase cu Împăratul
Frederic al lil-lea în ceia ce priveşte acordarea coroanei regale,
dar, ca, să o capete, cl avea nevoie de stăpînirea de fapt asupra acestul teritoriu. Cu Frederic nu se înţelesese, se cortase,
şi acum pleacă să cucerească teritoriile care-l era absolut ne-"
Cesare.

Începe

-

:

asediarea

orașului

Neuss,

care

resistă

foarte multă”

vreme şi imobilisează puterile lui. Oraşele Alsaciei — care ucid,
pe vicariul lor german, Petru de Hagenbach — şi. Sviţerienii se
coaliscază. _Sviterii pătrund

în

.
Franche 'Comtâ,:

birniesc

pe

|
Carol Cu-

—
__*
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tezătorul la Hricourt, pe teritoriul frances, — suflind în foc, de
departe, apare şi Ludovic al XI-lea, bucuros să scape de acest concurent temut. Sviţeri! mal capătă două biruinte. În anul cînd s'a,
dat în părţile noastre, în toiul verii, lupta cea mare a lui Ştefan-cel-Maro împotriva 'Turcilor, în anal luptei de la Valea-Albă,
1476, Carol Cutezătorul e bătut de două ori de Sviţerieni, la

Granson şi la Morat (Murten).

Şi din punct de vedere militar o foarte important lucru această ”
biruinţă a infanteriel sviţeriene asupra, strălucitei cavalerii a lul
Carol de Burgundia, care era singurul represintant al sistemului
de războiii medieval, căci Ludovic al XI-lea se luptă cu infanteria
permanentă. întemeiată de Carol al VIl-lea, tatăl săi.
„: Împuterniciţi prin biruintile lor, îndemnaţă să meargă mal departe, în lanuar 1477, la 5 lanuar, se presintă Sviţerii -înnaintea, oraşului Nancy, Capitala Lotaringici, pe care o ataca stă- .
ruitor Carol Cutezătorul, şi atuncise dă o luptă straşnică. Cava»
leria lui Carol e cu desăvirşire distrusă, el însuși piere în vălmășag
şi urma nu i s'a găsit decît după două zile, cînd s'a, descoperit
trupul cel despoiat, îngheţat, de nerecunoscut, pe cîmpul de luptă.
Cu acest Cutezător însă perise, nu numal represintantul de
căpetenie al cavaleriei medievale, dar şi ultimul îndrăzneț pur- tător de steag al ideii lotaringiene.
a
”

LECȚIA a XII-a...
„Moștenirea. lui Carol Cutezătorul.
. Moartea lui Carol Cutezătorul nu putea să însemne altceva,
decit împărțirea Statului care se formase prin îndelungatele silinţe ale Casei de Burgundia. Totul atirna de personalitatea, lui,
şi personalitatea aceasta dispare înnainte ca, ea să-şi fi îndeplinit opera.
Să nu creadă

cineva

că, dacă,

după

înfringerea, suferită, Carol

Cutezătorul ar fi scăpat, opera lu! ar fi tost, “sfarimată, Odată ce
persoana lui era,opera aceasta putea fi reîncepută. Numâl narile răz-

boaie din timpurile noastre se mîntuie cu secătuirea şi a învinsulul şi a biruitorului, dar măcar cu secătuirea învinsului; pe
acea, vreme războiul putea fi reluat în orice moment: el cuprin-,
dea jertfe atit de neînsemnate, atingea atît de superficial interesele politice, încit, după un scurt moment de odihnă, se putea
porni din noă lupta. Un războiti de O Sută de ani nu era astfel
nimic pentru timpurile acelea.
” Dintre biruitori, Sviţerii erati destinați să formeze un element
militar

totdeauna

disponibil;

ei ai

trecut
la regalitatea francesă,

luptind de atitea or pentru regii Franciei, în războaiele din
Italia, şi în celelalte războaie ale.monarhiei francese pănă supt !
Ludovic al XVI-lea, apărat de o gardă de Sviţeri cari sau lăsat
a fi măcelăriți pănă la unul lîngă regele lor, în timpul maril
Revolutil francese. Aşa încît din veacul al XV-lea, și pănă în al
XVIII-lea er sînt necontenit: lîngă regalitatea francesă.
Carol Cutezătorul voiă să-l întrebuinţeze pentru scopurile sale,
şi poate că și pentru Sviţeri ar fi fost may bine, decit să ajute
pe regele Franciei, 5ă fie în legături cu viitorul rege al Lotaringiel. Legătura aceasta, ar fi fost mai fecundă politicește pentru
dînșii: în loc să fie întrebuinţaţi ca mercenari oriunde, ar fi fost

i
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aduşi să lupte supt steagul unu! vecin al
cărul interese, politice supt atitea, raporturi
teresele lor.
Să vedem acuma în ce chip sau hotărit
Bere prin căderea lui Carol Cutezătorul.
|
“La 1477 se pune problema împărțirii ţerilor

lor, al unul om ale'
se confundaă cu in- E
Pa
teritoriile lăsate lireunite cităva vreme

în miînile Casei de Burgundia. Atunci se presintă întăi un can-.
— instinctul îl îndidat, cel mal natural, pentru teritoriul frances,
demna deocamdată să, se înfăţişeze pentru această moștenire —,
Ludovic al XI-lea. Nu era atita un plan politic național, Şi, dacă
ar vedea cineva în Ludovic represintantul ideil naţionale francese,
Sar înşela: el era, un rare egoist al persoanei sale, al dinastiel.
sale, al regimului politic pe care-l represinta. Că mal era 0 na-

țiune lîngă el, aceasta nu voiă şi nu putea să o simtă; națiunea

-nu era, ca să fie servită de dinsul, ci el ca să se servească de
această naţiune. Numai cit i sa întîmplat regalității francese un
Jucru care sa întîmplat toarte adese ori în istorie: cînd caută

cineva,

să' se servească 'de o forță

mal

mare

decit

el însuși,

ajunge mai tărziii ca el însuși să nu fie decît umilul servitor al

acelei forţe, pe care a, deşteptat-o la viaţă,

înţelegînd

să o ro-

bească, şi care mîntuie robindu-l. Cine, pentru scopurile lui, ar
trezi un puternic izvor dintr'o stîncă, trebuie să fie mare meşter
ca, să poată să oprească după voinţă izvorul odată liberat din
încătuşarea lul de piatră.

Prin urmare prin Ludovic al XI-lea nu avea națiunea francesă

niciun apărător în regiunea renană, îinpotriva unel Gventuale
cuceriri a elementului german sai a puterii politice germane, 4
Împăratului, Frederic al. Ill-lea. Să nu vedem.în rivalitatea care
precede rivalitatea, cea mare dintre Francisc Ii şi Carol Quintul,
“pe care-l socotim German, dar care nu e German de loc, să nu:
vedem în rivalitatea aceasta dintre Ludovic al XI-lea, de o parte

şi dintro Frederic;

Împărâtul

Germaniei

şi fiul săi Maximilian;

de altă parte, o, oposiţie între elementul frances și cel german
care-şi dispută Rinul. Sau, ma! bine: să admitem această 0po-

siţie la basă, să nu o admitem însă în ceia ce priveşte condu-

cerea actuală.. Oamenil' nu ar sta faţă în față, dacă nu ar fi supt
ci, fără conştiinţă încă, cele două naţionalităţi, una de o parte.
de cealaltă parte a apel, căutînd să domine cursul
şi cealaltă
celui mal mare rît din Apusul luropei; în lumea, conștientă pe
deplin e însă numai ambiția a două dinastii, dintre care una,
dinastia de Francia, sa întîmplat, printr'un concurs de împrejurări, că înseamnă o ţară şi o naţiune, iar cealaltă, dinastia de Ilabsburg,.nicl n'a 'ajuns, nică n'o să ajungă vre-odată să însemne v'
mal mică, mărgenită de un anumit”
tară și o naţiune. Regalitatea
teritoriu,'8-mal tare decit dinastia Ina! mare, întinsă asupra unot

teritoriț imense, asupra

întregil: moşteniri: uriaşe a Împăraţilor
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evului mediu cu pretenţii asupra Italiei, Orientului, Nordului, .
rranciei.
Sa
e
ia
Dinastia aceasta de Habsburg, risipită pe teritorii atît de mari,

găseşte tocmai în mărimea ambițiilor sale causa slăbiciunii sale

reale. Luaţi elementele care se adună întrun motor şi risipiţi-le*

“pe cine ştie ce întindere: nu

veţi mai

avea

puterea de caree

nevoie pentru îndeplinirea, întrun loc a unui scop. Concentrarea.
a lipsit Habsburgilor; ambiția lor i-a împiedecat de a se concentra, și astfel, cu cît păreaii mai străluciți, -cu atît erati ma!
slabi. Carol Quintul e mai slab, deci, decît Frederic al III-lea,
„bătrinul Țigan“, cum i se zicea, Împăratul de la 1477, care
trăia numai cu dorinţa de a strînge bani pentru dinsul şi familia, lul şi, răzbunare crudă a soartei, fiul zgircitului a fost Maximilian

cel

„fără

bani“,

de

care

Italienii

totdeauna,

ai făcut

mare haz tocmai pe motivul că avea puţini ban... Prin urmare acest Frederic al III-lea, calicul, şi în apucături şi ca personalitate, făcut din sărăcie, om lipsit de orice-fel de însușiri,
imobil de inert ce era, incapabil de o vorbă strălucitoare, de
o faptă cavalerească, -stînd închis -ca un păianjen care caută.
să-și întindă mrejele asupra Europei întregi, fără să se gîn-.
dească la un lucru, că prin văzduh nu. zboară. numai muște,
ci şi vulturi cari ieaii toată țesătura pe aripi, Frederic, care în
toate sar fi amestecat şi nimic nu folosia, care juca din cînd
în cînd un rol de paradă — de exemplu chiar pentru moștenirea, lui Carol Cutezătorul s'a apucat să stringă armata Imperiuluişi a avut în jurul lui abia o ceată—, el e mal tare decit,
Carol

Quintul,

cel care

are

aurul

din America,

care

e rege

în

Spania,— Castilia, Aragonia, Navara, toate fiind ale lu, — care e
rege de Neapole şi Sicilia, care rivneşte la stăpînirea Milanului,
care domină o. bucată de vreme Genova, care în Florenţa face o
ce vrea, și ţine pe Papă ca pe un prins politic. Se poate închipui o
ma! straşnică stăpînire decit
a lui, fiind. încă şi Împărat al Germa-.
niei? Şi pe fratele lul, Ferdinand, l-a făcut rege al Ungariei: rega- litatea ungurească, fiind prăpădită în lupta de la 'Alohâcs (1526),
candidatul ungur Ioan Zâpolya a rămas ca vasal al Sultanului
nnmai în Ardeal şi comitatele exterioare pănă la Tisa, iar Un-. .
garia, de Nord, de Vest şi de Sud ai ajuns în mîna,
lut Ferdinand de Austria. Ce largă aripă aceia a lul Carol Quintul, care,
prin €l şi frate, umbria totul de la coasta, Oceanului Pacific al
Americel pănă la graniţa Dunării; se luptă, pe de o parte cu
Pieile Roşii, distrugîndu-le, iar pe de altă parte cu Sultanul Soli„man şi negrele lui cete africane şi asiatice..La Nordul Europei,
orașele flamande sînt ale lui şi Sudul, cu porturile siciliene, e toi,
al luj, și, nu numai atîta, dar el face la, un moment dat o expediţie. .
cruciată, merge în Tunis şi încearcă a şi-l însuși, în care cas,
avînd coasta spaniolă, coasta, italiană, coasta africană şi: aproape
toate insulele din acest unghii, Marea Mediterană ar fi fost a
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lui cum al lur era, Oceanul: numai! “Turci în apele Arhipelagului
şi Cretel i-ar fi stat în cale... Şi acest om e mai slab decit Frederic al Il-lea, pentru că are, cu egale puteri, mult mal multe |
lucruri de făcut.
Aşa, încit, revenind la punctul de plecare, nu trebuie să vedem
în ceia ce se petrece la Rin după 1477 lupta, între două naţiuni,
ci numai rivalitatea între două dinastii, dintre care una are Du-.
terea, cea mamare .prin faptul” resumării moderne a, unei naţiuni
întregi, iar cealaltă, slăbește prin prisosul mare de viaţă, medievală, prin marile scopuri pe care nimeni nu le poate îndeplini
și pe care Habsburgi! nu cred că este compatibil cu onoarea şi |
interesul lor să le părăsească. Împăratul, modernisîndu-se şi renunţînd la, anumite teritoril, sar desonora. Ştiţi fabula veche a
lui Prometeu înlănțuit pe stîncă. Și personalitatea, politică u
Împăratului nu e altceva decit un Promote înlănţuit de stînca

evului

mediu

sfărimat,

al

prin- lanţul
onoarei,

iar

acesta
vulturul

de fier, cu neputinţă, de a fi
care-i

mănîncă

măruntaiele

— ca în fabula veche—e spiritul modern, -care pătrunde şi
roade din inima Împăratului acestuia care nu poate fi niciodată
coia, ce-ar vrea să fie, şi nu se poate lepăda, de ideia, că trebuie
să fie.
ă
La, 1477 Ludovic al XI-lea deci pătrunde pe teritoriile francese
ale ducelui de Burgundia. Pe basa cărui drept? Pentru că cl era
ma! aproape. Nu eun principiu pentru evul mediu acela ca, atunci
cînd vezi lucrul lăsat fără apărare, să te duci să-l iei, dar este
un principiu. modern. Regalitatea modernă a procedat; aşa: na.
voit să rămiie punga în drum. Stăpinirea lul Carol Cutezătorul,
după moartea, lui, era o pungă în drum, şi, fiindcă, era ma! în apropierea regelui F ranciei, acesta, a, luat-o. Ca să păstreze oarecare
forme legale, a invocat lipsa de moştenitori bărbătești al
mortului. Din interesanta lui căsătorie, interesantă Şi din punctul
nostru de vedere, al problemei pe care o urmărim, că sora, lui
Eduard al IV-lea, regele Angliei — aşa, încît; la basa, puterei burgunde e şi acum veşșnica legătură cu Anglia — a rămas o fată,
Maria. Consilieri! ei erai prin Flandra, căutînd să împiedece o
răscoală a oraşelor” flamande, care începea să vadă că acest
duce care umblă după coroana regală, pune biruri prea mari,
şi era astfel o înfiorare de revoltă în lumea, oraşelor flamande:
mal târzii vor fi uciși consilierii burgunzi, fiindcă se ating de
privilegiile orășenești 'ale Flandrei. Aşa, încît, fiind atitea, greutăți
de odată: armata, Sviţeriană biruitoare într'un loc, pe de altă
parte Maximilian şi tatăl său” Frederic-al III-lea, cari se aţin să
smulgă ceva, în Alsacia poporaţia, care e bucuroasă, să scape de
Burgunzi şi, 'dacă sar putea, să scape şi de Sigismund de Austria,
care zălogise Alsacia Burgunzilor, natural că grabă mare de'a
se stabili prin omagiu legăturile cu regalitatea: francesă nu se
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manifesta. Atunci regele Franciei — căci Filip-cel-Bun căpătase
> scutirea, de omagiu pentru persoana sa numal —, faţă de feuda.
fără stăpîn, pe care nu e cine să o moștenească, merge însuși,
„înarmat, să ceară jurămîntul de credinţă acelora cari-l erau supuşi
pănă atunci numai în chip mediat. Cu o aparenţă. de drept juridic apare la Mâcon, la; Auxerre, în Tinutul Charolais şi core în
toate “părțile omagiul care i se acordă, reunind astfel cu Coroana:
“Comitetul liber al” Burgundiei, Franche-Comte. Nu se mulţămeşte
cu atit: trece la oraşele din Somme şi în Picardia care e în legătură cu dinsele, anexează Artois, pe care regalitatea, francesă,
îl- avusc, po care-l pierduse şi pe care-l capătă deci din noii.
Ajunge pănă în Hainaut,. una, din provinciile Aamande, şi supune
autorităţii sale toate părţile acelea.
Răspunsul lui Frederic al Ill-lea vine, şi se poate închipui care
poate să fie. E somaţia. către regele ranciel să iasă de pe
teritoriul. ocupat.

Împăratul

e doar “supremul

judecător

în

ches-

tiun! feudale, căci toţi sînt vasali în origine at Împăratului, şi
această autoritate superioară primordială, întreabă pe regele
Franciei cu ce drept vine de ocupă teritorii feudale întimplător
libere. Împăratul avea drept să întrebe și, din alt punct de vedere: pentru că ele erati, de fapt, teritoril de Imperiu „terrae
imperii“

nterres

d'empire“.

Ludovic n'avea .de ce să se sperie de somaţia lui Frederic, de
hîrtia înnegrită a cancelariei lul: era deprins să anexeze, şi cu
drept şi fără drept. Avuse norocul să anexeze Pror enta, unde
stăpinise — cu titlul regal de la Neapole, dar cu reședința, aici,
pentru că în Neapole se aşezase familia de Aragonia —. bunul rege Renc, artist şi pictor, care, în momentul cînd suferia nu
ştii ce mare înfrîngere, zugrăvia o prepeliţă 1.
Altfel era însă cu Habsburgril. Frederic era persistent, nu uita
dreptul săi niciodată, iar fiul era un temperament de cavaler,
care căuta să cucerească oriunde.
Maximilian pătrunde în Flanâra, nu numai în calitate de cavaler .războinic, dar şi în calitate de pretendent, — nu direct la,
moştenire, ci. întăitt la mîna moștenitoarei, Maria de Burgundia.
“Ludovic al XI-lea o peția. pentru fiul său, câre a fost mal tîrzitt
Carol al Vill-lea. Maximilian biruieşte, capătă mîna. Mariel de
Burgundia, întră în Flandra la. 1477, capătă pe Sriţerieni, cari
se declară pentru dinsul, şi la 11479 izbuteşte să cîştige cca mat
mare. biruință din vi aţa lui, biruinţa de la, Cuinegate. Această,
luptă a hotărit soarta, moştenirci burgundice. Biruitorul, deci moştenitorul, e - Maximilian. Cu toate că Maria moare încă la 1482,
regele frances e silit să încheie tratatul dela 22 Decembre, din
Arras, prin care Franța pierde, în drept, afară de ducatul Burgun-"
dici, pe care numai bărbați îl puteai moșteni, tot ce ma! anexase Lu1 £ tatăl Margaretei, nenorocita regină a nenorocitului rege engles Henric
al V-lea şi mama unui moştenitor. de tron care i-a perit supt ochi.

,

:
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SI

dovic al NI- lea. În fapt nu
i 1 e tocmai aşa, ca pierde doar teritoriul
german şi Flandra.
Flandra, aceasta trece la Maximilian. ca “moştenitor al soțiel
sale, ca tutor al copiilor și pe urmă la, aceşti copil chiar dintre
cari unul e Filip, căruia i sa zis cel Frumos, iar cealaltă, Margaveta, care, încunjurată de iubirea
“ca gurernatoare în ţara. lor.

Flamanzilor,

u

fost „aşezată,

Regele Franciei care: încheie tratatul din Arras, unut din cele
-mal

importante

ale istorie!

moderne,

căcI: se

resolvă

in formă

diplomatică chestiunea moştenirel burgunde, e încă Ludovic al
Nllea; el prevede în tratat o îndepărtată căsătorie între Carol
at VIIL- lea, fiul său, răspins odată, și Margareta, fiica Mariel de
Burgundia şi a luk Maximilian.

pe care Ludorie
însă

Zestrea,

vor

fi teritoriile francese

al XI-lea le usurpase. Regele Frunciel rămîne

administratorul

viitoarel

zestri, așa, încât prin

această

sub-

tilitate de drept matrimonial aiunge acesta să păstreze în stăpînirea, sa, Artois, Pranche- Comte și celelalte părți trancese ale
moștenirii.

-

Și încă odată în faţa unei moşteniri francese își vor sta Cape, țient şi - Habsburgi, ca moștenitori al Casel de Bur gundia, împotriva.

Dinastia nouă de Bretania, întemeiată în timpul războiului de
U Sută, de ani, n'a avut durată lunsă. Stabilită pe la jumătatea
veacului al XIV-lea, ea durează pănă la stfirșitul veacului al
XVI-lea. Ducele breton cel din urmă era duşmanul regalității
francese pentru că prevedea că această regalitate îl va moşteni.
Navea decît o fată, Ana, şi Ana trebuia, să moştenească, ducatul breion.. Era sigur că se va înfățișa ca peţitor regele Franciel.

Deci moare ducele breton, şi atunci se înfăţişează și alt pretendent, același Maximilian. Carol al VIil-lea, era însă hotărit să
fie cl, data aceasta, cu orice preț, peţitorul biruitor. A întrebuințat,

Ă atunci mijlocul cel mal sigur: a adunat o armată puternică şi:
a mers în fruntea el în Bretania, a încunjurat pe moștenitoarea,
Bretaniei în Rennes şi au silit-o să-l ica, în căsătorie.

Carol al VIII-lea moare târă urmaş”şi, după normele veacului
al XIV-lea, coroaua trece ducelui de Orlanz, care se coboară din
regele Carol al V-lea. Acesta, Ludovic al Xil-lea. se căsătoreşte
Şi el cu Ana, de Bretania şi astfel provincia rămîne supt coroana,
Franciei. Apoi, Ludovic murind fără moştenitori, îl unnoază la
tron ramura de Angouleme, care se coboară tot din Casa de
Franţa : Francise L-iă iea în căsătorie pe Claude, fiica lui Ludovie al XI-lea, și a Anel de Bretania, care-l aduce 'ca zestre:
Bretania.”
La 14931, cu mediaţiunea Sviţerilor, cari ajunseseră să joace
1 Tot: la 1493 se cedează Arasoniei Cerdaşme şi î oussillon.
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un rol foarte interesant, se încheie tratatul de la Senlis, care,
părăsind, odată cu inelul de logodnă al Margaretei de Austria,
Artois, Franche-Comtă şi Chavrolais, dă lul Carol al VIII-lea răgaz
de a porni război pentru cucerirea Italiei, unde era moştenitor .
al Milanului şi avea pretenţia, de a stăpîni Neapole. Și aici, de
alminterea, situaţia, ora, să se resolve în favoarea Casei de Habsburp, a lui Carol "Quintul și a, urmașilor săi, cari. ţin Neapolul şi
"" Milanul şi au astfel supremaţia asupra întregit peninsule italice.
Deci, pentru a, fi liber acolo, în Italia, regele Franciei consimte
să nu deschidă problema Rinului pe care o socoate resolvită,
în ceia ce priveşte Flandra, în folosul Casei de Habsburg.
_ Acum venim la ceia ce sa spus încă înnainte : că nu “trebuie
să ni facem ilusic că în acest chip a biruit germanismul, că
există o conştiinţă germană deplină acolo şi că aceasta se bucură extraordinar de mult cînd vede că Flandra şi teritoriile Cleves,
„dJiilich și Berg, că supremaţia, asupra Blectoratelor bisericeşti
Colonia, Maienţa, şi Trier, sau păstrat pentru Imperiu, că se bucură

conştiinţă. germană

că rosturile

nemţeşti

ai

fost păstrate.

.

"Nu. E o foarte mare greşeală a se crede așa. "Dar nu e o biruință.
germanică, ci, din potrivă, Flandra se simte tot Flandra înnainte de
toate. Maximilian n'a fost nicrodată iubit în părţile acestea: era.
privit ca, străin, îl cereati să-și puie guvernatoil

oameni

de ţară.

Pe copiil lul şi al “Mariei de Burgundia i-ati considerat ca Flamanzi, ci erau pentru dinşii de fapt copiii Mariel, moștenitoarea
cu dreptul asupra ţerii lor, iar nu aY lui Maximilian, un fel de
simplu - „principe- -consortt.

i

Ar fi dorit el să facă altceva, în Flandra, imitînd ceia ce făcuse Ferdinand de Aragonia în Spania: cele două mată monarhil
spaniole se reuniseră prin căsătoria dintre Isabela de Castilia,
vestita, regină,

și Ferdinand

şi, cînd

a murit

Isabela — şi a, fost

bine că a murit ca întăiăă, căel greutatea ar fi fost mal mare
dacă dispărea întăiă Ferdinand —, soţul a rămas-de fapt stăpinitor şi în Castilia. Sa însurat din noă, a luat pe o principesă
francesă, Germaine de Foix, dar cu toate acestea, a rămas domn
deplin şi în moştenirea nevestei sale, avînd, de altfel şi titlul de
drept, ca tutor al copilului născut din acea, căsătorie: o fată,
Ioana Nebuna, care a stat supt pază vre-o patruzeci de anl. Ar
„fi *rut, deci, Maximilian să aibă în Flandra situaţia pe care o
„avea în Spania Ferdinand, în calitatea-l de tutor, dar i s'a refusat această situaţie: Flamanzil au cerut, nu numai ca amindoi
copiil să rămiie

Carol Quintul,
„clerici înv atat
apol.Papă, pe
mult, încît l-a
- lor naţională,

acolo,

dar să fie şi crescuți în sens

flamand.

Şi

fiul lul Filip şi al Ioanei, a fost crescut astfel de
din părțile acestea, ale Rinului: pe unul l-a făcut
vestitul Adrian de Utrecht, la care ţinea aşa de
adus şi în Spania, unde însă Spaniolil, în gelosia
nu l-au primit.

-

-
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Va să zică, două generaţii au fost educate înspirit strict flamand. Nemteșşte, Filip-cel-Frumos și Margareta abia ştiau, iar
Carol Quintul, Împărat german, nu vorbia bucuros această limbă.
Nici Spaniolilor nu li plăcea: îl găsiati lipsit de voiciune, de cavalerisin, și Spaniolii aceștia, pretenţioşi, suiţi pe coturne, cari

nu știa decit să vorbească de drepturile lor, de constituția, lor

_imutabilă,

î repugnaii

lui Carol.

Așa

încit omul

ca moştenitor,

prin

mama

acesta,

care ar

fi avut să cuprindă o întreită conştiinţă naţională: germană, ca,

Împărat,

spaniolă

sa, al Spaniel

şi, în

sfirşit, conştiinţa flamandă a celui pe care şi prin nume: amintia, rămîne înnainte de toate flamand. Nimic nu-l bucura mal
mult .decît prosperitatea Flandrei, şi nicio durere nu l-a atins
mai tare decit durerile regiunilor acestora, de unde fuseseră,
înnaintașil lul după bunică și în care trăiseră şi tatăl săi şi el
cel mal buni an! al copilărie. Cind s'a așezat în Spania, avea
cu dinsul, pe lîngă Adrian de Utrecht, p& ducele de Croy, care
a fost singurul
- ministru în care a avut deplină încredere şi de
care a fost legat printr'o simpatie sinceră.

Aşa încît sar părea că Burgundia a dispărut — şi material
„a dispărut,— dar spiritul burgund n'a, dispărut de loc. Spiritul acesta. burgund, conştiinţa -particulară burgundă, în care
trăieşte ceva şi din lumea germană şi din lumea francesă, e mal
tare în Carol Quintul decît tot ceia ce stăpînirea asupra altor
-țeri caută să-l strecoare în suflet.
|
Acum se va înţelege
cu atît mal bine, în lupta 'care se des-

chide între Carol Quintul şi între Francisc I-iă, învierşunarea, din
partea lui Carol, reîntemeietor şi răsbunător.. - -

Lupta, aceasta, a început îndată după alegerea, de Împărat a
lui Carol Quintul, împotriva lui: Francisc, moștenitor al visurilor
imperiale pe care le avuse un Filip-cel-Frumos, un Carol de Valois, dar ea a durat de la 1521 pănă la 1559, şi a cuprins de fapt
cinci războaie, dintre care patru aii fost purtate între Carol şi
Francisc și al-cincilea, între cel d'intăiii şi urmaşul lui Francisc,
Henric al Il-lea. Ea ocupă aproape toată domnia, lui Francisc,
I-iă, şi nu există o ocupaţie mal absorbantă pentru cel doi mari rivali decit această, încercare necontenită, întreruptă o-zi şi a
doua zi reînnoită.
Pentru

Franța,

e nevoia

de a-şi căpăta

regiunea

renană,

pen-

tru Carol Quintul conștiința
că el, înnainte de toate, e. flamand,
lotaringian: dacă ar fi fost atacat în Spania, durerea, nu i-ar fi fost
„așa, de mare ca atunci cînd e ameninţat, în stăpînirea sa re-.
nană. De alminteri chiar urmărirea liniilor principale din acest
războii va arăta cît de vie era încă această conștiință lotaringiană în conflictul dintre Francisc şi Carol.
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Ciocnirea întăiti o provoacă un senior flamand. E un război
început fără declaraţie. Îl caută Carol Quintul. Francisc L-iă însă,
care voise să fie Împărat—cum am zis — avea legături pănă și

cu Palatinatul. Nu izbutise și-i rămăsese în inima năcazul. Dar acest,

năcaz

nu se îndrepta

împotriva

Germaniei —,

cum

nu se putea

îndrepta împotriva Spaniel.
i
Căci alegerea lui"Carol Quintul ca Împărat nu e alegerea unul
rege spaniol: Spania: venia mal la o parte în gîndurile lut însuşi,

şi ea. nu putea 'să fie nici alegerea unui German, căcl-alesul nu

era German decit prin' sîngele lul Maximilian de Habsburg, iar
rostul cel mare al ilabsburgilor nici nu va, rămînea în seama lu!,
ci va trece la fratele său, Ferdinand, care ajunge rege în Ungaria. Prin urmare, încă odată, cinea biruit împotriva lu“Fran-cisc, n'a fost Spaniolul, nici Germanul, ci Burgundul.
Astfel pentru Germania şi alegerea aceasta: însemnează totuşi
impunerea influenţei din Apus, care sa vădit încă de pe vremea,
lui Filip-cel-Frumos, prin tendința, Franciei de a da ea Împărații.
Carol Quintul înseamnă şi el, mai la urmă, biruinţa, Franciei feudale în ceia ce privește ocuparea Imperiului. Definiţia e pe atit
de îndrăzneață în aparenţă, pe cit de întemeiată în fond.
Dar lupta nu o deschide Francisc. Se formase aici o nouă feudalitate: Contele de la Marek, din sînul ei, provoacă pe Carol
Quintul, care îl urmăreşte. "Trupele francese de la graniţă iese
înnaintea năvălitorilor, și în felul acesta porneşte la 1520-1 ma„. rele: războiii pe care nu l-a voit nici unul, nici altul, dar pe care
trebuia amîndo! să-l primească.
:
O parte se poartă în Italia, alta, în regiunea Pirineilor, unde
regalitatea francesă anexează, -a doua oară, cele două mici provincil Cerdagne şi Roussillon, dar o a, treia parte, — şi numal
aceasta

ne interesează

acum,—se

poartă în regiunea, renană. Îm-

perialil atacă Champagne, Francisc năvăleşte în Flandra şi, ca pe
vremea lui lduard al IV-lea, regelede atunci al Angliei, Henric
al Vill-lea, parcă se găteşte a pătrunde în Picarâia. Imperialil atacă
atunci cea mal nouă provincie a regatului frances, Provența.
Şi iată de ce pătrund acolo. Voiă să fie cineva rege aici, la
Marsilia. Acela fusese un foarte puternic feudator frances, cone- tabilul de

Bourbon.

Era înrudit cu regele Franciei;

sora lui Carol

al Vill-lea, aceia care i-a purtat epitropia, Ana de Beaujeu, fusese
soția seniorului de Bourbon. Din căsătoria aceasta a suroril
lui Carol al VIll-lea sia născut Suzana, şi această fată e soţia

conetabilului de Bourbon, care era el însuși nepotul seniorului.
Însă, drepturile acesteai le contesta mama” lui Francisc I-iii,

Luisa de Savoia, nepoată a răposatului, Și, fiind. vorba să-i se
confisce teritoriile, conetabilul se înțelege cu Împăratul. Planul
lui e de a tăia prin Franţa o linie duşmană, căci. pămînturile

se găsiaii

chiar

tregească acum

la

mijlocul

cu Provența

Franciel

regale.

Căuta

să şi le

în-

și în felul acesta să despartă Franţa,

—

Lil —

în două, întemeind, prin noul regat de Provența în favoarea lui, o»
forță, dincolo de care să nu mal poată trece regalitatea francesă.
„Pentru

Carol

Quintul

aceasta

ar fi fost un succes

strălucit:

o

„asemenea regalitate provenţulă ar fi fost un cuiii în inima lran= |
ciei şi,.pe lingă aceusta, el ar fi căpătat drumul sigur din Spania,
spre Flandra: de aceia el făgăduieşte a da rebelulul pe sora sa,
Eleonora. Însă instinctul național frances trăia, pe vremcă aceia,
şi încercarea conetabilului n'a izbutit. FI a ajuns un aventurier
şi na mal putut-căpăta niclodată o situaţie politică statornică.
În războiul acesta d'intăiu luptele inari se dau aiurea. E lupta
de la Pavia,

în care

Francisc

cade

în

mîinile

lur Carol

Quintul

(1525). Cînd se răscumpără, e silit să încheie tratatul prin care
ceda, suzeranitatea asupra provinciilor care aparținuseră lui Maxi-

milian și, în același timp, toată Burgundia. Opera lui Ludovic al

Al-lea ar fi fost total distrusă.
E, dară, iarăşi reapariţia elementului burgund în această luptă.
Regele Franciei fusese dus la Madrid: de acolo-şi iea îndato-

ririle acestea. aşa "de grele. Cind

e vorba să

cedeze

însă tori-

toriul burgund lui Carol Quintul, se loveşte, ca în casul Ioane _dârc, de -un factor hotăritor care răsare neaşteptat. Acest
factor, decisiv în viaţa popoarelor, este instinctul național, din
care se va destolta pe urmă conștiința națională, care va ajunge
să fie lucrul de căpetenie în timpurile noastre. Tratatul încheiat:
nare deci nico valoare. Nici onoarea lul Francisc L-iă, nici pecetea

lul nu

ati

vre-o

urmare:

e

un

tratat

inexistent

deci, în

ordinea naturală a lucrurilor, şi care trebuie să se sfarme. Burgundia e francesă ca

limbă, prin

urmare

va rămînea

francesă.

Se. adună astfel Statele burgunde și hotărăsc că nu se vor duce
totuși la domnul din Spania. Dar domnul din Spania ce coboritorul

Mariei de Burgundia! N'are a, face, sa înstrăinat; e Împăratul
german; nu-l vreaii. Tratatul nare niciun fel de sancțiune, şi el
n'ajunge la niciun fel de îndeplinire.
„Atunci

natural

Pentru a-l
aceia sc și
Savoia de
parte. Prin

că a trebuit

ca războiul

să se deschidă din noii.

împiedeca printrun armistitiu, se amestecă— şi de
numeşte armistițiul acesta Paix des Dames — Luisa de
o parte, Margareta, mătușa lui Carol Quintul, de altă
această pace din Cambrai, se ajunge la ceva pe care

regalitatea francesă

nu

numai

că putea

să-l cedeze,

toare să-l cedeze: la părăsirea drepturilor
“Flandra şi Artois. Aceusta cra logic.

de

dar

era da-

suzeranitate

în

În 1536, războiul se începe însă; şi iarăși în cele două puncte

care ne interesează po nok. Pe de o parte Spaniolii atacă Provența, tot cu gîndul către un Stat mijlocii frances, pe de altă
parte regele însuşi trece în Flandra. Atunci Francisc se tace a
uita. că a părăsit drepturile de suzeranitate şi încearcă a trata
pe puternicul. vasal ca pe un

de judecată,

confiscîndu-i

revoltat: îl citează înnaintea,

Flandra. Natural

Curţii

că aceasta n'a avut

niciun fel:de urmare.-În 1558 se încheie un armistițiu, la Nitzza

—
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provențală, și îndată, vine revolta Ţerilor-de-Jos, pe care o provoacă Francisc. Carol Quintul aleargă, pedepsește-cu asprime

oraşul Gand și încearcă—

acest lucru e foarte

interesant din

punctul nostru de vedere — a inlocui vechea stăpînire a Casel
de Burgundia, înFlandra printr'o nouă stăpînire, modernă, al cării
„ resultat va fi — pierderea, Flandrei. Carol nu. pricepuse că în
Flandra, numai în calitate de moștenitor al Burgundier putea

să stăpînească.

|

N

Într'un al patrulea război, Francisc reclamă Luxemburgul, atacă
Artois, se uneşte cu ducele de Clăves, şi Carol, pentru a, răspunde, aruncă asupra, Picardici pe Henric al VIII-lea, şi el însuşi
pregăteşte un marș asupra. Parisului. Natural că nu izbuteşte. Îndrăzneala lui Carol Quintul nu era suficientă pentru a ajunge în

Capitala Franciei. La sfirşit, și după âcest noă război pretenţiile

se împart pe din două şi se ajunge la tratatul din Crespy care
face pe regele Franciei să-şi părăsească definitiv pretențiile de
suzeranitate în Flandra, Artois şi Gheldra.
:

Astfel tratatul acesta, are marea, însemnătate de a, fixă, la, începutul erei moderne relaţiile moderne în stăpînirea renană.
Pănă acum avem a, face cu realitatea, francesă care-și apără
numai drepturile ci şi care lasă Flandra și părţi burgunde în minile Habsburgilor; de la 1550 o să avem a face cu regalitatea
francesă care porneşte în mers cuceritor dincolo de Rin, într'un
avînt mare care s'a continuat supt Ludovic al XIV-lea, şi Ludovic al XV-lea pănă la Revoluţia francesă şi la Napoleon iii
— şi,
dacă ne gîndim la chestiunea Luxemburgului, pănă la, Napoleon

al Ill-lea —, avint care a încetat cu

„noastre.

totul

numai

în timpurile

.

O LRCŢIA a XIV-a.
Rivalitatea pentru Rin a Casei francese și a celei de Habsburg .
supt Henric al II-lea. Elementul renan in Reformă și în luptele de
veligiune din Franţa. Răscoala 'Țerilor-de-jos împotriva _regalității catolice și absolutiste şi.crearea noii forme flamande a Re- publicei olandese.

.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea continuă conflictul
între Casa de Franţa și Habsburgii cari stăpînesc în Germania.
- Prin urmare: în rîndul întăi Carol Quintul, iar, după abdicarea
„lui Carol Quintul, care se face
— foarte interesant
— la Bruxelles,
va, să zică afirmînd încă odată caracterul burgundic al rosturilor lul aici, Filip al II-lea, regele Spaniel, fiul lut Carol Quintul,
pe de o parte, iar, pe de altă parte, în Germania, fratele lul
Carol Quintul, Ferdinand Împăratul, cari, aceștia doi, represintă.
ceia, ce represinta, Carol singur înnainte de aceasta. |
Deci conflictul acesta continuă, şi va continuă pănă ce Franţa:
îşi va, pierde unitatea, sai cel puţin acţiunea politică, în războaiele religioase. Căcl întrun anume moment, pe urma propapandei calvine, Francesil ai fost împărțiți în catolici şi reformaţi, cari s'au sfişiat în războaiele religioase ce ţin mal multe
decenil şi fac ca Franţa să nu mal aibă o unitate și o acţiune
politică. Cîtă vreme însă e o singură Francie, a dinastiei, în stare .
“să hotărască şi peste hotarele “ei, conflictul urmează, şi el are

în aceste părți o înfățișare mai mult burgundică, renană. Cum
am spus, strălucirea lu! Carol Quintul, calităţile lui în adevăr împărăteşti, posesiunile lui spaniole, rostul lul mare în Lumea Nouă,
pe care a descoperit-o, pentru înnaintaşii lui și pentru dînsul în
rîndul al doilea, Cristofor Columb, toate lucrurile acestea ne fac să

nu vedem limpede. Prea se îngrămădesc multe calităţi de odată,

prea sînt felurite. situaţiile resumate în persoana lui Carol Quintul,
așa încît, cine se uită la lupta dintre Francisc [-ii, regele

-

Franciei fixate între hotarele ei, şi Carol Quintul, care e stăpinitor în Spania, în TȚerile-de-Jos, în Imperiv, în coloniile americane, care urmăreşte stăpînirea asupra basinului apusean al Mărit
„Mediterane, face o cruciată în 'Punis şi Alger, cine vede rostul
schimbător ca înti'o răpede represintare cinematografică al acestuia, poate ușor pierde nota, esenţială. Cavalcada aceasta teribilă
a lui Carol Quintul, întreprinderile lui semi-fabuloase, cruciatele
lui arhaice, bogăția lui nemăsurată, babilonică, caracterul romantic al lucrurilor care se petrec în Lumea Nouă, toate acestea.
ne uimesc și tulbură, vederea critică. Pe Caro! Quintul îl vedem
astfel prea puţin cu caracterul cel adevărat de stăpînitor în regiunca -Rinului, de moştenitor al lui Carol Cutezătorul, de continuator al problemei renane în această calitate de' moştenitor
al ducilor burgunzi de odinioară. EI e prea mare pentru ca aceste
lucruri, care ni se par mal speciale, să stea necontenit înnaintea
noastră.

a

Si

|

Cu totul altfel este, fireşte, după biruinţa lui Carol Quintul în

Germania,

în lupta” contra

protestanților,

la Miihlberg,

în

1547,

după revanşa acestora, după, abdicărea, lui Carol şi după împărtirea posesiunilor Casei de Ilabsburg între fiă şi între frate. Fiul
care stăpînia în Spania, Filip al II-lea, este acela care e continuato-

rul tradiţiunii renane, iar nu Împăratul german. Şi chiar aceasta ni
serveşte ca, să înțelegem ina! bine ceia ce am spus de la început:
că: marele Împărat ce sa dusera înnainte de toate moștenitorul
„ducilor de Burgundia, şi că nu calitatea lui imperială îl îndemna
la conflictul cu Casa de Franţa, ci moştenirea pe care o avea,
de la înnaintașul lui, mort tragic în ziua aceia, de Ianuar supt
zidurile orașului Nancy, că în el trăieşte, cînd atacă Franţa, nu
spiritul cine știe căror Împărați germani cari sar fi luptat ca,
Germani cu regii francesi pentru că aceștia erati Francesi, ci, cînd
Carol Quintul -se bate cu Francisc, cu Ilenric,se bate Burgundul
cu regele frances, se luptă elementul separatist renan împotriva
acelora cari aii realisat unitatea . francesă supt forma regală şi
cari caută să întindă această putere francesă căpătată şi unificată în felul acesta. Căci, într'adevăr,:
dacă Germanul din Carol
Quintul ar fi-avut de lucru cu regele Franciei, cînd. după el, puterea-l se împarte între Imperiu, pe care îl ica fratele,şi Spa
nia, pe care o ica fiul, ar.fi fost natural ca fratele să se lupte

împotriva Casei de Franţa, represintînd astfel. cine ştie.ce aspi-

rațiuni germanela Rin. Dar nu: acela: care duce lupta, care.
poartă greutatea şi sufere în tragedia religioasă, naţională, în
marea, tragedie omenească .care se -petrece pe malul Rinului, e
vegele Spaniei, pentru că, el moşteneşte de drept provincia aceasta:
de la gurile fluviului. EI e stăpîn -în Flandra, şi prin. urmare el

e acela care întră în drepturile și datoriile sale de moştenire.

-

Să urmărim întăiă, în spiritul el,-această luptă pentruca pe
„urmă să fie lămurită cealaltă parte, alianţa între Henric al II-lea,

şi între protestanții din Germania şi lupta Ţerilor-de-Jos supt
forma uceasta, a răsculaților pentru religie, împotriva lul Tilip

al II-lea.

|

|

În partea întăiii se va urmări deci ceia ce n'a fost spus
mal înnainte cu privire la lupta: pentru stăpînirea unul mal
al Rinului și a celuialalt, pentru dominaţia în regiunea mijlocie a
iluviului. În a doua parte sc va explica de ce regele catolic Henric
se aliază cu protestanții germani împotriva Împăratului catolic
şi în ce.legătură stă alianța aceasta a regelui. Franciei cu problema Rinului. În sfirșit Ja urmă se'va vedea care este însemnătatea pentru desvoltarea problemel renane a luptei care se dă
în Ţerile-de-Jos,. ce cuprind: acum şi Flandra şi Olanda și Jelanda, Gheldra, Brabantul, Limburgul, Luxemburgul, toate provincil. reunite.

de

Cusa

de Burgundia,

care

este

însemnătatea,

pentru problema renană a luptei ca:e se începe din not în Țerilede-Jos, acum supt înfăţişarea religioasă.
Căci supt înfăţişarea religioasă se ascunde: cova foarte bine
cunoscut, pe care-l: urmărim de o mulţime de vreme, adecă sen" timentul acesta de autonomie, dorinţa aceasta de viață proprie,
impusă de anumite condiţii geografice, de un anumit amestec
între năţiunile care stăpinesc de o parte şi de alta a Rinulul.
Prin urmare vom urmări caructerul renân și în alianţa lul Henric
al Il-lea cu protestanții din Germania și vom căuta acest caracter
-renan şi în răscoala, calvinilor. neerlundesi împotriva, autorității
lui Iilip al II-lea.
La 1552 se încheie între Ilenric al II-lea şi prorestanţii din
Germania un tratat pe care Francesil îl citează cu plăcere pentru o clausă, dintrînsul care vine în sprijinul pretenţiunilor lor; atit
de drepte şi de vil şi astăzi, asupra părţii din Lotaringia, perdută
la 1871. În ele intervine în-adevărun lucru de însemnătate mare
în ceia ce priveşte problema pe: care o urmărim. Tratatul în_“cheiat de Ilenric al II-lea cu protestanții din Germania, la 1552,
tratatul de la Friedenwald, cuprinde această clausă că. regele:
Franciei o să apere pe protestanții: germani împotriva Împăra-

tului, care, după ce avuse faţă de reforma lu Luther oatitudine .

nehotărită, catolic în suflet, mai puţin catolic în politică, a fost.
silit cîndva să iea- partea, catolicismului împotriva, protestanților
pentru că el ascundeati: supt declaraţiunile lor religioase scopuri

„politice ce loviaă în autoritatea lui. Drepturile

li sînt asigurate

protestanților germani, prin acte împărăteşti, prin edicta impe- .!
riale, concordate, păci religioase: Augsburg (1548, 1555), Passau
(1552), pe care Împăratul' le-a călcat; și drepturile: acestea
le va apăra regele Franciei. În schimb va lua o plată, şi
aceasta, va, fi anexarea teritoriilor de la Rin, care sînt încă de
- drept imperiale, cu toate că limba germană nu se întrebuinţează acolo: textual: „cu toate că limba germană nu se între-
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buinţează în acest teritoriu“. [i de ajuns să repoţi aceste
cuvinte ca să: înţelegi însemnătatea elementului noă care se
străvede printr însele. “Pînă, acum n'a, fost vorba, de naționalitate
în “Ținuturile renane. E și natural. De ce? Pentru că ovul mediu
e o epocă în

care

realitatea,

saă nu

se ține

în seamă,

sati are

'o valoare cu totul secundară. Nu eşti ce eştIî în adevăr, ci întăi
ce este

aureola,

istorică

care

ești

încunjurată.

Epoca

"modernă

însă, începînd din veacul al XV-lea, este: o epocă de realităţi.
Limba, ca şi numărul locuitorilor, întinderea, teritorială, va-.
loarea, militară, bogăţia tesaurului, însuşirile personale ale unuY
rege, acestea

nu sînt, autorităţi,

ci realităţi. Prin

urmare,

ca un

rege modern, ca un rege real într'o lume reală, vine Henric al II-lea ŞI - înseamnă teoria aceasta: Franța a luat-o Casa de
Franţa pentru

că. geopraficeşte. era a ei, pentru că naţionaliceşte

era a, ek şi un rege al Franciei are datoria de a lua tot teritoriul în care se vorbeşte franțuzește. Dar, dacă dincolo de margenile Franciei sînt Tinuturi care. vorbesc aceiași limbă, şi dacă
Imperiul păstrează, acele teritorii în puterea, unui - drept vechii,
medieval, de care un rege modern nu e dator să ţie seama, — .
profitîind de turburările religioase, el, ca om ce trăieşte în lumea,
nouă modernă, înţelege să- ŞI anexeze teritoriile în care se vor- :
beşte aceiași limbă pe care o vorbesc, aproape fără deosebire,
toță supușii regatului

frances.

Astfel Henric al II-lea arată în public gîndul lui de a cuceri
aşa-numitele „trei episcopate“, 'Toul, Metz și Verdun, pe lîngă
care se poate adăugi Cambrai şi Liege, principat episcopal, de
care s'a lovit dorinţa de sigură stăpînire unitară a lui Carol Cutezătorul ca, şi aceia a, lui Carol Quintul. Apoi, la Rin
— şi acesta.
este iarăși un lucru de care trebuie să ținem seama, —, pe lîngă,
formațiunile politice episcopale .francese, sînt şi formațiuni episcopale germane, care ali o politică proprie: Colonia, Maienţa,! şi Trâves
'saă iPrier. În întinderea el, regalitatea francesă 0 să, caute săiea
linia, episcopatelor francese, pentru ca mail tirziti să aibă în vedere pe cele germane, — politica Revoluţie! francese şi a, lui Napoleon: liga renană, regatul de Vestfalia; întemeiat de dînsul, şi
cîte alte creatiuni. trecătoare în 'aceăstă lume mijlocie, din punctul.
de vedere geografic, politic. şi naţional.
Si e natural ca Franța să, dorească a, lua aceste episcopate și” din alt punct de vedere: principatele eclesiastice nu mal sînt
potrivite cu timpurile noi: ori Vlădică orl prinţ; natural că acel
care apucase starea de lucruri din evul mâdiu era bucuros să
fie și Vlădică şi prinţ, dar vecinil aveai punctul lor de- vedere
recunoscut ca “drept, de spiritul noi; asemenea, teritorii trebuiati
să-și capete o rinduială modernă măcar. prin alții, dacă nu prin
ele înseși.

Trebuie să ţinem seama în acest capitol

nu

numai

de

ele-
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mentele care conduc lupta, ci şi de elementele mijlocii care ser:
vesc adese'orl mal bine ca să definească caracterul unel lupte
decit celelalte, care aii şi alte caractere ce ne pot înșela.
În lupta; Iul Carol Quintul cu Francisc I-ii se amestecase, provocînd războiul şi întrebuinţîndu-!, două elemente feudale, contele. de la Marek, care avea rosturile lui în regiunea, Rinului, Şi
acel conctabil de Bourbon, caro voiă să capete Tegatul Provenţel.
În fasa a doua vedem manifestîndu-se din ce în ce mal puternic,
întărindu-se pănă a ajunge o primejdie pentru regalitatea francesă, Casa de Guise, care merită din punctul nostru de vedere
oarecare atenţie. Această Casă veche e de origine lotaringiană,
şi anume cel d'intăiă Guise, Claude de Guise, care a fost întrebuinţat în războaiele francese, nu e decit un fiii mal mic allul
Ren6 de Vaudemont, ducele Lotaringiel, care a împiedecat pe
Carol Cutezătorul de a, lua Nancy, acela, care a chemat pe Svi-.
țeri, care prin el l-a biruit şi i-a adus moartea, păstrînd şi may
departe Lotaringia. Din Ren6 de Vaudemont, de la persoana lui,
pleacă şi Casa care domină în acest Ţinut "curat 'frances, pănă
în veacul al XVIII-lea, pănă în timpul Jul Ludorie al XV-lea.
Regele Franciei, avînd nevoie de dînsul, ridică comitatul de Guise
„la însemnătatea de ducat. Pe de altă parte această familie, extraordinar de bine înzestrată, avînd întrinsa două feluri de însuşiri, însuşirile cavalerești ale ovulul mediu, pe de o parte, şi,
pe de alta, însuşirile de îndărătnică, pătrundere, de stăruitoare
intrusiune a familiilor conducătoare ivite la începutul timpurilor
moderne, ajunge prin îndrăzneală,- răbdare, diplomaţie calculatoare, să-şi capete rosturi mari pe lume. Cînd e vorba de luptă
perfecti cavaleri, cînd :nu e luptă, lucrează mal departe: omul
modern, care sapă supt pămînt, ca la momentul oportun să iasă

la, suprafaţă cine ştie unde. Casa, aceasta de Guise izbutește, în
sfirşit, să capete prestigiul regal prin faptul că una din surorile
lu Francisc de Guise din a doua jumătate a, secolului al XVI-lea
ica, în căsătorie pe regele Scoţiel: Maria de Guise, sai Maria de
Lotaringia,—căcl aceştia, vorbiai cam des de Lotaringia, parcă ar
fi arătat dorinta lor de a scoate pe mal marele lor de acolo și
de a i'se substitui pentru a face în stil larg'o. mare politică
lotaringiană în dauna Francie. Va să zică Maria, de Lotaringia
iea pe “regele Scoției şi fata, lor nu e decit vestita Maria, Stuart,
caro e astfel nepoata Guisilor. Şi. familia de Guise, după moartea,
regelui Scoției, cînd Anglia ar vrea să iea pe această, tată, —avea
8 anl cînd se ivesc petitoril englesi —, familia mamei 'iea pecopilă și o mărită după Francisc. al Il- Jea, regele Franciei.
În vremea

aceasta apărea

mişcarea

calvinistă

în Franţa, por

nită de la un filosof de cabinet, pedant, provincial, care făcea
metafisică despre „graţia“ şi diseraţia divină, dar care nu era
un

om

popular,

un

agitator,

un

ret oluţionar, “Intro

societate în
12

care lipseşte elementul activ, nervos, poţi să arunci cea mal teribilă doctrină, revoluţionară. fără să se schimbe întru nimic ordinea, lucrurilor,

dar într'o

societate

răi

formată, neastîmpărată,

cea mai blajină, teorie se traduce imediat în revoluţie: o dovadă,

-de faptul cît de puţin înseamnă
'de fapt oamenii conducători
faţă, de cellalți. Orice ideie, la urma urmei, valorează în viaţa,
omenească,

nu prin

ea însăşi, ci prin

interpretarea,

pe care

i-o

dă societatea, în mijlocul căreia s'a ivit, aşa încît se poate întîmpla ca o doctrină de liniște să provoace o revoluţie şi alte
ori o doctrină revoluţionară să nu tulbure liniştea, unel societătă. Doctrina, calvinistă a fost la început o simplă interpretare
filosofică a rosturilor religioase, cînd însă această doctrină a găsit lumea pregătită la tulburări religioase, atunci, nu omul, ci
oamenii aă provocat tulburările cele mari din Franţa.

Casa de Guise

apare

atunci ca să-și facă socotelile politice.

Guisil provoacă atitea mişcări împotriva. regelui Franciei FHenric
al III-lea, iar regele Franciel provoacă asasinatul ducelui Henric de
Guise (1588)î. Un trate şi unchii al Guisilor, Carol, a fost proclamat întrun anume moment rege al Franciel, rege cu adevărat
catolic de Liga catolică împotriva pretendentulu! care va fi Henric
al IV-lea. Carol de Guise a fost însă o personalitate slabă supt
toate raporturile, şi logica fireascăa, lucrurilor a hotărît împotriva lui Carol al X-lea. Rolul istoric al familiei încetase. Potolind prin conversiunea sa urile religioase, prin vitejia şi purtarea
lui prietenoasă urile personale, Henric al IV-lea dă Franciei din
noi unitatea politică de care fusese lipsită prea multă vreme.
Învinșii vorbiai— am zis— des de Lotaringia şi aveai ade-

renți mai ales în anume părți ale Franciei; prin urmare n'ar greşi

cineva mult cînd ar vedea în acești oameni cari aii fost în stare
să, ridice un rege contra altui rege, supt numele catolicismului
“în aparenţă, în folosul ambiţiunil lor în fond, continuatorii ten-.
dințelor separatiste în Franţa. Deci o tendinţă separatistă pe

vremea,

lui Francisc

I-ii: urmăreşte

conetabilul de Bourbon, o

tendință separatistă, pe vremea aceasta, o represintă Casa, de
Guise,. lotaringiană.
Francesil aă luat cele trei episcopate, şi oştile lor ati apărut
în acele locuri ale Rinului german, care rechiamă în mintea;
noastră amintirile războiului dela, 1370-71: Strasburg, Wissenburg,
Luxemburg, al cărui nume a intervenit, înnainte de războiul
acesta, în negocierile dintre Napoleon al III-lea şi Bismark.
Acum o armată germană se înfăţişează ca să iea episcopatele.
Armata aceasta cuprinde excelentele contingente militare spaniole.
de supt vestitul duce de Alba, calăul cel mare din Ţerile-de-Jos,
ucigătorul Calvinilor; acesta se găseşte şi el în armata lul Carol
Quintul bătrîn care asediază Metz: cu 320 de ani înnainte de ves: Unchiul

săii Francisc

fusese ucis la 1563.
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titul asediu al cetăţii în timpurile noastre, Carol Quintul cu cântingente germane și spaniole se înfăţişează la Metz și dă lupta
pentru viitorul Lotaringiel. Asediaţii însă au putut să resiste
multă vreme, şi Carol, podagros încă de la 40 ani, neputîndu-şi
mișca mânile şi picioarele decit cu dureri mari, se retrage cu
vorbele pe .care le găsiţi orlunde: „Se vede că norocul, ca şi femeile, ţine mal mult la regi! tineri decit la Împărații bătrîni“.
Retragerea din Metz este în acelaşi timp şi părăsirea programului politic pe care şi-l propusese.
_
Trec numai citeva luni -de zile după aceasta, se duce. la
Bruxelles, şi abdică (1554). Izbutise, ca o slabă compensație, să
ica dela Francesi cîteva, teritorii! din regiunea de Nord-Osi, dar
prin Metz regele Francici căpătase însăşi cheia Lotaringiel.
„ Din momentul acesta, al luări! oraşelor Metz, 'Toul şi Verdun,
Lotaringia trăieşte din graţia, regelui Pranciei, pentru că ea nu-l
supără printro acţiune politică proprie. De alminteni, cînd acesta
a luat episcopatele, a, mers peste teritoriul ducelui de Lotaringia:
ca şi prin tara lul. Lotaringia este astfel numa! o ţară tolerată,
poate și din motivul că ca cruța Francesilor o vecinătate germană.

o

iu

La 1550, după un marş neizbutit al Francesilor împotriva, ora
şulul Bruxelles, se încheie armistițiul de la Vaucelles şi după
armistițiu urmează marea biruință, spaniolă de la Saint-Quentin,
care rămîne însă fără urmare, aurind numal retragerea regalității
spaniole din regiunile renane. După acest frumos apus de soare
al stăpîniril burgundice a Habsburgilor. în aceste regiuni, se
încheie tratatul de pace de-la Cateau-Cambresis, în 1559, care
recunoaşte noua situaţiune la Rin.
E
i
În lupta, care se poartă între Henric al Il-lea şi vecinil să
habsburgic), are un rost şi Savoia. Am văzut-o anexînd anumite
teritoril vecine, am văzut-o făcînd politică englesă întrun anume

timp şi în alt timp politică francesă. În vremea aceasta Savoia are

instinctul primejdiei ce vine din partea Franciei şi face hotărit
politică imperială. Cei dor duc ar'Savoi! în vremea, aceasta, Carol şi Filibert-Emanuel, sînt un fel de general! a! Împăratului,
care-l întrebuinţează pentru a-și „acoperi Italia împotriva Francesilor, cînd e! căutau, în dauna lul, să-și fixeze granița de Sud„_Ost. Conflictul s'a terminat abia în timpul nostru, prin aceia că Na„poleon al Il-lea, ajutînd Casa de Savoia. să creeze Italia, a căpătat, în schimb, cu multă durere din partea celor mai multi Italieni, Savoia francesă, dar această luptă o întîlnim încă din
veacul al XVI-lea. Pentru a reţinea pe principil aceştia, a! Casel de Savoia în alianţa Imperiului, Împăratul întrebuinţează şi

alianțele de familie: sora lui Carol Quintul,

guvernatoarea, Ţeri-

lor-de-Jos în timpul lipsei lui Carol din ţara aceasta, Margareta,
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e soția lu! Filibert de Savoia !.. Precum,
al XV-lea,
alianţa ci
alianţe - de
războinică
Să mai

în veacul al XIV-lea şi

Franţa întrebuința principese francese ca să ţie în
Savoia, tot așa în veacul al AVl-lea se întrebuinţează
familie pentru ca Savoia să meargă în discutarea
a, problemei renane de partea Casei de Habsbure.
adăugim și un ultim element, care şi el folosește: Casa

de Savoia, rivneşte odată, toată Provența. Această Casă, care va

izbuti să tie Casa regală. italiană, fiind aşezată la hotarele între
două lumi naţionale, pentru moment nu-şi îndreaptă atenţia, către
Răsărit, ci i se pare că va: putea căpăta mal uşor titlul regal
orientîndu-se spre Apusul acesta, frances. Are Chambâry, Nizza, şi
în împrejurările acestea trebuie să se gîndească la rotunzirea
în părțile Franciel.
Casa, de Franţa va, răspunde mai tărziti printr:o mare lovitură,
la, sfirşitul veacului al XVI-lea, supt Henric al IV-lea, “care se
amestecă şi în rosturile marchisatului de Saluzzo şi reuşeşte să,
smulgă din posesiunile francese ale Savoil Valromey, Bugey şi
cîteva, teritorii vecine, ajungînd la granița Rhânului.
Cînd vorbeşte cineva. de Reformă, își închipuie imediat numay
o mișcare germană: reforma, lul Luther. Luther a studiat cărțile
sfinte şi a ajuns la părerea aceasta: că ele sînt falsificate, prin
urmare că trebuie adus creştinismul la forma, lui autentică, aceia,
care i-ar cere să se: razime numal pe Testamentul Vechiă şi Noi.
Ce ai zis Sfinţii Părinţă vine în rîndul al doilea, şi nu se pot
sprijini pretenţiunile papale de dominație a lumil pe autoritatea
„lor. Atunci, Luther, profesor de Universitate germană, oarecum
în margenea specialităţi şi chemării, a drepturilor sale, începe
discuţiunea, pe această temă, ȘI-ȘI aduce aminte de la un timp,
ceia, ce ştia foarte multă, lume, că Papa-e un om stricat, deşi
Leon al X-lea nu era mal stricat decit ceilalți dinnaintea, lu
Luther, căci a comandă lui Michel-Angelo şi lui Rafael statul şi
tablouri este un fel mai delicat de a fi conrupt decit acela al
Papei Alexandru Borgia care prefăcuse în odă! de petrecere desfrînată și de continui scandal locuinţile Vaticanului. Deci pe această

îndoită basă: întăi că trebuie să se razime creştinul numai pe

cuvîntul lui Dumnezei, şi nu pe autoritatea Sfinţilor Părinţi, și,
al doilea, că Papa este un om desfrinat şi că Biserica trebuie să
fie curăţită în rosturile ci naționale, a început reforma. .
O mişcare pur germană, deci; ba încă li sar întîmpla, multora”
să zică: iată chiar caracterul german care se vede în această mişcare: de o parte latinul, deprins să se supuie autorităţii: fără individualitate, fără spontaneitate, spirit. critic mal slab; pe de
altă parte Germanul, om de credinţe intime, capabil de a-şi întrebuinţa toată voinţa pentru a afirma un adevăr care-l stăpi"1 De aceia fiul lui Filibert($ 1504) poartă numele lui Carol Quintul.

-
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neşște toată fiinţa. Teoretic, e 'o foarte frumoasă oposiţie a tendințelor de rasă.
Martin Luther a fost un om foarte cum se cade, învăţat,
energic, stăruitor, un admirabil cap pătrat, răzimat pe umeri tot
pătraţă, totul corespunzind quadratului moentalităţii sale, care,
pornită întrun sens, a mers aşa pănă la sfirşit. Națiunea, germană trebuie să-l fie foarte recunoscătoare. că a tradus așa de
frumos Biblia în nemţeşte. Aşa de mari sacrificii n'a făcut însă:
după ce sa pus răi cu Biserica romană, a fost găzduit în deosebite castele ale nobililor cari primiseră părerile lul. Eroi însă
în sensul jertfitor al cuvîntului, poate că nu e atita. A luat o
călugăriţă şi s'a cununat cu dinsa, aşa încît şi-a avut și gospodăria de bătrineţă. Deci nu e casul lui Huss, care a murit pe rug,
al lui Wicleff, prigonit, în sărăcie, pănă la sfirşitul zilelor lui, de
i
excomunicația Biserici.
Şi aici însemnătatea cea mare a avut-o spiritul societăţii în
care sa aruncat sămînţa ideilor. Oamenii mari pregătesc, dar un
şir întreg de oameni! mari trebuie să fi pregătit o societate spre
o transformare radicală prin acţiunea ce se va face, atunci
numai, iarăşi de un om marc, care se iveşte la timpul lui. Prin
urmare cine a pregătit terenul, cine a făcut pămîntul bun de
hrană pentru ca Luther să poată arunca în anume moment cu

folos sămînța lui revoluţionară?

Regiunea renană, regiune
schimbului de idei.

|

cu însemnătate mare și supt raportul

Încă din vrem! foarte depărtate în regiunea renană întîlnim
o pregătire a reformel. Dacă urmăreşte cineva precursorii, locurile unde ai predicat, vede că regiunea în care at avut mai
mulţi aderenţă e aceasta, care pleacă de la gurile Rinului, scoboară tot cursul apei şi ajunge la Nordul Italiel. Prin urmare
din: Nordul Italiei pănă la gura Rinului e o întreagă regiune,
mai nervoasă, mal sensibilă, poate din causa, agitaţiei comerciale
şi politice necontenite, mal ales supt raportul conştiinţei populare.

Aici bate une ori vîntul

oraşelor

italiene aplecate spre schim-

bări, alte ori cel din Anglia, care a tost totdeauna în evul mediu

străbătută

de curente

mentul; înriurirea
Astfel, în veacul
religioase care se
căutată, pe lingă

revoluţionare din

care a ieșit și Parla-

francesă nu lipseşte nici ea.
al XIV-lea, vedem apărînd un fel de confrăţi!
despart de Biserica, oficială. Originea lor trebuie
acţiunea creatoare a unor personalități, şi în

mişcarea de idei a Italiei. Acolo marele şi bunul sfint Francisc

de Assisi, care trăia în adevăr în lumea lul Dumnezei, vorbind
cu oamenii umili şi cu dobitoacele nevinovate, un începător al
misticismului sentimental în viaţa catolică, n'a predicat, prin
scris, cuvinte şi exemple, fără folos. În faţa Biserici! catolice, de

funcţionari,de poliţişti, de

demnitari bisericeşti, de risipitor şi

—
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stricață, se ridică sfintul acesta care vrea să aducă din noi pe
pămînt pe Hristos, care e numai bunătate şi iertare, înțelegere

a celor mal mici și ma! neînsemnați de pe lume.

De pe urma mișcări! Sfintului Francisc începe: „Ordinul cerşitorilor“, cari sînt călugării franciscani fără casă și masă, cari
bat la toate uşile şi cari, pe calea aceasta, cîştigă cele de nevoie

pentru

întreţinerea. lor. Apol

așa-numiții

Fraticelli,

„frăţiorir“,

cum li zicea, poporul cu simpatie. Dacă ţeranul avea într'o strachină puţină făină, o împărția pe din două cu „fraticello“, care
venia sărac, desculţ, cu capul neacoperit, încins la brii cu o
frânghie, şi atingea, cu piciorul însîngerat pragul unei colibe, cerînd să fie primit. Nu se poate spune cît de mult aînriurit predicaţia acestora, asupra poporului, cît de mult a lucrat marele
exemplu de sărăcie și lipsa de orice ambiţie şi tendinţă lumească
a Fraticellilor la crearea, une! conștiințe populare în timpurile

moderne. O nouă Biserică răsăria, în faţa celorlalte, şi cea veche

n'avea, curagiul să o fulgere. Biserica sătulă se temea, de Biserica,
|
E
flămînaă.
Și, cind din Nordul Italiei pleacă asupra Germaniei apusene,
renane curentul fraticellilor, din Nordul flamand vine acela al Fra-

tilor Vieţii Comune, cari trăiesc laolaltă, n'a nictun fel de avere

personală, ci împărtăşesc totul, hrană, casă şi locuinţă. Aceleași ,
elemente: sărăcie, umilinţă, iubire a poporului, predicaţie pentru
cel simpli, înlăturarea mijlocirii preoţilor. Avîntul credinţii voii
să se ridice drept către Dumnezei fără vama preotului: fraticellii ei înşii erai așa de puţin preoți, servind mal mult ca un
ferment pentru conștiința individuală! Pe de altă parte, din Franţa,
războiului de O Sută de ani, din Franţa sfășiată de lupta dintre
Burgunzi şi Armagnaci, din Franţa cotropităde străini, în care
oficialitatea se arată neîndestulătoare să apere teritoriul regal
și viitorul. naţional, din Franţa aceasta, unde apare pentru mîntuire, nu un mare general ori un dibaciti bărbat de Stat, ci păstoriţa Ioana d'Arc, vin influenţe care corespund cu celelalte.
Ioana d'Are e doar şi ea, înlocuind oficialitatea pe care o desprețuieşte și o face răspunzătoare pentru toate relele, înfăţișătoarea întrun fel blind a anarhiei populare pe care o înseamnă
şi mișcarea Fraţilor Vieţii Comune, a fraticellilor.
De alminterea, alături de toţi acești renovatori religioși populari, întîlnim şi predicatori teoretici, cari scrii cărți frumoase
latinești ca să dovedească lucrurile pe care în formă sentimentală populară le exprima ceilalți. Aşa e în Franța Philippe de

Mezitres, aşa e autorul

acea carte admirabilă de

anonim

al „Imitaţiei Vieţii lui Ilristos“,

comunicare

directă a, suiletulul ome-

nesc cu Dumnezei, tradusă în toate limbile, — şi în a, noastră,
întro vreme cînd așa, cova se putea, crede folositor. Şi să adău-

gim pe „flagelanţi“, cari străbăteati tocmat regiunile renans Şi italiene bătindu-se cu bicele pănă la sînge, umilindu-se, căzind în

—
genunchi.
populară
Atunci,
pentru o
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Şi ce înseamnă toate acestea, decit o mare mişcare
către reforma, creștinismului? .
.
cînd a venit Luther, el a găsit astfel terenul pregătit
asemenea mişcare. În adevăr, în regiunile renane a și

în părțile

găsit multă ascultători,

westfalice, de

unde a pornit

mişcarea ânabaptiştilor, uc Toma Miinzer, cari se boteza
oară la, maturitate. Mişcarea a fost însă înnăbuşită în

a doua
anume

'Tinuturi de la mijlocul Rinului. În Colonia. şi astăzi triumfă catolicismul biruitor; Alsacia o uri Ținut de pur catolicism, fanatic
aproape. Dar reforma a, biruit în două locuri: la Sviţerii, unde,
predicînd independent, a apărut Zwingli, care a început altă mişcare de reformă, împărțind pe ar lui în două tabere; simplu popă
de sat, în legătură vădită cu tendinţa populară pe care am arătat-o şi care în mare parte a fost străină acţiuni! personale a,
profesorului, a teologului, a filologului, a eruditului Luther. Sviterii sînt ţeran! gata de războiu pănă la sfirșit, ca plăieșii noştri,
ca apărători! teritoriului nostru de la munte pe. vremuri. Un

preot de sat cîştigă în citeva oraşe și sate destul aderenţi ca să
poată îndeplini un lucru aşa de mare ca transformarea religioasă
a unei eri întregi.
Pe de altă parte, reforma lui Calvin, a treia formă, stăpîneşte
în regiunile de la gurile Rinului de supt Casa de Burgundia. Dar

și în anume din regiunile suabe observăm

ceva care contribuie

să afirme încă odată individualitatea; politică a regiunilor renane. Cind Francisc I-iă a vrut să fie Împărat în Germania, el
s'a adresat şi la așa-numiții Raubritter, cavaleri prădalnici ce
se opleşiaii în castelele de pe malurile Rinului. Și acum Rinul
e mărgenit de castele care samănă cu rămășițele, cu scheletul
unui animal ce a murit de atîta, vreme, o scoică tare din care

fiinţa, vie a dispărut

de

mult.

Şi acum puternice ziduri vechi

amintesc castelele unor cavaleri aproape independenţă între Francesi şi Germani. A fost pe vremea, aceasta unul vestit, care a

scris şi memorii, din. care iarăşi se vede

cum se desfășură ca-

racterul cavaleriei renane doritoare de independenţă: Franz von
Sickingen.
Şi cine conduce militar lupta în 'Ţerile-de-Jos împotriva, lul
Filip al II-lea? Oare oamenil din popor, orăşenil? Nu, ci, pentru

a, apăra, aceste provincil amenințate de tendinţile de unitate şi

uniformitate absolutistă, ale legalităţii spaniole, proprietara ţerii,
răsar elemente nobiliare din aceste regiuni renane. E un prinţ
de Nassau, de Oranje (Orange), Gulielm Taciturnul, „le taiseux“,
al contimporanilor?, unul care spune numai ceia, ce vrea el, discretul. Guliolm de Nassau, poartă titlul de Orange alunul principat frances care a aparţinut Casei de Châlons, cu un rol în-

semnat în veacul al XVI-lea, şi trece
1 Lavisse şi Rambaud, V, p. 182.

apol la Casa aceasta de
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Nassau, una din Casele vestice germane, care a dat şi Împărață într'o vreme. În rolul săă mare, nu e ceva din reminiscen-

ţele imperiale ale familiei? Dar, chiar în Țerile-de-Jos cine începe

răscoala ? Unul care luptase odată. cu credinţă pentru regele
Spaniei, Egmont, eroul cunoscutei tragedii a lui Schiller, care
nu e,—fiind urmaş al ducilor de Gheldra —,ca şi Horn (Hornes),
tovarășul săi de silinţi, de moarte şi de glorie, — castelul său
— decit represintantul cavaera lîngă Lige şi ţinea de Brabant
cari se găsesc între lumea
Rinului
cursului
mijlocul
lerilor de la
francesă şi cea germană şi cari joacă un rol potrivit cu această

|

situaţie dublă, ambiguă.

Lupta, 'Ţerilor-de-Jos pentru credinţa lor luterană durează pănă,
la începutul veacului al XVII-lea, pănă la, 1609; armistițiul definitiv se încheie numai atunci. Deci de la 1560 și pănă în secolul al XVII-lea se luptă împotriva soldaţilor-calăl şi a judecătorilor ducelui de Alba cu tribunalul lui de sînge. Miile de oameni

trimiși la eşafod n'a a face: provinciile, mal ales cele răsăritene,

care ai trecut la noua conştiinţă religioasă, se string tot mai
mult între dinsele, și Casa domnitoare de Spania rămîne în urmă
stăpînă numai în provinciile de Vest, de limbă francesă. Cele de
limbă olandesă se unesc tot mai solid unele cu altele, se în-

„tăresc tot mal

puternic

milităreşte, şi izbutesc

să

rămiie un

factor independent.
|
„Ai luptat odată împotriva regelul Franciei: acum nu mal e
primejdie din acea parte, şi așa de puţin se tem de Franța, încît
chiamă pe ducele de Anjou ca să-l apere împotriva Spaniel. Ai
luptat împotriva tendinței germane de a-și întinde stăpînirea,
aici, şi acum a venit vremea să ducă lupta împotriva lui Filip
al II-lea, apărătorul catolicismului şi absolutismului, care crede
că poato să stabilească la gura Rinului o simplă provincie spaniolă. Atunci provinciile care biruiseră cotropirea regalității francese, ambiţiunile Imperiului german, provinciile acestea ai ajuns,
la, stîrşitul veacului al XVI-lea, să scape de cea mal mare pri-

- mejdie care le ameninţase vre-odată.

Provinciile

de limbă

ger-

mană, Olanda, Zelanda, Frisa, Gheldra, Utrecht, Over-Yssel şi Groninga ati rămas ca Stat deosebit, iar cele din Apus primesc quasiregalitatea archiducelul Albert, fiul Împăratului Maximilian al
Il-lea şi soţul Isabelei, fiica lut Filip. Această înseamnă că regalitatea spaniolă a pierdut pentru absolutism și catolicism provinciile apusene: din acestelalte provincii se va face întrun viitor
mai depărtat Belgia timpurilor noastre. Pe urmă vor veni tratatele din Vestfalia, la, 16-18, care vor recunoaşte că regelo Spanici a pierdut orice drept de stăpînire asupra provinciilor olandese, care sînt acum Republica Statelor-unite neerlandese. Vechea Olandă găsise, după mari jertfe, o formă politică menită să
rămiie pănă în zilele noastre.

LECȚIA a XV-a.
Războiul

În ceia, ce priveşte studiul
col d'intăiu

an! al veacului

de Treizeci

problemei
al XVl-lea

de ant.

noastre
sînt

mult

o să găsiți că
mal

putin

in-

teresaţi. Şi, chiar în ceia ce priveşte istoria Terilor-de-Jos, de la
o bucată de vreme se observă o scădere. Un asediu, cum e acela
din Ostende, care ţine trei ani (1601-14), e foarte interesant din
punct de vedere tehnic, dar arată o slăbire a energiei războiului
din partea acelor cari atacă. La, sfîrşitul veacului al XVI-lea, se
observă şi la ei o vădită: slăbire, o aplecare către concesiuni,
căcl ce alta este aşezarea în regiunile rămase supt Coroana
spaniolă a celor doi arhiduci cari au mînă liberă la gurile Rinului? De la tendința lui Filip al Il-lea de a relua şi partea
prefăcută în republică liberă şi pănă la crearea acestei “Quasiautonomii

şi la lăsarea

cu viața

ci proprie

a Olandei e oarecare

deosebire.
Pe do altă parte, ne miră un lucru: se discută chestiunea
aceasta a gurilor Rinului de Habsburgi! spanioli ca de niște propriotari, căci regii din timpurile moderne ajung să fie un fel de
proprietară al Tinuturilor lor: oameni și lucruri, toate
li aparţin. În
ceia, co priveşte însă anume drepturi superioare, anume eventualităţi de moștenire, e interesat şi Imperiul. Dar fratele lut Carol Quintul, Ferdinand (1556-64), de ce nu poartă interes lucrurilor renanc ? Dar fiul săi Maximilian (1561-76) şi nepotul do fii
al lui Ferdinand, Rudolf 1576-1612), contemporanul lui Mihai Viteazul, de ce aceștialalii doi Împărați nu se interesează în rîndul întăi: de afaceri renane? .
Şi ar mai avea încă un drept să se amestece: Carol Quintul
a căutat să apropie cît se poate mal mult posesiunile lu de la
gurile Rinului de Imperiu, nu fiindcă ar fi ţinut strașnic la Imperiu, căci am spus că a rămas Burgund ca limbă, ca apucătur!

—
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ca mentalitate, pănă la sfîrşit. El are alt punct de vedere: săle
poată apăra astfel mal bine împotriva Franciei. De alminteri
chiar numele pe care-l dă provinciilor acestora arată cît era de
burgund

în toate

concepţiile

sale; le

numeşte

„Cercul

de Bur-

gundia“. În veacul al XV-lea se făcuse planul de orpanisare nouă
a Imperiului, împărţirea lul pe cercuri. Prin urmare se crează
un cerc noi, de Burgundia, care e supt paza Imperiului. Impe-

riul are în acest cerc exact

aceleași drepturi ca și în cercurile

celelalte, unul teoretic: nici în cercurile celelalte Împăratul nu e
doar stăpîn, ci numar supraveghetor. Si atunci, încă odată, de ce
Împăratul nu se amestecă în războiul îndelungat de la gurile Rinului, care ai și pentru dînsul o importanţă aşa de mare?
Casa de Austria, din momentul ce ica în stăpînire Ungaria, şi
numai din acest moment, are două fronturi pentru acţiunea, sa.
Sar părea că le-a avut şi înnainte, dar în alte regiuni: frontul
spaniol şi trontul german pe: vremea lul Carol Quintul. Despărțirea, de Spania e astfel un avantagiu pentru Imperiu, care nu
mal trebuie să se îngrijească de Mexic, de Peru şi de teritoriile
americane; despărţirea slăbește, ce e drept, şi po Filip al II-lea şi pe
Ferdinand, dar ea este în fond 1nai bună şi pentru unul și pentru
altul. Filip al Il-lea își are în adevăr rosturile lu hotărite, şi un
singur lucru îl may încurcă: afacerile comitatului de Burgundia
și ale Flandrei, fără nicio legătură cu Spania: pe ce cale sucită
Și învîrtită, cu cîte concesii în dreapta și în stînga, bietul om
poate să capete legăturile lu! cu Țerile-de-Jos atîrnînd de Spania!
Doar din Italia își poate face un drum de-a lungul Rinului încheind
fel de fel de tratate pentru ca trupele lui să poată trece și să
ajungă la, gură, căci pe apă nu se putea gîndi să trimeată trupe
îndestulătoare în Flandra, cu starea navigaţiei pe vremea aceia.
„Prin urmare, din punct de vedere spaniol, este o lămurire, dar
din punctul. de vedere imperial w'ar fi o lămurire și nai prielnică? Nu există în ceia. ce privește Imperiul greutăţile pe care
tot le mai găsim aici. Imperiul se înfăţişează ca o mare masă
în Europa centrală. Dar Împăratul Ferdinand de Austria, este în
același timp şi rege.al Ungariel şi rege al Boemiei prin tratatul
de încuscrire și moştenire reciprocă pe care l-a încheiat Casa
de Austria la începutul veacului al XVI-lea, cu dinastia care se
stîngea în Ungaria; aşa încît, după ce Ludovic al Ungariei piere

în lupta

cu "Turcii la Mohics şi Ungaria,

se sfarmă şi moșteni-

torul săi .ungurese nu poate să sc așeze decit în Ardeal,—loan
Zăpolya —, cea mai mare parte din provinciile ungurești trece
la Casa, de Austria. Ba are Ungaria de Nord, cu Pressburg, Caşovia, Leutschau, etc., Ungaria de Vest și Ungaria de Sud, Croaţia,

și teritoriul

de la Sava, Drava, Dunăre în legătură cu dinsa.

Acum, chiar dacă teritoriul acesta l-ar fi stăpinit liniștit Împăratul, şi încă ar fi fost împiedecat pentru politica lui renană de

interese mari în teritorii atît “de depărtate.

Pe

lîngă

ele

sînt

—
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doar altele în care Ungurii înşil opun resistenţă planului de cotropire. Dacă esto o nație grea de stăpiînit, aceia e evident a
Ungurilor: toți cari ai avut a face cu dinşii, ştii aceasta. Ungurul e grei de purtat în spate, dar e mult mal grei.să stal în
spinarea lur. Prin urmare Împăratul avea nesfirșit de multe groutăți: supuși! săi unguri aveati privilegii încă din secolul al XIII-lea:
Bula de aur, dată -de regele Andreiu al Ill-lea, şi, pănă să scoată
Împăratul un galben dela dînşii, cra nevoie de muncă grea. Trebuia să ţină scama de atitea şi atitea forme, ca nu cumva sfintele libertăţi ale Ungariei să fie călcate. Apol mal era ceva: dacă
nu li plăcea Ungurilor de Împărat, era 'Turcul alături, foarte bu-

curos să intervie în afacerile ungureşti. Şi nu era numai Turcul,

dar era principele Ardealului, loan Zâpolya, care-și zicea rege
al Ungariei, ca și fiul săi: numai Bâthoreştil de pe la 1570 înnainte, numa! această dinastie nouă şi-au zis simplu Principi al Ar-.
dealului: toţi ceilalți se considerau ca regi ungurești ca şi lerdinand şi se lupta la Poartă pentru ca Turcii să-i recunoască
pe dinşii, iar nu pe Ferdinand. Prin urmare, îndată ce Ungurii
ar fi fost nemulţămiţi, se treziau stăpînitorii Ardealului, în războii aproape necontenit cu Imperialil. Şi dincolo, în Boemia, trăia

amintirea lul Ion IHuss, a războiului naţional al ostaşilor:cehi îm-

potriva Germanilur, al cereticilor împotriva catolicilor, şi Boemia,
era și ca, împodobită, cu atîtea privilegii, încît nu se putea mişca,
cineva de ele. Două mari şi strălucite încurcături erau astfel
pentru Casa de Austria Ungaria şi Boemia.
Dar ma! era ceva: Turcii pe vremea lui Soliman-cel-Măreţ
nu-și fixaseră încă hotarele. Vorbiaii într'una de luarea Beciului,

— a Vienei — şi chiar de a „Mărulul Roșu“, care pentru

dinşii

e Roma. Odată ce Sultanul nu cunoaşte margeni stăpînirii Iul,
„Casa de Austria trebuie la fiecare moment să stea în apărare.
Soliman a făcut o serie întreagă de expediţii tinzind spre Viena,
și a ajuns la 1529 sub zidurile ci chiar, încercînd să o cucerească. Avea un Paşalic la Buda, mal întemeia altul la Viena, şi
toată, Germania ar fi fost în atîrnare de dinsul.
La Turci însă, între gloria cea mai mare şi decăderea cea mal
caracterisată, nu e nimic la mijloc. Pentru că totul atîrna de
persoana Sultanului. Cînd era el activ, după datinile care voiaii

ca de Stintu-Ghecrghe să plece la războiă şi de Sfintu-Dumitru

să se întoarcă acasă, stînd numal iarna la Constantinopol, Împărăţia turcească mergea: foarte bine, dar s'a întîmplat că fiul
lui Soliman,

Selim,

a fost slab.

A

trăit

în -petreceri

şi lenovie;

„pe urmă & venit fiul lui Murad, şi mal incapabil, un biet epileptic. Întrase epilepsia în familia Sultanilor, şi a fost un şir întreg de

bolnavi,

de nebuni

în dinastia

lui Osman.

Prin urmare, încă de pe la jumătatea veacului al XVI-lea erai

acum Sultanii cari stati acusă, şi faptul
“din Constantinopol,

acesta că nu mal iese

scade pe jumătate rostul Împărăției. Atunci”

—
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firește că moștenitorul Coroanei. ungare caută să-şi recapete.
ceia, ce pierduse. Prin urmare începe un războiii de ofensivă
împotriva, 'Purcilor, care-și găsește sprijinul în alte două fapte din
istoria universălă pe care le indic numai! deocamdată.

E întăiă

încercarea,

de cruciată

nouă la sfirşitul veacului al

XVI-lea. Şi anume iată de ce: Prin Reformă,. Papa a pierdut
multe. teritorii. A încercat la început să aducă înnapol în sînul
Bisericii singure-mîntuitoare pe protestanții aceștia, cari însă nu
S'ai lăsat recuceriţi. Atunci, neputînd să aducă po protestanți în
sînul Bisoricil singure-mîntuitoare, s'a gîndit, Papa și la alte popoare care să înlocuiască pierderile pricinuite de desertările protestanţilor. Între aceste popoare am fost și noi, ereticii, schismaticil din Răsăritul Europel. Papa a început să ni dea o impor-

tanţă pe care nick cînd. înnainte

nu o dăduse

lucrurilor ce se

„petreceaii în Orientul european. Planul a, fost ajutat şi de propaganda iesuită: să cucerească Împărăţia turcească, să scape pe
Sirbi, Bulgari, Romîni, în același timp de robia materială tur"cească şi de robia sufletească a schismei ortodoxe, era programul. Prin urmare tesaurul pontifical a început să fie generos.
Iarăşi plecati steaguri, săbil împodobite şi bani. de aur din Roma
pentru cine ar fi luat asupră-și lupta împotriva, Turcilor. Banil
ali fost dată lui Sigismund Bâthory, contemporanul lut Mihai Viteazul în Ardeal, şi s'a dat, fireşte, într'o măsură mai mare, cu
toată dărnicia, lul Rudolf al II-lea.
Mai era apol încă un lucru, căci spuneam că do! factori al
ajutat ofensivei imperiale în Răsărit: celalt factor a fost revenirea la, conştiinţă a popoarelor supuse. Nu putem întrebuința
alt termin decît acesta: popoarele cucerite de Turci aă'rămas o
bucată de vreme zăpăcito. Pe urmă aă început să iasă din amor-

ţeală, să vadă că nici Turcul nu e așa de grozav și nici el așa

de slabi. Pe de altă parte, Împărăţia turcească, necucerind necontenit, nefăcînd expediţiuni biruitoare în fiecare an, trebuia
să, scoată bani de aiurea. Înnainte banul se căpăta de la învinși,
acum trebuia să se capete de la supuşi. Atunci nouă şi celor:
laltă ni s'a cerut tot mat mult. Şi, natural, pentru că noi şi Ardealul. eram mat liberi, ne-am putut scutura mal uşor, iar la
Turci a fost totdeauna. sistemul de a impune mai mult pe tributar- decît pe supus: Supusul era fiul drept al Sultanului, pe
cînd noi, cellalți, eram tot fil, dar vitregi, şi, dacă era vorba de
cerut bani, se cereaii mai curînd de la noi decit de la, Bulgari,
Sîrbi, Albanesi, Greci, cari crai supt stăpînirea, directă a Sultanului.
Prin urmare: răscoală-a poporaţiilor nemulțămite din causa,
birurilor multe, cerute cu zece anl înnainte, iniţiativa unei cruciate din partea, . Papei şi tendințele fireşti ale Împăratului, ca
rege al Ungariei, de a recîştiga teritoriile pierdute, şi poate vi“sul mal mare dea pătrunde pănă la Constantinopol, căci a
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spus-o chiar cineva, a avut marea, îndrăzneală de a exprima în“trun anume moment acest ultim scop al silinţilor: Rudolf al
JI-lea, să fie Împărat în Constantinopol. Prin urmare în astfel
de împrejurări regele Ungariel înlocuieşte mai cu totul în: per" soana lui Rudolf al II-lea pe Împăratul Germaniei, cum de fapt
sînt foarte putine puteri politice care să poată represinta în același timp două lucruri.
A
„ Prin urmare, de cînd Unparia a fost în legături cu Casa de

Austria, Împăratul, sai a fost Împărat în paguba Ungariei, sa a fost,

ca acuma, rege al Ungariei în paguba Imperiului. El cerea într'una
bani principilor adunaţi în Dietă, dar, cu toată elocvenţa cutărul
cancelar doctor care întrebuința toate argumentele ca să-l convingă că este de cel mal mare interes pentru creştinătate a, da

bani, fiind vorba, de dușmanul tradiţional al Germaniei, de. „Erb-

feind“, se căutaii în pungă, dar, de dat, nu dădeai mult. Banil
rămînea, deci să-l scoată Împăratul din posesiunile ereditare sai

de la Siintul Părinte. În diplomaţia italiană

era de alminteni o

expresie specială pentru a indica sprijinul Paper: „mîngiiere“. Şi
„Miîngiierile“ acestea plouaii de la Roma tocmal în “momentul
cînd nu mal era nevoie de niciun fel de -mîngiiere. E vechea politică pontificală,şi Matiaş Corvinul a ştiut-o în veacul al XV-lea,
şi a, ştiut-o şi Ştefan-cel-Mare...
Prin urmare, fiind îndreptat Împăratul spre regiunile vecine ale
Ungariei, problema Dunării înlocuise cîtăva, vreme cu desăvîrşire
problema Rinului.
e
„a
Împăratul fiind ocupat acolo, aceasta, ar fi trebuit să fie însă un
motiv ca să trezească problema Rinului din partea Franciei, cu
atît mal mult că e acum iarăşi unificată după războaiele religioase în care Calvinil erai în legătură cu Anglia, ca şi cu aşanumiții reîtres de dincolo de Rin, mercenari pe jumătate hoţi!.
Represintantul legitimităţii regale era cel mai simpatic,
cel
mal inteligent şi cel mal viteaz. E omul de la. Arques şi Ivry,
Hlenric al IV-lea, începătorul noii ramuri a dinastiei capeţiene,
ramura de Bourbon. Mergînd pe drumul firesc al regalității francese, el a ajuns răpede să represinte naționalitatea, francesă, în
nevoile ek actuale şi în tendintile ei de viitor.
p
Şi, deci, coli care a împăcat pe toată lumea, a bătut pe Spanioll, li-a luat teritoriile cucerite, a pedepsit pe ducele de Savoia,
a fermecat ca un mare fermecător pe duşmani ca şi pe prieteni,
un astfel de rege, care dispune de totalitatea unel natiuni, ca
dominator absolut al Franciei, de ce nu deschide din noi, după
ce a, recucerit Burgundia în 1595, Picardia în 1596, chestiunea
„___% Astfel Lansquenet, întrebuințat pentru infanteria veacului
Landsknecht;

Calvinii se numesc

jurămînt, ca Sviţerii.
2 În 1598, pacea

.

de la Vervins

huguenots,
cu Spania..

adecă Fidgenossen,

"

al XV-lea, e
legaţi prin
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Rinului, care nu e resolvită ? Henric nu era însă din neamul lui |
Carol Cutezătorul, el înscamnă bunul simţ frances, e chiar cea

mal

admirabilă întrupare a bunului simţ, frances ţerănesc, bur-

ghes: spiritual,
o meticuloasă
. În regiunea,
renane rămase
parte, nu

neastîmpărat, puţin ncorînduit în viaţa lui, dar cu
chibzuială în afaceri. !
Rinului, fiind încă deschisă chestiunea provinciilor
în posesiunea, regelui Spaniei, care era, așa, de de-

putea, fi

ispitită

Henric însuşi a spus
oară în' politica

Franţa

vorba

francesă

la

marc, prin

principiul

o

nouă

ofensivă?

Doar.

care se exprimă întăia

naţional „La langue francaise

doit ctre ă moi“! Pe de altă: parte era Alsacia, care fusese a
Casei de Austria ce se bătea acum cu Turcii în Răsărit. Bra apol
Lotaringia, care abia se ţinea în picioare de slăbiciune, teritoriu
deschis competiţiunilor şi poftelor. Rămăseseră și Electoratele
bisericeşti, care nu puteau să joace un rol în istoria modernă,
dar pe care, dintrun anume sentiment de respect faţă de tradiţiunea, religioasă, ca şi din anume motive de echilibru european,
nu le anexă nimeni. Şi, în sfirşit, din toate Statele germane unui
cra mal. slab, Palatinatul: Bavaria, Saxonia, Brandenburgul so împuterniciseră, în toate părţile se întîlnesc mari formaţiuni politice
moderne care se alcătuiesc trainic; Palatinatul rămîne însă ca
un teritoriă nehotărit, fără măcar o Capitală. Să nu uităm Savoia
neastimpărată, care provoacă : duşmănil prin politica cl ambițioasă și ma! ales, la Sud, cerînd o răpede soluţie, chestiunea Valtelinei, din Sviţera-de-jos, posesiune de drept a. Grisonilor, foarte
potrivită pentru ca Spania, stăpînă în Milan, să capete legături
cu Tirolul ca şi cu linia Rinului. De la, 1620 înnainte regele
Franciei va sprijini po Grisony ca să nu li fie luată Valtelina de
Spania.
|
"Am mal văzut importanţa pe care a căpătat-o “în regiunea
Rinului : Cleve, Jiilich și Berg, reunite o bucată de vreme în
mîna, ducelui Ioan-Wilhelm, care moare tocmai pe vremea luk

Henric al IV-lea. Se ivesc pretendenți așu de depărtaţi cum este

Electorul de Brandenburg, şi, lucru interesant, e întăia oară
cînd Hohenzollernil, — cari de'la începutul veacului al AVI-lea,
prin secularisare, ai căpătat Prusia ducală, prin urmare regiunea
de Răsărit a Prusiel unde fusese Ordinul Teutonic, şi cari tind să
capete şi Prusia Regală, cu Danzig şi Thorn, unghi
întrat în posesiunile lor —,tind să-și facă aripă la Rin. Atunci Franţa se gin-

deşte să intervie, şi intervenţiunea. francesă, n'ar fi însemnat decit

anexarea, acestul teritoriu. Ca să aibă un sprijin, Henric creazăo
grupă de principi germani, „Unirea Evangelică“, prin care trebuiau:
să se urmărească aceste scopuri. Împotriva
Iul însă se întemeiază
„Stînta, Ligă“ germană. Tot acest plan a fost zădărnicit însă prin
uciderea lui Henric, la 1610, de un catolic fanatic, întrun acces
de nebunie religioasă, și astfel încetează, pe mult timp, marea politică pe care el începuse să o desfăşure...
-
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Se ştie planul măreț

al lui Henric de a preface toată Europa

după norme de legitimitate naţională. Planul e păstrat în aşa-numitele „l:conomies royales“ ale lui Sully, ministrul lui de căpetenie. Acum ce a pus Sully de la dinsul şi cea gîndit în adevăr
Ilenric, nu prea putem ști. În planul lul Sully sînt însă lucruri
foarte interesante: ar fi fost şese monarhii ereditare, ar fi fost
tot atitea, monarhii elective, pe lîngă cinci Republici, şi un Consiliu
superior ar fi păstrat pacea. Nu credem că Henric al IV-lea, care era
un om foarte practic, să-şi fi închipuit că se poate eroi lumea cum
se croieşte o haină, de şi netăgăduit avea, foarfecele în mînă. l-ar fi
fost cu neputinţă ca pentru o astfel de concepţie să sc arunce în
aventuri, ca ale lul Napoleon,care n'a fost niciodată Frances, ba nici

Italian, ci el însuşi.

|

,

Întrun moment însă, după moartea, lui IHenric, după suirea
pe tron a fiului săi minor Ludovic al Sll-lea, menit să fie minor
totdeauna, cu o mamă, minoră politiceşte şi ca, pănă sa hotărit
să se mute

la Colonia,

și, în vremea

să fie un factor al politicel

renană

printrun

francese,

cînd Richelieu

se

deschide

nu ajunsese

iar problema

accident. Şi iată care e acest accident: Casa

de Habsburg a avut greutăță mari, nu numai în Ungaria, dar şi
în Boemia. Ea urmăria, cum era firesc, planul de a domina
în toate provinciile care-l erati supuse. I se părea că un instrument de dominație foarte bun este catolicismul; deci, pentru ca
absolutismul să existe, trebuie să fio înnainte de aceasta catolicismul stăpîn. Aşa încît în toate părţile unde se putea atinge
de vre-un privilegiu al protestanților, s'a atins.
A
'
La începutul secolului al XVII-lea Casa de Austria a trebuit;
de altmintrelea în chip firesc, să se intereseze mat mult de prigonirea protestanților pentru că războiul cu 'Turcia încetase. Planul
cel mare al stăpinirii Dunării şi Peninsulei Balcanice, mal pe
urmă, cu gîndul de a ajunge la “Constantinopol cîndva, am văzut
că este

zăd ărnicit, Împăratul

a fost silit să încheie

un

tratat de.

pace, la Zsitvatorok (1606), care lăsa lucrurile ca mal înnainte,
cu deosebire că Imperialil rămîn în Ardeal în locul Bithoreştilor
cari pe urmă vor îi înlocuiţi cu deosebite dinastii ungurești. În
locul lui Sigismund şi. Andrei Băthory a fost Gheorghe Râkdczy,
ceia ce de sigur nu era în avantagiul Casel împărăteşti, căci Râk6czy era mult mai cuminte și. mal puternic decît înnaintaşii
săi de la stirşitul veacului al XVI-lea.
Casa de Austria, pornită pe cuceriri, stăpînită de un plan ambiţios, trebuia, să caute: să-l realiseze undeva. Atunel se gîndeşte
la stabilirea, unități! catolice în Statele ereditare deocamdată,
pentru

a putea

îi. "apoi, prin continuarea

propagandei

religioase

pregătitoare, stăpînă absolută în Germania. E:a un plan medieval
în timpuri moderne, şi a lovi în condiţiunile de. viaţă ale unui
timp este o muncă zădarnică: se pot ridica într'o societate-
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ânume forţe care fără

aceasta nu sar putea, ridica, dar a, crea

din noi forţe moarte într'o societate nouă, aceasta nu se poate:
a te sprijini pe morminte înseamnă -a te cufunda într însele.
Prin urmare în Boemia Împăratul Ferdinand al II-lea s'a apucat să catoliciseze pe Cehir. EI însă, cari ştiati pe de rost toate
privilegiile lor, ai răspuns prin „defenestraţia“ din Praga (1618):
ai dat afară pe fereastră pe represintanţii Împăratului. De aici
a, resultat, fireşte, un strașnic război pentru privilegiile religioase şi politice ale Boemiei. Cehil au căutat un rege pe care
să-l opuie Împăratului, rege călcător de datine în Boemia. Sa
găsit pentru acest rol grei un figurant puţin serios, Frederic al.

V-lea, Palatinul, care
Stuart.

Această

ambiţiune

a, deschis astfel din

era şi ginerele. regelui

Angliei,

Iacob L-iă
i

E

regală

a lui Frederic

noii chestiunea

Rinului.

Electorul

Palatin

Ferdinand bate pe

Elector în Boemia, îl izgoneştela Rin şi aici caută să-l distrugă.

Şi era, cineva care avea drepturi asupra Palatinatulul și se găsia,
în momentul acela gata de un mare avînt de cucerire: Casa de

Bavaria. Casa stăpînitoare în Bavaria şi cea din Palatinat erai

în origine aceiaşi, vechea Casă de Braunschweig din evul mediu,
a Weifilor, a lul Henric Leul care a stat în fața Hohenstaulenilor, pe cari i-a biruit întrun anume moment; din Casa de
Braunschweig pe urmă s'au despărțit atîtea, familil feudale în regiunea, renană, şi din neamul lui Henric Leul s'a, destăcut şi familia, care domneşte în Bavaria ca și în Palatinat. Amintim că
a fost un timp cînd această familie a dat şi un Împărat german, la începutul . veacului al XIV-lea, pe Ruprecht, în împrejurările umile ale timpului săi rege al Romanilor, Împărat. După

Ruprecht Casa sa împărţit în două: o ramură ludoviciană şi o
ramură, rudolfină. Rainura, ludoviciană stăpînește în Bavaria şi
pănă acum; ramura cealaltă era în Palatinat. Nu e nimic mal
natural deci decît .ca ramura, cealaltă. de Bavaria, să înceapă
lupta, pentru reîntregire. Astfel problema renană căpăta atunci
aspectul acesta, curat german, al ambiţiei Bavariei de a lua în
stăpînire Rinul în Palatinat. Şi, pentru a o servi, apare unul din
cel mal străluciți generali al timpurilor moderne, Tilly, predecesorul şi dușmanul lui YVallenstein, adversar în același timp al marelul rege suedes Gustav-Adolf, — trel personalităţi militare de

rangul întăiă
de ani.

care răsar în

așa-numitul războiu
|
a

de

Treizeci

Alături de Casa de Bavaria se amestecă în lupta, aceasta,
e, la urma urmei, supt raportul politic, lupta pentru Rinul
jlociă, iar supt raportul religios lupta. pentru protestantism,
stăpînitori, şi eX din regiunile apropiate de Rin, cum ai

care
mimici
fost

Cristian de Anhalt, fost mercenaral lui Henric al IV-lea, şi Cristian

de Braunschweig, din ramura de Liineburg. Intervine însă şi re-gele Danemarcei, care după scurtă vreme e silit să se întoarcă,
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îndărăt, ăpol Gustav-Adolf al Suediei, ale cărui planuri teritoriale se cunosc: Suedia are şi Finlanda; ce poate îi mat natural
decit să caute în acolași timp Pomerania, care ar fi făcut -ca
Marca Baltică să devină un lac suedes? Asa. încît şi aici nu sînt
capricii -de persoane,

nick -patimi

religioase

în “rîndul

înțăiă,. ci

necesități de viaţă ale unei ţeri şi unei natiuni.
Războiul

trebuia. dus în mar: multe. locură- din ratiuni militare;

prin urmare, pentru ca, regele Suediei să. poată: da, loviturile lui
cele man de la, Leipzis (1631)-:şi Liitzen (1632), prin care, cu
jertfa vieţii, şi-a însemnat numele în analele gloriei războinice,
trebuia, să consacre o parte din puterile sale în regiunea renană,
- şi vedem astfel pe Suedesi ivindu-se aicea şi ocupînd F rankfart,
Maienţa: se vorbeşte chiar de un ducat-al Franconiei, caro ar fi
înviat în legătură

cu alte

ambiţii

ce se amestecă

în

viaţa -po-

Jitică, a Germaniei. ȘI, cînd o vorba de aşa cova, Franţa nu
poate sta la o parto; e o datorie să intervic; ori de vrea, Or1.de
nu vrea, pentru că esto evident că se va hotări şi chestiunea,
renană, și, dacă nu s'ar amesteca Franta, solutia ar fi în paguba el.
Marele cardinul Richelieu, regele tără coroană al Franciei, are curagiul s'o armestece în Razboiul de 'Prelzeci de ani, dar, adevărâtă minte cumpănită de burghes, urmaş al diplomaţiei lui Lu-

dovic al Xl-lea şi Henric al IV-lea,:el

jertfește

cît mal

puţin.

'Potdeauna a fost zgîrcit de sînge, și mal curînd a cheltuit bani.
A ştiut în co chip arc să se isprăve ască, cu sau fără, Gustav-Adolf,
intervenţia, Suediei, care nu putea să aibă viitor în regiunea
saxonă şi renană. Dacă var fi perit Gustav-Adolf întruna din
cele mal strălucite biruinţi ale lui, la Liitzen, şi încă Suedia ar
fi trebuit să se retragă de la o bucată de vreme din războiii,
căpătîndu-şi Pomerania şi insulele vecine.
Suedia se retrage în adevăr, dar cuceririle Suedie! rămîn, şi nu rămîn numai acestea, ci rămîne şi armata suedesă, în care se contopiscră, elemente războinice rătăcitoare din Germania însăşi: pe
lîngă Torstenson şi Wrangel, Sucdesi de rasă, era Bernard de SaxaWeimar, German din părțile Rinului, şi cel cari luptă supt el sînt
tot Germant. Prin urmare Suedia, care trebuia să plece, cra
să lase bande germane gata de întrebuințat. Atunci Richelieu
apare gata să e cumpere, şi le şi cumpără. Astfel Franţa a început să se întindă în părțile Coloniel, ale Lotaringiei, încheind
un tratat şi cu episcopul de Basel. Atunci s'a căpătat Alsacia pentru
Franţa, iar la 1635 se face chiar o învoială pentru împărţirea,
Terilor-de-Jos, prin care Franciel i-ar fi revenit Flandra toată, Artois, Luxemburg şi cîteva oraşe. Deci,în urma tratatului de subsidii,
după ce Bernard de Saxa- Weimar luase Maienţa, după ce străbătuse
Lotaringia și lucrase cu Condcîn Burgundia, cl pătrunde,la 1638,
în Alsacia, care aparţinea Cascl de Austria. Provincia, ocupată întreagă, împreună cu Freiburg, cu Breisach, e vîndută formal, după
moartea, întîmplată la 1639, a cuceritorului, Franciei. La 1610, prin
13
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luarea orașului Arras, Richelieu își deschide apol la, Nord-Ost drumul
spre Flandra. ÎI ma! trebuia încă marea biruinţă de Ja Rocroy

(1643), prin care s'a impus pentru întăia, oară armata francesă
ca superioară armatei spaniole!, pentru ca să poată ajunge

Francesiă lui pănă la Worms şi Maienţa. Se încheie astfel tratatele

din Westfalia, care sînt două, cel din Miinster şi cel din Osnabriick: erati mal multe părță în joc şi natural că nu se puteai
cuprinde toate în aceiași învoială.
Aceste tratate din 1648 pun basele echilibrului european, adecă

_ale unei situaţii

permanente

resultînd

din

sacrificii făcute de

unul şi de altul, ca să poată trăi în pace măcar cîteva decenii.
Prin acest tratat i se recunoaşte Franciei Alsacia, dar fără
Strassburg. Sviţera şi Olanda sînt declarate teritorii absolut libere.
- Chestiunea flamandă însă nu e resolvită,. căci Flandra, rămîne a Spaniei, care nu o poate stăpîni. De almintorea, şi
după 1648 războiul franco-spaniol continuă, pănă la, pacea Pirimeilor, în 1659. În pacea aceasta Franţa e silită să renunţe pentru moment la planurile sale de întindere în Flandra, căpătînd .

numnză provincia Artois şi încă afară, de două oraşe, Aire şi Saintmer;

Problema, imediată, burgundă şi flamandă, a Rinului va fi ridicată, de nevoile naţionalităţi francese în curînd, supt Ludovic
al XIV-lea.

„+

De la 1648, după Roeroy, Spaniolii ai pierdut întăietatea militară

cesii şi-a transformat însă în sens spaniol

toată

organisaţia

F'ran-

militară.

Or-

ganisaţia modernă este numai o imitație a celei spaniole prin canalul frances.

LECȚIA a XVl-a.
Lupta bă Ludovic al XIV-lea pentru Flandra.
Nu o să lămurim,în întăiele războaie ale lui Ludovic al XIV-lea,
motivele pe care le cunoaşte toată lumea, pretinsele drepturi de
devoluţiune ale soţie! lui, fata, regelui spaniol Filip al IV-lea,
asupra Flandrei; nu o să înşirăm ciocnirile războinice mai însemnate din cursul celor trei campanii pe care le-a purtat Ludovic
aici, și nici asupra negocierilor şi tratatelor care le încheie
nu ce rostul să insistăm, dar, în schimb, trebuie explicat pe
deplin, pentru această mare epocă a, istoriei Franciei care este
şi o foarte însemnată epocă 'n istoria Europei în genere, scopurile lu, tendinţile generale ale politice! francese de atunci
şi necesitatea, de echilibru curopean de care aceste tendințe ai
fost lovite şi s'a sfărimat. De ce a pornit Ludovic al XIV-lea
aceste campanii? De ce nu le-a putut duce pănă la capăt ? Ce
interese europene-l stăteai în cale, nebiruite? Şi natural
că, în

rîndul întăi, o să avem în vedere problema renană, care este şi
acum o problemă împătrită: pe de o parte problema Savoii, pe
de altă parte problema Suiţeret, apol problema „Alsaciei şi Lorenei
şi la gurile Rinului problema Flandrei. Este deci o împătrită problemă care există încă pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, şi ni
rămîne să o punem în legătură cu marile evenimente europene
|
din această vreme.
Cel d'intăiă lucru de care trebuie să se ţie seamă, este schimbarea, de situaţie, totală şi esenţială, a Casei de Habsburg. Luptătoril sînt dor; se vor amesteca şi alte Puteri europene, Sucdia,
Brandenburgul, Savoia, dar luptătorii de căpetenie sînt dor: de o
parte regalitatea francesă, de altă parte, nu atit Germania, şi nu
atît Spania, cît Casa care a domnit odinioară prin aceiași per-

soană şi în Spania

Spania şi în

şi în Imperiu şi care domneşte

Imperiu,

dar

nu

prin

şi acum în

aceiaşi persoană,

fiind un
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rege în Spania şi un alt stăpînitor în Imperiu, — Casa, de Habsburg.
Astrel nici aice nu trebuie să înfăţişăm lucrurile ca şi cum e
vorba de o luptă între națiunea, francesă şi națiunea germană pentru
Rin. Ar fi o foarte mare greşală să admitem această explicaţie,
întăiă pentru că națiunea francesă în afară de regalitatea, francesă nu există; regalitatea francesă a, creat națiunea politică
irancesă, și regalitatea, francesă nu îngăduie naţiunii francese să
aibă alt scop decit scopurile sale. lar, în ceia ce priveşte Germania,

în vremea

aceasta

avem

mai “multe conştiinţe

naţionale.

Avem conştiinţa naţională, ca să zic așa, a Brandenburgului,
avem conştiinţa, naţională saxonă, palatinală sau renană, ş. a.
dar o conștiință naţională unitară germană pe vremea aceia, nu
o putem avea decit ca. instinct naţional, care, peste combinațiile diplomatice şi peste biruinţile sati înfrângerile armatelor,
fixează încă un element, ce se dovedeşte une Orl a fi de căpetenie: îl vor trebui: însă secole întregi pentru a se precisă.
Precisarea unui instinct naţional se face pe multe căl: instinctul național se poate: educa: prin Stat, şi Statele care sînt for-- mate înnaintea; conştiinţei naționale ajung să creeze, printrun
„anume sistem de pregătire, o conştiinţă naţională. Conștiinţa, na„ţională se mal poate. crea prin literatură şi învățămînt, prin. literatura, cu anumite tendințe şi prin învățămîntul chibzuit anume
în vederea acestui fapt. Conștiinţa, naţională, se poate formă
„şi printr'o personalitate excepțională, care, găsind şi o situaţie
“excepțională,

poate

să aibă o acţiune

continuă

asupra poporului

întreg,—înteleg: o acţiune oficială continuă. Dar iarăși o naţiune se
_ poate formă, sufletește — şi acesta este casul pentru Germania, —
„printrun şir de umilinţă și de suferinţe. Sint umilinţi. şi sufe„ Tinţe binecuvîntate la, unele popoare, care, ele, crează de multe
"ori o conștiință naţională cu mult superioară celei ce ar re“sulta din. acţiunea altor factorit.
ŞI conştiinţa, naţională germană nu ai . creat-o Germanii, ci
Turenne cînd a, ars Palatinatul, Ludovic al XIV-lea cînd a trimes
de atîtea orl: oștile lui pe pămînt german, distrugînd și ucigînd;
|

1 Iată un exemplu: în timpurile noastre, dacă Rușii n'ar fi fost bătuţi numai de laponesi, ci ar fi avut norocul să-l mai bată cinev a, măcar de două
“ori, aceasta ar fi creat, o conștiință naţională mai mare și mai puternică
decât conrupţiunea claselor superioare, decît absoluta ignoranță adîncă a cla-: selor inferioare şi zăpăceala, nihilistă a claselor semiculte. Francesilor, în-

'frîngerea

fecundă

de la 1870 li-a creat din noii o conștiință naţională pu-

| ternică
Conştiinţa dîrză a Bulgarilor de astăzi ati creat-o, nu ai lor, ci Turcii, şi
ar trebui să li aducă laude Bulgarii, ar trebui să - mulţămească necontenit
apăsătorilor lor turci pentru tot răul pe care li l-aă făcut timp de atitea
secole, căci din acest răi necontenit a resultat o conștiință naţională
care e deocamdată o conştiinţă de ură. deci o formă inferioară. Forma mai
- înnaltă e luminoasă, senină, singură, dreaptă, e conştiinţa, naţională a unui
"popor superior, dar şi cealaltă e bună în anume împrejurări şi faţă de anume

dușmani.
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conştiinţa, naţională germană ai creat-o armatele lui Ludovic al
XV-lea mergînd prin Germania ca printr'o țară fără stăpîn, apoi
Rușii de po vremea lu! Frederic al II-lea, cari vor întra și în
Berlin şi Frederic va. pierde toate nădejdile dorind numai să
moară ca un rege: „mourir en Roi“ și, în sfirșit, conştiinţa naționată germană aăi creat-o biruințile lul Napoleon [ii împotriva
Prusiei şi Austriei şi regimul acela frances care a trecut prin
libertate şi sa mîntuit prin obraznică trufie de cuceritor.
Toate lucrurile acestea trebuia să se întîmple înnainte casă

avem o Germanie naţională. Nu putem deci

să

zicem:

Franţa,

de o parte, în stăpînirea tuturor puterilor el, sigură de viitor, provocătoare şi cuceritoare, şi, de altă parte, Germania care
sprijine silinţile Casei de Habsburg în apărarea granitelor re-:
nane, ci, iarăși, este o luptă între Casa de Franţa şi Casa rivală a Habsburgilor.
Chiar faptul că Habsburgit sînt împărţiţi în două ţeri crează,
alto condițiuni pentru lupta de la Rin.
Ludovic al XIV-lea credea, şi avea dreptate să creadă, la început că această chestiune a Rinului nu mal e de loc o 'chestiunc germană. Alsacia c a lui afară de Strassburg; Lotaringia |
interesează secundar Imperiul, Flandra, de loc. Astfel ar fi fost
numal o chestiune spaniolă şi franco-spaniolă. Casa de Habsburg
stăpînitoare în Spania are Țerile-de-Jos, şi tot Casa de Habsburg
stăpînitoare în Spania păstrează Milanul, şi numai ea arc nevoie de ;
linia, de comunicaţiune militară a Rinului. Şi nu numai că această
Casă imperială de Austria n'are interese esenţiale la Rin, dar nu e în
măsură să poată interveni la Rin. Sar putea ca între ramura din
Spania şi ramura din Imperiu să fie o conştiinţă comună de
familie:

Carol

Quintul

nu

e doar aşa

de departe; aă trecut

nu-

.

mal cîteva, decenii de la moartea marelui Împărat și, dacă de
Carol-cel-Mare își aduce aminte cineva veacuri întregi după
moartea lul şi se inspiră de la dînsul, dacă în mormîntul lux
Carol-cel-Mare se cobora Otto al Ill-lea căutînd îndemnuri poli-.
tice şi ideale, — Carol Quintul nu fusese așa, de mic, încît să poată
fi uitat după “treizecl- -patruzeci de ani. Putea fi încă o conştiinţă
comună între Habsburgii din Imperiu şi cel din Spania. Și totuși
Ludovic al XIV-lea, putea fi sigur că Habsburgi din Imperiu nu |
vor alerga la Rin pentru a apăra, aici interesele flamande.
Sa arătat ce resulta pentru ramura imperială de Habsburg din
aşezarea lul Ferdinand ca rege al Ungariei: era războiul perpetuă
cu Împărăţia otomană, şi, un timp, războiul ofensiv împotriva cl. De la o bucată 46 vreme grija de la Răsărit îl smulge pe
Împărați: grija. echilibrului european, a situaţiei în Germania, acea,
mare grijă pe care o provoacă războiul de Treizeci de ani, care-l
"face să se răpadă la Rin pentru a pune o stavilă expansiunii

francese supt Richelieu şi în același

timp a împiedeca pe Sue-..

—
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desi de la o biruinţă definitivă a cause! protestante, urită, împotriva, causel catolice pe care Habsburgil o servesc. Între 1618
și 1648, Casa imperială, chiar dacă ar [i avut, în fața sa un Sultan

caro să, ştie a-și restabili puterea în regiunile Dunării, ar fi fost

datoare a părăsi lupta în Răsărit spre a, se îndrepta spre regiunile Europei centrale şi apusene. Altfel Marca Baltică ar fi fost
un lac suedes, provinciile Rinului ar fi devenit francese, situațiunea ar fi ajuns în mîna protestanților aliaţi cu Suedesil ŞI cu
Francesil; ar fi fost zdrobirea Bavariei, a "Saxoniei, nimicirea
Palatinatului, şi poate că ar fi rămas la mijloc, fără această intervenţie austriacă, doar Hohenzollernil din Brandenburg, cari ora
nişte calvini stăpînind asupra unei ţel luterane. Atita ar fi fost
de ajuns să închidă pentru totdeauna, Germania aspirațiilor au-

striace. Se poate o 'situație mail grea

decit asta? Prin urmare,

orice ar fi făcut Sultanul la Dunăre în întăia jumătate a veaculul al XVII-lea, Austria își îndreaptă atenţia asupra problemei
mal mari deschise în Europa centrală şi apuseană.
Şi, acuma, n'avrem decit să cercetăm istoria, noastră din întăia,
jumătate a veacului al XVIII- lea, să comparăm rolul mare pe
care l-a jucat Alihat Viteazul, rolul de - agenti al Polonilor pe
care-l joacă Movileştii în Moldova, să comparăm această politică
creştină pe care o fac ţerile noastre pănă pe la 1630, pănă la,
așezarea pe tronul Terii-Romăneşti a lui Matei Basarab, şi întru
câtva, chiar înnainte, şi pănă la aşezarea pe tronul Moldovel a
lui Vasile Lupu, cu ceia ce vine pe urmă. Pănă atunci Movileștii
se poartă, nu

numai

în' Moldova,

dar și aici, în Țara- Romănească,

unde Gavril Movilă a. fost Domn la "Tirgovişte; contemporanul
lor, Radu Şerban, urmaşul lui Mihai Viteazul, a biruit pe Unguri
de două ori de hatirul "Împăratului şi, piorzindu- -ȘI Domnia, a
primit la Viena o pensie suficientă ca să nu moară de foame,
dar a fost înmormîntat în marea biserică a Sfintului Ştefan. Și,
după un Mihai Viteazul, după un Radu Şerban, luptători pentru.
Împăratul, după ]Movileștii represintanti ai politice polone, de
odată țerile noastre trec cu desăvîrşire la regimul turcesc, căci
Vasile Lupu n'a fost, un timp, decit represintantul exclusiv al
intereselor turceşti, Matei Basarab a făcut o politică turcească,
de şi a susținut une

ori causa

creştină.

Cînd

sosia

cîte un

tri-

mes austriac, de-l arăta planuri nouă orl cînd venia, de la Papa
un episcop noă, li făcea, primire bună, dar nu nota creștină stăpineşte politica lu. Și aşa: de sigur a fost Sultanul de! stăpînirea
lui la Dunăre — şi atunci, în apropierea jumătăţii secolului al
XVII-lea, era un Sultan straşnic, Murad al IV-lea, —— încît a, întreprins campania, lui vestită în Asia, cucerind Bagdadul. Prin urmare, în timpul cît Casa 'de Austria se luptă în “Europa centrală
şi apuseană pentru a. păstra măcar cît se putea din situaţiunea,
el de odinioară, în Răsăritul şi Sud-Ostul Europei se impune din
noi, necontestat, stăpînirea turcească:

— 199 —
Îndată însă nu mal e aşa.

Murad

moare

tînăr,

de minie și

beţie. Nu-i urmează un Sultan, ci conducerea de fapt a ÎmpăTăţiel a luat-o curînd acea admirabilă dinastie de Viziri a Chiupruliilor, Mohammed şi Ahmed Chiupruliul, care continuă politica,
lui. Sultanul putea fi cît de slab, ofensiva imprimată de Murad
în Asia se va continuă, nu către Asia, însă, ci către Europa, nu
către Răsărit, ci către Apus. Îndată ce scapă Turcii de greutatea
războiului pentru cucerirea Cretel— aii trebuit peste treizeci de
ani pentru a se lua, cetatea de căpetenie, Candia —, şi întăi ek
atacă Ardealul, vrînd să împiedece pe Imperial de a se așeza,
acolo şi izbutesc, pustiind ţara, Să şi-o supuie şi să stabilească,
împotriva dinastiei Râkoezeştilor — ultimul Râkâezy e rănit şi
moare de pe urma, rănilor sale — neastimpărată şi provocătoare
dinastie, în locul lui loan Kemâny, care e proclamat şi el prinţ
al Ardealului, un tributar ordinar al Sultanului,pe Mihail Apafty.
Se gîndesc apol dacă n'ar putea merge, ca pe vremea, lui Soliman-cel-Mlăreţ, la Viena chiar. E o uimitoare reînnoire a Împărătiei turcești în vremea aceasta. Atunci porneşte lupta cu Austria, care sa terminat prin marea bătălie de la St.Gotthard.
Se încheie după lupta, aceasta, un tratat: Turci) fuseseră învinşi,
tratatul totuşi nu li era defavorabil. Pe de o parte, armata, Marelui-Vizir Ahmed Chiupruliui era încă întreagă chiar după înfrîngere, căpătată mal ales prin asaltul cavaleriei . francese de

voluntari cruciați veniţi în ajutorul Europei centrale amenințate

de năvălirile turceşti, iar, pe de alta, hotăraiă interesele mari ale
Casei de Austria în Europa apuseană, unde Spania era în primejdie de a fi cu desăvîrşire sfărîmată,
de Frances.
Așa încît Împăratul poate să se gindească la problema Rinului, dar răgaz să caute o soluţie definitivă nu va avea pănă
la, sfirşitul veacului. Turcii vor preocupa pănă atunci necontenit,
pe Austrieci: numai după asediul Vienei de Cara-Mustafă, se deschide perspectiva, de cucerire a Ungariei întregi pentru Casa de
Austria, şi prada, aceasta este aşa de bogată, încît de hatirul ei
Casa de Austria, renunță să apere pe vărul din Spania, care rămine cum poate, şi aliaţii lui tot aşa.
Dar, fiind ocupată Casa de Austria din Imperiu, 'şi Habsburgit
din Spania fiind deprinși să facă o politică universală, avînd
însă la urma urmei numai puterile spaniole,pe care le consumă

necontenit— Habsburgii ai consumat aurul din America şi sîn-

gele poporului spaniol, pentru stăpînirea, în Italia, pentru planurile de dominație universală, pentru ocrotirea, catolicismului —, şi
cu oameni ca urmașii lui Filip al Il-lea,unul mai degenerat decit

altul,

Franţa

ar putea,

nu

numai să iea din noi Cerdagne şi

Roussillon, provinciile din Pirinel, care-i sînt de nevoie, şi nu
numai Franche Comt6, rămasă în legătură cu dinastia, de Hab-

sburg

din

Spania,

dar, în acelaşi3 timp,

pare mai! natural decit aceasta.

şi Flandra. Nimic nu
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În Franţa, urmează după Richelieu a! cardinal, care acesta, era,
Italian, nu Frances, Mazarini, Mazarin pentru FFrances), care a vrut
să urmeze politica lut Richelieu -cu alt temperament naţional şi
alte însușiri individuale:a, provocat o revoluţie, putin serioasă, e
adevărat. Înlăturîndu-se însă de lu o bucată de vreme dihoniile
interne prin majoritatea lui Ludovic al XIV-lea, împotriva căruia

nu se ridică nimeni şi care-şi are în deplină ascultare tot Statul
frances, care n'a avut nicio 'dată atiţia soldați, niciodată atiţia,

bani, atita linişte şi tragere de inimă pentru expansiunea mondială, şi avînd noroc Ludovie să fie -servit de oameni extraordinari
în: ceia ce privește însușirile de organisare, Louvois, Colbert, Le
Tellier, Vauban, ceasul anexării fireşti, necesare de mult timp Și
cu jertfe mari urmărite, a Flandrel venise.
:
Afară de Casa de Austria, şi de Casa, de Franța este însă, ceva,
pretutindeni şi nicăieri. Acel cera e conștiința necesităţii echilibrului

european,

care,

cu

cîteva

decenii

înnainte,

nu

exista

şi

care, de la păcilo din Vestfalia, oxistă. Tratatele -din. Vestfalia,
nu aă dat fiecăruia numa! după vrednicia şi puterea și biruinţa
lui, ciatita cît să nu supere esenţial pe vecini, cit să ru ameninţe pe nimeni, în interesele lul vitale. Prin urmare, în. afară,
de drept, în afară de putere, de! prictenie sai de dușmănie,
este un lucru care hotărăşte la 1618: grija, echilibrului curopean,
care la urma urmel € grija păcil. Oamenii aceştia vor să fie pace:
pace pentru ţeranul care ară, paco pentru meşterul care lucrează,
pentru negustrul care cutreicră drumurile, pace pentru artistul,
pentru cugetătorul, scriitorul, care dă operele acelsa ce ai rămas
în patiimoniul cel may scump al omenirii,— literatura veacului al

XVII-lea. Fchilibrul european nu locuieşte nicăiri, cu toate acestea

dal oriunde

de. dinsul,

îmbrăcînd

felurite haine,

întrebuinţînd

deosebite arme, condus de deosebiți surerani, împotriva unuia
singur, a lui Ludovie al XIV-lea.!
Asttel, el are mult timp un'singur și mare duşman, pe care-l
biruieşte. Cind, la 1607, Ludovic, invocînd dreptul de dovoluție,
trece în provinciile de la gurile Rinului, echilibrul european în
scoate înnainte Suedia, care în apărarea acestor provincii nu
are alt motiv.

Dar

încă

de

atunci

se

înfăţişează,

și sileşte pe

regele Franciei să încheie pacea de la Aachen, Aix- -La-Chapelle,
în "1668, alianța anglo- -olandesă, care pentru noi are o foarte mare
însemnătate, căci cu, de. fapt, nu e decit întoarcerea la împrejurările de odinioară, de pe vremea războiuluide O Sută de ani
cînd a avut,în faţă 'Ţerile-de-Jos unite cu Anglia.
În Anglia pe această vreme

era dinastia Stuarţilor, o dinastie

une

oră împodobită cu însuşiri, dar defectele i-au coplezit totdeauna,
însușirile. Maria Stuart a fost frumoasă, inteligentă, dar nuvea,
nici cea mal mică chemare pentru politică, confunâînd-o cu împrejurările, foarte dramatice une ori, foarte plăcute alte ori, care se
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petreceaii în alcovul el. După Maria, Stuart, care-a fost numai
regină a Scotiei, de şi voiă să fie şi a Anglie! împotriva Elisabetel, fapt care a adus-o să- -ȘI piardă capul, avem pe Iacob, rege al Scoţiel întiii şi al Angliei pe urmă, care a stîrnit războiul de
Treizeci de Ani cu ginerele săi din Palatinat şi care na făcut
"bine nimănul, nick ginerelui, nici Germaniei, nic Angliei. Apol
pe Carol Stuart, care a provocat lupte civile pentru catolicismul Papei şi-şi pierdu capul pe urma acestora. lar, după repu" blica lui Cromwell şi a fiului săi Ricară, după generalul Monk,
trădătorul Republicei englese către Stuarţi, vine Carol al Il-lea, un
fel de caricatură a lut Ludovic al XIV-lea: perucă lungă cu zulufă şi o lume întreagă de cucoane cu trecere hotăritoare la, Curte, |.
dar” fără calităţile politice care, peste toate înarijirile de toaletă
. Si aventurile lui, ai salvat ca suveran pe Ludovic al XIV-lea.
Parlamentul nu-i dădea bani, şi el avea nevoie de el: îl cere
deci de la regele Franţei făgăduind că o să facă, politică, francesă,
şi, pentru că era om de onoare, perfect cavaler, se ţine de cuvînt. :
Cit a fost el rege, s'a făcut politică francesă împotriva, intereselor
. englese, care îl preocupa prea puţin. Fratele sări Iacob al il-lea,
va, face apol şi el tot politică francesă, culegînd prin detronare
resultatul

ultim.

Cel doi fil at lui Carol I-iă nu sînt deci zorii să facă război pe continent. Anglia, ca nație, se organisează, economiceşte; orice
cheltuială, cu cît de mare cîştig în perspectivă, o sperie. Anglia fiind, ca popor, pașnică, şi, ca regalitate, miserabilă, căci
întinde

mîna

cerșind

de

la

dușmanul

cipală nu vine de la dinsa, ci de
mal la urma urmei, şi interesele
dovic,

care

simte

tura, cea mare
hotarul,

aceasta

însăși

şi atunci în

foarte

Olandei,
Olanda

ereditar,

resistența, prin-

la Olanda, care îşi apără,
el de: viaţă. Atunci : Lu- .

'binc, se hotărăște

să o desființeze.

porneşte

mişcarea,

să dea lovi-.

.

La, 1672 -trece !
împotriva, parti-

dului de pace: cel dol conducătoriallul sînt. omorită, şi ca şef al
Olandei

în război e ales urmaşul

vestitului

„Taciturn“,

princi-

*

pele de Oranje, care e pe vremea aceasta; Wilhem, ce va, fi maf..
tîrziu rege în Anglia.
EX a laat în căsătorie pe fata cea mal mare a lui Iacob al Il-ica. :
Mawia, — ecalaltă, Ana, fiind măritată cu un prinț do Danemarea,;
dar din ultima Iul căsătorie a lui Iacob, eu o principesă italiană,
se naște, în împrejurări

neaşteptate,

un

principe

care rămînea,

acuma, să moștenească el în dauna Mariel şi a Anci, şi mat ales .
în dauna lui Wilhem, sotul Mariel.
„În acesta, se întrupează, nu numai: conştiinta nevoii de independenţă a gurilor Rinului, dar chiar tradiţiunea, alianței politico
defensive dintre Anglia şi regiunile de la gurile Rinului împotriva
cotropirilor "regalității francese.
|:
Atunci Olandesil dai drumul apei din canale și inundă toate
Grumurile: Ludovic al XIV- lea nu mai poate !înnainta. ŞI echilibrul
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curopean începe să vorbească şi cl: Imperiul, Brandenburgul Spania sc amestecă în războiiă, şi regele Franciei trebuie să se mulţămească deci cu un teritoriu spaniol luat la răpezeală. Astfel şi
la această, pace, Spania a plătit. Din posesiunile spaniole se
desface Franche Comt6. Aceasta, este pacea de la Nimegue sai
Nymuicegen (1678).
Atunci Ludovic al XIV-lea, încearcă să facă altfel. Dacă ar
deschide proces împotriva Statelor celor mici de la care ar avea,
ceva, de luat? Crează atunci aşa-numitele Camere de reuniune,
cu judecători francesi, numiţă de dinsul, şi înnaintea unor judecătorl cari erai tot ei, „Etat c'est moi“, își arată drepturile asupra Strassburgului,. asupra provinciilor 'Deux-Ponts-Zweibriicken
și Luxemburg, şi sentinţa e că el arc, incontestabil, dreptul do
a ocupa aceste posesiuni. Le ocupă.
Natural că - resultatul a fost o coaliţiune
în numele

echilibrului

european

împotriva,

generală
puteri!

europeană

francese

care

-şi în pace cuceria. La, 1688 încă, Ludovic ar fi avut totuşi sorții
de a ieşi biruitor din această, luptă, Un drum îndoit i se deschidea în faţă, şi trebuia, să hotărască. Atacă Imperiul saii atacă
Olanda? I s'a părut că e mai nobil şi mal rodnic pentru viitor
să atace: Imperiul. .
“În vremea aceasta Wiltiem do Oranje. se îmbarca şi. venia, în
Anglia, unde-l aştepta revoluţia în favoarea sa. Iacob al II-lea
fiind. bănuit, şi pe dreptate, ca, partisan al catolicismului, şi văzîndu-se că fiul cel tînăr al. regelui o să fie crescut în tradiţiile
catolice, protestanții se ridică şi, în strigăte de „Jos papistașil !Li
„No popery!“, purtînd în virful beţelor portocale, ca alusie la
Wilhem de Otanje, cer, pe cale revoluţionară, Guvern parlamentar supt un rege constituțional protestant.
Ludovic -lovia, în acest timp pe Habsburgi la Rin.
Nu se gîndia însă că Rinul în momentul acela, nu era acolo,
ci curgea, la Londra, unde-i făcea întrarea triumfală rivalul din
Olanda. În scăpase din - vedere lucrul, care a, scăpat din vedere
multora, că geografia se schimbă după politică şi căun rîii nu
trebuie să-l cauţi totdeauna, supt aceiaşi latitudine şi longitudine.
Prin această, greşală situația, Iul Ludovic întreagă a, fost pierdută. Sa, stabilit blocul anglo- olandes, sprijinit şi pe posesiunile
spaniole din 'Ţerile-de-Jos, şi expectativa asupra Flandrei a dispărut.
În 1691 se deschid aici ostilitățile. Francesii întră în provin-

ciile flamande, cuceresc Mons,

Namur. Biruinţile nu i-au lipsit.

Mareşalul de Luxemburg a tapisat Notre-Dame din Paris cu steaguri cucerite. Dar, cu toate că Francesil ajung pănă la Neerwinden, la capătul pe care-l doriai nu pot să ajungă. Ciştigă,
întrun anume moment şi Savoia, şi astfel îi ajută încă un aliat,
dar nici aceasta nu dă un resultat hotăritor. La 1097 Ludovic
- e silit să încheie pacea de la Byswick.
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Această, paco dă Francici Strassburgul şi Landau. Nu numai
că Flandra, nu o capătă, dar, pentru că Spaniolil n'ati drum militar ca, să vic la, orice timp de primejdie în Țerile-de-Jos să-și
apere provinciile, se dă drept Olandesilor a-și pune garnisonă
la graniţă, în unele cetăţi de o covirşitoare valoare militară, prin
care pot să se apere înpotriva ambiţiei francese. Atunci în Luxemburg, Namur, Charleroi, Mons, ş.a.se aşează soldați olandesi, ceia,
ce pare să însemne negarea pentru totdeauna și a dreptului
și a putințel Franciei de a-și anexă Flandra.
Vom vedea cum politica lui Ludovic caută pe alt drum să

ajungă tot la stăpînirea Rinului cum și acest drum nu duce decit
la o frumoasă biruinţă, dar la o catastrofă

militară,

şi politică desăvîrşită, la, capătul Domniel sale.

financiară

LECTIA a XVII-a. |
A doua fasă a războiului bă Ludovic al XIV-lea. Lupta pentru
moștenirea Spaniei.

Sîntem acum la margenea, între politica, ofensivă a, lui Ludovic al XIV-lea și politica defensivă, care ocupă jumătatea cea mai
tristă, cea mal periclitată pentru Franta, din politica lut. Ludovic al XIV-lea a fost de fapt doritor de a stăpîni regiunile germane chiar, el a fost un învietor al idealului imperial. Era să
zic: în evul mediu, dar mam oprit pentru că partea a doua
din formulă n'ar fi fost adevărată; este ceva mult mal noă, de
şi mult mai puţin lămurit, în tendinţele marelui rege. Să-şi închipuie el că Imperiul, Sfintul Imperiu roman de nație germanică,
mai putea învia pentru dînsul, aceasta, era cu neputinţă: aşa
ceva își închipuise un Francisc L-ii, caro se presintase la, alegerea de Împărat german împotriva lui Carol Quintul, dar de
atunci trecuse un veac, care adusese multe învățături. Şi elo
.pe orice rege că vremea Impeerai de ajuns ca, să'se convingă
pretutindeni şi n'are razim
simte
se
care
riulul universal roman
nicăiră, a trecut. Ludovic ar vrea mai mult — acesta; e sensul în
care trebuie interpretată ambiția lul imperia—:lăsă se folosească
de un tițlu împărătesc, de legăturile pe care situaţia imperială
le poate crea în dauna unora, și altora, de intrigile, de dibăciile
diplomatice care pot decurge din rosturilo acestea, împărăteşti,
pentru a-și asigura din Germania atita cit îi trebuia lui ca să
exercite asupra întregii lumi europene autoritatea superioară la
care rivnia. Astfel aceasta, ar însemna o situaţie imperială în Germania pentru folosul Franciei. Nu mal e vorba do schimbarea de
basă, cum ar fi fost în alt timp, căci basa e aceiaşi: Franţa, regală. E. vorba numai, prin rosturi noi germane, de găsirea unui
mijloc care, să asinure garanţia naturală şi influența, legitimă a

Franciei în Europa.
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. Că â avut această ambiţie, că s'a amestecat în . Germania, cu:
“gîndul acesta, în acelaşi timp cînd urmăria Flanăra, şi FrancheComt6, nu e nicio îndoială. Insemnăm mal multe fapte care
servesc să lămurească această ambiţie: cl însoară pe Delfin,
moștenitorul

tronului

frances,

„le: Grand

Dauphin“,

fiul săă, care

muri, — Ludovic între alte nenorociri, a avut pe aceia că a -trebuit să lase greutatea straşnică a regalității francese,. într'o
țară strînsă şi ameninţată de dușmani, unul copil de vre-o'zece
ani, pe care Țarul putea să-l ridice în braţele lui, Ludovic al XV-lea,
-—, cu moștenitoarea Palatinatului, Maria-Ana, fata Electorului
Palatin 2. Faptul
acesta că, prevăzind o vacanţă în “Palatinat, o absenţă de mostenitorr bărbătești, el se îngrijește să încheie o căsătorie care să asigure fiulur“ său stăpînirea, regiunil
-renane germanice, 'este o dovadă lămurită de intenţiile sale la,
granița aceasta. Palatinatul nu l-a putut lua însă, şi-atunci a
fost a, doua pradă strașnică în regiunea aceasta, pradă, pe care
o amintesc şi astăzi atitea ruine; la 1685: moare Electorul; la
1688 se pustieşte dincolo de Rin; la 1089 se poartă, în jurul oraşulul

Bonn

şi celor vecine,

o luptă

- învierşunată

între

Francesi

şi elemente germane: dintre care unele vin aşa, de departe cum
e Electoratul” de Brandenburg, care intervine acum în. părțile.
acestea. Tendinţa Hohenzollernilor din Berlin de'a stăpîni în
Cleve, diilich, Berg şi în aceste cetăţi represintind formaţiuni po- litice deosebite în partea, de mijloc a Rinului, ar fi astfel cea
d'intiiă întîlnire a Francesilor și Germanilor conduși de Ilohenzollernil - Brandenburgului în regiunile renane.

ÎI mai vedem pe Ludovic, întocmâl ca pe înnaintașii: săl din
veacurile precedente, încercînd să facă din Electoratele bisericeşti
de la Rin teritori! supuse influenţei sale politice. Sa interesat
foarte mult cine o să fie arhiepiscop de Colonia, şi întrun anume
moment a impus el pe Egon de Fiirstenberg, introdus cu soldaţi
francesi.

După tratatul do la Ryswict, la, 1698 încă, se deschide: chestiunca, cea mare a succesiunii spaniole,
Natural că şi această chestiune a fost elucidată de atitea ori
supt raportul: diplomatic şi supt acela militar pănă la tratatele
de la, Utrecht şi Rastadt, deci pănă la sfirşitul Domnie! lui. Ludovic. Ne putem întreba, totuşi, după atitea răbdătoare şi bogate
“studii de amănunte, de ce se amestecă Ludovic cu atita “hotărire
şi risc, provocînd atitea primejdil, aducînd atitea nenorociri asupra,
Yranciei, de ce se amestecă deci în această chestie spaniolă?
1 Ranke

a publicat o seric întreagă

do scrisori
«
foarte luminoase

ale altei

Principesei Dalatine, Elisabeta- Carlota, soţia fratelui lui Tuudovie al XIV-lea,
cu privire la împrejurările generale

europeile,

—
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- Sînt două răspunsuri care se dai de obiceiii şi care cuprind de
sigur un adevăr în ele, dar. nu tot adevărul, și nu cel mal esenţial.
|
SE

_*

Unul este acesta: era, ambițios, și cine dă explicaţia, crede că,
„„&- spus totul. Nu putem
istorice prin ambiția une!
niciodată o personalitate
- un TOl absolut hotăritor

„tăi conducătoare

admite explicarea marilor evenimente
personalităţi conducătoare. Şi, ce e drept,
conducătoare modernă n'a ajuns.să aibă
ca Ludovic al XIV-lea: alte personali-

aii trebuit să ţie seama, de legi, de curente în

.. opinia publică, de principii de moralitate politică; I/Etat cest moi

însă, îmbulnat în enorma, lul perucă și în dantelele lui, este însă
sau poate

să fie

mal presus

de toate acestea. Dar nu cunosc,

afară de casul lui Carol al XII-lea, o ambiţie omenească în stare
să resiste la anume învățături. Carol al XII-lea a, fost, e adevărat, .
un ambițios ireductibil, pănă la nebunie, personalitate vrednică
de admiraţie — poporul lui îl adoră și astăzi —,dar. cuprinzînd
elemente care nu sînt acelea ale unel sănătăți intelectuale absolute: pentru Turci el era un „mare nebun“, un deliă. Dar Ludovic
„era foarte. normal, ca pictura lui Poussin, ca, arborii grădinilor
"din Versailles, ca, literatura lui. Racine. El are „vrista, are experiența dureroasă care pot astîmpăra şi cva mal puternică ambiţie.
Dacă nu se aşeza, el, printr'o rudă, printr'un coboritor al săti,
în Spania, atunci sar fi aşezat altcineva. Evident că, dacă Ludovic al XIV-lea n'ar fi.pus pe nepotul săi Filip ca rege în

Spania la moartea lui Carol

al Il-lea,

ultimul

represintant al

Habsburgilor spanioli, s'ar fi așezat un Habsburg sai semi-Habsburg german. În rîndul întăiă Principele Electoral al Bavariei, Şi
cu privire la el sa și încheiat tratatul de împărţire.la început.
Regele Filipal IV-lea avuse două fete, una, Maria-Teresa, care a

luat pe Ludovic

şi alta care sa

măritat

în

Casa de Austria:

“fiul acestei fete era acuma candidat la, tronul spaniol. Peste
puţin moare însă acest principe din Casa de Bavaria, în timpul
tocmaj cînd se discuta, succesiunea tronului spaniol.
Acuma chestiunea, se presinta deci astfel: orl-urmează cineva,
din Casa. de Franţa, în puterea, dreptului Mariei-Teresel ori ar:hiducele austriac Carol, fii al luk Iosif și nepot de fii al Împă„Tatului Leopold. Era. doi candidaţi, unul german, altul frances,
şi, dacă pe cel frances nu-l va, sprijini Ludovic, va veni cellalt.

Va, să zică e mult adevăr în această explicaţie. Dar mat este
ceva: presența arhiducelui austriac în Spania ar fi fost foarte

„ periculoasă în-casul cînd. Spania ar fi rămas unită cu Imperiul,.
cînd același om ar fi fost şi Împărat la Viena,şi rege la, Madrid.
Aici era primejdia cea adevărată, care s'a, înfățișat pentru Francesi și pe vremea, lui Napoleon al III-lea, cînd candidă fratele Suveranului nostru, răposatul principe Leopold de Hohenzollern, la,
tronul spaniol şi Împăratul -frances a, cerut, în mod absolut ofen-

sător şi neadmisibil, ca, nu numal să renunțe, dar să se îndato-
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rească şeful Casel ca niciodată un Hohenzollern: să nu ridice pre-

tenţii la tronul spaniol. De fapt, a fost susţinut arhiducele Carol
ca rege spaniol atîta vreme cît nu se părea că va fi Împărat
german; dar, îndată, ce a murit Împăratul Leopold şi a urmat la
Imperiu Carol, toţi sprijinitorii acestuia, ca, rege spaniol l-ai lăsat.
Și Ludovic al XIV-lea era destul de prevăzător ca să înțeleagă
că așa ceva se va petrece îndată ce va, fi vorba de reunirea,
supt același Habsburg al Imperiului şi al Spaniei. Iar, dacă nu
era vorba de așa ceva, de unde ar fi venit primejdia, cea mare
pentru regalitatea francesă ? Şi înnainte erati Habsburgi în Spa- nia, cari, cînd ati venit acolo nu crai Spaniolă, dar cari ai devenit, după aşezare, imediat Spaniol.
Şi Filip al V-lea, nepotul lui Ludovic al XIV-lea, pe care acesta,
punea aşa de mare temei, — s'a zis atuncea, într'o formă sai
în alta: nu mal sînt Pirinei — Filip al V-lea de la o bucată de
vreme sa prefăcut întrun admirabil Spaniol tradiţional, de a!
fi jurat că neam de neamul lui a trăit în Madrid.
”
Prin urmare nu poate fi vorba numa! de echilibrul european,
ci e vorba încă de — altceva.

„Oricît de ambițios ar fi fost Ludovic al XIV-lea, trebuie să
recunoaștem însă că n'a fost capricios nici măcar în aventurile
sale. Dar, şi fiind astfel, el totuși putea înţelege că este un rege
modern, silit să se supuie fatalităţilor moderne, care sînt fatalități teritoriale; el ştia că întîmplătoarele lui capricii n'aă dreptul
să treacă de o anume margine, că, oricît ar fi de setos de glorie, el nu poate face politica unor cruciați din veacul al XI-lea,
şi al XII-lea și nici politica unul Napoleon I-ii, care cucereşte
unde se întîmplă, care visează și de Inii, ca. unul care, la început, avuse ambiția, de a se face general reorganisator al ar-

imatelor Sultanului.

al regelui modern.

În Ludovic trăieşte însă simțul de

datorie

Şi care este datoria, de căpetenie a unui Tege

modern decît aceia de a daerii lu hotare geografice necesare ?

Pentru aceasta a pornit toate. Ținta, lui fusese să capete Ţerile-

de-jos: a văzut că nu lo poate

căpăta începînd din Franţa, şi

atunci s'a gîndit dacă nu sar putea să le capete începînd de
unde e acum, ca, să zicem aşa, rădăcina lor politică, adecă din
Spania. Astfel
- Spania nu-l interesa pentru Spania, ci pentru Țerilede-Jos.
Prin urmare şi aceste războaie la urma urmelor sînt tot războaie renane, lotaringiene în rîndul întăi. Dovadao că Ludovic
a fost gata mal tărziu să încheie un tratat spre a despoia, pe
propriul săi nepot penţru stăpînirea, Terilor-de-Jos.
-

Aceasta se lămurește şi mal bine urmărind tratatele care se
încheie înnaintea războiului pentru împărţirea întinsuluy teritorii

„ul regilor Spaniei, pentru

succesiunea

spaniolă,

faţă de

regele
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- încă tînăr, dar a cărui viaţă n'a fost decit o lungă agonie. Chiar
după 1697, după tratatul din Ryswick, încep învoielile suecesorale. La 1698 avem cel dintăiă tratat secret, şi iată cum erait
să se împartă provinciile:
|
e
|
Bavaresul Iosif avea, să fie rege al Spaniei Îl găsiati:cel mal
inofensiv

şi. de. aceia

îl primiaii.

În ceia, ce priveşte

Italia, arhi-

ducele Carol,— am spus: nepotul, prin fiul Iosif, al Împăratului
Leopold, — să aibă Nilanul, în legătură ma! directă:
cu. Statele
austriace. 'Țerile-de-Jos ca și America vor rămînea regelui Spanici.
E de ajuns să spunem acestea ca. să înţelegem că lut. Ludovic
1 XIV-lea tratatul nu-i putea, fi tocmal plăcut. Milanul îi ora indiferent, Spania aproape, dar, în ceia. ce priveşte Plandra, el doria,,
să fie a rudei sale. Însă ducele de Anjou, candidatul frances,
capătă
- Sicilia şi 'Toscana, cît se poate mai departe şi fără legătură cu bunicul din Franţa..
La 1699 moare, apoi, principele Bavariek. Acum chestia se pune
neted: ori Filip Francesul, ori Carol Austriacul. Atunci se încheie
„al doilea, tratat, în Mart 1700. În Spania de data aceasta are
să fie Carol !, care ar mal avea “Ţerile-de-Jos și Sardinia, iar
moştenitorul frances rămîne să fie în Neapole, Sicilia şi... insula
Elba. Franciei însă — şi aceasta dovedește că în trei ani de zile
“situaţia, i se îmbunătăţise —, Franciei ca să renunțe la pretențiile asupra moştenirii spaniole ise dă o despăgubire: va avea Lotaringia, la care rivnește de mult, şi în oraşele Nancy, Lundville
"la, începutul veacului al XVIII-lea vor şi căuta. să pătrundă oștirilo francese; iar bietul duce de Lotaringia e mutat în Milan.
“Al doilea plan de împărţire întilneşte însă împotrivire
din
partea lul Carol al II-lea. Acesta nu-şi iubeşte rudele germane,

prin .urmare nu se învoieşte cu succesiunea
lui Carol şi face tot
cc-l stă în putinţă ca să pregătească pe a lui Filip. Cind moare,
la: 1700. Ludovic, fără discutie multă, instalează pe nepotul săti
la Madrid.
N
Na
Atitudinea celorlaltiîn fața acestul fapt îndeplinit trebuia, să

atîrne de la o mulțime de consideraţii, dintre care unele iese la,

iveală întăi, altele mal tărziă numai. Sint mulţi cari în momentul acela, n'ati ce face și recunosc faptul împlinit. Îl recunosc
tocmai Savoia, Olanda, Anglia, adecă ţerile care aveati motive
să nu primească expansiunea francesă. În acelaşi timp, pentru
a se asigura mal bine, şi în credința că nu va întilni împotrivire,

că a venit momentul fericit cînd să poată relua acțiunea Came-

“xelor de

anexare care-l: dăduseră Strassburgul, în acelaşi timp Lu-

dovic al XIV-lea pofteşte pe soldaţii
barieră“

olandesi

din

să binevoiască 'a primi colegi francesi:

„cetăţile de

ceia, ce era de

“1 EI nu cra, rudă de loc cu Carol al Il-lea, Iosif, tatăl săă, fiind născut din
a doua căsătorie a lui Leopold, care «lin cea Wintăii avuse
veniaă drepturile. Bavaresutui.
”

fiica de In care

—. ._.

6 potrivă cu anularea, însemnătăţil militare şi politice a „bari:
erei“. Astfel de acte aduc coaliţiunea din 1701, din care fac parte

multe Puteri. Ca membri secundari al alianţei întîlnim Casa, de

Brandenburg, cea, de Hanovra — Electoratele vestice care s'au alcătuit în timpul din urmă, la 1692, pe basă velfică, supt an Braunschweig, ginere al ultimului Elector Palatin şi rudă a dinastiei englese, şi tind să fie” coia ce fusese Palatinâtul în calea
ambiţiei francese; apoi întîlnim Statul nordic al Suediei.
Dar factori! principali îi ştim cine sînt: Anglia, Olanda, şi Imperiul. Imperiul continuă tradiţiunea habsburgică: are interes de a impune pe Carol ca rege în Spania; iar Anglia şi Olanda nu fac
altceva, decit să răspundă prin legătura, lor legăturii stabilite între
Francia,şi Spania. Exact aceiaşi situație pe care am constatat-o
de atitea, ori, pe care am găsit-o în ceia ce privește originea
încă din timpul războiului de O Sută de ani. E din noii vechea
lor alianță firească, fatală între Anglia și Olanda pentru a împiedeca, întinderea, Franciei în regiunile flamande.
Ce pretind aliaţii? Întîiă restabilirea, cetăților de barieră şi,
al doilea, ca. Italia toată să fie a Împăratul, și vom vedea, imediat de ce îndrăznesc a face o astfel de cerere Imperialil. În
sfirşit, se cer măsuil pentru siguranta Angliei şi Olandei: aceste
două ţeri să fie la adăpostul manifestărilor violente ale ambiţiex
francese.

De ce însă Casa de Austria vrea
a spune

Italia și de ce să încumetă

că o vrea?

Casa, de Austria, din Imperiu, a fost amestecată multă vreme

în afacerile răsăritene, ungureşti. La, 1683 Cara-Mustafă era, înnaintea, Vienei, urmînd tendinţa tradiţiei Chiupruliilor, tendinţa,

de a se menținea Imperiul otoman prin ofensiva în Europa centrală. După un asediu îndelungat a intervenit loan Sobieski despresurînd oraşul sai îndemnînd şi ajutînd la despresurarea, Iul;
și retragerea Marelui-Vizir s'a, făcut într'o grabă ce echivala cu
un desastru.
e
pc
“ Încă din toamnă, începe acum seria de campanii pentru reconstruirea regatului unguresc de către Casa de Austria. Sai
cucerit întiiă cetăţile din regiunile panonice, locurile de la Dunărea mijlocie; sa, luat apoi Banatul, mâl tîrziă ai trecut Aus-

triecii în Serbia şi în Bosnia, iar întrun anume moment au pătruns şi în Ardeal, unde de altfel se iviseră şi pe vremea. lui loan

Kemâny: aici găsesc pe Mihail Apafty, acel slab şi neînsemnat
nobil din Secuime pe care Turcil îl făcuseră, principe, şi se încheie un tratat de cesiune din partea lut Apalty şi a fiului său

cu același nume, Ardealul întrînd în stăpînirea împărătească.
În sfirşit, fiind la Vidin, în Banat și în Ardeal, at intrat şi la,

nol: se cunosc negocierile lu! Şerban Cantacuzino cu Imperialil,
cînd bietul Domn: muntean cerea, întîi cucerirea, asigurată, şi apoi
14
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inchinarea adastră;

pe vremea

lui Brîncoveanu, cu 0 măicstrie

politică deosebită, ne-am menţinut apol faţă de pretenţiile austriace şi polone ca şi faţă de amenințările turcești, dar a trebuit,
măcar la, început, să avem pe generalul Veteran în ară, — Constantin-Vodă arătîndu-se în stare a-l scoate cu bani şi făgădueli,
po la Bran.
Pacea de la Carlovăţ, în 1699, dă Austriei măcar prada splendidă a Ardealului, răminînd ca, un nou războiă să o aşeze apol
şi în Banat, în Oltenia, în Serbia. Prin urmare pănă la, 1699 Imperiul n'are răgaz să so amestece în Europa centrală şi apusoană, şi tratatele făcute de Ludovic al XIV-lea pentru împărțirea, Spaniel se razimă înnainte de toate pe aceasta, pe credinţa,
că, Imporialil vor mal fi ocupați multă vreme în războiul cu
Turcil. Francesil au şi făcut tot co li-a stat în putință ca să zăbovească, încheierea păcii, căci, de altfel, Turci! se puteati merci
reînnoi, şi înfrîngerl mari, ca aceia, de Ja Zenta, nu hotăraii, cu
tot talentul militar superior 2] unul Eugeniu de Savoia, mare
general de liniştită strategie calculată. La, 1699 însă, de oare co
era în agonie. Carol al II-I lea, Austriecii aveau tot interesul să
încheie pacea cu Turcii, fie şi cu orice pret. Dacă ar îi fost
atunci Turcii ma! dirji, scăpai şi Ardealul, care rămînea în mîna

lor, — ceia 'ce ar fi.avut

consecinţe

incalculabileși pentru noi.

Cînd pacea se încheie, Austria e liberă, și, fiindcă văzuse că
poate birui şi cuceri, i se trezesc toate ambițiile vechi şi acea
nare ambiţie medievală de a stăpini şi Italia. Se explică deci
pentru ce de- data, aceasta, se amestecă, făţiş și energic Casa de
Austria, cu hotăuîrea de a lua Italia neapărat. Prin urmare ceia
co. înseamnă, Flandra, în războiul ce se mîntuie cu păcile de la

Utrecht şi Rastadt pentru Casa de Franţa, același lucru înscamnă

pentru Casa de Habsburg Italia, iar pentru Anglia, care se amestecă îndată, e vorba de prodomnirea, de supremația în Lumea
Nouă, în colonii.
Din cele trei lucruri puse în discuţie, două nu no interesează
decît, numai subsidiar, iar unul ne interesează în rîndul întăiti:
Flandra.
Războiul începe la 1702 în' Mai, fiind condus de dor: gneral

cu însuşiri în adevăr

deosebite:

unul

este

Eugeniu. de Savoia,

iar, din partea Angliei, acel mare Marlborough . pe care-l cîntă
— „Marlborough s'en va-t-en guerre“ — goarncle soldaţilor atîtor
naţiuni. Unul, „Eugenio von Savoy“, capacitate militară internaţională, fii al ducelui de Soissons cu Olimpia Mancini, nepoata, lui
Mazarin;

cellalt, foarte influent în Anglia,

foarte

stăruitor,

de

o

îndărătnicie englesă nebiruită, nu cîştiga. atita victorii mari, cît,
era o garanţie pentru durata, războiului pănă la satisfacerea interesclor englesc. În ceia ce priveşte Franţa, ea avea, din nencrocire pentru 1 dinsa, o serie întreagă de general: incapabili, afaă
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doar de acel Vendâme, care era un
Henric al IV-lea.
- În. Italia, Francesil,

coboritor nelegitim

A
după o bucată de vreme,

al lui

trebuie.să pă-

răsească peninsula, scoși fiind de Eugeniu de Savoia, .la 1706, În
ceia ce priveşte Germania, el a

încercat în două rînduri o 'ofen-

sivă foarte îndrăzneață. Atunci pentr
meargă asupra Vienei,

întăia oară aii căutat să

la 1703-4, dar aii fost. împedecaţi în am-

bele rînduri prin greutatea situaţiei lor. de la alte hotare.
Războiul din Spania interesează toarte puţin aicl.:A fost impus
rege Carol al Vl-lea şi s'a și aşezat la Madrid. Anglia, a: strîns
atunci pentru întăia oară legăturile sale economice cu Portugalia, făcînd din ea jandarmul. interesat, care să-l păzească pe
plată mică interesele în peninsula iberică şi, în acelaşi timp,.
pentru ca Spania să fie pîndită şi de acolo,:a pus soldată englesi la Gibraltar. .
i
a
Rămînea însă, chestiunea /lamandă. Deci, la 1704, Marlborough
se gătia, de atac asupra, Parisului. Încă din 1705 însă Olandesil
afirmă, că războiul e. al. lor: eX joacă astfel exact rolul Flamanzilor din evul mediu, aliindu:se cu Englesil, dar: nelăsînd să se
împuternicească, prea mult nici Englesil. Armata. englesă era, plătită, de Olandesi: pentru ca regele Angliei să. dea bani, i-ar.fi
trebuit votul Parlamentului, şi Parlamentul, foarte. zgârcit pentru
asemenea opere de glorie, punea atitea, condițiuni ca, să „acorda

bani regelui, încît. acestuia-l convenia, mal bine să-și lase soldaţii

plătiţă.
de. Olandesi, dispuși. să privească totul, cum am spus, ca.
războiul lor. Marlborough era, de sigur, libor să facă ce voiă,
numa) .ciît, casierul olandes putea, din partea.lui, să nu plătească,
armata.
:
a
CI
at
„ În 1706 se dălupta, cea mare de la Ramillies, care scăpă Flandra,
de stăpînirea francesă. La 1708, cea de la Oudenarde. ameninţă
Franţa cu primejdia unei invasiuni; apol se atacă, de aliati,
Lille, care resistă trei luni întregi.
”

Încă de la 1709 negociaţii se ţese, şi e interesant că negociațiile încep acolo unde e nodul chestiunii, interesul cel mare,
deci nu în Anglia și nu în Franța,
chiar, în 1710 la Gertruydenberg.

ci în Olanda, în 1709 la, Haga,

Cerinţele aliaţilor, cari erai biruitori mal pretutindeni şi cari

biruiesc şi în cursul negociaţiilor, erai grele: se cerea lui Ludovic al XIV-lea, nu numai să-l poftească pe Filip al V-lea a
ieşi din Spania, un numa! să renunţe a-l ajuta, dar i se cerea
să-l şi dea el afară pe nepotul săă, să între în Spania, pentru
a-ȘI scoate propriul candidat de tron.

Pare că ar fi, din cealaltă parte, somaţia imperială
din 1870 către Hohenzollernul regal de la Berlin.

francesă,

Ceia ce mîntuie războiul e însă ce spusesem de la început că era,
în stare să-l mîntuie : moartea, Împăratului Leopold (1711), suirea,
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pe tronul împărătesc a lut Carol, regele

spaniol fără tron. Era,

deci vorba ca Europa să se lupte toată, Olanda, Anglia, Nordul,
Statele germane, —pentru ce? Ca să facă din aceiaşi persoană un
noii Carol Quintul, ca să facă din Carol al VI-lea, Împărat al Germaniel,şi un rege al Spaniei, stăpînitor asupra Milanului, Neapolei, domn asupra coloniilor spaniole, avînd supremaţia asupra

Măril Mediterane. Atunci echilibrul european îşi are cuvîntul, şi

el e un hotărît şi definitiv veto.
Astfel sa încheiat tratatul din Utrecht la 1713. Prin acest tratat
Franţa cedează cîteva cetăţi ocupate la Rin,:Kehl, Breisach şi
- Freiburg, şi scoate soldaţii din cetăţile de barieră; Angliei îl ră:
mîne Minorca— deci, de jur împrejurul Spaniei lu! Filip al V-lea,
Portugalia, Gibraltar şi această” Minorcă, Mai ica şi o parte din
coloniile americane. Electorul de Bavaria, ca şi cel de Colonia,

e restabilit,
de

Savoia

Gheldra

aparţine Prusiei, Sicilia, o primește ducele

cu titlul de rege,—alt

rege noii, pe lingă

Electorul

de Brandeburg, caro 'se încoronase rege pentru Prusia : nu „Kânig

von Preussen“, ci „Kânig in Preussen“—
iar, în acelaşi timp,
pentru ca problema Țerilor-de-jos să capete o soluţie durabilă,
intervine ideia, fericită, dintr'un punct de vedere, de ale desface
de Spania, dar nu pentru a le da Franciei, ci Casei de Mabsburg

din Împeriu!,

„Prin urmare, cu tratatul din Utrecht (1713), pe care în clausele
sale principale îl întăreşte tratatul din Pastadt (1715), încheiat
între Ludovic şi Împăratul, se decide, prin această schimbare
de stăpinire la gurile Rinului, un fapt de cca mat mare însemnătate pentru problema Rinului, unul care va stăpîni prin.

- consecinţele sale toato combinatţiunile diplomatice şi toate războaiele din veacul al XVIII-lea întreg.

„2 Ca şi -Milanul şi Sardinia:

LECȚIA A XVIII-a,
" Problema Rinul supt Ludovic al XV-lea: renegări şi contraziceră
NU
|
politice,
Ludovic al XIV-lea, a cărul politică în ceia ce priveşte chestiunea, Rinului am urmărit-o pănă la capăt, crează, se poate

zice, o anume viaţă de Curte francesă fără, însă a se lăsa stăpinit de
cători al
în stare
şi care-o

dînsa. Se întîmplă adese orl că oameni politici conduunul Stat întemeiază o forţă politică pe care el sînt
să o stăpînească,; totuși cel care aîntemeiat acea forță,
ştie stăpîni nu se gîndeşte foarte adese ori că, după

dînsul vor veni alţit cari vor sta în alte condiţiy” şi cari cl vor

fi conduşi, de voie, de nevoie, de acea forţă.
Ludovic al XIV-lea a creat Curtea, francesă, - care cuprinde o
-sumedenie de persoane într'o situaţie mal înnaltă saă mal joasă,
datorindu-și influenţa, unul motiv sai altuia, unor motive 0norabile în unele casuri, în celo mai multe foarte puţin onorabile,
colecţie de oameni de Stat, de linguşitori, de bărbaţi, de femei,
de „amuscurs“, de oameni inutilă, colecţie care supt el nu putea
să, devie periculoasă. Chiar la bătrineţa lul această colecţie,

creată de dînsul, nu putea ameninţa interesele esenţiale alo Sta-

tului; după dînsul însă aceasta era să seîntîmple cu siguranță.
Curtea, aceasta care avuse totdeauna un stăpîn rămîne să stăpinească, la, rîndul el în acel care vine după Ludovic al XIV-lea.
Spuneam că Ludovic a, lăsat tronul unui copil nevriîstnic, Ludovic al XV-lea, a cărui minoritate s'a, prelungit foarte multă
vreme, după care a urmat epoca cea, mal desfrinată, cea, mal
stricată din toată desvoltarea regalității francese. Copilul regal

a fost așa de bine crescut, încît toată viaţa lui a dat un spectacol moral lamentabil ţerii lul şi Europei, şi minoritatea lul a,
continuat prin activitatea unul rege desfrinat, incapabil de muncă,
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cu totul nesimţitor pentru orice fel de

critice aduse

activității

lui publice. Aceasta, constituie natural o mare nenorocire pentru
o ţară. Franţa, de atâta vreme unificată, întărită prin atitea
lupte biruitoare, era în stare să resiste la aşa ceva, dar fără îndoială că un Stat mal noii, mai slab, mal puţin unificat, cu mal

puţine mijloace materiale, cu o conştiinţă de solidaritate naţio-

nală mai slabă sar fi prăpădit de pe urma jumătăţi! de veac cit
a stat pe tron Ludovic al XV-lea. Vre-o cinzeci de ant a durat
această rea guvernare, nu numa! rea din incapacitate, care
poate fi une ori bine intenţionată şi dispusă a lăsa ca în locul
el puterile cele adevărate să lucreze pentru binele ţeril. Regele

era, un om plin de calităţi, dar nu de

calităţile care-i trebuiai

ca să conducă bine un Stat, ca să urmeze pănă la capăt o acţiune
politică, cu statornicie, cu conştiinţa de datorie a unul suveran;
înţelegerea că interesul Statului primează capriciul personal îl
era, cu desăvirșire străină. Copil răsfăţat a rămas pănă la bă-

„trîneţe şi a fost iubit ca un copil răsfăţat. Era foarte simpatic,
îi stătea, bine în fruntea unei armate și a fost aclamat cînd a

întrat în 'Ţerile-de-Jos conducind trupe biruitoare: a cîştigat
atîta, popularitate în acele cîteva luni de zile, încît i s'a dat
atunci o poreclă măgulitoare, de care nu sa arătat vrednic, i
sa. zis „Louis-le-Bienaim6“.
Nici însuşirile diplomatice nu-i lipsiaiă,

decîta, avut bizara, ideie de a le întrebuința, contra Franciei. În

loc să aibă curajul de a face fățiș politica lui, alături de diplomaţi! Franciei a strecurat diplomaţii lui personali. În acelașI'moment ţara era servită de o diplomaţie: cunoscută de toţi, iar:
oamenii de încredere al regelui, cari se găsiau tot în oraşul unde
erai ambasadorii Franciei, făceau altă politică, îndreptată, nu împotriva dușmanului, ci împotriva ambasadorului 'oficial frances, și
poate Ludovic al XV-lea, era, mult mai bucuros cînd ambasadorul
ascuns biruia pe ambasadorul public, pe care-l cunoştea lumea,
decît dacă unul sau altul ar fi biruit pe represintanţii Puterii

duşmane.

,

-

: Cînd se face o astfel de politică, îşi: poate închipui oricine la,
ce capăt se poate ajunge. La un desastru supt: Ludovic chiar
nu Sa ajuns, dar că era să se ajungă, aceasta era de prevăzut;

navea, decit să vie un rege care, avînd virtuțile ce-i lipsiaui
acestuia, să n'aibă însuşirile lu. Şi sa potrivit tocmal aşa: A
venit. Ludovic al XVI-lea, suveran cu cele ma! bune intenţiuni
din lume, absolut virtuos, rege-„cetăţean“, care cetia pe Voltaire,
pe Montesquieu, pe Rousseau, om doritor de a aplica toate
planurile extraordinare de binefacere cuprinse în operele acestor
filosofi, însă absolut incapabil, de la început pînă. la sfirşit, de
iniţiativă. Înzestrat cu un admirabil simţ, de superioară datorie
a unul rege, dar nedestoinic măcar a-şi alege un ministru bun,

a-l apăra împotriva celor ră! cari se. îngrăinădiaii să-l iea locul.
Deci—și ne ocupăm întăiii de psihologia, suveranilor—,după un

—
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rege care suprima, totul, nelăsînd dectt persoana, regală, după un
rege minor care din punctul de -vedere moral nu şi-a căpătat
majoritatea, niciodată, vine unul cu toate virtuțile, dar căruia
calităţile politice îl lipsesc cu desăvirşire,şi niciodată nu şi-a,
dat 'scama, pănă şi-a piordut capul pe eşalod, de faptul acesta. Cu o
astfel de potrivire nenorocită natural că se putea, produce, iarăși,
ată
; organisun desastru; desastrul însă nu s'a produs deocamd
mul vechii al Francieia resistat, dar po urmă s'a produs acel înspăimîntător haos care se produce totdeauna în politica, Statelor

atunci cînd singură forţă caro.o chemată şi deprinsă a conduce,
Sa
lipseşte.

Astfel din punctul do vodoro al politice externe francese, pe
care nol o urmărim avînd în vedere domeniul specialal Rinului,
timp de aproape un veac întreg, pănă la Revoluţia fruncesă,
avem o desăvîrşită zăpăceală, pe care nu o înlătură dibăcia diplomaţici, ci din potrivă. În ce priveşte politica cea mică, e o

admirabilă perioadă. Vă

recomand să studiaţă

istoria alianțelor .

franceso din vremea lui Ludovic al XV-lea: războaiele ai fost
ovitate multă vreme, conspirațiuni au fost dejucate, interese despre care nimeni n'ar îi bănuit că so pot apropia între dinsele,
se ţineau laolaltă. Toată recunoașterea, ca moşteşug, se cuvine
diplomaţiei unul duce de Orlcans, unul abate Dubois, unul “cardinal Fleury, căci aceştia trei aă condus multă vreme diplomatia
francesă. Ca regent al lui Ludovic ul XV-lea, ducele de Orlcauns,
om foarte stricat, învinuit şi de crime, făcînd chimie pentru
otrăvuri, ziceaii unil, şi făcînd astrologie pentru blesteme şi pentru
gicirea supranaturală a lucrurilor care se vor întîmpla pe urmă
după părerea aceloraşi; apol Dubois, om de casă, abate cinic, întrebuintînd toate inijloacele de conrupție alo diplomaţiei frico:se care
vrea să capete totul fără să risce nimic; Fleury, un bun Vlădică bătrin în momentul cînd a venit la afaceri, pe care le-a,
condus douăzeci de anl cu energia pe care o poate cineva aștepta
de la virsta, profesiunea, şi temperamentul lui, întrebuințind toată
dibăciu unui cleric, toată experiența unul septuugenar şi toată
şiretenia aproape femeiască a temperamentului săi propriu: era,
pe lîngă aceasta, istoric, așa încît ştia pe do rost toate şirete-

|
niile pe care le întrebuinţaseră altil.
Acţiunea lor n'a, fost lipsită de succese. În politică sînt două

lucruri diametral opuse totdeauna, și în politica internă, și în
“ceu externă: nu e nimic mal primejdios pentru succes decit
succesele: acumularea succeselor de obiceiii, distruge succesul.
Succesele sînt mulţămirea timp de o clipă, care îţi permite să
„te odihneşti în siguranță; succesul este totdeauna unul . singur,
care poate fi de multe orl unit, nu cu o mare bucurie, ci cu o
mare răspundere. Nu toată lumea are curagiul de a merge către

succes, dar între' oamenil inteligență amestecați în' diplomaţie și?
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în conducerea Statelor în genere, se găsesc nouăzeci la sută
care at talentul. succeselor. Acestea, se fac totdeauna în tovărăşia
hasardului, .cellalt e totdeauna numa! în tovărăşia, așa de căutată,
și așa de rară, a geniului.
„Politica aceasta, din punctul nostru do vedere,

se

poate

de-

fini: răsturnarea, totală a sistomului de legături tradiţionale. Şi,
afirmînd aceasta, ne lămurim şi în chestiunea Rinului. Chestiunea,

„Rinului face parte din sistemul tradiţiilor;

s'a, părăsit

sistemul

acesta, —nu va majfi niciun. fel de interes pentru chestiunea Ri„nului. Definiţia s'ar ma! putea întregi aşa: înlocuirea sistemului
tradiţiilor prin capriciosul sistem oportunist şi personal. Oportu-

niştil se feresc totdeauna, de problemele mari, şi se mîndresc cu
aceasta.
Natural 'că politica, e înlăturarea, dificulţăţilor de azi, dar numa!
în vederea, resolviril problemelor de mîne. Pentru atiţia însă, a
doua parte a definiţie! nu se pune. Foarte rare or s'a întîmplat
ca acel care împlîntă steagul în virful unel redute să fie în cea
may perfectă staro, nu numa! a trupului săi, dar chiar a:uniformei sale de paradă; de obicei oameni cu haina, însîngerată,
au suprema onoare de a, lua în felul acesta stăpînirea redutei.
Astfel în politică greutatea nu e decit drumul firesc pentru a se
ajunge la lucruri mari, drumul grei, care sîngerează picioarele 3
„dar pe caro singur se poate ajunge la ţinte. înnalte.
Prin urmare la ce sc gîndeşte regentul Filip de Orlans și
credinciosul său tovarăș, cinicul preot nepreot Dubois? La, pace,
la liniște cu toată lumea, la ferirea de orice ambiţie supărătoare.
Şi era o ambiţie care începuse să dovie foarte. supărătoare
pentru Franţa, o ambiţie curioasă, la care nu se așteptase nimeni, care a causat o mulţime de încurcături şi care sa terminat, cum se întîmplă totdeauna la ambițiile nepotrivite cu
puterea aceluia care iese în luptă, cu o catastrofă. Si numa
combinaţiile istețe ale veacului al XVIII-lea ai avut darul de

a zăbovi această vădire a slăbiciunii resultate
tinue întrun organism şubred.

din silinţe

conNe

E vorba de ambiția spaniolă. Asistăm la o ivire neașteptată a
ambiţiei spaniole supt dinastia nouă de Bourbon pe care o

întemeiase nepotul lu! Ludovic al XIV-lea. Ivirea acestei ambiţii

Sar putea explica, socot, prin două lucruri: un lucru e chiar schimbarea suveranului, a dinastiel. De cite or s'a întîmplat ca,
o dinastie venită de aiurea să se stabilească undeva, orl a
urmat ca ţara să-și vădească, imediat energil pe care nu le
bănuia. înnainte, ori, cu cel care venia dintr'o lume mal energică, sai cheltuit toate puterile, pănăla sfirşit, pentru o poli-

tică ce nu era do talia, ţeril. Exemple de acestea întîlnim foarte
adese ori în istorie. Un cas.e al Ungariei

din veacul al XIV-lea,

cînd a venit aici dinastia de Anjou din regatul de Neapole şi a
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început să facă o politică îndrăzneață, de cucerire cu un organism politic debilitat, pregătind în felul acesta marea, înfrîngere de
la Mohâcs şi cucerirea turcească. În Spania a fost tot așa: să
vină cineva, de la Curtea, lu! Ludovic al XIV-lea, de la omul deprins să stăpînească Europa, să fie crescut tot; în mijlocul unor
mari momente de mîndrio naţională, văzînd numal oştt biruitoare
ce aduceaii steaguri luate de la duşmani spre a împodobi cu ele
Notre-Dame şi să se găsească de-odată în bătrina, Spanie, în
care nu numal dinastia, era, stoarsă, dar însăși ţara... Nu numar
că Filip al III-lea, Filip al IV-loa şi Carol al II-lea represintaă o familie care se stingea, dar Spania, însăşi cra stoarsă pănă în mă-

duva, oaselor; o ţară singură întrebuințată pentru

scopurile :po-

liticel mondiale, stăpînind America, Germania, Italia, domnind
peste Marea, Mediterană, ameninţînd Împărăţia, turcească, rivnind
la coroana Constantinopolului... A mers cîteva, deceni!, şi pe urmă
a căzut în brinci Spania. Astfel fiind, ţara trebuia înnoită în .

însăşi esenţa, vieţii ei, înnoită în manca şi organisarea, el și în'
acea, cultură care face ca munca să servească unei organisări.
Natural că regalitatea absolutistă din veacul al XVIII-lea, nu era
în stare să facă așa ceva.
Filip al V-lea a fost însurat a doua oară cu o principesă italiană, — din mijlocul Italiei —, care avea pretenţii în Parma şi
Piacenza şi aducea un ministru tot italian, pe cardinalul Albe-

roni. Aceasta, explică și caracterul.eu totul neobișnuit al politicel
spaniole: îndrăzneala, dorinţa de cucerire.
o

Precum amintirea lu! Ludovic al XIV-lea urmăria, ca umbra p8
om, pe Filip al V-lea, Alberoni îşi închipuia, că
e un Mazarin şi mal
puţin nu. Ma! era.poate, în fund, şi fantasma lu Carol Quintul,
care numai în timpul nostru a murit definitiv în cripta, lu de
la S.Yusto ; pănă “atunci a fulgerat necontenit de-asupra mor-

mintului săă, trezindu-se la aceste lumini zădarnice ambiţiuni
nepotrivite la, toți urmaşii. Carol Quintul înseamnă. Arnerica, pe

care Spania o avea încă, înseamnă Italia, Domnia, asupra Măril
Mediterane, şi astfel Spania se aruncă într'o mare politică de
aventuri pe care o conduce Alberoni, ţintind lucruri nani, foarte

- depărtate : cardinalul avea,

şi planul

să amestece

pe Carol

XII-lea în rosturile .sale. Eroul suedes fusese în Rusia, bătuse

al

pe

Ruşi pănă, ce, învăţind şi e! cum să bată pe Suedosi, l-au cufundat în adincul stepelor, fiind silit, după Pultava, să caute

adăpost pe pămîntul turcesc din cuprinsul Moldovei, la Bender,
unde a stat într'o atitudine de îndărătnicie nocinfrintă, nevrînd
nici să audă nimic, cîţiva an! de zile. A fost furat, cu sila, de

Turci și dus la Demotica lingă

Constantinopol, şi de acolo l-ai

expediat prin ţara noastră. A trecut pe la Pitoşti în Ardeal, .
îmbrăcat ca simplu ofiţer în redingotă aspră de postav ulbastru,
purtînd un nume fals şi după aceasta s'a dus la, Stralsund, iar

apol în Suedia. A reluat cîtăva vreme politica, lui ofensivă, a trecut
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în Norvegia, care era a Danemarcei în vremea aceia, pănă cînd
a
un glonte. puse capăt vieţii lui străbătindu-i timplele.
„FI bine, în vremea cînd Carol al XII-lea se desbătea în cele
mal din urmă greutăţi, Alboroni sa gindit să-l întrebuinţeze ca
factor tulburător în Nordul Europei. Adevărat tip de pescuitor. în
apă tulbure, — și ce resulta, de aici? Întăiii o nouă unire, La 1717
în Europa exista o unire între Franţa, Anglia şi Olanda împotriva, Spaniei. Nu poate [i ceva mai ciudat decit această alianță

împotriva tuturor tradiţiilor.

În Franţa,

XIV-lea, se ridică împotriva crcaţiunii
rege, împotriva, acelei creaţiuni care
„multe sacrificii, mai multe suferințe şi
Franţa se ruinase pentru moştenirea,
Ludovic al XIV-lea n'avea cu ce să-și

bla

în frumoasele lor livrele şi cerşiai

urmașul lui Ludovic al

de căpetenie a marelui
costase pe Francesi mal
umilinţe nai îndelungate.
spaniolă: în cele din urmă
plătească valeții, cari um-

prin oraş. Cind o ţară

- ajunge aşa, ce poate îi mal absurd decit să o vezi a douu zi
făcînd tot ce-i stă în putinţă ca să distrugă această operă scump
plătită? Cu atît mai mult, cu cit, împotriva Spaniei nouă, Franţa
nu poate să revendice politiceşte nimic. 'Ferile-de-jos erai ale
Austrici, şi, de oare ce politica Franciei nu poate li decît aceia
de a, asigura hoturele Rinului, se impunea, ca toate puterile francese' să, fie reservute pentru un mare atac împotriva Austriei
lăsînd Spania în pace. Însă la Paris se judeca altfel: viata de
Curte, intrigile de Curte, ambitiile personale de la, Curte stăpineai totul. Era la Madrid planul de a înlocui pe regent prin regele Spaniei, rudă, ca, şi cellalt, cu Ludovic al XV-lea, şi regentul
apără înnainte de toate situația luf; el nu ură Spania, ci pe regele Spanii, concurentul săi în ceia ce priveşte conducerea
afacerilor în Franţa. Pentru această nomernică, rivalitate, regele
Filip organiscază o conspirație împotriva regentului din Paris,
iar în același timp regentul uneltia cu să 'strice toate rosturile

politieci spaniole. Pentru aceasta încheie alianta, franco-englesăolandesă, în care eraă doi membri cari mulţămiaii lui Dumnezeii

pentru încheiorea ci: Anglia şi Olanda, căci Olanda era asigurată
de orice atac frances, iar Anglia era liberă să-și urmeze netur-

burată expansiunea, colonială.

Căci Anglia datoreşte nespus de mult Franciei de lu 1688 înnainte
pentru crearea împrejurărilor nouă de viaţă economică: greşelile
ai făcut mărirea colonială a Angliei.
de atunci ale Franciei.
Am văzut că, în momentul cind Wilhem de Orange venia să
se aşeze rege în Londra, Ludovic al XIV-lea, îşi pierdea vremea
atacînd la Rin, în loc de a năvăli asupra Olandei. Acurn, cînd
situaţia cea nouă cra aşezată, cînd cra regină Ana, sora Mariei,
sotia lui Wilhem, și se pregătia dinastia nouă do Ilanovra, după
moartea Anek fără copil, pe vremea aceasta Anglia avea nevoie
de timp, de răgaz ca să se întărească supt raport economic,
să-şi organiseze coloniile ci, să se pregătească a smulge ' colo-
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niile spaniole și francese, iar Franţa, mărinimoasă, îl dăăca; răgaz
numai pentru a face năcaz lui Filip al V-lea. de la Madrid. Spaniolil, răzimaţi pe fel de -fel de planuri, pe ilusia, une! alianţe
cu Nordul, riscă totul şi încep a face politica .răsbunătoare a
regelui şi politica lacomă a reginei. La 1717 ocupă insula Sardinia,
un an mai pe urmă şi Sicilia. După ultimul tratat insulele
acestea fuseseră date, una Austriei, cealaltă Casei de Savoia.
Atunci Austria, fiind atacată de Spania, se unește cu Franţa şi
se face o împătrită alianţă, care din punctul de vedere al înţelepciunii politice e din cele ma! interesante. Franța se aliază,
deci cu Olandesil, pe cari-t are în drum, cu Anelia, care-i va
lua, mîne posesiunile, se aliază cu Austria, care ocupă Ţerile-de-jos
ce nu permit Francesilor să se întindă la. Rin. În acelaşi . timp
apare la Paris Petru-cel-Mare care era dispus şi el să între în
alianță, deschisă, de fapt, oricul, şi Ministeriul frances se prăbeşte atunci să ofere lu! Petru mediaţiunea sa pentru a încheia
pacea cu Suedia, care sa şi încheiat, la Nystiid. Spania pentru

moment

folosia, asigurîndu-și Parma şi Piacenza; pentru Franţa,

însă nu era, niciun folos.

S'ar fi crezut că
întîmplată în anul
personalism cinic,
pare că, să lucreze

această politică o
1723, a celor doi
al politicei francese,
împreună, seniorul

să înceteze la moartea,
factori. capricioși, de un
Regentul şi Dubois, făcuţi,
conrupt şi „fanfaron. de

vicil“ cu clericul cinic. Şi în locul lor se instalează venerabilul

septuagenar Fleury. El nu va; face planuri :aventuroase: nici cu
Alberoni, nici contra acestuia; la, această vristă gîndul lui nu
putea, fi decit, înnainte de toate, acela de a nu tulbura odihna,
oportunistă a Franciei
ce i se părea bătrină şi usată ca, şi dînsul.
Pedagog slab, el a supus regimului săi un elev plin de viaţă şi
gata de mișcare. Francia relativ a suferit foarte “putin, dar n'a.
cîştigat nimic într'o vreme cînd toată lumea a cîştigat cîte ceva.
Austria, prin pacea de la Passarowitz, a doua biruinţă, diplomatică, după biruinţa militară a lui Eugeniu de Savoia, ciștigase

Serbia şi Oltenia.E adevărat că după aceasta, crezînd că a. birvi

în două

războie

înseamnă

chiar şi fără Eugeniu

siguranța

de Savoia,

biruinţel şi în

Împăratul

mintuie

al treilea,

un

noi

războiă prin pacea de la Belgrad, care înseamnă restituirea 1o-curilor pe care le luase cu douăzeci de an! în urmă. Acestei păci
îi datorim că sîntem întregi măcar în Muntenia. Resultatul se
datorește „bunei prietenii“ dintre Austria; și Rusia: Austriacil
singuri bătuseră pe Turci; Ruşii singuri tot așa; cînd însă ai
fost aliaţi între ej, Turcii ai fost biruitori, căci ficcare din cele
două Puteri căuta înnainte de : toate să împiedece pe cealaltă

de a birui prea iute şi prea hotăritor şi întreținea spioni în
oastea aliată cu mal multă grijă decit în cea dușmană.
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Deşi Austria .pierde cuceririle sîrbeşti şi oltene în' 1739, ea
trecuse, mulţămită politice! trancesc, cu noroc cea mal mare
crisă pe care,a avut-o de îndurat vre-odată, crisa pentru moştenirou Marici-Teresel. Carol al VI-lea, care fusese odinioară don
Carlos al Spaniei, urmînd tatălui săi Iosif, n'avuse moștenitori
bărbătești şi îngrijise ca amîndouă' coroanele, a Ungariei şi a
Boemiei, şi stăpînirea. asupra, provinciilor ereditare austriace să
treacă, asupra aceste! fiice a sale, copil unic. Pentru aceasta 's'a
încheiat actul de orînduire internă zis Pragmatica Sancţiune,
care trebuia, recunoscut de Puterile europene, Mal ales trebuia
să se împiedece un lucru: ca Prusia să nu întrebuinţeze această
ocasie pentru ca, lăsînd pe moștenitoare să stăpînească, liniștită,
— ca şi soţul el .ce se va alege, ducele de Lotaringia, Francise,—
Ungaria, și Boemia, să înlocuiască pe Austriacl în Imperiu. De fapt
Frederic al Il-lca, după ce iscălise Pragmatica Sancţiune, şi-a
strîns imediat puterile trebuitoare pentru a smulge cel puţin
Silesia, importantă sub toate raporturile, fiindcă, Tăzimîndu-se
monarhia, prusiană de o parte pe Polonia ducală, pe Silesia, iar,
de alta, pe hegemonia la Rin și pe legăturile cu Casa de Oranje
din 'Porile- de-Jos, înrudită cu Hohenzolleznit, ea, putea cîndva să
domine. absolut

în Germania.

Să nu se uite că în războiul acesta Froderie-col-Mato a ocupat

o bucată de vreme şi Boemia. Şi aceasta întrun timp: cînd Casa
de Saxonia, luînd regalitatea polonă, era slăbită prin faptul'acesta,
interesele polone fiind mal vrednice de îngrijire decit: cele suxone, — şi pentru ele August al II-lca făcuse sacrificiul de: conştiință, de a. trece la religia catolică, în care familia sa a: rămas
pănă astăzi. Coroana polonă face dec! ca, Saxonia, să nu: mal fie
un factor esenţial în viaţa, germană. Bavaria se îngrijește, nefiind
destul de slăbită,se vede, prin ce stiferinţe îndurâse în veacul al
AVIl-lea, să-şi cheltuiască ultimele puteri într'o luptă zădurnică,
cu ocasia moștenirii austriace. Casa de Austria avuse dibăcia,
să arunce greutăţile Războiului de Treizeci de anl în spinarea Bavaricy; împotriva, "Iul Gustav-Adolf luptase înnainte do toate Bavaria, generalul bavares Tilly, şi iată că, atuncl cînd se deschide
moştenirea austriacă, Electorul de Bavaria, Carol, rudă de'sînge

cu Împăratul mort, ridică el pretenţii la, moştenire, şi Bavaria,
“ţara dul, se istoveşte întrun războiii zădarnic, de pe urna, căruia ea e pe deplin. anulată în tot veacul al XVIII-lea.
Aceasta, cra deci situaţia, în Germania. Întru cît folosise Franţa,
care

avea

interese

esenţiale

în regiunea

renună,

prin

faptul

că

ajutase această situaţie? Austria a izbutit să se păstreze trecînd
prin crisa de moştenire; pentru moment ea, își adună, puterile şi
după citova decenii se va, înfățișa ca, factor foarte important în
viaţa germană. Prusia a trecut foarte răpede do la o Putere de
rangul al treilea, la una de rangul întăiti. Se va zico:-0 totuşi -

un profit pentru Franţa din faptul că dincolo de Rin nu mal e

Austria, singură, ci Austria în luptă cu Prusia. Da, cînd împrâjurările ar fi aşa ca să poată rămînea lupta nehotărită, dar,
cînd e evident că Prusia va fi stăpînă în această regiune, atunci
se vede greşala mare pe care a făcut-o Franţa prin toată, atitudinea că din înțăia jumătate a veacului al XVIII. lea, ca şi prin
atitudinea cl! în războiul pentru moștenirea Austriei. Ea nu putea,
să aibă decît două atitudini în legătură cu interesele el esențiale

care sînt stăpînirea. Perilor-de-jos şi Ținuturilor ge:mane vecine:

sai putea si sprijine Austria -pentru a împiedeca, întărirea Pru- sici, — ar îi fost o politică de viitor mal depărtat, care putea
fi în legătură cu anumite concesii: poate o cesiune a Terilor-dejos nu i-ar îi părut Mariei-Leresei prea mare pentru a ciştiga
sprijinul întreg şi neconditionata! Franciei împotriva lut Frederic
al II-lea, căci Austria, incapabilă de luptă, care fugia, la Unguri Şi
cerea ajutorul lor, putea, îi „gata, la o astfel de înţelegere. Sai, în al
doilea rînd, ranta putea, să facă o politică de viitor “mar apropiat:
putea

să se înţeleagă

cu Prusia, pentru a răspinge pe Austria în

Boemia şi Ungaria, transformînd-o în Putere. orientală. Dar, şi
întrun cas şi într altul, se cerea o altă diplomaţie decit aceia a
popilor cari nu merg la, biserică, cum era Dubois, a septuagenarulul de 70 de ani, care se temea, de orice bătaie de vînt, şi
a doamnei de Pompadour, regina fără coroană. Aşa încit se poate
zice că Franţa înnainte de 1740 a pregătit .ea singură marile
greutăiă pe care cu toate

silințile ci nu

le va mai

putea, resolva,

fie şi.prin succesele trecătoare din vremea Revoluţiei şi Imperiulul.
“Problema de căpetenie la 1740 era aceasta: în Germania, se
face o schimbare esenţială, care nu se desemnează pănă în ul:
timele consecinţe pentru, "moment. Germania, incontestabil că
tinde să devie unitară prin imobilisarea Saxoniei ocupată în Polonia, prin slăbirea definitivă a Bavariei, prin moartea lentă a
tuturor Statelor mici, moştenire a evului mediu. Germania aceasta
fi-va, austriacă, sai prusiană ? Căci —ori austriacă orl prusiană,
acesta e viitorul cl. Franţa trebuia să aibă faţă de această Problemă o atitudine, ama singură, și aceia, do la început: pănă la
sfirşit, cu orlce risc, reservîndu- ŞI compensaţii pe care şi una şi
alta din Puterile Inptătoare oraui gata, fără, îndoială, să i le acorde,
dar pe caro Franta n'a ştiut să le ceară.
„Astfel avem explicaţiile trebuitoare pentru a înţelege desfăşurarea, legăturilor diplomatice şi actiunilor războinice în Europa
veacului” al XVIII-lea, începînd încă 'de la războiul din 1737 pentru
tronul polon.
”

LECȚIA a XIX-a.
Războaiele pentru succesiunea Poloniei şi Austriei.
Începem cu aşa-numitul războii pentru succesiunea Poloniei
(1733-35). Nume ca, acestea, care se dai urior serii de evenimente
politice sait militare nu angajează la nimic, fiind alese după cutare saii cutare aspect al unel chestiuni, dar. chestiunea, are și
alte multe aspecte. În casul acestui război înțelegîndu-l ca un
fenomen strict polon, n'am înţelege cum pentru moştenirea regelui August se pune în mișcare toată lumea europeană în cea
d'intăii jumătate a veacului al XVIII-lea.
Polonia, ce e dreptul, ocupa 'lumea, deo bucată de vreme: o
scosese la iveală, războiul nordic. Dar acest războiă nu pleacă

din necesităţi europene, ci petre

şfertur

din

ambitiunea cu

totul personală a, lul Carol al Xil-lea. Dacă n'ar fi fost Carol
XII-lea, toată seria de evenimente, începînd de la înfățișarea,
golul Suediei înnaintea Copenhagel şi terminînd cu retragerea,
de la, Pultava la Bender, toată seria de împrejurări atît de

al
reIul
ex-

traordinare, încît une orl pare că-ţi vine întrebarea dacă s'au în-

tîmplat în adevăr sai dacă povestirea lor nu e luată din cine ştie
ce basm oriental, —nu sar fi petrecut.
A
Nu cred că cel mal bun gicitor de evenimente istorice ar fi
„fost în stare să profetiseze ceia ce a făcut eroul suedes. Tînărul
rege, fără experienţă, nu făcuse să se vorbească de dinsul,
"energia lu de oțel n'avuse prilej să se vădească pănă atunci,
şi totuși el ajunge.să săvirșească, rînd.pe rînd, cu o iuţeală
ameţitoare, toată seria, de isprăvi războinice aşa de noi şi im- posibile de a fi repetate. Cu folos saii.fără, nu interesează,—ac-

țiunea în ea însăşi e epică, măreaţă.
că Polonia întră în discuţie, prinsă
de cuceriri.

În astfel de condiţii, iată

în acest sălbatec

vălmăşag
|

Sobieski făcuse silinți mari pentrua juca, în războiul turco-
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bermân, în Gare a intervenit ca liberator al Vienci, rolul de enit:
ciat ca, în evul mediu, părtaş la recucerirea, Ungariei, și apol
acela de năvălitor în Moldova, unde credea să-și creeze drepturi,
pe

care

pacea

din

1699

nu i le-a. recunoscut.

De atunci Polonil erati necontestat în scădere, şi Carol al XII-

lea, are meritul să fi arătat că aceasta coste o ţară cure se poate
şi împărţi. Întăia oară ideia unei posibilităţi de împărţire a Polonici a răsărit, de fapt, în mintea, diplomaților atunci. Carol a,
făcut acolo co a vrut: a silit po regele August să se retragă,
iar în locul lui a aşezat pe Stanislas Leszezynski, cure nu s'a putut
menținea. Astfel a arătat pe de o parte că Polonia nu e în stare
să se apere și, pe de altă parte, că între Poloni se pot găsi tot-

deauna, partide de sfişiere a ţeril şi a naţiunii.

'Tocmal acestea,

sînt cele două base pe care sa făcut împărţirea, Polonici. Dar
Polonia nu jucase un rol aşa de mare, încît pentru succesiunea
la tronul ci să fio nevoie de un război european. Rusia întra
tot mal mult în cercul de atenţie principală a Europei şi Polonia,
ieşia, din el: aceasta, se vedea din ce în ce mai mult de la că-

lătoria lui Petru-cel-Mare în Europa, și, înnainte de toate, de la,
biruința de la Pultava, şi de la pacea de la Nystiid, care nu

înseamnă numal împăcarea cu Suedia, ci întrarea Rusiei în ordinea politică europeană.
Sa europenisat politiceşte Rusia, nu .
numai prin reforma lui Petru-cel-Mare, nu numai prin ' crearea.
unci armate organisate după sistemul: german, care e opera, ul
„de: căpetenie, nu numai prin creaţiunea uncă flote în Marea,
Neagrăşi a alteia în Marea Baltică, nu numai prin cucerirea,
Azovului și, deci, prin începutul expansiunii în dauna, Turcilor

către Sud-Vest, dar şi prin

biruința asupra

că tratatul

starea

final. consacra,

de lucruri

Suediei, prin faptul
ce reieşise

din

bi- |

ruinţa ultimă a 'Ţarulul.
Deci nu pentru Polonia în decădere se dă mai ales lupta. Altceva o-provoacă. Anume în Franţa la 1733 -sa trezit din noi
simţul pentru vechea, politică sănătoasă. Se încheie un pact de
familie cu Spania, care nu înseamnă decît întoarcerea la tradițiile lui Ludovic al XIV-lea, reînnodarea, legături! desfăcute de
.mînl nedibace, legătură aşa de necesară şi pentru Siguranţa
Francie! și pentru expansiunea francesă în Europa. Dispăruseră
persoanele care provocaseră discordia; între Franţaşi Spania,
„dispăruse! ducele de Orldans şi Alberoni; trocîndu-se, prin urmare,
peste

toate

aceste

chestiuni

treziseră, se încheie pactul

personale,

îngropate

acesta de. familie, —

cu acel cari le

care

tinde să

cîştige şi Sardinia, un fel de element de legătură cu Italia—
între Francesi şi Spanioll. EI ar fi dat Spaniolilor regatul de Nea-

pole: Bourbonilor scoși
lăturarea regalității de
izgoniți cu totul abia
Spania,el își datoresc

apoi de Bonaparte,
operă a lut Ioachim
în timpul nostru,
stăpînirea, asupra

întorși înnapot după înMurat, r& Giovacchino, Şi
de Garibaldi. Veniţi din
Sudului Italiei acţiunit
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spaniole
din veacul al XVIII-lea, acţiuni! începute prin Alberoni
şi continuate pe urmă de miniştrii cari ai urmat supt regele
“ Filip şi supt succesorii regelui Filip.
Prin urmare Spania cra să fie în Sudul Italiey, Sardinia, oferindu-i-se Milanul, ar fi făcut oarecum legătura, cu Franta. Franța,
răzimată pe Italia jumătate spaniolă şi pe Spania, pe Savoia,
prietenă, ar îi avut o basă suficientă de acţiune pentru ca să
lovească. apoi Casa de Austria în Germania, şi anume în vremea
cînd se prevedea că un noii războiii de succesiune o să se deschidă, războiul pentru succesiunea, Austriel.
Aşa, încît: „războiii pentru succesiunea, Spaniei“, „războiă pentru succesiunea

Poloniei“,

„războiă

pentru

succesiunea Austriei“

sînt numele supt care se trezesc în întăia jumătate a secolului
al XVIII-lea toate problemele mari din Europa, şi prin urmare şi
problema Rinului, de nu în forma unei conştiinţă pe deplin lu-

minoase, măcar ca, instinct, care totuși îşi găseşte drumul.

Cercurile conducătoare ale Francie! ştiaii că şi altfel se poate
lovi Casa, de Austria. Dar dacă i sar trezi un duşman în Răsărit, în Polonia? Ar corespunde cu alianţa franco-rusă din timpurile noastre. Cleştele pe care-l înfățișa, o foaie umoristică la,
încheierea entusiastă a, acestey legături de la care Franţa, aş
-tepta plorie războinică şi reîntregire teritorială, ar fi funcţionat
şi atunci, prinzînd însă la, mijloc, ca Putere conducătoare germană, nu Prusia, ci vechea Austrie,
Avea, dreptate "Franţa să trezească această problemă şi din alt
punct de vedere. Între Austria, și Polonia se ivise un antagonism
dublu de la o bucată de vreme: întăiii prin faptul că un principe german ajunsese regeîn Polonia, apol că-l urmase

încă un stă-

pînitor din aceiași Casă veche. Austriel din veacul al XVII-lea, şi
XVIII-lea, nu i-a plăcut însă niclodată ca principii germani să
ajunsă prea, mari şi prea înnalti în ceia ce priveşte titlurile, chiar şi

în afară de Germania, decl şi faptul acesta, că Electorul de Saxoniae

rege polon, că el dispune de alte mijloace decît de mijloacele
lui germane, nu putea să placă Austriei. E adevărat că August
se făcuse catolic, e adevărat că păstrase legături cu Austria
foarte multă, vreme, că n'a cruțat nimic ca, să multămească pe
Împărat, — toate acestea sînt adevărate, dar cine garantă viitorul ?
Doar în cursul războiului încheiat la 1699 August rîvnise, contra
Austrici, Principatele. Al doilea: Austria n'a uitat multă vreme
umilința despresurăril Vienel de Poloni. Chiar în momentul acela,
cînd Împăratul avea mal mare nevoie de ajutorul trupelor lul

Sobieski, invidia, se vădise. Sînt şi ţerl invidioase, şi între acestea

locul întăiă îl ține Austria. După despresurarea Vienei Leopold I-ii
a pus atitea condiţil în ceremonialul întîlniril cu liberatorul, —.
rege adevărat, dar rege inferior, rege ales de o dietă, — încît

rămăsese

urme

adînci' de jignire.

Deci

dorinţa, Franciei de a

—
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găsi aliaţi în Polonia era o dorință îndreptăţită, şi vechea duş:
mânie dintre Polonia şi Austria, cea d'intăii temîndu-se de o
cucerire, de o desmembrare din partea cele de-a doua, sa înteţit încă şi-mal mult.
De fapt, acțiunea francesă în Polonia: chiar, a, fost lamentabilă :
contele: de Pislo, un biet ambasador, a fost trimes în. părţile
Danzigulu! pentru ca să simuleze o intervenţie „lipsită de orlce
fel de seriositate.
Francia însă lucra în. regiunea, renană, unde erai adeviiratele el
interese, pe care nu le putea, uita. La 1733 o vedem la Rehl, la,
1735 la Philippsburg, cetate însemnată în harta militară a faptelor petrecute în vremea lui Ludovic al XIV-lea. Prin urmare
aceste vaduri, aceste chel ale Rinului în cutare regiune pe care
acela nu le putuse cuceri definitiv, le caută oştile lui Ludovic al
XV-lea, întrebuințînd prilejul războiulul pentru succesiunea Polonie! ca să şi le aducă; în stăpinire.
!
- Îndată după aceasta, se încheie tratatul din Viena, la, 1735, care
creiază în Italia secundogenitura spaniolă, apanagiul pentru al doilea
născut: moştenitorul să stăpînească numai Spania, iar cel de-al
doilea fii al regelui să domnească în Sudul Italiel. Pentru dinastia spaniolă era, un succes; pentru Spania însăși, ca Stat, nu
era .unul. Se poate zice numal că prin aceasta în Italia, Bourbonir
succedă Habsburgilor în anume Ținuturi. Că regele de "Neapole:
era Bourbon, că venia, din Spania, că era fratele regelui Spaniel,:
sînt lucruri. absolut secundare; el era înnainte de toate rege
italian, care uita de multe or legăturile sale de familie cu cel
din Madrid.
|
- În acelaşi timp se dă Spaniei, din! Toscana, unde se stângea
vechea. dinastie de Medicis, partea. de către Mare şi insula, Elba.
Acuma Bourbonil vor face “tot ce li stă în putință că, să ajungă
iarăși în Parma şi Piacenza, pe care le căpătaseră în puterea,
dreptului 'soțiel. regeluy Filip, avind astfel:un punct de observaţie şi în Italia, centrală şi trebuiseră să le părăsească acum. Hotărît că nu murise încă pe deplin Carol Quintul.
» Franţa însă capătă ce nu -nădăjduia poate. în momentul cînd
a început războiul: capătă stăpînirea asupra. Lotaringiel, care
— o ştim— de multă, vreme trăia, numa! .din mila diplomaților,
simplu .teritoriu deschis în. vreme de război oricul. Pentru a ter- .
mina odată şi cu bietul Stanislas Leszezynski, socrul regelui Ludovic,
ca sănu mal aibă pretenții în Polonia, i s'a dat pe. viață Lotaringia,
care, apol era să se întoarcă la Franţa. În aceste: împrejurări se!
va, deschide peste cinci ani războiul pentru succesiunea la tronul.
Austriel.
- În alegerea aliantelor, la început se păstrează

boiului din 1733.

amintirea răz-!

Războiul acesta adusese Franciei

de mari, încît ea trebuia să fie adusă a continuă

foloase aşa,

şi cu _ocasia;:
15

—
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războiului ce se deschidea acum, politica, anti-austriacă, în legătură cu cele mai firești tradiţii, pe care Curtea, capricioasă a femeilor cu trecere în vremea blinder regine de sînge polon, Maria,

Leszezynska, nu e încă în stare să le rupă. Franța-rămîne unită
cu Spania, iar în Germania stabilește olegătură cu Bavaria. Atunci
sa văzut fenomenul acesta curios: oști francese mergind supt

steaguri străine, bavarese, pănă la Praga. Pentrucă Bavaria nu.
represinta, cum am spus, numai un element în alianţă, ci o com=
petițiune ]a Coroana imperială germană. Electorul Bavariei, înrudit cu Casa, de Habsburg, —numa! pentru că era, bărbat şi Maria" Teresa, femeie, credea, că are ma! mult drept a succeda la tronul

lui Carol al VI-lea !,

Şi în războiul acesta se amestecă însă

politica

el îndătinată, bună şi folositoare, pîndind

ca să meargă în tabăra,
oarecare

Anglia,.care

dreptate,

cealaltă.

că pe atunci

|

urmează

unde e Francia,

Un istoric engles observă, cu

problema

cea mare

nu ma!

era

a Rinului, ci a stăpîniril coloniilor, a domniei Mărilor. Netăgăduit că, dacă Anglia, mal tărziă, va, putea, fi în lupta, împotriva.
lu Napoleon I-iă ceia ce a fost, nu va fi fără îndoială nic
pentru faptul că; dinastia, englesă are stăpiniri. în Hanovra, d8
unde venise — şi aceasta:i creiază Angliei interese aliate renane —,.nici pentru faptul că dinastia aceasta, se găseşte mat:
bine în Hanovra stăpînirii absolute decît în Londra controlulul
parlamentar și pretențiilor.de partid, ci importanţa mare a An-

glie e. determinată, de faptul că şi-a, creat imperiul e! maritim.

Un scriitor. engles

contimporan,

istoric

şi publicist,

Froude, a

scris o foarte frumoasă carte, Oceana, şi ţara, aceasta, cu domi-

naţia asupra Oceanului, e Anglia. Anglia, de fapt azi e foarte
puţin Anglia în sensul de mărgenire la teritoriul engles, de şi
este astfel în ceia ce priveşte energia, englesă, dar rostul el în
lume e determinat de stăpînirea asupra Oceanului.
E
Ca să se creeze această, Oceană, se amestecă, Anglia în războaiele de pe continent. La, 1743 izbuteşte să înfrîngă pe Francesi la. Dettingen, biruința hanoverană, oarecum personală, a, regelui. De şi nu sai gîndit la aceasta cel ce ati chemat pe Gheorghe
de Hanovra la tron, dar Hanovra, e foarte potrivită pentru luptele
Angliei împotriva Franciei. Pe cînd înnainte ea trebuia, să caute în
Țerile-de-jos sprijin contra, Francesilor, acum îl găseşte în Statele.
regelui la Rin.
La urmă se găseşte Franţa ca, singură luptătoare, — împreună
cu Spania doar— faţă de formidabila, coaliţie care cuprinde, pe
1 Pe vremea aceasta şi Romîni a luptat în rîndurile d'intăiti pentru
Carol al VI!-lea, Bavaresul, mai înnainte, e adevărat, și pentru Maria-Teresa;

conduși de un Cantacuzin, fiul lui Ștefan-Vodă, urmașul Brîncoveanului. Rudolf, sati Radu, strînge un regiment romănese pe care-l trece cînd unuia, cînd
altuia în războiul acesta pentru succesiunea, Austriei.
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lingă Anglia, Austria şi Olanda, Saxonia şi: Sardinia. 'Atuncl, atacînd pentru a apăra, Mauriciu de Saxonia pătrunde pentru Ludovic al XV-lea în Terile-de-jos.
Deci, după fasa de aventuri din războiul pentru succesiunea
Austriei, după călătoria la Praga, Franţa, strinsă de toate părţile,
se duce' să lupte pe teritoriul unde lupta, trebuia, dusă de la început. Mauriciu de Saxonia, Saxon cum Eugeniu de Savoia, era

Savoiard, cîştigă biruința de la Fontenoy.

Cu toate că în Italia. situaţia este cu totul pierdută, Ludovic
al XV-lea găseşte pentru întăia; și ultima. oară energia, trebuitoare
ca să conducă o armată şi pătrunde el însuși în aceste regiunl de
peste Rin. Peste trel ani, biruinţe nouă ale lul Mauriciu de Sa" xonia aduc încheierea, păcel.
Urmărim, fireşte, numai partea, care priveşte problema, Rinului,
lăsînd la o 'parte luptele italiene ca şi ale Iul: Frederic al.II- lea.
Prin pacea dela Aachen, în 1748,.Spania cîştigă ce dorise, adecă
şi secundogenitura napolstană şi tertiogenitura italiană pentru al
treilea fiu al lul Filip, în Parma, şi Piacenza. Franţa nu capătă,
de data aceasta, nimic, ba, încă, pentru că pătrunseseră oşti fran-

cese în Ţerile- -de-jos

şi Franţa

arătase

că-şi aduce

aminte

de

drumul acesta, vechii, se înfiinţează din noi „cetăţile de barieră“.
Dar ea ajutase în acest războiu să se ridice o Putere care mat

tărziu avea să-i fie duşmana cea mal mare aici, în Germania,
Prusia. Pentru Franţa, Austria nu însemna teritoriu! ereditar
austriac,

cu Ungaria, 'Boemia,

Tirolul,

Stiria,

Carintia,

Carniolia,

ci Germania unificată în forma, austriacă. Însă ce înseamnă Prusia,
-care va înlocui Austria? Înseamnă că Germania pur politică a
Austriel va fi înlocuită prin Germania-naţiune a Prusiei, și e mal
uşor a sta înnaintea

unul

„şează

în

organism

politic

care

represintă

un

„complex de State, decit înnaintea, une! puteri nouă care înfăţi0 naţionalitate

expansiune.

Acum, în războiul întăiă, cu schimbările de atitudine ale lu!
Frederic, care încheie tratatul de pace cînd vrea şi revine la
“război cînd i se pare că Silesia lul e amenințată, în războiul
„acesta

pentru

succesiunea

Austriei

nu

se

putuse

stabili între

Franţa şi Prusia legături care să garanteze Franciei sprijinul
prusian. Eraă legături diplomatice întîmplătoare, de oportunitate,
„acelea, care mișcaă pe Frederic, altfel, în toată acţiunea lu! diplomatică un egoist cinic.

Se putea trece deci, din motive, de altfel, curat personale,—şi
-din cele mal puţin onorabile —la altă politică, a unirii cu Austria,

fără motiv şi fără scop. În acest al doilea, război, pentru recucerirea, Silesiei de

Maria-Teresa, (1'756-63),

Franța e

pedepsită

pentru greşeala. el politică prin înfrîngerea de la Rossbach.

ÎI rămăseseră lui Frederic, ca să afirme puterea Prusiel, două

1ucruri: să dovedească zădărnicia biruinților Ruşilor, cari pot să

—
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între'şi în Berlin fără niclun folos şi să arăte că ea însăşi e în
stare să biruiască oștile francese. O arătase.
:
Pacea, de la, Paris, care se încheie la 1763, nu ne privește aici,
pentru că prin clauseleei se hotărăsc numai! interesele maritime şi coloniale, problema Oceanului, care merită să fie studiată,

într'un alt șir de lectii.

Sa

Prin urmare în acest războiii. Franţa, parecă renunţă la planurile sale asupra Rinului şi tot odată e înjosită în ce priveşte
chestia nouă ce sa deschis, problema stăpînirii asupra mărilor
Apusului. Se poate zice că, şi militărește, prin Rossbach, și politic,
prin nedibăcia alianțelor din al doilea, războiă, prin legătura, capricioasă cu Austria, datorită relaţiilor personale dintre două,
femei, şi prin umilitorul tratat din Paris, vechiul regim a dat fa-

liment. Desertase de la vechile tradiţii pe basa cărora numai,
se putea servi cu folos Franţa.
|

LECȚIA

a XX-a.

-- Revoluţia francesă și chestia Rinului.
Dacă ar fi spus cineva .unul revoluţionar din 1789 pănă la,
sfîrşitul fasel întăiă a Revoluţiei francese, pănă la confiscarea,
mijloacelor revoluţionare şi spiritului revoluţionar de Napoleon L-iă,
că, Revoluţia o să urmeze tradiţiile vechiului. regim, ar fi provocat toată indignarea, de care acela era capabil. Nu era vorba de
înlocuirea

unei

dominați!

cu alta, de substituirea unei

persoane

prin alta, de biruinţa unui partid asupra altul partid; cînd se
întîmplă aşa ceva, tot rămîne mult: din lucrurile cele vechi. Aici
era vorba de o totală :schimbare de mentalitate, de spirit, de

concepţii. Mat ofensat ar fi fost un Frances din vremea Revoluţiel dacă l-ar fi confundat cineva cu un om din vechiul regim,
cu tatăl său, sati cu dinsul însuși înnainte de 1789, mal otensat ar

fi fost de aceasta, decit dacă l-ar fi confundat cu un Calmuc ori
cu un Hotentot, cu toate că Hotentoţil nu făceau parte pe vre-

mea

aceia

din limbagiul

injurios

al timpului.

Anul 1789 i se

părea, nu începutul unei ere noi în sensul în care întrebuințăm
noi cuvîntul acesta, ci, pe atunci formula „era nouă“ se întrebuinţa, cu o putere de convingere, cu o căldură de fanatism neîntrecut, cu 0 înşelare de sine însuşi fără păreche.
De fapt, însă, cum veţi vedea, era, tot Franţa veche, căci nu

se schimbă o naţiune dintr'un moment întraltul. Era tot Franța,

veche, cu deosebire că filosofil cari erai înnainte la Guvern se
aflaă acum peste hotare sai supt un strat gros de pămînt, cu capul
de o parte. Filosofil revoluționari tăceaii parte din vechiul regim ca
şi ceilalţi. Vechiul regim nu înseamnă nici tirania regelui, nici

supremaţia sufletească a Bisericii, nic pensiunile de Curte, nici

proprietatea mare, nici anumite legi orl anumite împărțiri administrative. Nu. Vechiul regim frances, care era acelaşi cu vechiul

regim din Italia şi Spania şi Germania şi Statele de Nord, şi într'o
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privință şi din Rusia, ba chiar din Turcia lui Selim reformatorul,,
vechiul regim însemnează un autoritarism de fapt pornind dintr'oconcepţie raţională. Astăzi un socialist rnodel rusesc, serios, se.
: împotriva.
lui,
crede .cu -totul-de -altă--esenţă decît stăpinitorul
şi, cu toate:
revoluţia
pregăteşte
şi
conspirații
căruia unelteşte
acestea, sînt exact de aceiași esenţă în ceia ce priveşte teoria.
Aceiaşi tratare silogistică a ființel vil, capricioase, sentimentale,
contrazicătoare faţă de sine însăși, profund ilogică,— omul.

Raționalismul nu vrea să ştie

poate exista Omul

tip, invariabil,

de

că nu există şi nu.

aceia

consecvent, capabil de preve--

derl sigure, care dispune de rațiune, sentiment, voinţă. Cel mult

face deosebire între un om capabil şi un om incapabil, între
unul inteligent şi unul prost, între. unul harnic şi unul leneş,
Gar încolo—exemplare de o potrivă ale unel spețe cunoscute. Şi,
dacă pe oamenii aceştia-l aşezi după o anumită socoteală logică,
la capătul raţionamentului. Numai cît inîl aştepţi cu siguranţă

calculabilul reservă decepţiunile lui.

DE

|

EI bine, acest X, incalculabil, a înşelat şi socotelile raţionaliş-:
tilor francesi de la, 1789, . cari prevedeau lucruri ce nu erau: să
se întîmple niciodată. Îşi închipuiaui despre dinșii că sînt' oameni.
cum nu sau mat întîlnit vre-odată, că pot să meargă pe nişte
drumuri pe care nimeni-n'a mal călcat, că vor atinge resultate
pe care voința omenească nu le-a putut încă atinge. şi, cu toate
acestea, în toate punctele, Revoluţia: francesă a, dat faliment. Ea.
a creat mica proprietate, a răspînâit: codicele. noi, basat. pe
dreptul raţional roman, -a scos la iveală oameni cari altfel ar

fi rămas toată. viaţa

lor într'o. situație

politică. Ea a schimbat

anume

hotare,

inferioară

militară sa

a dat Ruşilor. Finlanda.

şi “Basarabia, a lăsat un straşnic exemplu de durere omenească și un mare exemplu de eroism, a bruscat. naţionalitățile şi prin faptul acesta le-a silit să, aibă conştiinţă de dinsele.

Toate lucrurile acestea le-a făcut Revoluţia francesă, dar ea.
voiă cu totul altceva: nu transformarea Francie!, .ci a: umanității după ideile teoretice ale Jean Jacques Rousseau din „Contractul. social“, învoiala, dintre: oameni! cari stai la sfat într'o
bună dimineață, şi-şi zic: „De acum înnainte no! să fim altfel“.
Formula, sfintă, bună, falsă, răăfăcătoare în urmările el practice
era : între toţi oamenii, — toţi oamenii egali, toţi oameni! fraţi, — să,
nu fie nicio. neînțelegere, nicio rivalitate, nicio ură, niciun. resentiment. Se ducea de puneaii în pămînt frumosul copac in Champ
de Mars, şi-şi închipuiau că el va creşte şi:va umbri paşnic alte
generaţii, care se.vor aduna supt ramurile. lul cu aceleași sentimente. de frăţie.cu care se adunaseră, cel-din Iulie 1790. Na.
apucat: copacul să dea însă; cele d'intăiit ramuri nouă, şi era un
,
sînge. De sigur că
— şi ploua
iad; o furtună de ură în; Franța
oamenii ;cari plantaseră copacul avuseră credinţă că, nick. măcar
.
tiilor
meteorologic,
oficiului:
apă n'o să ploaie decît potrivit indica
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şi ar fi fost miraţi cînd li sar fi spus că tot acest sînge se
scurge din rana pe care el ai deschis-o în coasta dureroasă a
umanităţii.
a
„a
II
- Neapărat că revoluţionaril
ura şi politica, externă a vechiului
regim. Se juraiă, cînd a început era nouă, că războaie cum ai
fost pănă atunci, războaie ca ale „tiranilor“ cari ţin să apese
popoarele, războaie provocate de oameni lacomi de singe, cărora
nu li stă inima la loc cînd alţii trăiesc în pace, războaie de

acestea de siluire a unei conştiinţe naţionale, nu se vor întîmpla

niclodată. Predica doar ra, păcil, a fericirii, a mulţămiril pentru
toți oamenii... La Ludovic al XV-lea vor fi gîndit ca la un turburător al Europei, ca la unul care a trimes în toate părţile pe
tineri! francesI -să sîngereze fără folos pe cîmpiile de luptă
din Europa, şi erau hotăriţă, cu cea ma! mare siguranţă hotărâţă,
să nu mal dea, spectacolul acesta imoral Europei. Astfel chestia,
Rinului şi celelalte lucruri n'aveai niciun fel de sens pentru
dînșil. Între altele, de ce? Pentru că nu vedeai hotare. Hotarele

erau un fel de rămăşiţă de pe vremea, despotismului: pentru că

„tiranul“ avea.:nevoie de bani, de aceia, făcea, hotare, de unde
culegea bani şi, tiranul dispărînd, nu ma! era nevoie de hotare,
E adevărat că lumea se îndărătnicia să vorbească de o parte a
Rinului franțuzeşte şi de cealaltă parte nemţeşte, dar aceasta,
era un fenomen trecător, pănă la înfrățirea, graiurilor menite să
exprime într'o formă oarecare, limpede şi veşnică, adevăruri elementare pentru viaţa naţiunilor.
llusia, aceasta era, de altfel, necesară într'o vreme cînd socoteala timpului se schimba după era nouă republicană în anil
noului regim şi în decadele din cuprinsul anului celui noă, împo-

dobite

cu simbolice

controla

pînitor,

serbători ale

umanităţii, cînd

măsurile se

pe meridian și se împărţiati după sistemul decimal stă-

cînd se împărţiaii ţerile, în ciuda amintirilor şi legătu-

rilor întărite în curs de veacuri, după lini! geometrice şi în proporții matematice, cînd dădeaiă întrun moment de supremă furie
distrugătoare unei lumi! nouă un Dumnezei demonstrabil ca o

teoremă și întruchipat într'o frumoasă actriţă din Paris, cu firma,
modernă:

„Raison.:

”

Înţelegînd în felul acesta, revoluționari! francesi fapta

"

lor de

preschimbare subită și radicală, ca o mișcare menită pentru
toată lumea, cînd ai fost totuşi siliţi, şi din hotăritoare motive
de ordine interioară, să facă războiul lor, prin minte nu li trecea
că vor întreprinde războaie de cucerire, mergiînd pe drumul pe
care merseseră înnaintaşil lor, soldaţil-sclavi al vechiulu” regim, -

el cari eraă soldaţil-cetăţeni al regimului libertăţii. Războiul se_

şi. purta la început în împrejurări extraordinare: mulți generali,

ca Dumouriez, foarte patrioţi, dar nu destul

desperat şi ai trecut la dușman

pentru că,

fi m=rs de sigur la, eșafodul lui Custine.

de „patrioți“, s'a

dacă

Şi cum

rămîneai;

să nu

ar

fi fost

—
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„desperaţi cînd :trupa, la cel d'intăiă popas, putea să convoace

Conventiune Naţională în miniatură ca să aprobe

o

ori să desa-

probe planurile campaniel? Din acest punct de vedere de sigur
că armata, revoluționară era cu totul inferioară: soldaţi răă îmbrăcaţi, unil literalmente „sans-culotte“, aprovisionarea, care în

veacul al XVIII-lea 'ajunsese une orl să fie o realitate,

redusă,

cum ni arată o caricatură contemporană, la un sac cu citeva,
alimente duse de acasăşi o pîne înfiptă în baioneta puştii!?
Aveau ofiţeri improvisaţi, căci ofițerii cel mat buni erai nobil.
şi el trecuseră dincolo de Rin, aşteptînd să poată restabili pe
tronul săi solid, de moştenire, pe Ludovic al XVI-lea. Politiciani
guralivi, adesea 'compromişi, ajunseră îndată să aibă conducerea,
armatelor republicane; în această privinţă sînt de cel mal înnalt
interes "comic memoriile, pline de proclamaţii şi de discursuri, ale
„cetăţeanului-general“ Doppet, care a „revoluţionat“ Savoia. Armata aceasta prin sine n'ar fi putut birui; a biruit însă altceva:
y
entusiasmul.
.
|
a
i
Am spus, chiar în lecţia întăiă,că entusiasmul a putut face minuni.
Nu revin asupra acestei afirmări, dar se maladaugă un element:
ai mal biruit aceste armate revoluţionare prin faptul câ în

veacul

-al XVIII-lea

toate

organisaţiile

militare' erau

cam

de

același ;tip, avînd: acelaşi sistem de luptă, făcînd aceleași prevederi strategice; orice-luptă nu era altceva decit o nouă în-:
cercare de puteri pe basa. veche a une! anume experienţe sistematisate. Ignoranţă, lipsa de calcul, incapacitatea de prevedere,
nulitatea profesională a ostașilor Revoluţiel trebuia să li dea
biruinţa, derutînd pe un duşman care socotia cu alte elemente.
Şi secretul biruinţilor barbare în vremea Romanilor, triumful,
peste o mie de ani, al Turcilor, — pe lîngă faptul că dispuneau
de-o infanterie admirabilă,
— se explică,în mare parte, nu. prin
greşelile creştinilor, ci prin faptul că acest noi duşman avea
un sistem militar cu totul deosebit, neaşteptat. Încă odată, armatele acestea cînd au trecut graniţa, nu credeau să meargă la. cucerire. Erau sigure că nu pot merge la

înfrîngere, dar n'aveau intenţia să iea, nimănul nimic decit „despoţilor“ puterea „usurpată“: Îşi închipuiau că la fiecare gruniţă
o să-întilnească o serbare naţională. Vor zice şi face tiranil ce
vor putea, dar din partea naţiunilor pe teritoriul cărora călcai,

nu va fi împotrivire.

Orlunde se vor înfățișa

liberatorii, vor fi:

primiți cu: floră, cu discursuri de bunăvenire, cu adesiurea entusiastă la principiile Revoluţie. Duceai doar Evanghelia cea nouă.
a omerării, și ea trebuia să fie primită în genunchi cu sentimente:

de adincă recunoștință !-De

fapt, în multe privinţe

ghelie era mai bună decît Vechiul Testament

noua Evan-

al popoarelor, 'dar:

1 Vezi-o şi în volumul privitor la Revoluţie din colecţia de Istorie universală în limba germană

a lui Oncken.

i
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nu era, ca acesta,; al lor, şi omul ţine la ceia ce'e al lui, bun
sati răi, pentru că viața lui e zidită pe temelii adînci, nevăzute,
care ai cerut secole întregi, şi el se apără, nu numai împotriva
răului, dar şi a binelul care-l tăgăduieşte personalitatea, căci
pentru

un

om'nu

poate

exista ceva mal sfint decît personalitatea

sa individuală,— iar pentru un popor decit personalitatea sa etnică.
Poţi să-l condamni la miserie, la apăsare, la moartea în masă, le îngăpotă să-l îmşi ă,
duie, dacă nu i se atinge personalitatea, etnic
podobeşti cu toate binefacerile, dacă i se atinge personalitatea, ,
naţională, formată de secole întregi, nu primeşte.
Si, deci, această: armată, cu astfel de soldaţi şi de generali,
plus comisarii parlamentari, n'a întimpinat nicăiri primirea pe
care ar fi dorit-o. O vom vedea cu prilejul desvoltăril campaniilor lui Napoleon. În anume locuri, în anume cercurk şi pentru
un anume timp, Francesil revoluționari aă putut fi simpatici, dar,
nu numa! din causele defectelor temperamentului naţional, ci
pentru stirpiciunea formulelor metafisice care ajungea în scurt,
timp evidentă şi pentru ce! ma! aplecaţă la, ilusiy, simpatia, se
înnăcria. Şi atunci, în multe provincil, aă putut să vadă revo-

luţionarii. următorul fenomen : lumea, ridicindu-se pentru vechea,

clasă nobiliară, pentru vechea popime, pentru vechea dinastie,
pentru vechile aşezăminte, pentru vechea nedreptate, pentru vechea tiranie, pentru vechile superstitii: Spania sîngerînd pentru
cel dol regi ticăloşi al el, tatăl şi fiul, „depuşi“ amindoi de Napoleon, înnaintea căruia, s'aii presintat amindoi pentru a se piri
unul pe altul, Spania ridicîndu-se pentru călugării aceia incalifi-

cabili de leneşi şi stricaţi; State germane, deprinse şi cu teribilul sistem de închiriere a tinerilor ostași către o Putere mare,

care era în stare să li plătească sîngele pănă în America enplesă contra, răsculaților, cerîndu-și înnapoi aceşti luxoşi şi null
„Duzendfiirsten“; Prusia, deprinsă cu autocraţia funcţionarismulul
începînd o imensă mișcare de simpatie 'pentru Hohenzollern,
dintre cari ultimil or nu dovediseră capacitate, orl nu respectaseră morala; Rusia luptînd sălbatec pentru tradiţiile eX seculare .

de absolutism şi robie, împotriva aducătorilor luminit şi libertăţii.
Strașnică, desilusie pentru Franţa revoluţionară! Și atunci această

Franţă a devenit de un egoism feroce, şi aceasta explică de ce

a trecut aşa de lesne de la, sistemul Revoluţiei

la sistemul luk

Napoleon, care împărția naţiunile în dreapta şi în stînga. Naţiunile nu vroiai să înţeleagă binefacerile Revoluţiel; ele.nu meritaii să fie tratate altfel decît cu împărţirea în mase: pe chilo-

' metri şi capete de om. Şi no! am trecut prin.nu ştii cite făgăduiell de acestea: azi ne dădea, arbitrul temut “Ruşilor, a doua
zi Austriacilor, iar la, urma, urmei Basarabia a plătit pentru toate
păcatele
Pentru

noastre, şi mai! ales ale altora.
a se adeveri

aceste

lucruri să urmărim

acum

ceia

ce

.
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deosebeşte războaiele purtate la Rin. de la, 1791 pănăla stabilirea Imperiului lui Napoleon l-iă, deci războaiele Revoluţiei, în
Jiniile cele ma!.generale şi numai din punctul de vedere al pro-blemei renane.
Francesil, cari nu. mal: voiau regalitate absolută şi ţineai pe
bietul Ludovic al XVI-lea în cea rnal strictă din cuştile bănuielil
pline de ură,'sînt ameninţaţi cu un războiă european. Încă din
August 1791 regele Prusiei, care n'avea interese speciale şi
imediate la Rin, în momentul acela, şi Împăratul Austriei, fratele
Mariel-Antoinetei, soţia lui Ludovic, se gătiau să se lupte pentru
cumnatul şi vărul lor, deşi cumnăţiile acestea, n'aveau o valoare
politică mult mai mare decit astăzi.
O lămurire neapărată înnainte de a. urmări acest; războiă. Înnain-

“taşul lu Leopold şi Francisc, duşman al Revoluţiei pe care credea,

s'o poată desființa cu Ungurii şi Croaţil. săi, marele săi înnaintaș,
nobilul Iosif a! II-lea deschisese o' problemă foarte grea, o straşnică problemă în Statele austriace, prin introducerea administrației civile, laice, de limbă germană şi de caracter general, în
cuprinsul tuturor provinciilor din Împărăţie, pentru Unguri, Nemți,
Romiîni, Ruteni, Evrei, pentru catolici, protestanți, atei, mosaici,
cari vor fi toţi numa! „Unterthane“, numa! supuși, şi în calitatea

aceasta de supuși trebuiau să înveţe la școala

de Stat limba,

germană, principiile de credinţă față de Împărat, supunerea, faţă

de dinastie; tot ce aparținuse trecutului trebuia să dispară. De
fapt Iosit a fost un revoluţionar înnainte de Revoluţie, procla-mînd, tot aşa de radical, de necruţător, revoluţia, de sus înnainte

de a, răsări aiurea revoluţia, de jos.

Şi a fost foarte mirat cînd

“toată lumea s'a ridicat împotriva lul, —

o mirare

din

aceleaşi

motive şi de aceiaşi speţă ca şi mirarea revoluţionarilor francesi
faţă de nesimţirea, şi .nerecunoştința, Europei.

Ungurilor li fâgă-

duia viață, modernă mal bună, şi el se ridicai pentru vechile lor
privilegil::pănă. şi ţeranul ungur şerb cerea să nu se mai amestece Guvernul între el şi domnul pămîntului. Na fost naţiune
.—decît poate Romînul, atît de nenorocit, încît pentru orice
i se
dădea, trebuia, să fie recunoscător — care să nu fie violent ne-

-mulţămită. Cer ma! nemulțămiți ati fost, fireşte, locuitorii din Ţerile-

|

de-Jos; au ţinut adunări, aă presintat memorii, ai stirnit tulburări, s'a gătit de lupta contra libertăţii, dar pentru „libertăţi“,
contra Statului. dar pentru State, protivnică dreptăţii, dar prielnică „dreptăţilor“, şi din causa aceasta şi Revoluţia a putut,
timp de doi ani de zile, 1789-91, să facă ce-a vrut fără intervenţia. austriacă, altfel posibilă, avînd Împăratul Țerile-de-Jos cu
o graniță către Franţa care stăpîniă drumul asupra Parisului,
prin. Picardia.

E. bine înțeles însă că n'avem a face cu o prefață flamandă,
. a Revoluţiei francese.. Căci de ce.se ridicaseră supuşi! cari, din
interese

superioare europene,

fuseseră luaţi, cu mai puţin de un
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veac în urmă, de la Spania pentru a, fi daţi Austrier? Pentru că

împăratul era tiran? Nu, era un binefăcător. Pentru

că Împă:

_zatul represinta, vechiul regim ? .Nu, ci.inaugura,pe cel noă. Şi
s'a, ridicat cine? Ca, pe vremea lu! Artevelde, meşterii, negustorii
oraşelor? Nu, s'aă ridicat prinții, nobilii, clericii, bogaţil, pentru
că erai atinși în privilegiile lor de odinioară. Iosif al II-lea lovise catolicismul; clerul din Ţerile-de-Jos se pornia împotriva lui.
Josif al II-lea crea o nobilime de funcţionari, Beamtentum-ul, un
fel de cinovnicism rusesc, cu apanagiul quasi-ereditar al funcţiunii, pentru ca aşa de mult; să fie legat interesul lor de existenţa sistemului administrativ noi, încît niciodată să nu poată
fi despărțiți de dinsul. De fapt mai numa! nobili! sint şi azi guvernatori de provincie, secretari de guvern şi așa mal departe,
dar nobili! din Ţerile-de-Jos n'aveai aceleaşi perspective ca alţii,
și apoi el nu voiaă o situaţie înnaltă: oarecare, indiferent de loc.
Căci 'Ţerile-de-Jos represintă solidaritatea, naţională peste deosebirile de clasă. Nu se luptaseră toţi împotriva Franciei, timp de
atitea, secole, şi apoi împotriva, tiraniel spaniole mal bine de un
veac? Prin urmare nu erai să se ridice cel de la oraşe împotriva
urmaşilor tradiţiilor lui Egmont care perise pe eşafod pentru
causa; autonomie! 'Țerilor-de-Jos! Astfel, chiar contra intereselor
lor sociale şi economice, clasele de jos sprijină clasele de sus în

această

resistență.

Şi

anume pentru că; în reforma lu! Iosif al

II-lea, vedeai un mijloc de-cotropire austriacă, de distrugere a
tradiţiilor seculare din care o nație întreagă își lua energia.

Dar Țerile-de-jos ajunseseră astfel un focar de, agitaţie revolu:

ţionară. Precum în Franţa „stările“, Statele, les Ftats, chemate ca
să dea, sfaturi şi să facă sacrificii unul regim decăzut,se organi-

saseră în adunare revoluţionară,

: vechile
aşa şi aici

State duc

- lupta. O mişcare generală de simpatie, la: Rinul-de-jos, pentru
revoluționarii francesi n'a existat niclodată. Ai lăsat oamenii
de s'a făcut pentru el, dnpă biruinţa oştilor revoluționare, Republica Batavă, după Batavia de odinioară — era o beţie de nu„miri arheologice: pe nol ne-ar fi numit Republică scitică, getică,
— apol a fost numit rege Ludovic, fratele lui Napoleon, acel
„Roi Louis“ blind, cu regina Hortensa, atît de sensibilă, şi cu
un viitor Napoleon al III-lea, ca fiii. S'au lăsat republicanisaţă, regalisaţi din noă, orpanisaţi şi întrun fel şi întraltul, pănă la învoielile de la Viena,—însă din partea lor 'nu veţi găsi ceva sincer
care să samene cu sentimentul” public. ce aprobă o nouă stare
de lucruri.
Cît a, trăit Împăratul Leopold, om foarte cuminte, care judeca
bine, războiul cu noul regim frances n'a început, dar cînd i-a
urmat Francisc I-ii, oştile austriace ati pornit către o nouă îm:
părţire
de ţară slăbită prin discordil civile ca, şi Polonia, din

care Austria rupsese acum toată Galiţia. De fapt, războiul a fost
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provocat: de Prusia, printrun manifest absolut ofensător pentru
Francesi. Era un partid în Franţa care avea nevoie de războii,

cum partide care aveai nevoie de războii ai. fost totdeauna în
cursul' Revoluţiei: întăi nobili, ca să vie Cond să restituie

deplin pe Ludovic al XVI-lea, pe urmă Girondinil, partidul republican moderat, cari credeau că se vor putea impune prin
războiă, în sfîrşit ceilalţi, radicalii, Robespierre şi tovarășii lui,

cari numa! cu războiul

în afară puteai să .facă în interior ceia,

ce au făcut, exploatînd primejdia, ocupării, de.la o săptămînă la
alta, a, Parisului de către aliați. Încă în Septembre 1792 se dă
lupta de la Valmy. Spre uimirea generală, una din cele mal minunate armate europene. a Prusiei, e zdrobită...
Prin Jemmapes,
în. Septembre al anului următor, și Austriecii ai fost înlăturați

de la graniţa aceasta şi scoşi cu desăvirşire din luptă. Se iea
Worms, Maienţa;se năvăleşte în Țerile-de-Jos. Astfel Francesil
'se fac stăpîni. pe
Mai departe nu
totuşi de sigur că
învrăjbiţi, răpedea
nu era0 Polonie.

malul! celalt al Rinului.
sa.mers din partea Europei legitimiste, care
mai putea. scoate oştiri: surprinderea celor
tăiere a bucăţilor prăzi! nu izbutise. Franta
Discordia o întărise printr'o stare de spirit

entusiastă, furioasă, în stare a birui orice puteri materiale. „Ne

bunil“ trebuiau lăsaţi în pace, chiar dacă, în apărarea lor, luaseră o parte din stăpînirea cuminţilor cari-i provocaseră.
Era, grei pentru Francesii Revoluţiei să se ajungă aici. Campania din 1793-5 a fost numa! luarea în stăpînire a, teritoriilor
rămase libere dincolo de Rin. Prin luptele de la Wattignies şi
Fleurus se deschide drumul spre Olanda. La 1795 toată ţara e
ocupată fără să arăte o deosebită bucurie în ceasul de „liberăre“, Neerlandesil erai mulțămiţi cu republica lor de privilegii,
şi nu li trebuia republica . nouă, de egalitate, libertate şi fraternitate.
”
_ Îndată după aceasta, prin tratatul de la Basel, se retrage
Prusia, din coaliţie. Spania, tirită întrun războiii pe care nu era
de loc în stare să-l poarte, se grăbeşte a face același lucru.
Şi astfel războiul devine,— afară de conflictul cu Anglia,— 0
înnoire a, vechiulu! conflict franco-austriac, care se concentrează
în Italia şi dă, prilej generalului Bonaparte să arăte ce poate
împotriva Sardiniei, atît de slabă, apo! împotriva Austriei înseşi.
Cind a ajuns la porţile Tirolului şi poate să meargă asupra

Vienei,

Austriacik. înţeleg că trebuie să încheie .tratatul lor, de

la Campo-Formio (Octombre 1797), care asigură Francesilor, pe
lînsă alte provincii, care nu ne privesc, Terile-de-Jos.
„. Împrejurări interioare . din Franţa silesc pe biruitorul general
să caute.un prestigiu romantic şi fabulosîn Egipt, şi în vremea
aceia, se alcătuiește noua coaliţie, în care pe lîngă Austria se
adaugă Puteri care nu luaseră parte la războii pănă atunci: pe
lingă neînsemnatele aliate Neapole şi Portugalia, Anglia şi Rusia,
e
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doritoare şi acum să joace un rol în Europa centrală, ba, nemulțămită de atacul din Egipt, se adauge și Turcia, care nu urmăria şi nu putea nimic. Şi războiul acesta, s'a purtat mal mult
în Italia şi în Sviţera, „revoluţionată“ acum și ea, de generalul
Brune, în 1798. Isprăvile Rușilor lui Suvorov prin văile Sviţerel
sînt foarte interesante, dar nu din punctul nostru de. vedere.
Înfiîngerile francese în Olanda aă o mult ma! mare însemnătate,
de și sînt trecătoare, căci numai printr'o schimbare de sistem
puteau fi scoşi Francesil de la, gurile Rinului. Brune bate pe Englesi și Ruși la Bergen.
Atunci se întoarce Bonaparte şi începe vestita, campanie italiană încununată prin lupta, de la Marengo. Ea e susținută de
atacul paralel împotriva Austriacilor, care dă biruinţa, lui Moreau
la Hohenlinden, aducînd încheierea păcel de la Luntuille (Februar 1801). Prin pacea aceasta Francia nu capătă decit recunoașterea graniţei Rinulu!, şi vechile episcopate bisericeşti, vechiul
el vis din veacul al XVI-lea erai .secularisate.
De la proclamarea: Imperiului înnainte, se va, trece numai! în
aparentă la politica personală de aventuri grandioase a lui Napoleon. Toată tradiţia, renană pare înlăturată și ne-am găsi în-

“trun domeniu care aparţine celei mal îndrăznețe

poesil. Se va

vedea, însă fondul de realitate, de necesitate ce se ascunde supt
această formă epică strălucită.
ă

LECȚIA a. XXI-a.
Politica. renană a lui Napoleon I-iii pănă la alcătuirea Confederaţiei
Rinului,
Se spune că politica lui Napoleon I-ii poatefi considerată ca o
politică personală, cu un caracter individual pronunţat, individual
genial, dacă voiţi, eroic mal. puţin, căci 'de sigur că el n'a avut
eroism decît în vastitatea planurilor sale, nu în acţiunea lui ca
luptător. Ştim, pe de altă parte, că, după proclamarea, Imperiului,:
în desvoltarea, Revoluţiei francese, care coprinde şi Imperiul, se
face de obicei o despărţire cu totul arbitrară, lăsînd Revoluţia
de o parte şi Imperiul de alta, pe cînd acesta nu e decit conti-

muarea

spiritului aceleia,

cu toate că Revoluţia a fost adesea

repudiată de Imperiu şi Imperiul nu putea să sufere partea republicană din Revoluţie.
Spuneam că în partea aceia, cu caracter imperial a desvoltării lucrurilor care încep la 1789, acţiunea personală, individuală,
cu caracter genial a lui Napoleon I-iui se simte foarte mult, şi
dintr'însa, din capriciile el, o să trebuiască să desfacem liniile
de politică generală, care numai acelea, pot fi interesante pentru
NO), din punctul nostru de vedere. Napoleon, extrem de interesant ca om, poate fi studiat din atîtea puncte de vedere, şi chiar
din punctul de vedere patologic, căci sînt persoane care se ocupă
cu patologia personagiilor mari din istoria universală. Pe noi
însă nu ne interesează personalitatea lui Napoleon, ci acţiunea,
lui şi ceia, ce poate fi, dintrînsa, în legătură cu problemele politice mari şi permanente.
Este o lecţiune de modestie pentru orice om înrîurirea, adincă
pe care anume factori în afară de dînsul ati exercitat-o, continui
și hotăritor, şi asupra lul Napoleon I-iă. Rare orl ă fost o minte

omenească avînd atîtea, elemente de putere şi întrun

grad aşa

de superior ca mintea lui Napoleon cu lumea întreagă înnaintea,
lui, mare cunoscător și mînuitor de realităţi, microcosm perfect al
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macrocosmului lumii, perfect virtuoz .putind. face- să iasă după. ..
voie din haosul puterilor omenești sai un cîntec sentimental sau.
o colosală învălmăşeală, de sunete. Din acest punct de vedere:e
superior cu mult lui Cesar sau fabulosului Alexandru Machedon
al antichităţii elenice. Şi, cu toate acestea, şi asupra, lui fatalitatea şi-a exercitat influența, şi anume două puteri mai ales:
Una, care l-a ajutat o bucată, de vreme la mărirea lut; pentru

a-l cufunda la, sfirşit, a fost puterea naţională. Însufeţit de idealul

Revoluţiei francese el nu şi-a închipuit că va, putea fi vre-un popor
căruia făgăduindu-i-se libertate, legi bune, finanţe garantate şi,
pe lingă acestea, îndrumarea, superioară a unul om de geniu, să
na uite că e el însuşi înnainte de a fi o parte din marele sistem de State clientelare strînse în jurul acestei Împărăţii.
Din
toate părţile însă i sa răspuns, fără : teorie "multă, în izbucniri
de minie, în lupte îndărătnice, că popoarele ţin înnainte de toate
să fie ele înseși.
|
|
În acelaşi timp el s'a lovitşi de altă putere, anume de aceia,
a tradiţiunilor politice. Oricît de superioară ar fi o minte omenească, ea trebuie să lucreze, îndată ce se amestecă în dome-

niul politic, în care se găsesc acumulate lucruri foarte multe şi
foarte vechi, ținînd seamă de aceste lucruri, căci ele i se impun
în chip imperios. Dacă e un om de la care sar fi putut aştepta o
politică absolut nouă, e, de sigur, Napoleon: nu putea el ca minte
şi ca situație să sfarme tot ce fusese înnainte de dînsul, să dea,
o nouă

pecete

lumii?

o

|

,

Era, de sigur; un om de realități: crescut în şcoala, lui militară
din Brienne, puţin înrîurit de „ideologia“ libertară pe care o desprețuia—mare om de. bun simţ; înnainte de toate. Şi un om de
bun simţ nu construeşte ceia, ce construiesc oamenii Revoluţiunil
francese. Cu toate acestea era ceva care deranja, acest admirabil.
bun simţ: izbucnirile de genialitate cuceritoare bruscă, care îl
făcea în unele împrejurări să. creeze clădiri politice menite să.
nu dureze.
Da
Ie
Dar și în această privinţă poate fi făcută o reservă: Napoleon
„a fost totuși, cum îl califică Papa, în romanul istoric al lui Alfred
de Viany,

mare

„commediante“ şi mare

„tragediante“:

tot ce a

făgăduit
el n'a crezut că în adevăr e în stare să facă. Statele.
pt care le dăruia, cînd unuia, cînd altuia, poate că n'avea, in-

tenţia să le dăruiască nici unuia, nică altuia. În acea, diplomaţie
de mici minciuni tradiţionale, amesteca, şi el marea, lui minciună

genială, care de sigur că formează o largă parte din activitatea,
lu diplomatică. EI juca un rol, și, cum une ori bruscă pe cineva,
tot așa făgăduia alte ori, pentru efect, cîştigarea sai mal ales,
fulgerătoarea, terorisare a cuiva. De „multe ori era în oferta, lui

tot atita, măreție, dar tot aşa

de puţină

realitate ca. în oferta,

actorului care pe scenă se declară gata a da o sută de mii de
lei. De sigur că aceste făgăduiell constituiaă unul din mijloacele
lui de diplomaţie. Precum după o ploaie mare răsar de-odată din

natură puteri de vegetaţie

nebănuite, tot aşa din sufletul ome-
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nesc, cînd arunci” anume făgăduiell şi măguliri mari, răsar lucruri
care nu se spun de obicei. Principatele, teritoriul” pănă la Balcani, Constantinopolul, această „langue de chat“, .cuin zicea el,
licăriată în “discuţiile. lui .şi - provoca, la vanitoși ca, și la. naivă,
neaşteptate mărturisiri. de pofte și aspirații. .
Prin urmare, diplomaţia adevărată, a, lu! Napoleon, Tia — și
părerea, aceasta mi-o fac din studierea, politice lui în Orient, pe
care a trebuit să o -fac -cu prilejul scrieri! volumului. al V-lea din
istoria Imperiului: Otoman!'—e - adesea nesinceritate, momeală,
provocare, farsă, genială, dacă este să o judecăm - drept. Dar
poate 'că ar fi mal bine să „cercetăm, nu Spusele Iul, ci creaţiunile lui.
ŞI, în ce privește aceste fapte, va, trebui să spunem că ele sînt
în cea mal mare parte în legătură cu politica, tradițională, — pănă,
la cele din -urmă consecințe, care trec dincolo de margenile ej.
Şi în campania din Rusia, partea, de eroism nebun, de provocare
gigantică, e mult mal mică de: cum se crede. lar planurile de
cucerire a Indiel pe care le raportează Villemain în - Memoriile
sale erai enunțate şi pentru a speria puţin pe un aşa de solemn
profesor. de istorie, cu. cravata peste urechi.
Nu, este o legătură, logică, foarte cuminte, în toate lucrurile pe
care le face Napoleon; ba poate chiar că în intenţiunea, lui era, să
se retragă cândva din unele posiţiuni pe care fusese silit a le ocupa.
Doar nu se ocupă totdeauna numa! terenul ce vrea, cineva, să-l
ocupe, ci se iea în stăpînire acea posiţie pentru ca altul să nu
o poată lua. Şi, Napoleon era un creator de dinastie care nu putea,
calcula cu “genialitatea copilului săi, căruia de sigur nu. voia
să-l lase pe umeri greutatea, ce el însuși o purta, Atlas cu umeri
tari, fără oboseală. Urmărind în acest sens. un fel de reabilitare
a marelui

Cesar

modern. împotriva

genialităţii sale, putem spune,

că de la proclamarea Imperiului, dela 1804 înnainte, ne întîlnim
cu o sumederiie de lucruri în legătură cu politica tradițională, și că
drumul obişnuit al tradiţiei se deschide iarăși înnaintea, noastră.
De sigur că el na voit, a doua zi după proclamare, să se loviască de duşmănia anglo-rusă. Napoleon n'avea. niciun: scop
agresiv împotriva, Angliet. Anglia nu e un drum spre'o cucerire, ci
este ceva, care se cucereşte grei și nu duce nicăiri. Ar fi trebuit
să dispuie de o flotă superioară floter sale. A făcut lagărul de
la Boulogne, dar pănă acum continuă discuţiunea dacă erao intimidare sai o intenţiune serioasă. Mulţi cred, în timpul din urmă,
că era o intenţiune serioasă: e grei de admis aceasta. Mulţi
cred că, dacă n'ar fi fost ciocnirea, dintre flota francesă şi flota,
lu! Nelson la Trafalgar, dacă prin urmare mijloacele de trecere
în Anglia s'ar fi păstrat şi mal departe, el încerca acest lucru.
Eu

cred

că nu

se loveşte

vechi, cu o mîndrie aşa de

cineva

de naţii

cu

traditiuni

aşa

de

extraordinară, cum e nația englesă.

1 V. și Driault, La politigue or ientale de Yapolton Ier.

a

*
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Relativ, este uşor” a se trece în Anglia. întrebuinţind cine știe
ce moment, călcîndu-se orlce datorie de onestitate, se poate profita de o clipă potrivită pentru a risca, întrun act desperat, debarcarea. Dar se gîndeşte cinevă ce înseamnă a stăpîni națiunea
-_englesă, acea teribilă putere . solidară a unui popor cu atitea,
tradiţii, vechi de o mie de ani? Există o armată pe lume care
să poată zdrobi o asemenea putere morală mergînd pănă la negarea, dreptului de viaţă a oricărul alt, exemplar omenesc? Prin
urmare nu Napoleon a căutat duşmănia englesă. La, ce i-ar fi
fi servit? Întiiă, chiar pentru comunicaţia dintre provinciile sale, .
avea, nevoie de Mare, şi duşmănia Angliei însemna, tăierea, tuturor: comunicaţiunilor maritime. Şi, cînd aceasta, s'a, întîmplat, el
a trebuit să recurgă la aşa-numitul sistem al blocului continental,
„la împledecarea, comerţului Angliel de a pătrunde pe continent, 5
"ceia, ce nu a, împiedecat-o de a lua t6ată flota danesă din portul
“Copenhaga şi a o duce unde voiă. Blocul continental a fost o nenorocire pentru Napoleon: el a fost silit să anexeze Imperiului
provincii care n'aveaii niciun rost în alcătuirea lui: provincia,
Weserului-de-jos, a Elber-de-jos, ca să se - poată să strecoare
„de-a, lungul Măril. Şi să taie, în felul acesta, drumul mărfurilor.
englese fie şi printr'o expansiune deşănţată. Nu el, zic, a provocat
Anglia; din potrivă Anglia, lul personal, putea, să-i fie simpatică,
din multe puncte de vedere. Englesil însă l-ai urit totdeauna,
„ai

"la,

avut pentru

dînsul

o nestînsă

sfirşit, pănă la, tratamentul
lor. la Sfinta-Elena.
: .

ură, pe care

ce

a avut

Ruşii nu întraă în niciun fel de socoteală

Ură,—de

ce? Ura între două popoare

le aduce

vecinătatea saii încălcarea. Venise

aii păstrat-o pănă

să îndure din

partea,

pentru Napoleon.

derivă din jigniri pe care”
Suvorov

cu cizmele

lu! celebre, în Sviţera şi Italia,-dar presența lui acolo a fost mai
mult un obiect de curiositate, şi Napoleon nici nu. avuse a face cu dinsul,care s'a luptat cu Massâna şi alţii. Liga anglo-rusă vine

din două motive, şi fiecare priveşte pe unul din cele două State
„ reunite :.e un motiv rusesc şi unul engles.

Motivul rusesc este cel bine cunoscut, semnalat şi may sus:
dorinţa Rusiei de a se manifesta ca. Stat în. Europa, de a avea

o parte cît mal largă, cu orice fel de sacrificil, în afacerile Eu'ropel, ca, să între astfel în ordinea, politică a lumil civilisate. Iar,
„..„'în ceia, ce priveşte dorinţa, Angliei de a pune piedeci Imperiului, .
ea,.se explică, nu numai prin particularitatea naţională de care

vorbiam, dar şi prin altceva. Franţa stăpiniă de la un timp două,
puncte dominante ale Rinulul: unul la, Nord 'şi altul la Sud. Ea.

era, în Ţerile-de-jos, şi, într'o' formă mascată, era şi în Sviţera,
- 'Țerile-de-jos le cucerise Dumouriez; fusese aici Republica Batavă, transtormată acum, în 1806 — pănă la anexarea formală,
“din 1810— în monarhie vasală, fiindcă Imperiul presupunea,
după .concepţiunea,: lui: Napoleon, nu. numa! centrul imperial, "ci și întreaga clientelă de regalității nouă formate în jurul
.

.
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Jul şi menite să asigure interesele politice” nouă, să dea alcă„ tuirii totale o mat mare. putere. În ceia ce priveşte Sviţera, ea. |

fusese „revoluţionată“ în April 1798: Republică rămăsese ca și :

mai înnainte, cu deosebirea că viaţa: cantonală, patriarhală, a
fost sacrificată cînd sa creat Republica Helvetică, nouă, pe basa,

teoriilor lui: Rousseau, pe basa unei unităţi logice- care înnainte

-

- nu:exista, pe basa, înlăturării: tradiţiilor locale. care făcuseră pu- :
terea Sviţerel. Constituţiunea aceasta, impusă de generalul Brune,
a, fost schimbată de altfel în Februar 1803. Noua alcătuire crea, .
nouăsprezece

cantoane,

care

nu

erai

decît

departamente,

asă-

.mănătoare cu departamentele francese, și constituirea; celor nouă- sprezece cantoane era făcută în vederea. unel acţiuni libere a
Franciei “în Sviţera. Şi, mal. departe, era, de la 1809, regatul
italianal lui Eugâne Beauharna, is, fiul soţiei repudiate a lui: Na- -

“ “poleon, Împărăteasa, Iosefina.

Presenţa, ' Francesilor într'o formă la gura Rinului, întraltă.
formă la, izvoarele lui, jignia interesele englese, Anglia; era: ho-

tărită să întrebuinţeze. toate

„această situaţie

mijloacele

ca să scoată

Franţa din

| |

predomnitoare. Dar aceasta nu e decit tradiția

pe: care-am urmărit-o de
războiului de O sută, de
luptelor cu Carol Quintul,
lui Ludovic al XIV-lea; e

la începutul acestul curs, e tradiţiunea,
ani, a regalității francese moderne, a, a tendinței: de stăpînire: universală a.
tot ce cunoaștem din istoria Franciei

pănă acum. Sintem.în normal, şi nu dincolo

de. margenile lu- -::

crurilor normale. Şi somaţia a fost aceasta: ieșirea Francesilor
din ceia ce numim astăzi Belgia, Olanda şi Sviţera.
-:
,
La.această alianţă s'a adaus Austria. Cu toate că sa cîntat
odinioară, şi într'o mare măsură se recunoaşte “şi pănă acum,
geniul diplomatic al lui Metternich, trebuie să spunem că ac-

tiunea Austriei a fost în vremea

lui. Napoleon

zăpăcită de la ':

-

început pănă la sfirșit. Poate că aceasta nu se datorește numal
„lul Metternich,
căci la Curtea din Viena erai .multe elemente
care .hotăriau. Era, întăi Împăratul Francisc I-iă, iubitul Kaiser
Franz“, care nu poseda, una, din cele mai lucide. inteligenţe'
politice din Europa, nic! una, din cele mal consecvente energir din. :
această vreme. Pe urmă curtenii, camarila, cari la Viena totdea- .
“una a-avut rosturi mari. Şi erai atîtea voințe aliate'
cu voința
austriacă, într'un timp cînd Austria exercita hegemonia, în Eu-.-. ropa centrală, şi. acestea, hotăriauși ele. Însă nu -se poate tă„Bădui că acțiunea austriacă împotriva lu Napoleon a 'fost pe... atit de încurcată, pe cît de clară. şi - de hotăritoare,. de iute şi.
fulgerătoare, a, fost acţiunea, lui. Napoleon - însuși. Austria ar fi

vrut ceia ce a, vrut totdeauna: să înteţească pe alţiia, se bate,

„rea dînd cît: mal-puţin 'şi la pace trăgind cît: mat! multe avan“tagil. Prin urmare să atace Ruşii, să atace Englesil, iar- Austria
„să trimeată contingente încet, negociind, şi la, “urma: urmel să

a
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a

"vadă dacă n'o fi ceva; de apucat. Însă -această atitudine nu se potrivia cu mijloacele de-acţiune. ale lui Napoleon. - Napoleon, lă- |
sînd de o parte pe Englesi şi pe Ruși, cari-erai să vie “cînd
erai să vie, a.mers drept către Viena. A întîlnit în cale pe ne-.
norocitul Mack, care de sigur că nu şi-a căpătat glorie prin campania din 1805, l-a înconjurat, l-a-luat „ca din oală“. şi după:
aceasta a mers asupra. Vienei. Nu se poate numi din punct de

vedere politic şi militar, decît o acţiune zăpăcită unirea cu două
Puteri dintre cari nicluna,

nu: poate

fi

atacată

de

duşman,-ca

Anglia şi Rusia, căci aceasta. înseamnă a primi loviturile cele
G'intăiii. Ce putea lua Napoleon Rusiei? . Ce putea lua Angliei?
Austria însă era în drumul lui şi -putea plăti imediat .greşeala
din 1805. Sa ajuns lîngă Viena. Se încearcă din partea Austrie-+
- cilor acea frumoasă. luptă de Ja, Austerlitz, cînd-un soare limpede de iarnă părea că represintă binecuvîntarea dumnezeiască
asupra, biruinţei oștilor frâncese. După aceia se încheie pacea
de la Pressburg, prin care Austria e scoasă din Tirol şi Italia.
„ Dacă e să înfăţişăm într'o formulă resultatul păci! de la Pressburg, e acela, că Austria nu mai are ce căuta în Italia, unde:

.

»
.

viceregalitatea lui Eugtne de Beauharnais va funcţiona, şi de acum. înnainte Tirolul . trece 'la .Bavaria. Faptul. acesta. destăi- -

- nueşte intenţiile
lui Napoleon în ceia ce priveşte Germania. Aici, .
în Germania, el are deci şi protejaţi, nu numa! duşmani. Bavaria,
care făcuse odată politică austriacă, în războiul de Treizeci de ; -

ani,ba luase chiar greutăţile politicel austriace, se duşmănise cu:
Austria în chestia succesiunii la, trona Mariei-Teresa 2. De aici

se crează duşmănia austriaco-tirolesă, dușmănie care trăieşte
„pănă şi în amintirile poporului: pe un stilp din Tirol sint scrise
. şi acum versurile „Bis hieher und nicht weiter, Kamen din bay__xischen Reiter“,
.+
!
“
a
Prin urmare, Bavariei i se dai aceste regiuni ale Tirolului. Şi:
.
aici nu era un capriciu genial, o socoteală făcută la suprafaţă, - :
Tirolul putea fi foarte bine stăpînit de Bavaria. Tirolul este o ţară
germană? Este, se vorbeşte un anume dialect german. Este Ti-.
rolul numa! o ţară germană? Cine.a fost acolo ştie că sînt. şi
mulţă Italieni şi că. elementul italian creşte chiar, în dauna ele- ..
-mentului german, în timpul nostru. Tirolul este o ţară de credinţă faţă. de Austriae adevărat, toate tradiţiile sale o-îndreaptă
spre dînsa, dar acest Tirol -este înnainte -de toate o ţară cato- - .
- lică: prin urmare dacă se înlocuieşte stăpînirea veche.cu alta, e: "
de ajuns poate:
ca noul stăpînitor să .vorbească nemţeşte şi să. .

fie catolic. -

RE

În acelaș timp Casa de Austiia

comite

altă greşeală mare, -:

" care .i-a făcut tot atîta, răi cât şi Confederaţia Rinului întemeiată de Napoleon, —
1 Y, mai sus.

greşeală care părea că-i va aduce foloase,

|-
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şi într'o privinţă i-a şi adus pănă sai putut constata pierderile
. continue şi durabile.: Şi iată care este această greşeală: În Imperiu,:Casa de Austria avea de la o bucată de vreme un oarecare drept, recunoscut, dar nu legal, pe basă de acte, dreptul de
"a da, Împărați Germaniei: nu era scris în niclo constituţie imperială. că suveranii Germaniei trebuie să fie din Casa de Aus-:

tria, de şi .nimic n'ar fi dorit. ma! -mult Casa, de Austria decit să.

ajungă la un astfel de principiu politic. Cu toate că nimeni nu
era în măsură a înlocui Casa de Austria în conducerea Impe- riului, cu toate acestea nimeni n-ar.fi consimțit să recunoască .. :
printr'un act legal acest lucru putind:să_ angajeze viitorul. Prag-

matica Sancţiune -n'a fost o „sancţiune“ pentru moştenirea în
- Imperiu,
— şi nici nu se putea, de oare ce Maria-Teresa, ca temeie,
nu putea

să poarte coroana

împărătească,

pe care

a căpătat-o

însă, pentru soţul el, care de sigur că n'ar fi fost ales dacă

"era

soţul.

moştenitoarei

Ungariei,

Boemiel

nu

şi ţerilor austriace.

-- Atundl, faţăde creaţiunea, nouăa politicel francese, sa gindit
Împăratul, fără a considera, aceasta ca o înfrîngere, ci mal mult
ca un succes,— dovadă că a ales pentru solemnitate ziua nu“ melui săă, Sfintul Franz, — să se proclame Împărat ereditar al
Austriei,—şi s'a făcut aceasta, cu'o pompă care nu prevestia izgonirea, din Germania, ci o împuternicire a dinastiei.
ia
- Din acel.moment deci Francisca declarat că se va intitula,
nu Imperator Romanorum, ci Imperator Austriae. Era un avantagiu, saă-o scădere? Dar Împărăţia Austriei și a' inuturilor ereditare mai înseamnă oare Împărăţia cea veche, Sfintul Im- |
periu roman de naţiune germanică ? De sigur: că nu. pe cînd înnainte, sprijinindu-se ca, Împărat pe Austria, el era Împărat după
tradiţie, avea, dreptul să reclame ca basă rosturile imperiale ger- *

mane.

Acuma

însă putea

trimeată la Imperiul

lui

să-l înlăture din' Germania

austriac,.:pe

care

aceiaşi basă a creaţiunil arbitrare. de State,

şi să-l

şi-l întemeiase,

pe:

pe care. şi Napo-

leon își făcuse Imperiul şi făcea acum regatele, marile-ducate,
ducatele şi principatele sale.
. :
.
--:
i
De fapt, Împăratul Austriel nu avea intenţia de'a renunţa du-

rabil la drepturile sale în. Germania,

de

şi crease

un noi Im-

periu, cu drept de succesiune pentrual săl. Şi-ofi închipuit că.

se. poate cu titlul acesta să mai

exercite şi influență

în Ger-:

“mania, el bine, pentru mail tărziă măcar, se înşela, Această.
Austrie, ridicată -la demnitate imperială, trebuia să aibă o politică proprie, care, ce e dreptul, prin vicii de naştere, e puţin
cam desorientată şi acum: ar vrea, să-şi caute rosturi imperiale:
în Orient, să întindă pănă'la Salonic vulturul cu două capete,
care şi aiurea se poartăîn stemă. Numai cît sîntşi alte -am„biții: Italia, care pîndeşte Albania, Rusia care nu vrea, să se tur-

- bure echilibrul balcanic, şi există şi acel. „bolnav“ care se crede:

„.» însănătoşit azi, şi nu înţelege de loc să fie fericit supt firmă austriacă. Pentru diplomaţi totul'e un schimb de note, pentru ge.
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neralii cari pregătesc războiul totul stă în combinaţii şi mişcări
de trupe, dar afară
de acestea mal sînt realităţile naţionale, pe
deplin libere să nu ţină seama de cine vede: numai drumuri mi-. *
litare şi schimbul de note diplomatice. Aşa încît, o spun, acest
- Imperiu austriac nu-și găseşte nici pănă astăzi basele imperiale,
mal ales de cînd a scăpat pe jumătate Ungaria, de cînd, de-la .
: Imperiul îşi-poartă mal grei mîna
1867, odată cu. dualismul,
doar este şi azl:o ceartă .
Herţegovina
şi
Bosnia
Pentru
- dreaptă.
între Austria şi Ungaria, fiecare întrebîndu-se a cul este prada,
căcl, ca, amintiri istoricâ,:cele două provincii ţin de regatul Ungariei, care nu. vrea.să-- ştie de necesitatea unui, „Drang nach
Osten“. .Şi: nici în Imperiul: austriac el însnşă,- nu sa, ajuns la
unitatea care singură poate să afirme viaţa unul Stat: Slavii
tinzînd în altă parte, fiecare seminţie după interesele şi spe-

ranţele ei fireşti. Nu e de mirare deci că pănă şi funcţionarii, ofi-

teril se întîmplă a vorbi public,cu cel d'intăii venit, despre sfir- . situl Austriel.
,
Napoleon însă era hotărît să dea, Germaniei altă viaţă, Confederaţia Rinului: este opera, principală a lui Napoleon în. Germania. Represintă ea o ideie nouă sai nu? Întăiu Confederaţia nu
e, în forma el d'intăii, firească, decît încercarea de a învia vechea; Lotaringie, încercarea de a da, o.întrupare ideilor lui Henric

al IV-lea. Confederaţia

Rinului, nu e decit reeditarea: de către

Napoleon a: proiectului pe care-l formase şi-l îndeplinise oarecum .
Ludovic al-XIV-lea. Opera de căpetenie a lui Napoleon în Ger-

mania, nu e astfel decit reinstituirea unul Stat dispărut de sute

de ani şi, în același.timp, reeditarea a două proiecte francese din
care unul a fost împiedecat în realisare prin moartea înnainte
de vreme a luf: Henric, iar cellalt prin nesuccesul care se ţinea |
de o bucată de vreme de armele lui Ludovic..
,
Confederaţia, Rinului cuprindea patru regate, cinci mari ducate, -.
— şi cel de Frankfurt, pentru” primatul german, Dalberg! —
16 principate. Actul ei de naștere e din lulie 1806, și ea a început a funcţiona în August. Legătura aceasta, politică nu era

cu totul închisă, şi putea să primească necontenit elemente nouă.

“ Dovadă Vestfalia, care a ajuns în urmă să fie cuprinsă în Confederaţie, Vestfalia, altă. creaţiune a lui Napoleon, despre care

vorbim

pe

urmă. La, început

Confederaţia,

cuprindea

Bavaria,

“AVărttembergul, Badenul,— continuarea, ca elemente principale, a
vechii Suabil,—apol Hesa-Darmstadt, sfărîmătură a Palatinatului

sfășiat, — altă sfărîmătură, rămasă în legătură
englesă, fiind Hanovra...

cu Casa

regală

|

|

Confederaţia Rinului avea, în gîndul lui Napoleon misiunea, de .
a-l crea o Germanie prietenă. Şi de sigur că ea însemnează un
element conservativ în politica împăratului. A: căutat să o întărească, să creeze tot mal multe interese germane. în legătură,

i

ai
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„cu Imperiul. Regatele acestea renane chiar. sînt doar! creaţiuni
ale lui: regatul Wiirtembergulul, al Bavariel, ca şi marile- ducate din
- părțile acestea, nu existaă înnainte de „dînsul. Confederaţia, tre“buia, să asigure-linia renană; împotriva, unei ofensive nouă “ger-.
manice, să fie un scut al existenţei Imperiului , frances,
Acesta, era, scopul luY: Napoleon. Dar 'că a ajuns să treacă dincolo de acest. scop, să turbure' viaţa, germană provocînd acele
groaznice furtuni care ţin de la 1806 la 1812,'aceasta nu i se
. datoreşte numal. lui. Nebunia revoluţionară, „patima, aceasta a
or creaţiunilor nouă colosale, prinsese şi-pe: alţii, şi puterile pe care

- le combătuse Revoluţia

ele 'vor atrage pe marele
va pierde, împreună

fuseseră pătrurise de

spiritul inovator: | |

creator în - vîrtejul unde la urmă

cu creaţiunile

pe

care

izbutise

else

să le ridice,

.

O"

UBOŢIA a XXII-a.

Napoleon ca întemeietor de State germane şi lupta luă pentru

nenţinerea lor.
„_

Venim acumila aceastălaltă fasă din politica lui Napoleon, care
„e“şi ea stăpinită însă de tradiţia geografică, tradiţia naţională şi
cea istorică, din care nu se poate desface nimeni, 'căcă niclun om
trăitor pe pămînt nu va ajunge să poată rupe legăturile acestea,
tradiţionale care unesc pe totă, acel ce ai muncit şi suferit
| înnainte de dînsul. Iată-l făcînd în Germania, Confederaţia Rinului,

-

care nu era ceva noă, ci numai continuarea ideii francese din
veacul al XVI-lea. şi al XVII-lea; 'iată-l întemeind State care, fără
a-și da el seama poate, de şi elementele pentru alcătuirea. acestor
State le luase din cunoştinţile istorice curente, nu fac altceva
„decît: continuă nevoia, de. viaţă deosebită a regiunilor renane şi
corespund tendinţelor separatiste ale aceste! regiuni dintre Franţa,
_şi Germania. Statele acestea n'a avut:un viitor mare din două
motive: unul a, fost că ele erati în legătură, cu o întreagă organisaţie fantastică în cele mai multe părți şi care din causa acestui

caracter fantastic trebuia să

dispară

atrăgînd

în- peirea sa şi -

elementele care erai naturale în creaţiunea politică a lui Napoleon. - Departamentele francese de pe malul Măril Nordului nu eraă .
naturale, precum nici anume formaţiuni din Italia nu corespundeai .
nevoilor locale, precum anume planuri în regiunile balcanice.eraui .
în afară de orice posibilitate de durată. Cînd lucrurile acestea s'a”
sfărîmat, sai sfărimat şi altele care ar fi putut să trăiască.
Dar mal era, ceva: „creaţiunile acestea, cuiar. dacă în esența
lor erai legitime şi capabile. de durată, s'au compromis prin sis-temul de administraţie la care ai fost supuse şi prin legăturile

politice în care. ai fost cuprinse. Sistemul de administrație era
cel frances. Specialişti aduși din Franta aă îost puşi în capul
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departamentelor mai importante; Sati aruncat asupra, provinciilor
germane un stol întreg de oameni de afaceri din Franţa. Revo-"

Juţia pornise de la oameni! virtuoși, crescuţi în cetirea lu! Plutare pe: Robespierre nu putea, să-l laude cineva mai mult decit

spuindu-i că e cel mal virtuos exemplar al speciei umane apărut
'vre odată, şi virtutea, lui Marat, îi permitea, să primească pe Char-:
-lotte Corday în baia und a fost înjunghiat. Generaţia d'intăii
a fost deci de o virtute desăvirşită, dar pe urmă, cu cuceri-:
zile neaşteptate, dintro zi întralta, cu armate imense străbătînd
" întregi provincii şi ţeri întregi în cîteva săptămîni, cu atitea
nevol, de aprovisionare, comenzide arme, şi altele, a început să
apară a doua, serie de revoluţionari, nevirtuoşi, cari lăsau soldaţii

Republicei desculți şi flămînzi,. dar el făcea

milioane, cari că-

rau la, Paris tot ce puteai din provinciile. cucerite, ca acel Rapinard cu privire la care circula, chiar în armată cîntecul că nu
i
d
se ştie
Si Rapinard vient de rapine
.

|

Ou rapine

de Rapinard.

“Și, alături, conrupţii, îmbogăţitii în câţăva, ani de zile, trăind o

perpetuă viaţă de scandal, căci niclodată nu s'aii cheltuit bani
"Gu un mal cinic desfrii şi o ma! neruşinată risipă pentru miserabile' scopuri, spre a satisface cele mal imunde pasiuni, decît:
„ în această Franţă, moralisată prin Revoluţie şi apol ajunsă la

acel echilibru interior care se chiamă Directoratul.
Şi, cînd

astfel de

oameni

se duceaii în Germania

patriarhală,

cuminte, zgârcită, în Germania, care, prin viaţa el locală, fusese ferită
“e ahums curente ale conrupție! europeane a claselor superioare,
în Germania aceasta, care se oglindește așa de frumos în scri-

sorile- lut. Goethe tînărşi ale surorii lui către dînsul, sau întra-"

celea, ale tînărului .zeă către doanina; de Stein,—se poate închipui
„xevolta publică!
Creaţiunile acestea politice corespund deci unel adevărate neă vechea, tradiţie lotaringiană. Sentimentele
cesități, în legăturcu
cu care poporaţia a primit întemeiarea acestor State nai fost
rele. Necesare şi simpatice în cele dintiiu timpuri, ctia 'ce a .
adus dispariţia lor a fost, pe de o parte, legătura, lor cu crea-:
țiuni ce nu puteai dăinui, amestecul lor în combinațiuni - poli- :
tice menite unui faliment apropiat, iar, pe de altă parte, reaua
administraţie şi resentimentul pe care-l provoacă, amestecul în viaţa
e elemente vea unor
patriarhală şi cumpănită din regiunile renan

nite din' rîndurile financiarilor şi petrecătorilor Revoluţiei francese.
| Citeva, amănunte asupra acestor creaţiuni politice napoleonice

.
De
pot fi de folos. |
“Sa creat regatul de .Vestfalia, încredințată de Împărat unuia,

. dintre fraţii să, Jerome, car6 a fost tatăl principelui” Napoleon,
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ă

cel cea stat în fruntea oștilor francese în tăsboiul
o

apol ne-a 'visitat şi pe nol.

“În Westfalia'se coprindea, şi Cassel,

ceia ce

Crimei!

şi

i

însemnează fă-

" rmiţarea Hesel de odinioară. Dar faptul că Hesa putuse 'să
ce era în veacul al XVill-lea arată el însuşi neceajungă ceeia

viaţă deosebită a unei anume regiuni renane. Deci din
de ea
sitat
timpuri foarte depărtate, cînd Vestfalia făcea:parte din apanagiul -,
casel 'ghelfe a lui Henric Leul, din vremea âceia pănă în a lul. ”

Napoleon, regiunea aceasta, simte nevoia de a trăi în condiţii.
particulare. Vestfalia mail cuprinde cea mal mare parte din Ha- .
novra, şi însăşi formarea Hanovrel dovedeşte cerința, regiunilor |.
renane de a duceo existenţă proprie. în cultura germană, în tre- Se dai noului regat Oraşe vestite
Gâttingen, Braunschweig,
Magdeburg,
cutul luptelor germanice
de unde pornise ducele care: e provocat; Revoluţia francesă prin

proclamația insultătoare la adresa Guvernului revoluţionar frances.

Ce ironie a lucrurilor: cel care provocase pe revoluționarii francesi la 1791. e ducele de Braunschweig, şi Braunschweigul ajunge
să facă parte din creaţiunile Imperiului frances, desvoltat şi el.
|
tocmai din această revoluţie biruitoare! .
„Basa acestul Stat ghelt era firească şi în legătură cu o întreagă

desroltare, istorică, în stare a înriuri încă ideile şi sentimentele

“ poporaţiilor. Adausele sînt datorite combinațiilor de hasard care
se întîmpină în ultimit an! a! dominaţiunil lu! Napoleon, şi chiar
„lut Jârome nu i-a convenit adese orl să vadă departamentele
- lui desfăcute după nevoile politicei personale a marelui, a imen-,
e
sulul săi frate.

N

Afară de aceasta, se întemeiază Marele Ducat de Berg. Nu vom
zice că era, aşa de natural cum era, Vestfalia, dar vom recu-

noaşte că acest Ducat nu înseamnă decit partea din regiunea
renană pe care Napoleon înţelegea să o aibă direct supt stăpinirea sa. E! simţia, nevoia, din punct de vedere politic şi militar,
să aibă în părţile Rinului feuda sa, omul săi, care să fie capabil
a apăra, linia Rinulul cu mal multă credinţă, mai multă tragere

de inimă şi statornicie decit ar fi apărat-o Confederaţia Rinului, .
care se mumia mal mult astfel decit era în realitate, fiind mal „mult o asociaţie a Germaniei apusene aliate cu Napoleon împotriva, Germanie! austriace, care trebuia aruncată spre. Răsărit, şi
a Germaniei prusiene, care, dacă

un
făcîndu-se

era cu putinţă, trebuia nimicită, ”

fel de granițăa Elbei între Franţa, cu Statele sale

nouă
“ vasale, între puterea, occidentală.

deci, cu Napoleon Liu ca . *

Împărat, şi între Rusia, cu Imperiul ei de Orient.
în

Şi, ca, şi celelalte, ideia.

afară “de

toate

aceasta nu

posibilităţile

şi

e așa

a

de „extraordinară,

tendinţile istorice.

Lumea,

germană fusese o bucată de vreme numai pănă la Elba: toată
regiunea, transelbană e luată de la Slari și numele geografice

slav aici. Prusia nu e un
ale Prusiei indică presenţa. elementului
,

-
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Stat german în originile sale, ea a jucat un mare rol german
fără să fie germană în elementele sale de la începutul puterii
_ sale. Părea, că se întoarce politica lui Carol-cel-Mare,
cu centrul de
greutatela Rin şi trimeţind spre Ost: mărcile -sale, impunind le_“gături de vasalitate şefilor de popoare ce mal fuseseră, cruţaţi.
Întorcîndu-ne la feuda :renană a. ul. Napoleon, -şi în. ducatul
acesta de Berg, care cuprindea patru departamente — sistemul
departamentelor a fost introdus pretutindeni în Germania, —, de-

" “partamentele de Rin, Sieg, Roer şi Ems, după cele patru ape prin__cipale, şi avîndu-și reşedinţa la Diisseldorf, iar centrul industrial

la Elberfeld, se găsiau la început foarte multe. simpatii pentru
" causa, napoleoniană. Se poate zice că între toate formaţiile po„.litice germane e aceia care l-a dorit mat mult înnainte de a
veni, l-a primit cu ma! multă simpatie cînd a sosit şi l-a regretat mal mult după ce s'a dus. Murat, marele-duce,. cumnatul
Împăratului, era, de alminteri, un om foarte cum se cade şi, mai
tărziă, în Neapole a făcut tot ce se putea. face cu elementele
date. Cine vrea să aibă noţiunea sentimentelor pe care locui- . .
torii acestor regiuni le-ai. avut faţă de stăpînirea lui Napoleon
mare decit să deschidă memoriile lui Heine, care este mai mult “
decît jumătate renan, german renan, şi numai cealaltă jumătate

Evreii semit. Cel care şi-a, permis a recunoaşte Germania învinsă,

„. în sunetele de „dumm, dumm“ ale toboşarului frances prieten,
„e tot cel carea cîntat tot devotamentul imens al epopeii napoleo"niene în „Cel doi grenadiri“ şi avem în amintirile
lui Heine acea
„splendidă scenă a, întrăril lui Napoleon la. Diisseldorf, cu „seine

ăi

xuhigen Ciisar augen“. -

„Marele Ducat de Berg ni aminteşte ce urmă, să creeze Henric
al IV-lea în aceste părţi: ducatele de Cleve, Julich şi Berg, cele
“trei provincii pe care el voiă să le reunească într'un singur Stat -

ca un Stat clientelar frances.. Ceia, ce dorise Henric izbuteşte să

_ întemeieze “Napoleon. Şi aici

deci Împăratul

e în plină

tradiţie

“istorică. Aşa de. necesare erai Statele acestea întemeiate de din-

„sul, aşa de îndreptăţite de a fi, încît tratateie din Viena, menite a dărima, tot ce întemeiase monstrul, tulburătorul fericirii
popoarelor, ai păstrat ceva din ele. Din acestea, resultă acel efe“mer Mare-Ducat de Rin care, unit cu Prusia, cuprindea Vestfalia, Cleve, Berg şi Rinul-de-Jos. Şi ceia ce păstrează şi dușmanul
Gintr'o. operă în momentul cînd cu mai.multă furie -se aruncă
pentiu a o distruge, aceia, trebuie să fie cu adevărat un lucru
necesar. . |

- “Şi mal-este ceva, de ţinut în seamă: Prin tratatele din Viena,

Hanovra

a înviat. Anglia

avea

atîtea

interese

aici, încit, între

cele d'intăiă cerinţe ale el, a fost şi aceia, de a, se restabili regatul
de Hanovra — odată Electorat,
mului introdus'de Napoleon —, şi
:. s'a întîmplat numai la. moartea
regină nepoata, lui, Victoria, care

acum şi ea Regat graţie sistedespărţirea, Hanovrei de Anglia
regelui William, cînd, ajungînd
după normele germane nu mai

|

N

ai

putea, .să, succeadă, şi în

„__nastiel sa

aşezat

regatul, Hanovrei,

în Electoratul: acesta.

alt

membru

al di- -

Şi, după ce el a: fost:

distrus de Prusia, în luptele pentru întemeiarea unităţii imperiale
-

germane,

spiritul. ghelf, hanoverian

a rămas

încă

pănă

azi,

în-

„ cunjurînd de o discretă, iubire pe ultimi! represintanţi al unel
_ familii detronateşi atinse de multe -nenorociri. Atit de greu este
„. să desrădăcinezi tradiţiile seculare din inima unul popor !
„.
Trecem la alianțele ultime ale lui Napoleon şi la sfărimarea - Imperiului săi. .
Pa
N
O condiţie pentru ca, aceste creaţiuni ale lui Napoleon I-iă să
dureze, era. ca, Prusia să fie distrusă. Cu o Prusie. tare tot ceia
„ce făcuse şi ce era să facă. Napoleon în. Germania rămîne inutil,

„trecător. |
„_
Astfel la, 1806 necesitatea

cea mare

.

era

o
7
sfărimarea Prusiei.

Napoleon ştia foarte: bine că o poate sfărîma, şi n'a fost nici
. acesta un războiu aleatorii. Pe ce se răzima Prusia ? Pe armata
prusiană. Armata prusiană era creaţiunea, lui Frederic al II-lea.

Ea rămăsese la 1806 întocmai aşa cum fusese la 1780. Această,

„ admirabilă armată era, deci în urmă cu. mai mult de un sfert
de veac, şi din mîndrie,—am: putea zice,—se ţinea în urmă. Să
..... sfarme acele caâre perfecte, legăturile acelea, strînse care deose„besc sistemul militar prusian, strategia 'aceia cu: înfăţişare de .
infailibilitate, pentru a adopta —.ce? Brutalitatea plebeiană a
„ maselor mari, răpezite pripit în cutare direcţie!-De la Frederic,
:, Wilhelm cel vechii era în armata prusiană respectul pentru sol„ datul convenabil, înnalt, bine. îmbrăcat, bine învăţatşi bine bătut.

_ Pe cînd pentru revoluționarii francest idealul soldatului era acel
„care: merge iute, care ajunge la: timp, care e gata să se jertfească, fără să, stea pe gînduri pentru a se atinge: scopul ce tre„ buia neapărat atins; decir vioiciune, sacrificin, independență indi"viduală, acestea, au fost elementele din care s'a alcătuit biruinţa
„ Francesilor asupra celorlalte armate europeene !.
Deci Prusia,

nici

supt

raportul

militar

nu

irebuia să fie un -

. adversar extraordinar de temut-pentru Franţa napoleoniană, iar
_-

„supt raportul diplomatic ea era: isolată. Ce putea să-l ajute Anglia, care, prin creaţiunea lur. Napoleon de la, 1805, pierduse orice .
„pied & terre în -Germania, orice mijloc de a, interveni la. Rin?

„ Regatul de Olanda şi provinciile belgiene ale Imperiului îi tăiaă
de
- calea, bătută

atitea oriîn veaculal

În adevăr aici pentru întăia „oară

„putere a-resistenţel ruseşti.

-:

XVIII-lea.

Răminea, Rusia.

s'a atins Napoleon

de inarea

' Ceva analog s'a petrecut supt ochii noştri: cu armata rusească în războiul
iapones. Rusia trăia în tradiţiile vechi ale armatei prusiene, iar armata ia-

ponesă, care îndrăznia să aibă

- şi a' soldatului, nu însemna
- colo totul se răzima tocmai
o.

iniţiativă personală a subofițerilor,

dacă nu

decit omul care se luptă ca, sufiet, pe cînd dine
pe nimicirea, sufletului,“

.
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Cât. priveşte Prusia, deci, prin biruinţa de la Jenia Napoleon a
„ desfiinţat-o. Nu numai că prestigiul biruitoare! armate prusiene
a

"căzut,

dar sa

văzut

să

această

fi distrusă printr'o singură mare

la Eylau

armată

lovitură.

şi de .la, Friedland au răsărit

extraordinară

|

putea

În liniile de luptă de

însă Rușii, cari i sai.

” părut lul Napoleon straşnici. Într'adevăr era.un conflict foarte
„interesant. acela dintre imobilitatea inconştienţei brute şi. vioi" ciunea entusiastă care s6 poate şi descuraja: pe cel mai mare
voinic, dacă l-ar pune cineva să tragă cu sabia în piatră, va.
veni un moment cînd mal! că'ar fi dispus să renunţe. Aceasta
au dovedit Ruşii în cel: două lupte de iarnă: că pot fi piatra, |
„aceasta, de : care se zdrobeşte, fără ca în piatră să se agite o
conştiinţă, şi fierul cel mar” ascuţit. Atunci pentru întiiaşi | '0ară |,
se poate zice: că Napoleon s'a lovit. de o piedecă pur materială,
„cu neputinţă însă de a;fi întăturată. Pănă atunci fusese lupta
între un

organism

superior

şi altul inferior, între o conştiinţă de

i)

|

„ Jibertate şi o deprindere de şerbie, între entusiasm şi disciplină,

între credinţa faţă de un steag noi şi credința faţă de odinastie

„veche (casul cu Austria), fusese lupta între iubirea, de viaţă locală
şi. tendinţa de a confunda toate în viaţa, refăcută a, "umanităţii
întregi; dar pănă acum nu fusese. niciodată, prilejul să se întâlnească ceva mail revoltător
„ decît armata, rusească.

de Tesistent

în nulitatea

sa,

morală

..

Atunci Napoleon: a, încercat, celalt. siștem.. “A dispărut condu-,
„cătorul de oştiri şi a apărut tragediante-le pe care-l cunoaştem,

„ Şi trebuie să spunem. că tragediante-le a avut faţă de Alexandru

l-iă o foarte uşoară sarcină.” Ţarul lucra, supt înrăurile mistice
ale doamnei de - Kriidener:. prin urmare energia bărbătească a lui Napoleon, puterea lu! neobișnuită, genială, de a suggera, idex
„Și de-a îngenunchia suflete, de a distruge voinţi, s'a găsit înna- .
intea, unul om tînăr, cu intenţiuni bune, cu sufletul. mlădios, urmărit; de scenele grozave ale uciderii — nu: fără ştiinţa lui —,
expunerii,

îngropării

tatălui

săi, Pavel, înnaintea; unul

om

slab

care. ar fi dorit să fie folositor omenirii, ideilor celor ma! nobile,

„credințelor celor

mai

sfinte. Mar

târziă era, să înființeze Sfinta

Alianţă, fiind şi iniţiatorul şi sprijinitorul de căpetenie al.acesteia. Nu îngăduie cursul: acesta, al nostru să se spună mal multe
despre Alexandru I-iă, dar e necesar să înțelegem în ce chip. a
"fost el un factor esențial. în cariera lul Napoleon.
Atunci, în două întâlniri, ţinute la o distanţă aproape de'un
an, una, în Iulie 1807 la Tilsitt, cealaltă în Septembre 1808 al.
Erfurth, s'a discutat - soarta, globului. La 'Tilsitt negociaţiile s'aii
desfăşurat Napoleon fiind încă dominator, zvînlind frasele ul
scurte, : oferind fulgerător. ţeri,. pata să binecurinteze stăpînirea,
„TU Alexandru I-iă asupra, întregit lumi răsăritene, cu nol în rîndul
„întîiă, căci Napoleon a recunoscut formal anexarea provinciilor dunărene către Rusia. A doua oară însă Napoleon nu mai era cel

:

1 — 253—
de odinioară:
personală. a
“nu fuseseră
după fiecare
ces“. Anglia,
a încunjurat

-

începuse răscoala, din Spania, pe care nici presența, .
Împăratului, nică biruinţile cîştigate unele după altele:
în stare să o înnăbuşe, „invisibilul“ spaniol pîndind:
stîncă, la orice cotitură de drum pe „cînele de: Franîmpiedecată de Napoleon de a-l ataca în Germania, Europa ca, să-l atace din cealaltă parte,- unde s'a.

dovedit
că, era, călciiul vulnerabil 'al stăpînirii lui.

Ea

Se poate zice că în întrevederile de la Tilsitt și Erfurth .Napoleon a sacrificat Dunărea, planurile răsăritene, pentru Rin şi.
„dominaţia asipra Germaniei. Nu" se înţeleg măgulirile 1a,. adresa.
lu. Alexandru decît prin nevoia.
de a păstra creaţiunile germa- nice ale. Împăratului frances şi pămîntul prusian ocupat, confiscat, împărţit. Pusese numa! două condiţii: una, -care nu ne intere|
sează, e sprijinirea blocului continental contra Angliei, şi a doua,
menţinerea, trupelor francese în anume teritoril germane. Discuţiile de la Tilsitt se învîrt în cercul acesta: Napoleon nu
se. hotărise încă să sacrifice pe-'Turcl şi el ceru: lul Alexandru .
să-și. retragă trupele din :Principate : atunci s'a încheiat armistiţiul din Slobozia, prin care
- războiul a, fost împiedecat, prevăzîndu-set şi evacuarea, Principatelor întranume termin, pe cînd:
de. fapt ele nu ai fost evacuate

decît la :1812.

Pe atunci Curtea,

prusiană era: tocmai la Kânigsberg, Berlinul fiind oraşul'de garnisoană francesă: unde; s'a, dat şi decreiul privitor la organisarea,
Teatrului: Frances.
SE
A
|
„.

Alianţa“lul Napoleon

cu Rusia s'a dovedit însă din cale afară,

de slabă, între altele şi fiindcă mat era, în afară

de Prusia, su-

“pusă, în afară de Rusia legată prin tratat, în afară de Germania,
croită în-:forme nouă, Austria: Politica, Austriei.a fost o politică vindicativăşi lașă -în timpul: războaielor împotriva, lui Napoleon.. .
„ Lașă prin cedarea a, tot ce se putea ceda, în momentul înfrîngerii, vindicativă prin tendința continuă de răsbunare asupra
biruitorului. Prin urmare, profitînd de răscoala din Spania, Au- . stria se lasă cîştigată de Anglia pentru a ataca din noii pe Na-

poleon. Se
triecii scot

dă o luptă mare aproape de Viena, din care Ausşi acum glorie pentru că un arhiduce a putut, în

lupta aceasta de la Wagram, să ţină multă vreme lupta nehotărită şi a arătat Împăratului Francisc că, dacă, nu-și poate apăra
„Capitala, este în stare să ţie piept cu'oştile francese.
- Pacea, de la Viena, din 1809,nu ne interesează decît întru cît a
ajuns Țarul Alexandru să se convingă că armata francesă poate
să fie ţinută în loc multă vreme.şi poate să primească înfrîngeri

:

parţiale, nu numa!în condiţiile particulare din Spania, fenomene

„elementare
deschis,

de răzbunare a unul -popor, dar şi prin lupte în cîmp
da
,
:

„Atunci Țarul, refusînd
7

.
+

să facă noile concesiuni de care Napo-

-

—
“leon

avea, „neapărată,

nevoie,
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a provocat

" Rusia. Ea nu ne interesează, .
De fapt, n'a fost o „campanie.
-a o duce pănă la capăt, ci'era
midare pe basa cunoştinții ce. o
rulul Alexandru, ÎȘI zicea. că
francese

campania

acestuia

în

pe care el să fi avut intenţia de
o tentativă zgomotoasă de intiavea Napoleon de sufletul Ţaeste de ajuns să treacă trupele

în Rusia, pentru ca, această fire -moale

să revie'la

”

-

hesi-

taţiile din Tilsitt şi Erfurth. Nu. se gîndia că în Rusia ma! este
ceva,

că în afară

de Țar trăieşte Rusia. veche

în conștiința; po-

pulară, care s'a, ridicat întreagă, dela cel d'intăiă dintre nobili
pănă la cel din urmă ţeran” şerb, pentru a, apăra : sfinta, Rusie,
“chiar arzînd comorile “Cremlinului, distrugînd cetatea, sacră a

Moscovei. Şi aceasta a adus - retragerea

desastroasă,

de

acum

o sută de ani, a armatelor coalisate supt conducerea lui Napo-:
leon; — în. mare parte germane.
Îndată, după această
retragere' se pune problema, germană,
căci ceia ce sa petrecut la 1813. înnainte: nu este decit reluarea-.
problemei german. Un an de zile Napoleon s'a luptat pentru ca
să apere dincoace de Rin ordinea, de lucruri stabilită, de dinsul.
A trebuit să ducă, în Germania lupta împotriva, Germaniei întregi. . .
Lăsînd de o parte politica, austriacă, plină de contraziceri,:care. .
nu: ne privesc, — după Liitzen,: după. marea luptă de la Leipzig, „lupta popoarelor“, el veds că Germania, trebuie părăsită. În pri- .!
măvara anului următor are să se lupte pentru tronul lul frances.
"O “serie de lupte duce la înfringerile din urmă pe drumul Pari- |
“sului, la, abdicarea ce era menită, să păstreze Franciei două
Jucrurl: dinastia lui Napoleon prin fiul săi, nepot de fiică al Îm-

păratului. Austriei, şi hotarul renan, care se arată, şi. prin” acest
act, că a fost grija de căpetenie a adi

matice,

haă războinice şi diplo-

“LBCȚIA 'a.XXIII-a.
Problema renană și regimul tratatelor din Viena..
De chestia Rinului rămînea să se ocupe acuma; congresul cel
mare din Viena, care a lucrat multe luni de zile, înnainte ce în-

„ toarcerea; ul Napoleon din insula, Elba, ca şi după Waterloo, cău"tind să fixeze basele viitoare ale Europei, base care, în părerea

diplomaților, urmati să fie neschimbate, căci ora convinşi, ca
şi cel maY:mulţi diplomați, că fac operă eternă. La congresul

- acesta, menit să dea Europa cea nouă,

se arată

dorinţa

de a.

-

păstra, un Stat renan, şi, mal mult încă, se caută, pentru întăia
-

oară, a se întemeia, un

regat renan,

regătul

no

al Lotaringiel,

care .ar fi fost înviat de diplomaţia europeană îîn ani! 1814-5.Rega„tul acesta noi lotaringian era să fie încredințat regelul Saxoniel.
Napoleon însuși poate că n'ar fi făcut aşa, n'ar fi strămutat pe regele
Saxoniei

de unde era,

alte tendinţe naţionale,

el, tocmal

în

regiunea

cu alte tradiţit istorice,

Rinului,

ţară

dar cer

cu

|
-

de la

congresul din Viena, cari luati dintr'o parte” pentru a da în altă
pare, cari operati numai după nevoia de a avea în Europa; un
număr

de State

puternice într'o legătură

durabilă, nu

sai oprit

la asemenea piedeci de naţionalitate și destoltare. istorică.

Acum iată care era, motivul întemeieril acestul regat. În lupta
_ împotriva lul-Napoleon toate “Puterile europene fuseseră strîns
unite de groaza unei nouă biruinţe a dărîmătorului de tronuri, ..
iar după aceia de groaza, reapariţieă aceluia, pe câre-l biruiseră, :
dar care nu se dădea încă; învins. De fapt însă crai la congres
două grupuri de interese, pe care nu le-am pomeni dacă această grupare: chiar n'ar avea, înţeles şi pentru problema Rinului: de.. -.
o parte: Puterile care ar vrea să schimbe totul, de alta, cele eu,
caracter mai-conservativ.: Cele care' ar vrea să schimbe luerutile

„cu desăvirşire, cu un necruţător radicalism, sînt acelea care în-..
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vinseseră în rîndul întăiă pe Napoleon: Rusia şi Prusia. De fapt
ele sînt mal . revoluționare decît însuși Împăratul, căzut, decit
Revoluţia, francesă, încheiată. Sar părea un. paradox, şi cu “toate

s'a găsit de la o

acestea, e foarte 'adevărat. Revoluţia francesă

bucată,de vreme pe drumurile cele vechi, cum era şi.:natural,
__căci energiile care se întrebuința erai ale unei vechi națiuni,
ale unul vechiu Stat, ale unei vechi organisaţii politice cu tradiţil seculare. Pe cind Prusia, şi Rusia sînt Puteri-nouă: cea.

'dintăiă cu puţin înnainte de încoronarea lul Napoleon

îşi .ser-

— ca,
base centenariul încoronăril.la Kânigsberg, şi ea se pregătia
— de masi contemporana sa în regalitate, Savoia, pentru Italia
„ele rol revoluţionar, în sens naţional, pe .care l-a jucat cu succes,

în zilele noastre.:Şi Rusia poate fi socotită ca Stat revoluţionar? 'De sigur. Stat: noi — căci. avema face, nu cu Rusia, lul Vladimir-

“ cel-Mare, ci cu creaţiunea europeană a lui Petru-cel-Mare, desăvirşită de Ecaterina, a II-a —, ea să sprijine în toată acţiunea
: el exterioară pe revoluțiile provocate de dinsa, căci niclun Stat

pănă

n'a provocat mal multe revoluţii ca Rusia,

la Macedonia,

de, astăzi,—începînd totdeauna cu' revoluţia. împotriva, stăpinului
celui vechii ca să ajungă apol la robirea faţă de stăpînul cel noi.
Aceste două Puteri formează decl an grup. De oare ce ai biruit şi au făcut jertfele. cele mal mari, ele ai glasul cel mai ascultat. Natural că Prusia, ar fi fost foarte bucuroasă să se în-:
"tindă.în regiunile renane, şi va izbuti îndată să o facă; deocam-

dată, cele două aliate ai un. interes comun, avînd o situaţie asă-

mănătoare. Şi iată interesul comun „care reuneşte în desbaterile
din :Viena, Rusia, şi Prusia: Rusia vrea să dispară Polonia, mal
mult decît atît:. să, dispară speranțele Polonilor, pe care Napo-

leon 'le trezise şi'le întreţinuse printr'o

mulţime

ca, şi prin. alipirea, la persoana lui, în loc

de

declaraţii,

de onoare, a lul

niătovschi care funcţiona ca un fel de șef neîncoronat al

Po-

na-

ţiunii polone, şi prin creaţiunea Marelul-Ducat de Varşovia, care

_nu e decit începutul Poloniei ce se trezeşte din îndelungata, ei
robie. Ameninţatde această forinaţiune naţională ce cuprindea,

întrînsa, un viitor, Țarul a venit la ideia, caracteristice rusească,
- de a păstra forma, ucigînd fondul:,a păstrat prin urmare Marele-“

Ducat al Varşoviel cu o singură condiţie: Mare-Duce va fi el, iar

fratele :să, Constantin, să exercite puterea, pregătind agonia.
“Din partea ei, Prusia era gata să participe la o fărîmițare. a
Marelui-Ducat de Varşovia, pentru ca:să poată lua din el Posenul.
Îl și căpătă la 1815. lar Austriel i so face „plăcerea de a i se

așeza, în mijlocul, Galiției o republică a "Cracoviei, centru percc
- petui de agitațio-polonă. ..
În

războaiele din 1813-14

ale lui. Napoleon

I-ii

foarte puţini

rămăseseră, credincioşi. Credincioasă pănăla sfîrşit a fost Saxo_ mia,-care întrase în confederaţia Rinului.şi tusese făcută, regat
„ de Napolson, la 1806. Chiar luptele date pe teritoriul: german de
Napoleon se desfăşură aici, în Saxonia,

arătînd alipirea credin-
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cioasă a regelui celui noii, care prin tradiţiile polone ale dinas-- tie sale era mal puţin german decit alţil. Diplomaţii. de la Viena
ar fi. sfărimat această,.coroană dăruită de odiosul usurpator, dar,
în mutările şi adăugirile lor, îl opria statornic principiul legiti„ mităţii stăpîniriă suveranilor, căci pe basa acestul principiu, şi
nu pe basa principiului naţional, care se manifestă mai mult in-

- stinctiv, se începuseră, războaiele împotriva lui Napoleon. Trebuia să se întrebuințeze deci ceva din sistemul. lui Napoleon
pentru a se găsi un rost regelul Saxoniel; el e poftit de aceste
două Puteri, Rusia. şi Prusia, să se mute la "Rin, din punctul
lor de vedere, lucru foarte natural.
.
Tendinţa aceasta, însă de a mută la Rin pe zegele Saxoniel
întimpină împotrivire. Ea vine din partea Austriei, care, cu toată,
biruinţa, comună împotriva lui Napoleon, rămîne totuși. în fond,
cum nici nu se putea altfel, duşmana, Prusiei, rivala, et în cel
mai apropiat viitor. Căci Austria, a prevăzut de Ia început rolul
-pe' care Prusia, adese orl fără voie, 'adese ori cu zăbăvi con-.
damnabile, trebuia cindva să-l joace în Germania; Austria, se
simţia tot mai străină în Imperiu, şi ea recunoștea în . Prusia,
puterea, aceia

care, cu toată: antipatia, pe

care

o inspira,

era să

"fie neapărat aclamată, de toţi acel cari nu o puteai suferi, pen-.
tru: că aclamarea Prusiel era; singura formă în care se putea
stabili viaţa germană unitară, o necesitate a timpului. Pe de
altă parte, proiectul a întimpinat împotrivire şi din partea. An- gliel, care observă cu cea mal mare luare aminte tot ce se petrece la Rin. Dorinţa, acesteia, ar fi fost, fireşte, să vadă o Hanovră mare întinzîndu- -se pănă la gurile Rinului,—ceia, ce însă Prusia, n'ar fi îngăduit; se mal adăugia şi greutatea de a acorda
„o situatie excepțional 'de puternică şi de favorabilă unul Stat
care perise de la cele d'intăiă lovituri, care nu ajutase în nimic.
opera de liberare-a teritoriului german, a națiunii germane de

N

supt tirania Iul. Napoleon. '
Deci nu: trebuia să fie nici Hanovra, şi nu putea să fie nici
" Saxonia. Atunci Austria, şi Anglia s'aă. înţeles pentru a se opune
la acest proiect renan. S'a, opus Şi Franţa, întru cît i-a, îngăduit,
slăbiciunea el şi despreţul.pe care foarte „multă vreme regatul Bourbonilor a avut 'să-l îndure, -ca o creaţiune a “Europei —,
bietul Ludovic al. XVIII-lea, noul rege, fiind luat. din refugiul
său, și 'adus de aliați la Paris, înlăturîndu-se acel Împărat de citeva, zile care fusese în leagăn regele Romel şi era să moară,
graţie unel înorijiri. speciale, ca. duce de Reichstadt, ofiţer în
serviciul bunicului săi austriac. Talleyrand, dibaciul şi elasticul
Talleyrand, îşi făcea, ilusii cînd credea că Europa va primi
teoria lui: nu există o Franţă învinsă, ci numar. o.Franţă libe'xată de tirania, lui Napoleon, care, înnainte de a tiranisa Europa,
începuse

prin

a, tiranisa Franţa,

şi ea

biruitoare

voluţia, fără sînge, care împiedecase succesiunea
,

N

E

.

4

.

acum

prin re-

lui Napoleon al
„

Ă
11

—
II-lea, o Franţă păstrind
| glorie! sale. .
E o întrebare: Franţa
narhia aceasta 'renană?
şi s'au adus argumente

la
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congres

toate

drepturile vechimii şi

avea sai, nu un interes să existe moSa. discutat şi într'un sens şi întraltul,
foarte puternice pentru interesul pe care .

l-ar fi avut Franţa ca noua

regalitate

renană

să se înfiinţeze.

S'a obiectat însă cu dreptate că ea, ar fi împiedecat expansiunea viitoare a naţiunii francese şi.n'ar fi putut: împiedeca în schimb
hegemonia prusiană în Germania. De fapt, în asemenea. condiţil

şi cu o asemenea dinastie, noua Lotaringie n'ar fi avut ma! mult.
viitor decît regatul Vestfalier oră ducatul de Berg.

Diplomaţii din 1815 se oprese deci la următoarea orînduire în
ceia ce priveşte Rinul: Franţa pierde prin tratatul din 30 Maiă
1814 părti din Savoia (cu Chambery), Burgundia, (principatul
Montbâliard), Alsacia (Miihlhausen-Mulhouse) ; prin cel de la 20
Novembre 1815 ea e amputată a doua oară: pe lîngă teritoriile
"luate întăiași dată, i se ieai- ma! multe cetăţi şi bucăţi de
provincie. Pierde ducatul de Bouillon, al lui Godefroy, vechiul
„ rege lotaringian al Ierusalimului, care se anexează la Olanda, la - noul regat al Olander unit cu: Belgia ca regat al Ţerilor-de- Jos;
" pierde în folosul aceluiași regat Philippeville, Marienburg, apol
Sarrelouis, partea, anexată din Palatinat, afară de Wissenburg,
un colț în munţii Jura, iar, mal jos, pierde părţile care-i mal rămăseseră, din Savoia. În teorie era grâniţa de la 1789, dar.în
multe privinţe graniţa aceasta de la 1815 era mult inferioară,
Pentru că o graniţă nu înseamnă numa! linia ce sa tras, ci şi
vecinătatea care se găseşte dincolo de această linie. Dincolo de
Rin situaţia nu mal e aceiaşi ca la 1789. Hanovra, distrusă şi
întemeiată din noi, însemna prea puţin lucru,. celelalte State .
preservative, sai aă dispărut

cu totul din reorganisarea, germană,

sati congresul din Viena n'a simţit niciun interes și nictun îndemn să le restabilească; prin urmare centura protectoare de
„vechi State fără, valoare militară sa desfiinţat. Şi din punct de
vedere militar şi din cel politic, aceasta, înseamnă, pentru Franţa
o colosală, pierdere. :Electoratele eclesiastice, micile principate
din regiunile Rinului, oraşele libere împiedecai anume agresiuni
împotriva, el. Şi, nu "număl atît, dar Germania veche era silită
să cruțe Statele intermediare din deosebite motive, şi prin urmare
nu putea, să treacă peste dinsele. Germania prusiană, care

e acum

hotăritoare la Rin, adăugindu-și toată Vestfalia, tot Marele-Ducat
.
„de Berg, toate vechile ducate de Jilich şi Cleve, Electoratele de .
Colonia (cu Bonn) şi Trier (cu Koblenz) - şi însăşi cetâtea, lul
Carol-cel-Mare, cu morinintele Împăraţilor —liberă pănă la Revo-.
luţie —, Aachen (Aix-la-Chapelle), nu va mai simți însă aceiași
nevoie

şi va; simţi, în schimb,

ma!

tărziu,

aceia. de a-și întregi

..

granița apuseană îîn dauna, Franciel. Trecînd de la "cea may mare . -

—
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| mare umilinţă la, cea mai mare lăcomie anexatoare, Prusia nu
s'a, sfiit de loc să-şi complecteze: teritoriile renane prin această
totală refacere în folosul” er â situaţiei .lotaringiene. Şi ea va
merge şi ma! departe pe acâst drum, căpătind pe “încetul tot ceia
ce-l trebuie ca, să ceară în alcătuirea, Imperiului german partea
pe care -a şi dobindit-o. În schimb, Bavariă se complectează doar
prin cîteva orașe, neinteresante, Frankfurt-pe-Main rămîne oraș
liber şi, pentru a da o nouă alcătuire durabilă Germaniei, se în-

temeiază „Der deutsche Bund“ „— Confederaţia. germană, care există ”

şi astăzi în formă dată, prin
.
războiului din 1870-1.

Constituţia

imperiala

de pe urma

Aceasta este prin urmare a patra formă ' supt care se manifestă tendința de viaţă proprie a Lotaringiel de odinioară: după
proiectul lui Henric

al IV-lea,

acela

al

lur Ludovic

al: XIV-lea,

Confederaţia: renană a lui Napoleon: I-iă, şi, în sfirşit, creaţiunea,

tratatelor. din Viena. Sînt 33 de membri în Confederație, care
cuprinde toată Germânia, dar în deosebite grade şi cu o însem-,
nătate deosebită. De fapt, acest „Bund“ ascundea din partea
Austriei ca şi din partea, Prusiey, în torme diplomatice foarte
fine, intenţia de a tutelă Germania. Saxonia fusese redusă la o
treime, Bavaria tratată vitreg, Hanovra înviată aproape numai
în vechile hotare, linia Rinului curăţită de toate stăpînirile me" Gievale; ce rămînea decI decit Austria față de Prusia? Din partea Austriei, se credea că vechimea e! şi “respectul datorit Casel
de Habsburg Îl vor asigura locul întăi, iar din partea, Prusiel
că Austria va face doar apariţii: solemne, cînd şi cînd, în Ger-

mania, şi atita —primind onorurile Casel, făcute, freşte, de Prusia.
În acelaşi timp se cuprindea

care nu făceai

parte

în „Bundul“

din Germania,

german

si Puteil

în ceia ce priveşte basa,

*

lor naţională şi tradiţiunile; lor istorice: astfel Danemarca pentru

- Slesvig şi Holstein, şi Terile-de-Jos, regatul

cel noi, foarte im-

portant pentru no, ca unul ce e alcătuit pentru Wilerm de Oranje
“din provinciile belgice de odinioară ale Austriei, cucerite acum

:de Franţa, prefăcute în: element constitutiv al Imperiului frances
şi după aceia, liberate de Europa, şi din Olanda, smulsă aceluiași

stăpîn. Statul acesta noi, pe jumătate belgian, pe jumătate olandes,
făcea şi el parte, pentru „ducatul de Luxemburg, unit cu el, din
Imperiul. german, şi aicl iarăși tradiţia era satisfăcută, tradiţia,
cercului” burgundic al lui Carol Quintul.
La alcătuirea; tratatului din Viena, cu toată hotărirea diploma=
“ilor de a nu vorbi. decit de drepturi vechi, iar nu de ideale nouă,
de a.nu recunoaşte decit situaţii pecetluite prin durată seculară
şi de a nu ajuta, crearea de situaţi pe care drepturile naţionale
le cereaă,

nu sa

putut

să nu

se amestece, ici

şi colo, cîte ceva,

:

i
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.

-

- în legătură şi cu tendinţele de unitate ale naţiunilor. Diplomaţii:
nu :voiată,
dar şi el respirâti” totuși atmosfera morală, a timpului,

Tendinţa în Germania, era, tendinţa, către unitate. Doar dor ani

de zile Germania întreagă.se luptase împotriva lul Napoleon. S'a,
zis, cu privire la crearea, Imperiului german în 1870-1, că este

opera învăţătorilor germani,

frumos

omagiu

adus

din sate

şi din orașe. Un

culturii germane, dar

foarte

s'ar vedea ceva, şi

“- dincolo de aceşti învăţători: marea, mișcare de entusiasm

a. în-

tregului popor german de la 1813 şi lupta alături; supt același „steag, a tuturor elementelor germane împotriva străinului,— aceasta, a hotărît 'mai mult pentru viitorul poporului german decît toţi
dascăli! și decit chiar unitatea culturală înfățișată în literatura, ger- mană, care,pe vremea lui Goethe,era condusă do ideale clasice,

iar după Goethea fost condusă

de

sentimente

romantice mal

mult sau mal puţin internaţionale. Căci nu se poate să fie o legătură, mal strinsă şi mal sfintă pentru un popor decît aceiași

suferinţă, aceiași robie şi aceiaşi luptă de eliberare. -

Aceasta, fiind tendinţa timpului, Danemarca, a, fost adausă la:
„Bund“ pentru ca să se fixeze drepturile pe care poporul german
le are asupra ducatelor, locuite de Germani, sai de drept istoric

german,

ale Slesvigului și Holsteinului.

Şi 'Ţerile-de-Jos au fost

„cuprinse în confederaţia, germană pentru ducatul de Luxenburg,
iarăși ca, să se stabilească pentru totdeauna, în formă diplomatică; .
dreptul pe care poporul german îl are asupra ducatului de:
Luxenburg. De la 1815, de la al doilea tratat din Viena, şi pănă
la 1851, pănă la, întemeierea, deci a Imperiului lui Napoleon al
„ Ill-iea, pănă la, învierea, ideilor napoleoniane, n'avem să ținem

seama, decit: de anume fapte pe care le vom aminti acum.

___-

În Germania, după restabi' lirea
dinăstiilor, se poate zice că a

stăpinit foarte multă vreme-o desăvirşită liniște aparentă. Aus- |
triae o admirabilă poliţie de Stat, şi ea a dat.exemplu celozlalte State. Fiecare în margenile puterii sale s'a încercat să stabilească regimul spionării permanenteşi a sbirilor tutelari. Împotriva regimului acestuia, însă naţia, germană, tineretul german _

universitar ai fost în continuă mișcare. Conspiraţii, demonstraţii.
la aniversări, cărţă şi broșuri de cuprins revoluţionar ai lucrat;

„econtenit în cuprinsul Germaniei. În toate era vorba, de IÎmperiul german care trebuia să fie, de unitatea germană firească,—

dar în aparenţă, era, liniște în această

Germanie. Şi ea n'a, fost.

turburată, esenţial nici cînd a, început era revoluțiilor celor nouă,
cînd, după ordinele date în congresele periodice: ale Suveranilor

Sfintei Alianțe, Austria,

marea Putere italiană,

făcea ordine în

" Piemont şi în Neapole și Franţa Bourbonilor se luptă la Trocadero împotriva, spiritului revoluţionar spaniol, pe cînd'în Răsărit,
după revoluţia grecească, toate Puterile se căzniaă să împiedece:

temutul conflict ruso-turc,

|
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„La, 1821. o crisă revoluţionară; la 1830 a doua. La 1821 în

Spania, Italia şi, la nol ca şi în Moreia,” răscoala grecească; la,
1830 în „Țerile-de-jos.și în Polonia. Apolla 1848 aproape în toată
Europa. La, 1821 Germania nu s'a mișcat, la 1830a fost o mișcare
slabă în:: Germania, dar o revoluţie - decisivă la gurile - Rinului,
_sfărîmarea; regatului neerlandes, alcătuit pe base şubrede, împo__triva, voinţei a două naţiuni. Belgia nu era: mulțămită de stăpi-

„. nirea, olandesă, şi era natural: ea, trăise o viață

deosebită, încă,

de la răscoala, împotriva Spaniei, şi Olanda nega privilegiile îndătinate ale Belgiei, ea cerca,— formidabilă greşeală—, să olandiseze provinciile belgiene. Cea mai mare parte din funcţionari,
- din ofițeri! superiori, .eraă " Olandesi; interesele olandese veniaii
- pururea în. rindul întîi, porturile belgiene erai lovite pentru ca
porturile :olandese să se ridice. La, 1830,-— deci după pilda revoluţiei din Franţa, „care .a îrilocuit pe Carol al X-lea, represintantul Bourbonilor bătrîni, de drept divin, cu Ludovic-Filip, din.
ramura.-ma! tînără, represintînd tendinţele nouă, burghese, ale
Francesilor,—se răscoală orașul Bruxelles,şi Belgia întreagă urA
E
mează această mişcare.
_ Acum; în sine, din:punctul nostru de vedere, mişcarea aceasta,
este foarte. importantă, fiind chemată să hotărască asupra soar- -te regiunilor de la gurile Rinului, dar ea e foarte importantă şi
din punot:de vedere general; european, pentru că în problema,
aceasta nu erai să hotărască numal Olandesii rămaşi credincioşi -

“

și noil Belgieni liberi.

Regele Țeriloride-jos, Wilem, a fost pănă la, sfirşit. decis să,
apere cu toate.mijloacele puterii stăpînirea sa, în regiunile belgice. Se ştie asediul îndelungat al oraşului Anvers, îndărătnicia
cu care generalul de limbă francesă pe care-l trimesese regele în regiunea aceasta, s'a împotrivit la tendinţele de întemeiere a

e. nu hotări Wilem I-ii.şi nici par- .
une! Belgit independentDecit

-

tidul revoluţionar belgian; Europa trebuia să-și spuie cuvîntul. Şi:
“
|
De
iată de ce.
Tratatele din Viena stabiliseră această Europă, ele o răzimaseră:

pe asociaţia, de inţerese dinastice care se chema Sfinta Alianţă.

Ajunsese un principiu în toată: diplomaţia, europoană.- că nimic”
nu se poate. clinti din opera îndeplinită la. 1815, că elementele
din

care, se

alcătuieşte:

actul

de

lichidare

a

succesiunii

lui

Napoleon, sînt atît de strîns unite între ele, încît e de ajuns a
se mută o piatră pentru ca întreaga. clădire să se dărîme. Şi
diplomaţia avea. dreptate,. dar nu în sens mecanic, ci în sens
moral.

Era

de ajuns

să se dovedească undeva, că această

clădire

artificială se poate transforma pentru ca ea să piară. întreagă
în avintul furios al naţiunilor, trezite în toată Europa. Anglia,
- admitea ca Frânţa să ceară .ce voiă în margenile tratatelor,
dar niciun metru; pătrat. dincolo de prevederile acelora. Discuţia
r

— - 962 —
aceasta a fost foarte pasionată, Franța căutînd să anexeze Belgia,
“însă neputiînd ajunge la capăt. apoi umblind să strâcoare ca
rege pe fiul regelui Ludovic-Filip, pe ducele de Nemours, cel mat
popular candidat, căruia Belgienii i-ati dat.şi la sfirşit majoritatea voturilor : atita a putut să facă, anume ca, alegîndu-se rege
Leopold de Saxa-Coburg, el să iea în căsătorie
pe fata puternicului 'săă vecin frances. Anglia însă înțelegea — şi Anglia, înţe- |
- legînd astfel, era pe basa întregi! tradiţii în această regiune—
să nu primească niclun amestec al Franciei în regiunea, belgiană.
Lucrurile:se înteţiseră aşa de mult, încît se părea că se va.
ajunge ia un conflict european, determinat de această chestiune
belgiană, deci 'de chestiunea Rinulul-de-jos în noua, er fasă. În
sfirşit, după multă trudă, şi chiar planuri de împărţire, între Prusia şi Francia, a regiuni! de la gurile apel, se ajunge la situaţia, .
care Și astăzi dăinuieşte: Belgia alcătui o monarhie cu forme
foarte libere, în care "continuă rivalitatea, între elementele de
limbă francesă şi” elementele de limbă germană, flamandă. Ordinea, a fost restabilită, astfel în Belgia, împotrivirea, .regelul Wi-„lem a fost sfărimată, prin pătrunderea, trupelor francese venite,
ca brigadă. de poliţie, în numele Europei, —căci generalul Gerard,
ajutînd pe regele belgian Leopold, Sa, înfățișat pe basa unui
o

mandat

european,

și numai

în această,

calitate,

Dar să venim şi la rolul Rinulut, în mişcărea, de la 1848 înî
Germania.
,
În 1848, la Berlin, la Viena, și în multe alte locuri centrale

5,

revoluţia pornită. din Paris a izbutit să răstoarne “pentru un
timp vechea, ordine de lucruri, şi întrun moment, fără niclo. lucrare prealabilă, fără vre-o propagandă care ar fi pregătit practic aşa ceva, întreaga, nație germană

sa ridicat cerind unitatea.

Atuncl, într'o mişcare de entusiasm indescriptibil, în ziua de 18 Maii
1848, sa deschis la Frankfurt- -pe-Main în oraşul liberal al Frankfurtului, — tocmai pentru că era oraș liber, — marea adunare
care trebuia, să creeze Germania, unitară.
De sigur, nu e nimeni din cel ce cetesc

istorie - care

să nu

ştie ce rol jalnic juca dieta din. Frankfurt, care a ţinut foarte
mult timp şi na putut să isprăvească nimic. O dietă care, la.
„urmă, şi-a mutat; patul de agonie din Frankfurt la Stuttgart,

pănă ce, în sfirşit, regele “Wiirttembergului

li-a trimis ultimilor.

deputaţi tenaci răspunsul că tot sînt așa, de puţini şi ar face.
bine să se ducă şi el acasă. Marea, dietă, care trebuia să creeze
-o Germanie unită, să învie timpurile carolingiene, să descopere

coroana, lul Frederic

Barbă-Roşie, s'a

terminat cu un faliment

. politie desăvîrşit, încunjurat de un ridicol: fără pereche.

“Altfel

dieta,. comună

decretează

unitatea germană,

proclamă

Imperiul unitar cu un regent sai administrator al Imperiului, şi,
neștiind de. unde să-l iea,„—căo doar nu erai să facă rege pe.
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elocventul avocat Henric von Gagern, ci li trebuia un principe,.
pe care Prusia nu voiă să-l dea, — s'a găsit un biet arhiduce austriac, cu lamentabilă
- figură de om epuisat, arhiducele Ioan,
care nu arătase niciodată vre-un interes pentru causa aceasta
a unităţii “germane. Adus în triumf la Frankfurt, peste cîtăva vreme a fost silit să plece, văzînd că,nu e nimic de îndeplinit
pentru dinsul. De aici negocieri cu Prusia, propunerea către regele Frederic-Wilhelm al IV-lea care a răspuns cu mâîndrie că,
dacă e vorba de cealaltă coroană germană, a Împăraţilor din
evul mediu, ar primi-o cu plăcere, dar, dacă e vorba, „de acest
miserabil amestec de 'gunoiă şi scinduri“, capul lule prea mindru
ca, ea să-l poată acoperi. .
a
.
Din faliment în faliment, neputind improvisa Împărăţia, neputind convinge pe regele Prusiei a juca un rol imperial în
“ Germania şi neîndrăznind să proclame cine ştie ce ciudată democraţie unitară — făcuseră şi un ministru de Războiii, care dădea

circulări, deşi n'avea, nică o armată, şi era, un ministru de Finanţe,

care .n'avea niciun tesaur —, dieta şi-a pierdut prestigiul şi și-a,
închis orice perspectivă.
|
CE
"

Ea întrase în conflict cu Danemarca, socotind că acum e momentul de a, doveai 'viaţa unitară a poporului german prin cucerirea, elementelor. subjugate; sa mers pănă la declaraţia de
războiti împotriva noului rege danes ca să se anexeze Imperiu-

lui. Schleswig-Holsteinul.

Atunci

cîntaii toți poeţii cîntece pa-

triotice pentru “ducatele „încunjurate de Mare“. Dar, nu numai
că dieta n'a putut să facă nimic, ci Prusia, însăşi, care se amestecase în război, din causa împrejurărilor ciudate în care fusese
aruncată
în luptă, multă vreme a dat lamentabilul spectacol al
unul Stat mare biruit pe apă şi împiedecat să se mişte din
superiorității flotei dușmanului. Apoi războiul a fost recausa,
luat mai tîrziti într'o nouă serie de defilări militare. Pe nol ne
interesează un singur lucru, că în această mişcare de la 1818,
regiunea, renană şi-a avut glasul; ea s'a dovedit liberală, revolu-

ționară, însufleţită de spiritul frances, tinzînd către o nouă orîn-

duire a Imperiului. Dar, cînd dieta a încetat şedinţele el, cînd
- ordinea, veche s'a întors înnapol, trupele prusiene au trebuit să
între în Baden şi în Palatinat, pentru ca să înnăbușe cele din

„urmă focare

ale revoluţiei învinse.

Ş

a

Prin urmare, prin faptul acesta că dieta sa ţinut la Frankfurt“pe-Mâin în regiunea, vestică, că de aici ati pornit propagandiștii
liberali pentru o nouă Germanie liberă, prin faptul că. singurii

sprijinitori înarmaţi al revoluţiel sai găsit în regiunilu acestea,
“Baden şi Palatinatul, încă odată. Germania apuseană, Germania,
renană, a; arătat că doreşte să aibă rosturi deosebite în desvolMt
tarea poporului german.

-

LECŢIA a XXIV-a

Războiul pentr Riu al lui NNapoleon al III lea.
,

Venim
războiul,
francese
lucru, să

astfel ia acel
din: 1870-1, prin
aici, la. riul de
începem altfel

ultim capitol al chestiuhil renane; la:
care sai schimbat margenile stăpiniril
despărţire. Dar,- pentru a înțelege acest
de cum, se face de obicei:

Să căutăm, după căderea lui.Napoleon I-iă, în timpurile acelea.
de pace silită în care sa găsit Franţa, ce putea să pregătească,
de .o parte şi.de alta, un conflict, Şi anume pentra punctul acesta
al hotarului, la Rin ? Răspundem.: forțele naţionale, de o parte şi
de alta, în expansiunea lor, nu îndemnate de Guverne,. ci împiedecate,, după putinţă de Guverne, care făceau parte din Sfinta,
Alianţă. Ce puteau face însă forţele naţionale, din propria lor îni-.
ţiativă, pentru trezirea energiilor, trezire care trebuia să aducă, şi
idealele cele vechi Şi trebuia, să îndemne şi spre un noii atac pe
drumul pe care odinioară merseseră oștirile și de oparte şi de alta?
E ciudată înfăţişarea Franciei .pe vremea Restauraţiel şi pe
vremea lui Ludovic-Filip. La: suprafaţă, pace desăvîrşită. Toate
silințile regelui, ale Curţii, toate silinţile armatei sînt îndreptate:
către menţinerea păcel. E un tel de datorie faţă de. Europa â
Franciei regale : să ţie pacea. E o datorie fată de Europa,
pentru că Europa a adus pe Bourbonil în Paris ca să fie pace
în lumea europeană. Ei ai venit, cum se zicea în termini de
batjocură, în bagajele aliaţilor.
Prin urmare 0 regalitate venită în bagajele biruitorilor, natural
că trebuia. să fie foarte paşnică. Legitimitatea francesă era pusă:
“acolo. tocmal pentru a întemnița energia francesă şi a păzi bine
„la porţile temniţel. Pentru regalitatea. „francesă, pacea desărirşită..
era 0 datorie şi față de ea însăși, și iată de ce: în orice armată
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francesă trebuia să se trezească amintirile lui Napoleon I-ii, —
acesta. era, un lucru de neînlăturat. De aceia Franţa sa simţit .

foarte onorată cînd a fost trimis ducele de Angoulâme ca să facă

- ordine tocmai în Spania. Dar chiar aceste citeva luni de pre- .
sență în Spania 'ale armatei francese încă ai fost suficiente.
pentru' ca o parte din reminiscenţele epocei imperiale să se trezească.

Supt înfăţişarea aceasta liniştită, pe care o turbură numai
luptele parlamentare— şi nu trebuie să-şi facă cineva niciodată
o ideie prea mare despre importanţa, luptelor parlamenta—rese
mişca însă, tot mal iute, un curent puternic. Lucrurile ce trebuiati să îngrijoreze pe Ludovic al XVIII-lea, sai pe fratele săă
— acea, umbră care părea .că ieşise din morCarol al X-lea,
mintele profanate de la St.-Denis, — ceia ce trebuia, zic, să îngrijoreze pe represintanţii vechiului regim, ajunşi din noă la
putere, împărțind functii, onoruri, decoraţiuni, stăpînind viaţa, politică francesă, era mişcarea aceia către trecutul lui Napoleon
J-iă, — de fapt o mişcare către, viitor, către Napoleon al III-lea,
pe care nimeni nu putea, să-l vadă pe atunci. “
”
„

Napoleon

cel noi, la-începutul

carierei lui, pe

vremea

stăpi-

niril lui Ludovic-Filip, prin anii 1840, deşi foarte bine crescut
, în armata sviţeriană,. cunoscător în — ofițer
de regina, Hortensia
destul de versat şi în matematică,
clasică,
materie de antichitate
călăret, admirabil, sportsman desăvirşit, om foarte simpatic cu
-ochil lui de-un „albastru de faianță“, cu mustăţile şi barbişonul
lui unse.— prinţul Louis-Napoldon, pretendentul, nu era un om
lipsit de însuşiri, însă basa, momentană a, acţiunii lui era atit .
do . șubredă, încît el apărea ridicol. Se ştie că a făcut două încercări pentru care a fost iertat : contratacere 'a atitudinil celuilait Napoleon, întors din insula Elba, faţă de trupele trimese să-l
prindă; din despreţ,poate,nu numa! din condescendență, nu sai |
luat măsuri grozave împotriva pretendentului. Cine se gindia
că din acest turburător fără importanţă o să iasă un Împărat
nu supt forma luptei unui
și dominator al Europei? Așa încît:

pretendent sigur de mijloacele sale, care vede un anume

bine

fixat

înnaintea ochilor,

nu

supt

forma aceasta

drum

se ivește

„ideia napoleoniană. Înnaintea lu Napoleonal III-lea dreptul

de.

succesiune îl avea ducele de Reichstadt. Natural că nicko pretenţie .

nu se putea ridica, împotriva, celul care fusese măcar cîteva, ceasuri
Napoleon

al Îllea (+ 1832). Si mal

era faptul

că Napoleon I-iă

însuşi a, trăit, şese ani după exil.
“Cu toate acestea, "poate că forma în care se .manifesta,
această mișcare
- era mai primejdioasă decît forma cealaltă:
o nație întreagă a fost prinsă de un nesfirşit dor de glorie şi
de o imensă speranţă de înviere a acestei glorii. Dacă ari.
fost un partid napoleonian, el ar fi fixat margeni; fiind însă
numai o mișcare napoleoniană, ea a cuprins toată lumea, adecă

—

966 —

pe toţi aceia cari luptaseră în oștirea lui Napoleon rit, cari
" fuseseră ofițeri ai lui. Să se adauge faptul că -pe mulţi dintre dinşii Restauraţia, care n'avea nevoie de armată prea numeroasă,
"î trecuse la, o pensie cu care abia puteau să trăiască; prin urmare,
- si interese personale îndemna la - învierea, causel napoleoniene.
Să ne gîndim la acel „patru sergenţi de la, Rochelle“, cari ai perit
pe eșafod pentru că ei conspiraseră împotriva, regalității. Să ne
gîndim şi la influența mişcărilor revoluţionare cu caracter national din Spania şi Italia, : „aici mișcarea avea un 'caracter
naţional,

ea era, făcută pentru

a

se

afirma

mat puternic

într'o

formă liberă: naționalitatea spaniolă şi italiană împotriva, 'Bourbonilor, împotriva Austriacilor. Mișcările acestea șînt însă contagioase.

În Franţa,

supt

forma, naţională

nu

se" putea,

manifesta

-

mişcarea. Să se manifesteze pentru partidul liberal din Franţa?
El n'avea niclun fel de popularitate. Niciodată, la nico nație,
un avocat n'a putut să aibă popularitate. Gambetta, însuşi n'a
avut-o decit între burghesi, şi țeranul habar n'avea de: dinsul, de
redingota, lui fluturînd în vînt, de părul lui răsfirat în elanul iraprovisaţiilor oratorice. Ce mal însemnau numele adrocaţilor Revoluţiet,
atit de acoperită de zdrențe sîngeroase, încît nimeni nu ma! avea
niclun fel de simpatie pentru acel timp al teroare! continue.
Odată cu peirea, lor. pe eşafod, Maximilien Robespierre, Danton
„si cellală ai dispărut din amintirea generală a contemporanilor.
Atunci toată mișcarea, doritorilor de ideal s'a îndreptat spre na:
poleonism. Se mai întîmplase, tot ca un efect al epocei mari a
lut Sapoleon ii, ca, prin cunoștința uimitor -de răpede a atîtor
--teri şi naţil

cu

care

Francesil

strînse, cercul de atenţie al
| neașteptat. Ca urmare
o artă romantică, dar

pănă

atunci

literaturi!

să

se

n'avuseră

legături

lărgească în chip

sa ivit, nu numal o literatură romantică,
şi o cugetare romantică, din care a re-

saltat ma! tîrzii politica romantică a unul Lamartine. EI bine,
toată mişcarea, aceasta romantică a fost o mișcare napoleoniană,
de şi unii represintanţi ai aceste! literaturi erau regalişti ferventi,
cum a fost Lamartine orl chiar, la începuturile sale, Victor Hugo,
fiul unul genera! al Imperiului, iar alții, ca Beranger, “liberali în
> cel mal uşuratec înțeles al cuvîntului. Na fost nimeni dintre
poeții mari al vremii care să nu fi simţit trecînd prin sufietul
săă furtuna cea mare a amintirilor imperiale. Şi, cînd poesia în- __treagă, cînd toată literatura, cind tot ce însuflețeşte tinere„tul e pătruns de o ideie, se poate închipui imensa putere a
" acelel idel, care, dacă, pentru moment, nu putea da decit nebunia
-gata de jertfa a vre unul" conspirator, era, să apară îndată într'o
formă mult ma! ofensivă, distrugind.
„. Revoluţia de la 1830 —,s'o spunem în treacăt,—a fost, o
mișcare făcută prin:şi pentru lumea orăşenească.: bancheri, avocaţi,
- ete.; „cea maj

mare

parte” a Franciei

părere de răi pentru faptul

că

n'a simţit nici bucurie,

nici

sa dus Carol al X-lea, şi a ve-
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pit în locu-i ducele de Orlsans ca Ludovic-Filip.

- satele francese

mai

simţit o prea mare

Precum,

bucurie

iarăși,

cînd în locul

„steagului lui Ludovic-Filip s'a ridicat steagul în aceleaşi colori
- al Republicel cele de-a doua, la 1818. Dar că o întreagă, elaborare de ideal mişca, adînc naţia francesă şi o îndemna spre ofen"sivă, care de la sine trebuia, să-și. găsească drumul spre .Rin,
dovadă sînt cele d'intăii incidente mari europene.
”
După lunga dibăcie .zăbovitoare de conflicte a diplomaților
Sfinte! Alianțe a venit însă un moment, la 1810, cînd diploma"ţia europeană s'a găsit cam încurcată. Era, vorba de încercarea,
lui Mehemed-Ali, puternicul Paşă din Egipt, de a înlocui în Constantinopol pe Sultanul Mahmud orl de a substitui orlcării alte

“politice în Constantinopol politica energiel sale. Mehemed-Ali era

sprijinit de Francia, de multă vreme, căci doar Egiptul a fost
modernisat de ofiţeri, ingineri, profesorl francesi. Anglia ţinea cu
“Turcia. Rusia avea scopurile €%, ca totdeauna foarte sigure în
în formă. Austria, stăpînită de Metternich,
fond, foarte neclare
„marele pedagog diplomatic, nu doria, altceva, decit; linişte. Putel birui din no
a putut;
“rile europene fiind împărţite, Egipteanu
oștile lu Mahmud, care moare tocma! în clipa aceasta, crescînd
"prin dispariţia: lul haosul. Turcia Sultanului părind pe pragul.
peirii, înțelepciunea, europeană se găsia foarte încurcată..: . — .
În Franţa, lu! Ludovic-Filip curentele populare se ridicau peste
capul regelui: şi curentul popular pentru reforma, electorală, care

l-a, şi făcut să cadă, şi curentul celalt pentru trezirea energiel

naţionale în vederea, unei noi seri de lupte europene, politică
pe care un rege atît de prudent, de .îmbătrinit şi de obosit nu
putea, s'o aprobe. Atunci sa încheiat pentru a sili pe Mehemed-- AD să părăsească prada, ameninţindu-l că i se va.distruge flota,
şi se va ataca Egiptul chiar, „Alianţa, împătrită“, din care Francia
- „era exclusă, Excluderea; aceasta a Franciei, tocmai într'o problemă care atingea aşa de mult interesele ei morale, cum era
aceia a Egiptului, aţită opinia publică francesă cu atît mal mult;

cu cît în Franţa pe vremea

aceia ajunsese să aibă conducerea,

afacerilor omul care studiase prea mult războaiele lui Napoleon
I-iti ca să nu se gindească puţin la refacerea.
erei căreia îl consacrase aproape o viaţă întreagă de studil. - |
E 'Thiers, 'care, înnainte de a, fi represintantul burghesiel împo-

triva, Imperiului lui Napoleon al III-lea, înnainte de a cere pacea

" xepublicană

în

locul zbuciumului imperial,

a

fost,

în. tinerea

-lul, cu toate proporțiile foarte restrinse ale individualităţii sale
fisice, represintantul pornirilor acestora războinice
ale romantismului

politic. năvălitor în tineretul frances. Atunci “sa pornit o

" straşnică

polemică de presă între Frances! şi Germani, polemică

_în care, şi.unil şi alţii amintiai de anil 1813-4, Germanii pomenind de dreptul lor naţional şi de dreptul-istorie al Imperiului

asupra, : Alsaciei şi Lotaringiei, iar Francesii,
i

din „partea lor, de.

” stăpînirea pe care o avuseră odinioară şi pe malul celalt al
- Rinului. De atunci datează cele două poesil care şi. astăzi stau
în antologia literaturi! universale oarecum faţă în faţă : una a
Iul Becker din partea Germanilor, vestita,: „Wacht am Rhein“.
cealaltă, răspunsul lu Alired de Musset: „Nous l'avons: eu votre
Rhin. allemand..
.
”
Paptul că se ajunge la: prorocaţiile acestea poetice, la discuțiile de presă înflăcărate are de sigur însemnătate, chiar dacă guvernele ai găsit mijlocul de a împăca. deocamdată conflictul.
Va, veni o -vreme cînd toate aceste furi! cuceritoare, tot. acest.”
entusiasm 'răsbunător pentru trecut o'să-și găsească 'ceasul.
Cu toate acestea Francia, o bucată de vreme, e ocupată exclusiv. de problemele. el interne. Chestiunea. electorală a pasionat-o pănă la 181$, cînd Guvernul lui Ludovic-Filip a.căzut,
tocma!l din causă că “nu voiă să schimbe regimul electoral : -pe
urma „banchetelor electorale“ de protestare. a perit regalitatea.
burghesă, şi Revoluţia a. produs întăi o Republică sîngeroasă, în
care un Louis Blanc şi alţii aruncau cu mînă largă sămînța de
ură a socialismului, provocînd lupte pe străzile: “Pazisulur, împuşcarea, arhiepiscopului, arderea atîtor monumente care făceau |
gloria artistică a Franciel. Ca un resultat al fricel burghesiei .
amenințate

în stăpînirea . el economică

şi politică

şi a dorinţel

de pace a ţerănimil, apare atunci, neașteptată, presidenţia, de:
„Republică a lu! Ludovic Napoleon, "prelungită dincolo de termin
prin lovitura de Stat, urmată de : proclamarea: preşedintelui ca
Napoleon al III-lea.
"El sa grăbit, în propaganda făcută pentru întemeiarea suveranităţil sale, să arunce ca lozincă 'a Imperiulul noă: „L'empire
c'est la paixe, Dacă voiă să înțeleagă pacea internă, avea dreptate,
" căci Imperiul a 'însemnat
vativ, al ţeranilor anulind

pacea Înternă, votul liniştit, conservotul nervos, revoluționar. al lucrăto-.

rilor, '“advocaţilor şi tuturor claselor

orășenești. nemulțămite ; a

fost astfel şi o eră de mare desvoltare a muncii francese, a bo-

" găţiei francese.
“În' afară însă, formula, făgăduia ce nu putea, să se îndeplinească.
Napoleon

înşela el oare în momentul

acela, ascunzînd

intențiile

“sale reale? Era el hotărît pentru războiă ? Cuvintele paşnice erau
enunțate

ele numa!

pentru

a face

ca Puterile

europene,

dintre

care unele şi-au formulat reserve, să-l recunoască ? Pe cînd noul.
Împărat ar fi fost .hotărit să reiea tradițiile - mari. ale unchiului .
său și să înceapă o serie de. războaie menite să transforme Eu- ropa ?

!

Nu, nimic în Napoleon al III-lea nu cra în sensul unor porniri
războinice: cărturar paşnic, 'benign visător, civilisator tenace, ambitios fără înţelegere pentru acele forme care une or satisfac
, toată ambiția, el voiă realisarea de sus a; Egalităţii interne şi
Dreptăţii între popoare, pe: care le ceruse Rev oluția de la 1848,
„al cărul

continuator

putea,

şi ţinea, să fie socotit.

.
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- Împrejurările, de neinlăturat, l-au adus deci pe Napoleon at II-lea, ral mult către războaie. Cel dintăiu. sa, dat, împotriva
tuturor prevederilor, în depărtata Crimeie a Bosforulul cimerian
antic. Oricine a studiat războiul. Crimeil, pe care. Franţa, împreună, cu “Anglia şi mal tărziu cu Sardinia interesată să se facă.
“- cunoscută în -lume, l-ai dus în sprijinul Turciei împotriva Rusiei
năvălitoare, care nu pretindea, decit să exercite un fel de stăpînire sufletească asupra tuturor creştinilor ortodocşi din Împă“răţia Sultanului, se va convinge că acest războiu na fost dorit
„de' nimenl din aceia cari ai luat parte la dinsul. Turcia era bu- .
curoasă, să, cedeze, și ambasadorul Angliei - abia o sprijinia cînd
era, hotărită să iscălească tot ce i se presinta. Rusia, care nu
"era pregătită, nică ea nu doria războiul ca plată a, înriuriril
“sale mal absolute în Orient. Napoleon, din partei, n'a crezut,
„pănă la urmă, că va ajunge la un conflict armat: probleme interne foarte grele îl preocupaă.a doua-zi după lovitura de Stat;
“Un războiu scurt şi glorios ar fi făcut bine Imperiului celui noă,dovedind oarecum legitimitatea, existenţei sale, dar un războiă.
cu Rusia nu putea fi scurt, şi amintirile .de la, 1812, pe care
„. Nicolae L-iă le trezise într'o notă de provocare, dovediai că se
putea, ca el să nu fie glorios. Anglia n'a fost nici ea pentru răz-.
boiu, ci a, făcut tot ce i-a stat prin putință casă-levite. Şi, cînd
_un conflict diplomatic tărăgăneşte timp de trei ani, poatefi un

fapt care să arăte mal clar decit acesta dorința, tuturor părţilor” -

de a ajunge la o înţelegere?
:
a
De fapt, războiul s'a terminat abia. după doi ani, dind însă.
luf: Napoleon al III-lea, potrivit sacrificiilor pe care le făcuse
- Franţa, şi dovezii de vitejie incontestabilă a armatei sale, o situaţie excepţională în Europa. Tratatul s'a încheiat la Paris (Mart

1856), şi de aicl se vede că în Paris se găsia acum centrul vieţii.
europene. Deci, după Franţa supusă a lu Ludovic al XVIII-lea,

şi Carol al X-lea, după Franţa amabilă cu toată lumea şi gata
să cadă la învoieli. cu privire la drepturile sale cele mal elementare a lul Ludovic-Filip, printr'un singur războii Franţa napo-

Jeoniană se ridica, aşa de sus, încît domina Europa

toată.

Atunci putea; să-şi puie cineva întrebarea, : oare-această Franţă,.
dată fiind .starea de spirit în lumea, cultă, nu era datoare să.
caute a îndeplini la Rin ceia ce se făgăduise prin articolele ga-

_-zetelor şi serisele înflăcărate

ale poeţilor la 18410?

i

Dar războiul. Crimei! trezise pentru Împărat, din punctul de:
vedere al. teoriilor sale, şi. pentru Franţa, din punctul de vedere
al intereselor el; în sfârşit pentru Europa, din punctul de vedere:
al alcătuiril el viitoare, alte mari probleme..

_. În tot timpul războiului dintre Anglia şi Franţa de o parte şi.
Rusia, de altă parte, Austria, a păstrat o-atitudine foarte curioasă,

„mai curioasă decît atitudinea Prusiei, determinată mai mult de-

-
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gelosia; faţă de Austria şi de amintirile vechilor legături cu Rusia,

a relaţiilor

de

familie

înțre Țarul

Nicolae

şi regele

Frederic-

Wilhelm. Atitudinea Austrier e. curioasă, de sigur, “dar foarte ex-"
plicabilă prin -desvoltarea nouă a politicel austriace îîn Germania
și în Europa.

Austria, nu voiă

şi pentru aceasta

întrebuinţă

să se lupte,

dăr spera: să

contele .Buol,

vremea, aceasta, politica, + vienesă,

toată

cîştige,

care. conducea pe:

- dibăcia

şi înţelepciunea,

omului de Stat şi tot cinismul trădătorului de cuvînt. La, început
Austria n'a vrut războiul cu nictun preţ: Ruşii întră însă în
_ Principate şi le sechestrează
— în ciuda gelosiel austriace—, după
„obicei, la 1853. Austria se luptă acum ca, să scoată pe Ruşi de .
la Dunăre. Încercirea, a rămas zădarnică pănăîn momentul cînd,
vidicîndu-se Apusul împotriva Țarului, acesta, a, trebuit. să-şi retragă, trupele de aici pentru a le întrebuința în Crimeia, — și,

Austria, potriveşte lucrurile aşa de bine, încît retragerea Ruşilor

să pară ca un strălucit triumf al. diplomaţier sale, care schiţă,
|
„gestul de izgonire după ostaşi cari pleca de la sine, pentru alte" motive. Pe o poartă au ieșit Ruşii, pe cealaltă aă întrat Austriacil,
-. cari aă rămas apol pănă în ajunul desbaterilor în Divanurile
Adhoc pentru Unire cînd naționalitatea noastră politică se formă
prin sprijinul lut Napoleon al III-lea. Şi fuseseră hotăriţI Austriecil
să nu se ducă din Principate.
.
Acum, în politica aceasta a Austriei, plină de succese îniro
" :anunie privinţă, dar silită pe urmă la retragere, de. Franţa în
rîndul întăiu, în politica aceasta,

germană a acestel Puteri. Austria
„murului revoluţionar de la 1818,
mult mal âtinsă decît dinsa prin
din Germania. în închipuia că

se ascundea

şi O mare

ambiţie

îşi revenise din spaima cutreeu credea acum că Prusia e
noua stare de spirit, liberală, |
Prusia, temătoare de primejdia, -

„revoluționară şi strins legată cu Rusia, care

împiedeca libertatea,

.

de acţiune, ar . putea, fi înlocuită - la, conducerea, - raționalităţii
germane. Şi. oare Austria ea, însăși n'ar putea să facă acest lucru? .
Atunci a:început a vorbi de asigurarea Dunării în serviciul
intereselor comerțului german, căpătînd astfel un titlu de recunoştinţă faţă de Germania întreagă.
|
Nu

era, exclusă, putinţa

ca această

ambiţie

austriacă

să se Şi

îndeplinească. Austria, era, bogată, nu purtase război de la tratatele din Viena, şi era, foarte sigură de situaţia el internă. Ea
dictase, în ce priveşte chestia Dunării, congresului din Paris;

comisiunea dunăreană de. la gurile fluviului,

cea

de la Porţile-

de-Fier sînt toate puncte impuse de Austria congresului. Napoleon al III-lea, din partea lui, avea o dorinţă personală, aceia
de a se întemeia pe basă naţională Principatele-Unite la Dunăre,
şi ca un scut pentru

Turcia, 'liberată,

regenerată

prin

reforme,

introdusă în. ordinea politică europeană. De aicl conflictul pentru
soarta noastră, conflict-:care a dus, prin resentimentele ce lăsase,
„Jai ciocnirea din 1859 pentru: formarea naționalități politice
italiene.
.

:

- Sa, început deci, după trecere de trei ani numa! de la tratatul din Paris, campania din Italia, care era şi — ba. ,poate chiar:
înnainte de toate,—o luptă împotriva ambiţiunii Austriei în
„Europa, împotriva tentinței Austriei de a fi Statul hotăritor
în (Germania. Nici aice prin urmare nu sînt reveril .sentimentale,
ilusii romantice ale Împăratului, ci e o necesitate tradițională, seculară, a politicei

trancese,

în legătură

cu însăşi problema Ri-

nului.. Italia s'a 'creat, şi nimeni n'a mat disputat Franciei locul
întăiu în Europa: ea putea crede că a ciștigat şi dreptul de a.
orienta

după

interesele ei viața Germaniei

în viitor.

o

Ciţiva ani după aceasta, Italia, nouă se razimă pe Prusia, care. doria să lămurească pe cît mal răpede împrejurările din Germania, :
pentru a izăoni pe Austria. Se ajunge la războiul din 1866. pentru

a cărui provocare

sa' întrebuințat problema

Schleswig-Holstei-

nului, rivalitatea celor două Puteri în stăpînirea teritoriului smuls
de curînd Danemarcei. Şi din acest războii Austria iese cu desăvirşire zdrobită, liberă a se gîndi de acum,în legătură cu po„_litica veche a regatului unguresc, pe care-l învie, la interesele ei

* în Peninsula Balcanică, la rosturile eX răsăritene.
„ Consecința neapărată a biruinţer

„buia să fie un războii

Prusiei asupra. Austriei tre-

între această Prusie şi Francia.

Păcatul

; Iul Napoleon al III-lea, marele lui păcat, a fost că a zăborit prea

mult războiul necesar. Viaţa oamenilor cere foarte adese or. mari

„ hotăriri tragice, prin jertfă şi suferință. Napoleon al III-lea nu-și

putea închipui doar că între Prusia şi Francia
nu

va interveni

“0 hotărire pe calea armelor. Ceia ce l-a:făcut să zăbovească
pănă în 1871, silit să invoce atunci un pretext uşuratec, care

de la început i-a dat o situaţie morală inferioară — pretenţia-ca
„regele Wilhelm să garanteze că niciodată o candidatură de Ho„ henzollern nu se va pune în Spania — ai fost de sigur împrejuxările

interne

francese. Astfel advocaţil

ambiţioşi

al Franciei, mal

“mult decit Napoleon al III-lea, sînt responsabili pentru marea în-:

_frîngere, pentru marea

sfişiere şi umilinţă a Franciei în 1870-1.

Oricine. are de sigur dreptul, în societatea politică a Statului,
„să manifeste vederile care se potrivesc cu suiletul lul și decurg

din educaţia lul; nimeni

nu

poate

împiedeca,

considera o problemă politică supt-un :anume
celor

pe

cineva de a

raport. Împotriva

cari fac astfel nu se poate ridica, niclo critică; dar nu poate

fi ceva mal greșit şi ma! condamnabil decît
cînd o ţară are nevoie de toate puterile ca
blemă externă esenţială pentru viitorul ei, în
“tocmai să se ridice probleme interne care sînt
„grei solubile și în' orice cas fac ca națiunea,
tăritor, să nu mal aibă -unitatea: morală care-l

ca, în momentul
să resolve o promomentul acela
insolubile sai:cu
în momentul ho-!:
trebuie. EI bine, :

lucrul acesta, l-ai făcut advocaţii francest din: partidul lui Thiers
în cel din urmă ani al stăpînirii lui
numai” orbil puteai crede că unitatea,

Napoleon al III-lea, cînd
Germaniei poate fi ami-

a

202—:

nată și că ea se poate face altfel decît prin resultatul biruitor
„al unul conflict cu Franţa. Thiers, ca istoric, ca povestitor al
luptelor Revoluţiei şi lu! Napoleon I-iă la, Rin, putea s'o știe mai

bine decit oricine. Şi

el era iniţiat în negocierile

ce se purta-

seră cu privire la soarta, Luxemburgului, la, situaţia nouă a, Belgiel, la rinduirea, definitivă, de la Rin între Prusia, şi Franța, —
chestiuni care aduseseră
.de curind.pe Bismark la, Bayonne.

: Învinsul n'are niciodată, dreptate. Cind învinsul'e și un . învins

față de un anume partid din interior, națiunea întreagă aruncă
„păcatele el toate în spinarea lui. Prin urmare în spinarea, prisonierului de la Sedan, a celui mai nenorocit şi mal tragic dintre învinșil războaielor veacului al XIX-lea, s'a aruncat pănă şi.
răspunderea pentru războiul inevitabil. din 1870-1, şi cei cari

caută totdeauna și influenţe de Curte, ai vorbit de războiul per-

sonal al Împărătesei („ma guerre“). E fapt însă că războiul a,
fost votat în Parlamentul frances, într'o eră de Imperiu liberal,
—cu toată opunerea lui Thiers—,că a, fost votat cu entusiasm și.
aclamat de plebea, parisiană, care striga: „ă Berlin“.
|
_- Nu, războiul .nu era capriciul nimănui, ci ultimul resultat al
unul conflict mai mult decît milenar; era voinţa teribilă a destinului.

„Nu e nevoie. să se vorbească unor militari de peripeţiile acestel

campanii, în care scurta ofensivă francesă a dus la un desastru
şi la invasia teritoriului, la capitularea
. Metzului, Strassburgului,
Parisului; Împăratul, bătrîn şi bolnav, a căutat moartea, și, numai

cînd: și ea, l-a desprețuit,

şi-a dat

sabia. La, Versailles,

între

amintirile imperiale de la: Ludovic al XIV-lea, în ziua de 28 Ia
nuar 1871, se proclama Imperiul german pentru Prusia, care, încă
din 1866, distrusese: puterea Hanovrei, Saxoniel: Hesel-Cassel,

aliate cu Austria învinsă și anulase—anexîndu-și tot Ținutul ha-

noverian, tot vechiul Palatinat, Nassau, Frankfurt,— Confederaţia,
„ germanică
— ideală —, în folosul Confederaţiei— reale — a, Ger-

maniel-de-Nord (22 de State) şi a Uniunii

de vamă în-tot cu-

prinsul german. e
Se ştie că din războiul. franco-german: a, resultat, prin tratatul de la Francfurt (10 .Maiă 1871), anexarea către - Prusia, a,
Lotaringie! în parte (cu Metz) și a. Alsaciei întregi, de şi locui-

torii

nu

ceruseră

niciodată, acest.

lucru

și nu

manifestaseră

” niciodată, de la alipirea, acestor Ținuturi la Franţa, o conştiinţă,
germană.. Dacă socoteala lui Bismark și a, generalilor cari căutaă
„+ să asigure mal bine graniţa, Imperiului german, afost pe deplin
îndreptăţită, dacă, e ma! puţină primejdie pentru un Stat: să aibă
un hotar slab din punct de vedere: militar, dincolo de care e o
nație prietenă, sat un hotar foarte tare din punct de vedere mi-

- Jitar, dar dincolo de care este 'nepotolita sete de răzbunare a,
„* unel nobile şi puternice naţiuni, nu sînt chemat ei să o spun aici.

= SFIRȘIT —

CUPRINSUL
Pazina

| Leia L-a. “Gencralităță -

.

-

-

1

„II-a. Împărţirea, istoriei univ ersale, “Planul zicestor «cursuri, "Defini"4
ţia problemei Rinului. Deschiderea cl de Cesar |.
„17

n III-a, Cesar 'în Galia. Ce înseamnă împărțirile Germaniei. Motivele
”

i
”
_m

a

mișcării „Dațiunilor“ germanice către Rin . 33
IV-a. Ofensiva romană peste Rin. August şi Germanicus. înfrîngerea lui Varus. Campaniile de consolidare ale lui Germanicus
47
V-a. Lupta între „barbarii“ trecuţi peste Rin. Unitatea, francă pe
amîndouă malurile fluviului
.....
cc. .
„60
PI-a. Luptele dintre Austria și Neustria. Noua, dinastie carolingiană,
- Carol-cel-Mare în luptă cu Saxonil. Soarta moştenirii sale. . 73

VII-a. Soarta

teritoriului renan

după

Carol-cel-Mare.

Lupta între

nevoile de unitate și tendinţele centrifugale. Nimicirea Lo:
taringici de motive naţionale şi geografice . . .'. .:.
"m Vill-a. Ținuturile renane de la sfărimarea, totală a vechii Tataringit
.
pănă la începutul încercărilor de unificare regală a Franciei 101
„IX-a. Concentrarea regală şi cuceriri pentru unitatea francesă în „
:
veacurile al XII-lea şi al XIII- lea, cu . Specială privire la
țerile renane..
. . . .
.
115
„ X-a. Problema famanăă în veacurile al XIII. lea şi al: XIN1ca pănă
la războiul de O Sută de ani, în legătură cu schimbările |
|
“interioare ale teritoriului regal frances . .
„124,
» XI-a. Războiul de. O Sută de ani în legătura, lul cu problema RiDUUI
eee
ae
ec...
„135
„ XII-a. Încercarea Burgundiei ducale de a întemeia o regalitate lo-

taringică. Viaţa renană -germanică de la Rudolf de Habsburg pănă la, 1470. Catastrofa lui Carol Cutezătorul -. . 145
3» XIII-a. Moştenirea lui Carol Cutezătorul .. .
..
. 162
n-AI V-a. Rivalitătea pentru Rin a Casei francese şi a cela de Habsburg supt Henric al II-lea. Elementul renan în Reformă şi în luptele de religiune din Franţa. Răscoala Țerilor-depn

II...
Pagina

„jos împotriva regalității catolice și absolutiste şi crearea
noii forme flamande a Republicei olandese . îaee
173

Lecţia a XV-a, Războiul de Treizeci de ani

. .

m

nui

185

„ XVI-a.: Luptă lui Ludovic al XIV-lea pentru Flandra.
ee
a
195:
„XVal-a. A d6ua fasă a războiului lui Ludovic al XIV. lea. upta
„pentru moştenirea Spaniei . . .
201
n XFIII-a. Problema Rinului supt Ludovic al XV. lea: reniegări şi Con- traziceri politice.
„.....
î.
. . 918:
„XIX-a. Războaiele pentru succesiunea Poloniei și Austrie,
..
922-XX-a. Revoluţia francesă și chestia Rinului.
. ..
„229;

op

XXI-a. Politica renană a lui Napoleon I-iă pănă la alcatuirea Con-'

L-

federaţiei Rinului
..
.
„ 238-'» XAII-a. Napoleon ca întemeietor de State” germane” şi tupta lui
“
pentru menţinerea lor
..
. . 247
» XXIII-a. Problema renană și regimul tratatelor din Viena .5
„ 255
» AI -a. Războiul pentru Rin al lui Napoleon. al Ilea , , . . 264.

VERIFICAT]

2017

|

O fo!

| SIRIA

