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INTRODUCTIUNE 

CAPITULULU 1 

DIVISIUNILE GENERALI ALLE ISTORIEI 

Definiţiunea istoriei. — Istoria, este narațiunea, fapte- 
loru implinite de 6meni; obiectulu ei este, spre lumina- 
rea Gmeniloru, descrierea adeverată a evenimenteloru, bune 
sau relle câte se raportediă la genulu umanu. Avemu is- 
torie de diverse specie : istoria litereloru, a sciinţieloru 
şi axţiloru, a, doctrineloru şi sistemeloru, cu unu cuvântu 
a totu ce, fiă ideă, lucru or persână, se nasce sau se pro= 
duce, cresce și se desvâltă, mâre sau se transformă, şi” 
cari nu sunt suppuse la legi immutabili ca, vegetalile. 

Dar mai presusu de tâte istoriele particularie este 
istoria prin escellință, cea mai allâsă, care istoresce şi 
giudecă, evenimentele împlinite în sînulu societâțiloru u- 
mâne, voiu se dicu istoria politică, care are dreptulu 
Și datoria de a intrebâ şi consuită pre tâte celle-l-alte 
Spre a put€ presintă unu cadru adeveratu şi completu 
allu vieţei sociali. Prin urmare, istoria este depositulu es- 
Pericnţei genului umana : depositu avutu și prețiosu de 
unde omulu ar put€ imveță mai multu de câtu i per- 
mitu puterile s6le, că-ci seclele resaru unele dintr'al- 
tele, şi catena timpuriloru nu se rumpe nici uă dată, aşa
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în câtu acellu care o ţine cu una mână forte și secură, 

se espune mai puginu de a, se rătăci pre callea obscu- 

ră și incertă a vieţei de fagiă. 

Marile divisiuni alle istoriei Universali. — Jicându 

adevârulu precisu, sunt numai dâue epoche mari : tim- 

purile vechie şi timpurile moderne. Celle dântâiu ter- 

mină cu Roma, pentru ca imperiulu romanu, ca una ma- 

re ce recepe tâte riurile, recepusse și se adăpasse din 

tâte civilisaţiunile de mai înainte : axtea și sciința Gre- 

ciloru cari, şi ei înșii, fusesseră eregii Oriintelui , apoi 

religiunea Iudeei, industria, și commerciulu Tirului şă Car- 

taginii, Miletului şi Corintului. Celle de allu doilea, în- 

cepu cu invasiunea barbariloru şi cu triumfulu deplinu 

allu crestinismului;” atunci cându Gmeni nuoi, alte senti- 

mente şi idei mai generâse se arată pre scena lumii şi 

o punu, din ce în ce mai multu, sub potestatea, loru. In 

multe respecte şi în multe locuri, consecinţele invasiunii 

barbariloru nu sunt încă sterse, voiu se dicu că mora- 

vurile şi instituţiunile ce au addusu cu sine n'au despă- 

rutu încă pretotindenea. Câtu despre crestinismu, mo- 

rala Evangeliului este âncă, graţiă lui D-deu, şi devine 

din qi în qi totu mai multă morala, lumii moderne. 

Dar dacă contemplămu mai de aprope destinele uma- 

nitâţii o vedemu ca pre unu căllătoru infaticabile care 

se pune pre calle în facu-de-diuă, că merge neîncetatu, 

şi urms$dă callea sârelui de la resăritu la appusu, oprin- 

duse din locu în locu în câte unu ţinutu avutu şi deli- 

ţiosu spre a respândi „tesaurele culesse cu mânile sele 

în delunga'i călletoriă. 

Aruncându de uă-dată ochii assupra istoriei în tetale, 

precumu şi assupră chartei lumii, vedemu îndată aceste 

mari staționâri alle genului umanu. Mai ântâiu essu din 

nâpte estremităţile Asiei şi Africei, China, India și E- 

giptulu şi se illumină de radiele acestui s6re ce resare; 
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apoi Grecia, Italia, în fine totu Occidintele,. Şi 6ccă că 
în dillele nstre civilisaţiunea, se duce se tecundegie Lu- 
mea-NuGă , ca cumu ar voi se complete deplinu acestu 
cercu, şi se ajungă, prin lunga catenă de insule asiatice, 
in Oriintele ce a vedut'o resărindu. 

Istoria are Ş6sse peridde principali. — De aci ŞEs- 
se etâţi : 

Peridda Orientale sau timpulu mariloru monarchie sa- 
cerdotali, desvoltarea isolată a naţiuniloru, și în gene- 
rale organisarea, societâțiloru în caste rigurosu separate. 

Peridda grâcă sau libertatea, unde suveranitatea nu 
stă întrunu rege care pretinde că represintă deii pre 
pământu, ci unu poporu care'şi regulâdă singuru afface- 
rile şi guvernulu, unde se vedu multe cetâți pline de 
scomotu și de lumină, cu mișicarea și întinderea ideiloru, ; 

jînvierea arţiloru, și unde civilisațiunea și ia avântulu cellu 
* mai lucitoriu. 

Peridda romină, cea mai interessante și mai instruc- ; 
tivă pentru toți şi, mai allessu, pentru noi Românii); ea “ 
ne arată unu poporu, apoi unu omu suppunându lumea 
legiloru loru şi puindu uă singură dominare in loculu va- 
rietatii infinite a Stateloru. Atunci se creâ pentru prima 
Oră uă vastă, administrațiune şi ordinea civile este regu- 
lată prin legile celle mai ecitabili cari au fostu ver una 
dată scrisse, egalitatea, drepturiloru. Acâstă mare domi- 
națiune cresc încetu, dar constantu, i0ră scuturături 
mari și se derimâ de-uă-dată prin putrediune, lăssându 
însă in urmă'i resultate mari : una, cu limba, „ legile, te- 
Saurele culese de arte, de sciință, de elocință şi de poe- 
siă; una cu suvenirea unitâții Statului și a egalităţii to- 
toru sub omnipotinţi monarchului, — ceea ce conside- 
râmu ca unu bine numai pentru că ea are se producă 
libertatea, = — Roma, murindu. dede lumii nude uă reli- 
giune în care omulu classeloru inferidrie, pentru care so-
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cietatea vechiă nu făcusse nimicu, aveă se reafle dem- 

nitatea sea morale. 

Dintratâta mărime, acella care o privesce numai cu 

ochii corpului vede că a remasu numai ruinele monu- 

menteloru form6se causate de secle în curgerea loru. A- 

cestea nu sunt însă, pentru 6menii cari au studiatu cu 

profitu istoria, nimicu altu ci nisce resturi gloridse alle 

mormântului şi ruinele sub cari evulu mediu sigilasse ge- 

niulu Romei. jEllu însă a scăpatu; şi într'acea di lumea 

renăscenduse şi reapucă callea. Români! ellu plană de 

assupra nstră, descendinţii loru. De ar pută se reînviiedie 

în noi ceea ce avi mai bunu în sine, amorea și devota- 

mentulu pentru patrtă! Câ-ci sub influința unoru doc- 

trine ce ne nscă nervele și a unoru moravuri pr6 multu 

dulci, acâstă virţute a qilleloru străbune sa lângeditu. 

Destepte-se ea la spectaclulu lucruriloru mari ce a îm- 

plinitu : avemu mare nevoiă; că-ci rolulu României, vi€ţa, 

nâstră acum începe.. | 

Acestu mare imperiu cădându, se face apoi unu mare 

chaosu-evulu mediu începe atunci, și ellu este uă epo- 

chă de transiţiune între ordinea vechiă derimată şi între 

ordinea nudă care nu s'a născutu âncă. Dude puteri domină: 

Biserica şi feudalitatea. Sar put€ dice mai-mai casta 

sacerdotale și câsta militariă alle vechiului Oriinte şi 

alle primei peridde ce apparu acum 6răși, însă cu unu 

spiritu și nă moralitate mai înaltă. 

Timpurile moderne ne amintescu şi elle, la rândulu loru 

prin mișicarea arțiloru şi cugetârii, pre Grecia, prin ge- 

niulu administrativu şi tendința spre unitatea, politică, 

imperiulu romanu; însă în peridda contimpurană elle în- 

irnnescu aceste dâue civilisațiuni printruă ambre mai 

sinceră de ordine, de ecitate şi de adeverată libertate, 

mai allesu prin preoccuparea, ce anticitatea n'a avutu
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nici-una-dată, de a lucră fdră repaosu la meliorarea, fi- 
sică, intellectuale și morale a poporaloru 

Avemu dară tabelia următâriă : 
I. Zstoria vechiă a Orientului din timpurile celle mai 

cunoscute în vechime pînă la destrucțiunea imperiului 
persanu de Alessandru (2000—331 în. 1. C.). 

ŢI. Istoria grecă, din timpulu celloru mai vechie tra- 

diţiuni asupra acestei țerri pînă la asservirea diferite- 
loru State alle Greciei de Romani (1500—146 în. 1. C.). 

III. Istoria romană, de la fundarea Romei (754 în. L. C.) 
pină la împărțirea definitivă a imperiului la mortea lui 
Teodosiu (395 după 1. C.). | 

IV. Istoria evului megiu, de la invasiunea, barbariloru 
pînă la căderea Constantinopolii (395—1453 după L. C.). 

V. Istoria timpuriloru moderne, de la luarea, Constan- 
tinopolii pînă la revoluţiunea francese (1453—1789). 

VI. Istoria contimpurană, de la revoluţiunea, francese 
pînă la ultimele evenimente ai căroru martori suntemu 

noi (1789—1873), . 
--- Ințellesulu ce dâmu cuvinteloru de istoriă universale.— 
"Caută se insemnâmu că istoria universale nare, pîn'a- 
cumu, date nici naraţiuni despre vița nâgră, că-ci essis- 
tinţa ei se perde în necunoscutele profunditâți alle A- 

Îicei; assemenea, nici despre immensulu imperiu allu 
Chinei, care este pâte cellu mai vechiu Statu din lume, 

deşi are 'scrisse annalile celle mai vechie, însă care a 
remasu pînă în dillele n6stre afară din cerculu civilisa-. 
țiunii nâstre ; în fine, ea nare nici pentru India vechiă 
care ne a lăssatu una litecatură magnifică, însă nimicu 

despre marile revoluțiuni allu căroru teatru a fostu ea. 
Istoria numită, universale este dară, în realitate, pentru 

timpurile vechie, numai istoria ţexriloru cari sunt udate 

de Mediterana. Spre Persia numai istoria antică se des- 
parte puţini de magnificulu bassinu, centrulu lumii ve-
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chie şi pre care Romanii lu numiau oceanulu loru, mire : 
nostrum, 

Marile divisiuni alle istoriei universali nn ținu totu- 
de-una ordinea rigur6să a timpului. — Altă, observare de 
făcutu, este că nu se pote stabili în istoria umanitâţii 
divisiuni chronologice cari se flă cu justeță essacte, că-ci 
tote periddele ce arătarămu reintră la estremitatea loru 
unele întwaltele. Atare, cea dWântâiu continuă pînă la că- 
derea monarchiei persice sub colpurile lui Alessandru; 
dar în timpulu eroului macedonianu civilisaţiunea, elle- 
nică lucisse degiă cu cea mai viuă splendâre; și Grecia, 
la rândulu seu, încetâdiă de a essiste ca naţiune inde- 
pendinte, după cinci pătrarie de secle de la coprinde- 
rea Italiei de Romani. Invasiunea eea mare este în an- 
nulu 396, şi imperiulu de Occidinte dispare după 70 
de anni. ! | 

Atare unu nuou focariu de vicță se aprinde înainte de 
a se stinge cellu-l-altu. 

In timpurile moderne; data de 1789 dessâmnă, începu- 
tulu unei nude ere; dar la 1453, nimicu nu este termi- 

natu de totu, de câtu unu restu de imperiu vermanosu, 
şi nu începe nimicu. Spre a află adeverata limite a e- 
vului mediu, caută se descindemu la finitulu seclului allu 
XV, cându espeditiunea lui Carlu VII înaugurâ marile 
resbelle internaţionali ; cându se face revoluțiunea poli- 

tică care substitue în tote Statele regalitatea absolută 

regalitâţii feudali ; cându Christoforu Columbu și Vasco 
de Gama descopere lumi nude; cându vine cu Rafaele, 
Michel-Angello, Copernic, acea feriă a spiritului ce s'a 
numitu cu numele adevâratu și încăntătoru de Renas- 

cere, pentru că artea, sciința şi cugetarea intră intruă 

viţă nudă. i 

Data probabile a aparițiunii omului pre pământu.— Cându 
studiâmu diferitele terrenuri cari formâdiă scOrţa cea tare
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a globului nostru, aflimu uă mulțime de sfărimături de 
vegetali și de animali a căroru spegiă numai essiste. Geo- 
logii an constatatn că a fostn uă seriă de creaţiuni suc- 
cessive, precumu și una, seriă de mari revoluţiuni cari 
nimiciră una ordine vechiă spre a face locu unei ordini 
nude; în atare modu este acâsta probatu în câtu se pâte 
face acumu istoria pământului şi,a se arătă diferitele 
s6le etâţi.. Prima, se urcă fără dubiu la mai multe mi- 
liuni de anni. Dar omulu nu este atâtu de vechiu. Nu 
este mai multu de 6 pînă la 8000 de anni de cându 
D-deu lu a pusu pre pământu ca se şi lu facă dome- 
niulu seu şi se glorifice pre creatoriulu prin munca mâ- 
niloru și a intelliginţei sâle. 

Viţele umane. — Precum anatomia comparată a re- 
„constituitu speciele destrusse şi ne a făcutu a ved6 cu 
mirare lumea antideluviană , studiulu comparativu allu 

limbeloru ne a permisu de a recunâsce consângeneita- 
tea vițeloru umane. Filologia este nevoită, ca şi istoria, 
de a pune de uă parte viţa galbenă ai căria represin-! 
tanți principali sunt Chinezii ce a poporatu resăritulu +" 
Asiei, precum și pre vița negră, dâmna Africei, și care. - 
a petrunsu în Oceania; assemenea şi pre viţele ameri- 
cane, că-ci originile loru ne sunt necunoscute totu ca is- 
toria loru. Dar ne este cu putințiă de a studia diversele 
familie ce compunu vița albă, de a ne urcă la puntulu . 
loru de purcedere și de a urmări migraţiunile ei diverse. 

Vița albă şi divisiunile sele. — Acâstă mare viță 
care a făcutu mai-mai singură t6tă lucrarea civilisaţiu- 
nii, se împarte în due familie principali: Semită în 
partea de miadădi câtre appusulu Asiei, şi a Africei 
medinopţiale; Indo-Europeii în cea l-altă parte a Asiei 
occidentali şi în Europa. Acestia pare se-şi fiă avutu 

ISgănulu loru în ţexrile situate Ia, mâdă-npte către ap- 
pusu de Indu, spre Bactriana. De aci au purcessu colo-
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nie mari cari s'au stabilitu din locu în locu de la ri- 
pele Gangului pînă la estremitatea Oecidintelui. Affini- 
tatea Indianiloru, Mediloru şi a Perșiloru la Oriinte; a 
Pelasgiloru și a Elleniloru, în Asia Min6ră, Grecia și I- 
talia; a Celţiiloru a Germaniloru și a Slaviloru, la. m6a 
dănâpte de Pontulu-Euxin, de răuntele Emu şi de Alpi, 
a fostu constatată, cu.agiutoriulu idiomeloru, prin analo- 
gie gramaticali, şi assemănarea radaciniloru în cuvintele 
essenţiali. Atare, grâca şi latina sunt limbe sorori, amân- 
d6ue fiie alle sanscritei, limba sacră a bramaniloru in- 
diani; celta, germana şi slava se demonstră, assemenea 
că descindu din acestă stirpe vigurâsă. 

Câtu despre Semiţi, stabiliți între Tigru, Mediterrana 
şi marea Roşiă, aveau acellași sistemu de limbi şi prin 

urmare totu una origine. Se scie că Biblia pune ca des- 
cendinți din Abraam pre Arabi, ca pre Ebrei, Sirianii, 

Fenicianii, Assirianii erau totu de unu sânge. Colonie se- 

mitice poporară Africa de medănâpte pînă la Gibraltaru. 

Atare, fură mai d6ue correnți de populațiuni albe cari 
se scurseră de la resăritu la appusu, purcedându din A- 

sia centrale, spre regiunea occidentale a acestui conti- 
nente, în Africa de mâdiăndpte și în totă Europa. 

Se observă assemenea că mişicarea acestoru poporate 

a fostu totu întruă mesură cu a civilisațiunii. Și acâsta, 

urmă, se fiă aşa, ţerrile celle de mai demultu poporate, 

căută fârte naturale se fiă și acellea unde lucrarea ci- 

vilisațiunii s'a făcutu mai ântâiu. | 

Primele focarie de civilisațiune. — Acesti Gmeni, pri- 

mii născuţi îu lume, remaseră, f6ră dubiu, multu timpu 

selbatici şi cufundați în miseriă înainte de a se for- 

mă în societâți regulate. Dar, în fine, dederă preste + 

locuri dotate cu uă fertilitate naturale, unde grija lucru- 

riloru de subsistință nu mai absorbi tote puterile cor- 

pului și alle spiritului loru. Associaţiunea se regulă; aci 
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primele arţi fură aflate, aci primele convențiuni între ei 
se făcură, şi marea lucrare, pre care omulu nu o va ter- 

mina nici uă dată, dar pre care va duce-o din ce în ce 
mai departe, fu începută, 

Dacă am studii configuraţiunea, fisică a Asiei, am în- 
țellege cu facilitate că au fostu în acestă regiune trei 
mari focarie de civilisațiune primitivă, China , India și 
Assiria. Ca apele acellea cari, reținute câtu-va timpu în 
regiunile înalte, se scurgu către locurile de giosu spre 

a forma aci riuri mari, Gmenii se întruniră în cămpiele 
ce adăpostescu munții și fertilisă apele. Vallea Gangu- 
lui, pre care Himalaia o .încongiură cu unu vallu neîn- 

vinsu, câmpia Tigrului şi a Eufratelui, pre care o circom- 
scriu munții Mediei, Araratulu, Taurulu și Libanulu ; fe- 

cundele regiuni alle Kiangului și alle lui Huang-Ilo în- 
chise despre appusu de munţii de Iun-Ling şi In-Chan 
formdiă nisce mari basine naturali, paru că sunt l6găne de 
flori şi de fructe preparate de mâna lui D-deu peritru 
nisce popbră in copillăriă. Egiptulu este altu essemplu 
allu acestei civilisaţiuni primitive , resărindu pre margi- 
nea unui rîu mare, întunu ţinutu singuratecu, dar fecundu. 

Lăssându India şi China, de cari nu ne occupâmu, re- 
mânu due mari centruri geografice, ca d6ue mari focari 

de lumină , vallea, Nilului şi fertilulu basinu allu Eufra- 

telui şi Tigrului. 

MBTODELE ISTORICE SUNP UBRMATORIELE : 

Metoda geografică cându şi ia puntulu de purcedere 
în divisiunile politice. | 

Met6da chronologică , cându urmegă regularu cursulu 

timpului. 

Metâda etnogrăfică cându tratâdiă despre viţele umane. 
Metdda sinchronică, cându coordină şi pune în paral- 

lelu evenimentele.
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Metâda dogmatică, cându caută a esplicâ successiunea 

evenimenteloru, ca cause și effecte. 
Metoda filosofică, care caută esclusivu legile providen- 

țiali alle istoriei. 
Dar istoria nu este de locu uă sciință vonjecturale ; 

ea nu se pote plecă după passiunile isturicului, 
Se chiamă critica istorică, cunoscința essactă şi justa 

appreţiare a fapteloru. 
Pilosofia istoriei pâte rătăci, critica, istorică însă lu- 

min6diă. 

Inainte dară de a face filosofia. istoriei, care este de 
competința maestriloru mari, caută se studiâmu eveni- 
mentele sub tâte feciele loru, şi se nu ignorâmu nimicu 
din faptele generali şi particularie, nici Gmenii cari le 
au împlinitu sau cari au luatu parte la elle, nici timpu- 
rile cându s'au petrecutu, 

Civilisaţiunea. — Assemenea este necessariu de a de- 
fini cuvântulu civilisațiune, atâtu de desu usitatu în 
istoria universale. Luată în în!ellessulu cellu mai: com- 
pletu, civilisaţiunea nu este altu ci numai diversele gra- 
de de perfecțiune fisică, morale şi intellectuale, prin cari 
uă națiune trece periodice spre a ajunge la perfecțiunea, 
finale; în însemnarea cea mai reștrinsă, este tendinţa u- 
nei poporu către perfecțiunea individuale și sociale, a- 
vându instituţiuni convenabili. Cu alte cuvinte a civilisă, 

va se dică a face unu cetățianu, a formă un omu; “a for- 

mă unu omu, va se dică a lu face se capete calităţile 

cari meliorediă natura sea; a căpetă aceste calităţi, este 

a se perfecţionă,; a le av tote, este a fi perfectu. Spre 

a agiunge la perfecţiune, omulu are se se lupte neince- 
tatu; şi precumu dice D-lu Michelet în /sforid universa- 

le a sea: Si 

«De ua dată cu omulu s'a începutu uă luptă care are 

a fini 6răşi cu omulu, și nu mai înaințe:a omului în
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contra naturei, a spiritului în contra materiei, a liber- 
tâţii în contra fatalitâţii. Istoria nu este altu ci narra- 
țiunea, acestei lupte neterminabili.» 

Revoluțiune. — Pre IGngă definiţiunea, civilisațianii, 
caută se espunemu ce înțellessu are vorba rovoluțiune 
preste care dâmu desu, mai allesu, în istoria modernă. 
Si causa este că nu cun6scemu altă espressiune care se 
arate aceste modificațiuni ce se facu neîncetatu în vicța, 
națiuniloru. Sciinţa a demustratu că nu este nici unulu 
din organele nâstre care se nu şi transforme cu totulu 

elementele intrunu scurtu spațiu de timpu. Dacă cor- 
pulu omului este întracestu modu teatrulu unei lucrâri 

neîncetate de reînnoire şi de transformare, cumu se nu 
se facă acâsta întruă. mesură multu mai mare în cor- 
pulu sociale, asupra căruia mii de influințe essercită cu 

putere acțiunea, loru? 

Sunt pers6ne cari se speriă şi fugu chiaru cându se 
pronunță acâstă vorbă. Se nu avemu temeri de copii; 

ci se privimu or-ce lucru în faciă, și atunci vomu ved6 
fantasma, ce o credeam amenințătâriă că se face unu con- 
siliaru înțelleptu şi necessaru. 

Pentru ce 6re numele care servesce spre a dessemnă 

înțellepțiunea, eternă cându vorbimu despre mişicârile ce- 
tului, ar deveni uă causă de spaimă, cându voimu se a- 
rătâmu mișicările, generali alle lumii morali ? D-deu care 

a făcutu pre omu, după cumu a, făcutu și stellele, se a- 
flă întunele ca si întraltele.



ISTORIA VECHIA 
II 

LUMEA CUNOSCUTA DE CEL VECHI 

MARGINILE LUMEI CUNOSCUTE DE CEI VECHI. 

Grecii și Romanii cunosceau abia a patra "parte din 

ceea, ce numimu noi vechiulu continente. (Europa, Asia 
şi Africa). In Africa, ei locuiră numai partea despre medă- 

“nâpte, și esplorară uă mică parte din câstele de resă- 
ritu și de medă-di, dar cunoscură insulele Fortunate (Ca- 
nariele). In Asia, merseră pre câstele Arabiei, şi inain- 

tară la resăritu pînă la Ceilanu şi Gangu, la mediă-n6p- 

te pînă la lassarte. In Europa nu s'a cunoscutu Sarma- 
ţia medinopţiale şi pre Volga se urcară numai pină la 
Kama, dar trecură preste Elba și Vistula şi agiunseră la 
Duna. Avură noțiuni incerte despre Scandinavia, și A- 

gricola a încongiuratu Marea Britaniă. Neguţiătorii au 
mersu neapăratu mai departe, fiindu că au fostu rela- 

țiuni commerciali neîntrerupte cu India, şi chiar pâte cu 

China; dar aceste căllătorie n'au profitatu de loci sciin- 

ţei geografice.
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GO NFIGURATIUNEA GENERALE A ACESTORU TREI CONTINENTI 

Din direcțiunea, munțiloru lumii vechie, cari-și întindu 

principalile loru ramificâri spre mediă-di, a provenitu îm- 

părțirea acestui continente în due regiuni cu totulu di- 

ferite : la mâdiă-n6pte, uă câmpiă nemărginită, care, fiindu 

pusă sub suflarea vânturiloru polului, are uă climă as- 

pră; la mâdiă-di, numer6se peninsule, favorisate de unu 

ceru admirabile, care ţine, ca să dicemu așa, pământulu 

întruă serbătâre perpetuă și lu predispune la civilisațiune. 

Altă trăssură, caracteristică a vechiului continente este 

că, de la Capulu Verde pînă la murii Chinei, e pătrunsu 

de ui mulțime de deșerte pe cari numai vâile Nilului 

şi Eufratelui le curmă, așa în câtu, preste acestă mare 

de năsipu, comunicârile, între regiunile despărțite de elle, 

sunt dificili. 

Vechiulu continente are numai due mari împărțiri : 

Africa, pre care Grecii o numiau Libia, și Asia, pentru 

că Europa e numai prolungirea ei spre appusu. Nilulu 

era, linia de despărțire între elle. Astă-di, cu mai multă ra- 

țiune, e istmulu de Suezu, care acum a devenitu uuu canale 

GEOGRAFIA FISICA A AFRICEI 

Africa formâdă uă peninsulă mare, pucinu imbucăţită, 

pre marginile sâle, legată de continentele asiaticu prin 

canalulu de Suezu, despărțită de Europa prin columnele 

lui Ercule (strimtârea de Gibraltaru), și udată la mâdiă- 

nâpte de Mediterana; la resăritu de marea Roşiă, la, ap- 

pusu şi la mâgiă-gi câtre appusu de Oceanulu Atlanticu, 

la megiă-di câtre resăritu de marea Indieloru. Cea mai 

mare lungime a sea, de la Algeria pină la Capulu de 

Buna-Speranţă este de 800%) miriametre ; cea mai mare 

&) Stinjinulu numitu allu lui Serbanu-Vodă are unu metru şi 

962 diutr'una mie, adică nu doi metri deplini; unu miriametru â- 
re dece mii de metri:
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lățime a sea de la Capulu Verde pînă la Capulu Guar- 

dafului, de 746. Munţii sei, pucinu cunoscuţi, afară de 
Atlantele şi grupa înălțimiloru Abissinei, de currând es- 
plorate, sunt în generale parallele cu câstele ei și în 

mică distanță de la mare. Cei vechi cunosceau din riuri 

numai Nilulu. Certaginesii petrunseră p6te pînă la Se- 

negalu, dar nici de cum pînă la Nigru. 
Giumetatea medi-nopţiale a Africei, adecă nemărgini- 

tulu deşertu pe.care lu numimu Sahara, formâdă uă so- 
litudine întinsă ce n'aru pute fi străbătută foră cămila 

pre care nomadii o numescu navea, deșertului. Așa, afa- 
ră de valea Nilului, Atrica are uă poporaţiune numerosă 

numai pre margini. Coprinsulu cellu fertile dintre A- 

tlante şi Mediterana formă uă dată malte state: Mauri- 

tania (astăgi Maroco), Numidia (Algeria) și tearitoriulu 

Cartaginii (regența de Tunite). De la territoriulu Carta- 

ginii pînă la Egiptu, din distanță - în distanță, dealun- 

gulu câstei, erau câte-va cetăţi cu întinsulu şi fertilulu 

promontoriu allu Cirenaicei. Prin deşertu se aflau însă 

ici collo oasi, insule de verdură în megiloculu unei mări . 

de nisipu, cari servescu de stațiuni caravaneloru de ne- 

guţiători și peregriniloru. — Cea mai celebre din elle 

eră a lui Amone care aveă unu templu și unu oraclu-re- 

numitu. Mai spre oriente este Egiptulu cu riulu seu cellu 

mare, Nilulu, care-i dă o fecunditate infinită prin versă- 

turele sâle annuali, causate de ploile periodice ce cadu 

pre manții Abisiniei, de unde descinde Nilulu, trăgendu 

cu sine nămolulu locuriloru înalte. Spre sudu de Egiptu 

erâ, în vechime, uă ţârră renumită sub numele de Etio- 

pia, puqinu cunoscută astă-di sub numirile de Abissinia, 

Nubia, Cordofanu şi Darfuru. 

GEOGRAFIA PISICA A BUROPEI 

Europa este prolungirea, occidentale a Asiei, de care
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însă e despărțită prin riulu și munţii Urali si prin Cau: 
casu. Cea mai mare lărgime a Europei, de la capulu Sân- 
tu Vicenţiu pînă la munţii Urali, este de 550 miriame- 

tre; cea mai mare lungime a sea, de la capulu Nordu 
pînă la capulu Matapanu eşte de 387 miriametre. C6s- 
tele ssle fiindu pr6 îmbucăţite, comunicările sunt facili 

pentru binele commerciului și allu civilisațiunii. 

Numai uă mare este, Oceanulu alle căria unde formâ- 

dă între continenți mări interne, cărora s'au datu numiri 
particularie. Partea, Oceanului ce se întinde de la c6s- 
tele occidentali alle lumii vechie pînă la câstele orien- 
tali ale cellei nuoe, sau Atlantica, a formatu în Europa 

mai multe Mediterane. Mai ântâiu, la meâdiă-qi, Medite- 
rana, propriu dissă (Internum sau mediteraneum mare); 
pre care Italia, Sicilia, şi capulu Bonu, în Africa, o des- 

“partu în d6ue mari basine : la appusu, canalulu Baleare- 
NE loru (Balearicum mare), între insulele Baleare şi Ispa- 
SI nia, şi marea Toscanei (Tuscum sau Inferum mare), de 
“au 10 Italia pînă la Corsica și Sardinia; la resăritu marea 
N Ioniă (lonium mare), care udă Sicilia, Italia meridionale 

şi Grecia; Adriatica (Adriaticum sau Superum mare) în- 
tre Italia şi Iliria, și de cea l-altă parte a Greciei, Ar- 
chipelagulu (Aegeum mare), împărţitu de cei vechi în 

patru mări (Aegeum, Myrtoum, Icarium et Carpathium). 
Mediterana communică cu uă altă mare internă, Marea 

Nâgră, (Pontus Euxinus), prin strimtârea Dardaneleloru 

(Hellespontus), marea de Marmara (Propontis), canalulu 
de Constantinopole (Bosporus Traciae); şi marea Nâgră 
comnmunică cu masea de Azof (Palus Maeotis) prin strâm- 
tOrea de Ienicale (Bosporus Cimeruis). Marea Caspică 
(Caspium mare) este numai unu lacu mare săratu. Me- 
diterana de mâgiă-nâpte este marea Baltică (Suevium 
mare, sau Codanus, sau Venedicus Sinus) care commu- 

nică cu marea Nordului (Germanicum, mare), prin Sun- 
mă pia i 

   



dulu, Beltulu mare, Beltulu micu şi Cattegatulu; canalulu 
Mânecei, şi Passulu-de-Calais (Fretum Gallicum) ser- 

vescu de trecere din Atlantica in marea Nordulni. 
Celle mai principali sînuri sunt: în oceanulu Aicticu, 

marea Albă : în Atlantica, sînulu de Gasconia (Cantabri- 

cum mare) în Mediterana, sînurile de Lion (Gallicus si- 

nus), de Genua (Ligusticum mare), de Tarentu (Taren- 

tinus sinus), Adriatica, (Adriaticum sau Superum mare), 

de Cuarnero (Flanaticus sinus), de Patras (Corinthiacns 

sinus), de Coron (Messeniacus), de Colochitia (Laconi- 

cus), de Nauplia (Argolicus), d'Egina (Saronicus), de Sa- 

lonicu (Termaeus). 

Marea de Azof (Palus Maeotis) este unu sînu allu mă- 

vii Negre; sînulu de Botnia, de Finlandia, de Dantzicu, 

sunt în marea Baltică. Sînulu de Christiania, şi de Zui- 

derzea (Flevo lacus) sunt în marea Nordului. Acesta eră 

în vechive numai unu lacu. 

Afară de strimtorile degiă numite, sunt, în Mediterana, 

Gibraltaru (fretum Gaditanum sau Herculeum) , de Bo- 

nifacio (fretum 'Taphros), farulu de Messina (Charybdis 

et Scylla, sau fretum Siculum), Euripulu (Euripus); în 

Atlantica, Passulu de Calais (fretum Gallicum), canalulu 

de Sântu-Georgiu, marea Irlandei și canalulu Nordului 

(Hibernicum mare). 

De la capulu Fnisteru, în Galiţia, pînă la marea N6- 

gră, uă catenă de munţi, Pirineii, Alpii și Balcanii (Hae- 

mus mons), împartu continentele europeanu în doue pârți 

inegali. Unele rămuri, cari se întindu spre mâdiă-di din 

acestu mare şiru, formedă trei peninsule : Ispania, Italia, 

şi Grecia Cebenii (Cebenna mons), Vosgii (Vogesus) Sil- 

va, Negră (Silva Mariană), care este uă parte din vechia 

Silvă Hercynia, și străbăteă Germania pînă la Carpaţi 

(Carpathus mons), formedă uă a d6uă liniă de munți pa- - 

pallelă cu cea dWântâiu, de care este despărțită prin văile 
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Rodauului și Dunării. Munţii insuleloru Britanice şi ai - 
peninsulei Scandinavice sunt doue sisteme diferite. 

Din acesti munți curgu rîuri, din cari celle mai prin- 

cipali sunt : în Ispania, Tagulu (Tagus) Guadiana (Anas), 
Guadalchivirulu (Baetis) Ebrulu (Iberus); în Gallia, Ga- 
runa (Garumna), Ligerulu (Ligeris), Sena (Sequana), Re- 
nulu (Rhenus) Rodanulu (Rhodanus); în Germania, Du- 
nărea (Ister), Elba (Albis); în Russia (Sarmaţia), Dnipru 
(Borysthenes), Bugu (IHypanis), Donulu (Tanais) Volga 
(Rha); în Italia, Padulu (Padus), 'Tiberele (Tiberis) , și 
Adigele (Athesis); în Grecia, Aspropotamulu (Achelous); 
în insulele Britanice, Tamisa (Tamesis). | 

Celle mai principali insule sunt : Marea-Britania : (Bri- 
tania) şi Irlanda, (Iibernia), Balearele (Baleares) „. Cor- 
sica, (Corsica), Sardinia, (Sardinia), Sicilia (Sicilia), Malta 
(Melita), Corfă (Coreyra), Candia (Creta) , şi Negropon- 
tele (Euboea). 

Celle mai principali divisiuni etnografice în anticitate, 
erau : Hispania (Ispania şi Portugalia), Galia (Frância , 
Elveţia , Ţerrile de giosu şi parte din confederațiunea 
germanică), Germania (Germania), Sarmaţia, (Polonia, şi 
Russia), Italia (Italia), Hellas or Grecia (Grecia), Thra- 
cia (Rumelia, în imperiulu turcu). 

GEOGRAFIA PISICA A ASIEI 

Despărţită de America prin strimtârea de Bering, A- 
sia se desparte de Africa prin canalulu de Suezu, de 
Europa, prin munții Uralu și Caucasu. Oceanulu Arcticu 
o mărginesce la mâgdiănâpte, Mediterana şi marea Roşiă, 
la appusu, Oceanulu Indianu (Erythereum inare) la mâ: 
diă-di, gi Oceanulu Pacificu, la resăritu. Lărgimea sea 
in liniă dreptă este de 900 miriametre; lungimea mai 
totu atâtu. 

Mările principali alle Asiei sunt : Marea Roșiă (Ara-
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bicus sinus), sînulu persien (sinus persicus), marea Eri- 
treă, care formâgă astă-di sînulu de Oman, sînulu de 
Bengalu (Gangeticus sinus), sînulu de Siam (Magnus si- 
nus), marea Chinei (Maximus sinus), marea Caspică, ma- 
rea Mortă și laculu Aralu. - - 

Sistemulu munţiloru Asiei e mai totu acellași ca și allu 
luropei, dar în proporţiuni mai mari. Ca şi continentele 

Europeanu, Asia este împărţită in-doue părţi pintiuă liniă 
nemărginită de înălțimi, accoperindu de la appusu . spre 
vesăritu unu spaţiu de 900 miriametre; cei mai mari 
munţi sunt: Caucasulu, Taurulu, Altaiu și Himalaia; di- 

ferite râmuri se întindu assupra Mossopotamiei, Medieii 
şi Persiei. T6tă partea de mâgiă-npte a Asiei este uă 
nemărginită câmpiă. La resăritu, de la Pechin pină la 
la riulu Iiang, se întinde ua vastă şi fertile regiune a- 
prope de 100 miriametre pre care o străbate Huang- 
Ho. La centru şi la megă-di către appusu a continen- 
tului asiasticu este uă liniă mai-mai continuă de 700 mi- 
riametre apprâpe, unde se află câmpie sterpe şi poporate 

de triburi nomade, deșerte întinse ce reținu în barbariă 
şi isolare popârăle cari le locuiescu și le condâmnă ob- 

scuritâţii refusându-le uă istoriă. 
Principalile riuri alle Asiei sunt : in Siberia, Obi, lenis- 

sei şi Lena; în China, Amur, Huang-Ho, sau riulu Gal- 

benu, și Kiang; în India, Gangulu şi Indulu cari des- 

cindu din Himalaia; în partea occidentale a Asie, Tigrulu 

şi Eufratele, cari se versă în sînulu Pezrsicu, Sihun (Ia- 

xarte) și Gihun (Oxus), cari dau amînd6ue în laculu Aralu 
Insulile principali alle Asiei sunt: Ceilanu, vechia Ta- 

brobana, Ciprulu, Rodulu şi Samulu.. 

Vechiele divisiuni politice alle Asiei erau : Asia Minoră, 

coprindându : la appusu Misia, Troia, Eolida, Ionia, Li- 

dia şi Dorida; spre mâgă-di, Caria, Licia, Pamfilia și 

Cilicia ; la mediă-n6pte, Bitinia, Paflagonia, Pontulu ; în
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centru, Frigia şi Capadocia. Câtre resăritu şi medă-di 
erau: Armenia, Siria cu Palestina şi Fenicia ; Arabia, Me- 
sopotamia cu Assiria şi Babilonia; Susiana, Media, Per-" 

„sida, Ircania, Parţiana, Margiana, Bactriana, Sogdiana, 
Paropamisa, Aria, Drangiana, Aracosia, Carmania, şi Ge- 
drosia. India, eră împărțită în d6ue pârţi, din-euă, și din- 
collo de Imaus (Bolor). China erâ țerra Seriloru (Serica). 

  

II 

TIMPURILE PRIMITIVE. 
PRADIFIUNI BIBLICE ASSUPRA OMENILORU PRIMITIVI, 

“Tote popârăle vechie au conservatu uă Suvvenire con- 
fusă, ca unu resunetu depărtatu, dspre ultimele res- 
turnâri ce au agitatu pământulu nostru. Desordinile a- 
testate de aspectulu cellu turmentatu alu sc6rţei cellei 
tari a globului, or câte-va. catastrote despre cari chiaru 
Omenii au pututu: fi marturi, precum deluviele parţiali 
despre cari se vorbiă în Grecia, în Assiria și la pop6- 
răle din partea, estremă a Orientului, făcusseră, populară 
credința, că aru fi fostu nenumerate resturnări înainte 
sau în urma, aretârii omului pre pământu. Dar nici una 
din aceste naraţiuni vechie nare simpla şi impuitâria, 
mărime a Genesii, cea d'ăntâiu carte; sacră a Ebreiloru 
şi a crestiniloru. | 

«Dumnedeu, dice Moise, a cărui naraţiune o scurtămu, 
c'eâ, pre rându, lumina, firmamentulu, pământulu, plan- 
tele; s6rele, pescii, passerile şi tote animalile ; apoi făcă 
pre omu (4138 înaintede 1. C.). Dar omulu nu fu as- 
cultătou, şi din causa neascultârii Li condemnă, la lu- 
rare şi durere. Adam şi Eva, prima, părechiă umană, 

*
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avură duoi fii; Cain, unulu din ei, uccisse pre fratele 
seu Abel și se retrase cu ai sei spre oriente de Edenu, 

unde fundă uă cetate pre care o numi Enochu, după nu- 

mele primului seu născutu. Din Enocu se născă Lametu 
care avi mai mulţi fii; Iabelu, e cellu dăntâiu care făcă 
unu cortu; Iubal,; inventorulu musicei; Tubalcan, care 

lucră, ferulu şi ărama, 
«Adam avi şi unu allu treilea fiiu, numit Set şi Dum- 

nedeui mai dede încă alţi copii. Set vieţui n6ue cente 

doi-spre-dece anni şi avă uă numer6să posteritate care 

conservâ, tradițiunile religidse pînă în timpulu Deluviu- 

lui, după care trecură apoi la vița lui Sem. Descendinţii 

lui Set fură Enos, Cainan, Maleel, Iared, Enochu, care 

merse in decursu de trei cente şâi-geci și cinci de anni, 

pre câile cellui Eternu, și care fă răpitu la ceru; Ma- 

tusalem, care avi cea mai lungă vi6ţă, n6ue cente şei 

deci și n6u& de anni; Lamechu, în fine, Noe, care fi pă- 

vintele lui Sem, Ham și Iafet. Fiă-care din ei fh uă tul- 

pină de uă numerdsă posteritate. 

«Insă Gmenii se corrupseră și făcură fapte relle. Dum- 

nedeu întăritatu voi să stîrpâscă, viţa loru. Singuru Noe 

află grațiă înaintea sea. Dumnegleu i command se con- 

struiască una nave, în care intră cu al sei luându şi șepte 

părechie din tote animalile ; apoi începi deluviulu. Ploea 

țină patru-deci de dille și patrru-deci de nopți, și apele 

se înălțară de câte cinci-spre-dece coți preste cei mai 

mari munţi. Unu centu cinci-deci de dille accoperiră facia, 

pământului ; tote periră (2482 ant. Christu). În luna a 

opta nava se opri pre muntele Araratu, în | Armenia. 

Preste puginu începi se se vâgă vârfulu munțiloru. Noe 

lăssă uă columbă se sbore, care se înatârse către s6ră, 

ţiindu în ciocu uă ramură de olivu. Depre acestu semnu 

recunoscă patriarchulu că se retrăsesseră apele. După 

ce eșşi din nave sacrifică Demnuiui, apoi începi a cul- 
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tivă pământulu. Posteritatea sea, fu numerâsă, că-ci ellu 
mai vi6ţui încă trei cente cin-geci de anni după deluviu; 
eră de n6u& cente cindeci cându muri. 

Dup'acâsta, 6menii se îmmulţiră în cămpia Senaarului, 
între Tigru și Eufrate (Euphrates). Nemrodu, tortele 

vânătoru înaintea cellui Eternu, era domnulu acelloru po- 
p6ră. Toţi aveau numai una limbă; şi încregenduse în 
puterile loru, şi disseră : Aidemu, să înălțăm uă cetate 
şi unu turnu allu cărui verfu să agiungă pînă la ceru. 

«Dară Dumnedeu umili superbia, loru confundândule iimba. 
Ne mai putându a se înțelege unii cu alţii, ci se res- 
păndiră, şi formară celle trei viţe cari au poporatu lu- 
mea : fii lui Ham în Africa, ai lui Sem în Asia, şi pos 
teritatea, lui Iafet în Europa. De aceea acestu turn s'a 
numitu Babel, adecă confusiune, pentru că aci se con- 
fundară limblee.» 

Acâsta e narațiunea Genesei despre inceputulu lumii. 
Ea ne arată pre Nemrodu ca cellu d'ântâiu capu allu po- 

porăloru, dar nu spune nimicu despre fundarea celloru 
mai vechie imperiuri. și sciinția n'a pututu încă se des- 
copere ceva spre a umplâ acâstă tacere. .Se vede numai: 
că Omenii au căutatu se se întrunâscă de timpuriu şi 
să se stabilâscă pre marginile fluvieloru celloru mari alle 
câroru ape feaundâdiă Egiptulu și Assiria, și unde vi6ţia 
e dulce, câ-ci natura de sine dă celle necessarie. Dar 

cându Gmenii au formetu societăți? cari au fostu cei 
Mântâiu capi ai loru? Noi n'o scimu Și nici nu vomu 
putâ-o sci ver una data. s



  

IV. 

ISTORIA POPORULUI LUI DUMNEDEU. 

PATRIARCEII, 

După împrăstierea Gmeniloru, dice scriptura, adevâru- 
rile revelate se întunecară. Dumeedeu, întăritatu de pro- 
gressele impietâţii, voi se aibă uă viţă fidele; allese pre 

Abraam ca se fiă părintele poporului său. Abraam, es- 
şitu din Chaldea, 2000 de anni apprâpe înainte de era, n6s- 

tră, cu nepotul seu Lot, veni în pământulu Chanaan, 
unde retăci 'multu timpu. Uă dată fOmetea lu forță se 
mârgă în Egiptu se cumpere grâu. Altădată respinse au- 

matele unui rege allu Mesopotaniei cari duceau pre Lot 
prinsu. Ellu viețui de vedi și catastrofa ce a ruinatu 
Sodoma şi Gomorra şi care a datu nascere lacului As- 

faltitu. 

După uă lungă şi pi6să viaţă, în care pută întări pre 

ai sei în credința unui Dumnegdeu unicu care aveâ se 

facă posteritatea sea numerâsă şi putinte, Abraam muri; 

ellu lăssâ de erede pre fiiulu seu Isacu, care se conti- 

nuă sântele lui înveţiături. Iacobu, care se chiamă, şi Is- 

rael, imitâ pre părintele şi pre moșulu seu. Ellu avec 

duoi-spre-dece fii, cari se făcură capii celloru doue-spre- 

dece triburi alle lui Israel. Unalu din ei, Iosif, făcân- 

duse odiosu fraţiloru sei, ei lu vindură ca pre unu sclavu 

la niste neguţătări cari morgeau în Eoiptu. Prin înţel- 

lepţiunea și agerimea sea, servulu ebreu se înalță, în 

acestă ţâeră, la celle mai mari onori și agiunse minis- 

trulu lui Faraone. Intrunu annu, cându frații sei , ne- 

voii de fâmete ca altă dată Abraam, veniseră se cum- 

pere grâu la Memfe, după mui multe încercări, ellu se
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descoperi loru ; chiamă, apoi lângă sine pre parintele seu, 
care plângei de multu mârsea sea, şi lu aședă cu fami- 
lia în pământulu Gessen, între Nilu şi marea Roșiă (1900 
anni în. Î. C.). 

In acestu locu fertile, dar unde eraii pugine cetâți, E- 
brei putură continuă, viţa loru cea nomadă foră a ne- 
mulțămi multu pre poporulu egipteanu prin simplitatea, 
moravuriloru și puritatea credinţei loru. Ei remaseră aci 
patru cente trei-deci de anni; dar după acestu decursu 
de timpu, numerulu loru atâtu de multu crescă în câtu 
formau unu poporu mare avându ş6se cente de mii de 6- 
meni în stare de a se lupta. Faraonii, vădându că pu-! 
terea loru cresceâ, se speriară. In desordinea în care se 
află cufundatu Egiptulu pre cându ei se aşiedasseră în 
Gessen, Egiptenii nu luasseră a minte la divergința mo- 
valiloru şi religiunii loru; ei se revoltară cându vedură, 

"pre Ebrei sacrificându Dumnegeului loru cellui invisibile 
animali la cari ei se închinau ca, la divinitâţi. De aci se 
născă uă ură. profundă, mărită şi mai multu prin teme- 
lea ce inspiră unu poporu nomadu unei poporaţiuni o- 
ți0se şi nearmate. 

MOISE (1625) s1 rosu (1585). 

Faraonii voiră a i constringe se se lasse de acâstă 
viGţă pastorale ce, pre lângă altele, eră neplăcută Egip- 
teniloru, și se se întrunâscă, în cetâți. Ei i constrinseră a - 
înălţă cetăţile Ramesea, Pitomu şi Onu; i puseră se lu- 
crețe la canali, la constructiuni de totu genulu de cari 
se umpli Egiptulu. In fine, ca, se împuginege numerulu 
loru ce totu cresceă,, cu tote miseriele loru, Faraonii 
commandară, a se uccide toţi copii bărbaţi cari se voru 
nasce. Uă femee israelită din tribulu lui Levi, după ce 
ascunse trei luni pre copillulu ei, lu espuse pre Nilu în-
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unu l€gănu de nuiele, chiar în acellu locu unde fiia 

lui | araone veniă desu de se scăldă; care, audindu ţi- 
petele copillului, avă compassiune de ellu. Moise, numit 

așia pentru că fusesse scăpatu din apă, fă crescutu de 

manii-sea adoptivă chiaru- în palatulu regiloru, şi in- 
struitu în tote sciințele preoţiloru Egiptului; dar ellu 

nu şi uitasse originea sea, şi ucciseunu Egipteanu cându 
lu vedă întruă di că bate unu Ebreu. Din causa aces- 

tui ommoru, fiindu constrînsu de a fugi, se dusse la Ie- 

tro, în estremitatea meridionale a Arabiei Petrâse, și aci 

_xeaflă, vechiele credințe alle părințiloru sei, datinele cel- 

le simple și curate, viâța patriarchale a lui Abraam şi a 

lui Iacobu. Scriptura, nar6gă missiunea ce Moise recepi 

de susu, de a merge ca se scape poporulu seu. Resis- 

tența, regelui, care se învoi de a lăssa pre Ebrei să se du- 

că numai după ce vedu Egiptulu bătutu de dece flagele 

crudeli şi mârtea tutoru fiiloru sei ântâiu născuți , apoi - 

trecerea, miraculdsă a mării Roșie şi şederea în deşertu. 

Patru-qeci de anni israeliţii rătăciră în solitudinile A- 

rabiei, unde sub acestu ceru fără nuori, pre acestu tâ:- 

venu sterpu şi uscatu, se arctă pretotindenea maiesta- 

tea și puterea unui Dumnedeu unicu. Aci, în pâlele mun- 

telui Sinaiu , fură promulgate legile şi comandamintele 

lui Dumnedeu , monumentu necomparabile care, în dece 

antiele, coprinde morala divină și umană. Moise căută 

de a legă popormnlu seu de dogma cea preți6să a unitâ- 

ţii divine prin numerâse prescripțiuni minunatu calcu- 

late, și cari dederă, legiloru ebraice uă superioritate forte 

mare asupra, celora l-alte legislaţiuni. In loculu distine- 

țiunii casteloru, Ebreii avură „egalitatea absolută de ce- 

tăţeni înaintea lui Dumnedeu și a legii, egalitate pre 

care Moise a voitu so facă- în condițiuni şi în fortune 

instituindu Sabatulu şi Giubileulu. Acestea erau două pe- 

viode : unulu de şepte anni și cellu-l-altu de patru-dlec
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şi n6ue : după cellu d'ântâiu debitele se stergeau, și du- 
pă cellu de allu doilea servulu erâ emancipatu și pro- 
prietatea înstrăinată se restituiă, primului seu domnu. 
Capii și regii Ebreiloru eşiau din poporu ; dâcă Leviţii 
loru, respăndiți în tâtă țerra lui Israelu, avndu numai 
patru-deci şi optu de commune în posessiunea loru, erau e- 
reditari, ei aveau numai ereditatea neaverii şi a devo- 
tamentului. In lumea cea vechiă, unde principiulu socie- 
tâţii eră servitutea, Ebreii avură mai pucini sclavi de câtu servitori. In alte părţi , legislatorulu nu se occupă nici: de sârtea, cellui scăpatatu, nici de mendicatorulu şi respinge or uresce pre străinu. Aici legea erâ parţiale 
pentru cellu neavutu; ea proibeă usura, commandâ elle- mosina, prescriă caritatea, chiar și câtre animali, chiă- mă, pre străini la templu și la sacrificie. Aşia, totu ce lumea vechiă îngiosiă și respingeâ, legea lui Moise înălţă. In acâstă, societate, străinulu nu mai era unu inemicu, sclavulu erâ-unu omu şi femeea se aședă cu demnitate IOngă capulu familiei, încongiurată de acelleași respecte, In acesti patru- dleci de anni, Moise avi se se lupte desu în contra revolteloru Ebreilor cari, redusși de a mâncă nu- mai mana, deşertului, cugetau cu părere de reu la abun- dana, terenului Egiptului. Ellu triumfă, despre tâte ob- staclele, despre toţi inemicii, și condusse poporulu seu transformatu întruă nucă, generaţiune, mai demnă de liber- tate, pină aprâpe de pământulu promisu. Ellu tăcusse pre fratele seu Aarone preotu mare, pusesse Decalogulu în si- |. criulu cellu sacru, și scrisse Pentateuculu sau celle cinci. Cărți : Genesea, Lssodalu, Leviticulu, Numerulu şi Deu- teronomulu (1585). Pentru aceste mari fapte Moise are ȘI va avâ pururea admiraţiunea lumii.!—losue, succes s0- vulu seu, trecă preste Iordanu, sfărimâ, Ierico şi Chai, îu- Vinse mai de multe ori pre regii cananeeni și împărți Pământulu promisu intre celle doue-spre-dece triburi alle
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lui Israel ; două şi grumetate se stabiliră spre oriente 
de Iordanu. 

JUDECATORII SI REGII, SAUL, DAVID SI SOLOMON. 

La mOrtea lui Iosue, legătura, politică care ţine tri- 
burile unite se rupse, și guvernulu bătrâniloru nu fă 
în stare ca se termine coprinderea ţerrei sau se respingă 
infestările regiloru vecini. Din acâstă causă Ebreii suf- 

feriră multu și fură dusși în servitute, din caze i scăpară 
nisce bărbaţi tari şi bravi cari, după victoriă, se făcură 
judecăterii loru. Acesti eroi ai poporului lui Israel. fură, 

Otoniel (1550); Abod, care se băteă cu amândouă mâi- 

ncle; Samear, profetâssa Debora, Gedeone, care împrăş- 
tiâ, uă armată întregă cu trei cente de 6meni; Abime- 
lelecu, Tola, Jai, Iefte care sacrifică pre fiia sea spre 
a împlini unu votu făcutu cu imprudință; Samson, renu- 
mitu prin forţa sea cea superumană și prin minunatele 

selle bravuri; marele preotu Elie, sub care sicriulu sa- 

cru fă răpitu de Filisteni; Samuel, care, deși adminis- 

tră cu înțelepciune și dreptate, fă constrinsu de Ebrei 

se le dee unu rege. | 

Ellu allese (1096 în. L. C.) pre Saul, unu omu forte: 

şi capabilu, din tibulu lui Beniamin, și lu sacră cu 

mâna sea turnându oleu sacru pre câpulu seu;. apoi de- 

puse 'in sicriu uă carte în care erau inserisse drepturile 

şi datoriele monarchului. Saul correspunse la inceputu 

allegerii profetului prin moderaţiunea, și victoriele sele. 

Ellu bătă pe Amoniţi, la Iabet Galaad; dar ingomfatu 

de aceste successe, delăssâ moravurile celle rustice, "și 

facă unu preşedu de trei nii Gmeni, şi cutedă se calce 

sarecinele secerdotali alle lui Samuel , care pronunţă în 

contra lui anatema. Cu. tâte acestea ellu fu încă uă dată 

învingătoru prin cutedanța fiiului seu lonata; dar după
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a doua neascultare, profetulu sacră rege in secretu pre. 
junele Davidu. Chiematu IOngă Saul ca se i alline prin - 
sunetele arpei negrele-i furori, Davidu, ommorîndu, prin- 
tm”uă bravură eroică, pre gigantele Goliatu, ațiță assu- 
pră'i gelosia regelui, care cerc de mai multe ori se lu 
uccidă. Saul peri, la 1056, intr'uă bătăliă in contra Fi- 
listeniloru, 

Davidu fă indată recunoscutu rege de câtre triburile 
lui Iuda şi Beniamin (1056), şi câți-va anni mai târdiu, du- pă mortea lui Isobet, ultimul fiiu alu lui Saul, i se sup- puseră și celle-l-alte dece. Luarea Sionelui (lerusalemulu), 
stingerea Filisteniloru, şi a Moabiţiloru, apoi numerâsele 
victorie asupra -Idumeiloru, Amoniţiloru şi Sirieniloru, in fine marginile regatului seu dusse, la m6dă-nâpte, pînă la Eufeate, la m6(iă-di pînă la marea Roşiă, arrâtă că Davidu erâ unu principe concistatoriă, regulamentele sâle pentru cultu, pentru Organisarea unei armate de trei cente mii de Gmeni, din cari a decea parte erâ puru- rea supt ame, materialile, în fine, strinse pentru con- Struirea templului Și tratatele de comerciu închieiate cu Tivulu, sunt probe de neadormirea sea în timpu de pa- ce. Dar unu crime, mortea, lu Uri, și apoi rescularea lui Absalone  întristară ultimii sei anni. Biserica totu mai cântă psalmii sei cei sublimi. 
Solomon (1016), principe mai multu pacificu, amicu însă allu lissuriei și allu civilisaţiunii, guvernă, ca re- gii Orientului, din fundulu palatului seu. Ellu Și în- tări puterea, sea, prin suplicie, puse pontificatulu cellu mare sub dependința sea, emancipându în - atare 'modu tronulu de unu ecilibriu  folositoru și construi cu cea, mai mare magnificință templulu Ierusalemului ; înțelep- țiunea, sea, Probată printruă faimosă judecată, fundarea, Palmirei în midi-loculu deșertului, crearea unei marine, legăturele sâlle cu Tirulu și cu Egiptulu, dusseră de
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parte renumele seu, şi regina de la Saaba veni se vi- 
sitege pre marele monarehu allu Resăritului.. Dar supt 
acesti strălucire esternă, provinciele scăpătau și Solo- 
mon rainâ însuşi fundamentulu puterii sâlle întrodu- 
cându îdolatria în palatu; Idumenii, Sirianii se resculară, 
chiar suppușii sei se redicară din causa crescerii impo- 
siteloru și a multoru luerâri. Ellu muri în .midi-loculu 
acestoru miserie. Scrisesse Proverbele, Felesiastulu și 
Cântarea cântăriloru (976). 

ROHISMA CELI.ORU DECE TRIBURI. — REGATELE LUI ISRAEE SI 

ALLU LUI 1UDA. 

Roboam, fiiulu lui Solomon, nevoindu a scăd€ im- 

positele, dece triburi se desbinara de ellu și recunos- 
cură rege pre leroban ; Beniamin și Iuda remaseră siu- 
gure fidele casei lui Davidu (976). De atunci fură due 
poporă şi doue regate: Israel şi Iuda ; Israel mai po- 

poratu, mai întinsu ; luda mai avutu și mai respectatu, 

fiindu că posedeă sicriulu cacru. În fie-care annu, toți 

Ebrei căutatu se vină a adduce.oftrandele loru la tem- 

plulu din Ierusalemu. Ca se rețiiă pre nuoi sei suppuşi 

de a se stabili în regatulu lui Iuda, unde eră sanc- 

tuarulu naţionale, leroboam înălță la Betel şi Dan două 

altare, și commandă poporului seu se viiă se sacrifice aci. 

Acâstă călcare a legii religi0se prepară în Israel întro- 

ducerea idolatriei, a câria stabilire fu, pre longă altele, 

favoaisată şi de relaţiunile continue alle regiloru sei cu 

ai Siriei. Iuda respectă mai bine legea, mosaici Da şi 

aci petrunse idolatria, și, spre a 0 alungă, pro eţii c N 

tară se ammeninţe mai de multe ori pre poporu și pre | 

regi, şi se le promită, dreptu prețu pentru asou ee 

loru, unu viitoru ferice şi venirea Mesiei care va sup 

toti lumea la legea lui Moise.
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Despărțirea poporului Ebreu în d6u& regate micuşioră 

fârte puterea sea. In timpulu lui Davidu Ebreii domi- 
nasseră pină la Eufrate; de la schismă în cuă, posse- 
dură numai Palestina. Incongiuraţi de inemici, Ebreii se 
sfășiară între dânșii prin resbelle sângerâse,. Şi cădură . 
sub atacurile Babilonilora, după uă tristă anarchiă, Re- 
satulu lui Israel cădă după 255 anni, allu lui Iuda în . 
389 anni. Ebreii fură dusși în captitate, ca turme de 
vite, de regii Assiriei și ai Babilonului. 

CAPTIVITATEA (606—536),—PINITULU ISTORIEI EBREILORU. 

Acâstă captivitate începu cu căderea Ierusalimului (606), 
și țină ș&pte-deci de anni, pînă la edictulu lui Ciru ca- 
re, la 536, dede voiă Ebreiloru de a se înturnă în pa- 
triă şi de a reconstrui templulu; 42,000 de Ebrei se întur- 
nară cu Zorobabel la ruinele sântei cetâţi. Lucrările loru, 
împiedecate sub Cambise de gelosia Samariteniloru, fură 
apoi continuate cu ardâre sub. Dariu, care este pote As- Sueru din Scriptură şi la 516 templulu fă terminătu. Supt 
Artasserse Mână-Lungă, Esdra mai condusse la lerusa- lemu unu mare număru de Ebrei şi făcă pre poporu ca. 
se practice cu fidelitate coinmandamintele mosaice. Totu 
pre atunci, Neemia reînălță, murii cetâţii lui David; a- 
șia în câtu poporulu Şi reaflase legea, templuiu, -cetatea 
şi tâtă, energia patriotismului seu religiosu. Din neferi- cite, acei pre cari Esdra şi Neemia i allungasseră din 
cetate din causa desordiniloru ce făceau, fugiră la Sa- 
mariţâni, și construiră pre muntele Garizim unu templu 
emulu cellui din Ierusalemu. 

Iudea fă în pace şub domnia Persiloru şi suptu a lui 
Alessandru care, după ce împresurâ Tirulu, veni la Ie- 
rusalemu de sacrifică în templu şi “scuti pre Ebrei de 
imposite în annulu Subatului. După mârtea sea, Iudea
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remase supusă mai unu seclu regiloru Egiptului descen- 
dinţi din Ptolomeu Soter, fiiulu lui Lagu, unulu din ge- 
neralii macedoneni ; fiiulu seu Ptolomeu Filadelfulu, puse 
cârțile sânte în faimâsa bibliotecă din Alessandria, după 
ce s'au tradussu de șcpte-deci și doi de doctori ebrei ; 
traducere celebre, şi cunoscută sub numirea de versiu- 
nea celloru Șfpte-gleci. Ptolomeu Filopatoru făcă pre E- 
brei să îndure persecuţiuni forte crudeli. De aceea tre- 
cură ci cu mulţiămire, sub domnia regiloru Siriei. An- 
tiochu III cetlu Mare scuti de tributu trei anni pre acei 

cari se stabiliră în Ierusalemu; Seleucu IV trămise pe 
ministrulu scu Eliodoru se despâie templele de avuţiele 
loru. şi Antiochu IV Epifane puse chiar pre templu sta- 
tua lui lioe Olimpiculu, și uccise în torture atroci mai 
mulți Ibrei cari refusau de a mâncă cârnuri necurate. 

Indată errupse între Ebrei uă însurecțiune înfricoşată, 
condussă de Iuda Macabeu, care bătă pre rându şăpte 

țenerali de ai regelui, însă peri şi ellu câtre finitulu 

juptei 160—106. Fratele seu Ionatan forță pre Sirieni de u 

esși din Iudea, făcă unu tractatu cu Roma, și interveni, 

și cllu, la rOndulu seu, în cerţile Selecudiloru. Simone, 

fratele seu, continuă, acestu rolu gloriosu. I6n Irean, fi- 

iulu lui Simone, deiîmă Samaria (109). Dar acestă PLOS- 

peritate începi a fi turburată prin disputele Fariseiloru 

şi Saducheiloru, două secte politice şi zeligise. Scăpaţi 

prin eroismulu familiei Macabeiloru, Iudeii sufteriră în 

decursu de două secle celle mai triste vicissitudini; as- 

tidi căduţi, mâine ridicați; cându liberi sub regii loru, cându 

suppuşi Romaniloru. In timpulu lui Augustu, Sub crudulu 

Erodu, formară unu statu înfloritu a căruia essistință Roma 

o respectâ căţi-va anni. Atunci se născi Iesu-Cristu care, 

cu patru anni înainte de mâttea lui Tiberiu, începi a 

predică doctrina care aveă se regenereție şi să măn- 

tuâscă lumea. Suppuși Romei, Ebrei essasperaţi de 0p-
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pressiuni, se rescullară în ultimele dille alle lui Nerone 
Treispregdece cente de mii periră în acestă luptă supreme: 
Ierusalemulu fă ruinatu, templulu sfărimatu şi respăn- 
direa loru începă (70). 

  

V. 

EGIPTULU 

GEOGRAFIA PISICA; LIMITILE, DESERPELE, NINULU ȘI INUN- 
DATIUNIIE 

Egiptulu este uă valle de 880 chilometre în lungime, 
restrinsă la mediăgi între dâue catene de munţi de gră- 
nitu, cari lassă une-ori numai câte-va centenie de metre 
între pâllele loru şi marginile rîului, dar cari se despartu 
puginu câte pucinu și în fine desparu înaintându spre 
mEiă-nâpte. In partea acesta, Egiptulu este mărginitu 
de Mediterana; la m6giă-di, limiţile sele nu erau bine 
cunoscute. Neapăratu, că numai după lungi resbelle în- 
tre regii Egiptului şi ai Etiopiei, confinii sei fură de- 
fipte la cataractele Sienei. Intwacestu locu. stâncile împie- 
decă, navigaţiunea,. 

La drâpta și la stânga acestei lungi vâi se întindu so- 
litudini sterpe, acoperite cu nisipuri mobili, pre cari vân- 
turile le agită ca marea. Pre acesti oceanu allu deșer- 
tului, sunt şi naufragie. Ridicate de vânturi și împinse 
în contra obstacleloru ce intămpină, nisipurile au în- 
Shiţitu adesse ori caravane intregi. Elle sunt uni fla- 
gellu perpetuu pentru Egiptu, şi ammenință essistinţa sea. 

Erodotu dice că Egiptulii este unu donu ali Nilului 
Se pare, intiadevâru, că marea a petrunsu altă dată de-
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parte intiacâstă lungă valle; insă Nilulu, adducându în 
cursulu seu unu nămolu grosu, cresci loculu pre care 
lu depuneă, aşia în câtu aluviunile sele umplură pu- 
cinu câte puginu sinulu ce formă Mediterana in loculu 
deltei de astadi. Numele acesta se dă pârţii de giosu a 
“giptului care, inchisă la mâdiănâpte de mare, şi inve- 

lită la resăritu și la appusu de doue bragie alle riului, 
presintă forma literei grece numită Delta, sau, mai bine 
a unui triumghiu, a câria bază ar fi Mediterana, şi inăl- 

țimea, puntulu unde Nilulu se bifurcă. 
In toţi annii, mai la aceaşi di, dela 20 Iuniu pînă la 

1 Iuliu, Nilulu cresce puţinu câte pucinu în decursu 

de unu centu de dille, trece preste țermii sei in Egip- 
tulu de midilocu şi in Delta, şi se revarsă preste tâtă ţerra 

pină la finele lui Septembre, adapându pământulu cu uă 

cantitate de apă, care, unită cu r6ua abundante a nop- 

țiloru, agiunge a alimentă plantele pentru restulu annu- 

lui. Incepe, apoi, de la primele qille alle lui Octobre, a 

scăd6, a se retrage și reintră in fine la solstiţiulu de 

iernă în albia sea, lăssândii pre locurile inundate unu 

nămolu unturosu şi uşioru, ce-i servesce de îngrășatu. 

Elu continuă a descresce pînă la finitulu lui Maiu. Cres- 

cerea apei se cere a fi de la ş&pte pină la şâpte și giu- 

metate metre, ca inundaţiunea se pâtă acoperi totu 10- 

culu de muncă și ca recolta se fiă abundante. Dacă Cres- 

ce mai pucinu, numai uă parte de locuri este udată şi 

pâte se fiă semenata. Crescerea mai multu de optu metre 

devine pernici6să, pentru că ăpele vemânu pre multu pre 

Jocuri; trecându preste optu metre şi giumetate, fome- 

tea este secură, pentru că nu se pâte semenă într unu 

locu băltosu, și este încă tâmă de pestilență. In Egip- 

tuln de susu, riulu fiându strînsu intre ripe mari, inun- 

darea este artificiale. S'a calculatu că inălţarea pămân-
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tului Egiptului, din depunerile Nilului, erâ de 0,126 mm. 
intrunu seclu. . 

Acestu fenomenu, care păreâ uă dată miraculosu și ne- 
esplicabile, este fârte simplu și nu e numai Nilului par- 
ticolaru. Tâte riuvile cari șiau sorginţile în zona toridă 
Sunt suppuse la atari cresceri regulare din causa ploi- 
lora periodice ce cadu in acea. regiune. Munţii Abissi- 
niei, de unde descinde Nilulu, fiându situați spre mâdiă 
di de tropicu, recepu în toți annii, în epoca cându suf- 
flă musonulu de la sud-vest, adecă in timpilu ploiloru, 
uă mulțime de apă ce se scurge în Nilu, și pre care o 
duce acestu rîu, una cu nămolulu ce attrage cu sine din 
locurile inalte, în vallea de giosu. FOră densulu Egip- 
tulu ar fi fostu acoperitu de arină, şi deșertulu, în tâţă 
sterpițiunea sea, sar fi întinsu pînă la marea Roşiă, Ce 
ar fi fostu dacă eră se fă aşa? Ge presuppunemu vă: 
grindă de pământu împiedecându eursulu Nilului câtre 
Mediterana, şi aruncându-lu în marea Roșiă; Egiptulu, 
atare cumu li enn6scemu, adică una din vetrele civili- 
Sațiunii lumiii şi legătura Europei, Africei și Asiei, n'ar 
fi esistatu. Grecia mar fi pututu imprumută nimicu de: 
la ellu; Alessandru mar fi venitu aci; Africa remâneâ, 
uă lume retrassă, pentru totu de una singuratecă; şiuă 
barieră neinfrântă s'ar A inălțatu intre Europa şi India, 
pentru cari vallea Nilului a fostu calea. cea mare. - 

Nilulu, ne recepându nici unu riulețu și indestullându 
numerose canaluri de derivare, se face mai micu cu: 
câtu se appropiă de mare. La intrarea cea in Egiptu, tre-. 
ce preste stînci cari, unde sunt apele mici, și arată 
cresta loru preste suprafacia fluviului şi producu cata- 
ractele Sienei, atâtu de celebri în anticitate. Aceste 
Stinci insă nu sunt pericul6se; elle îngreuiă navigaţiunea, 
producendu curenți răpedi, insă nuo paralisâdiă. In pun- 
tulu unde incepe Delta, ellu se desparte și merge de
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se aruncă in mare prin şâpte imbucături, Singurele bra- ie ce vers? astăgi apele loru in mare sunt Rosetta şi 
Damietta ; celle-l-alte sant numai nisce canali. Riulu, 
respăndinduşi in tâtă libertatea apele pre ţermurile scle, 
Delta cresce forte pucinu de la 3 pînă la 4 metre pre 
annu, pre cându Padulu, care are digie, respinge, prin 
năsipulu ce adduce cu 25 de metre in toţi annii marea. 

FAPTELE PRINCIPALI ALE ISTORIEI EGIPTENILORU 

Spre medădi de Igiptu, in ținutulu reu numitu insu- 
la Meroe, a fostu unu statu putinte alle cârui colonie 
poporară, vallea Nilului şi addusseră primele elemente de 
civilisațiune Egiptului. Istoria primitivă a acestei ţerri 
este necunoscută. La inceputu domniră deii, adecă preo- 
ţii representanții loru, cari fură in fine constrinşi de a 
lăssă puterea lui Mene, unulu din căpetenieie resbella- 
toriloru. Uă seriă lungă de regi necunoscuţi successeră 

acestui principe, şi Egiptulu avusesse șese-spre-(lece di- 

nastie regali cându, subt Timau, uă câtă de păstori no- 
madi petrunse prin istmulu de Suezu in valiea Nilului, 

şi făcu concista Deltei și a Egiptului de midilocu. Regii 
loru, cari formară a șepte-spre-decea dinastiă, numită a, 

Icsoșiloru, se asșegară, după ce au fortiticatu cetatea, 

Avare (Pelusa), la intrarea Deltei, ca se impiedece pre 

alţi nomadi de a se luă pre urmele loru. Se pare că la 
unulu din acesti regi a fostu Iosif ministru. După ce 

domniră mai multu de două secle, Icsoșii fură in fine 

invinşi de regii din Teba, ce remasesse ipdependinte, Și 

pucinu câtii puginu respinși piuă la murii Avarei, 'Tut- 

mose reessi chiar de a i da afară, şi scăpă Egiptulu de 

acesti păstori cari i erau odioși cu dreptu cuventu (1800). 

La darea afară a regiloru păstori incepu. pentru E- 

giptu uă prosperitate care durâ. mai multu de una mie



de anni. Appăratu de deșertele cari lă incongiură, ŞI a- 
poi avendu uă organisare politică fârte, Egiptulu pută 
se desv6lte fâră piedecă acea civilisațiune pre care cei 
mai mari Gmeni ai Greciei veniră de o studiară. Acestă 
epochă incepe cu principii din a optu-spre-decea dinas- 
tiă, din cari cei mai celebri, după Tutmose, fă Mere, . 
care săpă sau lărgi laculu ce are numele seu, unu re- 
servatoriu mare destinatu pentru stringerea apei din 
vărsăturele Nilului, şi de a supplini cându inundârile 
voru fi mici, Câte-va generațiuni după Mere, domni A- 
menofe II, Memnone allu Greciloru, regele cu statua 
vorbitâre, unulu din acei cari făcură resbelle fericite în contra Etiopiloru şi popârlăoru nomade, ce erau de a lungulu confinilori Egiptului-de-susu. 

Principii resbellatori ai acestei dinastie a optu-spre- decea, dintre cari cei mai mniți purtară, numele de Ram- se, şi între cari caută se numerâmu și pre regele Osi- mandia, atâtu de renumitu prin conciste câtu şi prin mor- mântulu seu cellu fabulosu, dusseră departe puterea, E- giptului; ei se întăriră și în întru scoţându afară din ț6rră, remășița de nomadi, pre cari Egiptenii i numiau Impuri. Resistinţa loru eră se compromită pentru unu momentu independinţa țerrei: Amenofe fă constsinsu de 
a se retrage d'inaintea, loru pînă în Etiopia; dar se în- turmă după uă absință de mai mulţi anvi, şi i respinse 
preste Suezit. ! 

Fiiulu şi succesorulu seu, Sesostre, unu rege bellicosu, 
se puse, cumu se (ice, în fruntea a şâsse cente de mii 
de pedestri, a două-deci și patru de mii de calari şi 
doue-deci şi ş6sse de mii de carră de resbellu; suppuse 
tâte naţiunile vecine cu Egiptulu, şi dusse pină la Gangu, 
din victoriă în victoriă, armele sâle, subjugându tâtă A- 
sia pînă la acestu rtu, apoi țerra Sciţiloru pînă la Ta. 
Duis, și uă parte din Tracia cu Cicladele. Totu de-uă-
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dată, uă flotă de trei cente năvi suppuneau c6stele mă- 
rii Roșie şi alle oceanului Indianu. La înturnarea, sea, 
dorindu de ase străluci prin opere de pace, puse pre 
selavii sei la lucrări grele pentru îmfrumusețarea Egip- 
tului. In atare modu flindu tractaţi, şi apoi reu veduţi, 
ca şi Impurii, Israeliţii, cari se respândisseră în mare 
numeru în Egiptulu de giosu, fură nevoiţi de a face cărămi- 
dă, de a înălța colline nenaturali, și de a seste cu multă fa- 
tică din profunditâțile pământului materialile necesarie Ja 
construirea, numerdseloru edificie. Aceste cerinţe crudeli 
alle despotului dederă multă determinare selaviloru, şi E- 

breii, conduşi de Moise, esșiră fără periclu din Egiptu (1625), 
Sesostre împărți Egiptulu în trei-deci și şesse de no- 

inie sau provincie, înălţă sau termină Ramseulu in 'Teba, 
construcțiunile magnefice ce se mai v&du la Carnacu, 
templulu, col6sele, obeliscii din Lucesoru, din cari, unulu, 
monolitu de granitu, înaltu de doue-deci și trei de me- 

tre, este astădi pre una din celle mai formose piețe din 

Parisă, accoperitu cu inscripţiuni ieroglifice în ondrea lui 

Sesostre. , i 
După acestu guverna strălucitoru, Egiptulu cădu din 

nugu într'uă obscuritate greu de pătrunsu. Ultimulu re- 

ge din a optu-spre-decea dinastiă, Setone, după cum ar- 

râtă preotulu Manetone, a făcutu şi ellu numer6se es- 

pediţiuni şi conciste mari, lăssându în Egiptu spre alu 

guvernă, pre fratele seu Arnais (Danau). Dar acesta se. 

revoltă; Setone, vine răpede, și Danau fuge pină în Gre- 

cia. Uă mulțime de monumente attestă încă gloria aces- 

tui faraone, allu cărui nume adevăratu eră Ramse. Nu- 

mer6sa sea posteritate se stinse cu a nuoa-spre-(lecea 

dinastiă, foră a lăssâ mari suveniri (1279). LL 

Dinastia următâre fă, ca şi cea l-altă, originară de la 

Teba, cetatea cea cu unu centu de porți. “Dar a done 

“deci şi una şi a dout-deci şi două denastiă se tragu din  
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cetâțile Egiptului de giosu; unulu din aceşti principi luâ 
uă parte însemnăt6re în affacerile Iudeei. A două-eci 
şi treia fi originară de la Tane. A dou&-deci și patru, 
de la Sae; acesta avi numai unu rege, pre Bochere, care, 
fiindu atacatu de Etiopeanulu Sabacone, fă prinsu și arsu 
de viu. Vingătorulu formă a două-deci şi cincea dinas- 
tiă, numai din regi etiopieni. Intre acestia sunt de în- 
semnatu Sevecu sau Sua, pre care Ozeu lu chiămă în 
contra lui Salmanasar, şi Taraca, care agiută pre Ezechia 
contra lui Saneceribu. După cum dice Menetone, uă re- 
voltă ar fi reieptatu în Etiopia pre allu treilea suece= 
soru allu lui Sabacone. In capulu acestei misicări naţio- 
nali se pusesse uă familiă originară de Ja Sae, care for- 
mă a doua-deci-și-ș6ssea dinastiă (674). Cei d'ântâiu regi 
ai sei sunt obscuri; cellu de allu patrulea este Psame- 
tichu, atâtu de bine cunoscutu prin scrierile lui Erodotu: 
După acestu istoricu, ultimulu din regii etiopieni „ spe- 
riatu de unu visu, ar fi fugitu în statulu seu lăssândn 
gubernulu țerrei în mâna preotului Setu. La mârtea lui 
Setu, casta resbellatoriloru puse mâna pre guvernu , ce 
se încredință la doi-spre-dece generali. Psametichu res- 
turnă pre collegii sei cu agiutorulu unoru pirați Carieni şi 
Ionieni cari desbăreasseră în Egiptu. Admirându superiori- 
tatea militară a Grreiloru, Psametichu, chiămâ fârte mulţi 
Greci în Egiptu; resbellatorii, nemulțţămiți de fav6rea cu 
care i culmă regele, emigrară, in summă de 240,000 la 
Meroe. Cu tâtă defecțiunea acâsta, Psâmetichu reîncepi 
resbellele predecessoriloru sei în contra popbrăloru din 
Palestina, şi încongiură dout-deci de anni cetatea Azotii, 
pre care, în fine, o coprinse. Necao urmă tatălui seu 
Psametichu, (617). Condussu, neapăratu, de consiliarii a- 
cestui principe, ellu se apucă de a face unu canaie, lungu 
de două-deci și cinci de leghe, între marea Roşiă şi Me- 
diterana, și însărcinâ uă câtă de Feniciani ca se încon-
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iure Alrica, Necao dusse, ca și părintele sen, armatele 
sele în contra Palestinei ; bătă şi uccise la Magedo, pre 
Usia, regele din Iuda, destronă pre fiulu seu, și dede 
corona fratelui acestuia, Ioachim, cu condiţiune de a da 
tributu. Făcenduse domnu preste uă parte din Palestina, 
Necao merse mai departe, pînă la Eufrate, unde luâ Cir- - 
cesiulu; dar, fiindu bătutu și ellu de Babiloneni, perdu tote 
concistele scle. Despre succesorulu seu, Psaine, scimu nu- 
mai că a făcutu uă espediţiune în Etiopia (595), 

Aprie | urmă pre tronu. Ellu bate pre Sidoneni, Ti- 

rievi, Ciprioţi, şi îndreptă armatele sâle în coutra colo- 

miei grece de la Cirena. Acâstă espedițiune m'avi resul- 

tatu bunu ; Soldații, credânduse trădaţi, se revoltară. A- 

prie trămise, ca să i împace, pre Amase, pre care ei lu 

alleseră de capu allu loru (569). Amase eră dintr'uă 
castă inferioră; ellu scii însă prin fermitate se facă pre 

Fgipteni a uită originea sea, și Egiptulu dede, sub dom- 

nirea sea, ultimele rade de mărire. Doue-deci de mii de 

cetâţi, se dice că acoperiau atunci marginele Nilului. A- 

costu principe dede cetatea Naucrate Greciloru, şi făcă 

legătură strînsă cu regii Mediei, Lidiei Şi Babilonului, 

foră se pâtă a le agiută ca se nu cagă. Vedi cădendu 

pre Astiage, pre Cresu şi pre Baltazaru, Totu aceași 

sârte astepti și pre Psamenitu fiulu seu, care, după uă 

domnire de șese lune, (525), fă resturnatu de Cambise. 

De atunci Egiptulu n'a mai fostu independinte, cu tote 

că a protestatu desu prin revolte în contra jugului sirnu, 

Egiptulu, după ce fă provinciă nu pre bine Suppusă er- 

siloru, trecă apoi sub Allesandru, care înăiţă aci uă ce- : 

tate cu numele seu, pre faimosa, Allesandria (331) Pto- 

lomeu, generalulu lui Allessandru, formă pre trona E- 

giptului dinastia Lagigiloru „ cari domniră unu soclu o 

gloriă și doue secle cu ruşine 3 Romanii supuse, 

giptulu la 30 în. de 1. C., după mârtea Cleopatrei.
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RELIGIUNEA, GUBLERNULU, MONUMENTELE EGIPTULUI, 

In Egiptu erau Gre-cumuu două religiuui : a poporu- 
lui și a preoțiloru; cea dântâiu, gr6să și cu totulu ma- 
teriale, considerâ unele animali, icneumenele,, ibea, cro- 
codilulu, pisica, boulu Ape, ete., ca nisce fiinţe divine ; 
cea de a doua, căută se-şi dea sâma de fenomenele celle 
mari alle naturei, și esplică binele şi reulu ce se vedu 
pretutindenea prin oppunerea, celloru două principie : allu 
lui -Osire, sociulu bine-facatârei Ise , şi allu lui Tifone, 
deulu nopţii și allu dilleloru relle. Acesti preoți paru se 
fiă credutu întrunu Dumnedeu unicu, în îmmortalitatea 
suffletului și în recompense viitâre. Luarea aminte ce a- 
veau Egiptenii pentru conservarea, cadavreloru pre cari 
le aflâmu în mare nnmeru Și astădi în necropolile loru, 
probedă că ei credeau într'uă vicţă viitâre. 

Organisarea lvru politică stă, ca şi în India, pre dis- 
tincțiunea casteloru. Se crede că erau în numevu de șâp- 
te : a preoţiloru, resbellatoriloru, arătoriloru, pastoriloru 
neguțătoriloru , marinariloru şi, de la Psametichu, casta 
înterprețiloru : elle erau ereditare. Mai ântâiu preoții do- 
minară, singună; puginu câte pucinu casta militară i for- 
ță de a împări gubernulu cu ea, -și domnia lui Sesotre 
fă culmea puterii resbellatoriloru. Dar preoții avură a 
minte de a suppune pre regele la atâte formalitâţi reli- 

„ligiâse, în câtu ellu într'adevăru nu eră nimicu mai multu 
de câtu cellu d'ântâiu dintre suppuşii sei. La mârtea 
sea, preoții suppuneau actele sâle la uă judecată, publi- 

CĂ şi dacă reulu întreces binele, corpulu regelui eră iip- 
situ de onorile îmmormântării. 

«Egiptuln; dice Bossuet, erâ fântâna a tâtă poliţia 
cea bună.» Citimu, înti”adevăru, în Diodoru, că călteăto- 
ruln de giurământu eră pedepsitu cu morte; că cine nu 
agiută cellui incăieratu cunu uccisoru, eră suppusu totu la,



pedâpsa de uccisoru. Calomniatorulu eră pedepsitu. Totu 

lgiptulu eră datoru se depună la magistratu unu în- 
scrisu arrătătoru de mediele sâle de vi6ță. Uă penali- 

tate severă, reprimă dechierățiunile false; spionului, care 

descoperei inemicului secretele statului, i se tăiă limba, 

şi făcătorului de monete false, amândouă mânile. In nici 

uă daravere usura nu eră permissu să întrâcă capita- 

tulu ; averile debitorului, 6ră nn pers$na sea, respundeau 
pentru debitu. Unu Egipteanu putes se ia împrumutu 

dându ipotecă momia părintelui seu, și cellu care nu în- 

torceă imprumutulu, eră lipsitu de îmmormântare în fa- 

milia sea. 

Preoţii , singuri depositari ai arţiloru și ai sciinței, 

cultivară cu succesu mecanica, geometria și astronomia. 

Ii înventară scriptura, ieroglifică, alle căria caractere fură 

la inceputu representarea figurată a obiecteloru sau a, idei- 

oru ce aceste obiecte descâptă, la cari se adaosseră, mai 

apoi şi caractere pentru sunete și cari erau curatu litere. 

In pictură, avură formâse colori, dar nu cunosteau per- 

statuaria loru este rigidă, dar architectura are 

adessea aspectulu cellu mai grandiosu: marture templele 

de la Teba, piramidele, munţii de pâtră, din cari una 

este înaltă de unu centi cinei-deci de metre, şi obelis- 

cii, ipogeele, labirintulu, lacul Mere , molile, câile înăt- 

ţate, canalile destinate ca se conțiă sau se dea direc- 

țiune apeloru Nilului. Nici unu poporu, Ia anticitate, nu 

frământă atâtu de mu 

spectiva; 

Itu pămantulu și granitulu.
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VI 

ASSIRIENII, BABILONIENII, FENICIENII, MEDII 
“SI PERSII 

ASSIRIENII SI BABILONIENII PINA LA CADEREA BABILONULUI . 
SUB CIRV (538) 

Din munţii Armeniei descindu două riuri alle căroru 
fântâne sunt vecine, şi cari, împreunânduşi apele, mergu 
de se vârsă în sînulu persicu : acestea sunt Tigrulu şi Eu- 
fratele. Aceste două rîuri îmbrăciş€gă între cursurile loru 
uă țerra vastă, muntâsă la meEdiă-npte, șesă și arinâsa 
în centru și la mâdiă-gi: Mesopotamia. Acolo se înăl- 
țară două mari cetâţi. Babilonulu şi Ninive, una lOngă 
Eufrate și cea l-altă IOngă Tigru, capitali cându “una, 
cându alta alle imperiului assirianu. Nimicu nu este mai 
însemnătoru în anticitate ca Baeilonulu , ai cărui muri 
formau unu circuitu de dou&-geci şi patru pînă la două- 
deci și cinci de leghe , și se îuălțau de la trei cente 
până la patru cente pici6re din faca pământului. Chal- 
deii i dau uă anticitate de patru cente mii de anni. Dar 
Genesea pune fundarea sea în epocha istorică în care 
pune și originea poporului ebreu. Nemrodu, fortele vănă- 
toru, dice ea, fundâ Babilonulu. Următorii lui domniră 
pînă cându Arabii făcură aici uă încursiune ca și ISCo- 
șii în Egiptu. După câte-va generațiuni ei avură totu 
acea s6rte ca şi Iesoşii în Fgiptu; unu rege allu Ni- 
nivii, Belu, remasu independinte, ca şi regii Tebaidei, 
se aruncă asupra Arabilora, recoprinse Babilonulu şi 
fundă, ca se vorbimu curatu, unindu Babilonulu cu Ni- 
nivea, cellu d'ântâiu imperiu assirianu. | 

Ellu avă de următoru pre fiiulu seu Ninu, pre care 
alți lu punu că a domnitu mai multe secle în urma lui; 
după unii în seclulu alu XX înainte de era nâstră, după
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Volney la 1237; ellu coprinse tâte țervile spre appusu 

de Eutrate și petrunse pînă la Balcă, capitala Bactri- 

anci, Statu vechiu și putinte, a cărui civilisațiune pare 
a fi ragiati asupra Indiei și asupra Asiei appusene, şi 

care se crede a fi fostu l6gănulu magismului şi allu doc- 

trinei lui Zoroastru. Coprinse acâstă cetate, Balcu, cu 

agiutorulu consilielori Semiramidei, femeea unuia din 

officiarii sei, pre care o luă apoi de soţiă din recunos- 

cință, şi muri îndată. Remâindu singură dâmnă a împe- 

riului, acâstă, principâssă mări Babilonulu, construi ca- 

iuri şi grădine suspinse, şi lu împregiură cunu muru de 

şci-deci și şesse de mii de metre în mărime, şi destulu 

de grosu ca, şâse carră să pâtă mergeallâturi; apoi înălță 

în Armeniu, cetatea Van, lOngă laculu cu acestu nume. 

In aceași mesură fă renumită şi prin faptele s6le mili- 

tare; înfrânse uă revoltă a Mediloru, concistă, cumu se 

dice, Egiptulu și Etiopia, și petrunse în India; dar fi- 

indu învinsă ia Indu, se înturnă în statele s€le și, după 

anni, se făcă nevedută într'unu modu misteriosu 

(1179). Domnisse patru-deci și doi de anni. Unii glicu că 

ar fi abdicatu, alţii că fiiulu seu Ninia i ar fi răpitu tro- 

nulu şi vi6ţa. Acesta fa unu principe affemeiatu, viețu- 

indu în totu cursulu domnirii sele în desfrânâri. 

De la acestu principe și pină la Sardanapal urmă uă 

seriă lungă de principi incapabili şi moi, cari se urcară 

pre tronu fOră se lasse despre dânşii vre uă suvvenire. 

Ruşinâsele escesse alle lui Sardanapal încuragiară pre. 

Pul, guvernatorulu din Ninive, pre Arbace, commandan- 

tele Mediloru şi pre Belese, capulu Babiloniloru de a se 

revoltă. Patru învingeri ce sufferiră una dup alta nu i des- 

curagiară, Şi în fine închisseră pre regele în Ninive. In 

locu de a se da, Sardanapal puse de i înălțară unu 

rogu unde se percipită şi arse cu tâte femeile și avuţi 

ele selle (759). 

câți-va
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Ninive conservă totuși regii sei particulari; Megii şi Ba- 
bilonienii remaseră îndependinţi. Reţinuţi la mâdiă-nâpte 
şi la resăritu de Medi și Persi, la mâiqă-di de Babilo- 
neni, regii cellui de allu doilea imperiu Asirianu, Şi în- 
tOrseră armele loru spre appusu în contra, Siriei, Pales- 
tinei și Feniciei. Ful impuse unu tributu de unu centu 
de talenți lui Manachemu, regele de Iuda (742), Te- 
glatu-Falasaru, după ce coprinse Damasculu, suppuse uă 
parte din regatulu lui Israelu, pre care Salmanasaru lu 
resturnă cu totulu la 721. Senaceribu impuse tributu 
piosului Ezechia, ca și Fenicieniloru, și intră chiar în 
Babilonu; dar fă nevoitu a nu merge mai depaite fi- 
indu învinsu de Egipteni; Asar-Adon, succesorulu seu, 
dusse pre Manase, regele de Iuda, în captivitate, şi puse 
din nou sub jugulu Ninivii, la 650, Babilonulu, care aveă 
de la 759 regi particulari, din cari, unulu, Nabonasar, 
este renumitu piin era de Ja, 747 ce portă numele seu. 
Nabuchodonosoru I, fiiulu lui Asar Adon (667), bătă pre 
Fraorte, regele Meţiloru, şi trămise în Iudea pre gene- 
ralulu seu Oloferuu, care peri în faca Betuliei; dar şi 
elu fă împresuratu in capitalea sea de Ciassare, fiiulu 
lui Fraorte: uă invasiune a Sciţiloru în Asia lu scăpâ. 
Sub molleşitulu Saracu, succesorulu seu, Nabopolasaru, 
care administră Babilonulu, ațiță pre suppușii sei la re- 
voltă, se uni cu Medii şi cu Sciţii, și Ninive fă din nuou 
împresurată. In acestă strimtorare, Saracu, după essem- 
plulu lui Sardanapal, se aruncă asupra unui rogu una 
cu avuţiele sele, şi vingătorii derimară pînă în funda- 
mente acestă cetate nesufterită, care cădă ca se nu se 
mai înalțe. Trecusseră doue-deci şi patru de secle şi 
giumetate, de cându fussese stârsă de pre faca pămen- 
tului; nu se sciâ nici loculu unde erau templele sâle celle 
falm 6se, cându se arretă apoi la lumină una cu arţile, 
limba, moravurile şi civilisaţiunea, sea în fine, scâse din
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uitare și attestate, atâtu prin numerdsele ruine şi in- 

scripțiunile cuneiforme, sau caractere în formă de cuie, 

câlu si prin baserelievurile şi sculpturele ce s'au des- 

coperitu la Mosulu. 

Cu tote acestea a mai fostu unu imperiu allu Assi- 

riei; Babilonulu fă capitalea sea și încercă a se întinde 
spre appusu. Dar în partea acesta dede preste armele 

reuclui giptului. Necao învingătoru la, începutu, fă bă- 

tutu apoi de Nabuchodonosorm (606). Acestu principe 

puse capătu regatului de Iuda (587), redusse Sidonulu 

şi împresură 'Tirulu, pre care lu coprinse după trei-spre- 

dece anni. Luându acestă cetate, străbătă apoi Egiptulu 

ca concistatoru. Inturnânduse în statele sâle, îmformu- 

seţă Babilonulu; dar pucinu dup'aceea înnebuni, și cându 

se făcă bine, muri îndată. . 

Urmatorii sei, Evilmerodachu, Neriglisoru, Laborosoar- 

codu şi Labiînetu sau Baltazazu, domniră cu ruşine; pre 

acesta lu încongiură Ciru în Babilonu. Cartea, lui Da. 

nicl istoresce ultima orgiă regale, pre cându uă mână, 

invisibile serisse pre părete prenunţiulu căderi lui. Nu- 

mai profetulu scii se citâscă sentința dată în contra, lui 

Balbazaru. Chiar în acea nâpte Ciru întră în cetate prin 

albia Eufratelui desecatu (538). | o 

Aceste deminațiuni asiatice sunt ca arina mobile din 

deșerte pre care vântulu 0 rostogolesce, o grămădesce 

de face din ea colline ce pururea se mută, din locu în 

locu. Se arată în ver unulu din aceste State unu prin- 

cipe energicu şi ageru, îndată acellu poporu e dusi în 

lupte și repârtă victorie; apoi, încântatu de măce m 

făcusse, de prădile ce strinsesse, se înturnă Lăssân u în 

urmă-i ruine sângerate, foră se ia nici uă mesură Sare 

a şi assecură fidelitatea şi afiecțiunea celloru e e 

aci provinu acelle schimbâri continue de for ună, i 

imperiuri cari se ridică sau cadu după cumu 
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plă că unu omu tare le susţine, sau unu principe: affe- 
meiatu le lassă se peră. 

- Sub nuoii sei domni, Babilonulu totu înflori. Allessan- 
dru lu allesesse de capitale a sea; dar următorii sei 
puginu câte puginu lu delăssară. A tare cădu pentru 
totu de a una. Astăqi este numai nisce ruine, preste cari 
Arabulu rare ori vine de şi pune cortulu seu, și care 
servesce mai multu de viesuină fiarăloru selbatice. 

Religiunea, Assiriloru pare că constă mai multu din 
cultulu stelleloru, adorarea sârelui, Baal or Belu, şi a 
Melitei, divinitatea, generârii şi a fucunditâţii. Poporulu 
aveă dei pesci, ca Oane şi Derceta, sau dei paseri. Se- 
miramide erâ adorată sub formă de columbă. Preoții loru 
aveau mare reputațiune ca astronomi; ei profitară de 
acesta ca se creedie astrologia, din care şi făcură uă 
industriă lucrativă. Mărimea, imperiului, avuţia ţerrei, 
desvoltată prin celle două 'riuri, facilitară comerciulu și 
industria locuitoriloru; tapetele Babilonului, țesseturele 
de lână, mii de obiecte de aurariă, amulete, trestiă, etc. 
erau căutate chiar în imperiulu romanu. 

FENICIENII 
INDUSTRIE, COMERCIU ŞI COLONIE. 

Multu mai înainte de venirea Ebreiloru în Palestina, unu 
poporu, Eenicienii, de aceaşi origine cu Ebreii şi Arabii, 
possedeau ț6ra ce o udă Iordanulu, şi câsta cea îngustă, din- 
collo de catena muntelui Libanu, ce se întinde de la p6- 
lele muntelui pină la mare. Restriînși între muntele Li- 
banu, alle căruia selbe seculare offeriau lemnele nece- 
sarie la construcțiunea, năviloru, şi între mare, care for- 
mă multe porturi și i învită la navigare şi comerciu, 
Fenicienii deveniră preste puginu, atâtu de necesitate câtu 
şi prin posițiunea loru, ageri marinari, alle căroru năvi 
spintecau în tâte direcţiunile marea Internă. -Poporaţiu-
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nea „treci în proporțiune cu progressele prosperitâţii 
publice : cetăţile se îmmulțiră, şi preste puginu, atâtu în 

interessulu comertciului, câtu șispre a împugiuă pre ma- 

rele num&ru allu cetățeniloru, căutâ se se trămită în de- 

părtare colonie, | 

Celle mai cunoscute din cetăţile feniciene erau: Si- 

nodulu renumitu pentru purpura și sticlăria sea, dar 

care, după ce fu predatu de Filisteni, lăssâ 'Tirului cellu 

d'ântâiu rangu ; apoi Aradulu, Biblulu şi Beritulu. Serip- 

tura ne arrâtă câtă lussuriă, ce mollițiune, ce morali 

desfrenate, ce religiune impură şi adessea sângerâsă, dom- 

iau în Fenicia. Cu tâte acestea caută se nu uitămu că, 

tenicienii contribuiră prin industriă, commerciu, și mai 

cu semi prin coloniele loru, la progressse civilisațiunii. Du- 

pă tote probabilitâţile, Fenicienii s'au stabilitu în insulele 

mării Egee multu mai înainte de câtu Grecii, și dusseră co- 

lonie în Africa, Ispania, Gallia, Sicilia, şi speculară com- 

abiei, Indiei și Etiopiei. In seclulu V-lea pos- 

i cetâţi în Sicilia : Motia , Selinuntele şi 

upmele stabilimenteloru loru des- 

parură de timpuriu ; dar în Ispania, atâtu de avută a- 

tunci în minere de argintu , umplură cu coloniele loru 

totă regiunea meridionale; în Africa, în fine, se înălță, 

longă Leptea, Adrumetulu și Utica, unu nou Tiru, Car- 

taginea , fundată , cumu se dice , de Didona în allu IX 

seclu, şi care deveni apoi cea mai mare putere maritimă 

în anticitate, facându pre vechiele colonie feniciene din 

Africa, Sicilia și Ispania se recunâscă supremația sea. 

Pre cându.ea se fâceă în atare modu domnă preste totu 

commerciulu Mediteranei appusene, Fenicienii cu Gre- 

cii făceau pre allu Mediteranei resăritene, ŞI se adope- 

rau a şi mări reporturile cu ţerrile. udate de. oceanulu 

Indianu. Ebreii le dedesseră două porturi pre marea Ro- 

şiă, Elatu şi Asiongaberu, de unde flotele loru mergeau 

mercinlu Ar 

sedau âncă tre 

Panormulu. In Gallia,
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se caute în ţerra de Ofiru (pre câstele Africei) ivoriulu 
şi pulberea de auru: în Arabia ferice, tămiiă şi aroma- 
tele ; în sînulu persicu, unde coprinseră insulile Barainu, 
celle mai formâse mărgăritare cunoscute pre atunci ; în 
India, în fine, mii de merci prețiose. Numerâse caravane 
Străbăteau Babilonulu, Arabia, Persia, Beatriana, și Ti- 
betulu, de unde adduceau seta (metasea) Sericei,. ce se 
vindeă în aceaşi mesură cu aurnlu , blănăriele Tartariei, 
pietrele preţiose alle Indei etc.—Invenţiunea cea mai pre- 
ți0să ce a ereditatu lumea de la ei sunt literele. 

MEDII SI PERSII 

Meţii locuiau spre orientu de Assiria. Arbace scăpân- 
du-i de sub domnia, regiloru Ninivii (759), ei cădură apoi 
într”uă anarchiă de unde i scâse Dejoce , care, fiindu 
prochiămatu rege, înălță Ecbatana şi domni cinci-deci 
şi cinci de anni întruă pace deplină. Fiulu seu Fraorte 
(658) făcă pre Persi tributari, dar fă ucisu de unu rege 
allu Ninivii. Ciassare, fiulu, seu, lu resbună atacându a- 
câstă cetate. Ellu duse armele sele şi în Asia Minoră, 
pre care o coprinse pînă la rîulu Alia. Unu eclipsu de 
s6re, predisu de Tale, împedecâ uă bătăliă ce eră se se 
facă cu Ligii. Uă invasiune a Sciţiloru, cari predară în 
decursu de două-deci și optu de anni Asia apusână, i 
causă perderea concisteloru sâle. Se scăpă în fine de ca- 
pii loru, pre cari i junghiâ întwunu ospâţu, şi reappucâ; 
proiectele sâle contra Ninivii, care fu derimată. Astiage, 
Succesorulu seu (595), dede pe fiia sea Mandane lui Cam- 
bise, căpetenie a Perşiloru. Din acestă, insoire se năs- 
că Ciru. 

Astiage temănduse, după cum i se esplicasse unu visu, 
că nepotulu seâ avea să lu destronede într'uă di, co- 
mandâ, lui Argapu se lu ommâre. Unulu din păstorii re- 
gelui crescă, în secretu, pre fiulu Mandanei , care mai



târdfu tă recunoscutu de Astiage. Intărritatu în contra lui Ar- 
pagu, acestu principe puse dei servită la unu ospățu, chiaru 

membrele fiului lui. Curtenitorulu şi țină firea, puinduși 

în minte însă de a-şi resbună la timpu. Ciru, făcânduse 

mare, i procură occasiunea asceptată. Persii, scăpătați 

şi bellicoşi, plângeau perderea libertâţii loru. Ciru le pro- 

puse st lu recunâscă pre dânsulu de capu allu loru, şi i 

conduse în contra Mediloru, preste cari Astiage puse 

nebunesce commandante pre Arpagu. Trădarea generaru- 

Jui assecurâ victoria Persiloru. Intwuă a doua bătăliă, 

însuşi Astiage fu prinsu. Domnia Asiei trecă de la Medi. 

la Persi (559). 

Concistatorulu profitându de ardârea soldaţiloru sei, mer- 

se răpede contra lui Cresu, regele Lidiei, lu învinse în 

câmpia Timbreei, apoi lu închise in Sardea, şi lu prin- 

se viu (546). Babilonulu cădă după optu anni (538), şi 

tote ţtarile ce depindeau de aceste d6uă State, coloniele 

grece din Asia Minră, Fenicia și Palestina, spre appusu 

de Eufrate, se făcură provincie alle noului imperiu. As- 

siriienii apăssau tare pre Ebrei, și Ciru le dede libertatea 

de a, se inturnă la Ierusalimu , și de ași reînălță tem- 

plulu sacru. Ellu cugetâ atunci de a duce armele sele 

celle victori6se în contra Sciţiloru, cari devastau pro- 

vinciele de la meqiă-n6pte. Atacă pre marginile Arassu- 

lui pe Mesageţi, i invinse ântâia Gră, apoi fiindu bătutu 

peri întradoua bătăliă (529). Vingătorii nu fură însă 

destulu de tari ca se facă și ei invasiune în imperiulu 

persanu. Cambise, succesorulu lui Ciru, continuă concis- 

tele lui și întreprinse de a suppune Africa. Atacâ Egip- 

tulu. care în adeveru eră, Statulu cellu mai mare ce ră- 

măsesse neatinsu de Ciru (525), lu coprinse într uă sin- 

gură bataiiă, sfărimâ monumentele regiloru ȘI persecu- 

tă pre preoți. Voi atunci să atace Cartaginea : se cerea 

insă se aibe uă flotă, şi Fenicienii refusară de a le 0 da.
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Uă armată trămissă assupra oases lui Amone peri în de- 
şerte; alta, dussă în contra Etiopiieniloru, fă decimată de 
fomete şi se înturnă cu ruşine în Egiptu. Cnmbise Și 
resbună, de aceste desastre prin crudimi cărora chiaru 
familia sea fu victimă; uccise pre fratele stu, şi pre 
sorâ-sea; uă revoltă errupse în contra lui și lu chiămâ 
în Asia. Plaga ce-și făci încălecându lu puse în mor- 
mântu la 522, 

Revolta aceea erâ uă reacțiune a Mediloru invinşi 
în contra domniei Ferşiloru. Capulu congiurațiunii erâ 
Smerde, unu magu, care se da de fratele lui Cam-= 
bise, cu care sămănă, Ş6pte magnați persi respunseră a- 
cestei încercâri printruă, conspirațiune , înjunghiară pre 
magu și prochiemară rege pre unulu dintr'ânşii ; acesta 
e Dariu, fiulu lui Istaspe. Usurparea magului scuturasse 
totu imperiulu; uă inscripțiune cuneiformă , de curându 
descifrată, arrâtă că Dariu triumfă despre tâte revoltele 
cari errupseră una, după alta în tâte provinciele orien- 
tali. In Lidia, puse de ucise pre Otane, gubernatorulu 
Sardeei, care viețuiă, ca unu rege. Din tâte aceste insu- 
recțiuni cunâscemu cu deamănuntulu numai pre a Babi- 
lonului, faimâsă prin devotamentulu lui Zopiru , care se 
mutilă spre a, căpetă încrederea Babiloniloru , dându-se 
de victimă a lui Dariu setâsă de a-şi resbună , şi care 
apoi i trădede (517). Dariu se occupâ cu administraţiu- 
nea provincieloru sâle. Le împărţi în două-deci de sa- 
trapie , stabili imposite şi avi uă armată, regulată. Im- 
periulu dedesse atunci la resăritu, la mâdiă-di și la ap- 
pusu de marginile lui naturali : Mediterana, marea Eri- 
treă şi deşertele Africei, alle Arabiei și Indiei. Dariu se 
'appucă de espedițiunea, începută de Ciru la, mediă-n6pte 
în contra, Sciţiloru , spre a occupă ardârea bellicâsă a 
Perşiloru. Ellu agiunse la, Bosforulu Traciei, trecă preste 
Dnnăre, pre uă punte de vase, construită şi custodită de
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Greci, şi merse departe, foră nici unu resultatu, urmă- 

rindu pre Sciţi. Trecându timpulu defiptu pentru întur- 

nare-i de preste Istru, Milţiade propuse ca se sfărime 

puntea, şi se lasse armata persană se p&ră. Dar Istieu 

de la Miletu se oppuse observându capiloru , toţi tirani 

ai cetăţiioru grece, că ei voru fi resturnați de popdrăle 

loru ne mai fiindu susținuți de străini, și acestă părere 

scăpă pre Dariu. Inturnându-se în capitala sea , acestu 

principe lăssâ optu-deci de mii de 6meni în Tracia ca 

se termine coprinderea ei şi se suppuiă și Macedonia ; 

ellu mai făcă dou& espediţiuni la celle doue estremitâți 

alle imperiului (509); una avi de resultatu suppunerea 

Barcei, în Cirenaica, și cea-l-altă, ţerrile udate de Indu. 

Imperiulu persanu fă atunci în culmea măririi s6le. De 

la Indu şi pînă la Mediterana, de la Dunăre și pînă la 

oceanulu Indianu, toți și tote se suppuneau marelui rege ; 

ellu erâ paratu de a răpegi unu millionu de 6meni as- 

supra Greciei şi a începe resbellele medice care este e- 

venimentulu cellu mai considerabile din timpurile vechie. 

Este chiaru in natura acestoru State mari formate din 

conciste prin arme de a căută a se intinde totu mai 

multu. Domnitorii loru nu potu ved în appropiere ver unu 

poporu liberu fără se fiă tentaţi de a domină preste ellu. 

Gubernulu eră despoticu, temperatu pote la Medi prin 

autoritatea magiloru, dar fără altu ecilibru in imperiulu 

persanu, ci numai puterea cea pr6 mare a satrapiloru, 

allu cărora număru fusesse yedussu neînțellepțesce de 

Dariu la două-deti. Altu-mintrelea, puterea centrale nu 

se însărcină cu administrațiunea ; eră destulu ca provin- 

ciele sâ-şi fiă datu imposiţiele în bani şi în natură, pre- 

cumu şi suma de ostaşi ce li se cereă, şi apoi elle con- 

servau legile şi iudependința loru de mai inainte. Cur- 

țiloru celloru in 
i pururea, le au plă- 

ari alle resăritului 

cutu lussuria şi molițiunea. Persii se lăssară a se COt-
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rumpe cași predecesorii loru. Religiunea indo-persică erâ, 
cu tâte acestea mai bună de câtu a Assiriieniloru; erâ 
mai morale, mai. pură; erâ, cultulu focului, cu doctrina 
celloru două principie, Ormuz și Ariman. Divinitatea nu 
eră de locu representată prin imagini materiali, si ma- 
gii predicau că vi6ţa este numai uă luptă neîncetată în 
contra eului pre care suntemu datori să lu învingemu. 
Medii și Persii au ridicatu pucine monumente. Cei vechi 
lăudau magnificinţa, Ecbatanei, cetatea, cea cu ş6pte cir- 
cuite, şi nisce călători moderni au admiratu ruinele celle 
grandi6se alle Persepolii, numită de Arabi Cil-Minar, sau 
celle patru-deci de columne. 

  

VII 

GRECIA 
DESCRIEREA ȘI POSITIUNEA EI GEOGRAFICA; TIMPURILE 

EROICE; COLONIELE SI INSTITUTIUNILE COMMUNI ; 

RELIGIUNEA, 

Grecia vechiă erâ din celle mai formâse ţexri alle lu- 
mii: cerulu curatu, clima, dulce, pamântulu variatu. Iei, - 
câmpie vergi, dincolo, selbe umbrâse; mai susu, munții 
cari ascundu în nuori capetele loru mareţu tăiate și a- 
dessea, attinse de fulgere. 

Urcânduse pucinu omulu pre colline si munţi vede 
îndată la orizonte marea. ca unu speclu lucindu întae nu- 
mer6sele insule; sau, dacă cine-va, vine despre mare, o 
vede infundânduse întrunu modu capriciosu în uscatu şi 
formâgiă uă mulțime de porturi şi de sînuri de a lun- 
gulu ţermuriloru incantătâre şi pre fiă care din a-
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ceste promontârie, se înalţiă câte unu templu: formoseți 
alle arţii ce uimescu vederea cându se diărescu în mi- 
diloculu acelloru formoseți line și maiestâse alle naturei. 

Grecii nu se numiau cu numele ce le da Romanii, ceea 
ce este straniu; ci se chiemau Elleni și țârra loru o nu- 
miră Ellada. 

Dacă sar compară întinderea Greciei cu scomotuiu ce 

a făcutu în lume, ea ar urmă se fiă uă regiune nemăr- 

ginită ; în realitate, ea este cea mai mică țerră din Eu- 
ropa. Causa este că acestu micu poporu, căruia i lipsiă 
spaciulu, și a întinsu prin lucrârile Gmeniloru sei cei 

mari, numele și influința multu mai departe. de margi- 

nile teritoriului seu şi de seclele în cari a viețuitu. Grc- 

cia este âncă astădi pentru arţi și litere sc6la lumii. 

Grecia este una din celle trei peninsule alle Europei 

prin cari se termină la mâdiă-di; la mâdiă-ndpte, co- 

prindendu şi Macedonia, ea se attinge cu Alpii orientali 

cari o despartu de vallea Dunării; la m6qă-di se întin- 

de prin trei punte în Mediterana; marea 0 desparte, la 

appusu, de Italia şi, la resăritu, de Asia. 

Pindulu se rumpe din Alpii orientali lăssânduse către 

mâqiă-di şi desparte Macedonia de Iliria, și Tesalia de 

Epiru. Rămuwrile sele principali sunt munții Cambuni, 

cari se termină cu gigantica massă a. Olimpului și cu 

vallea Tempei, şi muntele Oeta, la capetulu căruia, este - 

strimtârea cea faimâsă a Termopileloru. TOtă Grecia cen- 

trale este acoperită cu munți celebri în istoria şi în re- 

ligiunea Greciloru: Parnasulu, unde erâ Delfi, şi care 

împărțiă cu Eliconele ondrea de a șerbi de locuinţă mu- 

seloru; Qiteronele, illustratu prin mârtea lui Edipu; 

Penteliculu, cunoscutu prin murmura preţi6să ce sco- 

teă, şi Imeta, care este în dosulu Atenei, pentru mierea 
? 

cea bună. Acesti munți străbatu istmulu Corintului Și
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formâgă, în megiloculu Peloponesului. nemărginitulu circu 
allu Arcadiei și şirulu muntelui Taigetu. | 

Grecia, care ea însăşi este uă peninsulă mare, lassă 
din sînulu seu Chalcidica, către medăqi de Macedonia, 
Magnesia, la m6dădi-spre-resăritu de Tesalia, Attica, la 
resăritu de Grecia centrale; Peloponesulu (sau insula 
lui Pelope) spre mâqă-qi, care ţine de continente numai 
prin istmulu Gorintului: Argolidea şi capetele Malea, 
Tenarulu și Acrita. Mediterana se schiemâ marea Ioniei 
la appusu de Grecia, marea Cretei la, m6dă-qi, marea 
Mirteloru și marea Egeă la resăritu, și formă la, appusu 
sinurile Ambraciei și Corintului, la. mâdidi allu Messe- 
niei şi Laconiei, la resăritu sînurile Argolicu, Saronicu, 
Pagaseticu, Termaicu. 

Grecia are curgeri de ape pucinu întinse, fiindu că 
munţii ei sunt apprâpe de mare. Celle principali sunt: 
Peneulu, Acheloulu, Eurota, care trece prin Sparta; Al- 
feulu, în Elida; Stissulu şi Stimfalulu în Arcadia, Ili- 
sulu și Cefisulu, două rulețe cari curgeau în appropiere 
de Atena, 

Insulele principali alle Greciei erau: la appusu, Cor- 
cira, Itaca, Cefalonia, şi Zacinta; la m6dă-qi, Citera şi 
Creta; la meqădi spre appusu, Cicladele cu Delu în 
midilocu ; la, resăritu, Sporadele, care șe attingu de Asia; 
la mâă-nâpte, Tassulu și Samotracia, cari se attingu de 
Tracia ; de a lungulu Asiei, Lemnulu, Lesbulu, Samulu: 
Rodulu, şi, ce-va mai departe, Ciprulu. | 

Munţii cei numeroşi ai Greciei au împărţito înta”uă 
mulțime de regiuni mici naturali din cari fiă care a for- 
matu unu Statu. Celle mai mari sunt: în Grevia sep- 
tentrionate, Tesalia, cu oppide principali: Fera, Larissa, 
Lamia, Farsalulu şi, mai târgiu, Demetriada; apoi Epi- 
rulu, unde domni Pirhu. In Grecia centrale, celle doue 
Locridi, oppide: Opunte, Cnemide şi Scarfea; Beoţia,
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oppide: Orcomena, Cheronea, Livadia, 'Teba, Tespia, Pla- 
tea; Focidea, oppide: Cira, Delfi, Elatea ; Doridea ; Lo- 
cridea-Ozole, oppidu: Naupactea ; Etolia, cu muntenii sei 

cei inculţi, şi cu unu singuru oppidu: Calidonea ; Acar- 

mania, oppide: Anactorione și Leucadea; Attica, oppi- 

de: Atena, Eleuse; Megaridea; în Peloponesu: Arcadia, 

unu șesu înaltu încongiuratu de unu cercu de munți, cu 
oppidele: Mantinea, Tegea, Orcomena și Megalopolea ; 
Laconia cu oppidele: Sparta, Ciţiu; Messena cu oppi- 

dele : Itomulu Messena; Elidea, cu oppidele: Pisa, Olim- 
pia, Elidea; Achaia cu oppidele: Dima, Patra; în fine, 

Argolidea cu oppidele: Micena, Trezene, Epidarulu, Ti- 

rintulu ; Sicionea și Corintulu formau State în parte. 

TIMPURILE EROICE 

Trei evenimente principali caracterisă mai cu s6mă 

timpurile primitive alle istoriei grece: invasiunea Pelas- 

giloru, venirea colonieloru orientali și invasiunea Elle- 

niloru. 
- 

Pelasgii, cari Empluseră cu triburile loru Asia Minră, 

Grecia şi Italia, și desceptară în aceste locuri primele 

elemente de civilisațiune, şi cari lăssară în fine preto- 

tindenea, prin monumentele loru, urme neperitâre de 

activitate şi de putere, s'au stinsu fâră se avemu des- 

pre dânşii nici uă tradiţiune secură. Cu tote acestea e- 

pocha Pelasgiloru formâgă, în celle Wântâiu timpuri alle 

Greciei, uă peri6dă destulu de lungă de la seclulu allu 

XV-lea înainte de era nâstră. In acâstă peri6dă se pune 

fundarea principaliloru oppide alle Greciei, cându înce- 

pe și Statulu cellu fiorinte allu Arcadiei, ce remase 

multu timpu pelasgică; 

mai potu vede la Micena, 

şițe de construcțiuni ciclopice ; 

apoi allu Argolideei, unde se 

la Tirintu şi la Argu, remă- 

în fine, allu Beoţiei, unde



Pelasgii tăiasseră laculu Copaide, săpându multe canali 
printunu munte. 

Grecia eșsise dar din vicţa selbetecă, numai prin ado- 
perarea indigeniloru, cându, dacă caută se credemu tra- 
dițiunile, nisce colonie, din țerrile celle mai civilisate 
alle Asiei și Africei, veniră şi adduseră aci cunoscinţe 
de arţi folositâre și uă religiune mai pură. Ceea ce es- 

„pusserămu pină aci, una cu venirea Elleniloru, este mai 
totu ce ne pâte arătă, despre acelle timpnri betrâne, 
istoria positivă. Dar acelle secle, alle căroru fapte ne 
sunt necunoscute, se umplură, de imaginațiunea cea, viuă 
a Greciloru, cu uă mulțime de eroi şi de dei, a căroru 
vicțiă miracul6să dederă, nascere legendeloru, ce rema- 
seră populare pînă în ultima, di a Greciei ; elle essistă 
şi astădi în poemate nemuritâre și de cari se inspiră 
âncă artistii nostri. Aceste legende făcute de preoți, de 
poeți și, mai allesu, de -puterea, creatrice a imaginațiunii 
popolare, coprindu în sine unu adevâru istoricu, însă in- 
velluitu atâtu de multu de flori incântătâre, în câtu nu 
se pote allege, nici cunâsce. Legendele acestea incepu 
cu venirea căpetenieloru din Statele inai inaintate alle 
Oxientelui cari, erâ naturale, se inriurâscă mersulu ci- 
vilisațiunii Greciei, — şi formâgiă peri6da timpuriloru 
eroice, 

Câtre giumetatea, seclulului XVII-lea înainte de era, 
n6stră, Egipteanulu Cecrope desbărcâ în Attica, adună 

„Şi stabili pre locuitorii ei în doue-spre-dece cătune, şi 
Atena se făcă mai târdiu capitala loru; i învăţă apoi se 
cultive olivulu, se 'stârcă oleulu şi se lucrede pământulu; 
ca se restringă mni tare legămintele acestei societăţi, 
ellu făcă legi petru căsătoriă şi institui tribunalulu A- 
reopagulului, care preîntâmpină cerţile celle nedrepte prin 
sentințe ecitabili. 

Civilisaţiunea, întroducânduse în Attica, făcă mari pro-
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gresse sub successorii lui Cecrope, şi acestu poporu de- 
veni destulu de tare ca se pâtă triumfă, atâtu despre 
calamitâţile fisice, precum fă deluviulu lui Deucalione, 
care ruinâ uă parte a Greciei, câtu şi despre atacurile 

omeniloru, precum fă invasiunea Traciloru, cari. lăssară 

totuşi uă coliniă le Eleuse. Cei mai însemnâtori din a- 

cesti regi, succesori ai lui Cecrope, fură Amfictione, care 

legă pop6răle din appropierea 'Termopileloru întruă fe- 

deraţiune ce portă numele lui; apoi Erictioniu, Pandio- 

ne, Erecteu, care sacrifică pre fiă-sea ca se repârte uă 

victoriă, şi în fine, mai târdiu, Egeu, tatălu lui Teseu. 

Ceea ce Cecrope făcusse în Attica, Cadmu, se dice, 

că făcă în Boeţia, unde adduse alfabetulu fenicianu, și 

unde fundă Cadmea, în giurulu căria se înălță Teba. 

Penteu, Licu, Amfiione, Laicu și Edipu se numeră în- 

tre successorii sei, cari plătiră, adessea tributu pote- 

rosei cetâți Orcomena. In Peloponesu, totu dup'acelle 

legende, Danau întroduse unele din arţile Egiptului; ellu 

se stabili la Argu, pre care lu fundasse mai înatnte Ina- 

cu ; Linceu, Pretu, Acrisiu și Perseu ereditară domnia 

lui. Din aceste trei focarie, Atena, Teba și Argu, civi- 

lisaţiunea se întinse cu incetulu şi în cea-l-altă parte a 

Greciei. Frigienii lui Pelope, care domni în Elidea (1880); 

Cretenii, cari se reaspândiră, mai în totă Grecia cen- 

trale şi medinopțiale, coutribuiră şi ei la progressele ci- 

vilisaţiunii; însă din tâte evenimentele acestei etâţi ve- 

chie, cellu mai însemn 

Elleniloru. 
| NI 

După tradiţiunile grece, Deucalione, regele 'Tessaliei, 

avi. de fiiu pre Ellenu, din care se născură Doru, Eolu 

și Sutu. Acesta avi doi fii, pe Ionu și Acheu. Doru se 

făcă părintele Doriloru ; Eolu, allu Eoliloru; Lon ! 

Joniloru, și Acheu, allu Acheiloru. Ellenu, părin e . & 

moșulu loru, dede numele seu Greciei întregi; acc 

ătoru pentru Grecia fă invasiunea
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genealogiă, făcută mai târdiu, esplică curatu consânge- 
neitatea primitivă a acelloru patru ramure principali alle 
națiunii grece, precum și raporturile celle întime ce e- 
sisteau între Dori și Eoli de uă parte, între Ioni și Achei 
de alta. Acâstă viţă a Elleniloru poporă mai ântâiu par- 
tea medinopţiale a Greciei, de unde se respândi, în se- 
clulu allu XIV-lea și altu XV-lea, înainte d3 era nâstră, 

_Și în celle lalte părţi alle peninsulei ellenice, cu dauna 
Pelasgiloru pre cari i sterse absorbindu-i. 

Atunci se arretară eroii cari străbătură Grecia spre 
a o scăpă de tâte flagellele: de lotri, de fiare selbatice 
și de apăssători. Petrecânduși viața în luptă cu reulu ce 
se arretâ sub î6te formele, ei căpetară de la recunos- 

„_cința popbrăloru numele și onorile de semidei; dar a- 
„cesti eroi, se lăssau Și ei adessea în voia passiuniloru 
și fâcura abnsu de puterea locu. Atari fură mai allesu 
Excule şi Teseu, alle câroru nefericiri și lucrâri le is- 
toresce mitologia. Poesia a celebratu şi ea pre Argona- 
uți și căllătoria loru cea aventurâsă pînă la, Colchida, spre 
răpirea lânei de auru; assemenea şi pre cei şepte capi 
cari veniră de încongiurară Teba sordidă de crimele lui 
Edipu și de desbinările fiiloru sei ; apoi pe Egigoni cari, 
pentru a doua oră, atacară acâstă nefericită cetate, şi 
în fine pre înţeleptulu Minose şi pre toți cei-l-alţi eroi 
ai acelloru timpuri fabul6se. | 

Cellu mai mare evenimentu allu acelloru timpuri per- 
dute fi resbellulu care puse pentru prima 6ră pre Gre- 
cia în luptă cu Asia, resbellulu Troiei ce țină dece anni. 
Troia eră capitala unui putinte regatu situatu la medă- 
n6pte și resăritu de Asia-Mindră şi ultimulu restu din pu- 
terea Pelasgiloru. Ura, dintre aceste vițe cresci printr 
uă insultă care se curăţi cu sânge. Unulu din fii rege- 
lui Priatw, Paride, încântatu de formusețea, Ellenei, fe- 
meea, lui-Menelau care i dedese ospitalitate, o răpi, şi
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aprinse în acestu modu resimțimântulu Greciei întregi, 

care luă armele spre a resbună pre regele Spartei. 

Uă espedițiune formidabile (1193), condussă de Aga- 

memnone, regele Micenei şi fratele lui Menelau, desbâr- 

că uă mare armată pre câstele Troadei Nici uă bătaiă 

decisivă nu se dede în decursu de dece anni, și Troia, 

appărată de Ectore, fiiulu lui Priam, păreâ că va resiste 

încă multu, chiaru și după ce muri acestu erou de mâna, 

lui Achile. Dar Greii, simulându că se retragu, ca cumu 

Saru fi desperatu de acea întreprindere, lăssară, dreptu 

ofertă. unu giganticu czllu de lemnu, pre care Troianii 

lu întrodusseră în cetate; aci în pântecele lui, se as- 

cunsseră cei mai bravi dintre Greci. Intr'acestu modu 

căqă 'Proia. Ecuba şi fiele sâle se luară captive, Priam 

fu uccissu inaintea altarăloru, și principii greci, cari 

nu căduseră în luptă, ca Patroclu , Aiace și Achile, se 

puseră pre calle ca se se intârme în patria loru. Acâstă 

înturnare se însemnă prin mari nefericivi. Unii periră 

pre mare; cei-l-alţi, ca Ulisse, fură multu timpn depăr- 

tati de casele loru bătuţi de vânturi contrarie; alții, ca 

Agamemnone, şi vedură, tronulu i sogiele loru oceupate 

şi luate de usurpatori şi ei deveniră victimele loru; uă 

mulțime din ei, în fine, fură nevoiţi dași căutâ uă patriă 

în regiuni depărtate, ca Diomede şi Idomeneu (1184)? 

Omeru a descrissu cu uă încântare divină, desi nu in 

tâte amanuntele, acestă espediţiune in Ihada (lupta e- 

roiloru în facia Troiei şi partea ce luară, dei) și în 0- 

dissea (aventurile lui Ulise la inturnare-i în patria sea 

Itaca). Pragmentele acestoru poemate, culesse din gura 

lui şi cântate de rapsodi in pieţiele cetâtiloru Greciloru» 

apoi transmise din generaţiune în generaţiune fură, in 

fine reunite intr'unu Corpu de, Pisistrate. 
| 

Cu resbellulu Troiei termină peri6da numită a timpu- 

riloru eroice ; atâtu de pline de fabule. Dar istoria. nu
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ne dă âncă, ci numai din cându în cându, câte-va fapte 
autentice. Analile regulate şi continue alle Greciloru in- 
cepu abia de la annulu 600 innainte de era nâstră. Pin'aci 
putemu insemnă puţine fapte importanţi : inturnarea E- 
raclidiloru in Peloponesu, emigraţiunile Greciloru in A- 
sia mindră, legislațiunea, lui Licurgu şi resbellele cu Mes- 
senii, dac acestea, din urmă sunt ammestecate cu lucruri 
miraculose. 

Cei optu-deci de anni, ce urmară după câderea, Troiei, 
fură plini de desbinâzi interne ce flăciră și resturnară 
vechiele case regali alle Pelopidiloru. Confederaţiunea 
generale a totoru popârăloru Greciei, ce i dedesse, pen- 
tru unu momentu, multă putere, se ruinâ. Atunci Do- 
rienii făcură invasiunea loru în Peloponesu , care sa nu- 
mitu și înturnarea Eraclidiloru, pentru că fiii lui Ercule, 
desposeduţi și depărtaţi de către Euristeu, reintrară cu 
triburile dorice pre cari le puseră în fruntea loru. In 
locu de a, atacă, precum făcusseră mai de multe ori în 
deșertu, pre la istmulu Corintului, ei trecură prin sînulu 
Corintului (1104), surprinseră Laconia, ce erâ fâră ap- 
părare, allungară pre Eolieni din Messena, şi pre Achei din 
Argolidea ; coprinseră, apoi, Corintulu , Megara, și mai 
târdiu merseră în contra, Atenei, unde aflasseră scăpare 
toți fugarii din Peloponesu. Unu oraclu promise victoria 
acellei părţi allu căria, rege va peri. Regele Atenei, Co- 
dru, pătrunse străvestitu în castrele inemiciloru , i pro- 
vocă şi fi ommnoritu (1045); Dorienii se retrasseră îndată 
şi intrară în Pelonesu. Ei împărțisseră în trei pârţi con- 
cistele loru și fundară trei case regali, în Argolidea, La- 
conia și Messena. 

COLONIELE GRECILORU INSTIPUTIUNILE CONMUNI 
SI RELIGIUNEA LORU. | 

In urma acestoru revoluțiuni sau strămutâri violinţi , 
provocate, mai allessu, de resbunârile Eraclidiloru, uă
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mulțime de colonie se stabiliră pre câstele Asiei Mindre. 

Etolienii trecusseră aci încă din annulu 1124 și fundasseră 

Smirna, Cume, Mitelena sau Metimna, în insula Lesbu, 
Abidulu, în ţinutulu Troei. Ionienii se stabiliră, către 1040, 

spre mâqiă-di de celle-l-alte, la Focea, care întinse com- 

merciulu seu pînă în Gallia; apoi, la Clazomena , la E- 

fezu, la Miletu; acesta avi cea mai mare putere com- 

merciale în vechime, după Tirulu şi Cartaginea, și ea sin- 

gură fundă trei cente de stabilimente, din cari celle mai 

principali sunt : Lampsaculu, pre Ellespontu, Sinope, A-" 

misulu , Trapezunta, pre câsta meridionale a Pontului 

Eussinu, Dioscuria, Panticapea, Olbia şi Odessulu (Varnâ ?), 

pre costa septentrionale ; Perintulu pre Propontidea, Se- . 

stulu, pre costa Ellespontului, Abderulu, la mâgiă-n6pte 

de Marea Egeă. Ei colonisară şi insula Cipru, Cicladele 

şi Eubea. Ioniienii cu Acheii merseră, în fine , în seclulu 

VIII-lea, de fundară Neapole, Sibare, Crotona, Regilu şi 

Locri în Italia, Nassulu, Leontilu, Catane şi 'Tauromenilu 

în Sicilia. Cume pretinded că originea ei datâă din 

secl. XI. 
o 

Doriienii se stabiliră, totu în acesși epochă cu Ionienii la 

estermitatea de mâdiă-di spre appusu a Asiei Min6re în 

insulele Coe şi Rodu, şi, pre continentele vecinu, în cetâ- 

ţile Alicarnasulu și Cnidulu. Alte colonie fundară Chal- 

cedonia, in Propontidea. Ei trămiseră colonie în marea 

Egeă, la Creta, la Melu, Tera, Pepareta, Sciru ; Egina, 

Citera și Corcira, și fundară în allu VIII-lea seclu, Po- 

tidea în Chalcidica; apoi, în Grecia Mare, Tarentulu E- 

raclea, Brindesi, şi» în Sicilia, Messina, Siracusa » Cama- 

rina, Selinuntele, Gela şi Agrigentulu. Colonie grece se 

stabiliră şi în Gallia, la Marsilia, care fundă singură mai 

multe comptusrie, Saguntulu în Ispania, Și Cirena în A- 

frica. Prin aceste nuoă stabilimente, Grecia nu numai că 

vedi reporturile sele commerciali îmmulținduse, dar chiaru
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şi relaţiunile scle politice crescându. Sparta, Atena, Co- 
rintulu avură în depărtare popâră amice de sângele loru, 

cari le învocară adessea protecțiunea. Atare fă Siracusa 
care ceru assistenţa Corintului îu timpulu lui Timoleone, 
și Atenienii și attraseră assupră-le ura marelui rege 
pentru că protegiară pre Ionienii din Asia Mindră. Ba 
chiaru şi pentru civilisaţiune coloniele nu contribuiră 
mai puginu de câtu metropolele loru; ea înflori la Mi- 
letu, Smirna, Rodu, Alessandria și Siracusa, cași la A- 
tena şi la Corintu. 

Celle mai importanți din aceste colonie, stabilite în 
locurile celle mai desfătătâre și mai favorabili alle lumii, 
fură celle din Asia-Mindră. Elle se inavuţiră, prospera- 
ră şi contribuiră forte multu Ia civilisațiunea, Greciei. 
Pre cându în Grecia vicţia intelectuale erâ suspensă de 
lucrarea cea grea a transformârii ei interne, aci, unde 
erâ, patria lui Omeru, părintele. civilisațiunii grece, ge- 

„niulu grecu se versă cu putere. Dar, la finitulu seclului 
VI-lea, consecințiele avuţiei şi contactulu cu voluptu6- 
sele cetâţi alle Orientului, colonii greci incepură a și 
perde calitâţile celle bune și a se preparâ pentru ser- 
vitute. Atunci, uă, putere straină, Persii, se întinde şi do- 
mină preste aceste cetâţi intelliginţi şi le sâcă sorgin-- 
țiele vieţiei. — Coloniele grece din Italia meridionale 
avură, assemenea, qille formâse, dar elle şi perdură pu- 
terile prin luptele loru între sine și, cându se presen- 
tară Romanii, nu le putură resiste. Coloniele grece, af- 
fară de Siracusa şi de Marsilia, erau în mare decăde- 
re, cându agiunse Grecia în peri6da cea mai străluci- 
târe a civilisaţiunii sâle. 

Cu tâtă respândirea sea de a lungulu țermuriloru Medi- 
teranei, marea familiă ellenică totuși conservă unitatea, sea 
naţionale prin communitatea, limbei, relgiunei şi suveni- 
riloru istorice, prin renumirea unoru oracli, ca cellu de
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la Delfi, unde mergeau toţi din tâte pâţile lumei grece, 

precumu și prin instituțiunile generali caa Amficţioniloru şi 

jocurile publice. Cea mai celebre din Amficţioni fă cea 

de la Delfi. Aci se adunau deputaţii a dou&-spre-dece po- 

poră grece ca se deliberedie assupra mariloru interessi 

commune, şi se decretedie pedepsele acelloru crimini ce 

se considerau că calcă religiunea și onorea Greciei. Din 

tote jocurile publice, unde cununa victoriei eră mai multu 

ambiţionată, fă la Olimpu, în Elida. Acestă solemnitate 

serviă de basă chronologiei grece. Uă olimpiadă coprin- 

dei spaciulu de patru anni ce despărţiă celebrarea a- 

cestoru jocuri. Prima olimpiadă începă la annulu 776 

înainte de era nâstră. 

Grecii, neputându se și dea sâma prin sciințiă de 

fenomenele naturei, făcură din elle divinitâţi. — Vântulu, 

aerulu, s6rele, oceanulu, riurile, selbele fură divinisate. 

lupiter, sau lioe, domnulu universului, eră âncă și aerulu 

care invelluiă tâtă creațiunea,; Apolline, deulu poesiei şi 

allu axţiloru, eră şi sorele ce lumină și incaldesce, pre 

cumi naiada eră sorgintea misteri6să ce petrunde şi 

curge din piâtră, şi totu de unadată deiția castă şi spa- 

ri6să care se ascundea în fundulu spelunceloru obscure. 

Assemenea, forţia, coragiulu, agerimea, formosetia, intel- 

ligintia deveniră și elle fiinţie divine pre cari le ado- 

vau spre a partecipă din calitâțile a căroru essențiă +) 

yepresentau elle. Imaginaţiunea populară, creându tâte 

aceste divinitâţi după forma omului, le dede, nu numai 

calitățile nâstre în gradulu cellu mai înaltu, dar și de- 

fectele, passiunile şi miseriele nâstre. 
_ 

Pre 16ngă deii cei mari. cari reşedeau, cumu gliceau 

preoţii loru in culmea cea mai înaltă a muntelui Olim- 

pu, Grecii mai aveau şi dei secundari, semidei şi eroi. 

Acestă religiune Ver câtu de pugină santitate morale 

Ă i a fă 
i irea, moravu- 

aveă, totuși a facuta multu pentru indulci
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riloru. Cântătorii cei mari, ca Orfeu și alţii, consacrându 
talentulu loru cerimonieloru religi6se, temperau, prin ar- 
moria loru, vendictele sangerâse şi respândeau prin ini- 
tiâţii loru avantagiele vieţiei morali. 

„VIII 

INSTITUTIUNILE POLITICE; LICURGU, 80- 
LONE, PISISTRATE, 

Pre cându Grecii esşiau în cotonie prin miile de porţi 
ce le deschisesse natura, uă revoluţiune internă se fă- 
ceă, care ne presintă unu faptu communu, mai în tote Sta- 
tele mici ce se formasseră în Grecia, adecă transforma- 
rea ce le ducesă dela monarchia, regiloru, fiii ai deiloru 
din timpurile eroice, precumii i descriă Omeru, la de- 
mocrația aratată de Erodotu și de Tucidide. Nobilii cari 
pretindeau și ei că descindu din dei, luară loculu regi- 
loru, şi voiră se trategie pre cei de giosu ca pre nisce 
suppuşi. Suppuşii acestia, la rândulu loru, făcânduse mai 
avuți şi mai intelligenți, credură că și potu face şi di- 
rigiă singuri affacerile loru; ei intreprinseră şi essecu- 
tară în contra oligarchiei, ceea, ce oligarchia făcusse în 
contra, regiloru. Dar întracâstă luptă ei și allesseră ca- 
petenie chiaru dintre nobili, cari, după victoriă, se făcu- 
Tă tirani: in unele părți prin forţiă sau surprindere, în 
altele cu consimţimântulu poporului, care le dede pute- 
rea ca se le dea şi ei ordinea și egalitatea. Acesti ti- 
xani trecură şi ei. Abusurile, violințiele produsseră uă 
revoluțiune nudă, de astă dată democratică. Atare este 
visția internă a Greciei de la resbellulu Troiei pină la 
resbellele medice, în decursu de mai multe secle : maj



66 

  

ântâiu regii, apoi aristocrația, în urmă titanii cari se r6- 

dimau pre classea appassată sau pre mercenari, în fine 

cetatea guvernânduse de sine; aici dându mai multă pute- 

re celloru avuţi, cari possedau proprietâţi, dincolo lăssându 

mai multă influinţiă poporului care viețiuesce din indus- 
triă şi din commerciu. Acâstă formă de gubernu preva- 

lâ în cea mai mare parte a Greciei cându Persii se a- 

runcară assupră-i; și, aceste instituțiuni libere, cumu 

dice Erodotu, o susținură se nu cagă în servitute, 

POSITIUNEA SL LEGISLATIUNEA SPARTEI, 

Laconia, allu căvia centru fă Sparta, eră situată 

pre uă valle strimtă, intre doi munți ce descindeau pină 

la mare ; erâ uz citadellă dispusă întrunu modu admi- 

rabile, atâtu spre a respinge invasiunea, câtu si spre a 

servi de retragere unui poporu bellicosu si totu de 

uă-dată prudentu, precumu erau Spartanii cari se sta- 

pilira pre rîpele Eurotei. Uă climă aspră și incons- 

tante, unu terrenu ingratu ce produceă numai prin multe 

sudori, minere de feru ce procurâ, arme , totulu pareă 

preparatu de natură intracestu locu inchisu spre a fa- 

vorisă desvoltarea si essercițiulu geniului Spartei. 5 

Impărţinduse locula coprinsu de Dorieni, cei doi fii ai 

lui Aristodemu, Euristene și Procle, avură Laconia. Ei 

fundară aci due case regali , cari, în decursu de mai 

multu de noue cente de anni, domniră împreună a85u- 

pra Spartei. Puginu se cunâsce din istoria Spartei în 

timpulu celloru dâue secle înainte de Licurgu. Se vede 

că Spartanii fiindu pugini la numeru, ȘI în midiloculu 

nui poporu ce nu emigrasse ca locuitorii din Argolidea 

şi Messena, căutau se stea, câ se ne esprimâniu aia, 

totu-de-a-una inarmați şi sub disciplină militară ca u 

armată în castre întruă țeră inemică. Dorieni, în adevnu, 

se strinseră în giurulu Spartei. Ei singuri formată sta-
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tulu; numai ei avură dreptulu de a luâ parte la adunâ- 
rile unde se făceau legile, și de a aspiră la fuucţiunile 
publice. Ca se nu aibă de a se teme de numeroșii loru sup- 
puşi, ei stabiliră uă ierarchiă în servitate. Sparta avu 
două classe de suppuși : în cetâţile neîntărite, deschise, 
pre Laconi, cari aveau numai drepturi curatu civili, şi, 
în câmpie, pre Iloţi sau servi legaţi de pământu; aces- 

stia erau dintre locuitorii cei vechi cari , încercânduse 
se scuture giugulu, fuseră învinşi și condemnaţi de a, pu- 
rurea se are, se secere şi chiaru se se bată une ori pen- 
tru domnii loru. Mai presusu de acâstă, poporaţiune, pre 
care 0 appăsâ unu giugu inegale, erau capii familieloru 
spartune toți egali, și formându vița domnit6re. 

Cu tâte acestea, acestă egaliiate tă pucinu câte pucinu 
sfărîmată. In timpulu lui Licurgu mai multe familie cu pu- 
tere se înălțasseră pre cându altele fusesseră, despoiate de 
locurile loru; de aci se născură turburâri cari împiedecară 
două secle avântulu puterii spartane. Unu omu întreprinse 
se puiă obstaclu acestei decadințe premature, dându uă pu- 
tere nucă moravuriloru celloru vechie; acesta este Licurgu. 
Veduva regelui Polidecte, fratele seu, i oferise mâna, sea 
cu tronulu Spartei, şi, dacă va, Voi, se ombre chiaru şi pre ne- 
potulu seu Carilau; ellu refusâ, Cei mari, întărîtaţi de înţe- 
lepciunea administrârii sâle în timpulu minoritâţii nepo- 
tului seu, lu forțară de ă se essiliâ. Ellu călători multu 
ca se studiedie legile celloru-l-alte popâră şi se înturnâ 
la Lacedemona, după uă lipsă de optu-spre-dece anni, cu 
poesiele lui Omeru. Pitia de: la Delfi susținu cu autori- 
tatea sea, religi6să reformele lui, pre cari Sparţanii le 
acceptară şi ei cu favore fiându sătui de desbinâri. Le- 
gile stle politice mânținură legamântulu aşedatu între 
Sparţani, ca poporu dominătoru, şi între Laconi, ca sup- 
puşi; elle regulară drepturile tronului împărţitu între 
doue familie regali; pre alle sena,tiulu compusu de dou-
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deci și optu de membri în etate de şi-deci de anni fie- 
care, cellu puginu; apoi, pre alle adunârii generali, care 
putea se ad6pte sau se reiepte propunerile făcute de 
senatu şi de regi ; în fine pre alle Eforiloru, funcţionari 
annuali iustituiți pote de Licurgu, dar a căroru putere 

dată de la uă epochă posteridră. Cei doi regi erau 
învestiți avendu dreptulu de ereditate, cu funcțiunile reli- 
giose, cu commandulu armateloru Şi cu priveghierea de* 

u se essecută decretele date de senatu, și approbate li- 

beru de adunarea poporului. Legile sâle, deși fârte în- 
semnătore, avură de scopu stabilirea egalității între toţi 

cetățenii. Spre a împlini acâsta, ellu împărți tâte locu- 
rile în trei-deci și noue de mii de părticelle: trei-deci 
de mii le dede Lacedemoneniloru şi nouă mii, Spartaniloru. 

Acâstă operațiune înfăcişiă mari dificultâți şi produsse 
uă turburare în care Licurgu se plăgi. Dar în fine esși 

bine. Celle noue mii de pârticelle alle Spartaniloru co- 

prindeau cea mai mare parte din Laconia, şi erau lo- 

curile celle mai fertili; Iloţii aveau se le muncâscă, 

Licurgu nu lăssâ ca ver una din aceste părticelle se tr6- 

că în possessiunea străiniloru. Ellu le consideră 6re- 

cum ca nisce feude militare nealienabili. Dar resbellulu, 

împucinându din ce în ce numerulu Spartaniloru, cari 

remăsesseră numai uă mie întimpulului Aristotele, averi 

forte mari se grupară în mâinile a puţine familie ; La- 

conii, din contră, putându se se lege cu străinii prin că- 

sătoriă, numerulu loru cresci, possessiunile loru scădu- 

ră. şi veni unu timpu cându erâ numai unu micu nu- 

meru de avuţi, și uă mulțime ne mărginită de scăpătați: 

de aci se născură revolte cari turburazră ultimile dille 

alle Spartei. Licurgu, ca se pâtă mânţine egalitatea, Pros- 

risse lussulu, monetele de auru şi de argintu, şi insti- 

unde domniă totu-de-una cea mal 

e uă-dată interdisse Spartani 

e 
tui messele publice, 

strinsă frugalitate. Totu d
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loru comerciulu, arţile şi literele, şi impuse. tutoru ce- 
tățeniloru acelleaşi esserciţie, pentru că propune unu 
singuru scopu intregei loru vieţi: de a face și a da, pa- 
triei soldați tari. Dup'acellași principiu se diresse şi e- 

„ ducaţiunea copiiloru, cari erau mai multu ai Statului de 
câtu ai părințiloru loru. Copillulu care se născes slutu 
se omoră, Esserciţiele violinţi, împuse chiaru și feteloru, 
le da, putere și supleță, si li se inspiră numai doue simţi- minte: respectulu pentru bătrâni și pentru lege, despre- 
țulu durerii și morţii. 

Sparta scăpându de împarechiâri prin acestă iegisla- țiune rigurâsă, termină  coprinderea Laconiei şi și arun- câ ochii assupra Peloponesului. Lupta, începă mai ântâiu cu Messenenii, unu tribu dorieu asşedatu spre resâritu de Taigetu. Dous resbelle se făcură; unulu de dou&- deci de anni (743—723), cellu l-altu de șepte-spre-gece (685—668). Eroulu cellui d'ântâiu fă ferocele Aristo- demu, care, spre a fi victoriosu, sacrifieă, pre fiia sea după preninţiele unui oraclu, și se sinucisse ca se nu v6dă umilința, poporului seu și luarea, Itomei, pre care 0 apperase dece anni. In cellu de allu doilea, Aristome- ne făcă bravure fabnlose. Nu numai că bătă pre Spar-- tani, dar și petrunse n6ptea în cetatea loru, şi suspinse de unu templu de alle loru unu trofeu. In deșertu poetulu Tirteu descâptâ coragiulu Spartaniloru prin poesiele sâle eroice. Aristomene, fiându prinsu și precipitatu de viu în Ceada, scăpă de aci Și reînnoiesce infestârile s6le celle cutedătâre. Invinsu în fine prin trădarea regelui Arca- 
dieniloru, federatulu seu, la bătaia Fossateloru, fi ne- nevoitu de a se retrage în muntele Ira „Şi se mai ap- părâ, unu-spre-dece anni. Căută se câdă în fine; Aris- 

„tomene. preferi essiliulu în loculu servituţii şi mâre cău- 
tându aliați. Câţi-va Meseneni se dusseră de fundară 
Zancle. în Sicilia (Messina) şi acei cari remaseră în Mes-
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ae eg area ţii, Por ea A cp 
uă-dată cu aceia cari i o ră, seră. un pi ortatea 
loru. Toţi inemicii Spartei i p sseră una cu libertatea 

denea parați de a se lu A ară pururea și pretotin- 
5 : ipta in contra ei. 

Acestu lungu resbellu și resultatele sâle ne arată de 
uă dată și constanția Spartei cându se aflâ în mare strira- 

torare, şi neputinţia ei de a face victoria fecundă pen- 
tru marirea sea : ea și immnlţiă numerulu selaviloru, însă 

acestia erau inemici nereconciliabili. 
După patru-deci de anni de la acestu resbellu cu 

Messenenii, Spartă attacâ şi suppuse pre Tegeaţi, cari 

o ţinusseră lungu timpu în frâu. La 547, răpesce de la 
Argieni mai multe locuri, şi apoi i ammenințiă de totu, 

foră însă se i potă subjugă. Regele ei Cleomene invase 

mai de multe ori în Attica; Egina și Citera i erau sup- 
puse. | 

Aşa, cându începură resbellele medice, Sparta domniă 

preste cea mai mare parte din Peloponesu, &ră partea 

cea l-altă i se plecă. Renumele seu se întinsesse de- 

parte, chiaru în Asia. Cresu vreă se se federedie cu ea, 

ca cu cellu mai de frunte poporu allu Greciei. Moravu- 

rile Spartaniloru celle austere, disciplina cea preste na- 

tura umană de aspră la care ei se suppuseră, calitâțile 

loru celle mari militare şi patriotismulu loru cellu in- 

focatu i vidicasseră la acestu puntu inaltu de mărire: 

De aceea multe poporă le invocă protecţiunea şi le ce- 

reâ agiutâre. Chiaru Atena întinse mâna. 

Acestă supremaţiă însă fă efemeră, că-ci resbellele 

medice aveau se înalţie poporulu atenianu la primulu 

rangu, ca unulu care va representâ mai bine și va ap- 

pără cu mai multă gloriă patria commună. Sparta va re- 

man6 şi va fi vedută, ceea ce eră, în realitate, afară de 

practica unoru virtuți, numai uă machină de resbellu şi
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unu instrumentu de destrucțiune pentru Grecia, caşi pen- 
tru sine însăși, 

POsSITIUNEA ATENEI SI LEGISLATIUNEA LUI SOLONE. 

Attica este uă țerră mică ce se întinde ca uă penin- 
sule în mare și din celle mai bine -dispusse. 'Terrenulu 
ei produceâ puginu fiindu mai multu petrosu, dar aves 
minerele de marmură alle Pentelicului și de argintu alle 
Laurionului, și âncă, ceea ce este mai presusu de ver 
ce avuțiă, geniulu populatiunii ei. Centrulu ei, Atena, 
erâ bine situată la pollele munțiloru stincoşi şi aveă, 
trei porturi mari. Aci se concentră ttă vicţia Atticei, 
și deveni cu dreptate cea mai celebre în istoria spi- 
ritului umanu, pentru că în ea se desbătură tâte doe- 
trimele, se trattară tote afacerile lumii, se limpegiră și se 
măriră tâte arţile. | 

Attica, prin posiţiunea sea, devenindu loculu de refu- 
giu allu totoru poprăloru allungate de invasiuni, sân- 
gele atenianu fă unu ammestecu din tâte viţiele ellenice, 
şi Teseu este fondatorulu unitâţii ateniane. Dar aci, de. 
timpuriu , cași la Roma, se formă uă, aristocraţiă de 
proprietari. Ea desfiintiâ, la mârtea lui Cedru (1045), mo- 
narchia și stabili archontatulu perpetuu, ce se făci decen- 
nale în 752, annuale în 683, și împărțitu în urmă între dece 
funcţionari. Acestu gubernu atâtu de împărțitunu pută înfrâ- 
nă escessele familiei aristocrate a Eupatridiloru, nici comba- 
te proiectele ambiţioșiloru. Dracone se încercă în deșertu, la 
624, a da legi patriei s€le. Acâstă legislațiune pre aspră, 
ce pedepsiă cu morte ori-ce abatere, nu fi approbată și dis- 
cordiele, turburârile începură. Cilone voi se profite ca, 
se puiă mâna pre putere (612), dar fă învinsu şi părti- 
nitorii sei periră înjunghiați înaintea altarului Eumeni- 
deloru, Uă pestilență veni de crescă spaima. Epimenide,
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chiematu din Creta, puse de se făcură sacrificie espiă- 
tore şi essortâ pre Atenieni de a ascultă de înţelleptele 
consilie alle unuia dintre ei. Solone erâ celebre degiă prin 
poesiele sâle și mai allesu prin recoprinderea Salaminei 
și âncă prin partea, ce luasse la resbellulu sacru în contra 
Criseeniloru. Ellu fă dară însărcinatu, la 594, de a re-. 
formă legile şi constituţiunea. Incepi cu facilitarea plâ- 
ţii datorieloru şi cu liberarea debitoriloru, dar refusâ, 
împărțirea locuriloru de arătură cerută de cei scăpătaţi. 
In mintea sea medită se desfiinţedie uă aristocraţiă a- 

păssătore fâră însă de a stabili uă democraţiă pură. Im- 
parți poporulu în patru classe. după avere. Ca se aibă 

dreptu cine-va, de a intră în cea dântâiu, căută se pos- 
s6dă unu venitu de 500 medimne (430 lei nuoi.), în cea - 

de a doua, de 400, în cea de a treia, de 300; aceia 

cari aveau unu venitu mai micu se numeau Teţi. Nu- 

mai cetăţenii din celle trei classi puteau se occupe 
funcțiuni publice; dar toți aveau dreptulu de a assiste 

Ja adunările poporului și de a se allege judecători. Cei 

nude archonți erau diregătorii supremi ai Statului, fră, 

se pâtă occupă funcțiuni militare. Senatulu eră compusu 

de patru cente de membri alleşi prin sorți, din celle trei 

classi primare, şi puşi la uă încercare aspră; Ver-ce pro- 

punere câtre poporu căută mai ântâiu se fie discutată 

de senatu. — Poporulu confirmă legile, numi în func 

ţiuni, deliberă assupra affaceriloru Statului și &mpleă 
Areopa- 

tribunalile ca se judece processele celle mari. copa 

gulu, compusu de archonţi esșiţi din diregătoriă, eră tri- 

bunalulu supremu pentru causele capitali; veghiă aSSU- 

pra magistrațiloru, ba âncă puteâ se anullegie celle sta- 

tuite de poporu. Acâstă constituțiune eră așiă dară unu 

amestecu abile de aristocrațiă și democrațiă, unde în- 

teressile publice erau administrate numai de cetăţenii 

cei luminaţi. În legile sele civili, Solone încoragiă lu



73 

  

rea și nu sacrifică nici-de-cumu, ca Licurgu, pre omu ce- 
tățenului, nici morala, politicei. | 

Acestă coastituțiune umană axe, din ce în ce totu mai 
multu, se se desvdlte și se se melioredie, prin dispo- 
siţiunile eiatâtu de bine prevedute, însă totu de una 
sub lucrarea unei cugetâri liberali. Aristocraţia se con- 
fundă în cetate și tâte distincțiunele între classe se 
stergu sub influinția intelliginte şi salutară a conduc- 
toriloru sei. 

Am6rea, de democrațiă și de libertate ce inspiră ea, unită cu caracterulu simpaticu allu Atenieniloru, au fă- cutu pre Atena se fiă amată în Grecia și totu de uă dată tare prin simpatia, popârăloru. 

PISISTRATE ȘI FII SEI 

Solone după ce dede şi applicâ, legile, se depărtâ, ca Liurgu, şi se dusse se consulte înțellepciunea b&trâne- loru naţiouni alle Orientului. Cându se înturnă, în 565, vEdă că Atena își dedese unu domnu. In lipsa sea, în adeveru, partitele ce ellu creduse căle a stinsu crăşi se aretasseră, și din nuoele loru lupte eșisse tirania lui Pisistrate. Acesta foră a desființă constituţiunea, sciă, ca favoritu al lu poporului şi ca capu allu democraţiei, se aibă în cetate uă influință care precumpăni și eclipsi pre 
a magistraţiloru; tirania, sea, altă minte, eră dulce fâră 
violință şi amică, a littereloru și a arţiloru. Plângânduse 
că ar fi voitu unii se'[u ombre, Pisistrate, la 560, că- petă dreptulu de a ţină uă câtă de militari ca custodi . 
ai sei; allungatu apoi din cetate, în 554, fo chiematu 
după şâsse-anni de către capulu partitului Eupatridiloru, 
Megache, pre a cârui fiă o depunse, și care'lii essilă 
€răşi In 547; ellu se întorse după dece anni, dar de astă 
dată ţină puterea pin la mârtea, sea, şi onorâ, dacă nu 

3
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legitimă, usurparea sea printr'uă administrațiune abile 

şi prosperitore. 

Cei doi fii ai lui, Iparcu şilpia, i successeră (528) şi 

gubernară împreună ; dar Iparcu, cădându, la 514, în diua 
celebrării panateneeloru de pumnalulu lui Armodiu şi allu 

lui Aristogitone, cari lu uccisseră spre a spală uă insultă. 
Ipia se făcu unu tiranu crudele și uccise în torture pre 

Armodiu. Atenienii redicară statue ambiloru amici pen- 

tru că le dedesseră egalitatea și libertate.—La Greci şi 

la Romani omorulu acelluia care usurpâ puterea într'uă 

cetate liberă nu se considerâ de crimă. — Atunci Atena 

şi ia aventulu de libertate pentru binele Greciei. 

Familia Alemeonidiloru, cea poterosă, care fugisse din A- 

tena. credu acâstă occasiune favorabile spre a vesturnă pre 

ultimulu dintre Pisistatidi. Ea trasse în parte-i pre Pitia de 

la Delfi care determină pre Spartani dea o susţine. Agiutaţi 

dară de uă armată dorică, ei reintrară în Atena și constrin- 

seră pre Ipia de a fugi la Persi (510). Atena fî salvată, dar 

cădă din nuou în cerți intestine. Clistene și Isagora, unulu 

capuallu poporului şi cellu-l-altu allu celloru mari, se pro- 

scriu pre rondu unulu pre altulu. Cellu Wântâiu în fine învin- 

ge cu tote agiut6rele ce dede Sparta emulului seu; și, ca se 

recompensedie pre poporu pentru că Îi a susținatu, făcă 

constituţiunea mai democratică, şi stabili ostracismulu, 

usanță ce constă în essilierea pretru dece anni, ca pe- 

riculosu în acellu momentu cetâţii, pre cetăţianulu acella 

allu cârui nume esși la votare inserissu cellu puginu pre 

e. Dâmnă preste Eubea, Chersonesulu 

sula Lemnu, coprinse de Milţiade, Ate- 

4 putere maritimă înfricoşată: ca se 

Temistoclu puse de se con- 

produssulu minereloru de 

şâsse mii de scoie 

Traciei și preste în 

nă deveni acumu u 

i mai mărâscă forțele ei, 

struiră două cente de nâvi cu 

argintu alle Laurionului. 

Po
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IX 

RESBELLELE MEDICE. — OMENIRI CEI 
MARI AI ATENEI; PERICLE. 

RESBELLELE MEDICB 

Dariu făcusse espediţiunea sea în Sciţia şi suppuses- 
se Tracia. Grecii nu prevădusseră că acestu ammenin- 
țatoriu vecinu, care se așiegiă atâtn de apprâpe 'de ei, 
are se fiă neappăratu tentatu de a pune mâna și pre 
țerra loru, cându unu micu evenimentu neasceptatu a» 
prinse lupta, între ei. 

Grecii din Asia, suppuși ai Persiloru, se încercară de 
a-și recuperă libertatea, loru, și Miletulu, coloniă a Ate- 
nei, fiându centrulu resculârii, trămise se câră de la me- 
tropolea ei agiutoru, pentru că Sparta nu voisse a-i dă, 
Atena dede câte-va, vase şi unu corpu de armată, care, 
desbărcându, contribui la coprinderea şi la incendiulu Sar- 
deei (500). Uă învingere ce pățiră Atenienii, la înturna- 
rea loru din acestă, espediţiune, i desgustă de acestu 
resbellu, şi t6tă greutatea luptei cădă numai pre Lonieni, 
cari fură învinși într'uă luptă navale. După ce Miletulu 
fi luatu, şi tâte cetâţile grece puse Grăşi sub giugu, uă 
armată persică sub comandulu lui Mardoniu, trecă în 
Europa ; dar flota fi sfârimată de uă tempestate lângă 
muntele Atu, și armata de uscatu sufferi mari perderi 
în Tracia. Mardoniu se retrasse în Asia. Uă a doua, es- 
pediţiune, condussă de Date şi Artaferne, se îndreptâ pre 
mare p'intre Ciclade, cari se suppuseră, şi apoi desbăr- 
câ unu centu de mii de Perşi la Maratone, unde dece mii 
de Atenieni şi una miie de Plateeni, commandaţi de Mil- 
tiade, salvară prin coragiulu loru eroicu patria, libertatea 
şi civilisaţiunea lumii, (490). Ipia cadă pre câmpulu de bă-
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taiă, și flota persică încercâ în deșertu se surprindă A- 
tena, după care apoi se întârse cu rușine în Asia. En- 
tusiasmulu Atenieniloru fă nemărginitu pentru acesta di 
marc, şi, de atunci, caracterulu loru crescându, ei deve- 

niră unu poporu mare, capabile, prin încrederea ce avă 
în sine, de a cutedă şi de a sufteri totu. Miltiade, vo- 
indu se continue victoria mai departe, merse cu flota 

ca se pedepsâscă pre insularii Cicladeloru, pentru sup- 

punerea loru la Persi, şi totu de uă dată se assecure A- 

tenci dominatiunea mării Ekgeă; dar, intâmpinandu multă 

resistență, la insula Paros, fi nevoitu de a se retrage. 

Din causa acesta ellu fi accusatu şi aruncatu în carcere, 

unde muri de plagele capetate în resbellu. Atenienii es- 
piară mai târdiu acâstă ingratitudine prin laudele şi o- 

norile publice ce addusseră memoriei lui. 

Atena nu remase fOră conductoru şi Temisteclu i luâ 

loculu în amrea poporului. Ellu avendn multă ambiţiu- 

ne, voi şi făcu, satisfacându o, ca ea se fiă şi legiti- 

mă. Diceă, neincetatu că taofeele lui Milţiade nu lu las- 

să se dormă. Politica fă studiulu seu de predilecţiune. 

In lupta cu Persii ellu intrasse în armată, și la mârtea 

lui Milţiade erâ, cu totu dreptulu, prin consiliele şi fap- 

tele scle, rivalulu înțelleptului Aristide. Ostracismulu cur- 

mă în favârea lui 'Temistoclu, şi prin intrigile lui, acestă 

rivalitate ce ar fi pututu se fiă funestă republicei, și e- 

siliulu lui Aristide lăssă pre emululu seu în fruntea po- 

edendu că Persii au se mat rein- 

loru assupra Greciei, consiliâ pre 

atenieni, şi adoperă tâte sorgințile de .care dispune A- 

tena, spre a cresce flota, care, fiindu bine proveți i 

deprinsă, fă salutea Greciei în nuoulu resbellu cu erai 

Dariu nu puteă se se împace cu rușinea de a V - 

vinsu de unu poporu micu ca Grecii, câri; pin la 1 NI 

ratonu, nici că cutedau se se uite în ochii Persiloru. 

porului atenianu. Prev 

ngiască intreprinderea
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preparative se făceau din nuou în contra independinţiei 
Greciei ; dar rescullarea Egipteniloru făcă pre Dariu se 
mai ammâne vendicta ce coceă. . 

Sersc, care urmă după Dariu (485), se occupâ, în cei 
dântâiu anni ai domnirii lui, se pună sub giugu Crăși 
Egiptulu ; după aceea frementă totu imperiulu numai ca 
se termine preparativele de invasiune. Intruni mai multu 
de unu milionu de 6meni și una mie doue cente de nâvi,: 
cu cari purcesse assupra Greciei. Serse, după sistemulu 
orientale, pâte ca, vreâ, suppunandu Grecia, so despopo- 
rede şi apoi s'o colonisede, transplantându poporale. Ce 
insemnă în ochii sei resistinţa unoru cetâți cerbicâse, 
cându duceă după sine turme intregi de popâră? Insă 
aceste mulțimi erau condusse cu biciulu, pre cându Grecii 
aveau sentimentulu datoriei loru pentru patriă, libertate, in- 
dependintă. Serse rideâ candu i se spuneă călegea comman- 
dă Spartaniloru sau se invingă sau se mâră. Agiungându dela 
Suza la Abidu, trec marea, pre ua punte, şi ca se pedepsâs- 
că muntele Atu, precumu diceâ, ellu, puse de sapară unu ca- 
nale, pentru că eră periculosu dea lu incongiurâ pre mare 
cu flota. Tracia, Macedonia şi Tessalia, inundate. de ar- 
matele sâle, se suppuseră,, şi nu întîmpină resistenţă 
pină la Termopile. 

Grecii, intruniți la istmulu Corintului, deliberau assu- 
pra mesuriloru ce căntau se ia pentru appărare ; ei ab- 
jurau inimiciţiele dintre dinşii şi trămiteau in tâte păr- 
ţile pentru agiutâre; şi, cu tâta posițiunea loru cea plină 
de pericle, respinseră agiutorulu ce le offeriă Gelone, 
tiranulu Siracusei, care cereă commandulu ca preţiu allu 
acestei federațiuni. Unele insule grece, Creta, şi Corcira, 
se tinură la uă parte; Teba, care se suppnse servituţii 
la cea dântâiu propunere ce i făcură, se umplă de in- 
famiă si Grecia, nu i o iertă nici uă dată. 

Strimtulu passu, numitu Termopilele , care erâ unica
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portă a Greciei pre nscatu, deveni teatrulu unei scene 
sângerose, pre care Erodotu a deseriss'o cu uă simpli- 

citate sublime. Regele Leonida, care fă trămissu aci, cu 

trei cente de Spartani şi cu câţi-va Tespiani, infrenă şi 
respinse mai multe dille puterea persană. Numai trăda- 
rea puteă, să termine acâsta luptă eroică: Efialtu aretâ 
Pessiloru uă calle necunoscută, pre unde veniră de ap- 
pucară de la spete pre acesti eroi. Spartanii, fideli le- 

giloru loru militare, nu voiră a se retrage, ci atacară și 

petrunseră, in midiloculu Persiloru, unde muriră cu glo- 

riă. Destinele celle mari alle Greciei nu puteau fi in- 

tunu modu mai gloriosu anunciate. Inemicii, trecendu 

atunci strimtârea, se versară assupra Greciei centrale și 

Atticei, si Serse intră in Atena, credându că resbellulu 

este terminatu. Dar poporațiunea Atenei eră tâtă în 

nâvi. Pitia, după idea sugerită şi apoi interpretată de 

'Pemistoclu, consiliasse acesta. Flota grâcă,in numeru cu 

totulu inferi6ră , se pusesse la Artemisiu , spre mâdiă- 

nâpte de Eubea, ca se inchidă numerdsei flote persane 

intrarea in appele Greciei; dar, după Termopile, se dede 

in derâtu pînă la Salamina. Temistoclu facă totu ce pută 

de a ţin pre Greci intacestu locu favorabile , casi Ter- 

mopilele : ei erau nedeterminaţi şi voiau se se retragă la 

istmulu Corintului. Consiliulu capiloru chiaru decisesseră 

retragerea, și nimicu nui ar fi ținut aci aftară de geniulu 

lui 'Temistoclu. Totu ellu decise “și pre Serse de a atacă 

atunci, făcândulu se crâqă că va termină lupta printe uă 

bataliă navale. Flota persană fă nevoită de a se indessă, 

in acellu passu de mare, pre cându vallurile impin- 

geau năvile unele intraltele. Atâtu erau de desse in 

câtu cea mai mică desordine le adduceă mare râu , pre 

cându flota grâcă, facându evolutiunile ei liberu, putu se 

destrugă acea multime confusă de năvl. Coragiulu şi € 

tusiasmulu de uă parte, temerea şi turburarea de alta
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assecurară victoria Greciloru, şi, dificultatea de a fugi din 

strimtâre, făcă ca victoria se fiă sângerâsă. Regele cellu 
mare vedi, din inălțimea tronului ce şi construisse pre 
țermuri catastrofa, flotei sele (480). Ellu trecă inderâtu 
Ellespontulu ca fugaru , pre unde cu şesse luni inainte 
venisse ca, concistatoru. 'Totulu in acâstă luptă ne face 
se ne ammintimu că civilisațiunea şi barbaria sunt una 

“În fagia, cellei l-alte, şi că ceea ce se desbătes prin ar- 
me este causa omenirii intregi. 

Cu tâte acestea periclulu nu trecusse de totu. Trei 
cente de mii de Persi, cei mai de frunte din mulțimea 
lui Serse, remaseră cu Mardaniu in Tessalia, Sparta, in 
acesta, circonstanța se aretâ, casi mai inainte, grea de a 
intră in luptă; ea, căută se fiă mai zel6să, pentru că a- 
cumu infanteria aveâ se decidă despre sârtea resbellu- 
lui. Pre cându Spartanii celebrau serbatorile loru reli- 
gi6se, Atena fă din nuou invasă şi ruinată. Din Atica, 
devastată, Mandoniu treci in Beoţia şi se așegiă intr'unu 
castramentu intăritu. Atunci armata, Peloponesului sub 
comandulu lui Pansania treci istmulu, și se uni cu ar- 
mata ateniană, sub allu lui Aristide, desbărcată din navi, 
Şi formară unu centu de mii de ostași. Persii mai fură 
agiutaţi de cinci-deci de mii Greci, Tessalieni şi Beo- 
tieni, trădători ai causei commune. La Platea, Mardoniu 
fă invinsu și se făci unu marce macellu. Aci, in câm- 
pulu de bataiă, se formă uă ligă intre Greci, şi deii fu- 
Tă invocaţi ca martori ai giurăminteloru loru; dar cari 
voru fi pr6 indată uitate. 

Totu in acea di restulu flotei persice eră incendiată 
la Micale, după uă Dătăliă făcută pre câstele mârii de 
Grecii desbareaţi sub Santipu atenianulu. (479). In îne; 
chiaru in (iua bataliei dela Salamina, Gelone allu Sira- 
cusei, băteâ uă armată a Cartaginei ce ficusse causă cu 
Persii. Viţa, ellenică eră pretotindenea victori6să. Atari
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victorie repurtate una, după alta păreau unu ce miracu- 
losu, și Grecii se essaltară de sentimentulu puterii loru 
şi de unu viitoru mărețu. Conţinentele europeanu erâ 
acumu curățitu de barbari şi marea, remâindu liberă, A- 
tena deveni dâmna ei. 

PUTEREA ATENEI; OMENII EI CEI MARI. 

Onbrea resistinței în contra invasiunii persice se cu- 

venii mai multu Atenei. Singură ea învinsesse la Mara- 

tone cu Milţiade; la Salaminea, Temistoclu încatenă vic- 

toria constringându pre Grecii federaţi se învingă fOră 

voia loru. Gloria de la Micale eră mai totă a sea, și îa- 

părțisse pre cea de la Platea. Sparta se glorifică numai 

cu nemuritorulu dar nefolositorulu devotamentu allu lui 

Leonida. Trădarea regelui Pausania, pre care Eforii lu 

trămisesseră în Tracia ca se se6ță de acollo președele 

persice, și care apoi tractâ în secretu cu Serse, des- 

gustâ, cu totulu pre Sparta de acestu resbellu. Atena, 

remâindu singură în fruntea sociloru, apucâ cu coragiu 

olulu de adversară a marelui rege. Ea luă acum offen- 

siva, şi cerendu apoi, de la federaţi, în locu de soldați 

numai vase și bani, continuâ lupta în numele Greciei, 

dar numai pre s6ma şi pentru fortuna sea. Suppuse Am- 

i uă parte din Tracia, unde trămise (lece mii de 

coloni, Și proiectâ, se liberede pre Grecii asiatici. Cimo- 

ne repurtă totu într'uă di două victorie pre uscatu și 

pre mare, lângă ţermurile Erimedontelui (466), ce asse- 

curară Atenei imperiulu mârii; apoi coprindendu Cher- 

sonesulu Traciei, răpi Persiloru cheia Europei. 

Artaserse Mână-lungă, urcânduse pre tron, la „o 

vei rușinea imperiului crescându și mal multu. Uă aa 

revoltă a Egipteniloru, sub Inaru, ammenință monarchi 

de uă desmembrare prematură. Atenienii, de a pururea 

fipole ș
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aventuroși, susținură cu mână armată pre rebelli, cari 
resistetteră șâpte anni (463—456). Essilulu lui Cimone, 
allungatu din patria sea prin ostracismu, și apoi rivali- 
tatea, dintre Sparta și Atena, ce provocâ primulu res- 
bellu între celle două republice şi sogii loru, dederă Gre- 
câre repaosu Persiloru. Dar Cimone, rechiămatu în pa- triă, împăcâ, pre Sparta cu Atena, şi reîncepă îndată os- tilitâţile în contra Persiloru. Altă victoriă duplă pre us- catu și pre apă, lOngă Cipru și pre câstele Asiei, ter- mină cu gloriă cariera sea militară și resbellele medice. Regele cellu mare, vedenduse ammenințatu chiar în Sta- tele s6le, subscrisse unu tractatu ruşinosu prin care re- cunosceă libertatea Greciloru asiatici şi se obligă de a nu mai trămite flotele sâle în marea ligeă, şi de a nu lăss, armatele sâle a se apropiă mai multu de trei dille calle de ţermuri (449). Cimone muri în medliloculu tri- umfului seu. 

| In acâstă luptă Atena fusesse de minune servită de bărbaţii cei mari cari urmară unulu după altulu fâră in- trerumpere, atâtu în commandulu armateloru câtu Şi în administraţiune : Milțiade, eroulu de la Maratone; Te- mistocle, care împreună, atâtu de desu astuția și cura- giulu, şi care, fiindu essilatu, se dusse de ceri ospitali- tatea de la Persi, unde muri. Avistide mai justu, mai sinceru, care servi pre Atena atâtu cu virtutea câtu şi cu valinţa, sea, inspirându confederaţiloru încrederea de ai dă năvile şi tesaurulu loru, și care apoi muri foră se aibă cu ce se se îmmormântege, lăssându Statului a- tâtu grija de a face spesele acestea; câtu și de a dotă pe fiia sea, după ce a administratu finanţele celle mai avute cari au fostu in lume ; Cimone, fiiulu lui. Milţia- de, unu erou mai mare de câtu părintele seu, care avă numai uă cugetare: de a uni prin legăture fraterne pre toţi Grecii şi de a se luptă toră repaosu în contra Per-
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siloru ca se resbune arderea Atenei şi derîmarea, tem- 
pleluru ci. Pre Iongă aceste persâne illustre caută se 
punemu şi poporulu atenianu ; unu poporu inteliieentu 

passtonntu, şi scâmbătoru, care la nevoiă a avutu chiavu 

constanția romani ; care a făcutu greșelli, fâră dubiu 
dar pre cari le a rescumperatu prin capetele de operă 

ce a inspiratu și prin essemple mari. Acea mulțime ele- 

gante şi spirituale, curidsă de arte, de sciinţiă, de poe- 

sia care a datu lumii pre Eschilu, Sofocle şi Euripidu, 
pre Fidia şi Aristofanu, pre Socrate şi Platone, cari au 

se pledede pentru ellu în facia posteritâţii. In acestu 

poporu abia erau distincţiuni de fortună, maică nu erau 

de locu prin educaţiune, fiindu aceași pentru toţi; ellu 

nu pareă a fi unu poporu, ci mai multu uă aristocrațiă 

populară ; şi înălțatu la acellu puntu de marire prin ge- 

niulu seu, resultatulu posițiunii sele geografice şi allu is- 

toriei lui, şi prin instituțiunile celle mai umane, celle 

mai adeveratu liberali ce a a avutu lumea antică. 

PERICLE 

Mai presusu de toţi acesti Gmeni numeroşi cari se in- 

dessau între murii Atenei şi în fruntea loru merită se 

punemu pre Pericle. Nascutu la 494, ellu eră nepotu de 

namă allu lui Clistene, și fiiu allu lui Santipu, vin- 
pre ! 

gătorulu de la Micale. Spuindu-i-se că are assemănare 

nu voi se ia parte lungu timpu la afiace- 

Despre nascere căutâ se fiă cu cei mari, 

a se pune în fiuntea partitului po- 

avu. Prin demnitatea vieţei sâle şi prin servițiele ce 

neralu sau strategu annuale, essercită în A- 

şi ceea ce face on6re capu- 

ă nu s'a vedutu la 

ată prin medie a- 

cu Pisistrate, 

vile publice. 

ellu însă preferi de 

pul 

facu ca ge 

tena uă influințiă suverană; 

lui şi poporului este, că nici uă dat 

Atena uă putere meritată și conserY
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tâtu de curate. Inemitcii sei lu numiau Olimpiculu, și a- 
aveau dreptate ; pentru că ellu dirigiă şi conţineâ cu 
multă intellepțiune acestu poporu allessu, combatându-i 
passiunile relle şi desvoltându-i pre celle bune. 

Atena, aveă atunci unu imperiu mare și dominațiunea 
ei eră legitimă, pentru că singură cugetasse şi luasse 
mesuri, după ce barbarii fură respinși din Grecia, de a 
preveni uă nudă invasiune. Acâstă dominaţiune procură 
securitatea măriloru, incuragiă industria şi comertiulu, 
respandei și facilită viâţia cea bună, şi provocă intelli- gentia: este epocha cea mai fericită pentru Grecia și cea mai splendidă a lumii. Intr'adeveru că nu este sin- gură Atena în Grecia. Toţi Grecii lucredă și cugetă, dar totulu se simte attrassu şi se scurge la dânsa, geniulu, ca fortuna, şi puterea. Ea este focarulu care coprinde şi concentregă ragiele risipite, spre-a le intârce apoi lumii cu uă lumină strălucitâre. La acâsta contribui multu Pe- ricle. Ellu vre ca Atena, se nu fiă numai cu putere ci 

și glori6să, se aibă și uă putere intellectuale. Prin au- toritatea sea morale se informoseţiâ, cu monumente mag- 
nefice şi se decoră cu capetele de operă produsse de Fidia, Ictinu, Mnesicle, Zeusse, Parasiu. . Pentru mântinerea imperiului atenianu, fundâ mai mul- 
te colonie, cari nu mai fură, ca celle de mai inainte, 
stabil'mente sau cetăți independinți de mama loru pa- 
(ziă, ci fortereție sau președie ce țineau locurile unde 
se stabiliau în suppunere pentru Atena. Totu pentru a- 
cestu scopu avi uă politică moderată cu soţii în timpu 
de pace, âră în timpu de resbnilu cu ei, i atacă cu e- 
nergiă. Dar tote aceste lucrâri adini abili fură intrerupte 
şi ruinate prin resbellulu cellu mai inverșunatu ce er- 
rupse între Greci. 
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RESBELLULU PELOPONESULUIL. — PRE , „— PON- 
DERANI IA SPARTEI. — GRECII IN ASIA. PU. 
TEREA TEBEI, EPAMINONDA SI PELOPIDA. 

RESBELLULU PELOPONESULUI (431-—404) 

Grecia infioreâ, calmă și prosperă, sub uă deminațiu- 

ne curată de or ce violințiă, cându Sparta începă res- 

bellulu fatale allu Peloponesului. 

Federaţii faticaţi de atâtea lupte se învoisseră, după 

cumu cerusse Atena, sei dea, în locu de unu contin- 

gentu de soldaţi, uă contribuţiune în bani. Ei agiunseră 

n fi ca nisce tributari, pentru, că se desveţară de usulu 

armeloru, ne mai luându parte in resbellu, și pentru că 

aurulu ce da ei pentru susţinerea resbellului se adoperă 

mai cu snă ca se decorede Atena cu monumente ne- 

muritâre. De aceea ei se arrătară cu plângeri ; însă fură 

şi federaţii atunci recurseră cu ru- 

6să de gloria sea şi de puterea 

e nesimţite de a formă uă ligă 

a puteri se se oppuiă puterii ce- 

tăţiloru maritime și insulariloru suppuşi Atenieniloru. An- 

că din annulu 457 resbellulu errupse. Cimone lu curmă, 

dar ostilitățile reîncepură îndată. Pericle, co- 

a și Megara, doriă pacea; Sparta stipulă, 

tiţiu de trei-deci de anni, ce ţină însă 

eschidânduse resbellu, la 436, 

pentru Epidamnu, Atena agiută 

cu asprime înnecate, 

găminte la Sparta. Gel 

Atenei, Sparta lucră pr 

continentale cu alle cări 

prin pace, 

prinându Tube 

la 445, unu armis 

numai patru-spre-dece. D 

între Corintu şi Corcira, 

colonia în contra metropolei ei. 

coloniă a Corintului, dar federată cu Atena, întinse res- 

bellulu pînă la marginile Macedoniei (432). Corintienii 

Defecţiunea Potidei, altă 

+4
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cerură atunci agiutorulu Spartei, și Tebanii mergându 
assupra Plateei, totu federată cu Atena, completară de 
totu rumperea pâcii între celle doue popâră (431). 

Lupta mai ântâiu constette numai în depredâri de a- 
mendou pârţile : Spartanii veniau în fiă-care annu de 
predau Attica, și flota Ateniană mergeă în fiă-care vâră 
de infestâ câstele Peloponesului. Din nefericire, după trei 
anni de resbellu, uă pestilență mare seceră poporaţiunea, 
grupată în Atena. Chiaru şi Pericle fă smulsu dintre cei 
vii de acestu flagelu, şi nisce demagogi, incapabili de a 
dirige mulţimea, luară loculu unicului barbatu care 
puteă, moralisând'o, s*o conducă (429). Cleone, noulu fa- 
voritu allu mulţimii, lăssâ cursu liberu passiuniloru po- 
pulare: şi, la 427, în urma revoltei Mitilenei, se vedă 
unu poporu condemnându la mârte pre altulu. U& mie 
din cei resculați periră. De la 429 pînă la 426 succes- 
sele resbellului se precumpăniră; dacă Beoţienii dert- 
mară Platea, Potidea fi luată de Atenieni. La 424, vic- 
toriele lui Brasida, care intră, în Amfipole, păreau a da 
Lacedemoniei triumfulu; dar Demostene copriude Pilulu, 
chiamă, de aci pre Iloţi la, libertate şi patru cente dou&- 
deci de Spartani, închiși în Sfacteria, voindu se reco- 
prindă Pilulu, fură impresuraţi în acestu locu şi prinşi. 
Corintienii, Beoţienii, Megarienii, fură bătuţi. Dar Şi A- 
tenienii sufleriră uă infrângere la Deliu, și Cleone fă 
uccisu în fagia Potidei; Brasida cădă și ellu în aceeaşi 
luptă. Atunci părtinitorii pâcii esșiră la lumină (421) și 
Nicia reesși de a se subserie tractatulu ce pârtă nu- 
mele seu, 

Acestă pace turbură proiectele ambițiosului şi strălu- 
citorului Alcibiade, unu omu cu mari talente şi cu mari 
vițiuri; ellu eră nepotu allu lui Pericle şi scolaru allu 
lui Socrate. Uă victoriă repurtată de Spaztani la Man- 
tinea, în contra Argieniloru, pre cari Alcibiade i trăssese
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in toderațiune cu Atena, lu făcă se suspindă atacuri- 
le ce voiă se dea de a dreptulu Lacedemonei. Atunci 
cllu propuse și stette de se votă calamit6sa  espediţiune 
a Siciliei, sub pretestu de a da agiutoru Egestaniloru 
în contra Siracusei. Nicia, Lamachu și Alcibiade condus- 
scră, la 415, uă flotă formidabile pre câstele acestei in- 

sule; abia agiunsesse în Sicilia, şi Alcibiade, accusatu de 

sacrilegiu , iu rechiămatu; ellu fugi la Sparta, și Nicia, 

remâindu însărcinatu cu espediţiunea pre care o reprobă, 

condusse resbellulu cu molițiune. Siracusa ar fi fostu 
pote luată, dacă o atacă cu energiă; dar lăssâ agiutd- 
reloru timpu de a agiunge, și Spartanilu Gilipu sfarîmă 

de totu flota şi armata Atenieniloru (413). 

Acdstă nefericire fă atâtu de fatale puterii Atenei în 

câtu *a nu put se se mai ridice. Resbellulu începusse 

în Grecia. Spartanii, după consiliele lui Alcibiade, forti- 

ficară Decelea în Attica, şi se uniră cu Persii. Atena 

dede peptu cu tempestatea bărbătesce; desfaşurâ forțe 

neasteptate şi rețină pre toți sogii în datoriele loru. Unu e- 

venimentu ferice pentru ea fă allungarea lui Alcibiade de la 

Sparta din causa rellei sele purtâri. Retras în Asia, ellu de- 

termină pre Tisaferne de a fi favorabile Atenienilor. Auru- 

lu marelui rege nutriă acest resbellu atâtu de folositoru im- 

periului seu. Uă armată ateniană se află la Samu ; Alcibiade 

o trasse în partea sea, și resunetulu acestei întîmplări adl- 

duse uă revoluţiune în gubernulu Atenei, unde spiritulu de- 

mocraticu totu se cunservâ prin instituirea unui consiliu su- 

atru cente de membri, care supplini sena- 

ă adunare de cinci mii de cetăţeni alleșşi, 

ţa poporului (411). Dar armata de 

Alcibiade generalu allu 

tru 

perioru de p 

tulu, şi prin u 

care supplini adunan 

la Samu, cu tâte că numisse pre ude : 

seu, reprobă acestu gubemu nou care câți după patru 

luni. Adunanța celloru cinci-mui fi cu tote aces a A 

servată, şi împăcarea poporului cu armata Se sIgilă p



81 
rechiemarea lui Alcibiade. Acestu ambițiosu cetățianu a- 
pucasse de a face serviție înainte de rechiămarea sea. 
Două bătălie navali la Ellespontu (411), apoi uă mare 
victoriă pre uscatu și pre mare, aprâpe de Cizicu (410); 
în fine luarea Bisanţului (408) întăriră domnia Atenei 
assupra „Traciei şi loniei, şi vingătorulu se întârse în 
triumfu în patria sea. Dar, totu în acellu annu, fă des- 
vestitu de putere și constrînsu se se ducă din nuou în 
essilu, unde peri mai târdiu de mâna Persiloru. 

Ciru cellu-june, fratele regelui Artasersse II, comman- 
dă atunci în Asia Mindră; Lisandru, care întrune, cali- 
tâţile leului și alle vulpei, sciă se lu attragă în întere- 
sile Spartei, și învingerea Lacedemonianului Calicratida, 
de Conone, la, insulele Arginuse, dându lui Lisandru com- 
mandulu, ellu răpi Atenieniloru imperiulu mârii prin vic- 
toria de la Egu Potamu (405), pre care generalii Ate- 
niani 0 perdură findu că n'au voitu se asculte de Con- 
siliele ce le da Alcibiade. Acâstă învingere fi urmată, 
(la 404), de coprinderea, Atenei, ai căria muri fură sfă- 
rimați, marina ei redussă la dou&-spre-flece galere şi gu- 
bernulu încredinţatu în imâtnile a trei-deci de tirani. 

Sparta dară, victori6să, grațiă espeditiunii nebune din 
Sicilia, grațiă aurului persicu şi fortunei de uă di, ea 
ruină cetatea care fusesse, în decursu de unu seclu, on6- 
rea Greciei, spata și scutulu ei. Consecințele acestui res- 
bellu fură fârte funeste, mai allessu pentru morala Gre- 
ciloru. Splritulu de partitu luă loculu spiritului civicu. A- 
m6rea de patriă fi inlocată cu inimiciția popârăloru înar- 
mate unele în contra altora, Prepoiideranţa politică trecă la 
Sparta, şi cu acâsta se sfâșiă or ce umbră de unitate. 
Sub predominarea ei ce de violenţe și câtu sânge se vârsă ! 

Acesti 'tirani'se 'dederă la tOte. escessele, : despoiară 
templele de auru, cu care apoi bătură 'monetă ucciseră 
unu frate și unu fiiu de ai lui Nicia, închiseră scâla lui
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Socrate, şi condemnară în fine pre collegulu loru 'Tera- 
mene pentru că vreă se fiă mai moderatu de -câtu ei, 
Dar îndată unu essilatu, Trasibulu, se puse în fruntea 
unei cete de nemulţiămiți, bătă armata, tiraniloru şi loru 
le dede voiă de a se retrage la Eleuse; apoi restabili 
vechia constituţiune şi prochiămă amnestiă, ce fă cure- 
ligiositate respectată (403); dar spiritulu legiloru lui So- 
lone perisse: Grecii nu mai puteau fi cetăţieni, ci numai 
suppuși. Socrate fi nevoitu de a bea după patru anni 

cucută; ellu fă victima cea mai strălucitâre a supersti- 
(iunii şi a netoleranţei (404). 

GRECII IN: ASSIA; AGESILAU 

Imi Serse i successesse Artaserse -Mână-lungă (465— 

424), apoi Serse II şi Sogdian (424), Dariu II, Notu, sau 

Dastardulu (423—404), şi în fine Artasserse II, Mne- 

mone, care încredință gubernulu Asiei Mice fratelui seu 

Civu, Acesta, născutu după avenirea lui Dariu la tronu, 

pretindeă că ar aveă drepturi mai mari la imperiu de 

câtu frate-seu, şi, ca se le puiă în faptă, luă în servi- 

tiulu seu trei-spre-deci de mnii de mercenari greci, cu. cari 

petrunse pînă aprope de Babilonu, unde repurtâ victoria, 

de la Cunassa; dar peri în triumfulu seu (402). Grecii 

împresuraţi de tâte pârţile de inemmici şi deschiseră, mai 

imtâiu sub commandulu lui Cleareu, apoi sub allu lui Se- 

callea de retragere lungă de patru cente de leghe 

i împraeticabili ai Mesopotamiei, ai Ar- 

lui, şi agiunseră la ţermii mârii negre. 

e mii, Qa 

nofonte, 

printre munţii ce 

menici şi ai Pontu 

ă foimosă retragere, numită a celloru dec 

3 decăderea marelui imperiu. Artaserse mai avii 

a provocă pre Sparta persecutându pre 

a, cari agiutasseră pre frate-seu. Timbro- 

veniră unulu după altulu ca se i 

Acâst 

pre faci 

imprudinţa de 

Grecii din Asi 

ne şi apoi Dercilida,
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apere ; la 396, regele Spartei, Ageșilau, se puse în fran- 
tea, unei espediţiuni, care, vădându că începntulu este 
minunatu de bunu, și puse în minte de a destronă pre 
regele cellu mare. Fi&ndu fârte securu despre fidelitatea, 

„cetâţiloru grece și despre ascultarea satrapiloru din A- 
sia Mindră, pre cari i bătusse şi i suppusesse, apoi fă- 
cându legătură cu Egiptenii, cari se revoltasseră din nuo0u, 
şi dispunându de puterile mai multoru regi barbari, ellu 
resbi cutedătoru, cu două-deci de mii de Greci, în Aşia 
de susu. Espediţiunea, lui Allesandru eră se se facă cu 
Ş6i-geci de anni mai târdiu, dacă Persii nu aflau modu 
de a occupă pre Sparta, aprindându unu resbellu chiaru în sînulu Greciei. 

EPAMINONDA. SI PELOPIDA ; PUTEREA TEBEI. 

Corintulu, Teba ȘI Argulu voindu, după essemplulu A- tenei, a scăpâ de tirania Spartei, formară între dânsele uă ligă în care intrară Atena și Tessalia, Lissandru, au- ! torulu acestei titanie, fi&ndu învinsu și uccisu la Aliarte ' (394), Spartanii chiămară răpede pre Agesilau din Asia, care înturnânduse repurtâ bătălia de la Creronea, Și in- tări cu modulu acesta, domnia Spartei pre continente, pre cându Conone, admiralulu floteloru ateniană, şi per- Sană i răpiă imperiulu mârii, Sparta, speriată, se umplă de ruşine sacrificându pte. Grecii din Asia Mindră : tră- mise pre Antalcida ca se tractede cu marele rege, și se Subscriă coudiţiunile ce va bine voi ellu ai dictă (387). Atenianii, delăssați de ajutorvulu Pessiloru, fură nevoiți se subcriă și ei pacea, și Sparta, remâindu omnipotinte pre uscatu, approbă fără temere de pedâpsă pre Febi- da care, despreţuindu tote drepturile, surprinsesse for-: târâţa Tebei (382) După trei anni, Pelopida, în fruntea a câtoru-va emigrați, o scăpă surpringdeudu și ellu Cad-
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mea şi Strinse totă Doeţia înt”uă federațiune commune: 
dede ajutoru şi băti flota lecedemoncnă. In deșertu în- 
terveniră Perssi ca mediatori. Sparta şi Atena fiându ge- 

lose de Tebani, se învoiră ca, tâte cetâţile grece se fiă 

libere. Dir Teba refusâ de a restitui cetâţile beoţiene, 
şi Spartanii trâmițându în Beoţia uă armată spre ai 

constringe la acesta, Epaminonda, amiculu lui Pelopida, 
bunu genecraru, filosofu, oratoru, şi unulu dincei mai mari 6- 

meni ai Greciei o estermină la bătălia de la Leuctra (371)- 

l.a acâstă scire, Iasone, regele Ferei, în Tessalia, se des- 

bină de câtre Spartani, dede uă flotă Tebaniloru, și ve- 

dendu atât€ fortune, vră a trage profitu din aceste cir- 

cumstanțe pentru sene; însă fă uccisu (370). 

Intre'acestea Epaminonda împinse cu energiă resbellulu 

şi lu dusse chiaru în Peloponesu; și deschide callea pină 

sub murii Spartei, și. puse de înălțară, ca se o ţiă în 

freu, Megalopolea, în Arcadia, și Messena (369). In ne- 

voia în care se vedeau Spartanii chiămară în contra, Ţe- 

bei pre Atena, pre Persi şi pre Denise allu Sirancusei. 

Epaminonda, intrâ pentru a dâua, 6ră în Peloponesu, însă 

fi nevoitu de a se retrage, dellăsându pre Argieni și pre 

Manteneni, cari fură bătuţi la Midea, unde Spartanii nu 

perdură nici unu Omu, din care causă se numi bătălia 

fără lacrâme. Dar Pelopida resturnă în Tessalia pre ti- 

ranulu Allessandru allu Ferei, apoi regulă ca arbitru 

neinţellegerile ce se născură între diferiții pretendinți la 

tronulu Macedoniei, şi fă scăpatru de Epaminonda din 

mâinile lui Allessandru care lu arestasse prin trădare 

(367). Ellu făcăi âncă și pre curtea de la Suza se între 

în legământu cu Teba, şi dede patriei sâle uă flotă de 

unu centu de vase tebane care susținu Rodulu, Cn u 

şi Bisanţulu în revolta loru în contra Atenei Din ee 

ricire, acesti doi eroi se apropiară de finitulu cari ? 

loru. Pelopida peri în espedițiunea ce condusse mal
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urmă în contra tiranului Yerei (364),şi Epaminonda, care 
se aretasse pentru a treea ră în Peloponesu, la 366, 
merse, la 362, dreptu asupra Spartei, pre care n'o putiă 
surprinde, fiindu bine apparată de Agesilau ;. dar repurtă 
lupta de la Mantinea, care lu custâ viţa. Puterea Te- 
bei cădă împreună cu acesti doi bărbaţi. Perșii îndată 
voiră a se întrepune ca mediatori ; dar Sparta nu con- 
simți se respecte independința Messenei ce i erâ peri- 
cul6să, şi trămise pre betrânulu seu rege, Agesilau, în 
agiutorulu lui Tacu, care se revoitasse în Egiptu în con- 
tra, regelui Persiloru. | 

In atare modu perdă Teba preponderanţa, sea, cea tre- 
către, pre care o avusesseră Atena, şi Sparta; acumu 
pretotindenea în Grecia, după atâtea lupte, e numai de- 
bilitate și desbinare. Atena, Sparta şi Teba, dessecate 
de puteri, lassă se trâcă Ia Macedonia, puterea pre care 
Iasone de Fera visasse întwunu momentu se .puiă mâna. 
Ce tristu spectaclu! Calitâţile celle mari şi vallinți alle 
acestei viţie ingeniâse întârse in contra ei însăşi. 

XI 

FILIPPU ALLU MACEDONIEI ȘI 
DEMOSTENE. 

Macedonia, uă ţ&ră întinsă la m6giă-n6pte de Tessa- 
lia şi marea Egeă, a avutu de timpuriu regii sei, cari, 
fiindu învălliţi de tote pârțile de popâră barbare şi bel. 
licose, dominați apoi adesea de uă aristocrațiă cu putere, 
mau avutu nici uă dată unu rolu însemnătoru. Unulu 
dintre ei, Alessandru, s'a vedutu figurându în resbellele
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medie ca sociu foră voiă-i allu lui Serse; dar ellu în- 
sciințasse pre Greci despre mișicârile Perșiloru și căpă- 

tasse, dreptu mulțămire, recunâscerea originii s6le de la 
Argu şi că er descendinte din Excule. Cându Filippu, 
tatălu lui Alessandru cellu Mare, aveni la tronu, în 
399, Macedonia, erâ întwuă stare desperată. Patru regi 
urmaseră unulu după altulu la tronu în unu-spre-dece 
anni; ultimulu din ei Aminta II, fusesse resturnatu, şi 
se suppusesse rușinii de a da tributu Illiriloru. Teba, A- 
tena interveneau neincetatu şi cu acâsta chaosulu totu 

cresceă. Unulu din acesti principi fusesse nevoitu de a 

trămite la 'Leba pre fratele seu cellu june, -Filippu, ca 

ostaticu. Acesta, fiându educatu în casa lui Epaminonda, 

vedi cum geniulu unui singuru omu putei se scăpe uă 

naţiune. Acestu essemplu nu fă perdutu pentru dânsulu, 

La avenirea la tronu a nepotului seu, Aminta IV, Fi- 

lippu fugi din Teba şi veni de luă cu titlulu de regente, 

frenele gubernului in mâna sea. Ilirii, Peonii devastau 

Macedonia; doi compeţitori, Pausania, care eră agiutatu 

de Traci, şi Argeu care eră susținutu de Ateniani, și 

disputau corâna. Mai ântâiu ellu restabili pacea internă 

de i se dede titlulu de rege, ce pupilulu seu 

abilu se pârte. Apoi bate pre Argeu cu agiu- 

ce a organisatu după uă ideă a lui E- 

erâ pacea de la Atena, recunoscându 

Ruinâ partitulu lui Pausania, cându 

ii, şi atunci, liberu în fine de 

aşi întârce armele în contra bazbariloru, bătiă pe oeni 

şi pre ]lliri, şi dede Macedoniei conânii sei naturali G 5) 

Macedonia erâ scăpată, ellu vrea 50 mărescă, « 0- 

niele grece asședate pre costele sele, no lassă se dea 

ca se şi facă uă marină: ellu le va luă una 

ai ântâiu, ia Amtipole, pre care Atena, în- 

nile sele, no agiută, și neutralis€- 

şi demândă 

nu eră cap 
torulu falangei, 

paminonda, și cump 

libertatea Amfipolii. 

put se facă pace cu Trac 

de mare 

după alta. M ntă 

şelată prin proinissiu
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dă puterea Olintului, in Chalcidica, dându”'i Potidea, pre 
care a pusu mâna; apoi termină coprinderea, territoriu- 
lui dintre Nestu şi Strimone, unde aflâ lemne de con- 
strucţiune pentru marină, şi minerele de auru alle mun- 
telui Pangeu, cari i dă pre totu annulu una mie de ta- 
lenți. Merse mai departe şi petrunse în Tracia, unde 
suppuse uă parte din Odrisi, şi medită de a pune mâna 
pre Bisanţiu. Spre a și essecută proiectele în contra co- 
lonieloru din Chaalcidica, aveă necesitate se nelinistâscâ 
pre Atena în altă parte. Ancă din annulu 357 se ames- 
tecâ în interesile 'Tessaliei. Incepi cu depărtarea tirani- 
loru din Fera; dar acestia aflară râdimu în Focidi, pre 
cari i condemnasseră Amficţionii pentru că lucrasseră 
unu câmpu sacru; precumu condemnasseră mai înainte 
pre Sparta, pentru coprinderea Cadmeei; Tocidii însă totu 
putură predă tesaurulu de la, Delfi, şi începură, la 357 
cu agiutorulu Spartaniloru, acellu resbellu sacru, care a- 
veă se ţiiă unu-spre-dece anni în contra, Tebaniloru şi 
Locriloru. Filippu i atacă, și repurtâ assupra capeteniei 
loru Onomarcu, frate și succesoru allu lui Filomelu, uă 
victoriă decisivă. Atunci se arretă ca liberatozu allu Tes- 
saliei şi resbunătoru allu deiloru insultaţi prin sacrile- 
giulu Focidiloru. 'Tessalienii din recunoscința i deschise- 
Tă trei din cetâţile loru, în cari ellu puse președe, și 
Tessalia, pucinu dup'acâsta, se făcă provinciă curatu ma- 
cedonică. Ellu voi se mergă şi mai departe, s'appuce 
Termopilele ; dar Atenianii, prin vigillanța loru, i sfărî- 
mară acestu proiectu, precumu mai înainte desconcer- 
tasseră, încercârile lui în contra, Bisanţului, și în contra 
Eubeei, pre care o scăpă Focione. 

Numai Atenianii atunci, în adevâru, veghiau pentru 
Qrecia, condusși de unu mare cetăținu , de Demostene, 
Principele oratoriloru greci, şi care și puse tâtă nervosa, 
sea elocință spre a desvălli neîncetatu scopurile celle am-
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lie ale eseu Macedoniei. Dar nici Filippicele, nici 

N | putură dejucă astuţia'agiutată de pu- 

N AA di Olintulu pre care Demostene voi se lu 
Cape SI ânsulu, obstaclulu care'țineâ mai se- 

riosu Macedonia în fiîu (348). Atena, ameninţată acum 

în iubea şi chiaru pînă în Attica, unde desbărcându os- 

ine macedonice resturnară trofeele de la Maratone și 
Salaminea, fi nevoită se subseriă uă pice după chiaru 

consiliulu lui Demostene, și despre care ellu însuși ne- 

zoţiă cu regele. Pre cându Atena redimată pre acestu 

tractatu, se da plăceriloru ferieloru, Filippu trecă Ter- 

mopilele, umili pere Focidi și stete de i se dede lui vo- 

tulu acestora din consiliulu Amfictionicu (346). Passulu 

eri decisivu.t Filippu, făcenduse membru allu corpului el- 

lenicu, puteă se induplece consiliulu Amfictioniloru a 

vorbi după interessile stle, și să și facă dintînsulu unu 

instrumentu de apăssare. Cu tâte acestea cumu scie se 

ascepte : ellu nu merge mai departe de astă-dată, ȘI, 

ca se încongiure vre uă desperare pericul6să, și îndrep- 

tă mersulu către Chersonesulu Traciei, unde Focione 

crăşi lu rețină, şi către Dunăre. In partea acâsta erau 

bellicoşii Geţi, cari, după inturnarea lui Dariu din Sci- 

ţia, reoccupasseră locurile loru celle vechie, de a drâp- 

în Donării, și făcusseră împreună cu Tracii dese res- 

belle în contra Macedoniloru; acumu fură bătuţi, împinși 

şi ei trecură din cua Dunărea, unde occupară locurile Sci- 

țiloru pînă la Boristone. Filippu puse confinii regatu- 

lui seu la Dunăre. Dar, pre cându ellu erâ departe de 

Termopile , agenții sei lucrau in locu-i în Grecia , 

şi oratorulu Eschinu stette de i se procură commaân- 

dulu unui nuou resbellu sacru în contra Locriloru. 

Atunci treci de a doua âră 'Termopilele și luâ Elatea. 

Indată Demostene errumbpe. Ellu uni Atena cu Teba prin- 

vu, ultimă adoperare; dar libertatea grâcă muri la Che-
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ronea (338). În doliulu şi in durerea sub cari ammor- 
tisseră toţi, Demostenu esclamâ «Nu, nu, voi n'ati gre- 
șitu, Atenieni, apparându pînă la morte libertatea Greciei». 
Filippu se onorâ prin moderaţiunea sea către cei în- 
vinşi; și ca se legitimede acâstă domniă assupra Gre- 
ciei, demandă și se numi de Amficţioni generalissimu allu 
Greciloru în contra Persiloru. Aveă să reîneâpă espedi- 
țiunea, lui Agesilau, dar cu puteri mai mari. Macedonia, 
in adevâru, eră acumu unu Statu putinte, care se întin- 
deâ de la Termopile pînă la Dunăre, şi de la țermii A- 
driaticei pînă la marea Negră. Gubernulu seu internu, 
acumu absolutu, nu se mâi temeă nici de turburâri, nici 
de pretendinţi la tronu. Nobilimea, causa tutoru desor- 
diniloru de mai înainte, fi attrasă, răpită, atâtu de glo- 
via monarchului, câtu și prin onori şi commande, şi a- 
poi ținută în frâu prin ostaticele ce erâ datâre se dea: 
miliția principelui erâ formată numai din jurni de nobili. 
Macedonia făcânduse uă putere concistătore, căută se se 
suppuiă și se supusse disciplinei militare. Filippu îă, din 
nefericire, împiedicatu de mârte de la proiectele pentu 
cari se preparâ. Pausamia lu uccise la Bga, mai multu 
din îndemnuln Perșiloru, fâră dubiu, de câtu din allu 
femeiei s€le, imperiâsa Olimpia (336). 

XII 

„ALESSANDRU. — DESMEMBRAREA 
IMPERIULUI SEU. 

CONCISTELE LUI ALESSANDRU (336—323), 

Audinduse că Filippu murisse și că lăsasse de erede 
unu june numai de două&-deci de anni, mari mișicâri se
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ună în reci si în trtle Sumpuse; dar Allessanăru 
i pre Geţi, trecă în deztu Isteuluși ribali, pre Peoni, 
că Ut strulu și muntele Emu, și a- 

giunse prin Macedonia şi Tessalia la Termopile. «De- 
mostene me nunii copillu, disse ellu, cându eram în 

Iliria, june cându agiunsei în Tessalia; voiu se i arretu 

longă murii Atenei că su bărbatu». Ellu coprinse Te- 

ba, uceise şâsse mii de Gmeni din poporățiunea sea, vin- 

dă trei-(eci de mii, și Grecii spăimântați lu dechiărară, 

In Corintu, generalissimu și i ofteriră agiutâre ca se in- 

tre în Asia. Lassă pra Antipateu în Macedonia ca se ţiiă 

Grecia în frâu, trecă apoi Ellespontulu și pune el.u mai 

ântâiu de toți piciorulu pre tărrenulu Asiei, urmatu de trei- 

deci de mii de pedestri şi de patru mii cinci cente de 

călăi: bate la Granicu unu centu dece mii de Persi, şi 

se îndreptâ îndată asupra cetâţii Sardea, pre cându Par- 

menione ia Dasciliulu în Propontidea; Sardea, Efesulu, 

Miletulu, Alicarnassulu, sunt vedusse și suppuse unui 

gubernu democraticu, ca se strice influința Rodianului 

Memnone, generalulu persanu, care aveă relațiuui inti- 

me cu aristocraţiele totora cetâţiloru; şi Ada, regina Ca- 

riei, pre care chiaru fratele ei o depărtasse de Ia tronu, 

fu restabilită de Alessandru, şi ea lu adoptă de fiiu. 

Merge de a luogulu mârii, încongiură provinciele persi- 

ce cu unu cercu de cetâţi inemice, ia tâte forterețele 

ari dă în callea sea în Licia și în Pamfilia, se 

urcă către Frigia, taiă la Gordiu faimosulu nodu gordi- 

anu, împlinindu în atare modu eraclulu care caută se i 

assecure imperiulu Asiei. De la Ancira, unde recepă sup- 

punerea deputațiloru Paflagoni, se lassă în Cilicia, pate 

pre Dariu lă Issus, între doue gituri de „munţi pi 

prin Cele-Siria, recepe de la Strâtone, principele aa 

dului, suppunerea mai multoru cetâți feniciane, cor e 

Tirulu după uă incongiurare de ş6pte luni, ia „xaza p 

preste c
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care o împoporâdă din nuou şi din care face unu ar- 
mamentariu și agiunge în fine la Pelusa. Pre cându flo- 
ta sea se urcă în susulu Nilului, eliu agiunse cu armata 
la Eliopole și la Memfe, unde sacrifică deiloru egiptâni, 
se lassă apoi pre braculu appusanu allu Deltei, agiunge 
la Canope, fundegă, Alessandria, merge se consulte în 
deșerte oraclulu lui Amone, şi luându în atare modu lui 
Dariu tâte pârţile martime alle imperiului seu despre 
Grecia, se pune în fine ca se urmărâscă pre acestu 
principe. 

Străbate din nou Palestina şi Siria, şi se îndreptegă, 
către Tapsacu care căută se i deschidă trecerea preste 
Eufrate. La apropierea sea vede pre Perși că fugu spăi- 
mântaţi dincollo de Tigru; trece acestu riu fOră, piedecă, 
agiunge în fine pre Dariu în câmpia Gaugamelei sau Ar- bellei şi lu bate de totu (331). Securu acum că nici uă armată a regelui Persiei nu va mai put se se messdre cu Macedonii sei, lassă pre acestu principe se fugă, des- cinde către Babilonu, sacrifică lui Belu, allu căruia tem- plu sfărimatu de Serse, lu realţă, şi se răpede spre aoc- cupă celle-l-alte capitali alle imperiului: Suza, unde afiă avuţie nemărginite, apoi Pasargade, sanctuarulu Persiei și pre care n'o dede flacăreloru, cumu dice Cintu Cur- țiu, pentru că s'a veţlutu, sacrificându aci, umbreloru sâle după mârte-i, satrapulu Peuceste; incendiă, Persepolea 
ca se anunțe Resăritului că unu nou concistatoru s'a pusu pre tronulu lui Ciru, suppune în fuga mare, în pers6- nă sau prin generalii sei. mai multe poporate de mun- 
teni, ca Cosianii şi Ussianii, cari locuiau între Suza şi Pasargade ; întră în Echatana, cu optu dille în urma lui 
Dariu, lu urmăresce şi află în Parţiana că este prin- su de trei satrapi ai sei; merge răpede contra loru şi dede numai preste cadavrulu lui Dariu, pre care com- 
mandă a lu depune cu onre în mormentulu regiloru
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Persiei. Dessu, întârdiându în fuga sea de grigia d'a cus- 

todi pre prinsulu seu, lu uccisesse, şi retrăgânduse în 

Bactriana, voiă se organisedie resistința ; dar Alessan- 

du nu i dă repaosu, lu urmăresce cuă mare rapiditate, 
străbate Aria, Aracosia și Bactriana, şi agiunge la mar- 

ginile Ossului; Bessu, care trecusse preste rîu, cade în 
mâinile s6le, și unu consiliu de Medi și de Persi lu de- 

de fratelui li Dariu care lu uccise în torture. 
Alessandru iernă în acelle regiuni şi recepă la Mara- 

canda uă delegaţiune de la Sciţi; agiunse apoi la Ias- 

sarte, unde vrii se fundede unu oppidu, bătă pre Sciţ 

și pre Sogdiani, cari se încercară de a i închide callaa, 

luâ Gaza, Ciropole şi alte cinci oppide, și fundă, în fa-i . 

cia unei armate de Sciţi, n6ua Alessandria pre care o 

poporâ(lă cu Greci mercenari, cu barbari din vecinătate 

şi cu soldați invalidi. Urmări dup'aceea pre satrapulu 

pebellu Spitamene, complice allu lui Besu, şi care con- 

tinuă proiectele acellui ambițiosu. Luarea stîncei Sog- 

diana termină de totu suppunerea acellei ţerri, și Alessan- 

dru însocinduse cu Fossana, fiia unui domnu persanu, pută 

se împace acelle regiuni. In acestă espedițiune se om- 

moriră în suplicie Filota și Parmenione, accusaţi că nau 

fi descoperitu uă conspirațiune de care ei sciau. Ucti- 

derea lui Clitu (327) şi a lui Callistene avi locu înda- 

tă dup'aceea. Mai de multe ori Alessandru și perdeă m.n- 

tea şi se purtă ca unu rege asiaticu ; dar adessea, apoi, 

natura-i gener6să se desceptă indată, şi ellu regretă, a- 

maru ce a facutu. 

Rescullarea Greciei, pre care o suppuse crăși Antipa- 

tru, coincidîndu cu conspirârile urdite în giurulu lui A- 

lessandru, contribuisseră âncăa lu tace erudele și perpuito: u 

Alessandru purcedându apoi din Bactra, se îndrepte 

câtre estremitatea orientale a imperiului ; dede la Cota 

preste Tassilu, unu rege iidianu, care invocă agiutorulu
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seu în contra lui Poru, altu rege în India, și și împărți 
armata sea în due pârţi : una, sub commandulu lui Per- 
dica și Efestione, suppuse Peucelaotida, cu cea-l-altă ellu 
coprinse mai multe oppide, unde puse preşede; trecă a- 
poi preste Indu, după ce tăiâ, dice Arian, uă selbă în- tregă ca, se construiască uă flotă, și merse în contra lui Poru, pre care lu bătă aprope de Idaspe si lu prinse. 
«Cum vei se te tractedu ? disse captivului.—Ca pre unu rege, respunse Poru.» Spre a eternisă Suvenirea trece- rii rîului Idaspe, Alessandru fundă Nicea și Bucefalia străbăti preste Acesina Și Idraotea, şi însărcină pre Poru, mărlndu i statele, ca se țiiă aceste ţerri în suppunere. Vră se trâcă Ifasea ca se petrundă în India; dar, ar- mata sea inavuţită şi învinșă de dorulu patriei, nu-lu maj ascultă, ellu puse de înălțară pre marginile acestui rîu d6ue- spre-dece altare pre cari le celebrâ, cu jocuri. Treci a- poi înderetu Iaraotea Şi Cesina, se lăssâ pre Idaspe şi Indu pină Ja Oceanu, suppuse tâte poporatele ripene , pre Mali, Ossidraci, Sogdieni și fundâ multe oppide, can- terie şi porturi. In fine, după, ce a esploratu bine îmbu- căturile Indului, se înturnă la Babilonu prin deșertele Gedrosiei și Carmaniei, pre unde nici uă altă armată nu mai petrunsesse încă; în timpulu acesta, Nearcu, admi- ralulu seu, navigă de a lungulu câsteloru cu flota şi se înturnă prin sînula Dersicu arretându comimerciului cal- lea, Indieloru. 
Alessandru war fi pututu se fundede atâtea cetâţi nici se țiiă pre toţi suppuşii în ascultare, cu tâte că Mace- donia și Grecia, i trămisesseră forte mulţi recruți, dacă Du S'ar fi purtatu cu cei învinși cu uă politică înțell&ptă, sacrificându deiloru loru, respectândule usanțele, lăssându în mâinile indigeniloru gubernulu civile allu țerrei și a- doperânduse de a uni pre cei învinși cu cei învingători Prin matrimoniu, cumu dedesse essemplu ellu însuși depun-
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sându pre Barsina sau Statira, fiia lui Dariu. Numai pu- 
terca militară o lăssâ în mâinile Macedoniloru sei; ellu 
speră că influința bine făcătâre a commerciului va creâ 
Intre Apusu şi lesăritu, între Grecia și Persia, interes- 
si communi , cari se facă din atât€ popbre diverginţi 

unu imperiu unicu şi formidabile. Mortea însă care lu 
surprinse la Dabilonu, din causa escesseloru (21 Apri- 

le 323), puse capătu proiecteloru s6le celloru mari. Ni- 

mind după densulu navă atâta putere nici atâta auto- 

ritate ca sc le essecute. Cându fă aprâpe se şi dea ul- 

tima respirare, dede inelulu seu lui Perdica; cei l-alţi 

generali ai sei lu întrebară cui lassă corâna : «Cellui mai 

capabile, dar mă temu forte că mi veţi face funeralie 

sângerâse.» Eră numai de trei-deci şi doi de anni şi do- 

mnisse trei-spre-dece. 

DESMEMBRAREA IMPERIULUI LUI ALESSANDRU; IMPAR- 

PIREA INTRE GENERALII SEI 

La trei luni după mârtea lui Alessandru, femeea sea 

anâru Egu; mai eră unu fiu 

naturale allu lui Alessandru, Ercule; unu frate bastardu, 

stupidulu Arideu; d6ue sorori, Cleopatra şi Tessalonica; 

mamăsea Olimpia vieţui, âncă. Arideu şi Alessandru Egu 

fură, dapă delungi desbateri, prochiemaţi de regi amîn- 

doi. Antipateu fa pusu în fruntea puteriloru din Europa, 

Crateru diresse affacerile lăssate pre sema lui Arideu, 

şi Perdica se făcă unu ministru supreme alu imperiu 

lui, şi avă de agiutcru pre Meleagru, subi ase ca 

Acâstă autoritate împărţită se întorse preste p 

Rossana născă pre Aless 

sea. 
ințită se | pu 

cinu chiaru în contra imperiului, Și în decursu de dur 

deci de anni Statulu lui Alessandru fă îrementa 

ulsiuni cari causară mârtea totoru a orut 

In medilo- neîncetate conY 

si a celloru m i 
j „ţi dintre enerali. 

sei Ș ai mulț g
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culu acestoru desordini, provocate de ambiţiuni perso- 

nali, se produsseră Gre-cari interesi generali, 'cari, în fi- 
ne, predominară şi fură recunoscute la bătălia, de la Ipsu : 
ei sfâşiară imperiulu în mai multe naționalitâţi mari ce se 
constiiuiră atunci: Egiptulu, Siria, Asia-Mindră și Ma- 
cedonia, 

Perdica care voiă se fiă singuru domnu, puse mai ân- 
tâiu de ucciseră pre collegalu seu Meleagru , apoi îm- 
părți gubernele între generali, fâră se ţiiă pre s6ma sea 
ver unulu, ca se se pară că conservă supremația preste 
toţi; Piolomeu , fiulu iui Lagu , avi Egiptulu; Leonatu, 
Misia, Aniigone F'rigia, Licia, şi Pamfilia; Lisimachu, Tra- 
cia; Antipawru și Crateru, Macedonia; Eumere, Capado- 
cia, pre care aveă so coprindă cu armele ; Laomedone, 
Slria; Pitone, Media; Peuceste, Persidea. 

Prima, revoltă errupse în Asia de susu: colonii Greci, 
stabiliți în acea parte, voiră se se întârne în patria loru; 
Pitone puse de i măcel. In Asia-Min6ră, regele Aria- 
rate apparâ Capadocia în contra Tracului Fumene; An- 
tigone nu voi se agiute pre acestu străinu căpătuitu ca 
se și iă provincia în possessiune. Perdica, fă constrînsu 
se lu susţiiă cu armata regale ; ellu voi se depunsede 
pre Cleopatra, sora, lui Alessândru ; dar Euridicea , fe- 
meea lui Arideu, combătă proiectele lui celle amdiţise. 
Erâ, aprope de a și agiuuge scopulu, şi merse cu ar- 
mata regale în contra lui Ptolomeu, spre cându Eumene 
va țin€ frunte lui Antipatru şi lui Crrateru, lângă care 
Antigone, fiindu proserisu, s'a refugitu. Dar Perdica fă 
înjunghiatu chiaru de soldaţii sei la trecerea Nilului, şi 
mârtea, sea fâcă deșârtă victoria ce reputâ Eumene a- 
supra lui Crateru. Antipatru puse îndată mâna pre re- 
gență, şi proserise pre Eumene , şi possessiunile lui se 
dederă lui Antigone. Dar regentele more și lassă acestu” 
titlu lui Polisperchonte (320). Antigohe, care cugetă degiă
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so 1 da acea mare diregătoriă, încârcă îndeşertu se tra- 
gă în partea sea pre Eumene. Acesta, fiându numitu 
capu allu armatei imperiali, vră se se ţiiă în Asia Mi- 
n6ră in contra lui Antigone. Perdându , prin învingerea 

flotei regali, imperiulu mârii, merse de se uni în Asia 

cu satrapii inarmaţi în contra lui Seleucu de la Babi- 

lonu. Antigone lu urmări aci (317) şi Eumene, după stră- 

lucite bravure, cădu în mâna sea, datu chiaru de ostile 
co commandă. Antigone puse de lu ucciseră, şi casa re- 
gale remase din momentulu acesta foră nici unu appă- 

rătoru. 
Intre acestea, familia regale se sfâşiă intre sine caşi 

generalii între dânşii. Olimpia, strînsu legată cu regintele 

Polisperchonte, repusesse pre Arideu și pre femea sea Eu- 

ridicea, precumu mai înainte Rossana uccisesse pre Statira 

una din femeile lui Alessandru. Dar, încongiurată și ea în Pid- 

na de Cassandru, emululu lui Polisperchonte, fă prinsă și om- 

morită 315). Cassandru, domnu acumu preste tossana şi 

fiiulu ei Allessandru Egu, depunse pre 'Lessalonica, a doua 

soră a concistatorului, și avi cu acestu modu pretensiu- 

nea de a o ereditâ. Macedonia, Tessalia și cea mai mare 

parte din Grecia ascultă de dânsulu. Atena, care se cre: 

dusse liberă unu momentu, fuse constrinsă se dea, lui 

Focione cucută (313), şi se recundscă de gubernatoru 

pre Dumitru Faleru, câre 0 administră dece anni cu în- 

țellepțiune. Cu patiu anni mai înainte Demostene fuses- 

se de rându: după ce organisasse resbellulu lamiacu, con- 

strînsu apoi se fugă, după învingerea de la Cranone și 

luarea Atenei de Antipatru, se refugisse în templulu lui 

Neptunu, şi, că se nu cagă viu în mâinile Macedoniloru,- 

beusse veninu, murindu, -precumu viețuisse, pentru liber- 

tate. Inemicii ei, nu numai Căi rapi libertatea, dar i uc- 

cideau şi pre toți 6menii ei cei mari. SI se 

Mârtea lui Eumene lăssă tota Asia lui Antigone;
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leucu, care gubernă Babilonulu, i lu dede foră bătaiă, și 

fugi în Egiptu la Ptolomeu, pre care lu împinse la res- 

bellu, pre cându, totu atunci, Lisimachu în Asia-Min6ră, 

şi Casandru în Europa, se înarmau în contra acelluia 
care pretinde se împreune sub sine totu imperiulu lui Al- 
lessandru. Antigone și fiiulu seu Dumitru dederă peptu 
cu acestă confederaţiune infricoșătâre. Dar victoria lui 

Dumitru la Gaza, la 312, şi progressele lui Seleucu,: 
care reintrasse :n Babilonu, addusseră pacea de la 311 

Acâstă pace conservă fiă câruia celle ce possedusse, și 
promiteă tronulu Macedoniei lui Allessandru Egu; pro- 
missiunea, acâsta costâ vi6ța acestui principe nefericitu. 
Casandru și ar fi perdutu printr'acâsta gubernulu, și 

puse de lu ucciseră impreună cu mamă-sea (310). Po- 

lisperchonte, domnu preste Sicionea şi Corintu, făcă totu 

așia cu Ercule, cellu l-altu fiu allu lui Alessandru; şi 
Cleopatra, sora coneistatorului, peri totu atunci din or- 

dinea lui Antigone. Tractatulu stipulă, şi libertatea, cetâ- 
țiloru grece; nici unulu din emuli nu voi se indeplinâs- 

că acestu articlu, deşi fiă-care cereâ de la adversarii 

sei se lu essecute. Antigone, care aveă se câstige cua- 
câsta mai multu de câtu cei-l-alţi, trămise pre fiiu-seu 

se mântuiâscă de tiraniă Atena. unde restabili democra=- 

ţia (308). In annulu următoru aceliași Dumitru sfărimă, 

lngă Cipru, flota egiptenă, şi luâ titlulu de rege, cu care 
se decorară îndată toți pretendinţii. Uă espedițiune, ce 
condusse ellu pre uscatu în contra lui Ptolomeu, esși 

forte rău; totu așa, de nefericitu fă şi la încongiurarea 

Podului, apăratu bărbătesce, deși lu atacă cu abilitate, 

și se vedi constriînsu se allerge în Grecia ca se împie- 

dece progressele lui Cassandru. + 
Fiiulu lui Aatigone scâse foră greutate din Peloponesu 

Şi din Attica, preşedele macedonice, și insistete se i se 
dea titlulu, ce avusesseră Filippu şi Alessandru, de ge-
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neralissimu allu Greciloru. Dar i simachu şi Seleucu, care “e intupesnărt, Poloneu, pă în India, pli iâ, şi i capete » plinu de gloriâ și de predi, formară uă nouă legătură în contra lui Antigone. Ellu perdu la Ipsu co- rona și vița (301). Acâsta, bataliă decise ca imperiu- 
lu lui Alessandru se remâia despărțitu de a pururea. 
Trei mari State se formară din sfărîmăturele sâle: Siria, 
Faiptulu, Macedonia, şi regatulu cellu efemeru allu lui 
Lisimachu (Tracia și Asia Mindră pînă la Tauru), care 
se sterse, după mortea fundatorului seu, uccisu de Se- 
lcucu la 281. | 

REGII SIRIEI (312—64). 

Vomu numi uumai pre cei mai distincţi regi ai Siri- 

ei: Seleucu I-iu Nicatoru, unulu din vingătorii de la Ipsu, 
care fundă Seleucia și Antiochia, bătă și uceise pre Lis- 
machu la Ciropediu, la 282, şi adause la provinciele sâle 

celle multe, dintre Indu și Tauru, Asia Mindră, Tracia 

şi Macedonia: ellu peri, la 281, de pumnalulu lui Ptolo- 

meu Ceraunulu sau fulgerulu, câruia i dedesse asilu. 

Antiochu I-in Soteru (281—262) dede Macedonia om- 

moritorului şi nu putii împiedecâ pre Galli de a se sta- 
bili în Galatia; Antiochu II Teu (262—277), fă bătutu 

de regele Egiptului și vedi due State înălțânduse din 

provinciele resăritene, allu Bactrianei și allu Parțiloru, 

fundatu de Axsace la 255; Seleucu II (247—227) Cali- 

nicu or cellu victortosu care, cu totu supranumele ceși 

dă, fă învinsu de regii Egiptului, Pergamului și Bactria- 

nei; Seleucu III Ceraunulu (227—224) muri înveninatu; 

Antiochu III cellu Mare (224—187) fi bătutu la Rafia 

de Egipteni, dar resturnă în Asia-Minoră pre usurpato- 

rulu Acheu (216), şi făcă uă espedițiune în India; ellu 

cutegă se se mes6re cu Românii, cari lu bătură la Tex-..
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mopile în 191, apoi la Magnesia în 190, şi i luară Asia 
dincua de Tauru. De atunci imperiulu Seleucidiloru de- 
clinâ cu rapiditate ; Subt Antiochu IV Epifane, uă sin- 
gură vorbă a ambasadorului romanu Popiliu Lenate fă 
de agiunsu ca se scâță din Egiptu armata siriană cea 
victori6să. Acestu principe persecutându pre Ebrei, pro- 
vocă, revolta Macabeiloru cari bătură, pre toți generalii lui. 
Ultimii Seleucigi nu merită nici onrea de a fi numiţi. 
La 64, Romanii redusseră Siria in proviaciă romană; Par- 
ţii coprinsesseră, degiă, pentru dânşii tâte provinciele re- 
săritene pînă la rîpele Eufratelui. Tirulu, Sidonulu, Pto- 
lomeia, Gaza, profitară de aceste desordini spre a se de- 
chiără independinți. Faticaţi de atâtea, resbelle civili, Si- 
rienii se dederă în fine lui Tigrane, regele Armeniei, care 
i gubernă pină în momentulu cându Pompeiu redusse Si- 
ria in provinciă romană (64), 

REGII EG” PTULUI 

Egiptulu, sub Ptolomei, începu bine; dar fini totu atâtu 
de rău cași Siria. 

- Ptolomeu, fiulu lui Lagu, supranumitu Soteru, făcă din 
Egiptu nu numai unu Statu putinte, dar și centrulu com- 
merciului lumii, și asilulu litteriloru şi allu sciințeloru. 
Cea mai mare parte a prosperitâţii Egiptului i o pro- 
curâ mai cu sâmă Alessandria, care, prin admirabilea sea 
posițiune, între laculu Mareotide şi marea, se făcu inter- 
mediulu între Europa şi Resăritu şi fă, prin favârea cea 
inteliginte a Ptolomeiloru, înavuţită cu uă magnefică bi- 
bliotecă, ce attrasse în sînulu ei pre învățați şi pre scrip- 
tori. Chinru şi poeţi veniră aci, Calimachu şi 'Teocritu. 

Ptolomeu Filadelfulu (284—246), care recepu, la ab- 
dicarea părintelui seu, unu regatu tare, măritu cu Cire- 
naica, Ciprulu, Cele-Siria, şi Fenicia, dede uă mare des-
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voltave marinei egiptene şi susţinii due resbelle, unulu 
în contra fratelui seu Maga, gubernatorulu Cirenei, al- 
tulu în contra lui Antiochu II, care nu pută reesși de 
a coprinde Egiptulu; Ptolomen III Evergetulu (246—921) 
care pttrunde în Asia pînă la Bactriana şi în Africa, în 

interiorulu Etiopiei, pre cându locotenenţii Jui i Suppu- 
neau costele Arabiei fericite, şi assecură într'acestu modu 
callea comerciului cu India; Ptolomeu Filopatoru (221— 
201), sub care începi decăderea morale şi politică a E- 

uiptului, deşi fă unu tiranu desfrânatu, totuși învinse la 
hafia, pre Antiochu cellu nare; Ptolomea V Epifane (204) 
remase în totă viața sea sub tutela Romei; Ptolomeu 
VI Filometoru (181), pre care Popiliu li scăpâ de ata- 

curile lui Antiochu allu Sirei, merită de a fi distinsu în 
acestă listă de despoţi odioşi; Ptolomeu VIII Fiscone, 

monstru în partea fisică caşi în cea morale (145), care 

se puti ţin pre 'tronu numai prin servilitatea lui la Ro- 

mani; Ptolomeu IX Latiru (116), după care domni cea 

mai spăimântosă confusiune: Ptolomeu Anletulu, pre care 

lu allungasseră Alessandrinii, fă repusu pre tronu. de 

Gabiniu, care se închiriase lui împreună cu armata, dreptu 

s6se-spre-dece mii de talenti. Auletulu, restabilitu pre tro= 

nu la 56, muri după cinci anni, lăsându de successori, 

sub priveghierea poporului romanu, pre fiiulu seu Pto- 

lomeu Dionisiu, în etate de trei-spre-dece anni, şi pre 

fiiă sea Cleopatra, care aveâ ș6pte-spre-dece. Unu ma- 

trimoniu aveâ se uniască interesile loru; dar unu mI- 

nistru allu lui Dionisiu depărtă pre Cleopatra, pre care 

Cesare, răpitu de spiritulu și graţiele ei,0 restab apoi 

pre tronu. Murindu junele rege în resbellulu Alessan 

ariei, Cleopatra, ca se remâiă singură domnă, puse 

omorîră unu frate mai june care i remăsesse, An oniu 

se suppuse, caşi Cesare, încântăminteloru acestei urne 

se sirene, şi i saciifică onârea, fortuna şi vicța sea.
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taviu, vingătoru la Acţiu, petrunse fâră, dificultate în A- 
lessandria. Regina, ammenințată de a fi tărrâtă în trium- 
fulu lui, puse uă aspide de o muşică de sînu. Octaviu: 

redusse Egiptulu în provinciă romană (30). 

XIII 

MACEDONIA SI GRECIA REDUSSE IN 
PROVINCIE ROMANE. 

FILIPPU 111 SI PERSEU 

Bătălia de la Ipsu lăsasse Macedonia lui Cassandru 
care muri la 297; fiiulu seu celiu mare, Filippu, numai 
câte-va, luni viețui după dânsulu; cei-l-alţi doi, Antipa- 
tru și Alessandru, unulu uccise pre mamă-sea Tessalo- 
nica și se refugi la curtea lui Lisimachu, unde muri în- 
dată; cellu-l-altu fă omoritu de Dumitru Poliorcetulu care 
se retrăsesse în Grecia după mârtea tatălui seu Anti- 
gone, şi pre care armata lu prochiămâ de rege (294). 
Dumitru, domnu atunci allu Macedoniei și allu cellei 
mai mari pârți din Grecia, fatică pre supușii sei prin 
resbeile, continue în contra lui Pirrhu, regele Epirului, 
şi în contra lui Lisimachu, şi mai cu s6mă prin adope- 

rârile sâle de a recoprinde Asia, unde possedeă Cilicia, 
Bătutu de Seleucu (286), ellu fi ţinutu într'uă captivi- 
tate dulce pînă la mârte (294). Pirrhu și Lisimachu și 
disputară atunci Macedonia, care remase de uă cam dată 
celiui de allu doilea, şi Grecia, profită de aceste discor- 
die spre a, se liberâ. Mârtea, lui Lisimachu la Ciropediu 
(282), şi a. vingătorului, uccisu (282) de Ptolomeu Ce- 
raunulu care se făcă domnu preste Macedonia ; în fine
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invasiunea Galliloru, cari, la 279, omoriră pre Ptolomeu, 
apoi pre Sostene, şi inundară Macedonia şi Grecia pînă 
la Detti, de uude fură respinși de ridicarea în mMassă, a 
Ureciloru (278), cufundară, regatulu în cea mai mare a- 
narchiă, Aniigohe de Goni, fiiulu lui Dumitru, proâtându 
de acestă confusiune ca se se puiă 6răşi pre tronulu 
Macedoniei, împrăştiă cetele de Gali, şi remăşiele loru 
trecură în Asia, unde fundară tretrarchia - Gallaţiloru, şi 
apoi resturnatu de Pirrhu, se urcă Grăși pre tronu după 
mortea, acestui principe aventurosu (272). Ellu ţină tro- 
nulu pină la imortea, sea, şi lu lăssâ descendințiloru sei 
cari, îndată ce vedură că nu mai au emuli de temutu, 

doriră se puiă Grecia din nou sub jugulu loru. Luarea 

Corintului în 251 păred că promiie lui Antigone unu 

successu securu, dar oppunerea ligeloru achaică şi eto- 
lică înşellă speranțele lui. Damitru II, apoi Antigone 

Dosone, care învinse pre regele Spartei Cleomele, la Se- 

lasia (222), şi Filippu III, suecesorulu seu, și scurseră pu- 

terile loru în acestă luptă, ce se făceă în fagia crescân- 
dei puteri a Romei, şi deveniă din ce în ce mai Grbă şi 

mai neinteligin:e. Cându Romanii puseră, după ce co- 

prinseră Iliria, piciorulu pre continentele grecu, Filippu 

se încercâ se i reiepte în mare, și făcă, cu Anibal (215), 

unu tractatu cu scopu de a și assecură possesiunea Gre- 

ciei; dar senatulu i apucâ înainte. Consulele Valeriu lu 

bătă pre marginile Aoului și lu. constrinse se se retra- 

gă câtu mai răpede în regatulu seu; apoi, folosinduse de 

ura, Greciloru în contra lui, provocată de. ambițiunea și 

de crimile sâle (uciderea lui Aratu), Romanii se deschiă- 

rară, protectori ai popdrăloru ammenințate de densa, 
'i împuseră uă pace desfavorabile. După ce Anibal fă 

Filippu avi imprudința de a provocă Roma, &- 

Indată senatului dechiără resbellu (200) 

ţia. Cellu de allu 

Şi 

învinsu, 

tacându Atena. atu 

și unu consule petrunde pînă la Dasare
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doilea, consulte perdă unu annu f6ră se facă nimicu ; dar 

cellu de allu treilea Flamininu, lu respinse dinir'uă forte 

posițiune ce și luasse la Aou, lu urmări apoi în Tessalia, 

desfăcii, de causa lui pre federaţii sei Greci, şi veni în fine 

de sfărîma falanga la Cinoscefalu (197). Filippu, închisu 

în regatulu sau, erâ de totu umilitu şi prepară în se- 

cretu unu nou resbellu pre care lu făcă însă fiulu 
seu Perseu. Acesta, nu se băteâ acumu ca se facă co- 

prinderi, ci ca se appere independința Macadoniei; votu- 

rile lumii erau pentru dânsulu ; nimin€, cu tâte acestea, 

nu cutedă se Lagiute: ellu cadă. Bătălia de la Pidna 
dede lui Paulu Emiliu Macedonia, şi regele eiiu târâtu 

în triumfulu vingătorului la Roma (168); fiiulu seu a- 

giunse secretaru în cetâțea Alba. Macedonia însă, abia 

la 146, fă vedussă în provinciă romană, după deșerta în- 

cercare a lui Andriscu, unu aventuraru, ca. s'0 înalțe 6- 

răşi în rondulu naţiuniloru. 

LIGA ETOLICA SI ACHAICA: ARALrU SI FILOPEMENE. 

Cetățile grece, susţinute de Ptolomeu Soteru. regele 
Egiptului, profitasseră de turburârile Macedoniei, de la 
287 pină la 276, ca se și recupere, mai tote, libertatea, 
loru, cu t6te ameninţâsile lui Pirrhu. Mârtea sea la Argu 
assecură, independinţa loru. Antigone de Goni încercă dea 
le pune 6răși sub jugu, şi agiutâ în tote părțile pre ti- 
vani ca se puiă mâna pre putere. Macedonenii retragân- 
guse, tiranii cetâțiloru grece, susținuți de mercenari plătiţi 

cu banii ce i storceau de la Greci, erau unu uucu fla- 
gelu pentru Grecia. Sparta care se măsură cu densulu 
fu de d6uă ori bătută (264), şi Grecia, ce păreă că este 
aprâpe de a se suppune, fă scăpată. Unu proscrissu, A- 

ratu, mântuindu Sicionea de tivanulu ei (251), o alătură, 

apoi, de antica confederăţiune a celloru d6ut-spre-dece
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cetâţi din Achaia, pre care o reformă și vră s'0 întindă 
preste totu Peloponesulu. In adevăru, ellu reeși de ali- 
beră Corintulu, Megara, Trezene, Epidaurulu și Megalo- 
polea pre cari le uni cu liga, și, în 237, cându Dumitru 
II ammeninţă pre Etoli, ellu agiută, acestu poporu, care 
ŞI a unitu şi ellu tâte triburile sâle într'uă confedera- 
țiune, animată însă de unu spiritu mai militaru şi mai 
ambiţiosu de câtu a Acheiloru. Acestă ligă însă erâunu 
mare cu pentru Grecia, pentru că Etolii vissau nu- 
mai domnire şi predâri. Mulţămită acestei intervențiuni, 
celle doue lige făcură legămentu între elle, și unu muru 
tare se înălță în contra ambiţiunii Macedoniei. Aratu 
continuă opera sea cea patriotică. De la 233 pînă la 229 
scăpă Atena, Argulu, Ermionulu, Mantinea, Egionulu, Or- 
comena. Liga achaică tindeă în atare modu de a întruni tâtă 
Grecia. Atunci şi Sparta se reinălță printr'uă reformă 
neasteptată. Age, uccisu pentru că a vrutu se puiă 6ră- 

şi în vigdre legile lui Licurgu, avi unu resbunătoru în 

Cleomene, care ommori pre Efori, apoi împărți din nou 

locurile de muncă, reînființă ospeţele publice, și formă 

din străini unu nou poporu spartanu. Sparta, reîntinerită 

prin acestă revoluţiune energică, și reaflă spiritulu cellu 

bellicosu de mai înainte, și intrâ îndată în luptă cu A- 

cheii ca se le dispute preponderanța în Peloponesu. A- 

ratu, bunu politicu, dar nu şi bunu generalu, fă mai de 

bătutu de Cleomene și constrinsu de â cere 

agiutorulu lui Antigone Dosone, care invinse pre Cleo- 

mene la Selasia (222). Sparta eră cădută ȘI Acheii ve- 

niră sub dependința Macedoniei; dar mortea lui a 

gone şi ambiţisa activitate a Etoliloru schi ară ga 

lucruriloru. Etolii in unire cu Spartanii, predară 
i i în Filippu allu 

avându altă speranță ci numai in 

ii în ce mai multu sub depen- 

federaţi, toţi se plecasseră 

multe ori 

care, ne 

Macedoniei, cădă din ce 

dinţa ei. Filippu bătusse pre
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înaintea lui, şi atunci interveni Roma. Violinţele lui Fi- 

lippu, mârtea lui Aratu, inveninatu de ellu, făcură Ro- 

maniloru mulți amici politici intre Greci, şi Etolii con- 
tribuiră forte multu la victoria de la Cinoscefalu. Roma 
i recompensâ prochiămându libertatea totoru Greciloru 
(196). Dar Etolii, necredându destulu de bine recom- 
pensate serviţiele loru, chiămară pre Antiochu III. Vic- 
toria de la Termopile lu aruncă în Asia (191), şi Etolii, 
remâindu singuri espusși la resbunarea senatului, fură 
pedepsiți cu asprime. 

In fruntea Acheiloru se puse unu omu demnu de a fi 
successorulu lui Aratu, Filopemene de la Megalopole, bunu 
generale și ultimulu cetăţianu mare allu Greciei. 8im- 

țindu superioritatea puteriloru Romei, ellu nu cutegâ de 
a se luptă in contra ei; tâte adoperârile sâle fură ca se 

ammâne câtu mai multu momentulu unei căderi nein- 
congiurabili. Sparta, cădendu în mâinele tiraniloru, deve- 
nisse uă vâtră de intrige şi de resbelle in contra ligei 
achaice; Filipemone uccise cu mâna, sea intruă bătăliă 

pre tiranulu Macanida, apoi constriuse pre successorulu 
seu Nabe de a ridică obsediulu Messenei, și intrându 
răpede in Sparta vingătoru o uni cu liga achaică. Nu 
veniă insă bine Romei ca Peloponesulu intregu se for- 
meţe numai unu singuru Statu. Agenţii ei indemnară 

pre Messena la revoltă; Filopemene, mergându assupra'i, 
cădă de pre callu, fă prinsu şi condemnatu de a bea cu- 

cută (183). In decursulu resbellului cu Perseu, Acheii 

inălțară, voturi secrete în favârea lui cari fură denun- 

ciate. Roma le ceră sâmă de acâsta. Uă mie din cei mai 
buni cetăţiuni ai loru fură dusși in Italia (168) in essilu. 
Cându li se dede libertatea, după șâpte-spre-dece anni, 
ei adduseră cu dânşii în patria loru uă ură imprudinte, 

Senatulu dechiărându ca Corintulu, Sparta şi Argulu se 
incetede de a-mai face parte din confederațiune, Acheii
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puscră mâna pre ame, şi veniră de dederă la Leuco- 
petra, lOngă Corintu, ultima. loru bătăliă pentru liber- tate (146). Corintulu fă luatu și incendiatu de Mummiu 

şi Grecia fu redussă în provinciă sub nume de Achaia. 
Ea cădă cu demnitate, cumu merită, pre câmpulu de bătaiă, 

XIV 

CONCLUSIUNE 

MARIREA GRECIEI, CE A PRODUSSU IN SCIINTE, LITERE 

SI ARTI, CAUSELE CADERII; DESTINELE EI. 

Creatoriulu comediei grece, Epicharme, diceâ, înainte 

cu două-deci şi patru de secle : «Deii ne vându bunttâ- 

țile loru numai cu prețulu lab6rii.» Ceea ce diceâ poe- 

tulu, Grecia 0 făcu. Grecii agiunseră în+r'adevâru a se 
îuălță preste tâte naţiunile, numai printruă activitate 

fără essemplu la celle-l-alte pop6ră pină atunci. Acope- 

riră cu cetâţi splendide şi prospere câstele mediteranei; 

făcură prin arme, commevciu şi mai allessu prin civilisa- 

țiune mica loru ţerră dâmn'a lunii. LL 

Matematicele pure, geometria, mecanica sunt mai-mai 

create de ei, şi geologia, botanica și medicina sunt în- 

cepute de «i. - | 

Dacă în sciințe naţiunile :noderne au mersu mai de- 

parte pre callea deschisă de Ipocrate şi Ariatotele, prin 

observare pacientă şi cugetare , totuși in litere și axți 

ei au remasu maestrii eterpi ai lumii. Romanii și națiuni- 

le de frunte de astă-di sunt numai elevii loru. Ei au creatu 

ussu la perfecţiune poema epică (Omeru). elegia 
iau d 

Sie de); Oda (Pindaru), tragedia (Eschilu, Sofocle şi 
(Simoni 

—
.
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Euripide) ; comedia (Aristofanu şi Menandru); istoria (E- 
rodotu şi Tucidide); elocința forului (Demostene); și a 
tribunalului (Isocrate). 

In arți tâtă Europa urmedă impulsiunea dată de ei 
şi au de regulă modelele loru. Copiâmu architectura lorv, 
variându celle trei ordini alle loru, şi statuele mutilate 
sunt celle mai formâse decoraţiuni alle museeloru nâstre, 

Doue sunt causele căderii : ântâiu este că acestu po- 
poru a remasu desbinatu, și cetâţile grece nu voiră nici uă 
dată a se uni spre a formâ unu statu putinte care se 
pâtă bravă totulu, a doua este că Grecii, devenindu ta- 
ri şi avuţi -perdură virtuțile ce le dedesseră acâstă 
mărire : am6rea patriei şi respectulu de sine înşile. In 
Grecia din ultimile timpuri, nu mai erau cetățeni, ci a- 
bia 6meni. Unu singuru meritu erâ în on6re; ânavuţirea 
chiaru cu ver ce prețiu; unu singuru deu erâ adoratu.: 
plăcerea. «Patria! gice unu poetu din aceste triste tim- 
puri, este în totu loculu unde e viţa bună.» 

Instrumentele acestei mari ruine sunt Sparta şi Ma- 
cedonia. Cându veniră Romanii eră numai unu cadavru. 

Grecia, devenindu provinciă romană la 146 în. 1. C., şi, ca 
mai perdută în vastulu imperiu, nu mai attrage, în celle cinci 
secle şi giumătate, prin nici uă faptă attențiunea istoriei. La 
finitulu seclului IV allu erei n6stre, Alaricu şi Visigotii 
sei o devastără,; la finele lui, o infestară Bulgarii; apoi ve- 
niră Slavii, cari, în decursu de due secle, făcură incur- 
Siuni necurmate şi mulţi se stabiliră p'între Elleni. Gre- 
cia, făceâ atunci parte din imperiulu bisantinu. Ea fă co- 
prinsă una cu acestu imperiu de cruciați, la 1204, şi îm- 
părțită în feude. Seniorii francesi deveniră duci ai Ate- 
nei sau principi ai Achaiei, Veneţia, cu alle câria vase 
venisseră, cruciații, şi apropiâ celle mai multe insule din 
Archipellagu, şi cuceri pucinu câte puţinu t6tă Morea (Pe- 
loponesulu). Cându cădă Constantinopole în mâna Tur-
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ciloru, Grecii avură aceeaşi sârte, la 1456. Atena fă co- 

prinsă. Veneţianii se mai appărară unu seclu în Morea, 

şi duoi anni în insule, în fine fură allungaţi, și semiluna 

luă pretotindenea loculu crucei. 

Incercârile de revoltă alle Greciloru, făcură pre Turci 

crudelli. Ferocitatea îmmulți revoltele. La 1821, erum- 

pse uă resculare formidabile, şi esși bine cu agiutoriulu Eu- 

ropei; dar acestu Statu micu abia și pote ţine indepen- 

dinţa şi aspiră a şi încorporă Epirulu şi Tessalia, pre- 

cumu şi insulele ce au mai remasu și gemu sub Turci, 

Dint'acestea Candia mai bine de unu annu susţină 

de curendu cu eroismu uă luptă inegale în: contra apă- 

sătoriloru loru, fâră se pâtă înduplecă în parte-i diplo- 

maţia europeană. “ 

Grecia vechiă vieţuesce Grăși cu limba ce și a conser- 

vatu p'între cinci-spre-dece secle de nefericiri, una cu 

activitatea marinariloru sei cari umplu tâte porturile Me- 

diteranei. Dar "i remâne încă multu progressu de făcutu 

spre aşi luă adevăratulu seu locu p'între naţiunile Eu- 

ajunsu, mai multu de câtu ea însăşi, ere- 
vopei, cari au 

a i 

ai civilisațiunii vechiloru Ellini. 
(ii geniului şi 

  

XV 

GEOGRARKIA ITALIEI. — POPORAȚIUNEA 

EI, — POSITIUNEA ROMEI. — REGII. 

GEOGRAFIA ITALIEI. 

iurată de mare şi de cei mai înalți munţi ai 

Jtalia formâqă, între Adriatica 

insulă lungă care se des- 
Încong 

continentului europeant, 

şi marea Toscană, uă pen
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parte, la medădi în d6ue punte, 6ră la mâdă-udpie se 
lățesce în formă de semicercu, a căria circumferință o 
formâdă şirulu de susu allu Alpiloru. Alpii au conser- 
vatu pîn'acumu numele ce le au datu Romanii, de Alpi 
maritimi, cotieni, greci, penini, elvetici sau lepontini, re- 
tici, norici, carnici sau iuliani. Lângă Sabata ei se ridi- 
că și formâgă unu șiru nou, Apeninii, cari străbatu tâtă 
peninsula, și puntele loru celle mai înalte, sunt, Munte- 
le Velino şi Muntele Corno. De la marginile Padului şi 
pină la estremitatea, Italiei s'au recunoscutu materie vol- 
canice presărate pre uă întindere de locu nemărginită, 
Dar activitatea acestoru tocuri pare se se fii, concentratu 
acumu în cei doi vulcani principali: Versuvulu, aprâpe de 
Neapole, și Etna, în Sicilia, care se înalță cu 3300 me- 
tri mai presusu de faca mârii, 
_Riurile principali alle Italiei sunt: Padulu, care, esşindu 

din muntele Viso, străbate avuta câmpiă situată între 
Alpi şi partea septentrionale a Apeniniloru, şi merge de 
se vErsă în Adriatica, după ce recepe în sînulu seu uă 
mulțime de torenţi or rîuri ce curgu din munții ce lu 
împresură, şi dintre cari celle mai principali sunt: des- 
pre ripa drâptă, Tanarulu, Trebia și Renulu: despre rîpa 
Stîngă, Ticinulu, Ada, Oliulu şi Minciulu. Spre resăritu 
de Minciu se scurgu din Alpi în Adriatica, Atesele, cellu 
nai mare rîu allu Italiei după Padulu, Medoaculu cellu 
mare (ital. Brenta), Plave (ital. Piave), Tilaventulu (ital. 

Timao) şi Arsa. Din Apenini curgu în marea 'Toscanei, 
de la mâginâpte spre mâgădi, Macra, Arnulu (Arnus, it. 
Arno), Tibere (Tiberis, it. Tevere), Teverone (Anio), Li- 
riulu (Liris, it. Garigliano), Vulturnulu (it. Volturno), Si- 
larulu (it. Selo) şi Laulu. Iu fine, în Adţiatica, dau, de 
la mâdănâpte spre medăqi, dincolo de Padu: Rubiconele 
(it. Pisatello s. Fiumesino), Metaurulu (it. Metaro), Esi-
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nulu (Aesis, it. Esino), Truenţiulu (Truentium. it. Tron- 
to), Aterulu (it. Pascara) şi Anfidulu (it. Ofanto). 

Lacurile principali alle Italiei sunt, laculu Magiore, 
formatu din Ticinu ; laculu Lauriu (it. Como), din Ada; 
Inculu Sebinu (it. Iseo), din Oliu, laculu Benacu sau Gar- 
da, din Sarca; 6ră lacurile Nemi, Albanu, Gabinu (it, 
Castiglione), Regilanu în Laţiu; Avernulu și Lucrinu în 

Campania; Vulsiniesulu (it. Bolsena), Vadimoniulu (ît. 

Bassano), Trasimenulu (it. Perugia) în Toscana, și Fu- 

cinulu (ît. Celano), la Marsi. Bâlţile Pontine sunt de-a 
lungulu marginiloru mârii Toscane, și erau cunoscute ancă 

din timpurile celle mai depărtate pentru insalubritatea 

loru. Appiu dusse preste aceste bâlţi callea ce portă 

numele seu. Cesare, Augustu şi mai mulți papi, încer- 

cară se le sece. Câstele Etruriei erau şi elle forte insa- 

lubri. Campania aveă bâlţile Minturne. 

Peninsula italică eră forte tăiată pre margini, şi formă 

prin urmare multe premontorie şi sînuri, Celle mai princi- 

pali promontorie erau Populoniulu în Etruria, Circeiulu în 

Laţiu Misenulu şi Surrentinulu, în Campania; Palinurulu în 

Lucania; Zefiriulu şi Laciniulu, în Brutiu; Salentinulu şi 

aginulu, în Calabria; Garaganulu în Apulia. Celle mai 

cunoscute din insulele mici sunt Ilva (Elba), Pontia şi Pan- 

dataria, Piticusa (Ischia), Prochita, Caprea si insulele Egate. 

Insulele cele mari sunt Sicilia, insula, cea cu trei promontorie 

(Pelorulu, Pachinulu și Lilibeulu), Corsica și Sardinia. 

ap 

POPORATIUNEA PRIMITIVĂ. 

un Italiei contribuiră la for- 

marea poporaţiunei ei. Ispania, i trămisse tribun iber 

Sicani şi Liguri; Gallia, Celti; Alpii cei mari, iei 

Reţia ; Iliria, uă mulțime de triburi pelasgice; d 

în fine, coloniele ellenice. La aceste poporă cântă 

Tâte ţerrile din pregiurul



UI 
adaugemu și indigenii sau autoctonii Italiei centrali, Oscii 
şi Sabelli, din cari se formară popârăle Latiniloru, Ru- 
tuliloru, Volseiloru, Erniciloru și Sabiniloru. Celle mai 

vechie colonie, cari veniră la annii 1700 si 1600, sunt 
alle Pelasgiloru, şi Illiriloru. La 1500 se arretară Sicanii 
şi Ligurii. Către 1400, Galii Umbri, cari. oecupară totu 
loculu de la Italia de susu pînă în Etruria meridionale, 
şi, într'uă epochă încertă, Tirenii, cari se diceâcă au ve- 
nitu din Lidia. 

Evenimentele ce se împliniră după resbellulu Troiei 
addusseră n6ue colonie în peninsulă. Colonia ce veni cu 
Evandru, la Pallantium, cu ș6i-deci de anni înaintea a- 
cestui resbellu, cea cu fiiulu lui Amfiaraius la, Tiburu, a 
lui Enea în Laţiu, şi fundarea cetâţii Alba- Longa, de fiiulu: 
seu Ascaniu, se ținu de tradiţiunile mitologice. Fâră du- 
biu că, după căderea Troiei, sau cellu puginu întrunu 
timpu de totu vechiu, Grecii veniră şi se. stabiliră în 
Italia meridionale, unde se înălțară pre ţermurile sinu- 
lui de Tarentu, Petitia, fundată, cum se dice, de Filoc- 
tetu; Metapontulu, de Pilienii lui Nestore; Salentulu, de 
Idormeneu, Diomede inăiţă și ellu mai multe oppide în 
Daunia; Sippontulu Arpi (Argos Hippium gr.) şi Male- 
ventulu, mai târdiu Beneventulu. Dintre aceste stabili- 
mente primare alle viței ellenice in Italia, numai unulu 
prosperă, Cume, fundată la 1130 sau 1050, de uă colo- 
niă venită din Eubea. 

Sau vegutu pînă aici coloniele ce se stabiliră în partea de 

giosu și de susua Italiei, dar în centrulu peninsulei se aflau 
due vițe, Sabelii și Oscii sau Opicii, de Greci numiţi Au- 

soni sau Aurunci, cari locuiau, de la Tibere pînă în munţii 

Calesei și Beneventului, șiin fertilea, regiune cunoscută de 
Greci sub numele de Opica. Unu tribu allu Osciloru, Cas- 
cit, numiţi mai târdiu Aborigeni, descinse din ţerrile mun- 

tâse dintre Amiternulu şi Reatulu, și occupă câmpiele
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situate la du€pta Tiberului. Prin ammesteculu loru cu 
Umbrii, cu Tirenii, cu Siculii şi Ausonii, Cascii formară 
unu poporu nou allu Lafiniloru, cari avură de vecini 
alte triburi ausonice, pre Rutuli, Polsei, Ernici şi Au” 
vunci. Câtu despre bellicâsa viță a păstoriloru sabellici, 
ca avei pin'atunci numai unu poporu, pre allu Sabini- 
loru, care locuiă în partea septentrionale numită mai 
târdiu Samniulu. 

In decursulu Seclului XI-lea Resenii, numiţi şi Zusei 
sau Etrusci, cari descinsesseră din munţii Reţiei, trecură 

Apeninii şi se asşedară, în Umbria maritimă, in doue- 

spre (ece oppide. Celle mai principali erau : Arreţiulu , 

Crotona, Clusiulu, Perusia, Volsiniulu, Falerii, Veia, Ce- 
rea, 'Tarciniulu avându fiă-care câte unu rege particu-. 

laru (Laru sau Lucumone), si ţinură t6tă ţârra în de- 
pendința loru. După ce se stabiliră bine în Etruria, ei 
împinseră pre Umbri pînă la marginile rîulețului Esinu, 

coprinseră Italia de susu, şi sub denumirea de Ftrusci, 

se stabiliră și în Campania, la Nola şi la Vulturnulu 

(Capua). Făcânduse atunci domni preste tite insulele, 

celle mice ce se întindu de a lungulu câstei appusene 

stabiliți chiaru şi în Corsica şi Sardinia, ei deveniră po- 

porulu cellu mai commerciante şi mai industriosu de pre 

marginile Mediteranei. 

In annulu 754 mai ivainte de era n6stră, epocha fun- 

dârii Romei, Galii, cărora eră, reservată lunca Padului, 

şi Grecii, alle căroru numerose stabilimente dederă Ita- 

liei de mediă-di numele de Grecia-Mare , nu venisseră 

âncă. Câtre 587, Insubrii iundară Mediolanulu ft. Mi- 

]an0), şi în decursu de ș6i-deci și şesse de anni, Ceno 

manii se asședară la Brisia (Brixia, it. Brescia) ȘI d 

Verona; Anamanii, la Placenţa, Boii la Bononia; Aga 

la îmbucătura Padului, şi Senonil, de a lungulu Adria 

cei pînă la Esinu. Grecii venisseră mai înainte. Ei înă
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țară; la annulu 720, Sibare; ia 710, Crotona, la 707, 

'Parentulu, la 683, Locriu; la 668 Regiulu, Elea; la 446 

Turiulu, 

SITUATITNEA ROMEI. — LEGII. 

Intre vastele și fertilile câmpie alle Laţiului şi Etru- 

riei, sub munţii Sabinei, se înălță Roma la d6ue-deci de 

chilometre de mare, pre ripele Tiberului, cellu mai mare 

dintre rfurile Italiei peninsulare. La 6re care distanță 

de la unirea sea cu Arnulu, acestu rîu trece p'între nouă 

munți, din cari doi, Luniculu şi Vaticanulu, domină preste 

ripa cea drâptă, 6ră cei-l-alţi şâpte, se înalță pre cea 

oppusă. Acestia sunt : Capitolinu, Cirinalu Viminalu, Es- 

cilinu, Celiu şi Aventinu, cari se îutindu în formă de se- 

micercu in giurulu Palatinului. 

Enea, scăpându din ruina Troiei, qiceau legendele celle 

vechie, venisse şi desbărcasse pre câstele Laţiului cu fiiulu 
seu Ascaniu, adducându cu sine deii sei penaţi și Pala- 

diulu Troiei. Latinu, regele ţerrei, i dede pre fiiă-sea 

Lavinia de sociă. Dar, întruă Dbătăliă în contra Rutuli- 

loru, Enea peri. Ascaniu continuâ resbellulu, uccise pre 

Mezenţiu, federatulu lui Turnu, și, delăssându costa cea, 
insalubre unde tatălu seu fundasse Laviniulu, veni de 

nălță Alba-Longa pre muntele Albanu. Doi-spre-gece 

regi din viţa lui Enea 1 successeră; unulu dintre diuşii, 

Proca, lăssâ, doi fii, Numitoru și Amuliu. Cellu d'ântâius 

ca mai mare, ave se ereditede regatulu, dar Amuliu 

puse mâna pre dînsulu, uceise pre fiiulu seu şi puse pre 

fii-sea Silvia între vestale. Rea Silvia însă deveni mamă, 

şi, cu tâte că aruncă greşala sea pre deulu Marte, fi 

condamnată la mârte, şi cei doi fii gemeni ai ei fură 

espusși pre Tibere. Riulu eră atunci vesrsatu; l6sănulu 

loru, dussu încetn de apă pină Ja muntele Palatinu, se
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prinse de pâllele unui ficu selbaticu, și uă lupă, at- 
trasă de țipetele loru, i nutri cu laptele ei. Faustu, păs- 
torulu turmeloru regelui, dându preste ei, luă cei doi co- 
pii şi i dusse la femeea sea Acea Laurenţia, care le pu- 
se uumele Romulu și Remu. Făcânduse bărbaţi , cei doi 
fraţi puscră Grăşi pre moșulu loru pre tronulu Albei, apoi 
se apucară se înalțe uă cetate chiaru în loculu unde fa- 
sesseră scăpaţi din apă. Unu prenunțiu favorabile dede 
lui Romulu ondrea de a allege întinderea și de a da 
nume cetăţii (754). Remu sărindu, în derisiune, preste 
vallulu cetăţii, Romulu lu uceise strigându : «Așa se p6- 
ră ver cine va sări preste acesti muri.» 

lomanii, ca tâte popbrăle celle mari, au voitu se aibă 

uă mare origine și se invălluie lgănulu loru cu nara- 
(iuni miraculâse. 

Romulu deschisesse unu asilu, unde se strînseră mul- 

țime de Gmeni, dar femeile lipseau : de aceea răpi Sa- 

binele, şi părinţii loru voiră se le resbuue. Pentru acâs- 

ta Romulu avă se susțiiă mai multe lupte. Se scie că, 

intwuă bătăliă, Sabinele se puseră între celle dâue ar- 

mate și împăcară lupta, patricidă d'între părinţii şi băr- 

baţii loru; Romulu, ca se puiă capetu resbellului, îm- 

părţi puterea cu Taţiu, regele Sabiniloru de la Cure care 

fa omoritu de unulu din suppusii sei, căruia nu i făcus- 

se dreptate. Romulu, remâindu singuru rege, făcă câte- 

va resbelle fericite; dar ellu se făcă nevedutu întruă 

di cându eră unu viforu tare, injunghiatu de senatorii 

pre cari i offensasse, şi fă pusu între dei cu numele de 

irinu (715). 

C ue poapitu care successe după densulu (714), re- 

gulâ ceremoniele religi6se, funcțiunile Pontifciloru, dei 

todi ai cuitului; apoi, pre alle Flaminiloru, ministrii, d - 

loru celluru mari; pre alle Auguriloru, interpreții voin 

țeloru divine; pre alle Fecialiloru, cari întîmpinau res-



bellele celle nedrepte; pre alie Vestaleloru, cari c nser- 
vau foculu perpetuu allu Vestei, şi în fine pre alle Sa- 
liloru, cari custodiau scutulu cădutu din ceru (ancile)- 
Eliu înălță unu templu Bunei Credințe și altulu deului 
anu, care erâ representatu cu dâue fece, fiindu că cu- 
rosceâ trecutulu și venitorulu. Acestu de allu doilea tem- 
plu stă pururea deschisu în timpu de resbellu şi în- 
chisu în timpu de pace. Successorulu lui (672), fă Tulla 
Ostiliu, care destrusse Alba, după ce Oraţiu învinse pre 
Curiaţi. Ancu Marţiu nepotu allu lui Numa (640), bătă 
pre Latini, fundă, portulu Ostiei, construi prima punte 
de lemnu pre Tibere (pons Sublicius), și făcti spre appă- 
varea ei uă fortărâță pre muntele Ianiculu. Sub domnia 
sea veni din Etruria și se stabili la Roma Tarciniu , fiiula 
corintianului Demaratu, cu socia sea, faimâsa Tanacil, 
Prin măestria acestei femei ellu pută captivă atâtu in- 
crederea lui Ancu, care i lăssă tutella, fiiloru sei, câtu 
şi affecţiunea poporului, care lu prochiămâ rege (616). 
Sub Tarciniu Betrânulu, Roma se înfurmuseţâ, şi se în- 
cinse cunu muru de pâtră, Forulu se scurse, Capitoliulu 
se începi, circulu se făci ecuatu, şi se sâpară canalile 

subterane de scurgere, din cari uă parte subsiste și as- 
tădi. Pregile răpite de la Sabini, Latini și Etrusci în 
resbellele fericite, serviră la facerea acestoru luerâri. Sub 
domnirea, lui s'au întrodussu la Roma costumele etrusce 
(vestmintele regali, mantellele de resbellu, pretesta, tu- 

nica, lictorii, fasciele, augurii). Tarciniu peri, la 578, om- 

moritu de ucisori puşi de fii lui Ancu. Ginerele seu Ser- 
viu, fiiulu unei sclave şi allu unui aventuraru etruscu, 

Juâ puterea in mână (578.). 
Serviu dede Romei întinderea ce o avi sub republică, 

împreunându cu cetatea, printunu muru, munții Vini- 
malu, Escilinu şi Citinalu. Ellu o împărți în patru re- 

giuni sau triburi urbane, și ţotu teritoriulu în două-deci
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ȘI șese do pârți, numite triburi rustice. Totu poporulu 
patriciani şi plebei, fă împărțitu, după censu, în șesse clas- 
se ȘI într unu centu nouă-deci şi trei de centurie. Cea 
«d antâiu classe ave ea singură nou&-deci și optu. de 
centurie, adică, cându, după allungarea, regiloru , aceste 
centurie represintară totu atâtea voturi, n6ue-deci și optu 
eră tote celle-l-alte intrunite aveau numai n6ue-deci și 
cinci. Cu acesta ellu ridică la demnitatea de cetăţeni 
pre plebei. In afară, politica lui Serviu cea ageră, sus- 

ținută de puterea armeloru, determinară pre celle trei- 
deci de cetăți alle Laţiului de a face federațiune, care 

se celebră în toţi annii cu numele de feriele latine. Ellu 
muri la 536, destronatu de ginerele seu Tarciniu, băr- 

batulu detestabilii Tullia, care trecă cu carrulu preste 

cadavrulu părintelui seu. Poporulu plânse - multu timpu 

pre bunulu rege Serviu. | 

'Tarciniu, supranumitu 1Superbulu, gubernă, foră se 

țină sâmă de legi despoiându pre unii de averile loru 

essilându pre alţii şi pedepsindu cu mârte pre toţi aceia, 

cari X inspirau temere. Victoriele în contra Latiniloru și 

Volsciloru întăriră și mai multu tirania sea, sub care ge- 

mură şi cei mari și poporulu, pre care lu puse la lucvâri 

arelle ca se termine canalile de scurgere şi Capitoliulu: 

De desubtulu acestui monumentu se puseră, închise în- 

tmuă cassetă de piâtră, cârțile Sibilline ce le addusesse 

Sibilla de la Cume, care venisse, după cumu se qlice, 

zub figura unei betrâne, și le offerisse regelui. Unu cri- 

estei domnie odi6se. Violinţa lui Sestu 
me puse capătu ac 

care se sinuctise 
assupra virtudsei Lucreţiei și mortea ei, u 

neputendu se mai vieţuiască după ce sufferisse uă de- 

sonâre fâră voiă-i, occasionară uă revoluțiune in fruntea 

căria eră Brutu. Ellu veni în Roma, arrâtă corpulu sân- 

gerinte allu victimei şi chiămâ vendicta senatului și a 

poporului. Unu senatus-consultu, confirmatu de curle, pr
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chiămâ, căderea regelui, essilândulu cu toţi ai sei. A- 

poi, Brutu curse la castre pre cari le rescullâ, pre cându 

Taxciniu, înturnându-se la Roma, câtu pută de iute, vedă 
porţile închise şi fă nevoitu se caute asilu, cu fii sei Titu 
şi Arunte, în cetatea etruscă Cerea (510). Totu în an- 
nulu acesta scăpă şi Atenu de tirania Pisistratidiloru. 

Domnia regiloru nu fă cu tote acestea fâră gloriă. 
Chiaru Tarciniu dusesse departe prin arme numele și 
mărimea Romei. Acsstă cetate numai erâ atunci unu op- 
pidu neînsemnatoru, cu unu teritoriu ce se întindeă, ca 
inâi înainte, numai câte-va milliare de la murii sei. Trac- 

tatulu cu Cartaginea, închieiatu la 510, mărirea cetâţii, 

strălucirea edificieloru, unu centu cinci-deci de mii de 
Iuptători ai ei, attestâdă că ea atunci formă unulu din 
Statele celle mai putinţi alle Italiei. Pînă la Aurelianu 
remase închisă totu în circuitulu ce-i făcusse Serviu. Ti- 

„berele âncă de atunci erâ conţinutu de caiuri, și Capi- 
toliulu începutu. Acestu templu formă unu pătratra de 
d6uă cente de picidre pre tâte fecele; -uă duplă colum- 
nată lu încongiură de trei părți. Dar peristilulu despre 
mâdă-di, în faga Palatinului și a Forului, aveâ unu rându 
întreitu de columne. Intre aceste opere mari caută se 
punemu şi Cloaca maxima, 

XVI 

REPUBLICA. — RESBELLELE ROMEI; 
LUPTELE PENTRU DREPTURI. — ORGA- 

NISAREA ITALIEI ȘI CONSTITU- 
ȚIUNEA ROMANA. 

FUNDAREA REPUBLICEI (510) 

Dreptu preţu pentru agiutorulu ce dedesseră plebei; 

celloru mari sau patricianiloru ca se restrne pre regi, po-
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porulu ceri legile regelui Serviu şi formarea gubernului 
consularu. Senatulu se învoi, şi comiţiele centuriate pro- 
chiămară consuli, adecă, capi annuali ai armatei și ai po- 
porului, pre luniu Brutu şi pre Tarciniu Collatinu. Uă 

conspiraţiune formată pentru restaurarea regelui fă des- 
coperită de sclavulu Vindice. Cei culpoși fură prinşi ; în- 

tre dînşii se aflau şi fii lui Brutu, care commandă și pri- 
vi cu sânge rece supliciulu loru. Tarciniu și resbună in- 
armându în contra Romei pre Veienţi, apoi pre Porse- 
na, care luâ oma, dar pre care o perdi îndată, și în 
fine pre Latini, cu cari se făci sângerdsa bătăliă de la 

laculu Negillanu (496). Devotamentulu pentru binele pu- 
blicu, unu coragiu eroicu onorară libertatea jună. Essem- 
plele lui Valeriu Poblicola, Oraţiu Coclite şi Muciu Sce- 
vola innlțară caracterulu poporului.—Betrânulu rege în- 
vinsu se retrasse la Cume, unde muri în annulu urmă- 

toru. Roma eră scăpată, dar unu reu din întru o săpă: 

greutatea debiteloru se mărisse prin spesele și predăţiuni- 

le ultimeloru resbelle. Legea romană eră forte parţiale pen- 

tru creditori; acestia abusară de drepturile loru şi cei nea- 

vuţi, întăritaţi, refusară de a se conscrie în miliţiă. Senatulu . 

creâ atunci dictatura, magistratură fOră apelu și i dede uă 

putere mai illimitată de cum fusesse a regiloru, dar 

care nu puted se ţiiă mai multu de șesse lune. Popo- 

rulu spăhmântatu fă nevoitu se cedă. Violințele credito- 

riloru crescură atunci atâtu de multu în câtu cei pau- 

peri preferiră se delasse cetatea; ei se retrasseră pre 

muntele Sacru, şi nu descinseră de aci pină ce “nu li 

se dederă tribuu, capetenie annuali ai plebeiloru, inar- 

maţi cunu veto care annulă decisiunile nedrepte. Ei se 

serviră la fuceputu cu dreptulu loru de oppunere ca se 

appere pre poporu,; apoi spre a atacă pre cei mari ȘI 

maj târdiu, spre a se face domni preste repubiică.
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DECEMVIRII. — LEGILE CELLORU DOUE-SPRE-DECE 

TADELLE. 

In decursulu celloru patru-deci şi doi de anni, ce tre- 
cură de la stabilirea tribunalului pînă la a decemvira- 
tului, istoria Romei în affară este plină: de resbelulu 
lui M. Coriolanu, care essilatu din Roma pentru că pro- 
pusesse se se stergă tribunalulu, veni apoi assupră-i în 
fruntea, Volsiciloru, o încongiurâ,, şi patria sea fă cru- 
țată numâi de rugămintile mamei sâle Veturia, și a so- 
ciei s€le Volumnia ; apoi, de faptele militare alle lui C. 
Capitolinu şi Cincinatu care, chiămatu de la aratru spre 
a luă commandulu armateloru, bătă în șci-spre-dece dil- 

le pre Eci şi depuse îndată dictatura; 6ră în întru, de 
catastrofa lui Spuriu Cassiu care propuse pentru prima 
Gră legea Agrariă (486), apoi, de desastrulu celloru trei 

cente ş6sse Fabii cari periră luptându-se singuri în con- 
tra Veienţiloru (477); în fine de dreptulu ce căpetară 
tribunii poporului, cu acâstă occassiune, de a accusâ pre 
consuli, precumu și de acella ce obtinură, la 471, cai 
se se ali€gă numai de către comițiele populare alle tri- 
buriloru, cari începură de atunci se dea plebiscite. 

La 461, tribunulu Terentillu Arsa demândă ca se se 
numâscă, dece 6meni pentru redigerea şi publicarea u- 
nui codice de legi. Dece anni patricii resistetteră aces- 

tei mesure, oppuindu-se une ori cu fapte violinţi, pre- 
cumu făcu Cesone, fiiulu lui Cincinatu, alte ori cedându, 

ca în 454, cându Senatulu dede poporului locuri din a- 
grulu publicu în muntele Aventinu. In fine, propunerea 
se votă: trei commissari fură trămisşi în Grecia ca se 
cullgă şi se adducă celle mai bune legi, şi la înturna- 
rea loru se allesseră dece persâne de distincțiune spre 

a face unu codice. La finitulu cellui d'ântâiu annu, 

dece tabelle de legi fură puse în foru, şi fiându că co-
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dicele nu cră completu, se numită alţi decemviri. Intre 

acestia fi şi Appiu Claudiu care singuru numai din cei 
dece de mai înainte reesși a se reallege. Multa apăssa- 
re se simţi îndată în cetate; averea, ondrea Și vi6ţa, ce- 
tăţeniloru fură la bunulu placu și la capriciulu domni- 
loru ce şi dedesseră. Unu crime, assemenea, cu cellu ce 
causasse resturnarea regiloru, addusse şi caderea aces- 
toru tirani (449). 

Apliu pusesse pre unulu din clienţii sei se rechiăme, 

ca sclavă a sea, pre Virgina, fiia unuia din cei mai de 

frunte plebei. În deșertu tatălu ei Virginiu, promisulu ei 

Iciliu, care fusesse tribunu, și uă mulţime de marturi se 
offeriră de a probă că e născută liberă. Appiu, călcându 

chiar ui legc propusă de ellu însuşi, dede pre acea ver- 

gine complicelui seu. Dar Virginiu, smulgendu unu cu- 

țitu de la unu măcelaru, lu înfipse în inima, fiiei sele, 

şi, plinu de sângele ei, curse la armata ce eră, în castre 

in muntele Algidu. Soldaţii resculați merseră assupra 

Romei, şi decemvirii, vedânduse fră putere în fagia a- 

cellei insurecțiuni, abdicară după ce publicasseră și ul- 

timele doue tabelle de legi. In acestă, legislaţiune a a- 

celloru : dâue-spre-dece tabelle, atacurile ce s'aru face 

proprietâţii sunt cu crudelitate pedepsite : furulu pote 

fi uceisu fOră ver uă respundere nâptea , și diua chiar, 

dacă ar cercă se se appere. «Acella care va da focu u- 

nei clai de grâu va fi legatu, bătutu cu verge și arsu— 

tare se plătâscă se fiă vendutu 
Debitorulu care nu va fi în s 

ave; 
sau tăiatu bucâţi.» Câtu pentru delictele 'mai pucinu gr « 

ră celle d6ut sistemate de penalitate ce sunt în 

arbare : talliunea sau assemenea, pen- 

omposițiunea. Acel- 

va plăti trei 

învoie=ce) 

se adoptasse 

usu la tâte poprăle b me 

tru assemenea în delictele corporali, şi co 

a rumpe verunu membru culva, 
la care v 

y 

dacă nu se compune (împacă, 
cente de asși; „con 

cu ellu, se se suppulă talliunii.»
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Cu tâte acestea aci se afflau și disposițiuni favorabili 
plebeiloru: usura fi micușorată, şi se dederă securanțe 
libertăţii individuali. «Martorulu mincinosu, adăugeă le- 
gea, şi judecătorulu corruptu se fiiă precipitaţi de pre 
stînca, tarpeia. In contra sentințeloru magistrațiloru se 
se pâtă appellă pururea la poporu. — «Ca numai po- 
porulu singuru, adunatu în. comițiele centuriate, se aibă, 

puterea dea dă sentințe capitali.» Adică se dă poporu- 
lui jurisdicțiunea. criminale, luată și de la curiă şi de la 

triburi. Puterea şi titlurile trecu acumu în adunanța cen- 
turieloru în care, toți, patriciani și plebei sunt împreu- 

nați după ordinea averii loru. 
Caracterulu generale allu legii mai aveă încă unu a- 

vantagiu pentru plebei. «Se nu mai fiă legi personali.» Le- 
gislaţiunea civile a acelloru dou&-spre-dece tabele cu- 
nâsce numai cetățeni romani. Disposiţiunile sâle nu s'au 
făcutu nici pentru uă ordine nici pentru uă classe, și 
formula sea este constantă si guis, («dacă cine va»); 
pentru că patricianulu şi plebeulu, senatorulu, pontificele 
şi proletarulu sunt egali înaintea ei. Aşă în fine, se pro- 
chiămâ, prin acâstă uitare de distineţiuni, altă dată a- . 
tâtu de mari, definitiva uniune a ambeloru poporă, şi 
acestu poporu nou, sau totalitatea cetăţeniloru, are de 
acum în mâna sea autoritatea suverană de la care pro- 
cede tâtă puterea şi totu dreptulu, «Ce va fi comman- 
datu poporulu în urmă de tâte va fi legea.» Poporulu 
capătă dară, prin celle dâue-spre-dece tabelle înbunătățiri 
materiali, şi dacă nu avă egalitatea politică, ce de mul- 
te ori este numai uă curată momâlă pentru cei neavuti, 

de care profită numai capii loru, cellu puginu obţină egali- 
tatea civile, care dă şi cellui mai miseru sentimentulu dem- 

nitâţii scle de omu, şi care lu înalță mai presusu de vi- 
țiele celle rușinâse alle servilismului. ! |
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LUPTA PATRICANILORU CU PLEBEII 

Revoluţiunea de la 510, făcută de patriciani, profitas- 
se numai aristocrației; cea de la 448, făcută da poporu, 

profită numai poporului. Consulii cei nuoi, Oraţiu și Va- 
leriu, proibiră subt pedepsa de morte, de a se mai creă 

ver'uă magistratură foră appellu, apoi dederă putere de 

lege plebisciteloru, și reînnoiră anatema pronunțată în 

contra ver-cui ar călcă inviolabilitatea tribuniţiă. Dar 
dout lucruri mai țineau încă insultătârea distincțiune în- 

tre celle dou& ordini : proibirea de matrimoniu și occu- 
parea totoru funcțiuniloru de patriciani numai. La an- 

nulu 445, tribunulu Canuleiu demândâ desființarea legii 

relative la matrimoniu şi colegii s&i demândară ca și ple- 

beii se fiă admisşi la consulatu. Cu acâsta cereau ega- 

litatea politică. Patriciani se mâniară, dar poporulu se 

retrasse inarmatu pre muntele Ianiculu; și senatulu, 

credendu că moralile au a fi mai tari de câtu legea, ac- 

ceptă propunerea tribunului. Căgându acestu obstaclu, 

plebeii puteau accum se intre în t6te demnitâţile curuli; 

cu tote acestea praticiatulu, de giumetate invinsu, se ap- 

perâ âncă patru deci şi cinci de anni prin abilitate. In 

locu de a da consulatulu plebeiloru, senatulu lu des- 

membrâ. Doi magistrați nuoi, censoria, creaţi la 444, pen- 

anni la începutu, pentru optu-spre-dece luni 

mai în urmă, luară dreptulu consuliloru de a face cen- 

sulu, de a administră domeniele şi tesaurulu Statului, 

de a regulă classile, de a face lista senatului și a căl- 

larilloru, de a formă în fine poliţia cea înaltă în cetate. 

Remâneau pre s6ma. consuliloru funcțiunile militare, ju- 

decâţile civili, preşedința senatului și a comiţieloru, cus- 

todia cetâţii şi a legiloru ; acestea se dederi, dar in 

părțite între mai mulți, şi sub numele de tribun n 

tari, la trei, patru sau ş6sse generali. 

tru cinci
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Constituţiunea din annulu 444 autorisă se se pâtă numi 
şi plebei la tribunalulu militaru, pînă la 400 nici unulu însă 
nu agiunse aci. In epocha, acâsta Roma ţineă încongiurată, 

de cinci anni cetatea Veiei; numai F. Camillu, unu pa- 
tricianu, pută s'o i6e (395). Desordinile causate de în- 
cursiunea Galliloru suspinseră pentru câtu-va, timpu lup- 
ta, care începă cu mai multă impetuositate cându nu a- 
vură a se mai teme din afară. Tribunii C. Liciniu Sto- 
lone și L. Sextiu făcură 6răşi, la 876, cererea de a se 
împărţi consulatulu cu plebeii şi propuseră uă nudă lege 
agrariă, ca unu cetățianu romanu se nu pâtă possedâ 
mai multu de cinci cente de juguri din agrulu publicu. 
Momentulu luptei supremi in fine venisse. Dece anni 

de a rândulu acesti tribuni fură reallesși. In deșertu tras- 
seră senatorii în partea loru pre cei-l-alți optu tribuni, 
allu cărora veto nu lăssâ de a se votă legile propusse, 
şi recurse de d6uă ori la dictatură. Camillu, ammenin- 
țatu de a fi condemnatu la uă mulctă, de cinci cente de 
mii de asşi, abdică dictatura. Apoi se oppuse tribuni- 
loru şi sanctitatea religiunii : nici unu plebeu nu erâ în 
sacerdoțiu. Ca se înlâture acestu motivu, ei adauseră 

"a patra propunere , pre care senatulu o acceptă ca se 
pună în partea sea, apparinţele dreptâţii : «In locu de 
duumoviri pentru cârțile sibiline, se voru numi în veni- 
toru decemniri, din cari cinci voru fi plebei.» Inannulu 366 
se vedă pentru prima 6ră unn consule plebeu, L. Sextiu. 
F. Camillu, care erâ mare în resbellu şi în pace, înălță, 
templulu concordiei in foru, şi atunci devotamentulu Ro- 
maniloru pentru patriă, fântâna, fapteloru mari, errumpse 
cu multă putere.— Patricianii mai creară pretura, Şi de- 
deră acestei diregătorie funcțiunile judiciare alle consu- 
Jiloru. Dar fă coprinsă şi acesta de plebei la 377. Ei 

ŞI căpătasseră dreptulu la dictatură în 355, la censură 

în 350, la proconsulatu agiungu în 326, la auguratu la
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202. Legile lui Publiu Filone, date la 339, cari făcură 
plebiscitele obligătâre pentru ambele ordini, şi permi- 
seră se se numâscă de uă dată doi plebei la consulatu: 

apoi, alle dictatorului Ortensiu cari, la 286, recapitulară 

şi confirmară tote drepturile acuistate mai nainte de ple- 
bei, assecurară egalitatea și fundară în întru unirea și 

pacea, în afară puterea cari făcură pre Roma se trium- 

fede despre tote obstaclele. 

PRIMRIE RESBEIILE ALILE ROMEIL.—INVASIUNEA GAL- 

J1JORU.—RESBELLULU SAMNITILORU. 

Coprinderea cetății Veiei făcusse Roma preponderante 

în Italia centrale; dar Gallii ammeninţară de a stinge 

acestă mărire chiaru în l€gănulu seu. Senonii împressu- 

rari cetatea Clusiulu, care nu voiă se le dea locuri, și, 

provocați de delegații romani , merseră asupra Romei, 

bătură legiunile ci la rîulu Allia şi petrunseră pînă la 

Capitoliu, în “care se îmchisesseră senatulu și junimea 

li stotteră la pâllele Capitoliului şepte luni, 

findu chiămați în ț&rra !oru de uă invasiu- 

se învoiră de a luă bani pentru res- 

cumpirarea Capitoliului. Dar Camillu, care fusesse esilatu 

din causa invidiei tribuniloru, fiându acumu numitu die- 

tatoru, vine în fruntea unei armate. din cetâţile vecine, 

isse majoritatea poporaţiunii din Roma, 
unde se reÎugiss 

Roma 

chiaru în momentulu cându tribunulu romanu Sulpiciu 

luse în contra strâmbătății măsureloru sau cum- 

TOMană. 

pivă când, 

ne a Veneţiloru. 

plângâni 
ţii ms ru ua 

peneloru, Brenulu Galliloru , strigă : «vae victis, vai de 

cei învinşi !» (390). 
îi 

a după uă giumătate de 
Roma. eră numai ruine, şi abi 

seclu se făci la locu. Camillu, Manliu Torcuatu, Vale- 

riu Corvu, învinseră în mai multe rânduri pre poporăle 

Laţiului revoltate, pre Galli, cari mat făcură patru m
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vasiuni, şi câte-va cetâţi etrusce; apoi suppuseră uă par- 

te din -Etruria, redusseră totu Laţiulu, şi întinseră 

domnia romană pînă apprâpe de Samniţi. Atunci în- . 
cepii timpurile eroice alle Romaniloru; virtuțile civice 
se desvoltă în tâtă simplicitatea şi austeritatea loru. E- 
rampe mai ântâiu unu resbellu ce ţină şepte deci și 
optu de anni (de la 343 pînă la 265), şi desolâ t6tă I- 
talia centrale, puindu peninsula întrâgă sub jugulu Ro- 
mei. Acesta e resbellulu numitu allu Samniului, şi care 
cu dreptu ar fi se se numâscă resbellulu independinţei 
Italiei; resbellulu cu Tarentulu şi cu Pirrhu este numai 
ultimulu incidinte allu acestui resbellu mare, pentru că, 
mai t6te popdrăle Italiei peninsulare luară parte pre 
rondu în acâstă luptă, commiţendu greştia, ce a causatu 
căderea totoru inemiciloru Romei, adică neattacându-o 
toţi de uă-dată. 

Resbellulu Sumniuls se pote impărți în şesse peri6- 
de, dâcă coprindemu înti'ânsulu şi resbellulu cu Pirrhu : 
l-iu de la 343 pînă la 341, Samniţii, poporu, bellicosu, 
ammeninţară Teanulu Sidiciniloru; Capua, care aveă unu 
trecutu insemnătoru, dar eră in decadință acum, vreâ se ap- 
pere acestu oppidu; dar fiându attacată şi ea, ceri agiu- 
toru de la Romani, şi acestia recusându, ea se dede loru. 
Romanii atunci o agiută și atacă pre Samniţi în munții 
loru şi în Campania; Valeriu Corvu i bate lângă mun- 
tele Gauru. Dar aspectulu cellu ammenințătoru allu La- 
tiniloru, făcă pre Roma, se încheiă pace cu Saumniţii, Iâ- 
sându-le Sidicinulu. 20 Resbellulu latinu, de la 340 
pînă la 338. Latinii continuară singuri lupta în contra. 
Samniţiloru ; preşediele romane lăssate în Campania se 
xevoltară, merseră în contra, capitalii, şi constrîngu pre 
senatu a le face concessiuni; încuragiaţi şi ei de acestu 
essemplu, ceru împărțirea commandului şi uă perfectă, 
egalitate între dânşii şi Roma. Lupta fii forte grea; dar
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severitatea lui Manliu 'Torcuatu, care uccise pre fiiu-seu 

învingătoru numai pentru că se bătusse fâră ordinea, 
sea, şi apoi devotamentulu lui Deciu Mure, care se de- 
votă deiloru infernali sacrificânduse pentru armată, de- 

deră homaniloru victoria. Impuindu-se condițiuni dife- 

vite cetăţiloru latine, se assecură supppunerea loru. — 
530 de la 326 pină la 311. Pacea ţină ca ver uă dece 

anni; dar, la 327, Samniţii, ca se .allunge pre Romani 

din Camiania, revoltară cetatea grâcă Paleopole; învinşi 

de Papiriu Cursore şi de Fabiu Massimu, cei doi ervi 

ai acestui rosbellu, ei şi resbunară la Furcile-Caudine , 

unde învelliră de tote părţile armata, care fă forțată de 

a trece pre subt jugu, și de a face pace. Senatulu nu 

voi se recunâscă acestu tractatu și trămisse pre consuli: 

de i dederă în mânile Samniţiloru, cari însă nu voiră 

a i recepe. 

Fortuna recompensă acestă nedreptate. Publiliu Filone 

băti uă armată In Samniu; Papiriu luâ în-deretu Luce- 

ria, în Apulia, și puse acestă provinciă din nou in fe- 

deraţiune cu Roma; la 318, înemiculu ceră singuru unu 

armistițiu de doi anni. Cându acestu termenu espiră, 

Samniţii încurseră Campania şi înaintară pină la margi- 

nile Laţiului (215). Nici uă mișicare nu se făci în fa- 

„ loru. Senatulu avă timpu se-şi adune puterile, şi 

nu de parte de Caudiu, care costă, pre Sam- 

meni, dederă 6răși Romaniloru 
ini, ei 

ă liniă 

vore: 

uă victoriă, 

iți trei-(leci de mii de d , de «ră 

Campania (313). Reieptați încă uă dată în Apen 

fură închişi aci despre resăritu și appusu Cu u 

de întăriri. In Suesa-Aurunca, Iuteramua Liriului, Casi- 

nulu și Luceria se puseră colonie romane. —- 4 De la 

311 pînă la 305. Popârăle de la megiă-uopte a penin 

sulei dau agiutoru celloru din centru. Attrasși de emis. 

sarii samniţi, Etuuscii, În numeru de cinci geci La pe 

se-(eci de mii, cădură asupra coloniei romane de la
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tiu; Pabiu străbătă selba Cimină, i bate longă Perusia, 

şi consthinge acâstă cetate, Crotona şi Arreţiu se c6- 
ră unu armistițiu de trei .geci de anni. Intre aces- 
tea Papiriu, pre care Fabiu lu prochiămasse dictatoru 

cu tâtă ura ce aveă assupră-i, tăiă bucâţi uă armată de 
Samniţi (309). In annulu următoru, Fabiu forță uă altă 
armată de a pune armele giosu, chiaru sub ochii dele- 
gațiloru tarentini, cari voiau se se puiă ca mediatori; a- 
poi devastă întrunu modu sistematicu Samniulu, bate 
din nou pre Samniţi, Marsi, Peligni, Marruncini și pre 
Frentani şi i obligă se se râge pentru finitulu unui res- 
bellu ce ținusse mai multu de uă generaţiune de 6meni. 
Fi conservară tesritoriulu loru şi tâte insemnele esterne 
alle independinței; dar recunoscură maiestatea poporu- 
lui romanu. Circumstanţele aveau se esplice ce înţelle- 
gei senatulu cu aceste vorbe (305). — 50 de la 300 pînă 
la 280. A d6ua și a treia coalitiune a popârăloru italice. 
Pacea erâ totunumai armistițiu; la 299, capii samniţi at- 
traseră prin înti”uă scullare generale pre Sabini, Etrusci 
şi Umbri. Senatulu reîncepă devastarea Samniului. Sam- 
niții, luându uă resoluţiune desperată, delassă țârra loru, 
pre care n'o mai potu appără, se aruncă în Etruria, re- 
dică cetâţile cari mai stau la, îndoință, attragu după sene pre 
Umbri și chiamă pre Galli. La Roma se prochiamă tumultul 
gallicu, tribunalele se închidu, toți Gmeni cei validi se con- 
scriu; n6u&-(eci de mii de Gmeni cellu pugin sunt in picidre. 
Măcellirea, unei legiuni întregi, lngă Camerinu, lăssă 
Senoniloru liberă trecerea Apeniniloru ; dăcă aru fi pu- 
tutu a se împreună cu Umbrii și cu Etruscii, armata 

vomană eră perdută; dar Fabiu întârce, printr'uă diver- 
siune, pre Etrusci la appărarea vetreloru loru, şi curse 
se caute armata Gallo-samnită în câmpia de lângă Sen- 

tinu (295). Imcăierarea fă spăimântătâre: şepte mii de 
Romani din aripa stingă, commandată de Deciu, peris-
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scră degiă, cându acest u consule se 4, 
plulu tatălui seu. Impr i pe uPR essonr | seu. Impressuraţi de t6te pârţile, barbarii 
se retrasseră insi ' j ii ă pe cră învinși, dar nu-în desordine, și intrară în 
(era oru. Fabiu mai bătă uă armată esșită din. Peru- 
sia, apoi se dusse ca se triumfe la Roma. Destrugerea 
irgiunii Inului, la Acilonia, în 293, și învingerea lui Pon- 
ţiu Ereniu, vingătorulu de la Furcile-Caudine, făcură în 
fine pre acestu poporu se se recunâscă învinsu. Unu trac- 
tatu, dictatu de Curiu Dentatu, fâră însă se i cunâscemu 

clausele, i puse între socii Romei (290). Spre a i ţin 
. A + > > .u : . 

in frcu, Venusa fă occupată cu uă coloniă, de doue-fleci 

de mii de Romani. 

RESBELLULU CU PIRRHU (280). — SUPPUNEBEA 

GRECIEI-MARI 

Totă Italia centrale eră parte supusă, parte în fede- 

rățiune cu Roma. Dar la mâdă n6pte, Etruscii se inar- 

mau, și Gallii și uitaseră de învingerea ce pățisseră la 

Sentinu. La mâdădi, totu mai rătăceau prin munții Ca- 

Iabrici nisce cete samnite ; Lucanii erau ostili, și Grecii 

vedeau cu temere că domnia romană se appropiă de din- 

şii. Tarentulu arvetă din ce în ce mai multă neplăcere 

şi învidiă de successele Romei. Din fericire, erâ cu ne- 

putinţă uă unire îndelungată între atâtea poporă, şi de 

aceia periclulu seriosu durâ, uumai unu momentu despre 

partea de medăndpte, unde uă armată romană: fă sfări- 

mată de Etrusci. Dar Senatulu respunse stivpindu de 

oii, cari voiră se resbune pre 
totu poporulu senonu. B 

a laculu 
fratii loru, fură şi ei învinși una cu. Etruscii | 

Vadimone (383), „Italia de me&dă-n6pte recunoscii şi ea 

atunci, cași poporăle din centru, domnia romană. 

Numai 'Tarentulu stă inarmatu în faca Romei, și, Te- 

cunoscându prea târdiu neputința sea, chiămă în agiu-
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toru pre Pirrhu, regele Epirului. Agiungendu Ia, Tarentu, 

Piru commândâ, de se închiseră bâile și teatrele, și cons- 

trînse pre cetățeni se se inarmede. Cea, d'ântâiu bătă- 

liă se dede lOngă Fraclea. Elefanții, necunoscuţi pin'aci 

Romaniloru, addusseră desordine în rândurile loru; ei 

lăssară cinci-spre-dece mii de Gmeni pre câmpulu de 

luptă. Dar şi Pirrhu perdusse trei-spre-dece mii. «Ancă 

uă atare victoriă, diceâ ellu, şi me întornu în Epiru fOră 
armată.» De aceea trămise la Roma pre ministrulu seu 
Cinea ca se propuiă pace, «mai ântâiu se 6ssă Pirrhu 

din Jtalia, disse b&trânulu orbu Appiu Claudiu, și apoi 
vomu trămite noi la dinsulu ca se negoțiămu despre 

pace.» Lui Cinea i se dede ordine se delasse Roma chiaru 

în acea, di. «Senatulu romanu, disse ellu la înturnarea 
sea, mi a părutu uă adunanţă de regi.» 

Pirihbu încercă se facă unu passu cutedătoru, se cadă, 
pre neaşteptate asupra Romei; dar în acestă cetate toţi 

cetățenii erau soldați, și ellu se retrasse din cerculu pe- 
riculosu, de colonie, după ce făcă depredâri. Uă a dâua 
bătăliă I&ngă Asculu-Apulu, unde se devotâ unu allu trei- 

lea Deciu, i probă că și va perde în deșşertu contra Ro- 
mei tâtă armata; de aceea treci în Sicilia, unde Grecii 
lu chiămau în contra Mamertiniloru şi Cartagenesiloru, 

cari incongiurau Siracusa, Pirrhu i constrinse se ridice ob- 
sediulu, şi respinse pre Africani din locu în locu pînă la, 
Lilibeu. Indată însă, fatigatu de acâstă întreprindere, pre- 

cumu și Sicilianii de tirania lui, veni 6răşi în Italia, şi 

după ce păți învingerea de la Beneventu, se vădă ne- 

vVoitu de a se retrage în Epiru. Ellu recoprinde Mace- 
donia, fi prochiămatu apoi rege allu ei pentru a doua 
Gră, şi se dusse de peri înti'unu modu miserabile la în- 

congiurarea cetâţii Argu (272). Salentinii și Mesapii se 
supusseră la 267. Derimarea Vulsiniei fă ultimulu actu
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alu resbellului independinţei Italiei (265). Grecia-Mare 
cri suppusă, cași centrulu și partea de susu a peniu- | sulci. 

| 

SUPPUNEREA GALLIEI CISALPINE 

Ca se sc termine coprinderea Italiei întrege, Roma 
căuti se sppuiă şi Cisalpina, de care se occupă după 
primulu resbellu punicu. La, 226, Boii, înțăritați de pro- 
punerea tribunului Flaminiu spre a stabili colonie rO- 
mane pre locurile copinse de la Senoni, chiămară în a- 
iutorulu loru de preste de Alpi nă armată de Gesaţi. Ttă 
penivsula se cutremură audindu despre acestă invasiune 
infricoşată. Senatulu dechiarâ, 6răși tumultulu gallicu şi 
țintu subt arme șâpte cente șpte-deci de mii de sol- 
daţi, din cari cinci cente de mii erau contingentulu po- 
porăloru italice. Victoria de la Telamone, la 225, îm- 
prăstiă periclulu, şi la 223, Flaminiu, trecându Padulu, 
repurtă bătălia lOngă Adda. Marcellu se gloriâ, cu pu- 

cinu în urmă, cu a treia spolie opime, uccidându pre re- 
«ele Gesaţiloru; Milanulu fă luatu, și coloniele romane 

stabilite pre marginile rîului Padu, începură a suppune 

Cisalpina. Atunci chiămară aceste poporă pre Aunibal ; 

dar clle, mulțămindu-se că au scăpatu prin victoriele lui, 

nu lu agiutară seriosu ca se pâtă reduce Roma. După bă- 

tălia de la Zama, senatulu reapucă proiectele sâle în Con- 

tra Cisalpinei (200). Unu resbellu obscuru dede în mâna 

Romaniloru acea regiune avută care eră și bariera Al- 

piloru ; ellu e însemnatu însă prin defecţiunea Cenoma- 

niloru, cari trădară causa commune, și prin resistința cea 

cerbicosă a Liguriloru cari se: luptară pină în anul 

163, şi în fine prin emigrarea întregei naţiuni a n 

cari se dusseră se-și caute altă patriă in valea 
"u 

tă 

Du lonie la Piacenţa, Cremona, 
Dunărei. Romanii puseră co
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Bolonia, Parma și Modena cari le assecurară potestatea 

assupra Cisalpinei, 

ORGANISAREA ITALIEI SI CONSTITUTIUNEA ROMANA 

Resbellulu cellu lungu allu Italiei dedesse in mâna Ro- 
maniloru peninsula italică. Acâstă dominațiune făcută prin 
arme fă assecurată după aceea, prin politică. Roma sciă 
nu uumai se invingă dar se și conserve, pentru că, fi- 
dele suveniriloru originii ei, şi deschideâ, bragiele pentru 
cei invinși. Pre unii, i introduceă în sinulu seu, i ammes- 
tecă cu poporulu romanu, însă dândule cu multă pru- 
dență şi mesură drepturile de cetăţeni, aşa în câtu re- 
servâ vechiului poporu romauu influinția legitimă, în affa- 
cerile Statului, și făceâ se predominede. assupra loru î- 
deile, moravurile și caracterulu romanu. De aceea putii 
deveni, in locu de a remână uă cetate ca Sparta, Atena 
şi Cartaginea, unu poporu mare care viețui d6ue-spre- 
dece secle. Celloru-lalte popâră învinse le da drepturi 
de diferite grade sub numire de soţi latini Și soţi ita- 
lici, apoi avă cetâți libere, cetâţi alliate, municipie cu 
condițiuni diferite și prefecture în țerrile suppuse. Spre 
a veghiă pre cei suppusși şi spre a întinde elementulu 
romanu, tramisse în diferite punturi importanţi colonie 
militare şi; intre elle, și spre ale legă cu Roma, astern 
mai multe câi militare. 

Romanii de atunci meritau imperiulu prin virtuțile 
loru celle tari şi prin moravurile celle austere; ei lu ob- 
ținură prin disciplină, coragiu și unu patriotismu info- 
catu ; lu conservară prin uniunea. loru. Periclele la cari 
se espusseră Romanii în greaua luptă cu Samniţii read- 
dusesseră, în foru pacea între celle două ordini. Erâ u- 
nire pentru că erâ egalitate, că-ci nu se mai recunos- 
ceă, aristocrația, de sânge și nu eră âncă în on6re cea
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de avere. In acestu timpu constituţiunea romană pre- 
senti acea ințellâptă combinare de regalitate, aristocra- 
(iă şi democraţiă, ce a fostu: admirată de Gmeni mari. 
Cu consulatulu eră unitate în commandu ; cu Senatulu, 
esperienţiă în consiliu; cu poporulu, forță in actiune. 
Aceste trei puteri precumpaninduse între elle în limiţi 
giuste, tote puterile Statului, ce altă dată erau întârse 
unele în contra altora, şi aflasseră în fine, după uă lup- 
tă de duc secle, acellu ecilibriu bine făcătoru care le 

faceii se concurre t6te, cu uă forţă mare, spre unu scopu 
comune, marirea republicei. 

XVII 

RESBELLELE PUNICE. — ANNIBAL SI 

SCIPIONE — CONCISTELE ROMANILORU 

AFFARA DIN ITATLIA. 

PRIMULU RESBELLU PUNICU. — CARTAGINEA, INSTITU- 

TIUNILE SI PUTEREA EL. 

Cartaginea, coloniă a Tirului, constrînsesse pre celle- 

l-alte stabilimente feniciene de pre câsta Africei ca se 

recunâscă cellu puginu supremația sea, Și întinsesse dom- 

nirea ei dela Numidia și pînă la confinii Cirenei ; Organi 

sasse apoi în întrulu acestui continente unu commer i 

aravane şi se făcusse, în fine, domnă pres 

cu tâte că Cartaginesii nu făceau 

ari, pre cari-se duceau 

mare de c 

Mediterrana appusână, 

prin ei înșii resbelle, ci cu mercen 

de i cumperau pretotindenea. 

Guvernulu pote că eră mai 

Constituţiunea sea eră uă ames 
bunu de câtu armatele. 

ţecatură de elemente di-
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verse: regatu, aristocrațiă, democraţiă, foră însă ca a- 
ceste puteri se aibe între dânsele ecilibriulu care numai 
face ca acâsta spegiă de gubernu se fiă bună. Doi suffe- 
ți, allesşi dintre familiele privilegiate, erau magistrații 
primari ai republicei. După dânşii veniă Senatulu, unde 
tâte familiele celle mari erau representate, şi din care 
se făcu mai târdiu consiliulu centumviriloru, care usur- 
pă cu incetalu tâtă puterea şi în fine suppuse la con- 
trolulu seu pre cei lalţi magistrați şi chiaru Senatulu. 
Dar acestă eligarchiă fi adesea dominată de violința po- 
porului cellui mai de giosu. 

In câtutimpu Roma avi luptă cu Etruscii şi cu Grecii 
din Italia, emuli ai Cartaginesiloru, acestia applaudas- 
seră la successele ei şi încheiasseră tractate cu dânsa; 
însă victoria cea prea completă a Romei asupra, Itali- 
loru întăritară pre Cartaginea, care se temă vedându 
acum că uă singură putere domnesce preste furmâsa 
țerră udată de celle trei mâri, Tirenă, Adriatică şi lo- 
nică. Delăssându Sicilia, Pirrhu strigasse : «Ce furmosu 
câmpu de bătaiă lăssâmu Romaniloru şi Cartaginesilorul» 
Şi într'adevăru că, nici Roma, nici Cartaginea nu puteă 
se lasse unei puteri emuli acestă mare insulă din cen- 
trulu Mediteranei, care mai că se attinge de Italia şi 
de unde se pâte ochiâ Africa. 

Cartaginea pusesse de multu piciorulu tare în Sicilia, 
şi de secle se luptă ca so coprindă; Roma însă fu chiă- 
mată de Mamertini, cari se făcusseră acum domni preste 
Messena, și unde Ierone II, regele Siracusei, şi Carta- 
ginesii i țineau încongiuraţi. Romanii despressurară a- 
cestu oppidu (264), bătură pre Ierone şi i împuseră unu 
tractatu câruia ellu remase fidele cinci-qeci de anni, apoi 
allungară pre Cartaginesi din înteriorulu insulei. Ei mai 
remaseră numai cu nisce porturi pre cai Romanii nu 

le puteau lu fâră ca se fiă mai ântâiu domni preste
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mare. Uă flotă construită, de Romani şi inarmată cu corbi; 
cei înfricoşători, bătă flota cartaginâsă. Acestu suecesu 
răpede, nu pr6 asteptatu, încuragiâ, pre Romani de a pe- 
trunde în Africa. Victoria lui M. A. Regulu, lângă Er- 
nomu, le deschise callea (256), şi puterea Cartaginii fă 
redussă de a se mărgini numai între muriisei. Venirea 
Lacedemonianului Santipu schimbă faca lucruriloru; ellu 
fatigă legiunile lui Regulu prin multe lupte mici, lu băti 
intruă bătăliă mare, lu prinse şi i împrastiă armata; 
apoi tempestăţile sfărimară mai multe flote romane; res- 
bellulu, strămutânduse 6răşi în Sicilia, lângedi mai mulţi 

anni. Dar victoria lui Metellu, la Panormu (251), deș- 

ceptă coragiulu şi speranțele Romaniloru. Regulu, tră- 
misu de Cartaginea ca se ceră pace de Ia ei, i îndem- 

nâ se o reiepte, şi peri, se dice, la înturnarea sea în 

celle mai infiorătâre turmente pentru acestu essemplu 
unicu de patriotismu. Unu mare generalu Cartaginenu, 

Amilcar, părintele lui Annibal, veni în Sicilia. Asședân- 

du-şi castrele înt”'uă posițiune neespumnabile, țină esse 

anni armatele romane în frâu. Resbellulu puteă se mai țiiă 

cu acestu modu mulţi anni; dar patriotismulu romanu dându 

Senatului uă nouă flotă, Lutaţiu Catulu bătă, la insu- 

Jele Egatice, uă flotă cartaginâsă și făcă pre Romani dom- 

ni ai mârii. Acum Drepanulv, Lilibeulu și Amilcar puteau 

se fii ammeninţaţi de fâmete. Cartaginea se vedă ne- 

voită de a se resemnâ a pune capetu acestui resbellu 

ruinătoru. Pacea se subscrisse cu condițiunile urmâtore: 

Cartaginea se nu attace în venitoru nici preJerone nici 

pre soţii lui; ea va lăssă Sicilia și insulele vecine, n 

dă foră rescumpărare pre toți prinși ȘI vă numeră | 
anni trei mii două cente de talenţi. Primulu res- 

e rei de anni (264—241). 
bellu punicu ţinusse dou&-deci și
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ATLU DOILEA RESBELIU PUNICU (218—201) 

Dar îndată Cartaginea fă espussă la unu nou periclu 
mare. Mercenarii ei, commandaţi de Matone, se revol- 
tară şi, în cursu de trei anni (241—238), susținură unu 

vesbellu oribile, cunoscutu sub numele de resbellulu ines- 
piabile.  Amilcar pută sef scape patria sea de ei, nu- 
mai printi'uă mare victoriă; devenindu prepusu, fă es- 
silatu în Ispania cu soldaţii sei cei devotați ca so co- 
prindă, T6tă ţârra, pînă la Ebru, fă suppussă de dân- 
sulu și de ginerele seu Asdrubal, şi Roma, temându-se 
de progressele loru, i conțini prin tractatulu de la 227, 
care assecură libertatea Saguntului, uă cetate greco-la- 
tină spre megă-di de Ebru. Annibal, fiiulu lui Amilear, 
care doriă se reîncâpă cu or ce prețu resbellulu cu Ro- 
ma. atacâ și derimâ acestă cetate, fără a mai asteptă 
ordini de la Cartaginea; împăcâ apoi Ispania cu dom- 
nia cartaginesă, trecă Pirineii și Rodanulu, bâtă pre 
Galli de cea-l-altă margine a acestui rîu (218) şi-şi des- 
chise callea, pîntre Alpi pînă în Italia. Acâstă espedițiu- 
ne cuteţătâre lu costâ giumetate armata sea, dar agiun- 
se în megi-loculu Galliloru cisalpini, federaţii sei. Con- 
sulele Scipione se înturnă din callea ce apucasse către 
Ispania ca se lu bată, și fă învinsu la Ticinu, într'uă, 
luptă de căllărime. Uă bătăliă şi mai serisă, la Trebia, 
scose pre Romani afiară din Cisalpina. In annulu urmă- 
toru mai perdură uă bătătiă, sângerâsă în ktruria, lângă 
laculu Trasimenu, și Annibal put pătrunde în centrulu 
şi în partea meridionale a Italiei. Mulţiămită înţelleptei 
temporisâri a prodictatorului Fabiu, câte va luni trecu- 

"Tă fOră ca Romanii se mai suffere alte perderi; dar, la 
219, Consulele Varrone perdi calamitâsa bătăliă de la 
Canne, în care cinci-deci de mii de Romani periră. Uă 
parte dintre popârăle Italiei meridionali și Capua, credându
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ci Roma e perdută, trecură în partea inemicului. Roma 

mă dee în acte rate cort mar csenpa de 
| j a Şi de unu patriotismu raru po- 

porăloru ce voiescu a fi libere. Renunţându de a mai 
face unu vesbellu oflensivu, ea fortificâ, cetâţile celle mai 
tari şi închise pre Annibal și Capua cunu cercu de cas- 
tramente întărite, şi generululu, care pînă aci fussese a- 
tâtu de ferice în bătălie, se vedă nevoitu de a esși în- 
dată din Campania. 

Annibal, delăssatu de Cartaginea numai în propriele 

s€le puteri, se încercă de a resculă Sardinia, Sicilia, pre 

Filippu allu Macedoniei, şi de a chiămă din Ispania, prin 

calea deschisă de ellu, pre frate-seu Ardrubal cu uă 

n6uă armată de Ispanioli și de Galli. Dar Sardinia fu 

conținută; Siracusa, ce se revoltasse fă luată de Marcellu, 

cu tote machinele ingeni6se alle lui Archimede; şi Fi- 

lippu, învinsu pre marginile rîului Aou, apoi constrînsu 

de a şi arde flota şi, atacatu de mai multe poporă gre- 

ce, după îndemnulu' Romei, nu pută se și ducă falanga 

Annibal. Intre acestea Roma inarmnă doue- 

strîmtoră din di în di mai multu pre 

a și în Lucania, şi înaintă întăritată a- 

e facă unu essemplu spăimântătoru 

ai ântâiu de tâte dedesse semna- 

lulu de defecţiune. Annibal, ca s'0 scape, merse pînă 

subt murii Romei, dar în deșertu: Capua cădiă și po- 

arte vândută parte uccissă. Numai uă 

speranță mai vemâneă lui Annibal: fratele seu Asdrubal 

i aqduceâ şesse-deci de mii de Gmeni. Cei doi Consuli, 

Liviu și Nerone, li ţinură în locu pre marginile Metau- 

tului, și, În pătălia ce se dede, Asdrubal peri cu tâtă 

armata sea (207). La acâsta scire, Anibal se refugi în 

Bruţiu; aci se mai ţină cinci anni pînă cându Scipiori, 

ammenințându Cartaginea, lu smulse din Italia. Doi Sci 

în agiutorulu lui 

deci de legiuni, 

Aunnibal în Apuli 

supra Capuei, ca $ 

cu acâstă cetate, ce m 

poraţiunea ei fi p
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pioni, Cneiu şi Corneliu, se luptau de la 218 în Ispa- 
nia. După mai multe succese fericite, periră, fiându a- 
tacaţi de armate superidre în numeru. Unu june căl- 
laru, Marciu, mântui sferimăturele ostiloru loru, şi în- 

crederea renăscei, cându fiiulu lui Corneliu, Publiu Sci- 
pione, veni, în etnte abbiâ de doue-deci şi patru de an- 
ni, de luâ commnandulu armatei din Ispania (311). Ancă 

din celle Wântâiu dille, eilu se însemnă cu uă mare fap- 

tă militară luându pre neasteptate Cartagena, arinamen- 
tarulu Cartaginesiloru în peninsulă (210). Agiutatu de 
Ispanioli, pre cari i trasse în parte-şi printr”uă purtare 
blândă şi mngnanimă, ellu pută bate pre Asdrubal care, 
totuşi. Ă scăpă; împinse apoi pre cei l-alţi generali carta- 
ginesi pină la Gade, trecă în Africa unde decise pre 
Siface, regele Numidiei, de a face legătură cu Roma (205), 
se înturnâ apoi de luă Gade, și recompensatu în fine pen- 
tru victoriele sâle cu consulatulu, se determină ca se 
mergă se atace chinru Cartaginea. Cu tâtă opposiţiunea 
ce i făci Fabiu, speriatu de acâstă temeritate, desbărcâ 
în Aftica, unde, din cei doi regi numidi, în cari ellu aveă 
speranță, unulu. Sifnce, i se făcusse inemicu, și cellu-l- 
altu, Massinissa, eră despossedutu (204). Cu tote aces- 
tea Scipione împrăstiă t6te armatele cari i fură oppus- 
se, și constrinse pre Cartaginea, care eră ammenințată 
tare, se rechiăme pre Annibal. 

Mai înainte de a se'da bătălia care aveâ se decidă 
despre sârtea lumii, Annibal cevă pace; Scipione însă 
nu voi; Annibal, învinsu, fugi din câmpulu de bătăliă 
de la fama, pre care lu accoperiau d6uă-geci de mii din 
soldaţii sei, pînă la Adrumetu, și de aci la Cartaginea. 
unde? reintră după ua absință de trei-deci şi cinci de 

anni, 

Scipione nu demândă estrădarea lui Annibal, şi dictă 
următârele condițiuni : Cartaginea va conservă legile și
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tote posessiunile s6le din Africa; va da pre prinşi pre 

fugari, tute nâvile, affară de dece, toţi elefanții, foră, se 
mai potă domestici alții în viitoru; nu va face nici de 
cumu resbelle, nici chiaru în Africa, fâră voia Romei, 
nici nu va put se mai adune mercenari străini; va nu” 

meră dece mii de talenţi în cinci-deci de anni, va re- 
stitui lui Masinissa căte i a luatn şi lu va recunâsce de 

socu allu ei. Scipione recepă patru mii de prinși, uă 

mulțime de fugari, pre cari commandă de i pusseră pre 

cruce, sau | ommoriră cu securea, şi cinci cente de vase 

ari se arseră în mediloculu mârii. Cartaginea eră de- 

sarmată. Ca se nu potă a se mai ridică ver uă dată, 

Scipione X dede de vecinu unu inemicu neimpăcatu, pre 

Masinixsa, făcândulu rege allu Numidiei (201). 

Inturnarea lui Scipione la Roma fă unu triumfu mag- 

nificu. Lui i se dede numele de Africanulu; poporulu i of- 

feri consulatulu şi dictatura pre vi6ță. In acestu modu 

Roma şi uită legile ca se onorrede mai bine pre fericitulu 

seu duce. Ofleriă lui Scipione ceea ce va Jăssă pre Ce- 

sare se ice singuru; şi motivulu este că victoria de la 

ama n: eră numai finitulu cellui de allu doilea res- 

bellu punicu, ci începutulu coprinderii lumii. 

ALLU TREILEA RESBELIJU PUNICU. — SCIPIONE EMIL 

LIANU. — DERIMAREA CARTAGINII (146) 

De la bătălia de la Zama essistinţa Cartaginii, lăssată 

foră speranţă în voia atacuriloru lui Masinissa , hu nu- 

mai uă agoniă lentă. La 193, acestu principe 1 răpisse 

avutuiu territoriu allu Emporiei; după unu-spre-dece anni 

alte locuri considerabili; la 174; tâtă provincia ue şi 

şepte-deci de oppide. Cartaginesu se pânsere a Bona, 

şi senatulu promise că va face dreptate A asinisi dn 

însă texritoriulu contestatu. Catone veni ȘI, vădendu 
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taginea, avută, poporată, termină dup'aceea tâte discur- 
surile s6le în senatu prin aceste cuvinte : «Şi pre lângă 
acestea, eu sunt de părere se derimâmu Cartaginea». 
(delenda est Cartago). Occasiunea se presentâ îndată, 
Cartaginea respingându unu atacu allu lui Masinissa, se- 
natulu strigă că s'a călcatu tractatulu (149). Consulii 
desbărcară în Africa cu uă armată de optu-deci de mii 
de soldați, cerură se li se de armele şi macinele de 
vesbellu, şi după ce le luară, ei cemmândară apoi Car- 
taginesiloru de a delăssâ, cetatea şi de a, se duce ca se 
se asșede intruă depărtare de dece miliare în întrulu us- 
catului. Desperarea destept atunci pre acestu poporu 
nenumeratu. Nâptea, şi diua se fabricară arme, şi As- 
drubal adunâ în castrele de la Nefere șepte-deci de mii 
de Gmeni. Scipione veni atunci în castrele Romaniloru. 
disciplină pre soldaţi și i deprinse 6răşi cu suppunerea, 
cu lucrârile grelle și le inspiră, coragiu. Cartaginea, erâ, 
situată pre unu istmu; ellu lu tăiă c'unu fossatu și Cunu 
muru, și, ca se constringă prin fomete pre cei şepte cen- 
te de mii de locuitori, le închise portulu cunu molu 
nemărginitu, Dar Cartaginesii săpară în stîncă altă es- 
șire spre mare; şi uă flotă, construită din sfărimăturele 
caseloru loru, fă aprope se surprindă galerele romane. 
Scipione o respinse, și, lâssându cetatea în prâda fâme- 
tei care o devastă intrunu modu orribile, merse, în tim- 
pulu iernei, de sfărîmă castramentulu de la Nefere. La 
înturnarea primăverei, murulu de !îngă portulu Cotone 
îi luatu și cetatea căgii în mânile Roman'loru. Ca se a- 
giungă pînă la castellulu Birsei, in centru, armata fă 
nevoită se străbată nisce strade lungi şi strimte; Car- 
taginesii, întăziți în casele loru, făcură uă resistință des- 
perată : în ș6sse nopți armata abiâ pută agiunge la cas- 
tellu. Promitându graţia vieţei, cinci-deci de mii de: 
Gmeni eșsiră affară: în capulu loru eră Asdrubal. Fe- 

10
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meca lui. după ce lu insultă de laşitatea sea din înăl- 
țimea muriloru, înjunghiă amândoi copii ce aveă, și se 
aruncă şi ca in flacări. Scipione lăssâ de se predată a- 

colle ruine fumegânde, şi commisarii trămisși de” senatu 

tăcură din territoriulu cartaginesu uă provinciă romană 

sub numele de Africa (146). 

CONCISTELE ROMANILORU APPARA DIN ITALIA, — RES- 

BELILULU CU ILLIRIA 

Acestu resbellu se fâcă în intervalulu care desparte 

primulu de secundulu resbellu punicu. Adriatica fur- 

nică de pirați illiri, şi veduva ultimului loru rege, Teuta, 

care gubernă în numele fiiului ei Pineu, pusesse de în- 

junghiasseră delegaţii Romani cari i vorbisseră cu pr6 

multă măreţiă. Senatulu trămise pre ambii consuli cu 

dâue cente de nâvi şi cu d6uă-deci de mii de legionari 

(229). Dumitru de la Faru închină Corcira. Nici uă ce- 

tate nu le put resiste; și Teuta, spăimântata, se plecâ 

de a plăti tributu, cesse uă mare parte din Iliria şi 

promise de a nu țin€ pre mare, dincollo de Lissu, mai 

multu de due vase, şi acelea nearmate (228) Cetâţi- 

suppusse Illiriloru, Corcira și Appotinia, li se 

dința, loru. Uă resculare a regelui 

ve capulu Iliriloru (219). 

Joru g&rece, 

dede din nou indepen 

Pineu mai îngreuiâ jugulu p 

Cu doi anni mai înainte, Romanii oceupasseră Istria. 

Cu acâsta ei se făcură domni preste una din porţile 1- 

taliei şi se asşedară la mâgiă-n6pte de Macedonia , pre 

care începură a 0 ammenință din Iliria. - 

UI ANTIOCHU III, IN CONTRA 

RESBELLULU IN CONTRA IL 

CONTRA ACHEILORU 

LUI FILIPPU, PERSEU, SI IN 

rate, aici vomu amminti nu- 

Aceste resbelle au fostu nar 
au condussu. Sei- 

mai despre generalii romani cari le
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pione Asiaticulu, învingătorulu lui Antiochu, la Magne- 

sia, în 190, erâ frate cu Scipione Africanulu, care lu în- 

soţi ca locuţiitoru. Inturnânduse la Roma, cei doi fraţi 
fură accusați de tribuni, că ar fi fostu cumperați ca se 
încheiă pace cu Antiochu. Africanulu mâniatu, nu voi 
nici măcar se respundă, şi eșși din Roma; Asiaticulu, de- 
gradatu de Catone din demnitatea sea de căllaru. fă 
econdemnatu de a da summa ce se diceă că ar fi rece- 
putu; neaverea sea însă i demustră innocinţa. 

T. Cinţiu Flamininu este vingătorulu lui Filippu la 
Cinocefalu (197), şi fundatorulu politicei romane în Gre- 
cia, unde mai remase încă, multu timpu, după ce şi îm- 
plinisse termenulu commandului, ca se tormede şi se or- 
ganisede în tâte cetâţile unu pantitu romanu, şi se per- 
secute pre inemicii senatului. Prin urmare, ellu contra- 
riă tâte proiectele lui Filopemene, și causâ resedila Mes- 
senei care costă viţa acestui mare cetățianu. Totu ellu 
se dusse şi ceri de la Prusia, regele Bitiniei „ capulu 
lui Annibal, câruia i dedesse asilu în statele s6le; e- 
roulu se îuvenină (183). 

Paulu-Emiliu, care învinse pre Perseu la Pidna, în 168, 
se strălucisse în resbellele din Lusitania şi Liguria. Trium- 
fulu seu, în care destinse ca trofee t6te spoliele Mace- 
doniei, fă cellu mai strălucitoru din câte se vedusseră 
pîn'aci. Dar din cei doi fii ai sei cari căutau se stea al- 
lâturi cu dînsulu în carru, unulu muri; cellu-l-altu şi dede 
suffletulu după trei dile. In bărbătâsca sea durere, Paulu 
Emiliu totuși se felicită că sârtea Pa allessu pre dân- 
sulu ca se espie fericirea publică. «Triumfulu meu, di- 
ceă ellu, stându între celle dâus pompe funebre alle co- 
Diiloru sei, va sătură cruntele jocuri alle sorții. In etate 
de șci-deci de anni reaflu căminulu meu Singuriticu, du- 
pă ce Pam vedutu adăpostindu uă numerâsă posteritate. 
dar fericirea Statului me cons6lă.» Ellu mai vieţui câţi-
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va anni, Îi censoru în “şi G annulu 160, şi mui î âstă 

funcţiune. A în ae 

Mummiu, care învi 'e Achei şi iN . e învinse pre Achei şi destrusse Corintulu 
5), ester enumitu printruă simplicitate fGră cultură. Ellu 

nu du nimicu pentru sine din predarea aeestei avute ce- 

tâți; dar puse condițiune acellora cari se însărcinară de a 
p + ? « « i duce la oma statuele şi tabellele, capete de operă alle ar- 

(ii, căi va pune proeia le face din nou, dacă le aru strică 

sau le aru perde pre calle. 

RESRELIUL.U ÎN ISPANIA. — VIRIATU. — CADEREA 

NUMANTIEI. 

Ispaniolii, în timpulu cellui de allu doilea.resbellu pu- 

nicu, susținură pre Romani din ură către Cartaginea ;. 

dar nici Romanii nu le da libertate. Cându vedură că 

vinu pretori, ca se gubernede țârra loru ca pre uă pro- 

vinciă romană. ei se rescullară (197), şi Senatulu căutâ 

se înc6pă din nou coprinderea Ispaniei. Resbellulu ţină 

şei-qeci şi patru de anni; Catone, în 195. şi Tiberiu Gra- 

chu. în 174, se distinseră. Cându Cartaginea se vei 

Grăşi ammenințată de Romani, cu pucinu înainte de a 

începe allu treilea resbellu punicu, trămise emmissari 

cari rescullară pre Lusitani (152), Și în acestă luptă du- 

cele romanu Galba perdă ndue mii de Gmeni. Dar ellu 

i înşellă, se fâcă că negoțiadă despre pace cu ei, le of- 

feri locuri fertili, apoi măcelli trei-deci de mii din ei. 

Acestă perfidiă căută se și dee fructele. Viriatu, unu 

pecoraru, scăpându din acellu măcellu,. făciă contra Ro- 

maniloru unu resbellu de lupte mici şi de atacuri ră- 

pedi, în cari acestia perdură cei mai buni soldați ai loru 

(149). In decursu de cinci anni, învinse pre toţi ducii 

tra lui. Ellu reesși de a revoltă și chiar 

trămisși în Con 
4 şi € 

ive făceâ resbellulu și ma se- 

pre Celtiberi. Acestă un
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riosu de cumu fusesse pînă aci. In contra lui se trămi- 

te Metellu Macedoniculu, care i bătă doianni (143—142), 

şi le lu mai tâte cetâţile. Acestă diversiune înfricoșată 

serbi bine lui Viriatu, lăssându pre Fabiu singuru es- 

pussu la, colpurile lui. Lu închise întruă strimtâre, şi lu 

yedusse se subscriă unu tractatu în care se giceâ: «Va 

fi pace între poporulu romanu şi Viriatu» (141). Frate- 

le lui Fabiu, Cepione, se însărcină se lu resbune. Ellu 

cumperă, doi din officiarii eroului lusitanu cari lu om- 

moriră (140. Poporulu seu se suppuse; Cepione strămu- 

tă, mulţi din ei aprâpe de ţermii Mediteranei unde Brutu, 

succesorulu seu, i puse de înălțară Valenţia. 
Resbellulu din Jspania se concentrâ atunci la medă- 

n6pte, în giurulu Numanţiei. La 141, Pompeiu încheias- 

se cu Numanţinii unu tractatu pre care nu-cutegă se lu 
arrete senatului; succescorulu seu se appropiă de ceta- 

te, dar sufieri uă învingere mare (138). În annulu urmă- 

toru, consulele Manciu fă închisu de doue-deci și patru 
de mii de Numanţini, și promise că face pace dâcăis'ar 

deschide callea. Inemicii demândară ca cestorulu seu, 

Tiberiu Grachu, se jure că se va respectă tractatulu 

(137). Caşi la Fureile-Caudine, senatulu rupse tracta- 

tulu şi dede pre consule în mânile inemicului. Succes- 

sorii sei nu putură se stârgă acestă ruşine, Ca se umi- 

lEscă- acâstă cetate, care înainte de resbellu maveă mai 
multu de optu cente de locuitori, se ceri neappăratu 

se viiă chiaru acella care sfărîmasse Curtaginea (134). 

Scipione începi mai ântâiu se stirpâscă moliţiunea şi lenea. 

din castre. Impinse apoi puginu câte pucinu pre Numan- 

țini în cetatea loru, şi i închise cu patru linie întărite. Ap- 

pucaţi îndată de uă fâmete înfricoșată, ei cerură bătaiă. Dar 
ellu nu se mişicâ de locu din castre şii redusse se se în- 
junghie între ei (133). Numai cinci-deci de Numanţini 

scăpară cari intrară în Roma în urma carrului seu de
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triumfu. Ispania, scursă de sângele ei cellu mai preţiosu, 
se dede la repausu. Dar muntenii de la m6dă-npte, 
Astrurii, Cantabrii, Basconii nu erau redusși. La 124, 
Metellu luâ în posessiune Balearele, după ce a ester- 
minatu mai t6tă populaţiunea. La, 234, Atallu cesse Ro- 
maniloru regatulu seu Pergamulu, pre care însă ei fură 
novoiţi se lu cucerâscă de la unu pretendinte, Aristonicu. 

XVIU 

TURBURARI CIVILI. — GRACHII. — MA- 
RIU. — ȘILILA. — SERTORIU. — MI- 

TRIDATE. 

PURBURARI CIVILI DIN CAUSA LEGILORU AGRARIE,. 

Coprinderea atâtoru țerri avusesse asupra moraliloru şi 

prin urmare asupra constituţiunii Romaniloru uă înrîu- 

rite funestă. Vechia smplicitate se perdusse, și descen- 

dinții lui Fabriciu, ai lui Curiu Dentatu şi ai lui Re- 

aulu se dedeseră la uă lussuriă ruinătOre. anni sau 

Ca se și recupere avuţiele _risipite în des rin Sa 

în spese nefolositore, ei despoiau pre federăți, și 5 orceai 

tesaurulu publicu; Censoril, custodi ai mora ori Pio 

ce, ca se mai împuiă immoralitâţii, erau nevoiţi ce. a 

afară din senatu pers6ne din familiele ce n id 

tinse. Dâcă cei mari erau nesățioș vopor NA a ea 

a medină perisse cu totulu, sunsă mulțime 

elor mată prin decadința agriculturei şi pn 

mcurinţi făceau sclavii lucrătoriloru liberi ; şi pa » 

comete altă avuţiă. Aşa în câtu, în loculu acellei tari 
in pre mu țiă, Așa în , 

Lo boraţiuni, mâr6ţă şi energică, care fundasse libertate
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şi coprinsesse Italia, în Roma erâ numai uă mulțime oți- 
6să. afamată, mendicătâre, compusă din libertini şi care 
nu mai aveă nici ideile, precumu nu aves nici în vinele 

loru sângele betrâniloru plebei. «Nici d6ue mii de indi- 
vide, diceâ unu tribunu, nu se mai află în Roma cari se 
aibă veuă proprietate.» Atare erâ starea lucruriloru ! 

dâue sau trei cente de familie cari :..veau milliuni de a- 
vuțiă, şi de desuptulu loru, pr€ departe, trei cente de 
mii de mendicatori ; între dinşii, nimicu ; adică atistocra- 

ţia cea mai îngomfată și cea mai apăssătâre, și uă mul- 
țime foră putere și foră demnitate. Grachii şi propuse- 
ră doue lucruri: a chiămă Ja respectulu legiloru pre cei 
mari cari numai respectau nimicu, şi de a întârce la sen- 
timentele de cetăţeni pre acesti 6meni cari se mai nu- 
miau âncă poporulu rege; dar pre cari, Scipione Emilia- 
nu, care le cunosceă originea, i numia fi falși ai Italiei. 
Grachii, Tiberiu şi Caiu, erau fii lui Semproniu Grachu 

"şi ai Cormelliei fiia Africanului. Mama loru le dede edu- 
cațiunea cea mai distinctă; ea uveâ ambiţiunea legitimă. 
ca se i se qlică mai bine mama Grachiloru, de câtu fiia 
Africanului. 

Tiberiu fiendu allessu tribunu începă mai ântâiu de la 
poporu. Ca se lu întârcă la virtuțile lui celle vechie, că- 
ută se i dea moralile celle vechie; ellu încercă se facă, 
proprietari din toți acei scăpaţi ca se i regenerede prin 
virtute şi muncă. Statulu aveă proprietăţi nemărginite 
cari fusesseră, usurpate decei mari; Tiberiu cugetâ a luă 
inderetu acelle locuri răpite ca se le împarță între cei 
neavuți în părticelle cari se nu se mai potă înstrăină. 
Fllu propuse uă lege care proibeă fiă-cărui cetăţianu de 

a possed6 mai multu de cinci cente de juguri din agrulu 

publicu, şi promise uă indemnisare pentru edificiele fă- 

cute de dînşii pre proprietâţile fondiare cele cereâ se resti- 

tuiască. Dar cei mari făcură acestei propuneri cea mai
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vIiă resistință; și Tiberiu, ca se annulede vetulu lui Qe- taviu, unulu din collegii sei, se vedă nevoitu de a lu de- 
pune, Cu acdsta călcă în piciâre inviolabilitatea, tribu- 
nițiă. Essemplu periculosu de care profitară inemicii şi 
lu aplicară chiaru contra lui. Cei mari, întwadeveru , 
inarmară sclavii loru, atacară pre părtinitorii tribunului şi 
lu ommoriră pre scara Capitoliului (133). 

Amicii lui Grachu fură essilaţi sau essecutaţi. Dar po- 
porului i pără-reu că a lăssatu pre tribunulu seu se p6- 
ră, şi senatulu, simţindu acâsta, căutâ se essilede pre 
Scipione Nasica, ommoritorulu seu. Cându Scipione-E- 

miliumu se înturnă de la Numanţia, lupta începusse. A- 
cestu mare cetăţianu voi se interviă ; cugetă şi ellu se- 

riosu de a remediâ plagele de cari muriă republica, dar 

adversarii sei nu i lăssară timpu de a da pre facă pro- 
icctele sdle; într'uă nâpte lu omoriră (129). Italii, cari 

sperau întwinsulu şi pre cari ellu pote că doriă se i facă 

cetăţeni romani, fură îndată daţi affară din cetate. Aces- 

taprodusse uă rescullare le Fragella, ce fă înnecată cu 

asprime în sânge. Ă 

Caiu Grachu, allegânduse tribunu la 123, reapucă pro- 

jectele fratelui seu ; stete de a se întări din nou legea 

agraria, stabili de a se face împărțiri de grâu poporului, 

fundă mai multe colonie cu cetățeni scăpătați, și dede 

unu colpu fatale puterii senatului , luândui, adminis- 

trarea justiției ca s'o dece căllariloru. In decursu de 

doi anni, Caiu, fiindu amatu de poporu, de căllari şi de 

Italli, fă omnipotinte în cetate. Dar senatulu, ca se iul- 

nege totu creditulu lui, făcă printr unu tribunu au 

seu, proposiţiuni şi mai populare; și ellu nu mii pută 

fi allessu dea treia 6ră tribunu. Acesta fi ca unu 

semnalu ce aşteptă consulele Opimiu; Caiu avi sor- 

tea fratelui seu, f0ră ca se aibă, pote, totu acea ambi- - 

—
—
—
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țiune sublime şi neinteressată. Trei mii de partinitori de 
ai sei periră cu ellu (121), şi legile lui fură desfânțate. 

Consecințele immediate alle duplei tragedie ce nara- 
rămu fură desființarea de totu, la 108, a legii agrarie, apoi 
restituirea, la 106, de giumetate a funcțiuniloru de ju- 
decători la senatori, și în fine timârea ce coprinse pre 
tribuni ; în decursu de doi-spre-dece anni, ei am muțiră 
de terrâre şi avură abia coragiu se înalțe vocea loru 
numai provocați de scandilele commisse în resbellulu 
Numidiei, care scâse la lumină pre resbunătorulu Gra- 
chiloru în contra aristocrației, și acesta este Mariu. 

MARIU 

Caiu Mariu, născutu la annulu 153, erâ cetăţianu de 
la Arpinu, grosu și incultu, soldatu cutețătoru, bunu du- 
ce, dar atâtu de timidu în foru pre câtu erâ de fermu în 
castre. La incongiurarea Numanţiei, Scipione lu distin- 
sesse ; creditulu familiei lui Metellu, care totu-de-una 
protectâ familia sea, lu fâcă se agiungă, în 119, la tri- 
bunatu. Primulu seu actu fă uă propunere în contra in- 
trigeloru pentru posturi. 'Tâtă nobilimea, strigă în con- 
tra acestei cutedanţie a unui june necunoscutu; dar, în 
Senatu, Mariu ammenințiă pre consule cu arestarea, și 
Chiâmă pre viatorulu seu ca, se închidă pre Metellu. Po- 
porulu aplaudă; după câte-va dille, tribunulu reieptă uă 
propunere de împărțire gratuită de grâu. Acâstă pretensiu- 
ne de a țin în frâu pre amând6uă părţile, întârse tâtă 
lumea în contra lui. De aceea ellu nu reesși, cându ceri 
pre rOndu celle doue posturi de edilu. La 117, obţină 
în urma totoru pretura. Acestă anevoință de a și face 
locu scădii zelulu seu; petreci apoi in obscuritate pre-. 
tura sea la Roma Şi propretura in Ispania. La inturna- 
rea sea, țerranulu de la Arpinu făcă pace cu nobilii Şi
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o sigilă cunu matrimoniu mare : depunse pre patricia, 
lulia, bunica lui Cesare, şi Metellu, uitându, pentru ta 
lentele sele militare, purtarea, lui din tribunatu, lu dus- 
se cu sine in Numidia. | 

RESBEIL:LULU CU IUGURTA 

Micipsa, fiiulu lui Massinisa şi rege allu Numidiei îm- 

părțisse, la mortea sea (118), statele sâle intre cei doi 

fii ai sei şi intre unu nepotu, lugurta. Acestu ambiţiosu, 

se dexfăcă de unulu din rivalii sei uccidândulu; pre celtu- 

l-altu, neputându a lu surprinde, lu atacâ de facă, cu 

totă protecțiunea Romei, și lu uccise in suplicie cându 

fomea lu forță de a deschide porţile Cirtei, ultimulu seu 

locu de scăpare. In deşertu senatulu trămisesse d6ue le- 

gnţiuni ca se lu scape. Atâta cutedare cere uă puni- 

țiune; dar Calpurniu, primulu duce care fă trămisu în 

contra lui, I vândă pacea (111). Unu tribunu atunci 

citâ pre regele se se presinte inaintea poporului in Roma; 

lugurta cutedă a se arvetă, şi, cându tribunulu i com- 

mandă de a respunde, altulu, pre care lu cumperasse, 

nu i dede voiă se vorbâscă. 

Unu compeţitoru la tronulu Numidiei se afflă în ce- 

tate; ellu lu uccise (110). Senatulu i command, ile a 

eşşi îndată din Roma. «Cetate de vândutu! strigă ellu 

cându eşși, ţi lipsesce numai unu cumperătoru.» Albinu 

merse după ellu în Afcica ; dar rechiămatu de comiție, 

lăssâ fratelui seu Aulu legiunile, cari, fiendu apoi în- 

chise de tâte pârțile de Numidi, reînnoiră rușinea de la 

Numanţia, Și trecură pre sub jugu. Pa 

Acestu resbellu, care se păreâ că este uă jucă i 

începutu, se făceă ammeninţiătoru, fiondu că se pie 

sesse altulu mai înfricoşătoru cu Cimbrii, e i “ Di 

piau de Italia. De aceea se trămise in Numidia 

viă la
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integru şi severu, Ceciliu Metelllu, care restabili disci- 
plina, şi urmări, fOră se i dee repaosu or resuffiare, pre 

ănfatigabilulu seu adversaru. Lu bătă la Mutulu (109), i 
luă Vacca, capitalea sea, Sicea, Cirta, şi tote cetâţile 
de pre coste, şi erâ să lu înfrângă cu totulu cându Ma- 
riu, unulu din locotenenţii sei, numitu consule (107), veni, 
şi i răpi ondrea de â termină acestu resbellu : căci ce 
eră, mai greu se terminasse degiă. Noulu consule băţi 
pre Getuli, eră aprope se uccidă chiaru cu mâna. sea, pre 
lugurta lOngă Cirta, apoi i luă tâte cetâţile şi castellele, 
lu reieptâ asupra Mauritaniei, şi lu învinse în dâue lup- 
te. Bochu, moșiulu regelui Numidiei, lu trădede atunci 
şi lu dede în mâna lui Silla, cestorulu lui Mariu. Tugur- 
ta fă preumblatu pusu în fiară prin tâtă țerra sea, (106), 

- dussu apoi în urma lui Mariu la Roma, şi după triumfu 
închisu în Tellanulu, uă carcere săpată în muntele Capito- 
linu. «Pre Dumnedeu, strigă ellu ridendu, ce reci sunt 
băile vostre !» Se luptă șesse (lille în contra fomei 104). 
Provincia Africa se mări cu uă parte din Numidia, 

INVASIUNEA CIMBRILORU SI A TEUTONILORU 

Din fericirea Romei, acestu succesu veniă ca, s'0 sca- 
pe de bătăile ce sufierise în Gallia. Trei cente. de 
mii de Cimbri și de 'Teutoni, fugându de uă inundaţiu- 
ne a Balticei, trecură Dunărea, bătură unu consule (113), 
şi predară, în decursu de trei anni, Noriculu, Panonia 
şi Iliria; cându nu mai remase nimicu de predatu, ce- 
tele barbare petrunseră în Gallia (110), şi infrânseră 
trei armate romane (110—105). In locu de a trece Al- 
pii, din fericire, appucară spre Ispania. Roma avă timpu 
ca se chiăme pre Mariu din Afiica, şi lu trămise se 
custodiască Italia de venirea loru. Ca se întărâscă pre 
legionari ellu i suppusse la celle mai penibili lucrâri, și
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cându barbarii se arretară din nou, spre a i dedă cu 
aspectulu loru, nu i lăssâ ca se încâpă îndată bătaia. 

Impta se dede aprâpe de Aquae Sextiae; Romanii 

Jăcură unu măcellu mare din Teutoni (102). 
Intwacestu timpu Cimbrii încongiurasseră Alpii şi des- 

censesseră în peninsulă prin vallea Atesii. Mariu curse 

la Padu în agiutorulu collegului seu Catulu. Cimbrii as- 

teptuu venirea Teutoniloru ca se dâe peptu cu Roma- 

nii; ei nu credeau de învingerea loru, şi cerură de la 

Mariu locuri pentru dânșii şi pentru confrații loru. «Fiţi 

în pace pentru fraţii vostri, le disse consulele , noi le 

amu datu loru pământu, pre care nu lu voru perde nici- 

uă-dati.» Cimbrii cerură atunci ca se determine ellu 

i nsuşi diua și loculu de luptă. Le propusse câmpia, Ver- 

cellei. Aci, ca şila Aquae Sextiae, se făcă unu mMă-- 

cellu mare. Femeile barbare, de câtu se se dee, jun- 

ghiarii chiaru elle pre copii loru, apoi -se sinuccisseră; cu 

tote acestea se prinseră mai multu de şâi-deci de mii 

si se ommoriră de d6uă ori atâţi barbari. (101). 

"Din causa acestoru pericle şi ca recompensă pentru 

ariu fă ţinutu patru anni de a ron 

Ambiţiunea sea însă nu se mulțiămiă 

i la Roma, voi se fiă pentru a șes- 

sea 6ră allessu consule. Dar cei mari credeau că țerra- 

nulu de la Arpinu â avutu destule onori; i oppusseră 

pre Metellu Numidiculu, inemiculu seu personale. Mariu 

fi nevoitu de astă dată, ca se cumpere voturile. Fllu nu 

le o iertă de locu, şi lăssâ pre Saturninu, unu de 

uogu de rându, se i atace. Acesta, intrigă pen N 

natu; unu amicu allu nobililoru se aliesse; ! ate a 

înjunghiă şi i luâ, loculu. Indată propuse ud e aere 

riă pentru veţeranii lui Mariu. Metellu, oppumn 

tei legi, fă essilatu (100). 

Planurile sâle nu suntu 

serviţiele s6le, M 

dulu în consulatu. 

cu atâtu. Cându ven 

2 + 3 

bine cunoscute; pote că n'a 
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avutu nici unulu. Cu tote acestea Italianii și străinii se 
stringeau în giuru-i şiuă dată se audiră că i dau numele 
de rege. Ca se înalțe la Consulatu pre unulu din com- 
plicii sei, pre pretorulu Glaucia, puse se uccidă pre 

unulu din consulii alleşsi; dar poporulu se revoltă, şi 

Mariu fă constrînsu de a i împressurâ în Capitoliu, a- 
poi lăssâ se se omâre cu pietri aceia pre cari ellu i sus- 
ținusse în secretu. Acestă purtare duplă în contra am- 
beloru partite, întârse t6tă lumea în contra sea; Metel- | 

lu fă rechiămatu, şi Mariu, ca se nu vâdă înturnarea 
triumiale a adversarului seu, purcesse în Asia cu spe- 
ranța în inimă de a deschide resbellu între Mitridate și 
republică (98). Ellu aveâ, necesitate de unu resbellu , spre 
a se inalță în ochii concetăţeniloru sei. Insuşi diceă : 
«ii me consideră ca pre uă spată ce ruginesce în timpu 
de pace.» 

SILA. — RESBELLULU SOCIALB 

Resbellulu lui Iugurta și allu Cimbriloru înălțasse pre 
plebeulu Mariu, alte trei resbelle au causatu fortuna u- 
nui patricianu care Și a lăssatu unu renume infiorătoru. 
Silla, din ilustra familiă Cornellia, fă mai ântâiu cestoru 
allu Ini Mariu în resbellulu Numidiei. Setosu de gloriă 
bravu, elocinte, şi “unu zelu, cuă activitate fâră mar- 
gini, Silla se fâci îndată amatu de soldaţi şi de offi- 
ciari. Chiaru și Mariu stimă pre acestu june nobile care 
doriă a se distinge mai multu cu faptele sâle de câtu 
cu alle strămoșiloru sei, și i dede pericul6sa sarcină de 
a se duce a tractă cu Bochu. Iugurta fă datu în mânile 
lui Silla. Mariu lu associă la triumfulu seu, și lu luâ 
cu sine in resbellulu cu Cimbrii; dar din causa unei 
neînțellegeri ce se născă între ei, Silla trecă în ar- 
mata lui Catulu. Dup'aceea Silla commandă în Asia. Res-
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bellulu sociale dede la lumină planurile sele. Pre atunci 

eri uă ferbere generale; la Roma, poporulu se revoltas- 
se în contra nobililoru; în Sicilia, sclavii în contra dom- 

niloru loru (Eunu în 134, Salviu şi Atenione în 103). 
levolta Italiloru eră se pârdă Roma. | 

Italii, soci ai Romaniloru în tâte periclele loru, voiau 

de multu se fiă associaţi la tote privilegiele loru, și re- 

clamau dreptulu de cetăţeniă romană. Scipione Emilia- 

nulu, 'Pib. Grachu, Mariu şi Saturninu, şi în urmă tri- 

bunulu Liv. Drusu, în 91, le dederă speranțe. Dar căla- 

rii uceisseră pre Drusu, şi federații, faticaţi de uă as- 

teptare atâtu de lungă, se determinară de a și face ei 

înşii dreptate cu armele. Marsii se puseră în fruntea 

rescullârii şi suffletulu luptei fă Pompediu Silone. Optu 

poporă, Picentinii, Vestinii, Marsii, Maruncinii, Pelignii, 

Samniţii, Lucanii și Apulii,, şi dederă unii altora osta- 

tice şi se concertară se facă uă resculare generale, 

Toţi voiau se formede uă singură republică organisată 

după imaginea Romei, cu unu senatu de cinei cente 

de membri, doi consuli, doi-spre-dece pretori, și de ca- 

pitale tarea cetate Corfiniulu , câria i dederă semnifica- 

tivulu nume de Italica. Latinii, Etruscii, Umbrii și Gal- 

lii remaseră fideli. Semnalulu se dede la Asculu, unde 

Serviliu fi măcelitu cu toţi Romanii cari se a- 

ăcaru nu fură cruțate. Fe- 

derații fură învingători la începutu. “Campania fă inu 

dată, unu consule bătutu, altulu uccissu. Mariu, care a- 

ve unu comimnandu, nu făcă nimicu demnu de reputa- 

țiunea sea; se mulțiămi de a se appără ori a Ju orar 

siva, ba âncă se retrasse pretestându in rmități. „Ve- 

ele sele relaţiuni cu Italii nu lu lăsau se fiă Insi ro 

Silla maveă pentru ce se părtinescă Jtaliloru e 

stă energia în acâstă luptă şi totă 0- 

se mai ântâiu t6tă Campa- 

consulele 

flau în cetate; nici femeile m 

chi 

tivu. 

aceea ellu şi puse t 

nrea fî a lui. Elu recoprin
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nia, pre cându Pompeiu luă Asculu , şi petrunse în ini- 
ma țerii Samiţiloru, unde luâ, Bovianulu. Legile Iulia şi 
Plautia-Papiria, ce dederă dreptulu de cetățeni sociloru 

cari remăsesseră fideli, addusseră defecţiuni, şi la fini- 
tulu cellui de allu doilea annu allu acestui resbellu, scurtu 
dar forte uccidătoru, numai Samniţii, Lucanii, şi cetatea 
Nola mai resistau cu armele în mână. Din toţi cetâţe- 
nii cei nuoi admisşi se formară optu triburi cari votau 
în urna celloru-l-alte (29). Sila avă, ca recompensă a 
servițieloru lui, consulatulu şi commandulu espediţiunii 
în contra lui Mitridate, ceea ce Mariu solicită pentru 
sine în deșentu. Acâsta causă începerea, sângerâsei loru 
rivalitâţi. 

De acumu inainte, luptele cu armele iau loculu lup- 
teloru din foru, și soldaţii iau loculu cetățeniloru; și cau- 
sa este că de la catastrofa Grachiloru numai sunt re- 
formatori serioși și neinteressaţi, ci ambițioşi, disputân- 
duși puterea cu soldații, cari nu mai sunt ai Romei ci 
ai loru, 

Mariu ca se anullede decretulu ce conferiă lui Silla con- 
ducerea, acestui resbellu, se înţeltesse cu tribunulu Sul- 
piciu, şi uă mişicare populară constrinse pre Silla ca se 
esse din Roma (38); ellu se inturnă în fruntea soldaţi- 
loru sei, şi Mariu fă nevoitu se fugă, dânduse unu de- 
cretu ce puneă prețu pre capulu lui. Fugându în bâlțile 
Minturnei, fă scosu plinu de nămolu şi aruncatu în car- 
cerea oppidului. Unu Cimbru, alţii dicu că unu sclavu 
gallu, trămissu ca se lu ommâre, se speriâ de căutătu- 
ra lui și nu cutegă sei dee colpulu mortale. Locuito- 
ii Minturnei, mișicați de compassiune, i facilitară trece- 
rea în Africa. Lui i se întinseră curse şi în Africa, şi 
respunse unui trămissu allu pretorului : «Spuue Domnu- 
ui teu că ai veţutu pre Mariu repaosânduse pre ruinele 
Cartaginii.» Cu tâte acestea, audindu că Silla, după ce a
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Xîmpucinatu prin câte-va legi nude puterea tribuniloru 
poporului, a purcessu ca se bată pre Mitridate , şi mai 
allessu că noulu consule, Cinna, e datu affară din Roma 
pentru că s'aru fi încercatu se restârne aceste legi şi 
âncă că acum eră în luptă cu senatulu, Mariu se întâr- 

„se şi se uni cu ellu. Amândoi, cn uă armată de sclavi 
fugari și de Itali, bătură ostașii senatului, intrară în ce- 
tate şi ucciseră pre mnlţi din amicii lui Silla. 

Cinci dile şi cinci nopți se ucciseră wereu, chiaru şi 
pre altarele deiloru. Proscrierile nu se mărginiră numai 
în Roma, şi se întinseră în tâtă Italia ; se uccideâ prin 
cetâţi, pre drumuri, şi fiându că eră interdissu sub pe- 
dâpsă de mârte de a îmmormântâ cadavrele, elle remâ- 
neau unde cădusseră pînă cându cânii şi paserile de 
prâdă le devorau. 

La 1 Ianuariu 86, Mariu cu Cinna luară consulatulu 
foră alegere; dar ellu se dede la escesse urite ce i pro- 
perară finituln vieţei ; la 13 Ianuariu muri, Eilu pusesse 
prețiu pre capulu Ini Silla; Valeriu Flaccu se însărcină 
ca se se ducă se lu caute; fi însă uccisu ellu însuși de unulu din locotenenții sei. Cinna, remânându singuru, se mai hunii la consulatu âncă și pre cei doi anni viitori (85 şi 84). Acâsta probă că poporulu romanu de atunci, perdându respectulu legiloru, aveă nevoiă de unu domnu. Cinna în fine fi înjunghiatu chiaru de soldaţii sei. 

Silla învingătoru în Asia se întorceă acum, ca se res- bune pre amicii sei, în fruntea a patru-deci de mii de veterani, devotați atâtu de multu pets6nei lui în câtu i ofieriră toți banii ce aveau din econmiele loru spre a în- tîmpină spesele luptei. Mai înainte de a desbărcâ, Car- bone, collegulu lui Cinna, organisâ resistința. Silla, pe- trunse foră piedecâ, pină în Campania (83). bătă pe Nor- banu, demoralisă, uă a doua armată, ce -i se oppuse, şi învinse pre fiiulu lui Mariu la Sacriporto (82). Acâstă
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victoriă i deschisse callea spre Roma, unde curse iute; 
însă agiunse târgiu și nu pută preîntimpină alte ucci- 
deri : senatorii cei mai illustri se ommorîră chiaru în cu- 
riă, Silla numai ce că trecă prin Roma şi merse în Etru- 
ria spre a bate pre Carbone, cellu l-altu consule. 

Aci se dede uă bătăliă sângerâsă, ce ţia uă qi într6- 
să, foră resultatu. Metellu și Pompeiu, cari se dechiă- . 
rasseră, pentru Silla, lu atacară şi fură mâi fericiţi. De- 
fecţiunea Cisalpinei lu determină de a fugi în Africa: 
Sertoriu, altă căpeteniă a partitului popularu, se duses- 
se in Ispania; nu mai remâneă în Italia de câtu junele 
Mariu, închisu în Preneste. Italii, sogii sei, încercară a- 
tunci se de unu colpu mare : unu duce samnitu,, Pon- 
țiu Telesinu, care âncă nu depusesse armele din tim- 
pulu resbellului sociale, se încercâ de a surprinde şi des- 
truge Roma ; Șilla veni răpede aci la timpu. Se bătură, 
înaintea portii Colline uă di și uă n6pte; aripa stingă, 
pre care o commandă Silla, fi addussă în desordine; 
dar Crassu, cu aripa dreptă, împrăștiă pre inemicu. Câm- 
pulu de bătăliă se accoperi cu cinci-deci de mii de ca- 
dare, din cari giumetate erau Romani. | 

A doua di după lupta acâsta, pre: cândn Silla cuvân- 
tă senatului în templulu Bellonei, se audu de uă dată 
țipete de desperare; senatorii se turbură: «Nu este ni- 
micu, dizse ellu, sunt nisce insidioşi pre cari iam pusu 
la pedepsă, şi apoi continuă discursulu seu: în acestu 
momentu, optu mii de prinși Samniţi şi Lucani periau în- 
giunghiați. Cându se întârse de la Preneste, care des- 
chisesse porţile şi t6tă poporaţiunea ei fă măcellită, pros- 
crierile începură în Roma. In fiă care di uă listă de pro- 
scrisși se affigeâ, pre strate. 

De la l-iu Decembre 82 pînă la I-iu luniu 81, în de- 
cursu de şesse luni, se ucciseră foră nici uă temere; se 

ommori și dup'aceea, pentru că ai lui Silla, vindeau pre |
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bani dreptulu de a înscrie numele ver cui pre lista fa- 
tale. «Pre acesta, se diceâ lu a perdutu furmâsa sea vil- 
lă; pre acella bâile sâle ornate cu marmură, pre cellu- 

“l-altu, grădinele sâle celle magnifice.» Averile proscrisși- 
loru erau confiscate şi vindute la licitaţiune: alle lui Rosciu 
erau stimate șâsse miliuni de sesterţi, Chrysogone le 
cumperâ, cu due mii numai. Care fă numerulu victime. 
loru? Appianu vorbesce de n6ue-deci de senatori, de 
cinci-spre-dece consulari şi de due mii ş6sse cente ' de 
căllari : Valeriu Massimu, de patru mii şepte cente de pros- 
crisși. «Dar cine ar pute se numere, dice altulu, pre 
toți aceia pre cari i perdură urele private? Proscrierile 
nu se mărginiră numai asupra, victimeloru, fii şi nepoții 
celloru proscrisşi fură, dechiăraţi nedemni de a occupă 
ver-uă dată unu postu publicu. In Italia, pop6răle fură 
proscrisse cu mulțimea; celle mai avute cetâţi, Spoleta, 
Interamna, Preneste, Terni, Florenţia fură cași vîndute 
la licitaţiune. In Samniu, numai Beneventulu remase ne- 
attinsu. 

După .ce a uccisu pre 6meni prin sabiă, Silla se în- 
cercâ de a uccide partitulu popularu prin legi. Ca se le promulge, ellu 'se numi dictatoru și luă tote mesurile 
celle mai proprie ca se assecure. aristocrației t6tă pute- rea în Roma. Ellu dede senatului judecarea, și desbate- rea prealabile a legiloru, adecă vetulu legislaţivu, şi luâ tribuniloru dreptulu de a presentă uă propunere (roga- tio) poporului; vetulu loru, fă restrînsu numai la afface- rile civili, şi essercițiulu tribunatului luă dreptulu de a mai occupă altu postu, Așa, poporulu şi cei mari erau împinși cu patru secle înapoi, unii în rolulu cellu umi- litu de a două qi după retragerea loru la muntele Sa. cru; cei-l-alți la puterea ce avură în primele dille alle republicei, foră, se mai aibe virtuțile vechiloru patriciani, Cându Silla Şi împlini opera, sea, retrasse. Abdica-



163 
o 

rea lui (79) fă ca -uă sfidare aruncată în faca inemici- loru sei şi uă cutedlătâre încredere în fortuna sea. Re- trassu în casa sea de la Cume, maj viețui unu annu; Și scrisesse singuru veridictulu seu epitafu : «Nimin6 n'a făcutu nici uă dată mai multu bine amiciloru, nici mai | multu râu inemiciloru sei.» 

SERTORIU 

După mârtea lui Mariu şi a lui Silla, Sertoriu se du- sesse a încercâ ulțima speranță a partitului Popularu : vescularea provincieloru barbare din occidentu, Ellu se retrasse. în Ispania, de cumu vedusse' greşellele şi, prin urmare, învingerea neappărată a lui Carbone în Italia. Al- lungatu mai ântâiu de câtre unu locotenente allu lui Sil- la, apoi rechiămatu de Lusitani, trasse în partea sea, pre Ispanioli, cari credeau că se batu pentru independinţia loru, şi dede peptu, optu anni, cu cei mai buni duci ai senatului (80—72). Metellu, cu care avi se se lupte mai ântâiu, fatizatu de luptele de surprinderi ce i făceâ Serto- riu, fi nevoitu de a chiămă în agiutoru pre gubernato- riulu Narbonesei, apoi pre Pompeiu (76), care fă bătutu în mai multe lupte mici ; din nefericire, agerulu căpitanu erâ reu secundatu de ai sei. Pretotinderea, unde nu eră ellu de facă, locotenenții sei erau bătuţi; unulu din ei, Perperna, lu trădete şi In uccise în cortulu seu (72); dar ellu, nefiându în stare de a susține rolulu cellu mare allu victimei, cădă în mânile lui Pompeiu, care maiavă âncă unu annu de lucru pînă ce pacifficâ, peninsula. 

NITRIDATE 

Scuturătura imperiului, causată de dupla, revoltă a sclaviloru și a soiloru, precumu și de adoperârile celle
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desperate alle Grachiloru pentru binele poporului, se în- 
tinsesse și în provincie. Cei suppuși, pr6 multu apăssaţi 
de gubernatori, doriau se scape de subt acâstă domniă 
romană în care Italii voiau se aibă şi ei uă parte ega- 
le; dar incapabili de a se scăpă de sine, ei şi intârseră 
ochii asupra unui rege din Oriente. 

Mitridate cellu Mare, regele Pontului, suppusesse uă 
mulțime de naţiuni scitice dincollo de Caucasu, rega- 
tulu Bosforului Cimmerianu, şi, în Asia Mindră, Capado- 
cia, Frigia, şi Bitinia. Senatulu, speriatu de aceste pro- 
gresse, comandâ, pretoriului Asiei se pună 6răși pre tro- 
nnrile loru pre regii Bitiniei și Căpadociei (90). Elu 
făcă pre tăcute mari preparațiuni ; şi, cându vediă Italia 
în focu, înundâ Asia cu armatele sele. Atâtu de mare 
eră ura ce aprinsesseră pretotindeni publicanii romani, în 
câtu optu-deci de mii de Romani şi de Itali fură înjun- 
ghiaţi în cetăţile Asiei după ordinile lui Mitridate. 8up- 
puindu Asia, regele Pontului făcu invasiune în Grecia 
şi coprinse Atena, (88). Se cereâ se se stingă" îndată, a- cestu resbellu care se apropiâ de Italia. Din fericire, resbellulu sociale se termină. In primăvara annului 87, Silla agiunse în Grecia cu cinci legiuni, şi începi în- dată assediulu Atenei, care țină dece luni: Atena fă în- necată în sânge. Silla merse apoi contra armatei ponti- ce, preste care dede la Cheronea. Soldaţii sei se spe- riau de mulţimea, inemiciloru. Caşi Mariu, ellu i puse la lucrâri grelle pînă ce cernră singuri bătaiă. Din unu centu d6u&-deci de mii de asiatici, numai dece mii scă- pară. 

Silla erâ âncă la Teba, unde celebră victoria, sea, cându audi că unu consule, Valeriu Flaccu, trămissu de Mariu, treceâ Adriatica cu vă armată, ca se i răpâscă de a termină ellu acestu resbellu şi ca se essee decretu de proscriere datu în contra lui în Rom 

on6rea, 

ute unu 

a. Totu
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atunci, unu altu generale allu lui Mitridate, Dorilau, ve- 
niă din Asia cu optu-deci de mii de 6meni. Intre dou 
focuri, Silla allesse pre cellu mai gloriosu, şi merse în 
contra lui Dorilau. Celle două armate se mesurară în 
Beoţia, la Orcomena. De astă dată lupta fă mai viă; 
Silla se puse în mari pericle prin coragiulu seu; arma- 
tele asiatice fură din nou respândite. 'Teba Și âncă alte 
trei cetâţi din Beoţia avură sârtea, Atenei. 

Pre cându ellu repurtă acestă a duă victoriă, Flaceu 
treceă, în Asia, și Mitridate ammeninţatu de două ar- 
mate, ceri în secretu pace de la Silla, dându-i se înțe- - 
l6gă că ar pute obțin6- condițiuni mai dulci de la Fim- - 
bria. Acesta ommorisse pre Flaccu la Nicomedia, i luas- 
se commândulu armatei și făceâ resbellulu pre s6ma 
ea. Mitridate sperâ se profite de rivalitatea acestoru 
doi duci; dar Silla, arretându superare: «I lassu acea, 
mână care a subscrissu mârtea atâtoru Romani, şi ellu 
cutedă se mai reclame! In câte-va dille voiu fi în Asia, 
și atunci va vorbi în altu modu.» Regele se umili şi 
ceră uă întrevedere, ce avi locu la Dardanu, în coprin- 
sulu Troiei. Cându Mitridate veni înaintea, lui Silla, şi 
Y întinse mâna: «Mai ântâiu de tâte, i dise acesta, ac- 
cepţi condiţiunile mele?» Regele tăceâ: «Cei învinşi cau- 
tă se vorbescă, cei învingători se audă și se asculte ru- 
gămintele.» Mitridate, subjugatu, se suppuse la tâte: res- 
titui cuceririle făcute, dede pre prinşi, pre fugari, d6ue 
mii de talenți și șepte-deci de galere. Fimbria eră în 
Lidia ; Silla merse îndată în contra, lui, i demoralisâ ar- 
mata și lu făcă se se sinuccidă (84). " 

Silla nu permise, la 82, lui Murena ca se încâpă os- 
tilitâțile cu Mitridate, şi acestu resbellu scurtu fu âncă 
şi fOră importanță, dar cându regele Pontului afflâ de 
m6rtea, Dictatorului (78), ellu îndemnă, pre sub-mână pre 
Tigrane, regele Armeniei, de a intră în Capadocia. Ces-



166_ 

siunea Bitiniei, de câtre Nicomede III Senatului (75), lu determină ca se înc6pă lupta. 'Tote popbrăle barbare, de la Caucasu pînă la muntele Emu, i dederă agiutoru; Romani proscrisşi i disciplinară soldaţii, și chiaru Ser- toriu i trămisse officiari (74), 
Lucullu, Proconsule atunci în Cilicia, fă însărcinatu cu acestu resbellu. Elu mergeâ asupra Pontului, cându af- Aâ că Cotta, după dâu& învingeri, eră împressuratu în Chalcedonia. Curse se lu scape, și reieptâ pre inemicu în Cizicu; Mitridate ar f fostu Prinsu, fâră negligința unui locetenente care lu lăssâ se scape. Lucullu petrunse atunci în Pontu, luâ, Amisulu (72) Și, în annulu următoru, încongiurâ, âncă uă dată inemi- culu și lu addusse prin manopere abili se suffere de fomete. Mitridatu pută scăpă versându sacii sei cu bani în urmă-i pre calle ca se întârdiede urmărirea ; se re- fugi Ia, Tigrane, regele Armeniei, Lucullu ceră estrăda- rea lui, Tigrame, domnu allu Armeniei şi vingătoru în contra Parţiloru, Suppusesse âncă şi Siria : eră pre a- tunci cellu maj Putinte monarchu allu Orientelui; con- strînsesse pre Parţi se i recunâscă titlulu de regele re- giloru. In timpulu seu cellu bunu, Mitridate nu voisse se i recun6scă acestă Supremaţiă; de aceea fă receputu cu zecâlă; dar vorbele celle cutedătâre alle delegaţiunii lui Clodiu, Schimbară disposiţiunea lui, Tigrane, întări- tatu de unu tonu atâtu de imperativ, congediâ cu mâ.- 

niă pre trămissulu lui Lucullu ; acesta începă îndată, os- 
tilitâţile, trecu preste Tigru Și merse dreptu în contra 
a d6uă cente cinci-deci de mii de Armeni, numai cu 
unu-spre-dece 

mii de soldaţi şi ce-va, cavalleriă. Acestu 
numeru fă de agiunsu ca se împrăștie nenumerata ay- 

Lucullu iernă, în Gordiena, de unde invită bre regele
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la îndoință și ellu determină se lu bată. Dar soldaţii şi 
officiarii sei erzu acumu pr€ avuţi; ei nu voiră se lu as- 
culte; apoi mai împrăștiă uă nucă armată a lui Tigrane 
și luâ Nisibia (67), cându află că Pompeiu i luasse com- 
mandulu. | 

Mitridate şi făcusse uă nuoă armată; âncă in prima, 
bătaiă fă învinsu de totu. Tigrane, fiându şi ellu acumu 
ammenințatu și âncă flăcitu prin trădarea unui fiu re- 
bellu care fugi la Pompeiu, se vedă nevoitu de a veni 
şi a se umili în pers6nă. Armenia fiându redussă, Pom- 
peiu se. dusse ca se caute pre Mitridate în Caucasu, în- 
vinse pre Albanesi și pre Iberi; dar regele continuâdu 
de a fugi, ellu se lăssâ de acâstă urmărire infructuâsă, și, 
în primăvara annnului 64, după ce a organisatu în Pontu 
administrațiunea romană, descinse în Siria, suppuse și 
făcă din acestă țerră și din Fenicia provincie, şi se dus- 
se se cuprindă Ierusalimulu, unde restabili pre Ircan, 
care promise tributu annuale, a 

In timpulu -asestora operațiuni, Mitridate, care se cre- 
dusse mortu, se arretâ, Grăşi cu uă armată în Bosforu, 
și forţă pre fiiulu seu Macare a se sinuceide. Deaci, acestu 
nepregetătoru inemicu, cu tote că ave şesse-deci de 
anni, voiâ se pătrungă în Tracia, şi în fruntea barbari- 
loru se descindă chiaru în Italia; dar soldaţii sei, spe- 
riaţi de mărirea planuriloru sele, se revoltară, essortaţi 
de fiiulu seu Farnace, Mitridate, ca se nu fiă datu de 
viu în mânile Romaniloru, puse pre unu Gallu de lu uc- 
cise (63). Pompeiu remasse domnu preste Asia, şi îm- 
părțindu statele mari şi mici între Farnace, Deioratu, 
Atalu, Filemenu, Ariobarzane, «termină pompâsa operă 
a imperiului romanu.»
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XIX 

POMPEIU. — CICERONE ȘI CATILINA 

POMPEIU 

cându erâ în etate de dâue-deci de anni, aveă uă ar- 

mata, ceră voiă de la Senatu ca se bată pre corifeii cei nuoi ai Poporului; şi Lepidu, fiânâu bătutu la, Pun- tea Milviă, în Etruria, şi lângă Cosa, se dusse în Sici- lia unde muri de întristare. Pompeiu băti apoi pre Brutu, 

Tolulu și fortuna, sea, 
Senatulu, de Yoiă sau fOra, lăssă lui Pom



nnde erâ uă sclă de acestia, coprinsesseră unu locu din 
natură tare; de aci, avându de căpitanu pre Spartacu, 
unu sclavu tracu, ei bătură uă câtă de soldaţi cari se 
spedisseră în contra loru. La, acestu Successu, uă mul- 
țime mare de văcari și de păstori din apropiere veniră 
se îmmulțâscă rândurile loru. Unu altu duce nu avi uă 
sârte mai bună; Spartacu puse mâna pre lictorii sei Și 
voi se ducă armata, sea câtre Alpi, se trâcă preste a- 
cesti munți, și se lasse pre fiă-care sclavu în ţârra, sea; 
Dar ei, setoşi de a predă şi de a resbună sufferințele 
de mai înainte, nu voiră se lu urmede, şi se respândiră 
asupra Italiei ca s'o despâiă. Senatulu fă nevoitu de a 
trămite în contra loru pre cei doi consuli. Spartacu i 
bătă. Crassu, căruia se dede dup'aceea commandulu ar- 
mateloru în contra lui, vedă pre unulu din locotenenții 
sei bătutu cu totulu; însă pută se închidă pre gladiatori 
în partea de giosu a Bruţiului, unde căpitanulu loru ji 
dusesse spre a i trece în Sicilia; dar, înainte de a se 
termină, lucrarea, Spartacu profită de uă n6pte neudsă 
umpli fossatulu și scăpâ. Imparechiârea intră între ai 
sei, și Crassu bâtă câte-va corpuri despărțite. Singuru 
Spartacu, se păreâ că e invincibile ; dar încrederea ce 
successele sele inspirau gladiatoriloru, lu perdă în fine. 
Ei lu înduplecară se facă uă bătăliă decisivă în care cădă, 
după ce aretasse unu coragiu eroicu (71). Preste pu- 
cinu în urmă, Pompeiu venindu din Ispania, dede preste 
câte-va cete de acesti nefericiți și i tăiă bucâţi. Acestu 
micu successu i se pără că are mare meritu, şi de a- 
ceea și attribui ondrea că a terminatu şi acestu resbellu. 
Cei mari începeau se murmure că vanitosulu duce avus- 
sesse pr€ multe commande ; atunci Pompeiu, care se lău- 

dă că a servitu numai ca duce, adecă că a violatu pu- 
Turea legile "patriei sâle, trecă în partea poporului ; ȘI 
la 70, provocâ uă lege care restitui, tribunalului vechiele
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lui drepturi. Cu acesta resturnă, chiaru constituțiunea lui. Silla. Poporulu atunci, dreptu recunoscință i dede commandulu unei espediţiuni, uşiâre dar strălucită, în contra pirațiloru cari umplusseră şi depredau mârile (67); apoi, alta în contra, lui Mitridate, pre care Lucullu lu mai muiasse. Pre cându ellu termină aceste espediţiuni, despre cari am vorbitu degiă, uă conspirațiune faimâsă eră aprâpe. se Perdă republica. 

CICERONE, — CONSPIRATIUNBA LUI CATILINA 
Cicerone erâ de la Arpinu , cași Mariu. Elocuţiunea sea, abundante și înflorită, făcă de timpuriu dintr'insulu unu oratoru disertu, După câte-va Sucecesse la defen- soriu, ellu determină se se ducă a mai studiă în Grecia. Intră în funcțiunile publice prin cestură, şi acussă , în numele Sicilianiloru pre Veru, vechiulu loru guberna- toru, răpitorulu cellu -mai neruşinatu și cellu mai nesă- ţiosu ce a, cunoscutn Roma. Acestu Processu, ce avi unu resunetu nemărgiuitu, înalță fârte renumele accusatoru- lui, alle câruia, verine le admirâmu și astădi. Dar Cice- 

putere estraordinară, Mai în urmă , cunoscându Scopulu 
la care tindeă, Şi propuse se formede unu partitu de6meni 
onesti, care se Şi ice de missiune ca se âppere republi- 
ca. Consulatulu seu pără că va realisă acestu planu 
mare (63), 

Gubernulu erg Pre atunci seriosu conspirațiune întinsă, Catilina 

ellu ommorisse pre cumnatulu seu Jjunghiă, apoi pri 
vastă-sea și pre fiiu-seu ca, se determine pre uă ş



AN 
de a i da mâna. Ca propretoru în Africa, commise în- fricoşate mâncătorie (66). | 

La întârcere-i, intrigâ, pentru Consulatu ; dar uă de- putațiune din provinciă lu aacusâ; senatulu sterse nu- mele lui din lista candidațiloru. De multu ellu se legas- se cu toţi cei mai infami şi mai criminali din Roma. Pri- ma lui conspirațiune aveă de Scopu ca se uceidă pre consuli. De d6ue ori încercarea nu i eșși bine. Proiec- - tulu fă apoi ammânatu pină în annulu 63. Cicerone ți- neâ atunci făsciele consulare, Ellu recunoscă câtu de mare eră, periclulu. In âdeveru, Catilina strinsesse Gmeni inarmaţi în mai multe locuri, Veteranii din Umbria, E- truria și Samniu se inarmau, şi ctiaru flota din portulu Ostiei păreă că este a lui. Sittiu, în Africa, promiteă de â rădică acestă Provinciă, pâte că și Ispania. La Roma chiaru, Catilina credea că pote a se, redimă și pre a- giutorulu lui Antoniu. Unulu din conjurați erâ desem- natu tribunu, altulu pretoru. In Senatu cutedasse a dice: 
«Poporulu romanu este unu corpu tare, dar foră capu; 
eu i voiu fi capu.» Preste puginu senatulu află că se a- dună Gmeni inarmaţi în Picenu şi Apulia, și că unu vechiu 
officiaru allu lui Silla, Malliu, erâ înaintea Fesulei cu 
uă armată. Consulii fură indată învestiţi de senatu cu 
uă putere nemărginită; dar Catilina stă în Roma. Cice- 
tone lu depărtâ printrunu discursu impetuosu, care des- 
văiiă tote planurile sele. Scăpându atunci de capulu con- 
juraţiloru, care, ducânduse a se uni cu Malliu , se de- 
chiărâ insuși de inemicu publicu, puse niâna pre compli- 
cii sei, apoi stette de senatu de i condeiunâ, şi chiaru 
Antoniu merse în contra lui Catilina , care fă uccissu 
lângă Pistoia, după ce se luptasse ca unu erou. Depuindu 
făsciele consulare, Cicerone voi se cuvintede poporului ; 
dar unu tribunu, cu unu spiritu de partitu, i commândă 
de a se mărgini a face numai jurământulu ce erâ în usu
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că nu făcusse nimicu în contra legiloru. «uru, strigă, Ci- 
cerone, juru că am scăpatu republica.» La acestă stri- 
gare elocinte, Catone şi senatorii respunseră salutândulu 
cu numele de Părinte allu Patriei, pre care lu confirmă 
totu poporulu prin applause, 

XX 

CESARE. — PRIMULU TRIUMVIRATU. — 
SECUNDULU TRIUMVIRATU. 

CONSULATULU LUI CESARE 

Cesare, din illustra familiă, Iulia, care se liceă că des- 
cinde din Venerea cu Iuliu, fiulu lui: Anchise, înfruntasse 
puterea lui Silla, âncă de cându eră în etate de şepte- 
spre-dece anni. Numitu edile, la 65, ellu ŞI attrasse îndată 
fav6rea, poporulu , atâtu prin magnificinţa jocuriloru ce 
dede, câtu și pentru că inălțasse în Capitolu trofeele lui 
Mariu, unchiulu seu, în contra, voinței senatului. Ellu se 
ruinasse prin spesele cele mari ce făceă, şi poporulu re- 
cunoscătoru lu numisse pontifice mare. Totul probedă, 
că ellu doriă acesta. In annulu 62, erâ, debitoru optu 
cente cinci-geci de talenți, şi se cer ca avutulu Cras- . 
su, care possedeâ, uă bună parte din Roma, inavuţittu 
prin commertiulu cu sclavii si prin cumperarea averi- 
loru confiscate dela victimele lui Silla, se dea garanţiă cre- ditoriloru sei spre a lu lissă se se ducă |] 
Ispaniei ulteri6re ce i se încreqi 
nă, 

a, gubernulu 
nţase. Cându se întur- 

la 60, ellu află pre Pompeiu și pre Crassu nemul- 
țămiți de senatu; pre unulu, pentru că nu voiâ se întă- râscă actele s6le din Asia; pre cellu-l-altu, pentru că lu
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14 ssă fără infiuință în Statu. Cesare i apropiă și i es- 

sortă, se formede uă unire secretă, care sa desemnatu 

sub numire de triumoiratu. Toţi trei şi jurară ca se pu- 

nă la medilocu creditulu şi sorgințile loru tâte, și se 

vorbâscă, se lucrede în or-ce afiacere numai conformu 

interessiloru assogiaţiunii loru. Cesare culesse insă primele 

și folâsele celle mai secure alle associaţiunii loru; cei doi 

collegi ficură legământu între ei ca se lu înalțe la con- 

sulatu. Cea, Wântâiu grigiă a sea fi se propună uă lege 

agrariă ce se votă cu tâtă opounerea, senatului şi a col- 

legului seu Bibulu. Trăgându în atare modu poporulu în 

partea sea, ellu și apropiă şi ordinea căllariloru micșio- 

rându cu uă a treea parte arrenda domenieloru publice 

din Asia. Atunci puti se facă a se confirmă actele lui 

Pompeiu în Asia. Ellu a fostu prepussu de complice allu 

lui Catilina, cându vorbi în senatu în contra pedepsei ca- 

pitali pronunţată în contra conjurațiloru. Câtu pentru 

sine, înduplecâ, puporulu ca se i dâe pre cinci anni gu- 

bernulu Galliei cisapline și Iliria, cu trei legiuni. In de- 

şertu strigă Catone, cu uă voce profetică : «Dar voi inar- 

maţi tirania, şi o puneţi într'uă fortereță d'assupra ca- 

peteloru vâstre,» senatulu , tremurându, adause îndată 

pre IOngă aceste doue, spre împăcare, âncă uă legiune 

şi uă provinciă, Gallia transalpină , unde resbellulu eră 

aprâpe se încâpă (59). Inainte de a se depărtă, Cesare 

avă aminte se facă a agiunge la tribunatu unu omu pre 

care se puteă lăssă ca se ţină în fu, în lipsa sea, 

chiaru pre Pompeiu. Clodiu lu scăpă mai ântâiu de dâue 

pers6ne infiuinți, cari puteau se i facă multe piedeci : 
de Catone, a cârui virtute austeră nu speculă nici-uă- 
dată cu datoria, şi de Cicerone, de patriotismulu și elo- 
cința câruia se temeâ. Sub cuvintu că marele oratoru 
uccisesse întrunu modu illegale pre complicii lui Cati- 
lina, Clodiu lu essilâ într'uă depărtare de patru cente:
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de milliare de la Roma. Pentru depărtarea Catone, Clodiu propuse se i se commande de a merge se reducă Ciprulu în provinciă Romană. 

" RESBELLULU IN CONTRA GALLILORU (53—50) 

Romanii aveau aă proviaciă în Gallia âncă de la an- nulu 125, și întrasseră în legături amicali cu Eduenii. A- cestia aveau de vecini pre Secuani, şi uă parte din pămân- tulu loru fă infestatu de câtre uă căpeteniă germană, Ario- vistu care, trecându preste Renu cu unu centu d6ue-deci de mii de Germuni resbeliatori, băti pre Secuani cari lu chiămassoră, apoi pre Edueni cari dedesseră a- giutoru acestui Poporu, şi puse unu jugu greu preste Gallia ori entale. Acâsta eră începutulu invasiunii ger- manice. Roma, căută se veghiege asupra acestei misicâri, Alt-ceva, attrasse de partea acesta attenţiunea, lui Cesare, Elveţii, supăraţi de încursele Sueviloru, voiau se delasse munții loru ca se se ducă pre marginile Oceanului spre a căuță uă climă mai puţin aspră și uă vi6ţă mai lină. Nu se puteă prevede ce va eşși din aceste Strămutâri. Cesare se decise de a se oppune. Elveţii trecundu preste muntele Iura, ellui agiunse pre ţermii Ararelui (Segunei), estermină, uă, parte și constrinse pre cei lalţi de a se înturnă în munţii loru. Veni apoi facă în facă cu Ario- vistu. După uă luptă uccidătâre, barbarii fură, împinși dincolo de Renu (58). Gallia er mântuită; Belgii se te- mură, vedându pre Romani atâtu de aprpe de ei. Uă federaţiune întinsă, se formă; dar trădarea Remiloru, și uă invasiune din partea Edueniloru, Sparseră, coaliţiunea. Fiă care Poporu, bătutu în parte, se suppuse, affară de Nervieni, cari mai că erau se Stingă armata romană, și de Atuatici, cari fură toţi vinduţi dup; coprinderea ce-
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tâţii loru. In timpulu acestei spediţiuni, junele Crassu 
cutrierasse Acitania (57). 

În a treia campaniă, Romanii suppuseră Armoriculu şi 
pre Acitani; în a patra şi a cincea, făcură due spediţi- 
uni dincolo de Renu ca se spăimânte pre barbari de a 
mai trece preste acestu rîu şi de a mai da Galliloru 
agiutoru în resistența loru în contra lui Cesare; de dâ-. 
uă ori desbărcară în Britania ca se isolede Gallia de 
acestă insulă, vatra religiunii Druidiloru, Affară de câte- 
va mici mișicări, cari erupserâ, în 54 şi 53, Gallia, întrâgă se 
păreâ, resemnată cu jugulu. Cu tâte acestea uă revoltă 
generale se preparâ de la Garumna pînă la Sena. Unu 
june căpitanu Arvernesu, fiându prochiămatu vercingeto - 
nice sau generalissimu, conduse rescullarea (52). Legiu- 
nile erau înprăstiate; Cesare le adună iute, le dusse în 
contra Genabului (Orl6ans), unde toţi Romanii cari se 
aflau în întru fusesseră ommoriţi, și coprinse. Avariculu 
(Bourges), singura cetate a Biturigiloru pre care nau 
ars'o. Unu atacu în contra Gergovei (Clermontu)  eșsi 
reu; Cesare properâ de a se uni cu locotinentulu seu 
Labienu, care scăpasse abbia prin victoria de la Pa- 
risu. Numai trei popâră remăsesseră fideli, Lingonii, Re- 
mii şi Trevirii, şi dâuă cente de mii de Galli veneau asu- 
pra lui Cesare. Dar ellu i bătă Şi i reieptă în desor- 
dine în Alesia, pre care o invellui in câte-va dille 
cu lucrâri înfricoşate. Totă Gallia se ridică asupra lui; 
dar acestă putere se sfărîmă în contra linieloru sele de 
apperare, și vercingetoricele fă nevoitu de a se da prin- 
su (52). Mai fură câte-va misicări parţiali, ce se termi- 
nară în 51 prin luarea,și aspra pedepsire a Ussellodomu- 
lui. Cesare remase âncă unu annu în Gallia, spre a or- 
ganisă țârra coprinsă şi se putâ cu blandeţiă. In acestu 
resbellu, Cesare probasse multă activitate, geniu milita- 
ru şi inteligențiă de a guvernă.
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CRASBU BATUTU DE PARTI (53) 

Pre cându Cesare suppunes Gallia, unulu din triumviri, Crassu, voindu se egalede pre Cesare în gloriă, între- prindeâ uă espediţiune în contra Parţiloru. După cea predatu templele Siriei şi alle Ierusalimului, trecă pre- ste Eufrate cu şepte legiuni, se înfundă în nemărginitele câmpie alle Mosopotamiei, și îndată, dede preste nenu- merata căllărime a Parţiloru commândată de surena Sau generalissimulu loru. Cându acesti călăreți se repediră asupra legiuneloru, rândurile celle strînse resisteteră a- tacului; dar armele romane deveniră nefolositâre. Dacă „Romanii înaintau, Parţii fugeau; dacă, stau, escadrânele. loru dau ocolu acestei messe immobile și uă Spărgian cu săgețile. Crassu cellu june se aruncâ assupra loru în fruntea a tvei-spre-dece cente de cai. Inemicii luară fu- ga, lu trasseră departe de câmpulu de bătaiă, apoi ste- teră şi Ju încongiură. Crassu, plinu de plage, puse pre maestrulu seu de căllăriă ca se lu omâre sprea nu fi priosu viu. Parţii i tăiară capulu și lu preumblară pre dinaintea legiuniloru cari se retrasseră pînă la Cara, lăssându în mâna inemicului patru mii de plăgiți. A d6- ua di retragerea continuă, dar triumvirulu fă îndată agi- unsu de Parţi, și soldaţii sei speriaţi lu forţară se aibă uă întrevedere cu Surena. Acâsta însă erâ uă cursă. Cras- Su și escorta sea fură măcelliți. Numai câte-va lângede ramășițe trecu înderătu Eufratele, preste care trecură şi Parţii după elle. Dar Cassiu, purcegându de la Cara îna- intea generalului seu şi agiungându fără piedică în Si- ria, avă timpu ca se prepare appărarea: ei fură res- pinși (53).
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RESBELLULU CIVILE ÎNTRE CESARE SI POMPEIU.—DIOTA- 
TURA SI MORTEA LUI CESARE (44) 

In timpulu resbelului din Gallia, Pompeiu remăsesse la Roma. Insultatu în tâte dillele de Clodiu, ellu reche- mă mai ântâju pre Cicerone, apoi scorni în contra, lui pre tribunulu Milone, care ţină frunte lui Clodiu cu uă - câtă de gladiatori, Violinţa acestoru doi Gmeni turbură 
cetatea, pînă, în annulu 52, cându Milone în fine uccise 
pre Clodiu. Aceste desordini apropiară pre Pompeiu de 
Senatu, care lu trasse în parte-i numindulu singuru con- 
sule (52) şi învestindulu cu uă putere absolută. Acâsta 
erâ uă domniă simulată; dar în faga lui Cesare, a cârui 
gloriă se făceâ din în di în di mai de temutu, senatulu aveă nevoiă de unu general și de uă armată. Chiaru Cato- 
ne approbasse aceste concessiuni, Pompeiu agiungeă dară, 
precumu dorisse totu-de-una, la usurpare pre câi legali ; 
acâstă, putere însă câută s*0 apere în contra, vechiului seu 
collegu de triumviratu. Indată atacurile în conrra lui Ce- 
sare începură. In deșertu tribunulu Curione dechierâ că, 
dacă se luă commandulu lui Cesare, urmă ca și Pompeiu 
se abdice. La 1-iu Ianuariu 49, unu decretu allu senatului 
numiă pre Cesare inemicu publicu dacă nu ar lassă, legiu- 
nile și provinciele sâle. Doi tribuni, cari se oppuneau, fură 
ammenințaţi de pompeiani, şi fugiră în castrele lui Ce- 
Sare. Atunci acesta numai stetete la îndoinţă ; trecă Ru- 
biconele, confinele provinciei lui, și, în şei-deci de dille 
scâsse din Italia pre Pompeiu şi pre senatorii cari vo- 
iră se lu urmede (49). Pompeiu aveă uă armată în Ispa- 
nia; ellu curse acollo ca s% bată; uă învelli de tâte pâr- 
țile şi o redusse se puiă giosu armele. La înturnare-i, 
luâ Marsilia, şi veni la Roma cu titlulu de dictatoru cei 
dedesse poporulu. Pompeiu se retrăsesse la Dirachiu în 
Epiru, unde adună tâte puterile Resăritului. Cesare tre-
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ci' Adriatica, în Ianuariu 48, şi se încercă dea închide 
pre adversarulu seu, deși aveă uă armată inferidră în nu- 
meru. Fi6ndu respinsu într'unu atacu în contra unoru po- 
sițiuni tari, şi în lipsă de provisiuni, trecu în 'Tessalia, 
unde Pompeiu avi imprudinţa de a lu prmări. Bătălia 
de la Farsalu, învingerea și fuga lui Pompeiu în Egiptu, 
unde fă uccisu prin trădare, în momentulu cându desbărcă 
într”'unu locu” unde credeă se fiă receputu ca amicu, lăs- 
sară pre Cesare foră emulu, dacă nu şi fOră nici uă te- 
mere. Cu activitatea, sea ordinară, urmări pre Pompeiu 
foră pregetu, şi agiunse în Egiptu în câte-va dilie după 

" ellu. Ministrii lui Ptolomeu cellu june sperau, prsentân- 
du i capulu lui Pompeiu, uă remunerare ;ellu însă arră- 
tâ orr6re, şi rechiemă pre Cleopatra, sora regelui, din 
Siria , unde aflasse asilu, şi o puse ca se domnâscă 
una cu fratele ei. Ministrii resculară atunci numersa po- 
porațiune din Alessandria, şi vingătorulu de la Farsalu 
fă împresuratu şepte luni cu patru mii de legionari în 
palatulu regale. Agiutârele ce i veniră din Asia, lu sc6s- 
seră, din acea, strimtorare; ellu luă ofiensiva şi bătă ar- 
mata regale. Junele rege se înnecâ în Nilu fugindu, şi Qle- - „ opatra remase singură dâmnă preste Egiptu. Biblioteca 
Alessandriei arse în timpulu luptei (48). Cesare se întur- 
nâ la Roma prin Asia, unde bătă pre Farnace. Scrisse 
Senatului veni, vid, vies (47). Altu resbellu lu aşteptă : sfărîmăturele armatei de la Farsalu, refugite în Africa, devenisseră acum uă armată, formidabile pre care o Sus- țines, Iuba, regele Numidiloru. Cesare o bătă şi pre ac€- sta la Tapsu, coprinse Utica, unde Catone se sinuccise ca se nu vieţuiască mai multu de câtu libertatea, şi stro- pi, ca ultimă protestare în contra tiraniei, corGna lui Ce- sare cu sângele seu (46). 

Fii lui Pompeiu revoltară, Și Ispania în annulu urmă toru, și acâstă ultimă luptă nu fă. fâră pericle. La Mun-
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da, Cesare se espusse multu. Republicanii fură, învinși ; 
unu fiiu de ai lui Pompeiu fă uccisu, dar cellu-l-altu scă- 
pă ascundinduse prin munţi. T6te onorile ce spiritulu de 
adulațiune a pututu vre uă datăse inventede, se dederă 
vingătorului. Lu dechiărară mai-mai deu,; se înțellege 
că i se lăssară tâte prerogativele. Adeveratu, nimin n'a 
făcutu unu usu mai nobile de puterea, sea. Nici uă pro- 
scripţiune, uitarea, totoru urelozu ; disciplina fă mânţi- 
nută cu severitate în armate ; poporulu îmbuibatu cu os-. 
peție și jocuri, dar conținutu cu fermitate, şi agricultura, 
italiană încoragiată, precumu dorisseră Grachii: Pentru 
acâstă autoritate nu6ă nu se inventară institaţiuni nude. 
Senatulu, comiţiele , magistraturele remaseră cași în trecutu ; Cesare unmai că concentră în sene tâtă acțiunea, 
publică, luându în mâna sea tâte diregătoriele repu- 
blicane. Ca tictatoru pre vicță, şi consule pre cinci anni, 
elle avă puterea, esecutivă cu dreptulu de a dispune de 
tesaurulu publicu ; ca împerator, puterea militară ; ea, 
tribunu vetulu asupra puterii legislative. Ca principe allu 
Senatului, dirigeâ deliberârile acestei adunâri; ca prefectu 
allu moravuriloru, o compune după plăcerea sea; ca 
mâre pontifice, făceă religiunea se vorbâscă după inte- 
vessile sele și priveghiâ pre ministrii ei. Finanţele, ar- 
mata, religiunea, puterea esecutivă, uă parte a puterii 
judiciare, și, indirecte, mai tâtă puterea legislativă erau 
în disposiţiunea, sea. 

Ca se legitimede usurparea sea, Cesare concepusse 
proiecte mari ; cugetă se sfărîme pre Daci şi pre Geţi, 
se resbune pre Crassu, se petrundă pînă la Indu, și se 
vină preste Sciţi şi Germani, pre cari i va domoli, ca 
se puiă pre capulu seu în Babilonulu de appusu corâna, 
lui Alessandru. Atunci, domnu allu lumii, ellu va pune 
se taiă istmulu Corintului, se dessece bâlţile pontine, se 

petrundă laculu Fucinu, și se tragă preste Apenini uă
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mare calle de la, Adriatica şi pînă la marea toscană ; 
apoi, se întindă dreptulu de cetățeniă spre a prepară uni- 
tatea imperiului ; acestu dreptu s'a și datu degiă totoru 
mediciloru, şi aceloru cari professâgă arțile liberali; as- 
semea, se adune într'unu codice legile romane. şi într'uă 
bibliotecă publică tâte produssele cugetârii umane. Optu- 
deci mii de coloni au dussu preste mâri costumele și 
limba Romei; Siciliei s'a. datu jus Lati; Transpadani- 
loru, legiunea. Ciocârlanului, şi la toți ace cari lu au ser- 
vitu cu fidelitate, jus civitatis; marile nedreptâţi alle repu- blicei sunt reparate : Corintulu şi Cartaginea se înalță 
din ruine, 

Dar, de mai multe luni, se formasse?uă conjuraţinne; 
Cassiu erâ capulu ei. Ellu trăsesse şi pre Brutu, nepo- 
tu și ginere allu lui Catone, care ereditasse, nu numai 
virtuțile, dar și devotamentulu cellu puginu luminatu allu 
acelluia pentru instituţiunile vechie. Imprudinţile încer- 
câri făcute de Cesare ca sei se dee titlulu de rege, 
îmmulţiră numerulu conjuraţiloru; în (liua ideloru lui Mar- 
te (15 Marte 44), lu uceiseră în mediloculu Senatului. 

SECUNDULU TRIUMVIRATU— PROSORIPIIUNILE (43). 

Cesare mortu acumu, conjuraţii credeau că libertatea. va renasce: de sine ; dar Antoniu, care erg atunci consu- le, întăritâ, la îmmormântarea, dictatorului, poporulu în contra loru, şi i dede afiară din cetate. Cesare n'aveă fii, ci numai unu nepotu, Octavianu, pre care lu adoptasse. Cându acestu june, în etate de optu-spre-dece anni, veni la Roma, Antoniu, care credeă âncă că va put eredită ceva din puterea ce avusse domnulu seu cellu mortu, nu puse nici uă importanță pre acestu pretendinte foră spri- jinu ; dar numele lui Cesare adună în giurulu lui Octa- Vianu pre toți veteranii lui, si fiiându că se obligă de
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a împlini legatele ce făcusse părintele seu poporului şi 
soldațiloru, ellu și creâ, numai cu acestă declaraţiune, 
unu partitu numerosu. Senatulu erâ conduăsu atunci de 
Cicerone, care se adoperă de-a smulge âncâ uă dată 
libertatea din mânile furiâse ce voiau so sugrume ; 
senatulu aves, necesitată de uă armată, ca, se facă frunte 
lui Antoniu, și acâstă armată numai Octavianu puteă 
se i o dâe. Cicerone se luâ cu binele pre lOngă a- 
cestu june, pre care speră se lu dirigede ellu, şi fă- 
că îse i se decârnă nisce onori, ce nu se păreau de 
locu periculâse. :Senatulu lu trămisse, una cu cei doi 
consuli, în agiutorulu lui Decimu Brutu, unulu din 
uceisorii lui Cesare, pre icare Antoniu lu attacâ în 
Modena. Atunci, în aceste împregiurâri pronunţâ,  Ci- 
cerone în contra lui Antoniu Pilippicele sele celle elo- 
cinți. Resbellulu Modenei fă scurtu şi sângerosu (43). 
Antoniu fă învinsu, dar cei doi consuli periră. Octavianu 
ceră atunci pentru sine unulu din celle doue posturi va- 

„canţi. Senatulu, după 'ce se vedă scăpatu de Antoniu, 
credeă că nu mai are nevoiă de Octavianu, şi cererea 
sea fă lăpedată cu despreţiu. Ellu veni îndată în frun- 
tea a optu legiuni pînă la porțile Romei, intrâ in ap- 
plausele poporului, care lu prochiămâ, consule, stette a- 
poi de se ratifică adopțiunea, sea, și impărți ostiloru, 
lându bani din tesaurulu publicu, recompensele promise. 
Acumu puteă se tractede cu Antonin, fră se se tâmă 

de a fi eclipsitu de dînsulu. Eră -consule, aveă uă ar- | 
mată, erâ domnu preste Roma, şi pre lângă dinsulu se 
trinsesseră toți cesarianii pre cari i depărtasseră violin- 
țele emulului seu. Negoţierile se făcură iute: Antoniu, 
Lepidu, unu vechiu generalu de călărime allu dictato- 
rului, şi Octavianu se întruniră I6ngă Bolonia, întruă in- 

sulă a apei Renu. Acolo stetteră trei dille ca, se forme- 
de planulu cellui de allu-doilea triumviratu. Uă magistra-
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tură nucă secreâ subtitlulu de Zriumviri reipublieae con- stituendae : Lepidu, Antoniu şi Octavianu şi attribuiau puterea consulară pre cinci anni, cu dreptulu de a dis- pune, în intervalulu acesta de tâte demnitâțile publice. Decretele loru căutau se aibă putere de lege, şi-şi ve- servâ fiă-care due provincie apprâpe de Italia : Lepidu, Narbonesea, şi Ispania; Antoniu, celle dâuă Gallie; Oc- tavianu, Africa, și Sicilia cu Sardinia, Spre a fi mai se- curi de soldaţii loru, triumvirii le promiseră câte cinei mii de drachme' de capu, şi locurile a optu-spre-dece cetâți din celle maj formâse alle Italiei. Fi trămiseră înaintea loru la Roma ordinea de a se uccide septe-spre- dece persâne din celle mai distincte alle Statului; Ci- - Cerone erâ din numerulu acesta. Pupă ce agiunseră şi ei înșii, publicară edictulu următoru: «Ca nimenâ se nu ascundă pre cine-va din cei mai giosu numiţi: cellu care va agiută vre unui proscrissu se scape, va fi pros- crissu ellu însuși. Capetele loru se ni se adducă. Spre recompensă, omulu de uă condiţiune liberă va, av6 d6ue- deci şi cinci de mii de dracme attice, sclavulu cinci mii, şi pre lOngă acesta, libertatea cu dreptulu de cetăţianu.» Urmă apoi uă listă cu unu centu trei-deci de nume; alta cu unu centu cinci-deci se publică îndată ; acestora, urmară altele. In fruntea celei d'ăntâiu se cite nume- le fratelui lui Lepidu, allu lui 1, Cesare, unchiulu lui Antoniu, şi alu lui C. Toraniu, unulu din tutorii lui Oe- tavianu, Fiă-care din acesti capi dedesse pre câte unulu din ai sei, ca se aibă dreptulu de a fi lăssatu de cei-l- alţi doi liberu se şi resbune pre ver-cine. Scenele ille- loru nefaste din timpulu lui Mariu şi Silla se reînnoiri, și tribuna avă Srăși odidsele ei trofee de capete sânge- rânde. Se adduce unu capu lui Antoniu. «Nu lu cunos- cu, respunse ellu, se lu ducă la femeea. mea.» Eră, într adeveru, capulu unui particularu âvutu, care uă dată, de
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multu, nu voisse se vîndă Fulviei una din vilele sele. 
Mulţi scăpară în nâvile lui Sestu Pompeiu, care pusesse 
mâna pre Sicilia, sau intrară în elle ca se trâcă în A- 
frica, în Siria şi Macedonia. Cicerone, pre care Octa- 
vianu lu sacrifică urei collegului seu, nu fă atâtu de fe- 
rice ca se scape, ci lu ucciseră în villa, sea de la Gae- 
ta. 1 tăiară capulu și mânile şi le dusseră lui Antoniu, 
pre cându se află la masă. La vederea loru ellu arrătă, 
uă bucurie feroce, și Fulvia;- luându acestu capu plinu 
de sânge, împunse cu unu acu limba care o fulgerasse 
cu atâtea sarcasme meritate. Acelle tristele xemăşiţe fură, 
apoi legate pre tribune. 

RESBELLULU CIVILE (42). 

Brutu, delăssându Italia, se dussesse la Atena; guber- 
natorulu Macedoniei i dede commandulu acelei provin- 
cie, și, de la Adriatica pînă în Tracia, tâte țerrile recu- 
noscură in scurtu timpu autoritatea generalului repu- 
blicanu. 

Cassiu, ducenduse în Siria, provincia, -sea, strînsesse 
și ellu în giurulu seu tote legiunile Orientului. Ca se 
aibă bani, împuse provinciei Asiei de a numeră, întruă 
singură dată, impositele a dece anni. 

Incărcate de predăţiunile din Asia, celle d6ue armate 
purcesseră ca, se între în Europa, și înaintară pînă la 
Filippi, în Macedonia. Triumvirii agiunseră, şi ei îndată 
Antoniu luâ posiţiune în facia lui Cassiu; Octavianu în 

„& lui Brutu. Ambele armate erau mai-mai egali în nu- 

meru. Dar republicanii aveau. uă flotă formidabile, şi 
priudeau Cesarianiloru tâte câte le veniau pre mare. De 
aceea Antoniu, ammeninţatu de fomete, doriâ se se facă, 
câtu mai currîndu bătaia; 6ră Cassiu, pentru cuvântulu 
contrariu, voiă s'o ammine. Brutu,. în neastîmpărulu seu
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de a pune capetu resbellului civile, opină pentru bătaiă. 
Octavianu, infirmu, se trăsesse din castre, cându Mes- 
sala, atacându cu impetu mare, imprăstiă armata, lui. 
Brutu credeă că victoria este în partea sea; dar, la cea- 
l-altă aripă, Antoniu bătusse pre inemicu și i luasse cas- 
tramentulu. Cassiu, credându că totulu e perdutu, sesi- 
nuccise. | : 

După doue-deci de qille de la acestă primă luptă, se făcă alta. Ostile lui Brutu, împressurate, fură, pusse pre tugă; capulu loru, scăpându cu multă greutate, stette pre dă collină spre a, implini ceea ce numiă, ellu mântuinţa 
sea. Se aruncă, în spata sea strigându cu amaru de a- câstă decepţiune : «Virtute, tu esci numai unu nume! Antoniu se purtâ cu ce-va blândeţă câtre cei prinşi și îmmormântă cu onâre pre Brutu. Dar Octavianu puse de i tăiarâ capulu de la cadavru şi lu dusse la pici6- rele statuei lui Cesare. Ellu fa neînduratu și crudelu câtre prinșii sei, şi stette de faciă la suppliciulu loru. Mai multu de patru-spre-dece mii de 6meni se dedes- seră; dar tâtă flota, sub comandulu lui Donmiţiu Aeno- barbu, se uni cu Sestu Pompeiu. 

Cei doi vingători făcură atunci între dînșii uă nucă, împărțire. Octavianu luă Ispania, și Numidia; Antoniu Gallia comată şi Africa. Cisalpina, pr6 aprâpe de Roma, căută, se încetede de a mai fi considerată de provinciă. Câtu despre Lepidu, âncă de acumu erâ scossu de la împărțire, pentru că, lu credeau în înțelegere: cu Pom- peiu. Mai tărdiu ellu avă Africa, Făcânduse partea că- petenieloru, remânes se se facă acum a soldaţiloru. Antoniu se însărcină de a mergă în Asia ca se strin- gă doue mii de talenţi, ce erau necessari, Octavianu, in- firmu, luă asupră-și îndatorirea, în apparință maj ingrată, de a da, în Italia locuri veteraniloru, 
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ANTONIU SI OCTAVIARU (42—30) 

Antoniu străbătă Grecia şi Asia insocitu de plăceri 
și călcându înfricoșatu în picidre poprăle spre a satis- 
face delapidârile sele. In Asia, ceră de uă dată tribu- 
tulu pre ndue anni, affară de confiscârile particula 
re. Dede bucătarului seu casa unui cetățianu din Mag- 
nesia pentru uă massă bună, Cleopatra dedesse lui 
Cassiu ostiri și bani. Antoniu i ceri smă de purtarea 
ei. Ea veni în persână la Tarsu în Cilicia, unde se află, 
ellu, sperându se lu subjuge, ca pre Cesare, prin gra- 
țiele sele. Antoniu nu pută resiste, şi, cându vedă pre 
acestă femee elegante şi litterată care vorbiă ş6sse limbi, 
că ține cu dînsulu una și una la orgie și la vorbe 
soldățesci, uită și Roma și pre Fulvia şi pre Parţi, şi 
merse după dinsa, îmblânditu și ascultătoru, la Alles- 
sandria (41). . 

Pre cându perdeă, in desfrânâri nedemne, unu timpu 
prețiosu, Octavianu se occupă în Italia, cu împărţirea lo- . 
curiloru la soldaţi, ceea ce presentă mari difficultâţi. Colonii 
cei nuoi treceau neîncetatu preste limiţile loru, și propreie- 
tarii cei desposseduţi, neavându, ca Virgiliu versuri formâse 
ca se și rescumpere domeniele loru, dau fuga la Roma, stri- 
gându miseriă și turburându poporulu. Fratele triumiru- 
lui, C. Antoniu, vedându că ar ave oceasiune de a res- 
turn pre Octavianu, promise protecţiunea sea Italiloru 
espropriaţi, şi strînse ş6pte-spre-dece legiuni, cu cari co- 
prinse Roma, unde annunță, restabilirea, republicei. Dar 
Agrippa, cellu mai bunu officiaru allu lui: Octavianu, lu 
scâse affară şi lu strînse atâtu de tare în câtu lu făcă 
a se închide în Perusia, şi lipsa de provisiuni, lu forţă - 
de a. se da prinsu (40). Fulvia fugi în Grecia cu toţi a- 
micii lui Antoniu, și Octavianu remase singuru domnu 
allu Italiei. Acâstă scire desteptă pre triumvirulu din
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ruşinsa, sea ammorţire; ellu vine la Brundisiu; dar sol- 
dații commandară pacea, și cei doi adversari făcură uă 
nuoă împărțire, în care Antoniu luâ Resăritulu pînă la 
marea Adriatică, obligânduse de a bate pre Parţi, şi Oc- 

" tavianu Appusulu, cu resbellulu în contra lui Sestu Pom- 
peiu; dar cu care stipulâ, după câte-va dille, tractatulu 
de la Missenu. Lui i se lăssâ Sicilia, Corsica , Sardinia 
şi Achaia; Lepidu avă Africa, (39). 

Pacea de la Missenu erâ numai unu armisiţiu ; că-ci 
nu se puteă ca Octavianu se se învoiască a lăssă -provi- 
siunile Romei și alle legiuniloru în mâna adversarului 
seu. Lupta errupse în annulu 38 ; trădarea libertinului 
Mena, care i dede Corsica și Sardinia, cu trei legiuni 
şi uă escadră fârte tare, şi mai allessu talentele lui A- grippa, care făciă portulu Iuliu, unindu lacurile Lucrinulu Și Avernulu, și reorganisâ armata, şi flota, assecurară lui Octavianu successulu, care se determină prin victoria de la Naulocn (3 Sept. 36). Sestu fugi câtre Asia, şi fă uc- cisu în Miletu de unu ofâciaru de ai lui Antoniu (35). In acellași timpu se Scăpâ şi de Lepidu; i demoralisâ armata şi lu essilâ la Circei, unde mai viețui d6ue-deci și trei de anni. 
Cându Octavianu se înturnă la Roma, poporulu care vedeâ, renăscându-se abundanța, lu însoci la Capitoliu în- coronatu cu flori. Voiă se lu culmede de onori. Incepându chiaru de acum rolulu seu de neinteressare și de mo- destiă, ellu nu voi se accepte nimicu altu de câtu invio- labilitatea tribuniţiă, apoi desființă câte-va tasse, şi de- chiară că “are se abdice puterea indată ce va termină Antoniu resbellulu in contra Parţiloru. Intre acestea, e- nergica sea administraţiune restabili ordinea în periin- sulă. Bandiţii erau vânaţi cu bătăiari, sclavii fugari, in 9 torşi domniloru loru, sau ucciși cându nu erau reclamaţi;
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în mai puţinu de unu annu securitatea domni in cetate 
și în câmpie. Aşia dară Roma eră in fine gubernată. 

În annulu 37, Antoniu veni la Tarentu de reînnoi pen- 
tru cinci anni triumviratulu, și apoi, desteptatu de vie- 
toriele locuţiitoriloru sei, se determină de a luâ ellu în- 
suși commandulu resbellului în contra Parţiloru. Dar, a- 
bia puse piciorulu pre territoriulu Asiei, și passiunea, 
sea pentau Cleopatra se desteptă, acumu cu mai multă 
furâre de câtu totu de a una. O chiemă la Laodicea, şi 
adause la regatulu ei Fenicia, Calesiria, Ciprulu și uă par- 
te a, Giliciei, a Iudeei şi a, Arabiei, adecă mai totu li- 
toralulu mârii, de la Vilu pînă la muntele Tauru. Aces- 
te ţerri erau, celle mai multe, provincie romane. Dar ce 
mai insemnă accum Roma, Senatulu legile pre lângă ca- 
priciulu a totu putintelui triumviru ? 
“Antoniu aveă șâi-deci de mii de 6meni pedestri, dece 

mii de calari și trei-deci de mii de ausiliari. Ellu apu- 
câ prin Armenia, allu câruia rege, Artavasdu, eră fede- 
ratulu seu, și resbi pînă la Fraata, in apropiere de ma- 
rea Caspică, Dar nu addusse cu sine machinele de as- 
sediare, și fă nevoitu de a se retrage. După unu mersu 
de doue-deci şi şepte de dille, în cari dedesse optu- 
spre-dece bătălie, Romanii agiunseră la Arasse, la con- 
finii Armeniei. Callea loru de la Frata, erâ insemnată 
cu cadavrele a d6ue-deci şi patru de mii'de legionari. 
Fortuna, offeri Ini Antoniu uă occasiune de a repară in- 

vingerea sea: uă cârtă se născusse între regele Parţi- 

loru și allu Mediloru, din causa impărţirii unoru spolie; 
şi Medulu, intăritatu, ammenință. că erâ paratu de a se 

uni cu Romanii. Cleopatra nu lăssâ pre Antoniu se res- 
pundă la astă chiămare, ce i ar fi addussu ondre, ci lu 

trasse după sine in Alessandria (36). , 
Pre cându Antoniu se desonoră la Resăritu, Octavia- 

nu da jtaliei repaosulu de care erâ însetată; suppuneă
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pre numeroșii pirați din Adriatica şi turburătârele tri- 
buri de la mâdă-nâptea ambeloru peninsule, pre Liburni, 
Dalmaţi. La ataculu Metulului se sui ellu însuși la as- 
saltu și fă plagitu. Petrunse pînă la Sava, domoli uă parte din Panoni și pre Salași. Așa, din cei doi trium- 
viri, unulu da provincie romane unei regine, Şi altulu măriă, teritoriulu repnblicei. Cu tâte acestea Antoniu se plângeă de Octavianu și pretinse, la, începutulu annului 32, parte din spoliele lui Sestru şi alle lui Lepidu. Oc- tavianu, ca se lu facă se tacă, respunse prin împutâri despre purtarea, sea în Resăritu, și dede în Senatu lectu- ră testamentului lui Antoniu, prin care assecură Cleopatrei şi copiiloru ei celle mai multe din provinciele ce guber- nâ ellu. Octavianu voiă cu modulu acesta se acereditede scomotulu că Antoniu, îndată ce ar fi domnu, ar face donu Cleopatrei chiaru Roma. Unu decretu allu Senatu- lui dechiărâ, resbellu reginei Egiptului. Antoniu adună unu centu de mii de pedestri, due- spre-dece mii de câlări și cinci cente de nâvi mari de 

daţiloru, formaţi în greulu resbellu cu Sestu, compensă şi âncă prâ multu inferioritatea, numerului. Lupta se fă- ci la Acţiu, pre câstele Acarnaniei, la 2 Septemvriu 31. Cleopatra, luă fuga în mediloculu luptei cu şci-deci de Vasse egiptene. Antoniu se luâ după ea, și flota, delâs- sată cu laşitate, trecă în partea inemicului. Armata, sea se oppuse şepte dille totoru solicitâriloru lui. Octavianu nu pângari victoria sea prin resbunâri ; nici unulu din cei cari cerură vi6ța nu fură, neascultaţi, Vingătorulu , chiematu în Italia ca se împace nisce turburâri , abbia
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datu de Cleopatra, se sinuccise. Regina, după ce s'a ne- 
voitu în deşertu se attingă . iuima Îui Octavianu, și puse . - 
uă aspidă de o mușică de peptu (30). Octavianu redus- 
se Egiptulu în provinciă Romană. 

XXI 

ORGANISAREA GUBERNULUI IMPERIA- 
LE. —- MARGINILE SI DIVISIUNILE GEO- 

GRAFICE ALLE IMPERIULUI.—SE- 
CLULU LUI AUGUSTU. 

ORGANISAREA GUBERRNLUI IMPERIALE 

După ce muri Antoniu și Egiptulu fă încorporatu cu 
Statulu romanu, Octavianu treci din nou în Asia Mi- 
n6ră, unde tâtă iârna se occupă cu regularea affaceri- 
loru Resăritului. In timpulu acesta, Mecena şi Agrippa 
veghiau pentru dinsulu în capitale, unde arrestasseră şi 
pedepsisseră complotulu formatu de junele Lepidu ca 

se uccidă pre Octavianu la înturnârea lui. Apoi şi se- 
natulu se închină in numele seu. Cându Octavianu luâ 
în Asia, la începutulu annului 29, allu cincil6 consulatu 
allu seu, la Roma, senatorii şi magistraţii jurară de a 

se suppune voinţei lui, şi i offeriră puterea tribunitiă 
pentru tâtă viţa sea. In luna lui Sestile, câria mai târ- 
din i s'a datu numele seu (Augustu), ellu se întur- 
vă, în fine în Roma, şi triumfă de trei ori, pentru vic- 
toriele din Dalmatia, de la Acţiu şi din Egiptu. Solda- 

țiloru se dede câte uă mie de sesterţi de capu, cetăţenilor 

câte patru cente. Octavianu, ca se annunţe înt”unu modu 
solemnale nuoa eră ce îricepeă, închise cu mâna sea tem-
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plulu lui anu, ce stă deschis: de due secle. Desfiin- ță apoi ordinanțele triumvirali, Dar ce aveâ ellu de făcutu? Se rumpă ver ce legătură cu. trecutulu, şi se fun- dede unu. gubernu nou? Nici că cugetâ la acâsta, şi pără că nu voesce se schimbe nimicu din ordinea, de Incruri stabilită. Ancă din annulu 31 era consule; pînă se potă luă pre vița. acâstă, magistratură, o va mai țin€ ş6se anni; acsta lu făceg, capu otficiale allu Statului Și, ca, atare, aveă într'unu modu legale mai tâtă puterea es- secutivă. Mai înainte de tâte aveă necessitate de arma- tă; ca se remână în fruntea ei, stette de i se recunos- că de câtre senatu titlulu de imperator, cu commandulu Supremu preste t6te armatele imperiului. Generalii de- Veniră cu modulu acesta locotenenții sei, și soldaţii i jurară fidelitate. 
, 

Senatulu totu essistea âncă; ellu li mânțiuă şi voi se facă din ellu TEdimulu gubernului seu, dar mai Ântâiu „luâ, avându de collegu pre Agrippa, censura sub .denu- mirea de Prefectură a, moraliloru, care i permise se curățe senatulu de membrii nedemni sau de iremieii nudei ordini a lucruriloru. Cându censorii cei vechi închiăiau censulu, acella allu cărui nume eră pusu în fruntea, listei senatoriloru, se numiă primarulu senatului (princeps senatus), şi acestu titlu curatu de ondre, i se lăsă pre tâtă vița. Agrippa dede collegului seu acestu titlu republicanu, și puse cu modulu acesta deliberârile senatului sub direcțiunea lui Octavianu; căci, după ve- chiulu usu, Principele opină mai ântâiu, şi acestă, opiniune acumu urmă se aibă uă, inflaință decisivă, - Commandulu armateloru trăgeă, după sine Şi com- mandulu provincieloru, și senatulu învestinaulu cu im- periulu brocunsularu, le puse pre tâte subi autoritatea, lui Octavianu; ellu ceri ca senatulu, dacă nu mai multu, cellu puginu, se împarță cu dinsulu Proconsulatulu. Așâ
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i lăssă lui regiunele celle pacifice şi prospere din inte- | 
rioru, şi ţină pentru sine pre acelle cari se frământau 
âncă, sau pre cari le ammenințau barbarii.. In ferborea 
recunoscinţei selle,. Senatulu i dede numele, care se da 
numai deiloru, de Augustu: (Augustus), pre care lu a 
purtatu de atunci şi lu are şi astăgi (17 Ianuariu, 27 
în. de 1. C.) După trei anni i se dede de Senatu pre 
viță puterea tribunițiă şi inviolabilitatea, cu dreptulu 
de a face senatului ver ce propunere, precumu și au- 
toritatea, proconsulară în provincele senatoriali. In annulu 
19, avu consulatulu pre viță şi prefectura moraliloru. 
Ellu acceptasse numai pre dece anni commandulu pro- 
vincieloru și allu armateloru; în annulu 18, mai reînnoi 
pre cinci anni puterile sele; acestu timpu, giceă, că i este 
de agiunsu ca se termine opera sea. Dar cându trecă şi 
acesta, ceri uă nudă prorogare de dece anni, și continuă 
în acestu modu pînă la morte, protestându însă pururea 
în contra violinței ce se făcea gustului și applecâriloru 
sele în numele binelui pnblicu. Dnpă cinci anni, la mârtea, 

lui Lepidu, se numi pontefice massimu. Acâsta fu ultima 

sea usurpare; nimicu de 6re-care importanță nu i mai 
remânea de luatu. Cu unu cuvântu, ellu aveâ censura, 

sub numele de prefectura moraliloru, apoi, pentru totu 

de-a-una, puterea tuibuințiă, proconsulară și consulară, 

pontificatulu supremu, superintendinţa câiloru şi a pro- 
visiuniloru, titlulu de smperator cu commandulu arma- 

teloru, titlurile de Augustu și de principe allu Senatului. 
Aşă, ca prefectu allu moraliloru, Octavianu făceă lista 
senatoriloru şi călariloru, adecă puteă se scâţă pre ine- 

micii sei din ordinea ecestră şi din senatu. Ca pontetice 
mare, erâ capulu cultului şi allu ministriloru sei; ca 

tribunu erâ inviolabiie; ca principe allu Senatului, dirigeă 

deliberârile sele; ca imperator, commandă armatele. Pute- 
rea proconsulară puneă subt inspecţiunea sea provinciele,
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6ră puterea consulară, Roma şi Italia. Ellu aveă dară t6te puterile. Cu tâte acestea domnia sea nu intră în nici una, din clasificările ordinare alle guberneloru. Roma nu - eră, nici republică, nici monarchiă; Augustu nu erâ nici rege nici tiranu. Acâstă autoritate care ware nume în limba, politică, arată destulu că principatulu lui Octa- vianu fă uă trecere de la republica aristocratică, care murisse la Farsalu, la Subernulu despoticu allu imapera- toriloru, care are se succedă. 
In domnia sea de patru-deci și patru de anni, Augustu se occupâ ca, se organise pre nesimţite monarchia. Se- natulu remase numai ta, unu consiliu supremu allu Sta- tului, dar curăţitu de toți acei cari nu-i plăces, şi Au- gustu i crescă atribuţiunile însărcinândulu cu judecata totoru causeloru politice şi a processeloru importanţi. Poporulu avă şi ellu adunârile sele, dar numai de formă : alegerile publice erau numai confirmarea; allegeriloru fă- cute mai înainte de principele. 
Puterea !ui Augustu basânduse numai pre ostași, ellu făcă uă armată permaninte; şi acâstă, armată, compusă din patru cente de mii de Omeni, o puse de a lungulu confiniloru, în castre stătătâre (castra stativa), ca se țiiă în frâu pre barabari, Regulamente spegiali determinară durata, serviţiului, veteranţa, şi solda. Uă gardă particu- lară (coortele pretoriene), veghiă asupra vieţiei prin- cipelui. Mai multe flote staționate la Freiu, Misenu ŞI. Ravenna făceau poliţia Mediteranei. Flotille se affau şi pre Dunăre. și pre Pontalu Eussinu. Augustu fiându ca- pulu totoru legiuniloru şi generalii luptânduse subt auspi- ciele imperatorelui, nici unulu din ei, după ideile Ro- maniloru, nu puteă se mai aibă onorile triumfului. Administraţiunea civile, fă și ea organisată ca cea mi- litară ; senatulu totu mai trămiteă în fiă-care anuu pro- consuli în provinciele centrali, ce i lăssasse imperatore-
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le; ră provinciele mărginare fură administrate de de- 
legaţii imperiali, cari remaseră în posturile loru câtu tim- 
pu plăcă principelui se i țiiă ; înnoire 'salutariă, fiându 
că acesti funcţionari, ținuți mai multu timpu în dregăto- 
riele loru, putură cunâsce mai bine necessitâţile - adini- 
nistraţiloru loru. 

Fiându că acum erau dâu& specie de provincie, se fă- 
cură d6u5 administraţiuni financiare : tesaurulu publicu, 
derartum, subt veghința, senatului, și tesaurulu principe- 
lui, fiscus, care fă la disposiţiunea sea immegiată. Era- 
riulu, care se umpleă din tributurile provincieloru sena- 
toriali, i eră deschisu de Senatu, așă în câtu ellu dispu- 
neă în realitate de tote sorgințile financiare alle imperiu- 
lui, cumu dispuneă și de tote puterile militare. Aceste 
sorginţi erau pr6 mici ca se acopere t6te spesele create 
din nou; se ceri dară a se restabili doganele și a se 
creâ nude imposite; a dâue-gecea parte asupra ereditâţi- 
loru, de unulu la centu asupra merciloru vindute, pre- 
cumu şi mulctele legii Julia- Pompea în contra, celloru 
neinsurați. Tâte aceste venituri împreună cu tributurile 
provincieloru, dederă pâte pină la cinci cente de miliuni. 

Dacă t6te erau alle lui Augustu, dar și timpulu, gri- 
gele şi fortuna sea chiaru erau alle totoru. In timpulu 
lungiloru s6le călletorie prin provincie, ușiurâ cetăţile 
scăpătate și reînălță pre acelle cari sufterisseră de ver uă 
calamitate. Tralea, Leodicea, Pafulu, sfărîmate de cutre- 
mure, se înălțară mai formse din ruinele loru. Ba ân- 
că plăti din banii sei impositele provinciei Asiei pen- 
tru unu annu.. Mesurile generali alle administraţiunii 
imperiali correspundeau cu purtarea principelui cari ser- 
Viau gubernatoriloru de essemplu şi de lecţiuni. În Yes- 
pectulu interessiloru religiâse nu se făcă nici uă violință, 
afiară de Gallia, unde sacrificiele umane fură, proibite 
și druidismulu cu putere combătntu. Ca se potă stabili
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cadastru generale: Augustu puse de se făcă. Trei geo- 
metri străbătură totu imperiulu şi i mesurară distanţele. 

Acestă lucrare servi și pentru altii scopu. Imperiulu fiendu 
bine cunoscutu şi mesuratu, se putură face câi nude. 
Augustu reparâ pre celle din Italia, făcă pre celle din 
Cisalpina şi accoperi cu drumuri Gallia şi peninsula ibe- 
rică. Apoi, pre aceste câi se putiă organisâ unu serviţiu re- 
gulatu de poste. Trămișii principelui şi armatele putură 
merge cu rapiditate dintruă provinciă îutr'alta ; commer- 
ciulu și civilisaţiunea luară mai mare sboru; şi uă vi€- 
ță nucă începă a circulă în acestu imperiu atâtu de bine 
situatu pentru uă mare şi lungă, essistinţă. 

Augustu avă multă luare aminte ca să ţiiă poporulu 
din Roma pururea îmbuibatu cu jocuri şi cu congiare, 
(panem et circenses). Informuseţă cetatea cu multe con- 
strucțiuni, creâ unu prefectu şi coorte urbane ca se ve- 
shiede pentru pacea publică, garde nopturne ca se în- 
tîmpine sau se stingă incendiele, şi ellu se pută lăudă 
că a lăssatu de marmură cetatea care erâ de cărămidă. 
In provinciele appusene, âncă barbare, făcă nude îm- 
părjiri territoriali ca se stergă usanţele din timpurile 
independinței loru, și fundâ mulţime de colonie ca se 
introducă elementulu romanu între acele poporaţiuni. 

Octavianu se arrătasse adese ori crudelu în triumvi- 
ratulu seu; Augustu iertâ mai totu-de-una (Cinna). Ellu 
nu duceâ uă viâță de principe, ci mai multu de unu 
simplu particularu, “fOră pompă, cu decenţă, pururea 
încongiuratu de amici : Mecena, Oraţiu, Virgiliu Agrippa, 
cari nu erau totu-de-una curtenitori,
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RESBELLELE IN GERMANIA SI LA DUNARE.— VARU. 

Unu ipmeriu atâtu de întinsu, şi care de tâte părțile 
se margineă cu barbari, nu puteă nici uă dată se. fiă 
în pace. După bătălia de la Acţiu, Augustu credusse pa- 
cea possibile, și, închidându pentru a treia 6ră porţile 
templului lui Ianu, dechiărasse cu acâsta că nuoa mo- 
narchiă renunță la acelu spiritu de conciste, de care 
fusesse atâtu de animată republica. Cu i6te acestea, im- 
periulu nu dedese âncă de marginile sele naturali. Ca, 
se scutâscă Italia, Grecia şi Macedonia de or ce inva- 
siune, se cereă a fi domnu preste cursulu Dunării; și ca 
se fiă pace de a stînga Renului, se cereâ ca triburile ger. 
manice se fiă depărtate de pre IOngă rîpa drâptă. Res- 
bellulu ce făcă cu Asturii fă fără periclu, Augustu se 
Preparasse de a merge îu contra Parţiloru; dar ei încon- 
giurari periclulu, restituindu vulturii romani luaţi de la 
Crassu. Uă espediţiune în Arabia Fericită fă nimicită; 
alta în contra Etiopiloru eșși bine, fâră a av6 însă altu 
resultatu, ci uumai assicurarea confiniloru meridionali 
alle Egiptului. Resbellele celle seri6se fură tote la Renu 
şi ia Dunăre. Drusu și Tiberiu suppuseră, în annullu 16, 
pre muntenii din Alpi, Reţieni şi Vindeliceni. In annulu 
9, Drusu petrunse pină la Alba, și, după mârte-i, Tibe- 
tiu, frate-seu, iernâ cu armata sea chiaru în centrulu 
Germaniei. Din aceste castre influinţa romană se întin- 
se preste t6te triburile vecine. In timpulu acestoru lu- 
crâri la mâdă-nâpte, Marcomanulu Marbodu fundâă în 
Boemia unu regatu appăratu de şâpte-deci de mii de 
pedestri şi de patru mii de căllări, disciplinaţi ca Romanii. 
Augustu se temi de ac6sta, şi uă armată înfricoșată 
stă parată de a trece Dunărea, cându Pannenii şi Dal- 
maţii se rescullară, credându că legiunile s'au și incâie- 
ratu cn Marcomanii. Dar fortuna Romei depărtă acestu
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periclu : Marbodu se învoi ca. se tractede, și Tiberiu 
pută se cadă asupra rebeliloru cu t6tă puterea. Agiutatu 
de Germauicu și susținutu de cinci-spre-dece legiuni, 
învinse cerbicâsa loru resistinţă în trei campanie. Eră 
şi timpulu; pentru că, după cinei dile numai de la suppu- 
nerea definitivă a Panoniloru și a Dalmaţiloru, veni sci- 
re la Roma că trei legiuni, atrasse într'uă cursă de unu 
capu allu Cherusciloru, Ermanu sau Arminiu, perisseră cu 
ducele loru Varu. Germania de mâqă-n6pte se ridică, şi 
respingeâ spre Renu dominaţiunea romană (9 în. de 1. C.) 

«Vare! Vare! dă-mi legiunile,» strigă cu durere Au- 
gustu. Din fericire, Marbodu, invidiosu de Ermanu; nu 
facă nici uă mișicare, și Augustu, fiându securu despre 
Dunăre, putu trămite pre Tiberiu în Gallia. Ellu fortifi- 
câ tote castellele de pre marginea Renului, restabili 
disciplina, şi ca se inspire încredere soldaţiloru, cutegâ 
de a trece preste acestu ru. După dînsulu, Germanicu 
remase cu celle optu legiuni cari appărau rîpa stingă 
a Renului. Inemiculu, mulțămitu că a învinsu, nu trecă 
âncă dela resistinţa la atacu. Imperiulu eră scăpatu, dar 
gloria unei lungi domnie pacifice se innegri cu acestu 
desastru. 

Augustu muri la Nola, la 14 anni din era creştină, du-. 
pă ce intrebasse pre ai sei dacă Și a, jucatu bine rolulu, 
şi le disesse se applaude. 

MARGINILE SI DIVISIUNILE GEOGRAFICE ALLE 

IMPERIULUI 

Imperiulu erâ mărginitu , la megă-npte şi la appusu 
cu Pontulu Eussinu, Dunărea, Renulu şi Oceanulu; în A- 
sia Mindră, se întinde pină la. confinii Colchidei, în A- 
menia; în Siria, pînă la Eufrate Şi pînă în deşertele cari 
despartu Egiptulu de Etiopia.
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Augustu făcă alte divisiuni administrative în mai mulţe 

provincie, spre a creâ între locuitori legături politice cari 
se i facă a uită starea, lucruriloru de mai înainte. 

Ispania fă împărţită în trei provincie mari : Lusitania, 
intre Guadiana, Oceanu și Mediterana (Merida , Baţa, 
Sentarem), Betica (Corduba or Cordova,, Hipalis or Se- 
villa, Gades or Cadix, Fiica or Astigi) ; şi Taragonesea 
(Cartagena, Tarragona, Saragossa, Lugo și Braga). 

In Gallia, Narbonesea avi totu marginile sele celle ve- 
chie (Orange or Arausio, Carpentras or Carpentoracte , 
Cavaillon, or Cabellio, Valence or Iulia Valentina , Fre- 
jus or Forum ulii, Aix sau Aquae Sextiae ; Marseille 
or Massillia); Acitania fă întinsă pină la Ligeru şi co- 
prindeă patru-spre-gdece mari poporate celtice (Clermont 
or Gergovia, Bordeaux or Burdigala); Lugdunesea numi- 
tă aşa de la opidulu Lugdunum (Lyon), centrulu admi- 
nistrațiunii imperiali în Gallia comată, (Autun or Augus- 
todunum, Tours or Turones, Orlâans or Aureliani). Dâue 
nude provincie se mai formară din Belgia : Germania su- - 
peridră și Germania inferiâră. Oppide principali erau : 
Reims or Remi, Soissons or Suessio, Beauvais or Bel- 
lovaci şi Trăves or Treviri. 

Italia fă împărtită în unu-spre-dece regiuni: 10 La 
tiulu şi Campania (Roma, Puţoli, Neapole, etc.) 20 ţerra, 
Picentiniloru şi a Ipiniloru ; 3% Lucania, Bruţiulu, Apu- 
lia şi Calabria (Brundisiulu), 40 ţârra Marsiloru , Fren- 
taniloru, Sabiniloru şi Samniţiloru ; 50 Picenulu şi Um- 
bria; 60 Etruria ; 70 Gallia cispadană (Ravena); 80 Li- 
guria; 9 Veneţia și Istria (Padua şi Acilea); 100 Gal- 

„lia transpadană (Mediolanulu, Taurasia it. Torino şi Au- 
gusta Pretoria, fr. Aoste); 110 Alpii maritimi. 

Sicilia formă totu ună provinciă cași Corsica şi Sar- 
dinia. — Retia, Mesia și Dalmatia, de currîndu coprinse,
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aveau âncă numai nisce citadelle sau castre întărite, cari 
cu timpulu se voru face oppide. | 

Grecia fă împărţită în dâue provincie : Achaia or Pe- 
loponesulu, coprindându spre mâgiă-di, Laconia, Messe- 
nia, Elida, Arcadia, Sicionia, Fliasia , Argolidea, şi Co- rintulu; și la m6dă-n6pte, Ellada or Grecia, propriu (lissă, 
adică Megaridea, Attica, Beoţia, şi Focidea, Doridea, Lo- cridea, Etolia, Acarnania și Epirulu (Nicopole capitale); 
şi provincia Macedonia , care coprindes 'Tessalia, Iliria și Macedonia (Tessaloniculu). 

Asia romană remase împărțită în mai multe guber- ne : 10 Asia preconsulară, vechiulu regatu de Pergamu (Efesulu, Sardea, Smirna), 20 Bitinia, Paflagonia și Pon- tulu ; 30 Cilicia cu 'Tarsulu și insula Ciprulu; 4 Feni- cia şi Celesiria cu 'Tirulu, Antiochia și Damasculu. 
Africa formă trei provincie : Egiptulu (Alessandria. , Memfe, Teba), Cirenaica şi Creta; și Africa propriu dissă (Cartaginea, şi Utica). 
In annulu 27 înainte de I. Ch,, Augustu împărți cu senatulu administraţinnea celloru doue-geci de provincie alle imperiului ; ellu lăssă, pre smă-i dece: 10 Sicilia | 20 Sardinia şi Corsica, 30 Dalmația, 40 Betica,, 5» Ma., cedonia, 60 Achaia cu Epirulu, 70 Creta cu Cirenaica 80 Asia proconsulară, 9 Bitinia, 100 Atrica, cartaginâsă cu Numidia. Eilu Și rețină pentru sine dece : celle mai multe provincie mărginare, unde erau armatele : 10 Lu- sitania, 2% Taragonesea, 30 Acitania, 40 Lugdunesea , 5» Belgia, 60 Narbonesea, 70 Ciprulu, 80 Celesiria, şi Feni- cia, 9* Cilcia, cu Isauria, și Licaonia, 10% în fine, Egip- tulu cu uă parte a Arabiei. 

| Italia, nefiindu considerată ca procinciă , nu intrâ de locu în acâstă împărţire. Tâte coprinderile celle nu6ă se dederă imperatorului. August ::dause dară la partea sea primitivă celle due Germanie, Alpii maritimi, Reţia cu
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Vindelicia, Noriculu, Pannonia, Messia, Gallaţia cu Laco- 

nia, Panfilia cu Licia. Ellu luâ, senatului Dalmația si i 
dede în schimbu Ciprulu şi Narbonesea. Așa dară erau 
n6uă-spre-dece provincie imperiali, și unu-spre-dece pro- 
vincie senatoriali. 

SECLULU LUI AUGUSTU, CICERONE, SALUSTIU, TITU 

LIVIU, ORATIU SI VIRGILIU. 

Uă altă gloriă a lui Augustu este că a datu numele 
seu unui seclu literariu dintre celle mai mari alle lumii. 
Dar, ca se fiiă întradevâru acestu seclu etatea de auru 
a, literaturii romane, caută se coprindemu într'insulu pre 
sciptorii cari se arătasseră de la Silla, pre poeţii Lucre- 

țiu și Catulu, pre Cesare, a cui gloriă militâră și poli- 

tică sterge gloria literară, pre Cicerone, allu cui nume 
ne amintesce cellu mai mare crime allu lui Octavianu, 
şi pre Sallustiu, unulu din amicii lui Cesare. 

Cicerone, cellu mai celebru dintre oratorii romani, se 

născusse la Arpinu, la 106 mai înainte de era nâstră, 
Inceputulu seu la defensoria fă oraţiunea pentru Rosciu 
Amerinu (annulu 80). La trei-deci de anni îintrâ în 

functiunile publice, fă cestoru în Siclia, şi Sicilianii lu 
însărcinară se urmăriască pre Veru, care i despoiasse 
înfricoşatu. Acestu processu avi unu resunetu nemărgi- 
nitu şi redicâ forte renumele lui Cicerone. În annulu 63, 

fă consule ; essiliatu de Clodiu la 58, fă rechiămatu du- 

pă dece luni. Dar vieţui retrassu pînă la mortea lui 

Cesare. In momentulu acesta, desvoltâ cea mai energică 
activitate. Antoniu nu lu iertâ, şi i trecă numele înain- 

tea altora pre lista de prosecripţiune. Octavianu, pre care 

Cicerone lu susținuse la celle d'ântâiu pasuri alle sele, 

ar fi căutatu se lu appere. Erâ datoru se conserve Ro- 

mei acestu geniu fecundu, ce păreâ âncă foră pregetu,
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se conserve lumii pre unulu din bărbații alle câroru scripte au contribuitu mai multu la desvoltarea morale a umanitâţii. Fâră dubbiu, Cicerone nu pote se fiă pusu în primulu rOndu allu cugetătoriloru. Ca filosofu partea sea este mică; dar dacă a inventatu Puginu, încai minu- "nata sea, facilitate de ași appropiă ideile altuia a pusu în circulare uă mulţime infinită de cugetări mari și for- mOse, cari Pau făcutu maestrulu generaţiuniloru viitâre şi unulu din invețătorii genului umanu. In morala reli- gi6să, idea de unitatea lui D-deu și de provedința, di- vină, de nemurirea sufletului , de libertatea și respon- sabilitâtea umană, de pedepse şi vecompense reservate pentru uă altă vi6ță; în morala, politică, idea de cetatea universale în care principala, legătură, caută se fiă cari- tatea, de perfecţiunarea spegiei n6stre , de datoria ce au toți se lucrede pentru brogressulu generale şi de im- „peri6sa necessitate de a fundă, celle folositâre pre celle oneste, dreptulu pre ecitate, suveranitatea pre dreptate, adecă legea civile pre legea naturale, revelată de însuşi «D-deu şi pusă de dinsulu în tâte inimile: atari sunt câte-va din credinţele. pre cari le au popularisatu ma- gia stilului seu, 
Gloria lui Salustiu nu este atâtu de curată, ca ce- tățianu, nici atâtu de mare ca, scriptoru; că-ci bărba.- tulu allu cui stilu și cugetare sunt atatu de severe fi, ca gubernatoru alu Numidiei, unu predătoru nerușinatu. De la dînsulu ne au remasu Resbellulau lui Iugurta şi Conjiraţiunea lui Cabina. Se aâpucasse se scriă și uă istoriă generale a Romei, de la mârtea lui Silla pînă la congiurațiunea lui Catilina, Din nefericire , numai niste tragmente fâră formă, avemu dintr'însa. — Lucrețiu a lăssatu uă poemă filosofică, în care se alfiă niste formo- seţie de prima ordine ; Catulu, Elegie ; Cesare, Comen- tariele vesbelhului Gulliei, Toţi acesti scriptori sunt an-
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teriori, lui Augustu; dar lOngă dînsulu se află Titu Li- 
viu, Oraţiu și Virgiliu, gloriosulu triumviratu alu isto= 
riei, odei și epopeei. 

Tita Liviu, născutu la Pataviu, la 59 mai înainte 
de Is. Ch. conservă din cetatea sea, natale, se diceă 
în timpulu seu, niste espressiuni ce semănau a provin- 
cialismu ; ellu fă onoratu cu axniciția lui Augustu; acesta 
i încredință educaţiunea junelui Cladiu, care în urmă de- 
veni imperatoru, şi muri în annulu 18 sau 19 allu erei 
n6stre ; ellu scrisse uă nemărginită “storiă romană care, 
prin magnificenţa, stilului, prin împuitârea regulare a, su- 
biectului, prin înălțimea şi elocința cugetâriloru, n'are 
comparaţiune în literatura antică. Acâstă, operă care se 
compune din unu centu patru-deci și d6ue de cârţi, și 
din cari numai trei-deci și cinci ne au remasu, pune 
pre Titu Liviu în primulu rându allu istoriciloru, între 
Erodotu de uă parte, Tucidide şi Tacitu de alta; ten- 
dințele s6le aristocratice i attribuiră numele de Pompe- 
ianulu. 

Oraţiu (mortu la 8 în. de L. Ch.), amiculu lui Augustu 
şi allu lui Mecenate, epicureulu cu bunu gustu care şi 
amâ, pr6 multu oțiositatea, în câtu nu încercâ ver uă o- 
peră mai lungă, scrise satire, epistole, ode cari au fostu 
imitate, dar nici uă dată intrecute. | 

Virgiliu, născuta lOngă Mantua, a descrisu în primele 
sele versuri, nefericirile Italiei, lăssate în voia soldaţi- 
loru triumviriloru. Tatâ-seu este acella Titiru a cui co- 

libă Octavianu i o lăssasse, pre cându Meliveu este obli- 
gatn se şi lasse recoltele şi fructele în mâna soldatului 
duri și bărbaru. Virgiliu recunoscătoru mulţumi mai ân- 

tâiu lui Octavianu în FEglogele s6le, ce semănă pre mul- 
tu a Teocritu și pr€ puginu a natură; dar peste pucinu 
și afflă originalitatea în una din: celle mai perfecte poe- 
mate din câte essistu în tâte limbele, Georgacele.
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„Intrinsa cântă agricultura ca so reînalțe în on6re, 

pacea, mosralile rustice, labori6se şi oneste, ca se faci- 
litede lui Augustu sarcina ce Și luasse de a pacifică Ro- 
ma și universulu. Mai târdiu cântă Roma vechia ca se 
veinviede patriotismulu ce se stinge, și dede literaturei 
latine uă poemă care nu face câtu liada, dar care va 
fi pururea citită. Ellu muri în annulu 19 mai înainte de 
era n6stră. In genulu liricu, Catulu se apropiă ceva de. 
Oraţiu, pre care lu precede cu doue-deci de anni; dar 
limba sea este mai aspră, versulu nu atâtu de armo- 
niosu, censura mai puginu abile. Poeţii elegiaci fură mai numeroși de câtu Poeţii lirici. Oda viețuesce din entu- 
siasmu; Elegia cu Plângerea, : în acâstă epocă, ea, căută se fiiă mai bine ascultată, căci aveâ mai multu resunetu în suflete. Catulu compuse câte-va elegie. Ovidiu (mortu la 17 după 1. C) totu de a una elegante și armoniosu, 
dede mare farmecu vechieloru legende pre cari le adună în Fostele sele; Metamorfosele, iristele, etc. arată fecundi- 
tatea sea pr6 adesea sâcă, 

Unu genu remase cu tâte acestea, in acestu periodu, în uim4 progresseloru ce făcură tâte celle-l-alte, genulu ce agiunsesse la perfecțiunea sea, relativă în per 
cedinte, artea dramatică. Plautu și 
emuli. 

Câtu pentru elocință ea, este pacificată : imperiulu a tfărîmatu tribuna; elocinţa a cădutu totu de acellu colpu ce a ucisu libertatea; în loculu oratoriloru se arătară înșirătorii de frase și de vorbe. 
Pînă la Augustu jurisprudinţ 

câtu uă adunătură de usanţe. 
rulu republicanu, Și emululu s 
suplu, regulară jurisprudinţa, 
loru principie alle cetâții, 

iodulu pre- 
Terenţiu n'avură 

a nu fă atâtu uă sciință, 
Labeone, gravulu Şi libe- 
eu Capitone, spiritu mai 
unulu în numele vechie- 

altulu în numele ecitâții şi allu
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legiloru naturali, și fundară celle d6ue mari scâle de ju- 
risconsulți sub numele de Proculeiani și Sabiniani. - 

Partea cea mică a culturei romane în seclulu lui Au- 

gustu, sunt arţile; Romanii imperiului, ca și ai republi- 
cei, le cultivară mai multu de modă de câtu de gustu, 
şi, afară de arhitectură, lăssară mai totu de una Gre- 
ciloru esserciţiulu loru. Marile lucrâri essecutate de Au- 
gustu, Claudiu, Nerone şi Flavii dederă oecasiune archs- 
tecțiloru se şi arate talentele. 

XXII 

IMPERA 'TORII DIN CASA LUI AUGUSTU. — 
NASCEREA ȘI PROGRESSULU CRESTINIS- 
MULUI. — LITERATURA IN SECL. I-iu 

TIBERIU SI GERMANICU 

Tiberiu, fiiulu împeratricei Liviei cu primulu ei băr- 

batu, Domiţiu, eră, după mârtea lui Agrippa, ginerele 

lui Augustu, şi prin stingerea familiei sâle, singurulu e- 
rede allu puterii lui. D6ue revolte cari errupseră între 

legiunile din Pannonia și de la Renu, fură impăcate 

una, de Drusu, fiiulu seu, cea-l-altâ, de Germanicu, ne- 
potulu seu. Soldaţii offeriau acestuia imperiulu. Eilu re- 
fusâ, şi în durerea. sea trăsesse sabia se se junghiă: «Dă 

de,» i strigau soldații, amicii sei i smulseră spata. 
Ca se occupe acelle spirite nestâmpărate (15 după 

I. C.), Germanicu treci Renulu, şi petrunse pînă la Teu- 
teberg: osseminte albite arătau loculu unde perisseră 

celle trei legiuni alle lui Varu. Soldaţii îmmormentară 
acelle remaşițe mutilate. Germanii de astă dată nu ste
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teră nică-ieri. In campania următăre ei se arătară mai 
cutedători şi asteptară armata, romană în câmpia Idista- 
vistu. Disciplina învinse: a d6ua luptă fă unu nou mă- cellu. Varu erâ resbunatu. Romanii luară callea câtre Gallia (16 după 1. C.). Germanicu află aci scrissori de la Roma prin cari Tiberiu lu chiămă ca se i dâe pen- tru a d6uă 6ră consulatulu și se triumfede pentru es- pediţiunea, în contra, Germaniloru; legiunile erau, fâră, du- biu, în opiniunea imperatorului, pr6 devotate capului loru; ellu se suppuse. | 

La Roma, Tiberiu gubernă foră violinţă refusându o- norile, templele ce i se offeriau, și respingându degra- datele adulaţiuni alle Senatului, ca omu ce sciă bine ce prețu se le dea. Câtu despre provincie, ellu le trămiteă gubernatorii cei mai abili, se feri de a cresce tribu- turile, și uşiură, miseriele celle pre mari. Doue-spre-dece 
cetâţi din Asia, ruinate de unu cutremuru, fură scutite cinci anni de ver ce impositu; Sardea, care se află şi în mai rea stare, recepă de la dinsulu dece miliuni de sesterți. Tiberiu pratică celle ce tecommandă guberna- toriloru sei de provincie: «Unu păstoru bunu tunde oile, Gră nu le giupsiă.» 
Germanicu, rechiămatu de la Renu, fă trămisu în Ori- inte, unde Parţii se făceau 6răşi ammenințători. In Ax- menia, dede corâna unui vassalu fidelu imperiului, apoi re- dusse în provincie Capadocia şi Comagena, şi făcă uă federaţiune cu Artabanu, regele Parţiloru. După ce a luatu aceste mesuri înțelepte, Germanicu făcă uă călle- toriă în Egiptu fâră Voia lui Tiberiu, şi în contra, regu- leloru stabilite de Augustu. La înturnare-i în Siria fă disposiţiunile ce luasse scâmbate de Pisone, pr gelosulu şi prepuitorulu Tiberiu lu trămisesse ca se lu priveghede şi se lu împedece în lucrârile s6le. Mari cer- ți errupseră între dinșii; şi nesuppusulu gubernatoru, de 

a- 

e care
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câtu se c6dă, voi mai bine se delasse provincia. Scirea 
de unu morbu greu allu lui Germanicu lu rețină la An- 
tiochia; principele reînsănătoşindu-se, ellu se oppusse la 
feriele celebrate pentru îndreptarea lui, şi agiunse la, Se- 
lencia, unde 6răși stette audindu de recăderea lui într- 
altu morbu şi mai greu. In giurulu Agrippinei se vorbiă 
de înveniuare, şi emmisarii lui Pisone, cari veniau'se 
cercetede în ascunsu de progresulu morbului, arătau 
îndestulu, se diceă, de unde se dedesse colpulu. Germa- 
nicu peri; Agrippina strînse cu pietate cenușa sea, şi 
desbărcă, ţiindu ea însăși urna mormântale, la Brundisiu 
în mediloculu unui nemărginitu concursu de poporu. 

Pisone arătasse uă bucuriă necuviinţi6să cându află des- 
pre mortea lui Germanicu, și apucă, îndată, callea ca se se 
ducă la gubernulu seu. Legaţii, cari erau respândiţi prin 
Siria, dedesseră commandulu unuiia dintrinșii; Pisone 
nu se feri de a face unu resbellu civile. Imbărcatu foră 
voiă-i, ellu se înturnă în Italia : accusatorii In asteptau. 

Pisone se sinuccise. Tacitu lassă se se înțellâgă, dar nu 
cutegdă a afirmă, că Tibebiu îrveninasse pre Germanicu, 

apoi că se desfăcusse şi de Pisone. Tacitu face admini- 
straţiunii s6le tabellulu cellu mai strălucitoru; dar mâr- 

tea fiului seu Drusu înaugură unu regime nou. Tiberiu 

aveă, unu favoritu, pre Eliu Seianu, care i scăpasse vicţa 
într'uă di cându eră sa se derime pre dinsulu uă boltă. 
Seianu, ammeţitu de acâstă mărime, cred căi este cu 
putiuţă a sări pînă la ultimulu gradu, resturnându pre aces- 
tu betrânu și pre copii sei. Acâstă morte fi pentru Ti- 
beriu fâte durerâsă. Lipsitu de mai înainte şi de fiiu-seu 
adoptivu, aveă se fiă singuru espussu la coipurile inemi- 
ciloru, și fiându că acestă duplă morte cresceă speran- 

țele partiteloru, crescură și prepussurile s6le. Din acea 

di ellu se credă ammeninţatu; avându în mână uă armă 

teribile, vechia lege de maiestate, făcută de poporu, și
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care acumu eră în servițiulu acelluia, cui se dedesse po- 
porulu, facilitatea ce avi de a se curăţi de acei cari i 
îusufiă timbre, lu înveţâ a nu mai cunâsce preste pucinu, 
altă dreptate de câtu a carneficelui ; se pedepseau nu au- 
mai faptele şi cuvintele, ci chiaru gesturile. Unu amicu 
allu lui Germanicu, Siliu, vingătorulu rebellului gallu 
Sacroviru, și după dinsulu republicanulu Cremuţiu Cor- 
du, accusatu pentru istoria ce scrisesse despre rsbeilele 
civili, fură primele victime. Intre'acestea Tiberiu delăssă 
Roma ca se nu se mai întârne (26 după 1. C. ), şi se 
retrasse la desfătătârea insulă Caprea, la, gura sînului 
de Neapole. Seianu se puse intre ellu și între imperiu, 
şi, întărritându prepussurile betrânului, lu addusse în sta- 
re de a se face carneficele totoru alloru sei, pre carii 
arătă ca eredi impatienți de dorința de a i urmă pre 
tronu. Ommori pre Sabinu, părtinitorulu cellu mai zelosu 
allu Agripinei. Acestă principessâ, alle câria nefericiri şi 
virtuți i scusă, caracterulu, fă închisă în insula Pandata- 
ria, unde după patru anni, se lăssâ a muri de fâme. 
Din cei trei fii ai sei, Nerone fă ommoritu sau se uecise 
insuși, Drusu fă înveninatu ; singuru Caiu scăpă , cru- 
țiatu numai pentru juneţia sea, de prepussurile și teme- 
rile lui Tiberiu. 

TOtă familia lui Germanicu erâ nimicită. Seianu cutegă 
se câră atunci în căsătoriă pre veduva lui Drusu ; eră 
mai-mai ca cumu ar fi cerutu ereditatea, imperiului ; nu 
fă ascultatu. Din momentulu acella conspirâ şi avă com- 
plici chiaru în palatu. Tiberiu isolâ, printa”uă purtare forte 
artifici6să, pre acestu prefectu de pretoriu, apoi puse 
de lu arrestară fâră nici vă formalitate în senatu : po- porulu făcă bucâţi cadavrulu seu. Mai multe essecutâri 
se făcură după mârte-i. | 

« Crudellitatea, lui Tiberru, dice Suetoniu, nu mai cu- 
noscă frâu cându află că fiiu-seu Drusu murisse înve-
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ninatu. Totu se mai arată âncă la Caprea loculu esse- 
cutâriloru ; cei condemnaţi de Tiberiu, la unn semnu allu 
lui, se aruncau în mare. » Allăturea se înălțau acelle pa- 
late, cari, după cumu assecură Tacitu, erau teatrulu des- 
frânâriloru sele infami. | 

Tiberiu mânţineă pacea cu asprime. Cu tote ăcestea 
ea fă turburată în Gallia de Floru și de Sacroviru, în 
Africa, de Tacfarina ; ei fură învinşi și ommoriţi. La con- 
fiui, se făcu, în annulu 28, uă rescâlă de Frisoni; tribu- 
tului. erâ causa; Tiberiu i liberă de dînsulu. La Eufrate 

avu se se bată cu Artabanu, regele Parţiloru. Unu prin- 

cipe din Iberia „fă agiutatu se coprindă Armenia ;_şi unu 

Tiridatu. crescutu la Roma, resturnă pre Artabanu care 

fugi la Sciţi. Tiberiu muri la (16 Martiu 37 după. C.), 
în etate de șepte-deci şi optu de anni. 

GATIGUA (37—41) SI CLAUDIU (41—54). 

Roma salută cu mare bucuriă avenirea la tronu a 
fiiului lui Germanicu; noulu imperatoru justificâ, la“ în- 

ceputu, tote speranţele. 
Dar unu morbu ce avi în a opta lună a domniei ssle, 

pără că i atacatu rațiunea. Din momentulu acella nu mai 
tă unu imperatoru, ci unu nebunu furiosu, în luptă cu 

deii pre cari i insultă, cu natura alle câria legi voiă se 
le calce, ca, în diua cându aruncâ uă punte preste mare 

între Baiă şi Puţoli, în luptă cu nobilimea Romei pre 
care o împucină prin ommoruri, în luptâ cu provinciele 
pre care le storceă despoiândule. In mai puginu de doi 
anni ressipi nebunesce totu ce economisse Tiberiu, trei 

cente de miliuni. Ca se-și umple tesaurulu, sau, precumu 

diceâ ellu, ca, se-și lămurescă daraverile, luâ starea cel- 

loru avuţi, adessea nna cu vi€ța loru. Intr'uă di, în 

Gallia, jucâ table şi perdeă; ellu commandă se i se ad-
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ducă registrele acelloru provincie, şi notă ca se fiă om- 
moriţi cetăţenii cei mai însărcinaţi de imposite. «Voi ju- 
cați pentru câte-va, miserasili drachme, (lisse dup'acâsta 
curtenitoriloru sei; eu, numai cu uă trăssătură, am căsti- 
gatu unu centu cinci deci de miliuni.» 
Lumea sufferi patru auni pre acestu nebunu furiosu, 

care doriă ca poporulu se aibă unu singuru capu, spre a 
lu tăiă dintr'uă dătătură. 

Cherta, capulu conjurațiloru, erâ republicanu; occa- 
siunea, păreâ favorabile senatului ca se puiă mâna pre 
putere ; ellu încercă, Și, în decursu de trei dille, lumea 
pută se se crâdă în republică. Dar acâsta nu veniă bine 
nici poporului, nici soldaţiloru cari dusseră în castrele 
loru pre Claudiu, fratele lui Germanicu, în etate atunci 
de cinci-deci de anni. Soldaţii lu aflaseră întrunu colțu 
allu palatului tremurându de t6mă, ellu erâ literatu (scris- 
se istoria Etrusciloru și a Cartaginesiloru), nesănătosu 
şi timidu ; nedeterminarea, lui şi înveţulu de a se lăssă 
a se conduce de alţii, avură celle mai relle eftecte. Sub 
dînsulu adeverații domni ai imperiului fură femeea sea, 
neruşinata Messalina, și libertinii sei Polibiu, Narcisu și 
Palade, cari însă luară în întru câte-va, măsuri înțelepte, 
în favorea sclaviloru sau în contra aviditâţii avocaţiloru 
din provincie, cari veneau cu mulțimea la Roma etc. Ei 
făcură, şi întreprinseră câte-va, lucrâri de folosu publicu 
(un'apeductu, unu portu la Ostia, scurgerea, lacului Fu- 
cinu, etc.). Claudiu însuși pronunţă în senatu unu dis- 
cursu ca se se de nobililoru din Gallia comată, cari 
erau de multu cetățeni, dreptulu de a avâ demnitâţi 
romane și de a fi chiaru senatori, şi persecută pre druigi 
allu câroru cultu voi. se lu desființede pedepsindu cu 
m6rte, atâtu pre ei, câtu şi pre aderenţii loru. 

In affară, Mauritania, şi giumetate Britania, fură co- 
prinse. Germanii conţinuţi, Bosforulu reținutu în suppu-
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nere, Tracia, Licia, Iudea redusse în provinice, şi des- 
binârile diiutre Părţi nutrite. Dar nouă sau dece cons- 
pirâri urdite în contra vieței lui Claudiu provocară res- 
bunâri teribili. Mulţi fură victima urei Messalinei, care, 
pîn'acolo merse luându în piciGre pre imperatorulu, le- 
gile și pud6rea publică, în câtu contractă unuallu doilea 
imeneu mai înainte de a se desface de primulu bârbatu 
prin legi sau prin morte, şi depunse pre senatorulu Si- 
liu. Libertinii, temânduse pentru vi6ţu loru, smulseră de la Claudiu unu decretu de morte în contra ei (48). . 

In loculu Messalinei se dede lui Claudiu de sociă A- 
grippina, nepâta, sea. Nuoa, imperatrice, voindu a asse- 
cură lui Nerone fiului ei, în etate numai de unu-spre- 
dece anni, ereditatea tronului ce; după dreptu, se cuve- 
niă junelui Britanicu, fiiulu lui Claudiu, împresură, pre 
imperatorulu cu creaturele s6ie, numi pre Buru prefectu 
allu pretoriului, şi pre Seneca preceptoru allu junelui 
Nerone. Ca se termine uă dată, ea învenină pre Cla- 
udiu (54), 

NERONE (54—68), PRIMA PERSECUTIUNE IN CONTRA 
CRESTINILORU. 

Nerone începi bine; multu timpu âncă și după mârtea sea 
fură lăudaţi primii cinci anni ai domniei sele (quinquenium 
Neronis), ca epocha cea mai ferice a imperiului. «N'ași 
fi mai sciutu se scriu!» diceă ellu îutruă di cându i se 
addussesse uă sentință capitale ca, s'o subseriă. Seneca 
și Buru se adoperară amândoi ca se ţiiă în frâu impetu6- 
sele passiuni alle scolarului lori; dar ambiţiunea Agrip- 
pinei causâ errumperea loru. Unită cu libertenulu Palade, 
ea speră se nu lasse a se face mai nimicu în palaţu 
fâră voia ei; dar Seneca și Buru, ca se preiitimpine 
acestă dominare, care degradase pre Claudiu, făcură de
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se disgraţiă acestu libertinu. Nerone o înspăimântă și 
nai multu înveninându ellu însuşi pre frate-seu Britanicu 
(55). Apoi răpi lui Otone femeea sea Popea Sabina; şi, 
înterîtatu de mustrârile Agrippinei, commandâ mârtea 
ei. Incercară s'0 înnece, cufundându în midloculu mârii 

vasulu în care intrasse. Ea scăyâ în notu; Nerone puse 
de o înjungiară. 

Ellu înveninâ, după cumu se crede, pre Buru, de- 
părtă pre Seneca de la curte, care se retrasse şi vieţui 

de parte cu nenumeratele sele avuţie, și, după îndem- 

nulu Popeei, ucise pre femeea sea Octavia. Incediulu 
Romei din annulu 64 nu se pâte cu cercitudinea se i 
se împute lui Nerone. Dar cu acâsta ellu află pretestu 

de a persecută pre crestini; ei fură. învălliți în piei de 
vită ca se întărite pre căini se i sfâșie, sau unși cu 
rășină, li se dederă focu şi luminară n6ptea, ca facle, 

grădinele lui Nerone, cându da petreceri poporului. Ca 
se accopere rissipele ce făceă cu jocurile, spectaclele şi 
cu nebunescile sele construcţiuni, mai allessu cu casa sea 
de auru (doms aurea), îmmulți essiliele şi condemnârile 
urmate de confiscâri, mai cu s6mă dela 65 înainte. A- 
tunci se descoperi uă conspirare înfricoşiată, ce aves de 
scopu ca se dâe imperiulu lui Calpurinu Pisone. Unu 
mare numeru de senatori, de căllări, de soldaţi chiaru 
erau amestecați. Seneca și nepotu-seu, poetulu Lucanu, 
fură constrînşi se şi -dischidă vinele. Apoi veni rândulu 
lui Sabinu, allu consularului Antistiu şi allu virtuosului 
Trasea, care muri înt”unu modu totu aşa de nubile pre- 
cum vieţuisse. Din momentulu acella, Nerone credu că 
uu are se mai ţiiă nici uă măsură; cutedă chiaru la Roma 
se se arete pre teatru; şi, ca se afle mai demni ap- 
prețiatori ai talenteloru lui, făcă în annulu 65 uă căllă- 
toria în Grecia. Aici ellu voi se ie parte la jocuri și 
se dispute cor6na in jocurile olimpece: Grecii nu recu-
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sară se i o d6e, deși căduse în mediloculu stadiului. 
Ellu recompensă aceste applause prochiămându liber- 
tatea Greciei. 

Imperiulu începe se pregete de a se mai suppune 

unui cântătoru ordinaru, precumu lu numiă Vindice. Acestu 
generalu, atunci propretoru în Gallia, oferi imperuilu 
lui Galba. Ellu se sinuceise, e adeveratu, după uă înfrân- 
gere ce sufferi; dar, din fericire, chiaru la Roma tâtă lu- 

mea, delăssâ, pre Nerone. Nimfidiu, prefectulu pretorului, 
indemnâ pre pretoriani se prochiăme pre Gallba, promi- 

țândule în numele seu unu mare donativu. Nerone, 

constrinsu se fugă, pentru că nu află nici chiaru unu 
gladiatoru se lu ucidă, fugi a se ascunde întruă casă, 
câmpenâscă, a unuia din libertinii sei; dar i descoperiră 
urma și nisce căllari se apropiau; ellu și înfinge atunci 
uă spată în gitu, strigându: » Ce mai artistu perde 
lumea! » Cu dînsulu se stinse ramura Cesariloru, care 

continuasse de la luliu Cesare, deși numai prin adop- 
țiune (luniu68). 

Sub Nerone, uă insurecţiune a Bretaniei, escitată de 

regina Boabdicea, custâ viţa la ş6ideci sau şâptedeci 
de mii de Romani or provinciali; dar Suetoniu Paulinu 
o stinse, şi Bretania, perdă speranţia de a se mai liberă 
(61). 

In Oriente, Corbulone dede affară pre Parţi din Ar- 
menia şi puse rege în acâstă țerră unu principe devo- 
tatu imperiului (66). Dreptu recompensă pentru victoriele 

sele, afl, cându se înturnă la Corintu, ordinea de a 

muri. 

GALBA, OTONE, VITELIU 

Galba erâ in etate mai mare de ş6ptedeci şi doi de anni 

când fă prochiămat imperator. Severitatea și avariţia sea lu
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” făcură preste puginu odiosu. Pretorianii cereau donativu- 
lu promisu în numele seu. « Allegu pre soldaţi, le res- 
punse ellu, nu i cumperu. «Ca se scape de nemulțiămi- 
rile loru, desemnâ pre Pisone de următoru. Dar, pre- 
sentândulu pretorianiloru, acesta nu le promise donati- 
vulu. Otone, unu vechiu amicu allu lui Nerone, omu ambi- 
țiosu şi înnecatu de debite, irevoltă îndată. Cea mai 
mare parte din osti trecă în partea sea, şi Galba fă mă- 
cellitu în câmpulu lui Marte; ştpte luni domnisse. Piso- 
ne, avă totu acea sârte, | 

Senatulu recunoscă, cu naturala, sea, servilitate, îndată 
pre Otone. Dar legiunile Renului prochiămasseră, la Colo- 
nia, imperatoru pre generalulu loru Viteliu. De trei ori 
generalii lui Otone bătură în Italia de susu pre Vite- 
liani, comandaţi de Cecina și de Vallente. Dar lOngă 
Bedriacu, între Verona şi Cremona, ellu perdă uă ma- 
re bătăliă, şi, ofterinduse însuși ca victimă, spre a da 
finitu acestoru lupte crunte, se uccise. 

Viteliu, omu fâră talentu, foră energiă, ivresolutu, timi- 
du, prin nimicu altu nu se însemnasse pînă atunci, ci nu 
mai prin cellu mai brutalu nesațiu de mâncare. Ellu per- 
mise totu soldaţiloru şi îngrigi numai de a i se adduce 
din țerzile şi din mârile celle mai depărtate mâncări ne- cunoscute și stranie. In celle optu luni câtu țină domni- rea sea, rsipi aprâpe optuspredece miliuni de galbeni. Rescullâri errupseră din tte pârțile. Resăritulu salută pre imperatorulu seu în persâna lui Vespasianu, care erâ însărcinatu se adducă, la Suppunere pre Ebreii res- culați. Acesta lăssâ pre fiulu . seu Titu se bată Ie- rusalemulu, merse apoi se ice în possessiune Egiptulu, și trămise pre Mucianu asupra, Italiei. Unu tribunu le- gionaru, Antoniu Primu, i apucă, înainte; bătă lângă Cre. mona ostile lui Viteliu, şi, după pucine dille, luă, Roma;
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„Viteliu, după ce a sufferitu mii de insulte, fă înjunghiatu 
(20 Decem. 69). 

NASCEREA SI PROGRESSULU CRESTINISMULUI 

Sub domnia, lui Frodu, cu patru anni înainte de era, cres- 

tină, se născă Iesu Christu în satulu Betleemu. ludanii, 
apăsaţi de miserie, asteptau apropiata, venire a lui Mes- 

sia, promissu de profeți, şi Sântulu Ioan Baptezătorulu 
annunţă că se află între dînşii. Cu tâte acestea, abia în 
allu cinci-spre-decelea, annu allu lui Tiberiu, începă Lesu, 
în etate de trei-deci şi doi de anni, ministerulu seu pu- 
blicu, predicându pretotindeni amârea de D-deu şi de 

Omeni, dreptatea și speranța unei vieţi viitore, în care cei 
buni voru fi recompensați, și cei răi pedepsiţi. Doctrina 
sea morale este t0tă în vi6ța acestui sântu, în vorbele 

lui celle petrundiăţâre, mai cu s6ma în admirabila, sea, 

cuvîntare de pre munte care resumă puntele principali. 
Ca se respândâscă scirea cea bună (âv âyyEhovy) evan- 

geliulu, allesse d'între disciplii sei doi-spre- dece apos- 

toli, adecă, trămisși și a nume: Petru, Andrei, fra- 
tele lui Petru, I6n evangelistulu, Filippu, Iacob cellu ma- 
re, Bartolomeu, Toma, Mateiu Simone, Tadeu sau Iuda, 
Iacob cellu micu si Iuda, Iscariotulu, care, după trădarea 

sea, fă suplinitu prin Mateiu. 
Apostolii predicară mai ântiâu la Ierusalimn şi în lu- 

dea, și acesta causâ prima persecutare. Ei obligară, pre 
discipli loru de a allege șâpte diaconi cari se ia amin- 
te de mese. Stefanu fu primulu martiru ; Petru converti, 
la Cesarea, pre cellu d'ântâiu gentile : acesta erâ unu 

centenaru romanu. Unu june numitu Saul, care a luatu 

parte la mortea lui Stefanu și care eră, la începutu, unu- 
lu din cei mai mari persecutori ai crestiniloru, nu in- 

târdiă, de a deveni, sub numele de Paulu; apostolulu genti-



214 

  

liloru. Agiutatu de Barnabe, făci conversiuni în Cipru, în 
Antiochia Pisidiei, la Iconiu, la Listra, în Licaonia, unde 
Ebreii dederă, cu petri în ellu, apoi în Pamfilia, în Galaţia, în 
Misia. Agiunse la Filippi, în Macedonia, cu Sila, unde fă 
bătutu cu verge, apoi aruncatu în carcere, și botegâ pre 
custodele și familia lui. La Amfipole, Ebreii vrură 6răşi 
se lu ommâre. Fugi cu Silla, făcă numerâse conversiuni 
la Berea, și fă persecutatu la 'Tessalonicu. Dussu 'la A- 
tena, se preâmblâ în tâte dillele prin acestă cetate, va- 
tra idolatriei, și esplică Scriptura în Sinagogă. Fiându 
condussu înaintea areopagului, disse : «Ateniani, mi pare 
câ în tâte lucrurile voi sunteți religioși pînă la escessu; 
căci, uitându-mă în trâcătu la, statuele deiloru vostri , 
am datu preste unu altaru de asupra căruia eră scrisssu : 
Deuhui nemuritoru ! Acestu deu, pre care lu adoraţi fâră 
se lu cun6sceţi, viu se vi lu annunţu eu. Deulu care a 
creatu lumea, nu locuesce în temple făcute de mâna 6- 
meniloru ; ellu este cellu care ne dă vicța şi mișicarea ; 
nu se asemănă nici cu aurulu, nici cu argintulu or cu 
pâtra din cari industria Gmeniloru a formatu nisce. figu- 
re. Acumu ellu anunță penitință totoru Gmenilorn, a de- 
fiptu diua în care va judecă lumea, pentru că a desem- 
natu pre judecătoru Inviindulu din morţi...» La aceste 
vorbe, unii lu luară în rîsu și alţii disseră : «Te vomu audi în altă di.» Mulţi însă se uniră cu dinsulu și îm- brățișară credinţa ; între acestia erâ, şi Denisse, unulu din membrii areopagulni. 

De la Atena Paulu veni la Corintu, unde remase unu annu și giumetate, predicându ŞI convertindu, şi de un- de scrisse primele sâle epistole. La Efesu fă aprâpe se psră. Ellu se înturnă în Macedonia. ca, se întărescă în credință pre disciplii ce lissase acolo , şi apoi veni la Ierusalimu. Iudanii, interritaţi de Suceessele apostolatu- lui seu la, gentili, voiră se lu uccidă ; tribunulu care com-
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mandă în cetate lu scăpă, şi lu trămise sub custodia la 

gubernatorulu care reşedeâ la Cesarea şi care lu ţină 
doi anni în carcere. In fine, Paulu apellă despre acâsta 
la Cesare şi fă speditu la Roma pre uă nave care se 
spaxse la Malta. După trei luni agiunse la Roma, unde 

pută se predice în libertate ; dar unde afflă în Ladani 

totu acea, oppunere ce întâmpinase pretotindenea. Des- 

culpatu de accusarea ce se addusesse assupră-i, se în- 

tarnă după 'doi anni la Resăritu, apoi veni €răşi la Ro- 

ma. Dar aci supperă pre Nerone convertindu la credin- 

ță și prin urmare la puritate pre una din femeile cur- 
ţii, şi la 29 Inniu, annulu 65, fă decapitatu. După tra- 
diţiunea Bisericei, Sântulu Petru fă crucificatu totu în a- 
cea di cu capulu în giosu. Dar, precumu gice Tertulianu, 

sângele crestiniloru fă semânță de. mii de crestini; şi re- 

ligiunea, crestină, a câria doctrină o esplicasseră apos- 

tolii în Epistolele loru, eră acum respândită în t6tă lu- 

mea romană, mai cu s6mă în provinciele resăritene. E- 

pistolele Apostoliloru ne arată cari fură, pînă în tim- 

pulu lui Nerone, celle mai renumite Ecclesie. Alle sân- 

tului Paulu sunt adressate câtre Romani, Corintiani, Gal- 

laţi, Efeseni, câtre credincioşii de la Filippi şi de la Tes- 

salonica, în Macedonia, câtre cei de la Colossu, în Fri- 

gia, și câtre Ebrei. Sântulu Iacobu scrisse câtre celle dâue- 

spre-dece triburi respândite ; Sântulu Petru câtre cre- 

dincioșii de la Pontu, din Gallaţia, din Capadocia, din 

Asia (vechiulu regatu sllu Pergamului) şi din Bitinia. A- 

pocalipsea Sântului Ioan fă scrissă pentru celle şâpte 

Ecclesie din provincia Asia : Efesulu, Smirna, Pergamulu, 

Tiatira, Sardea , Filadelfia, și Laodicea. Edessa, Antio- 

chia, mai allessu, erau puse în prima liniă a Eclesieloru 

Resăritului.
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SENECA, LUCANU, TACITU, PLINIU CELLU BETRANU, 

Nerone, care commandâ prima persecuţiune în contra crestiniloru, vedă doi din ultimii scriptori mari ai Ro- mei, Seneca și Lucanu. 
Mișicarea, literară, atâtu de considerabile suptu Augustu, se oprisse după dînsulu, deși gustulu litereloru nu se întrerupsesse multu în casa Cesariloru. Augustu , Ger- maânicu, Tiberiu , Caligula, Claudiu, Nerone scriseră, în versuri sau în prosă ; dar tirania degradă musele , voindu se le! smulgă adulaţiuni venali, sau le spăimântă, cându, pentru scriptele loru, derupă despre stînca Tay- peiă pre Scauru, pre Crem uțiu Cordu Și mulţi alții. Cellu Pucinu gustulu de lectură salvă vechiele tesaure alle li- teraturei grece şi romane, și fiendu că acestu gustu se communicasse provincieloru, fă folositoru că-ci le propagă în totu imperiulu. Se afflau librari la Lugdunu, la Au- gostodunu (Autun), şi epigramatele lui Marţial circulau prin Gallia și Bretania. Aftară de academia fundată de Augustu în palaţulu imperiale și strămutată de Adrian la Ateneu (Athenaeum), Caligula fică pre cea de la Lug- dunu. Traianu , Adrianu, Antonii , după essemplulu lui Vespasianu, care assemnasse la unii din brofessori sala- riu de unu centu de mii de sesterți, și erau âncă, scutiţi de impositele publice, stabiliră cursuri publice în mai multe cetâți, dându unu salariu de due mii de drachme Ia, cei cari le făceau. Apoi tâte cetâţile celle mari aveau scâle cari deveniau focarie, de unde se întinse lumina din locu 

Decadinţa gustului și a limbei se vede în toţi scrip- torii timpului, mai allessu la poeţi. Ispaniolulu Lucanu, nepotulu lui Seneca, Și condemnatu la, mOrte de Nerone în an. 65, în etate de 29 de anni, se apropiâ, de Virgi- liu, în Faxsalulu seu, dacă nu prin eleganța - versificârii
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So 

şi prin farmeculu epis6deloru, cellu pucinu prin interes- 
sulu ce aveâ poema sea multu mai naţionale de câtu E- 
neida, și prin energia stilului seu, din nefericire adessea 
obscuru și affectatu. Poema, lui Siliu italiculu asupra se- 
cundului resbellu punicu, e numai istoriă, versificată; a- 
cestu poetu fă consule sub Nerone. Timpulu erâ favo- 
rabile pentru „satiră. Juvenale, (mortu sub Adrianu) fla- 
gellă fârâ îndurare moralile stricate alle timpului seu. 
Petroniu (mortu la 66) descrisse în Satyricon destrânâri 
foră nume. Genulu satiricu declină şi ellu. Marţial scris- 
se numai epigrammate, dar compuse uă mie cinci cente. 
Fabula are numai unu nume pre Fedru, contimpuranulu 
lui Tiberiu, şi tragedia 6răşi unu nume, pre Seneca 
tragiculu, totu Seneca filosofulu. 
__ In literatura prosaică, căderea nu este atâtu de mare. 
Veleiu Paterculu, sub Tiberiu, scrise âncă istoria cu 
mare eleganță. Valeriu Massimu, contimpuranulu seu, este 
mai multu declamatoru. Seneca preceptorulu lui Nerone. 
și unchiulu lui Lucanu, și făcă unu nume mareîn litera- 
tura romană. Ellu semănă la facilitate cu Cicerone, dar 
nu și la puritatea stilului; subtilitâţile şi declamaţiunile 
răcescu în fiă-care momentu pre lectoru, care totuși se 
uimesce, în unele locuri, de inălțimea, unei morali mai- 
mai crestine. Celle dece tragedie, cei se attribuescu, nu 
se scie de sunt de dinsulu. Lipsa de planu, de acţiu- 
ne şi declemaţiunile celle pompâse şi deşerte arată ne- 
putinţa musei tragice la Romani. 

Pliniu cellu betrânu sau Naturalistulu este însemnatu 
mai multu prin sciința sea universale de câtu prin gra- 
țiele stilului, şi mâre la 73, pentru devotamentulu seu 
la sciință, appropiânduse pr6 multu de Vesuviu, în mo- 
mentulu faimâsei errupţiuni ce accoperi cu lavă Ercula- 
nulu şi Pompeii. a . 

Nepotu-seu, Pliniu cellu June, scrisse întwunu stilu de
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decadință, deşi âncă forte elegante. Panegiriculu lui 
Traianu şi uă, mulțime de epistole cari se potu recu- 
nsce că au fostu scrisse mai multu pentru posteritate 
de câtu pentru correspundinții sei, şi acâsta face a se 
păreă reci și foră interesse. Ellu avi amicu pre unulu 
din cei mai mari scriptori ai limbei latine, C. Corneliu 
Tacitu, ginerile lui Agricola , pictorulu uemuritoru allu 
Cesariloru în Annalile şi îstoriele lui, descriitorulu veri- 
dictu, pâte, allu barbariloru în Germania sea. 

Se mai citâmu âncă, câte-va, nume celebri : Cintu Cur- țiu (Quintus Curtius), istoriculu lui Alessandru, care am- mestecâ pr€ multe fabule în nerrațiunea sea; se crede a fi fostu contimpuranu cu Vespasianu ; Suetoniu care, sub Adrianu, scrisse uă biografiă a primiloru doi-spre- 
dece Cesari. 

Câtu pentru filosofiă, e sciutu că la Roma ma fostu filosofiă propriu dissă naţionale. Fiă-care se dede, după caracteru și după moralile s€le, de partea lui Epicuru sau de partea, lui Zenone. Doctrinele relăssate alle cellui d'ân- tâiu se adaptau destulu de bine la moralile contimpu= raniloru lui Augustu ; alle lui Zenone, neînvoinduse cu despotismulu, nutriră orgoliulu republicanu și amorea, de libertate în inima unoru Romani vechi. Stoicii formară, atunci unu partitu de opposițiune politică (Thraseas , Helvidius Priscus etc.), care adesea fi persecutatu şi decimatu. 

XXIII 
IMPERATORII FLAVII. 

VESPASIANU. — DESTRUCIIUNEA IERUSATIMULUI Cu Vespasianu, se urcă familia flavă pre tronulu imperiu- lui, care, după atâtea, scuturăminte, aves lipsă deunu omu
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activu, abile şi cu morali simplici, precum erâ nuoulu 

Augustu; ellu eră fiiulu unui perceptoru de imposite. 

Cându erâ în Egiptu afflâ, despre successele generaliloru 

și mârtea emulului seu. Dar d6ue resbelle ţineau âncă; 

unulu crâncenu, însă fâră periclu pentru imperiu, şi Titu 

se însărcinasse de a lu termină; cellu-l-altu, care ar fi 

pututu se lu scuture din fundamente, erâ, revolta Bata- 

vului Civile. Acesta, fiându de origine regale între con- 

naţionalii sei, determinasse se liberede poporulu seu şi 

chiămasse pre Galli la independință și pre Germani ca 

se infestede imperiulu. Gallii nu se înțelleseră între dîn- 

şii, unu generale de ai lui Vespasianu, Cereale, agiunse; 

Civile, fiându învinsu, se retrasse în insula sea, orga- 

nisâ aci uă viă resistinţă şi smulse lui Cereale uă pace 

favorabile pentru Batavi, cari remaseră federaţi, 6ră nu 

tributari, cu condițiune numai de a da soldaţi. Pre a- 

tunci și Titu puneâ capetu revoltei Ebreiloru. (65—70). 

Acestu poporu, înterritatu de răpirile ultimiloru guber- 

natori şi, ca turbatu, reîncepusse cu eroismu lupta, Ma-: - 

cabeiloru în contra, domniei -străine. Credeau că a ve- 

nitu timpulu Messiei, pre care li lu promiteau cârțile 

sânte, şi, nevoindu se lu recunâscă în sânta victimă ce 

pusesseră pre crucea dela Golgota, şi imaginau se lu 

vâdă arătânduse gloriosu şi putinte în mediloculu str6- 

pătului armeloru. Insurecţiunea se întinse pînă în Gal- 

lilea, unde istoriculu Iosif organisă resistința. Vespasianu 

şi Titu o restrînseră îndată numai în capitala Iudeei. 

După uă incongiurare memorabile, Terusalimulu cădă; 

templulu fă incendiatu ; aratrulu trecă preste ruinele sele 

şi respândirea poporului ' ebreu începi (70; ea ţine și 

astădi. Unu miliune şi unu centu de mii de Iudani, pote 

și mai multu, cădusseră în acestă luptă. Precându ge- 

neralii lui Vespasianu făceau se triumfege. armele lui, 

ellu, la Roma, restabilis disciplina între legiuni, degra-
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dă pre senatorii şi pre căllarii nedemni, ca se i supple- 
ede prin Gmenii cei mai considerabili din Italia şi din 
provincie; îmbunătăți, apoi, starea tesaurului, pre care Nerone lu lâssasse într'uă stare fârte tristă; reedifică în fine Capitoliulu, construi nemărginitulu Coliseu şi tem- 
plulu pâcii, fundâ uă, bibliotecă şi institui, pentru înve- țămentulu retoricei, professori salariați de Statu. 

In viţa sea privată, Vespasianu dede essemplu: de uă simplicitate antică. Lui i se împută avariția ; vegându 
că fiulu seu Titu are repumnanță de stringerea urîcio- sului impositu numitu chrisargirulu : «acâsta. put ?» i disse ellu arătându-i uă monetă. Voindu unii se i in- sufle prepusu asupra unei. persâne câria se promiteâ de stelle imperiulu, ellu li făcă consule. «Si va adduce a- minte de acesta, disse eilu, și mi va ţin6-o în sâmă cându se va face imperatoru.» Cu tâtă abilitatea aces- tui gubernu, Vespasianu se temeă de liberii cugetători ; scose din Roma pre 'stoici alle căroru sentimente re- publicane li puneau în prepusuri. Totu din causa marii libertâţi de vorbă, cellu mai respectatu d'între Senatori, - Elvidiu Priscu, fă essilatu, şi apoi ommorîtu, dar în con- tra intențiuniloru imperatorului. 
Minte seri6să, positivă, omu de lucrare și de ordine, Vespasianu ride, de adulaţiuni şi de apoteose. «Simțu că mă facu deu, disse ellu, cându vedică se apropiă ultima Gră. Dar voi se se ridice, adăogindu: «Unu im- peratoru caută se mâră în picire.» Aceste vorbe lu ca- racterisă forte bine (23 Iuniu, an. 79). 

TITU SI DOMITIANU, — SUPPUNEREA MARII BRETANIBI 

Successorulu seu fă Titu care se distinssesse în res- bellele din Germania Și din Britania, mai allessu în espediţiunea, Iudeei pre care o terminasse. Ellu se făcusse
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celebru prin desfrânări şi violințe. Dar se schimbă în- 
dată și dulcţa, blândeţea, manierele cille afabili alle sele, 
făcură se i se dee numele » amârea și destătarea genu- 
lui umanu.» Cându se întîmplă se nu pâtă face bine în ver'- 
uă di, dice s6ra că a perdutu acea di. Se scie că ellu 
amă pre regina Berenice, sora regelui judanu Agrippa 
și că ar fi voitu s'o ice de sociă; dar sacrifică statului 
am6rea, sea. 

Multe calamitâţi înfricoşiate desolară acâstă doiniă 
pr6 sucrtă: unu incediu care țini trei gille, devastă uă mare 
parte din Roma, arse Capitoliulu, Panteulu, teatrulu luj 
Pompeiu și biblioteca Palatină; apoi veni uă pestilență 
care devastâ uă parte a Italiei. Unu flagelu și mai spăi- 
mântătoru cădi preste Campania: la 1-iu Noemvriu, an- 
nuln 79, Vesuviulu se deschise îndată cu spăimântătâre 
cutremure, şi din craterulu vulcanului esşiră masse be 
cenușă cari accoperiră Erculanulu, Pompeii şi Stabia, 

Pliniu naturalistulu, atunci commandante allu flotei de la 
Misemu, voi se vâdă de aprâpe acellu teribile fenomenu, 
Și În înnecatu de cenușă sau turtitu de petrile ce aruncă 
vulcanulu. Titu domni numai d6uă deci și şâpte de luni (81). 

Domiţianu, frate-seu, fă îndată prochiămtu. Prin celle 
d'ântâiu fapte alle sâle arătâ, uă rigiditate severă: și făcă 
pre toți se observe uă dreptate rigurâsă, şi represse tâte 

abusurile ce pută se cundscă. Provincile avură se mul- 

țiimâscă activei sele veghințe pentru unu gubernu părin- 
tescu; temerile lui, tirania sea, putură se crâscă la, Roma; 
aftară din Italia, însă, totu acellu spiritu de nepărtinire 

caracterisă, totudeuna administrațiunea sea. Dar puginu 
câte pucinu se dede în voia temeriloru şi violințieloru. De 
nunțiatorii €răşi se arătară și cu dînșii și essecutârile. 
Veru-seu Sabinu peri pentru că strigătorulu publicu lu 

numisse, din neluare aminte, imperatoru in locu de con- 

sule. Ca se attragă pre soldaţi, le împărţi favori şi auru,
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săturâ pre poporu de jocuri şi de congiare; creâ şi nu6ă 
imposite, acusâ de lese-maiestate pre toţi cei avuţi, câ- 
rora le confiscâ averile. 

Deoritoru de gloriă militară, făcă uă „espedițiune în 
contra Daciloru. Sub conducerea regelui Dura, acestia 
infestasseră, de currindu provincele mărginare alle impe- 
riului; dar ca, se facă triumfulu armeloru loru mai securu 
şi mai răpede, Dura dedesse t6tă autoritatea lui Dece- 
balu, bărbatu abile în resbelle, nu mai pucinu de câtu 
vercingetoricele Galliloru, şi totu atâtu de pricenutu ca 
şi Arminiu. Inţellegenduse cu Pacore, regele Parţiloru, 
cu Sarmatii și cu Caţii, Decebnlu deveni unu inemicu 
spăimântătoru. Ellu bate de due ori pre consularulu 
Opiu.. Sabinu, și prefectulu pretorianiloru, Corneliu Fus- 
cu, trămissu de Domiţianu în urma acelluia, are totu 
acea s6rte: ellu se îmmormântă într'uă selbă dacică. Tâte 
întăririle Romaniloru din aceste locuri sunt occupate de 
Daci. Calea loru este însemnată cu focu şi cu sânge, şi 
Decebalu cere Romaniloru tributu câte doi oboli pentru 
fiă care capu. 

Atunci Domiţianu se determină se ise ellu comman- 
dulu acestui resbellu mare, și merge pînă în Messia,, 
dar aci se dă la desfrânări şi trămite pre Iulianu în 
contra, inemicului. De astă dată Dacii perdu mai multe 
bătălie; la Tape fură înfrânți cu totulu şi ceru pace, care nu li se invoiesce. Bezina, locuţiitorulu lui Deceballu 
se preface mortu și abia pâte scăpă n6ptea cu fuga. Ne- 
fericitele urmâri alle acestei bâtăi numai Decebalu fă în stare se le întmpine printr'uă statagemă, care făcă pre Romani se crâdă că se aflau în faca unei armate nude. Erâ lângă, Sarmisegetusa uă selbă mare aj câria arburi fură tăiaţi de uă statură de omu, şi învestiţi cu armature. Numai cu acestu modu scăpâ neluată, reşe- dinţa lui .Decebalu de Romani, cari apoi se retrasseră.
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In locu se conducă de partea acâsta resbellulu, Domi- 
țianu se întârse în contra Caţiloru şi Marcomaniloru, 
cari nu i dedesseră agiutoru în resbellulu cu Dacii. Ellu 
îusă fă bătutu şi atâtu de multu strimtoratu în câtu cău- 
tă se câră pace de la Decebalu, pre care'o obțină cu 
condițiuni ruşin6se. Imperiulu romanu se suppuse a nu- 

merâ Daciloru unu tributu annuale, și a le da fabricatori 
de arme şi alte lucruri. Domiţianu trămise lui Decebalu 
uă coronă de auru, în semnu că lu recunâsce de rege, 

şi nu se ruşină, după ce agiunse la Roma, se triumfede 
de victoriele repurtatate asupra Daciloru și Caţiloru, și 

se se decorede cu numele de Dacicu (89—95). 
Uă revoltă a gubernatorului de Germania de susu ser- 

vi de pretestu cellei mai crunte tiranie. In urmă, perse- 
cuțiunea se întinse preste tote classile. Tată-seu scoses- 
se affară din Roma pre filosofi; făcă şi ellu totu aşă. 
Epictete, Dione, Chrisostomu, fugiră la barbari. Cresti- 

nii nu voiau se dâe tributulu stabilitu pentru reedifica- 
rea Capitolului; ellu i condemnâ la morte. Nu erâ mulțămitu 
numai că commandă supliciele, voi se le şi vâdă. Veru- 

seu Flaviu Clemente, şi sora sea, Domiţilia, periră 

ca, crestinii. In fine, Domiţia, sogia sea, și mai multe per- 

sone destinate de dînsulu la acecşi sârte, i apucară îna- 

inte şi lu ucciseră (18 Septemvriu 96). 
Sub Domiţianu, cu tâte acestea, se termină coprinde- 

tea cellei mai mari pâzţi din Bretania. Vespasianu tră- 

misesse acollo pre Cereale, apoi pre Agricola, care fă 
mânţinută de Domiţianu în commandulu seu pină la 85. 
Acestu genrale, socrulu lui Tacitu, avă gloria de a paci- . 
fică insula; ellu merse cu uă flotă in giurulu ei, de-- 
și foră se pâtă umili pre muntânii Caledoniei. Numai 

partea de m6gă-di fă împreunată cu provincia; spre a 0 
appără de incursele loru, înalţă uă liniă de posturi for- 
teficate, între celle d6ue sînuri Glota şi Bodotria. Cultu-
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ra romană. favorisată de numeroșii coloni adduși ati, 
prinse currîndu rădăcină în Bretania. Domiţianu chiămâ 
în fine înderetu pre Agrigola, la annulu 85, şi i dete orna- mentele triumfului și provincia Siria. Simținduse prepu- Su, recusâ acestă funcțiune ; şi ca se se facă uitatu, viețui retrassu pînă la annulu 93, cându muri. Tacitu, ginere-seu, nu cut6dă se affirme că fă înveninatu, cu tâte prepusurile şi ura ce avei asupra imperatorului. 

  

XăIV 

ANTONINII. — DACII. 

NERVA SI TRAI ANU.—RESBEILLELE CU DACII SI PARȚII 

Familia, flaviă se stinsesse. Senatulu avă premură de a prochiămă pre unulu din conjuraţi, pre bătrânulu con- sularu Nerva. Cu acestu principe se inaugurâ unu pe- riodu de optudeci de anni, care s'a numitu timpulu cellu mai ferice allu umanitâţii. Acesta e periodulu Antonini- loru. Nerva avă bune intențiuni ; dar, fiându pr6 mâle ca se le realisede, adoptă, pre Trajanu, cellu mai bunu generale allu imperiului. Trei luni în urmă Nerva muri (27 anuar. 98.) 
Traianu eră atunci la Colonia, şi deși se recunoscus- se imperatoru de senatu, de poporu şi de armate, re- mase âncă unu annu pre țermii Renului ca se termine pacificarea acelloru regiuni şi ca se restabilâscă disci- plina. Voi se intre în Roma pre pici6re ; Plotina,  so- cia sea, imită acestu essemplu, ŞI, suinduse in Capi- toliu, disse câtre mulțime : «Așa intra aici, totu aşa voiu se și essu.» Depărtă, pre denunțiători, împucină



225 

  

impositele, vindă uă mulțime: de palaţe, și de ville lua- 
te de predecessorii sei prin confiscâri, şi, ca se încuragede 
poporațiunea, împărți la mai multe cetâţi din Italia bani 
şi venituri destinate spre intreţinerea copiiloru scăpă- 
taţi. Fiându economu ellu putii se micsiorede impositele. 
Senatulu puteâ mai-mai se se crâdă întors la vechia, 
sea puiere, căci acumu deliberă într'adeveru; nici uă 
funcţiune nu se mai puteâ luă de câtu printr'însulu. 
Traianu lăssâ chiaru ca alegerile se se facă prin comiţie; 
cellu puginu, candidaţii păreau că solicită, ca altă dată, 
voturile poporului. Eilu însuși mergeă, în câmpulu lui 
Marte și, mestecatu cu cei-l-alţi candidaţi, umblă du- 
pă posturi. La fiinitulu cellui de allu treilea consulatu 
allu seu, Traianu jură, după vechia formulă republicănă, 
că nu făcusse nimicu în contra. legiloru. Dissesse âncă 
prefectului pretoriului, cându i dede spata, semnu căi 

„încredință commandulu: »Servesce-te cu acestu gladiu 
pentru mine, dacă facu bine; în contra mea, dacă 
facu -reu.» 

Dreptatea sea fă mai multu ecitabile de câtu severă. 
Mai bine voiă se lasse unu culpabile nepedepsitu de 
câtu se condemne pre unu innocentu. In casuri criminali 
ellu nu sufferi se se pronunțe sentinţa în lipsă. Ca se 
putemu appreţiă câtu de veghiătâre şi de. universale 
erâ solicitudinea sea, e destulu se citimu scrissorile lui 
Pliniu cellu june, care lu consultă assupra lucruri- 
loru celloru mai amânunte. Respunsurile. lui, scurte 
dar lucide, atestegă in modulu cellu mai claru, înalta sea 
sciință de statu. -Monumentele ce înalță avură de scopu 
utilitatea publică și ornarmentarea Romei, precumu columna 
Traiană care istoresce și acumu resbelele lui. D'între con- 

strucţiunele scle, celle mai importanţi fură uă calle nare 

care 'străhăteă totu imperiulu, de la Pontulu-Eussin 
pină în Gallia, şi alta ce treceâ preste bălțile, pontine:
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Uă mulțime de alte câi militare alle stle dederă multă ra- 
piditate acțiunei gubernului imperiale. Cu banii sei făcii 
porturile de la Ancona și Civita-Vechia (Centum Cellae). 
Construi punți preste celle mai mari rîuri în Dacia şi în 
Ispania; stabili colonie în diverse locuri, fiă ca stațiuni 
militare, sau ca plațe de commerciu; biblioteca Ulpiani 
care se făcă cea mai avută din Roma, ete. arată că 
activitatea sea, se întinde assupra totororu lucruriloru. 
Numai dâuă împutări i se potu face: ellu n'aveâ sobrie- 
tatea lui Catone și persecută pre crestini. Nu dede 
voiă ca se i caute, dar command se se uccidă toți 
câți se voru arată de sine. Ellu însuși condemnâ pre Ig- 
națiu, episcopulu Antiochiei, se fiă aruneatu la lei. 

Regnulu seu fi mai bellicosu de câtu alle celloru- 
l-alți imperatori. Conduse în pers6nă uă espediţiune în 
contra Daciloru (101), trecă Dunăria în fruntea a Şsi- 
deci de mii de Gmeni; învinse pre barbari în trei bătăle 
mari, agiunse pînă sub murii capitalii loru Sarmisegetusa, 
şi i constrinse de a cere pace (103). In annulu 104, ei 
se resculară. Traianu construi pre acestu fluviu uă puute 
de piatră alle câruia resturi se vedu âncă, petrunse apoi în 
Dacia, învinse mai de multe ori pre Decebalu, care se 
sinuccise, şi redusse țârra loru în provinciă romană 
(106). Mulţime de colonie fură transportate aici, multe 
cetâți se înălțară, și astăgi Unu poporu numerosu rorbe- 
sce âncă pre ripele Dunariei limba ce pote-că este 
mai-mai a contimpuraniloru lui Traianu, 

După ce assecură imperiulu de incursele Daciloru, 
merse în Oriente ca se reducă Armenia în provinciă. 
Regii Colchidei și Iberiei promiseră mai multă suppunere, şi Albanii recepură pre principele care li lu dede. Unulu din generali i sei, Cornelliu Palma, Suppusesse degia, âncă din annulu 105, uă parte din Arabia. Traianu pe- trunse în Mesopotamia și dietâ, pacea lui Cosroe, re-



gele Parţiloru. La 115, coprinse Ctesifontele, Seleucia şi 
Suza, rcdusse Siria şi uă parte din Mesopotamia în 
provincie romane, și descinse pînă la sînulu Persicu. 

«Dâcă ași fi mai june, dicea ellu. m'ași duce se coprin- 
du Indicle.» Se consolă însă mai suppuindu uă par- 
te din Arabia, pre care armele concistatorului mace- 
donianu nu o visitasse. Aceste conciste pr6 răpedi nu 
puteau fi durabili. Cei învinși se resculară din tâte 
pâxţile cându se depărtă imperatorele, şi Ebreii se mai : 
revoltară âncă uă dată pretotindeni. Valluri de sânge. 
curseră. Traianu n'avă nici consolațiunea de a vede fini- 

tulu acestui resbellu formidabile, ellu muri la Selinunte, 
în Cilicia (11 Augustu 117). 

DACIA. — GEOGRAFIA FISICA.. 

Dacia aved de margini marea Nâgră și cellu mai mare 
riu din Europa, Dunărea, unu șiru de munţi, Carpa- 
ţii, și alte dâue rîuri mai mici, Dunaprulu (Borystenes) 
și Tissa ; en coprindes, prin urmare, țerrile locuite as- 
tăgi de Români: România liberă, Bassarabia și Bucovi- 
na, Transilvania și Banatulu Teinişianu cu uă parte din 
Ungaria. | 

Din munții Carpaţi se lassă pînă la Dunastru şi ma- 
rea Nâgră, vâile celle fertili alle Dunării, Siretului şi 
Prutului; ră Transilvania, Banatulu și Bucovina sunt 

țerri muntâse. Uă multime de inălțimi de munte au numiri 
proprie. 

Marea Nâgră udă ţermii orientali ai Daciei între îm- 
bucăturele Dunării și Dunastrului, și din munţi curgu 

uă mulțime de rîuri și reuleţe. 
Dunărea sau Istrulu este rîulu celiu mai mare allu 

Daciei, care o udă de la îmbucătura Tissei şi pină la 
marea Nâgră, în care se varsă. Intr'acestu riu se scurgu
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tote apele Daciei traiane și aureliane. Din partea dr6p- 
tă se varsă Sava, Margulu or Morava, Pircuţulu, Raţia- 
rulu sau Arţarulu, Timaculu etc. Din partea stingă este 
Temişulu (Tiviscus), Jiulu, Oltulu, sau Aluta, care şi ellu 
recepe alte riuri mai mici, și care, după Dunăre , este 
riulu principale aJlu Daciei Australe; apoi, Argeşiulu, Ia- 
lomiţa Siretulu, Prutulu, Dunastrulu sau Nistrulu etc. 

Terrenulu Daciei este fârte fertile şi vegetaţinnea, pr 
abundante; ea, accopere și munții, affară de cei cu mi- 
nere. În timpulu Daciloru și Romaniloru , acestă țerră 
eră renumită pentru avuţia minereloru; acumu numai 
celle din Transilvania sunt lucrate. 

x 

POPCRALE PRIMITIVE ALLE DACIEI 

In timpurile vechie despre cari avemu cunoscințe istorice, 
în Dacia se distingeau trei pop6ră : în drâpta Dunării 
locuiau Geţii; la, stînga, în ţinutulu Mureşiului și 'Tissei, 
Agratirsii; 6ră în ţinuturile Oltului, Argeșiului, Prutului şi 
Dunasprului locuiau numerâsa, viță a Sciţiloru, care se 
întindeă spre mâdiă-nâpte de marea. Negră pînă în re- 
giuni necunoscute. 

Geţii erau unu poporu bellicosu, şi în unire cu Tri- 
balii şi Tracii, infestasseră în multe rânduri Macedonia; dar Filippu II i bătă şi i trecă Dunărea în seclulu III, în. de I. Ch. Ei prinseră locurile occupate mai înainte de Sciţi, de unde i fugărisse Dariu fiulu lui Istapse, la în- ceputulu sec]. VI. totu în. de 1 Ch, 

Agatirsii erau unu poporu cutedătoru , dar lussuriosu. Sciţii făcusseră dese invasiuni în Asia asupra Megi- loru, și apoi în imperiulu persanu. De aceea Dariu , ca se puiă capetu acestoru încurse barbare, reapucâ proiec- tulu lui Ciru contra Sciţiloru. Ellu trecă Bosforulu Tra- ciei, veni la Dunăre și constrinse pre Geţi de a lu îîn-
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soci în contra loru; puse pre Greci de făcură uă punte 
preste acestu rîu, și trecândulu, le încredință loru cus- 

todirea punţii. Sciţii se retrasseră în deșertele loru, şi 
Dariu properâ de a se înturnă fiondu ammenințatu de 
proiectele celle insidi6se alle Greciloru, cari începnsseră 
a se teme pentru țârra, şi libertatea loru de vecinătatea 
unui rege atâtu de putinte. 

MORBALILE, LIMBA SI RELIGIUNEA DAGILORU 

Dacii erau unu poporu bellicosu, cu morali simplici şi 
austere. Costumele şi figura, Daciloru, după cum se vedu 
pre columna' traiană, se mai conservă âncă, cu mici mo- 
dificâri, în unele locuri la ţerranii nostri. Scriitori ro- 
mani ne arată pre Daci de fârte barbari; dar atâtu pur- 
tarea, cea omen6să a lui Dromichete, regele loru, cu Li- 
simachu regele Traciei, precumu şi oppidele şi satele, ce 
erau în ţerta loru, apoi lucrarea, minereloru, agricultura, 
şi economia viteloru, probâdă că nu erau atâtu de îna- 
poiați. Cându Romanii cunoscură pre Daci, aceia cădus- 

seră la lussuriă, și pote că luau chiaru simplicitatea Da- 
ciloru dreptu barbariă. Limba loru ne a remasu necu- 
noscută. Ea a fostu stârsă, absorbită de limba romană: 
In contactu cu coloniele grece de pre țermii Pontului 
Eussinu, după descoperirile făcute, ei întrodusesseră în 

limba loru multe cuvinte ellene. 
Religiunea Daciloru eră curată; ei adorau unu sin- 

guru D-deu. Cultulu ei nu ne este cunoscutu. Fundato- 

viulu acestei religiuni se dice a fi fostu Zaimolse, unu 
filosofu allu loru, care fussesse în legatură cu filosofulu 

grecu Pitagora. Ei credeau în nemurirea sufletului, şi de 

aceea erau coragioşi în resbellu şi aveau desprețiu de 
mârte. Capulu religiunii lora aveă atâtu de multă auto- 

ritate în câtu restrîngeă puterea. regiloru.
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DACII ÎNAINTE DE VENIBEA ROMANILORU 

După ce Geţii fură respinşi preste Dunăre de pu- 
terea armeloru lui Filippu II, Alessandru cellu Mare veni 
de bătă 6răși poporăle de la Dunăre resculate. Sirmu' 
regele Triballiloru, fugi în insula Peuce dintre bucile 
Dunării. Geţii, vegânduse şi ei atacați, voiră se se ap- 
pere cu armele; neputânduse însă mesură cu falanga 
„macedonână, se retrasseră în deșertele loru. Atunci tră- 
mniseră ei deputați la Alessandru cari i dechiărară, că : 
de nimicu nu se temă ci numai de ceru se nu cadă pre ei. 

La annulu 318 în. del. Ch., Lisimachu, unulu din ge- 
neralii lui Alessandru, care agiunsesse rege allu Traciei 
după “mârtea și desmembrarea, imperiului acellui erou , 
se sculâ cu puterea asupra lui Dromichete, regele Geţi- 
loru. Acesta lu attrasse în nisce locuri sterpe şi neâm- 
blate, apoi lu încongiurâ, și lu prinse cu tâtă armata, lui. După aceea, lu dusse la cetatea sea Elia, şi lu tractă 
câtu se putii mai omenesce, dându-i unu ospeţiu strălu- 
citoru ; lu liberâ apoi, foră se i câră, nimicu pentru res- cumperarea, sea, 

Totu în acestu seclu veniră la Dunăre Gallii, cari, du- pă mai multe aventure, fundară cetâţile Taurunulu, Sin- gidunulu, Noviadunulu etc; numele loru remase la mai multe locuri din pârţile acestea. Despre mEgiă-npte ve- vită Bastarnii, în contra cârora se luptară Geţii sub re- gele loru Orole I. In una din acelle bătălie, Geţii se pur- tară-reu; Orole i condemnâ ca se se culce cu capulu în loculu piciGreloru şi se servâscă ei pre femei. Aceste mesure umilitâre fură în activitate pînă cându Geţii | printi"uă, victoriă gloriosă , sterseră vușinea sufferită, în annulu 170 în. de i. Ch. |



OyNTACTULU ROMANILORU CU: DACII 

După ce Romanii făcură Macedonia provinciă în 
Seciulu allu II în del. Ch., ei se apropiară de Dunăre şi 
fâcură cunoscință cu Geţii. Dar Romanii numai pre lo- 
cuitorii din giosu de cataractele Dunării i numescu Geţi, 
6ră pre.cei din susu de cataracte, din ţivutulu Tissei şi 

allu Mureşiului, Daci. Mai pre urmă numele acesta luâ, . 
uă întindere multu mai mare, şi tOtă ţârra de a stinga 
Dunării, începându de la riulu Maru (Morava) pînă la 

Boristene (Dunapru) se chiămă Dacia. 
Câtre annulu 50 în. de I. Ch.domniă preste Daci regele 

Boirebiste , care ave lângă sine pre învățatulu Cineu 
în calitate de profetu și de archiereu. Acestu învățatu 
consiliă pre Daci se stirpâscă viele, şi ei ascultară fără, 

oppunere. Boirebiste deprinse pre Daci la arme şi sup- 

puse nu numai popârăle vecine de a stinga Dunării, 

ci treci și preste apă dincollo de bătăi pre Gallii din 

vecinătate și stinse cu totulu pre Boii din Panonia; 

ellu coprinse și cetâţile grece de pre lOngă marea NE- 

gră pînă la Dunapru. 

Incursele celle dese alle lui Boirebiste în Tracia, IIli- 

via şi în celle-l-alte provincie alle Romaniloru de prin 

pregiuru, superară atâtu de tare pe Iuliu Cesare, în câtu 

ellu și propusesse, în espedițiunea ce medită în con- 

tra Parţiloru, se i atace. Dar mârtea lui Cesare i mân- 

tui de periclulu ce i ammenință. | , 

După mârtea lui Cesare se trămise la Dunăre Caiu, 

fratele lui Marcu Antoniu. Acesta fă bătutu. de Daci şi 

de Bestarni la cetatea Istrianilovu, semnele militare luate 

de la Antoniu se adusseră la Genucla, uă cetate a Da- 

ciloru, Boirebiste, audindu de cerţile ce se născusseră 

între Antoniu şi Octaviu, trămise deputaţi la, acesta, şi 

„i promise agiutoru în contra lui Antoniu, dacă şi Octa- 

,
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viu va voi se împlinâscă cererile sele. Dar Octaviânu nu se învoi, și așa, Boirebiste se dechiărâ, pentru Antoniu, 
insă curindu dup'aceea, peri într'uă revoltă ce se născă între Daci. | | 
Murindu Boirebiste, imperiulu Daciloru se desfăcă în mai multe pârți și se redusse atâtu de tare, în câtu Da- cii nu puteau înarmă în contra, Romaniloru mai multu „de 40,000 pînă la, 50,000 de 6meni. Unulu dintre capii Daciloru anume Orole II, fă îndemnatu de compatrioți 

sei se se scâlle în contra, Romaniloru, cari erau atunci desbinaţi între Antoniu şi Octaviu. -Orole însă se temă de a provocă, ca se nu cadă asupră-i tâtă puterea. rg- mană reunită, 

Cându Octaviu învinse pre Antoniu la Acţiu 31 în, de I.Ch. şi remase singuru domnu preste imperiulu romanu, Liciniu Crassu commandă în Macedonia. Acesta fă chiă- matu de 'Orole în contra, celloru-l-alţi Daci; trecă Du- nârea și împrăştiă, pre Daci, apoi încongiurâ cetatea în care se trăsesseră după bătaiă. Unu Grecu întrodusse nâptea pre Romani în cetate. Dacii vedându-se trădaţi se ucciseră unii pre alții ca se nu pice vii în mânile Romaniloru. De accollo Crassu dusse stea, la Cira, uă speluncă mare Și întărită forte, în care se dliceă că aru fi fagitu titanii cându fură învinşi de dei. Accollo Şi dus- seră Dacii t6te lucrurile loru celle preţi6se, și sc în- chiseră într'însa. Crassu astupă, tote intrârile și esșirile, şi i constrînse prin fâme a se suppune. | Dup'aceea Crassu purcesse în contra; celloru-lalţi Daci, și. agiunse la, cetatea Genucla, care eră cea mai tare din- tre tâte cetâţile ce erau în puterea, lui Zurasse (altu „capu allu Daciloru). Aci se aflară, semnele militare luate de la Antoniu, După multă luptă Romanii luară cetatea; dar pre Zurasse nu li putură prinde, fiându. că se dus- sesse la Sciţi după agiutoru. Liciniu Crassu se întârse
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Si 

în Tracia, 6ră de aci se dusse la Roma, şi triumfă des- 
pre Traci şi despre Daci 26 în. de 1. Ch. 

Intre acestea Dacii, lăssându desbinârile şi cerțile în- 
tre sine, se adunară şi allesseră, rege pre Cotisone, subt 
care începură 6răși a trece Dunărea, preste ghiacră şi a 
predă provinciele romane. Octavianu trămise la Dună- 
rea inferioră pre Cneiu Lentulu, pre cându Drusu şi Ti- 
beriu se luptau la Dunărea superioră. Ellu respinse pre 
Daci preste Dunăre, construi castre stative pre lângă 
ripa Dunării şi le întări cu militiă. Dacii atacară cas- 
trele mai de multe ori, însă Lentulu i bătu. înfricoşiatu, 
uccise trei duci dintre ai loru, și pre regele Cotisone. 
Acestă perdere nu desinimâ pre Daci; după cinci anni 
de dille ei conspirară cu Pannonii și cu Sarmaţii în con- 
tra Romaniloru, și abbia se domoliră de Tiberiu an. 10 
în. de I. Ch. Eliu Catu strămută Ia 50,000 de Daci preste 
Dunăre în Moesia an. 3 în. de 1. Ch. | 

Cu tâte acestea, Dacii nu perdeau nici uă occasiune 
spre a turbură provinciele romane de a drâpta Dunării, 
mai allessu subt următorii. cei desfrânaţi ai lui Auguctu, 

pină la domnia lui Vespasianu, an. 69 de la Ch. M. Plau- 
tiu gubernatoriulu Moesiei frânse pre Daci și pre cei 
alţi barbari cari se versasseră asupra provincieloru ro- 
mane, și strămută la unu centu de mii de 6meni în Moe- 

sia și i făcu tributari Româniloru. 
Pre timpulu lui Domiţianu, Dacii luară €răși armele asu- 

pra Romaniloru. Domiţanu trămise în contra loru pre Oppiu 

Sabinu, Dacii aveau atunci în fruntea loru pre Dura, însă 
acesta nesimnțind-se destulu de tare, se retrasse și înves- 
ti cu domnia pre Decebalu, omulu cellu mai abile și mai 
coragiosu dintre toţi Dacii. Decebalu se înțellesse cu Pa 
coru, regele Parţiloru, şi se uni cu Sarmaţii și cu Caţii 
în contra Romaniloru. Ellu bătă pre Oppiu Sabinu de lu 
nimici împreună cu armata sea. Atunci Domiţianu tră-
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mise pre Fuscu, prefectulu pretorului, care avi totu acea- 
şi sorte. Interritatu prin atâtea perderi, Domiţianu se dus- 
se însuși asupra ferociloru dusmani ; dar abiă agiunse în 
Moesia, și se arruncâ în bracele plăceriloru şi desfrâ- 
năriloru ; ellu însărcină cu conducerea, ostiloru pre lulia- 
nu ca se bată pre Daci. Acesta, trecându Dunărea, dede 
preste Dacii la Tape, şii frecâ dei stinse. Decebalu se 
retrasse la, reşidința sea, tăiâ arburii pînă în trunchiu şi 
le impuse arme. Romanii, vedându-i din depărtare, cre- 
dură că sunt mulțime de militari și nu cutedară a se apro- 
piă, ci se retrasseră. — Domiţianu fă strimtoratu în Pan- 

_nonia de către Marcomani, şi aşa properâ de a face pa- 
ce îndată cu Dacii. Ellu invită pre Decebalu la conferin- 
țiă : însă acesta, temânduse ca se nu lu prindă, trămise 
pre ftate-seu Diege. Dacii cereau se le dea fabricatori de 
arme şi de castelle, şi unu stipendiu annuale forte însem- 
nătoru; Domiţianu se învoi la tâte acestea, ba dede âncă lui Decebalu şi uă diademă, ca și cum ar încoronă ellu 
și i ar da țârra din graţia sea. Dup'aceea se intârse la 
Roma și triumfă despre Daci și despre Caţi, ca cumi ar fi fostu vingătorulu loru. 

RESBELLELE LUI TRAIANU ÎN CONTRA DACILORU 

Cându se urcă pre tronulu imperiului Mae Ulpiu Traianu, avându mare renume de agerime de minte şi tăriă de inimă, cllu cugetă de a sterge rușinea împussă imperiului prin tributulu ce plătiă  Daciloru, şi îndată purcesse în contra loru. 
Decebalu, audindu de acestă intreprindere, se speriă forte, sciindn pr6 bine că dacă înainte a învinsu pre Romani, causa, a fostu imbecillulu de Domiţianu ; 6ră ae- cum are a face cu imperatorulu Traianu, alle câruia vir- tuți potu înălţă moralulu poporului romanu. şi pre care-
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lu respectă pentru faptele sele âncă de cându gubernă 
Germania. Traianu petreci iârna în Moesia, apoi în pri- 
măvara, annulni 101 trecti Dunărea. Cându agiunse la Ta- 
pe militarii i addusseră unu burete mare pre care eră 
serissa cu littere latine: « Burii cu toţi soţii loru spunu 
lui Traianu se se întârne inderetu şi se ţiiă pacea.» Traia- 
nu nu se turbură de acestă ammeninţare, ci pureesse îna- 
inte, și în prima luptă bătă pre Daci. Decebalu trămise 
la dînsulu deputaţi de rangulu de giosu, comați, ca să 

câră pace; Traianu nu se învoi, ci merse mai departe 
și bătă a doua ră pre Daci și pre Sarmaţi. Acumu 
Decebalu trămise alți deputaţi mai distinși însă nici a- 

cestora nu se dede pace, bătaia a treia se închieâ prin | 

greutâțile iernei, 

lu primăvera annului 102 se făcu cea mai cruntă bă- 
taiă între ostile romane și daciane. Romanii învinseră, 
însă numerulu plăgitiloru fă atâtu de mare în câtu nu 
se agiungeă, materia dea legă plăgele. Traianu şi tăiă, 
vestmintele spre a le face Igăture. După acâsta Romanii 
coprinseră, castrele Daciloru dintre munţi și se arretară, 
dinaintea, reședinței lui Decebalu. In aceste împregiurâri, 
Decebalu desperatu trămise uă numersă deputaţinne de 

barbaţi, femei și copii, ca se r6ge pre Traianu de ierta- 
re, și se facă pace cu or-ce preţiu. Traianu se învoi, 

insă cu condiţiune, ca se dea înderetu pre toți fabrican- 
ţii dați de Domiţianu, şi pre toţi fugarii, t6te machine- 

„le de resbellu, se strice tâte castellele, și se recunoscă 
de amici şi de inemici pre aceia cari sunt şi ai poporu- 
lui romanu, Decebalu se suppuse la tote, și trămise de- 

putați la Roma, spre a marturi şi înaintea senatuuiui 

Suppunerea, sea, şi a ţerrei sele. Traianu triumfă şi luă 

numele de Dacicu, adecă învingătoru allu Daciloru (an- 

nulu de la 1. Ch. 103). 

Dâr nu trecă multu şi vâni scire la Roma că Decebalu
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nu se ține de condiţiunele pâcii, că face arme, repară 
castelele, recepe pre fugari, - îndâmnă, pre poprăle ve- cine la, resbellu și turbură pre cei ce ţinu cu Romanii. 
Traianu încunosciinţatu despre acâsta se supperă, forte, şi purcese 6răși în contra Daciloru cu scopu de a reduce țerra, loru în provineiă romană. Venindu la Dunăre, în- sărcin€dă pre architectulu Apolodoru Damasceanulu se facă uă punte de pâtră preste. acstu fluviu, din giosu de cataracte între Tierna şi Egeta; ră ellu se ține în Moesia cu armata. Decebalu vedându periclulu chiămâ la arme tâte poporăle vecine și trămise la Traianu pre nisce fugari simulați, ca se lu uccidă; însă acestia, fură descoperiţi şi plătiră cu vi6ţa attentatulu loru. | „Da annulu 105 se fini puntea, şi Traianu trecă cu totă armata sea pre pământulu - Daciei. Acumu se începi resbellulu în tâtă furdrea sea, Longinu, prefectulu unei legiuni, şi amiculu lui Traianu, fă chiămatu de Decebalu la conferințiă. Romanulu se dusse cu deplină încredere. Decebalu: lu întrebă despre planurile luj Traianu, Și, ne- dându-i respunsu, lu puse în carcere; apoi trămise pre unulu dintre ai sei la Traianu, ca să, i spuiă, că lu va liberă, dacă se va, retrage din Dacia, Şi va plăti spesele resbellului. Louginu Încunoscinţiă pre Traianu că cugetă ași scurtă viţa, prin veninu; deci se nu accepte propu- nerile Dacului. Traianu înaintâ cu armata assupra capi- 

cetâţii, ei se luptară ca nisce lei, și în fine luară ceta- tea și i dederă focu de t6te pârțile. Dacii, parte se uceiseră ei între sine, parte se adăpară cu Yeninu, parte câdură în mâinile Romaniloru. Decebalu, veţlându că totulu e perdutu, şi temânduse ca se nu pice de viu în mâinile Romaniloru, se adăpă însuşi cu veninu; capulu lui se addusse la, Roma, (106). |
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Traianu redusse Dacia în provinciă română, stabili spre 
appărarea ei due legiuni; a, cincia macedonică, şi a trei- 
rpre-decea gemină, şi addusse nenumerată mulțime de 
Gmeni din totu imperiulu romanu, însă mai allessu din 
Italia, spre a împoporă acestă ţârră mare și formâsă. 

În memoria, victoriei repurtate de Traianu asupra Da- 
ciloru, se. înalță la Roma columna lui 'Traianu, pre care 
se sculpiră tote luptele cu Dacii din amând6ue resbellele, 
care se vede pînă în diua de astădi. In Dacia se res- 
taură Savmisegetusa, reședința lui Decebalu, şi se numi 

Ulpia Traiana Augusta, care urmâ și de aci înainte a, 
fi capitala Daciei; apoi se construi Apululu şi Salinele in 
Dacia centrale; Tivisculu în 'Temișiaana; Romula în Ro- 

mânia; Paloda, Sucidava, Petrodava, Carsidava, și Patri- 

dava, și altele mai multe. Se tăcură drumuri asternute 
cu pâtră, se construiră apeducte, se ridicară temple, tea- 
tre, amfiteatre, se lucrază salinele şi minerele de auru 
ŞI de argintu, şi în scurtu timpu ţerra deveni una din 

celle mai formâse provincie alle imperiului romanul. 

ADIRANU (117—138) 

Adiianu nu fă atâtu de bellicosu; ellu delăssă, în 
Resaritu, concistele predecesorului seu. Erâ se delasse 

chiaru Dacia dacă nu se oppuneă senatulu; dar strică 
puntea de pre-Dunăre, pâte din invidiă de gloria lui 
Traianu. Spre a impedecă incursele munteniloru Caledoni 
în Britania, înălţă (de la bucele Tinei (Tyne) pînă la 
sînulu Ituna (Sobvay) vallum Adriani,) murulu Ficţiloru, 

din care mai suntu rămășițe numer6se. 
Adrianu făcă numai unu singuru resbellu, dar unu 

resbellu cruntu, în contra, Iudaniloru; sterse numele ce- 

tâţii lui Davidu, care se făcă Aelia Capitolina, înălţă 

altare la toţi dei și peoibi pre ludani de a practică,
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sângerosulu loru botesu. Cugetulu seu erâ ca se le răpescă naționalitatea loru cea religiosă, precumu li se luasse naționalitatea politică. La vocea doctorului Achi- ba, încercară âncă uă dată sOrtea armeloru. Puseră capu (133) pre Barcocheba, fiiulu Stellei, cellu ce treces de Messia, care âncă se asteptâ. Cinci cente optudeci şi d6u& de mii. de Iudani periră, tOtă Iudea fu devasta- “tă, și poporulu câtu mai remase fi dussu în servitute. În întru, Adrianu se adoperâ ca se regulede admini- strațiunea, luâ, postele pre s6ma sea, uşiură provincele de t6te debitele loru de șaispredece anni, puse de se avseră registrele în toru, desfință formele republicane cari se mai ținuseră de la Augustu, și făcă gubernulu mai monarchicu. Impărți tote offiiciele în funcțiuni alle statului, alle palaţului și alle armatei, dându magistratu- reloru civili rangulu brimaru și fancţiuniloru militare ultimulu. Spre espedierea, lucrâriloru, formă patru can- celarie (scrinia), şi prefecții pretoriului, învestiți cu uă autoritate totu de ui dată civile și militară, formară uă, spegiă de ministeru Superioru. In fine, Salviu Iulianu, din ordinea imperatoriului, adună edictele celle vechie alle pretoriloru, coordină disposițiunile loru, si formâ unu co- dice ce se numi edictulu perpetuu, și câruia se dede, în annulu 131, putere de lege. 
Armata, ca, și palațiulu și administraţiuhea cea înaltă, fi Suppussă la uă reformă severă. Pentru disciplină, pen- tru esserciţiie, pentru etatea capacitâţii de inălțare in gra- de, Adrianu făcă uă mulțime de regulamente cari rema- seră și după dinsulu. Visitâ tâte provinciele unele după altele, călletori mai multu pre picidre, fâră nici uă pom- Dă, însocitu numai de câți-va jurisconsulaţi (121 pînă la 131). Malţime de cetâți fură decorate de dînsulu cu mo- numente splendide, precumu Nemausulu (Nîmes), unde făcă, pâte, arinele în on6rea Plotinei; apoi Atena, unde
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petreci doue ierni, Alessandria, şi în fine Roma care i 
det6resce castellulu Sântu-Angellu (Moles Adr iani), și pun- 
tea care lu împreună cu cetatea. Incuragiă comerciulu, 
industria și puse pre selavi subt jurisdicţiunea tribuna- 
leloru spre a nu mai fi lăssaţi în puterea capriciului şi 
mâniei domniloru loru. | 

Bine-facerile acestui principe ne facu se uitâmu debi- 
litâţile lui celle culpâse, moralile celle ruşinâse cari altă- 
minte erau alle timpului seu ; assemenea şi infiuinţa ce 
dede lui Antinou asupră-i, din care apoi făcă unu deu, 
şi în fine chiaru caracterulu seu irascibile, care lu făcă 
se fiă de multe ori cruntu. Ancă din primele dille alle 
domniei s6le, patru consulari, accusați de conspiraţiune, 
fară condemnaţi și essecutaţi. Câtre finitulu vieței, cându 
adoptasse pre Eliu Veru, și apoi, la mortea, acestuia pre 
Titu Antoninu, conspirârile și prepusurile începură 6ră- 
şi, și mai mulți senatori fură victime. De aceea, cându 

muti la Baia (Baiae), la 12 Iuliu 138, senatulu. eră se 
condemne memoria lui, foră rugăminţile celle pi6se alle 
lui Antoninu, 

ANTONINU,. MARCU AURELIU, COMODU. 

Antoniu, originaru de la Nemausu, fă adoptatu de 
Adrianu cu condiţiune ca se adâpte și ellu pre M. Au- 
reliu şi pre Luciu, fiiulu lui Eliu Veru ; ellu domni dou&- 
deci și trei de anni (138—161), în deplină pace, şi con- 
timpuranii sei din recunoscinţă i dederă formosulu nume 
de Părinte allu genului uman. Uă economiă înțeli6ptă 
în administrarea tesaurului, i procură medie se fundede 
instituțiuni de uă mare utilitate; şi puti veni în agiu- 
torulu cetâţiloru ce sufterisseră de ver unu flagelu, ca 
Roma, Antioctia, Narbonea și Rodulu cari fusesseră de- 
solate de incendie sau de cutremure. Avuţia principelui,
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diceâ ellu, este fericirea publică. Dâue conspirațiuni în contra lui se descoperiră: numai doi capi ai loru se om- moriră. Uă apologiă a crestinismului, compusă de filo- sofulu Iustinu, şi presentată imperatorelui, procurâ cres- tiniloru, cari âncă de atunci erau numeroşi la Roma, şi în provincie, tolleranță şi protecțiune. Antoninu nu făcă nici unu resbellu mare; se însâmnă nu mai câte-va es- pedițiuni în contra Mauriloru, Alaniloru, Cadiloru, La- diloru, Armeniloru, Iudianiloru și Bretoniloru: acestia în- cercară se strice murulu lui Adrianu. 
Cându Antoniu se simți aprâpe se m6ră, puse de stră- mutară statua de auru a Victoriei în casa fiiului seu a- doptivu, Marcu Aureliu Antoninu , Supranumitu Filoso- fulu. Moulu imperatoru se însărcină se continue admi- nistrațiunea celloru trei predecesori ai sei, Ella împăr- țisse titlulu de Augustu cu Luciu Veru ginerele Și fea- tele seu adoptivu; lu trămise în circumstanţe grave, la Resăritu; dar Veru se occupă la Antiochia numai cu ruşi- nosele sele desfrânări, lăssându pre bravulu Avidiu Cas- siu se i6e Ctesifontele și Seleucia, și se împreune Me- Sopotamia cu imperiulu (165). Puginu dup'acâsta uă pes- tilenţă înfricoșată fremântă tare Roma și desolă totu imperiulu. Popârăle germane.de pre țermii. Dunării, cari de multu remăsesseră în pace, se sculară cu armele ; fi- losofulu stoicu care "occupă atunci tronulu imperiale nu se lăssâ a fi coprinsu de Spaimă ; în mediloculu pericle- loru resbellului cu Marcomanii, la, Dunăre, scrisse admi- rabilile massime alle înțellepţiunii stoice în celle dou&- spre-dece cârţi alle operei lui întitulate : Fie 2avzây. In acestu resbellu Marcu Aureliu arătă unu coragiu supe- rioru. Mai tâtă lumea, barbară, se Scuturâ, Sarmaţii, Ros- solanii, Vandalii şi alte Pop6ră cunoscute din nume nu- mai, formară uă, mare federaţiune , trecură Dunărea şi petrunseră pînă aprope de Acilea, Cei doi imperatori
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merseră în contra loru. Marcu Aureliu desfăcă de con- federaţiune câte-va triburi, cârora, le dede locuri, și ad- 
mise mulți barbari în armata, sea. Veru muri la întur- 
nare-i din acestă espediţiune (decembre 169). Germanii, 
cari „nu fusesseră de locu învinși, se arătară âncă uă dată 
sub murii Acileei. Ca se aibă medliele necessarie pentru 
resbellulu acesta, Marcu Aureliu puse de vindă tâte o- 
biectele preţiâse şi gemele palaţului imperiale; ellu fă 
nevoitu se inarmede chiaru şi sclavi, gladiatori, conseris- 
se âncă și barbari (172). Inemiculu se retiasse dinain- 
tea lui, și imperatorulu se luă, pre urma Cadiloru pînă 
în ţerra, loru; pre țermii Granului fă in periclu mare. Uă 
plâiă cu fulgere şi trăsnete lu scăpâ; de aci esșiră celle 
ce s'au disșu despre legiunea mitilină, compusă de cres- 
tini, care acumu deveni legiunea fulminante, adecă. trăs- 
mitore. Un tractatu de pace cu mai multe națiuni pără 
a termină cu gloriă acestu resbellu greu. 

Marcu Aureliu merse răpede dela țermii Dunării în 
Siria (175), ca se linistâscă resc6la lui Cassiu, care fă 
ucissu de soldaţi. Totu atunci Marcomanii , Bastarnii, 
Gotii reîncepură încursele loru (178). Nefericitulu impe- 
ratoru, pre care 'fortuna lu condemnă se viețuiască numai 
în castre, merse numai de câtu contra lori cu fiuseu 
Comodu; €llu muri, foră se termine acestu resbellu, 7 
Marte 180, la Vindibona (Vienna). 

COMODU 

„Comodu aveâ numai nouă-spre-dece anni. și încheiă 
îndată pace cu Marcomanii și Cagii,luându mai multu de 
dout-deci de mii de barbari în şervițiulu imperiului , şi 
se întorse Ja „Roma, unde se vedă mai multu de ştpte 
cente de ori luptânduse în arenă, conducându câte unu 
carru sau făcându jocuri erculeane. Prefectuln custogi-
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loru, Perene, mai ântâiu însărcinatu cu totu gubernulu, 
tă omoritu la 186, și inlocatu, ca pretectu allu preto- 
riului și favoritu allu principelui, de libertinulu Clean- 
dru, Frigianu, care făcă bani din tâte, din vi6ța şi on6- 
rea, cetățeniloru. După trei anni avarulu şi cruntulu fa- 
voritu fă uccisu într'uă resc6lă poporală ce se născă din 
causa pestilenţei și a fometei. 

Comodu dede atunci sentințe de morte în contra 6me- 
niloru celloru mai virtuoși, în contra, senatului, în contra 
a loru sei, şi chiaru în contra marelui jurisconsultu Salviu 
Iulianu, şi lăssâ totu frâulu pretorianiloru. Dax, cei cari 
erau mai aprâpe de ellu, erau totu de uă dată şi cei 
mai amenințați ; ei i scurtară viâţa. Concubina sea Marcia 
şi Cămârarulu Electu cu prefectulu custodiloru, Letu, pre 
câri și propuneă se i pârdă, puseră un' ateltu de lu su- 
grumâ,. 

XĂV 

STATULU IMPERIULUI IN SECLULU 
ALLU II ALLU EREI NOSTRE 

Atlantica, Renulu, Dunărea. marea, Negră, Eufratele, 
cataractele Nilului și deșertele Africei, erau, în secululu 
alu II-lea allu erei nâstre, limiţile imperiului care, dela, 
Augustu a crescutu în realitate numai cu Britania, pînă 
la vallulu Picţiloru, sub Domiţianu, şi cu Dacia, sub Tra- ianu. Divisiunea în provincie alle impetatorului şi în pro=: vincie alle senatului ţine încă; dar imperatoriulu aves ” putere absolută preste tote. Imperatorii Eredi ai censo- riloru republicei, continuară lucrârile începute de ei. Au-:
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gustu repară şi continuă ţâte câile Italiei, adesea cu spe- 
sele s6le; însărcinâ pre Agrippa ca se astârnă cu altele 
n6ue Gallia, şi ellu însuși întinse pînă la Cadice callea 
ce trece prin Pireneii orientali. După essemplulu lui, 
Successrii sei acoperiră imperiulu cu uă nemarginită li- 
niiă de câi militare, pre care se pusesse din distanță în 
distanță, poste, unde erau tâte lucrurile necessarie pen- 

„tru rapiditatea, și securitatea călletoriei. 
Forkf;carea confiniloru, castre stative ; murulu lui A- 
drianu. — Imperiulu făcusse armatele permanenți pentru 
că uă forță mare militară eră spriginulu heappăratu allu 
despotismului; dar le utilisasse pentru că le trămiteă se 
appere confinii în contra barbariloru. D6uedeci și trei de 
legiuni înşirate mai multu de a lungulu Renului, Dunarii 
și Fufratelui, se stabiliră în castramente ce deveniră pu- 
cinu câte pucinu cetâți importanţi. 

In Asia avă la Osroena, de a lungulu Eufratelui și în 
Arabia “Petr6să, în Africa, la Tripolitana şi in vechia ţârră a 
Numidiloru și a Mauriloru, uă liniă de posturi fortifica- , 
te, ca se veghiede assupra barbariloru şi se conţină pre 
nomadi. Câte nă dată în locu de întâriri se edifică unu 
muru, ca alu lui Adrianu în Britania, și ca 'acella în- 
ceputu de Drusu, și care se înălță între Renu şi Dunăre. 

Aceste precauţiuni erau necessare, că-ci, în allu III-lea 
seclu, Germanii luasseră uă posițiune ammenințătâre, se 
formasseră ' dâue confederaţiuni nude, a Franciloru, cari 
attacară fâră întrerumpere posturile de la Renulu de gio- 
su, şi a Alamaniloru, cari voru ameninţă pre celle de la 
Renulu de susu și din Reţia. Infine, la mi6dănâpte spre 
appusu se arătau Sassonii, la resăritu, Gotii venisseră 
degis la Dunariă. 

Autoritatea absoluta a principelui. — In &ntrulu impe- 
riului se stersesseră din ce în ce mai multu ultimele res- 
turi alle formeloru republicane. Nu mai erau desbatteri
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publice. Senatulu totu mai subsisteâ; dar Adrianu a 

transferitu puterile lui la consiliulu seu (consistorium prin- 
cipis), care trată în secrețu tote afacerile importanți ; 
şi jurisconsulții au şi dechiăratu că voinţa principelui a- 
veâ se fiă legea. In acest modu se constituisse despotismulu 

cellu mai absolutu în affacerile civili, politice și religi6se. 
Pretorianii, donativum, prefectulu pretoriului. — Aces- 

tu despotismu se basă pre legiuni, mai allessu pre pre- 
toriani, cari, sciindusse necessari, pretindeau ali se plăti ' 

protecţiunea, loru printr'unu donativum şi gratificațiuni re- 
peţite, adesea chiaru resturnau unu imperatoru pentru 
motivele celle mai ușuri, și vindeau successiunea lui. 
Capulu loru, prefectulu pretoriului, devenisse a dțua per- 
sână în imperiu. Cu pretorianii, despotismulu se appără; 
cu denunţiatorii şi accusațiunile de maiestate, attacă. 

Successiunea imperiului. — Successiunea la puterea im- 
periale n'aveă altă regulă ci numai voința principelui , 
şi mai allessu capriciele soldaţiloru, allu cârora assen- 
timentu căută se lu cumpere mâi nainte. Confirmarea 
noului ailessu de senatu, eră uă formalitate vană. 

Senatulu. — Situaţiunea senatului erâ forte incertă. Sub. 
unii principi, păreâ că este âncă marele consiliu repre- 
sentativu allu imperiului întregu; sub alţii, nu eră de 
locu consultatu. Aceste alternative de putere şi de debli- 
tate brobau că este foră putere reale, 

Poporulu — Câtu despre poporulu romanu, nu mai este 
vorbă ci numai. ca prin memoriă: nu se mai ținu comiţie, 
şi vocea sea se aude abia la circu sau în timpu de f6- 
mete, reclamaţiuni rare şi pururea forte modeste: Panem 
et Circensem ! Şi, fiiendu că imperatorulu întracestu 
puntu este domnu bunu, poporulu care lu vede umilindu 
pre vehii. sei appăsători şi flatându capriciele sâle, lu 
aplaudă și lu amâ: plânse lungu timpu pre Nerone. 

Orgunisarea Judiciara. — Imperatorulu, jude supremu,
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recepeă appelurile în ultiniă instanță. Judicia publica 
Srau de ordinaru judecate în senatu, ess&cutoriulu înal- 
teloru lucrâri imperiali. Pretorii şi prefectulu cetăţii, 
assistaţi de judecători luaţi dintre senatori, căllări și 
poporu, decideau în materiă civile. 

Organisarea financiara. — Este preste putinţă a face 
unu cadru essactu de veniturile şi spesele imperiului. 
Pâte că incassârile se ridicau la: 400 de miliuni, foră 

veniturile estraordinare alle legateloru şi confiscâriloru. 
Dar fiendu că averea Romaniloru nu erâ mai bine res- 
pectată de câtu libertatea şi drepturile loru politice, 
imperatorii îmmulțisă şi crescură pucinu câte puinu 
impositele. 'Tributurile provincieloru, capitațiunea în mo- 
netă și în natură, grâulu, vinulu, oleiulu și victualile 
date la armate şi la funcţionari, cari se duceau cu uă 
numer6să coortă în provinciele ce li se incredință, fură 
crescute saii micşiorate după cumu erâ de bunu sau 
râu principele care domniă. Ce sume mari nu consumau 
nebunele risipe alle lui Nerone, Viteliu şi Elagabal! Unu 
impositu pr6 productivu erâ cellu de d6oe-qeci la unu 

_centu ăsupra ereditâţiloru, care se puneâ numai pre 

cetăţenii romani; ca, se lu facă a da mai multu, Cara- 
calla va, da dreptulu de cetate la toţi provinciali și va 

cere pînă la a decea parte din successiuni. 

Legiunile. — Aftară de celle dece coorte de pretoriani, 

şi de soldaţii germani cari formau guarda sea, particu- 
lară, Augustu aveâ 23 sau 25 de legiuni; sub Traianu 
erău 30; 32 sub Severu, fiiă-care de 6100 de pedestri 
şi 626 d căllari. Fiă-care legiune ducesă după sine 10 

machine de vesbellu grâsse (onagri) şi 55 de celle mici 
puse pre cără (carvoballistae), cari aruncau săgeți şi 

pietri. 

Italia şi provinciele vechie nu mai voiau se facă ser- 

vițiulu militaru și armata abiâ eră romană. Legiunile
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se recrutau din Iliria, Tracia şi din provinciele măr- 
ginare şi de giumetate barbare. Germanii erau în mare 
numeru, şi generalii, allu câtoru nume barbaru probă 
originea loru străină, devinu din di în di numeroşi. Sub 
Constantinu şi sub Teodosiu, căpeteniele şi soldaţii 
voru fi barbari. 

Statulu Romei. — Augustu împărţisse Roma în patru- 
spre-dece suburbie veghiate de șâpte coorte de custodi 
nopturni, şi combătusse passiunea pentru jocurile de 
gladiatori, pentru astrologi, divinatori, şi se adoperasse 
a reformă  moralile.. Dar aceste legi, reînnoite de unii 
dintre successorii sei, fură fâră putere, și Roma, segi- 
ulu despotismului, vedă îmmulțin duse desordinile şi cri- 
mele produsse de passiunile relle ce tirania desvoltă 
în giurulu seu. 

Industria si comereiu. — Unu comereiu pr€ considera,- 
bile uniâ miile de cetâţi semănate de la marginile Ocea- 
nului pînă la rîpele Eufratului. Caravânele adduceau, 
din Asia centrale, tapetele Babilonei celle cu mii de 
colori, vasele murrine alle Parţianei, Caramaniei unulu 
singuru din elle erâ stimatu une ori 300 de talanți; apoi 
oțelulu, blănăriele, setăriele Persiei și Sericiei, și seta 
de gogoși care se lucră în fabricele Alssandriei şi alle 
cetâţiloru Greciei, de unde se cumperă c'uă mesură, egale în greutate cu a aurului. Vase de commereiu se aruncau 
pre oceanulu atlanticu în călletorie supuse la tâte periclele; 
flote întregi mergeau se caute pre câstele Africei, alle Ara- biei şi alle Indiei petri preţiGse, ţesturi de brâscâ, ivoriu, pândă, ebenu, aromate, lemne preţise, perle din Taprobana, 
şi de la sînulu Persicu, de trei ori mai scumpe de câtu aurulu. Miu Ormu (Myos-Ormus) eră magasinulu princi- pale allu acestui commerciu. Dioscuria, numita mai târ- diu Sebastopole, pre câstele Colchideei, făceă commerciu mare cu sclavii şi serviă de tirgu popGrăloru stabilite



AT 
între. Caspia şi Marea Nâgră. Alessandria, Massilia, Ga- 
de, Bizanţulu, Antiochia, Palmira , Seleucia, şi insulele 
Nasu, Cos și Rodu, erau piațele principali de unde sco- 

teau Romani totu ce cereau necesitâţile şi lussuria loru. 
La Delu se făceâ cellu mai mare sboru de sclavi din 

totu imperiulu. Africa de mediă-a6pte (grâne, fructe și 

fiare selbatice), Ispania (lâne subțiri, miere, ceră), Bri- 

tania (cositoru), Gallia (pănură, vite, oliu, lucruri de feru 

de plumbu, și de cositoru), luau parte la acâstă nemăr- 

ginită mișicare de commerciu, prin produssele agricultu- 

rei şi alle industriei loru. Prin provinciele Dunării veniă 

chichlibarulu de la Baltica, din care uă singură bucată, 

tăiată în formă de figurină şi purtată ca talismanu, cos- 

tâ mai multu de câtu vi6ţa unui omu. Pontulu da pei 

şi pesce săratu; Egiptulu, papiru , sticlă, olăriă și inu; 

Grecia obiecte de arte şi ţessature supțiri; Tirulu, pur- 

pura sea, ce eră atâtu de scumpă, în câtu costă pînă la 

uă mie de drachme libra. Pre fiă-care annu, dice Pliniu, 

esse din imperiu uă mie de miliuni de sesterți (aprope 

d6ue cente și mai bine de miliuni de lei). 

Stricatiunea moralilorn. — Pacea are periclele s6le 

caşi resbellulu ; pr€ multă liniste, bună stare şi avuţiă 

foră credinţe curate sau cugetâri forţi, îmmâiă suffletele 

şi adducu stricățiune. Roma imperatoriloru nu este mai 

rea sub raportulu acesta de câtu Roma republicei ; dar 

desordinile, allu câroru teatru erau atunci ţermii Tibe- 

rului, trecusseră din locu în locu şi agiunsesseră prin 

tote cetâţile celle mari cari se puneau se copiede capi- 

tala. In deşertu Augustu şi unii din imperatorii urmă- 

tori combătusseră rânlu prin legi; mai bine erau ascul- 

taţi alţii, Caligula, Nerone, Viteliu, Comodu, Elagabale 

Şi imperatricele Messalina, Agrippina ; Sabina, cari pre- 

dicau, prin essemplulu loru, immoralitatea şi cea mai scan-. 

dal6să depravaţiune. A satisface uă simțualitate, câte uă
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dată odi6să pentru pr6 multa, sa, rafinare, păreâ că este 
siogurulu scopu allu vieței; Apiciu și facă sub Augustu 
celebritate, descoperindu modulu cumu se pâtă ciieva 
mâncă mereu. Petroniu , în opera sea intitulată Ospă- 
fiulu ui Trimalcione a deserissu acellu lussu allu me- 
sei, singura arte în care Romanii de atunci agiunsesseră 
la perfecţiune. 

Moralile erau infame și crunte. Serbătorile celle mari 
pentru poporu erau acellea în cari şerpuiă, sângele în 
ainfiteatru. Insuși Titu dă lupte de acestea în circu , Și 
Traianu, după cellu de allu doilea triumfu dacicu, scâse 
pre amfiteatru dece mii de luptători. Omeni sau fiare 
selbatice se înjunghiară intre ei unu centu douedeci şi trei 
de dille. După terminarea acestoru jocuri sânger6se, 
dau fuga, lă teatru ca se v6dă pre danțători şi pre mimi. 
Spectacle impure după spectacle de mârte; şi, pentru 
cei mai aspri în morali, scâle de retori cari resunau de 
declamaţiuni vane și seci ; 6ecă înveţătura și educaţiu- 
nea publică ce se da poporului romanu. Câte-va essem- 
ple de câragiu, de fidelitate de eroismu, date de copii, de 
femeile și de sclavii celloru proscrişsi, ca Epicaridea şi A- 
ria, câte-va morţi stoice furmâse, ca a lui Trasea, arătă, 
din fericire, că virtutea, și demnitatea, umană nu se stinsesseră cu totulu. | 

Caracterulu literaturei sub imperiu. — Organisarea u- 
nui gubernu monarchicu , formarea, unei curți urmă se aibă rea influință asupra literaturei. Fa se despărți de poporu ca se vieţuiâscă în palaţulu principelui şi în casa celloru mari, departe de inspiraţiunile celle forți şi ori- ginali ce ar fi aflatu în mulțime; dar unde rai erâ a- cuinu unu poporu romanu ? | 

Cu unu gubernu ipocritu, cu uă religiune ce se riiși- nă de sine însăși, cu unu poporu degradatu și cu uă 5d- cietate f6ră nici uă ideă gener6să, ce puteă deveni li-
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teratura ? Ceea ce şi fă: ingeni6să, afectată, și mai al- 

lSsu declamatre. Idea și passiunea lipsiau, totă luarea- 
a-minte se puse asupra formei. Şi ce au făcutu Seneca, 
Lucanu, Tacitu, Pliniu-cellu-June în Panegiriculu seu ? 

Toţi au declamatu, unulu singuru cu geniu. De cându 

Augustu a pacificatu pînă şi elocința, retorica, adică e- 

fectulu studiatu, a inlocatu passiunea, şi tonulu forţatu, 

pre cellu naturalu. | , 

Intuă depărtare aşa de mare de vița reale, litera- 

tura romană: nu pute vieţui multn : in adevăru de uă 

dată cu etatea, Antoniniloru, mai că mâre și ea. Deca- 
dinţa se arată mai ântâiu în limbă. Grecii diceau; «Lim- 

ba este cași viâța Gmeniloru.» Formâsa idiomă a lui Ci- 

cerone și a lui Virgiliu se desformă suptu acelleași in- 

fluinţe ce apăsau geniulu romanu. Limba grâcă, se fă- 

cusse limba, societâţii și a curţii; Adrianu, atâtu erâ de 

grecu, în câtu pronunţă într'unu modu ridiculu limba la- 

tină, şi totu în limba grâcă propune Plutarchu la Ro- 

ma, totu în limba gr6că scriă Marcu Aureliu cugetările 

s6le. Acesti străini, veniți în capitale de prin tote un- 

ghiurile imperiului, addusseră, espressiuni, frase, întorsu- 

re nude. Ancă diu timpulu lui Augustu, Asiniu Pollione, 

Mecenate luasseră sub protecţiunea loru acelle importa- 

țiuni străine. ce desfigurau vechia idiomă a Laţiului. A- 

poi şi ea însăși, întindânduse prin tâte provinciele din 

appusu, caută se facă mari concessiuni usanţeloru na- 

ţionali. Vechia, simplicitate, naturalulu se perdură. Sti- 

lulu poeşiei deveni stilu de prosă; începură se caute es- 

pressiuni neusitate, singulare, şi de aci vesultă uă lim- 

bi pompâsă care făceă unu contrastu mare cu vulga- 

Titătea ideiloru şi a sentimenteloru ce aveâ se esprime, 

Cându nu €râ vorbită de Tacitu. N 

Mişicărea, literară incetasse, decadinţa erâ, irrevocabile, 
? . 

Ancă de acumu poesia epică a muritu, diversele genuri
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sz 

lirice se stingu unulu după altulu, istoria este mai nu- 
mai biografiă, şi atâtu în poesiă câtu şi în prosă, abiă 
putemu dă preste câte-va nume obscure. Ca se aflâmu 
unu poetu de ce-va valdre, cată se mergemu pînă la Ne- 
mesianu, care vieţuiă sub Numerianu. Pentru prosă, a- 
fiâmu pre retorulu Frontone (suptu Antoninu), pre care 
unii cutegdară a lu compară, cu Cicerone; apoi Justiuu, abre- 
viatorulu lui Trogu Pompeiu (sub Marcu Aureliu). Dacă 
istoria este neglâssă , romanulu se arată, cu strălucire 
sub pâna lui Apuleu, și jurisprudinţa, se ridică la mare 
înălțime cu Papinianu, Paulu Gaiu şi Ulpianu. Acesti 
mari legisti prepară, prin operile loru, gloria, jurispru- 
dinţei romane, care fandă, dreptulu pre aceste trei ba- 
se: a vieţui onestu, a nu face reu nimenui, a da fiă-cui ce 
este allu seu (/oneste vivere, neminem lacdere , suum 
cuique tribuere). Se numimu și pre Aulu-Geliu care a 
lăssatu preţi6se înveţăminte în cartea Nopțile attice. 

Imperiulu, adică, ammesteculu totoru vițeloru şi alu 
totoru culteloru, produsse în spirite unu scuturământu 
singularu. Rațiunea întunecată lăssasse loculu imaginaţiu- 
nii, Spiritulu de essaminare, credulitâţii , şi superstiţio- 
sulu Resăritu, revărsânduse preste Appusu, redusesse fi- 
losofia, la teurgiă, medicina la, magiă, astronomia şi ma=- 
tematicele la astrologiă. Cu tâte acestea, Gallienu încer- 
câ se întârcă medicina „a observare ; Epictetu și Marcu Aureliu, filosofia, la morală; Ptolomeu, astronomia la uă sistemă sciinţifică. ” 
Momumentele măririi romane. — In primulu rându allu monumenteloru mâririi romane, caută se punemu 

câile ce făcusse acestu poporu prin totu imperiulu, şi din cari mii de urme subsistu âncă. In arți, propriu disse,; decadința, în Secl. II, nu eră aşa de pronunţată ca a literiloru; elle dederă uă ultimă, lumină, sub Adrianu, dar 26ră nobleţă şi foră simplicitate. Cu tâte acestea sub



principii Flavii şi Antoninii, Roma şi cetăţile celle mari 

alle imperiului se decorară cu numerâse monumente și se 

umplură de statue, addusse din Grecia sau copiate, adică 

inspirate de capetele sâle de operă, şi cari, reaflate mai târ- 

diu, au reînnoitu artea modernă. Se citâmu columnele 

lui Traianu şi alle lui Antoniu, termele lui Titu, unde 

s'a descoperitu Laocoonele, arcurile lui Traianu, la An- 

cona, şi la Beneventu, arinele de la Nemausu, punțile 

preste Dunare, Gardu (Pardo), Alcantara (Norba Cae- 

sarea) şi Merida (Emârita Aagusta), templulu lui Juoe 

Olimpiculu la, Atena, terminatu de Adrianu la șepte se- 

cle după ce Pisistrate i pusesse fundamentele; apoi ma- 

vea vilă a acelluiaşi principe la Tibur (Zivolk astădi), 

unde ellu voi se aibă tâte câte admirasse în călletorie- 

le sâle. Se adăugimu statuele lui Antinou, alle impera- 

toriloru, busturile medaliele, și se memorâmu și locuin- 

țele particulare, spre a căroru decorare tâte arţile erau 

chiemate. Căci nu mai eră între cei mari altă emula- 

ţiune de câtu a lussuriei, şi avuţiele loru se duceau pre 

costume de setă şi de purpură, pre mobili preţiose, pre 

curiositâţi costătre, pre construcţiuni splendide ; spese 

nefolositâre în timpurile cându Romanii și făceau viţa 

în foru şi în câmpulu lui Marte, sau într'uă villă rustică. 

Crestinismulu, filosofia şi chiaru superstițiunile orien- 

tali băteau tâte împreună religiunea cea, vechiă, și-acs- 

ta, cădându târră cu sine artea care se mărisse la um- 

bra, ei. Artistii agiungeau a fi rari și uitau secretele mă- 

estriei loru. 'Turburârile cari au se urmede, incursele bar- 

bariloru şi scăpătăţiunea universale voru termină, ruina, 

sea. Din acestă decadință va esși uă arte nu6ă, bizan- 

tina, uă, specqiă de trecere de la artea, vechiă, care căută, 

formosulu pentru fosma însăși, la artea crestină, care 

se va, servi cu forma numai se esprimă idea, și ideare- 

ligi6să. - 
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XXVI 

IMPERATORII STRAINI DE ORIGINE. — 

DIOCLETIANU, 

SEPTIMIU SEVERU. 

Pertinace, prefectulu cetâţii, allessu imperatoru de uc- 
cisorii lui Comodu, fă recunoscutu de Senatu Şi recepă, 
la I-iu Ianuariu 193, jurământulu pretorianiloru; dar vo- 
indu se întroducă ordinea în Statu și în finanţe, solda- 
ţii se nemulțiămiră; ei veniră de lu înjunghiară chiaru 
în palaţulu seu (28 Martiu). 

Atunci începură nisce scene fără nume și, din fericire, 
foră essemplu. Soldățimea, puse imperiulu in vîndare prin 
licitaţiune; doi licitatori se presintară, cari se întrecură 
între dinșii în promissiuni, şi așa monarchia lui Augustu 
fă adjudicată betrânului consularu Didiu Iulianu, cu pre- 
țiu de ș6se mii doue cente cinci-deci de drachme pen- 
tru fiă-care soldatu. Terminânduse vîndarea, pretorianii 
condusseră în ordine de bataiă pre Didiu la palaţu ; Se- 
natulu confirmă pre cellu allessu de soldaţi. Didiu pro- 
misesse mai multu de câtu pute se împlinâscă, şi cre- 
ditorii supperaţi pre neînțeleptulu loru debitoru, Paru fi 
resturnatu ei înşii, dacă nu le aru f apucatu înainte le- 
giunile de la terminii imperiului: voiră, şi elle, se dis- 
puiă de tronu. Legiunile din Britania prochiămară pre 
commandantele loru Albinu ; cele din Siria, pre Pes- 
ceniă Negru; celle din Iliria, pre Africanulu Septimiu 
Severu. Acesta, erâ cellu mai appri&pe de Romă, şi se 
puse pre calle; Senatulu încora; giatu de appropiarea sea, dechiărâ pre Didiu de inemicu publicu, puse de lu uc-
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ciseră, pedepsi pre uccissorii lui Pertinace şi recunosc 

pre Septimiu Severu de imperatoru. 

Severu începă se desființede pre pretoriani. Din ne- 

fericire, în locu se desființede de totu acestu corpu tur- 

burătoru, se mulţiămi de a-lu schimbă; ba âncă, lu făcu 

și mai numerosu. Ellu bate mai ântâiu la Cizicu, la Ni- 

cea, în Frigia, şi la Isusu pre Nigru care fi uccisu la 

Antiochia în momentulu cându voiâ se fugă la Parţi (194). 

Albinu, care a luatu titlulu de Augustu, făcu lOngă Lug- 

dunu, la 19 Februariu 197, uă luptă sângerâsă ; ellu fă 

bătutu şi uccisu. Lugdunulu, care i i deschisesse porțile, 

în predatu şi datu fiacăriloru. Cându Severu- trămise la 

Senatu capulu lui Albinu, i adressâ uă scris6re amenin- 

țătore ; întorcânduse la Roma, essercitâ celle mai înfig= 

rătâre crudimi. Patru-deci şi una de familie senatoriali 

periră de securea carneficelui. 

Ca se arunce ce-va gloriă preste aceste crudimi, se 

duce: contra Parţiloru, cari se federasseră cu Nigru, şi 

occupă Ctesifontele şi Seleucia. La înturnarea lui, com-- 

mandă a cincia persecuțiune în contra crestiniloru, cu. 

t6te apologiele elocinți alle lui Tertulianu şi alle lui Mi-- 

nuciu Felice. Consiliarulu primaru allu totoru acestoru 

crudimi erâ ministrulu seu Plauţianu, care fiându accu- 

satu ca conspiratoru de Basianu Caracala, fiiulu cellu 

mare allu imperatorului (293), câruia i dedesse pre fiia 

sea, fă uccisu şi înlocatu de jurisconsultulu Papinianu.. 

Severu administră finanţele cu ec:onomiă; la mârtea sea. 

se aflară în grânarele Romei bucate pentru şepte anni. 

“Mulţiămiţi pre soldaţi, dices, ellu fiiloru sei, Şi se nu 

mai aveţi nici uă t6mă. Cu dinzii veți respinge pre bar- 

bari şi veţi ţin€ în frâu poporulu.» Disciplina militară 

fa mânţinută cu severitate ; dar ellu aâ soldațiloru pri-- 

vilegie, adăugire de soldu şi distincţiuni. După câţi-va 

anni de repaosu, Severu fă chiămatu în Britania de uă
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resc6llă, care fă împăcată foră multă greutate. Petrunse 
apoi forte departe în munții Caledoniloru ; dar, atacatu 
neîncetatu, și faticatu de aceste lupte, cari lu custară 
pînă la cinci-deci mii de Gmeni, atunci -adoptâ politica 
lui Antoninu ; construi unu muru de la uă margine pînă, 
la alta, pre linia, trassă de Agricola. 

In timpulu acestei espedițiuni fusesse totu morbosu ; 
fiiu-seu Basianu, numitu Caracala, după numele unui vest- 
mântu gallicu ce-i plăceâ se pârte, totuşi nu pută se 
astepte apropiatulu seu finitu şi se încercă a lu uccide. 
Din momeutulu acella imperatorulu se făcă mai reu. Ellu 
şi dede suffletulu, dicându: «Am fostu totulu, și totulu 
este nimicu.» Ultima sea ordine câtre militari fusesse 
laboremus (se lucrâmu) ! Lăssâ, doi fiii, Caracala şi Geta, 
(211). 

ALESSANDRU SEVERU 

Cei doi fraţi, cari turburasseră palaţulu prin cerţile 
loru, se înturnară curându la Roma; voiră se împarță imperiulu, dar Iulia Dâmna, mama loru, se oppuse. Preste puţinu, Caracala înjunghiâ pre fratele seu în bracele ma- "mei loru. Papiniauu, care nu voi se facă uă apologiă pu- blică a fratuccidului, fă ommoritu, şi una cu dînsulu pe- riră doue-deci de mii de părtinitori de ai lui Geta. Ca- racala se purtă cu crudime cu t6te provinciele, şi mai cu s6mă cu Alessandria, unde, ca se Şi resbune, de nisce epigramate, ce lu numiau allu doilea Edipu, comman- dă unu măcellu spăimântătoru asupra poporului ne- armatu. In Dacia bătă pre Goţi, cari încursesseră acestă, provinciă şi fund, cetatea, Caracalu. Ca se se decorede cu numele de Particu, făcă câte-va depredâri în Meso- potania. Ellu fă uceisu, la Cara, de unu centurione care şi resbunâ, de uă insultă (217).
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Armata allesse pre prefectulu custodiloru Macrinu, 
care, după uă sângerâsă, bătăliă în Mesopotamia, cum- 
perâ pacea cu cincideci de miliuni de denari; dar me- 
surile celle aspre ce luâ pentru restabilirea, disciplinei, 

i iastrăinară spiritele. Soldaţii, resvertiţi în castrele loru, 
prochiămară pre junele şi formosulu pontefice de la E- 
mesu, Basianu. Macrinu, învinsu, fă uccisu (în Iuniu 218) 

la Chalcedonia. 
- Basianu, cunoscutu mai multu sub numele deului sirianu 

Elagabal, allu cui preotu erâ, addusse pre tronulu impe- 
riale passiunile celle mai ruşin6se alle Resăritului, vo- 

luptâţile celle mai impure, lussuria cea, mai nebună, și uă, 
depravare de care sar fi ruşinatu însuşi Nerone. Și com- 
puse unu Senatu de femei, și, după essemplulu regelui 

cellui mare, voi se fiă adoratu. Palaţulu seu erâ presăra- 

tu cu pulbere de auru și de argintu, şi âmple alesteele . 

cu apă de rosă ca sese scalde. Chiaru soldaţii avură în- 

dată orrâre de acestu imperatoru, moustru de affemeiare, 

care se investiă femeisce. Ei lu omorâră la 11 marte în 

299 împreună cu mamă-sea Soeme, şi salutară impera- 

toru pre vărulu seu Alessandru, în etate de patru-spre- 

dece anni, care remase sub direcţiunea bunicăi Moesa şi 

mamei s6le Mamea. 

Celle d6ue împeratrici se puseră se desv6lte în junele 

principe virtuțile depuse de natură; i dederă de ministri 

pre jurisconsulții Paulu şi Ulpiănu. și pre istoriculu Dio- 

ne Cassiu, și i formară unu consiliu de doispedece senatori. 

Imperiulu avă se se bucure mulţi anni lini sub regnulu aces- 

tui principe, care sâpasse pre frontispiciulu palațului seu 

aceste cuvinte, fundamentulu moralii sociali: « Fă altora 

ceea ce voiesci ca, şi ei se ţi facă ţie.» Dar nimicu nu 

pnteâ se ţină pre soldaţi în disciplină, Intr'uă di ei în- 
junghiară, în fagia sea, pre prefectulu loru. 

Ruina regatului Parţiloru şi fundarea unui nou imperiu
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de Sassanidulu Artassarse, la 226, occasionară unu res- 
bellu la Eufrate; pentru că noulu monarchu, care da 6răși 
munteniloru Persideei domnia, ce le o rapisseră Parţii, se 
dices că descinde âin viţa, vechiloru regi, şi pretinse tote 
provinciele ce avusse uă dată Dariu. Alessandru respun- 
se atacându pre Persi; espedițiunea, pare se nu fiă fostu 
pre fericită. Scirea de uă invasiune a Germaniloru în Ga- 
llia şi în Iliria, precipită înturmarea lui Alessandru. Ellu 
se dusse la Renu, unde fă uccisu întruă sedițiune mi- 
litară, (235). 

ANARCHIA MILITARA DER TA MASSIMINU PINA LA GAILLIENU. 

Massimu, pre care soldaţii In prochiămară,-erâ unu Tra- 
cu, Gotu de origine, care în juneţia sea, fusesse păstoru 
do oui; erâ unu gigante înaltu de şepte picidre, care mâ- 
ncă, intr'uă i, patru-deci de libre de carne, şi beâ uă am- 
foră de vinu. Acestu barbaru, care nu cutedă se vină ni- 
ci măcaru uă dată la Roma, se purtâ cu imperiulu ea, cu uă ț6ră cucerită, depredându templele și cetâţile şi ba- tându monetă cu aurulu deiiloru loru. Tâtă lumea se des- gustă în dâtă de ellu. Proconsulele din Africa, Gordianu I, și fiiulu seu Gordianu II, cari se credeau descendinţi din Grachi și din Trajanu, fură, în contra rugăminteloru loru, prochiămaţi imperatori în acestă provinciă, Sena- tulu i reeunoscă, și, cându aceia fură bătuţi, broehiămâă însuși pre Pupienu şi pre Albinu. Poporulu ceri se fiă dechiărătu Cesare unu fiu allu junelui Gordianu. Câtu despre Massiminu, ellu fă înjungchiatu una cu fiiu- seu (238) în facia Acilleei, pre care uă băteâ. Dar în- dată cei doi imperatori aj Senatului fură macelliţi în pa- laţulu loru. Pretorianii dechierară, atunci pre Gordianu UI singuru capu allu imperiului. Eră numai de trei-spre- dece anni; Misteu, preceptorulu şi socrulu seu, gubernă
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în numele imperatorului cu înţellepţiuna. Mârtea sea fă- 
că se se înalțe la gradulu de prefectu allu pretorului 
Arabulu Filippu, care uccise pre imperatorulu, şi î luă 1o- 
culu (Februar). 

Sub Gordianu se audi pentru prima 6ră vorbinduse 
de Franci. Eiformasseră uă confederațiune de triburi ger- 
manice la Renulu de giosu, precumu se făcusse şi a 
Alemaniloru la Renulu de susu. Acestia ammeninţau ne- 
încetatu Reţia, câte-uă-dată chiaru Italia şi Gallia. Cei 
diîntâiu încurseră îndată provinciele de la mâgă-n6pte. 

La cea-l-altă estrimitate a Germaniei, Gotii se lăssas- 
seră puginu câte pucinu din Scandivania şi agiunsesse- 
ră la Dunărea de giosu şi la marea Negră. De uă cam- 

dată ei erau veciinii cei mai periculoși ai imperiului. 
După cinci anni, soldaţii credură că Filippu domnisse 

destulu, și din tote pârţile errupseră revoltele. Totu atunci 

Gotii trecură Dunărea, şi senatorulu Deciu, care fă trămisu 

în contra loru, se prochiămă imperatoru de soldaţi. Uă 
bătăliă se dede lângă Verona (Septemb. 249), Filippu 
fă ucisu. Linistea în care se află biserica sub domnia 
sea, a făcutu, foră cuvintu, se se trâgă că ellu erâ 

crestinu. 

Deciu, din contra,i persecută cu crudelitate. Ellu domni 
numai doi anni, şi peri întruă mare bătăliă cu Gotii, 

în Nesia (951). 
Armata, recunoscă pre unulu din capii ei, pre Gallu, 

care promise barbariloru unu tributu annuale. Cu acâsta 

i chiămă se viiă mai dessu. Emilanu, i bate şi luâ pur- 
pura. Gallu, merge în contră-i, cându se uccise de sol-" 

daţii sei (253); Emilianu mai viețui patru luni și avu 

aceeaşi sârte. Valerianu, salutatu imperatoru, numi Ce- 

sare pre fiiu-seu Gallienu, și se adoperă, în totu modulu 

de a întimpinâ căderea neappărată a imperiului ammenin- 

ţatu de tâte pârţile de câtre barbari. Ellu făcii uă espe-
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diţiune, la 258, contra Persiloru, recuperă Antiochia, 

şi pătrunse în Mesopotamia. Dar, lângă Edessa, îă bă- 

tutu şi prinsu (260) de regele Sapore, care lu ţină în 

prinsre pînă la mârte, şi lu batujocori într'unu modu 
infame. Sapore intrâ 6răşi în Antiochia. Dar Balista, 
prefectulu pretoriului, lu constrînse de a trece inderâtu 

Eutratele. Ellu fă agiutatu de Arabulu Odenatu, care, fiân- 

du destulu de putinte, pretinse și fă recunoscutu Augustu 

de câtre însuşi Gallienu, la 264. Palmira capitalea, sea, 
situată întruă oase depărtată de trei qille de Eufrate, 
devenisse prin nemărginitulu seu commerciu avută şi pu- 
tinte. Ruinele celle măreție probâdă şi astădi mărimea 

ei trecută. i 
De la captivitatea părintelui seu, Gallienu gubernă, 

singuru în decursu de optu anni, luptâudu-se foră pre- 
getu în contra usurpatoriloru, barbariloru şi calamitâţi- 
loru de t6tă spegia cari veniră de cădură de uă dată 
assupra imperiului. Acâsta e epocha numită a celioru 
trei-deci de tirani. In realitate fură numai nou&-spre- 
dece sau douedeci. . Cei mai însemnători sunt: Mar- 
cianu în Siria, Ingenu în Mesia, Memore, Celsu în Africa; 
unu vechiu capu de pirați, Lrebillianu, în Isauria; procon- 

suleie Valente în Achaia; Pisone în Tessalia; Saturninu, 

care diceă soldațiloru sei;« Fraţiloru, perdeţi unu gene- 
ralu bunu şi faceţi unu imperatoru miserabile». L/uc- 
ciseră, din causa severitâţii lui; apoi Emilianu, prochimatu 

în Alessandria, şi pre care lu sugrumară în carcere; 

Balista, care fă înjunghiatu de Odenatu ca unu trădâ- 

-toru. Acestu principe vaiinte, care scăpă Răsăritulu 
cându de Perși, cându de Goti, cari desbărcasseră 
în Asia Minoră, îi și ellu uccissu de unu nepotu allu 
seu, la, 267. Zenobia, femeea, lui, puse de omoriră pre 
uccisoru, și eredită puterea sogiului ei. Gallia fă patru- 
spre-dece anni independinte subt Postumu, Lollianu,
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Victorinu, Mariu şi Tetricu, adică mai pînă la finitulu 

domniei lui Aurelianu. 
La aceste desordini înfricoşate se mai adauseră și 

invasiunile barbariloru. Gotii, Erulii occupaseră Dacia şi 
dejredau Mesia, Macedonia şi Asia Minră. Unulă dintre 
Goti voiă se dâe focu bibliotecei din Atena, altulu lu 

reţuni:«Se lăsâmu, gisse ellu, inemiciloru nostri aceste 
cârţi cari i detragu de la amârea armeloru. » Cu tâte 
acestea Atenianii, subt conducerea istoricului Dessipu, 

avură ondrea de a bate pre acesti lotri. ! 
- 

CLAUDIU II, AURELIANU, ZENOBIA 

Gai.:”nu fusesse plagatu de mârte de nisce trădători la, 
încongiuarea Milanului; in ultimulu seu momentu allesse 

de successoru unu Dalmatu, pre Claudiu, care eră atunci 

cellu mai renumitu generalu allu imperiului, şi care abbiă 
avă timpu se se rap6dă în Macedonia şi se dâe pe- 

ptu cu trei cente de mii de Goti. 1 bate lOngă Naissu, 

şi muri apoi de pestilență, la 270. Aurelianu i luă lo- 

culu. Ellu avă mai ântâiu se respingă uă invasiune a 

Alamaniloru, cari petrunseră prin Reţia pînă la Placen- 

ţia. unde bătură de stinseră uă armată romană, şi apoi 

inaintară pînă la ţermii Adriaticei. In Roma spaima eră 

mare. Senatulu consultă cărţile sibilline, și, după respunsu- 

rile loru, se sacrificară victime umane. Uă victoriă ce 

repurtară Romanii, la Metauru, mântui Italia. Periclulu 

ce ammenință Roma, îndemnă pre imperatorulu s'0 în- 

cingă unu muru tare. 

Aurelianu nu fă totu atâtu de ferice în contra Goti- 

loru; încheiându unu tractatu cu ei, ellu le lăssâ Dacia, 

de unde stramută uă mare parte din locuitori, şi ă sta- 

bili în Moesia şi în Dardania, pînă la munţii Traciei și 

ai Macedoniei și între riurile Margu şi Escamu. Totuţi- 

-
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nutulu acesta se numi de atunci Dacia cea nucă sau 

Dacia Îmi Aurehanu, spre distincţiunea de cea l-altă Da- 
ciă sau Dacia lui Traianu. Dacia lui Aurelianu se îm- 
părți în d6ue pârţi: I-iu Dacia rîpenă, cea de pre lângă 
ripa dreptă a Dunării, avându Rafiaria (Arefariu) de 
cetate principale sau reşedinţă a consularului care o gu- 
bernă; II-lea Dacia mediterană, spre mâdădi de cea ri- 
până pînă la muuţii Macedoniei, cu capitalea Sardica 
(Triadiţia), unde reşedeă altu consularu (274). Câtu pen- 
înu Dacia lui Traianu, acâsta de acum înainte va. fi mai 
multu în potestatea barbariloru. Cu t6te acestea, cea mai 
mare parte a celoniloru romani remaseră nemişicaţi în 
țârra unde petrecusseră 170 de anni. Jugulu barbariloru 
va agiunge, în epocha acâsta, a nu fiatâtu de spăitiân- 
tătoru pre câtu ave se fiiă preste pucinu regimele im- 
periale din causa neîncetateloru resturnăture, a, lipsei de 
ver ce securitate a vieţei şi a averii cetățeniloru, atâtu 
din affară câtu și din întru. Nu va trece multu Şi locui- 
torii din imperiu voru fugi la barbari, ca se aibe uăvi6- 
ță mai dulce. In adeveru, acestia, occupându acum Da- 
cia, nu numai că nu supperară pre vechii locuitori, dar 
âncă protectară cu armele munca, loru câmpenă contra 
altoru barbari, ca se şi pâtă avâ ei înșii nutrimentulu; 
că-ci la dinșii nimen€ nu arâ, nici nu puneâ mâna pre 
cornele aratrului, ci se dau numai la arme. 

Aurelianu, restabilindu pacea de partea acesta a im-. 
periului, trecă apoi în Resăritu (273) ca se bată pre 
Zenobia regina Palmirei, uă principâssă renumită, atâtu 
prin coragiulu câtu şi prin intelligința, ei cea rară, care 
cugetă se fundede unu imperiu mare resariteanu. Ellu i luâ, Siria, Egiptulu și uă parte din Asia Minoră, ce as- 
cultau de dinsa; apoi o bătă de a6ue ori, lângă Antio- 
chia. şi la Emezu, şi o încongiură, în capitalea, sea, unde 
se refugisse. Cându cetatea nu mai pută țin6, Zenobia
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fugi pre dromaderi spre Eufrate ; dar, fiendu prinsă, fă 

condussă la Aurelianu. Primulu șeu ministru, sofistulu 
Longinu, de la care ne a remasu unu tractatu despre 

sublimu, fiându prepussu că ar fi fostu autorulu unei 
scrissori insultătâre, trămisă de Zanobia lui Aurelianu, 

fă omoritu; imperatorulu ţină pre regina ca se servâs- 
că de ornamentu triumfului seu. In Appusu, Tetricu, care 

gubernă Gallia, Ispania şi Britania, prodede însuşi ar- 
mata sea şi trecă de partea lui Aurelianu. Tetricu fă 
numitu gubernataru allu Lucaniei, şi Zenobia se retras- 

se întruă formâsă villă în tesritoriulu Tiburelai. 
Scăpatu de îmbaraţele esterne, Aurelianu încercă de 

a restabili ordinea în administraţiune și disciplina în 
armate. Ca se occupe spiritulu cellu nestâmperatu allu 
legiuniloru, proiectâ și preparâ uă espedițiune în contra 
Persiloru; dar secretarulu seu Mnesteu, accusatu de ră- 

piri, şi temându-se de pedâpsă, puse de lu ommoriră 

(lanuariu 275). Soldaţii, rușinaţi că au lăssatu se li se 

uccidă, capulu loru, constrinseră senatulu dea allege unu 

imperatoru ; ellu numi pre bătrânulu Tacitu, care muri 
după șesse luni. 

PROBU 

“Soldaţii prochiămară atunci pre Probu, care merse în- 

dată în Gallia, unde încursesseră Alemanii. Ellu le luă 

ş6i-deci de oppide, trecă Renulu în urma loru, şi i fu- 

gări pînă dincolo de Neckeru. Germanii i dederă şei- 

spre-dece mii de resbellatori dintre junii loru, pre cari 

i pusse în ostirile sele, însă respândindu-i intre legiuni. 

In Iliria bătă pre Sarmaţi; în Tracia, pre Goti; in Asia 

Minoră, pre lotrii Isauriei și Pamfiliei; în Egiptu, pre Ble- 
mi, cari luasseră cetatea Coptu. Regele Persiloru, Narse, 

spăimântatu de successele lui, demandâ pacea. Inturnân-
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duse prin Tracia, ellu stabili pre territoriulu imperiului 
unu centu de mii de Bastarni, precumu stabilisse mai 
înainte summă de Germani, în Britania, şi de Franci, ln 
țermii Pontului-Eussinu.: | 

Probu eră paratu de a merge assupra Perșiloru cându 
lucrârile celle grelle ce împunâă, soldaţiloru, pre cari i 
pusesse se plantede viie, se scurgă bălți, etc., produsse- 
ră uă rescâlă în care ellu peri. A d6ua di soldaţii lu 
plânseră (282). Ei allesseră îndată pre Caru, prefectulu 
pretorianiloru, care dede titlulu de Cesari celloru doi fii 
ai sei, Carinu şi Numerianu. Cellu mai mare avi guber- 
nulu Appusului ; cellu mai june, după ce bătii pre Goti 
şi pre Sarmaţi, merse cu tatălu seu în Resăritu. Caru 
luă Seleucia şi Ctesifontele, dar- peri de trăsnetu sau de 
unu morbu (25 Decemvrie 283). Fii sei fură numai de- 
câtu recunoscuți imperatori; Numerianu properâ de a 
negoțiă cu Persii. Cându adduceă legiunile înapoi câtre 
Bosporu, fă uccisu de socru-seu Ariu Apru (284). Ar- 
mata prochiâmâ, după cinci dille, subt murii Chalcedo- 
niei, pre Dalmatulu Diocleţianu care înjunghiâ pre Apru 
cu mâna sea în faca armatei întregi. Carinu se încercâ 
se lu restârne, dar fă ommoritu întruă bătăliâ, lângă 
Margu, în Mesia (285). - 

Patru-deci şi unulu de imperatori se . învestisseră cu 
purpura; din acestu număru doue-deci și cinci fură uccișl, 
alți patru sau cinci perissră de mârte violinte sau de 
veninu. Cei-l-alţi, unu-spre-dece sau doi-spre-dece „Nu- 
mai, agiunseră într'unu modu naturale la termenulu 
vieţei loru. Ce probă îuvederată de rcua organisare a 
puterii supreme în imperiulu Romanu, unde imperato: ulu 
țineă loculu totoru instituţiuniloru Statului! 

DIOCLETIANU 
Diocleţianu şi împuse dupla sarcină de a, restabili or-
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dinea în întru, şi securitatea la confini. Pre cându se 

resculau terranii din Gallia (Bagaudes), de tirania gu- 

bernatoriloru acestei provincie, Alemanii treceau Dună- 

rea, şi devastau Reţia; piraţii sassoni depredau câstele. 

Bretaniei şi alle Galliei; Francii, în fine, mergeau pînă 

în Sicilia ca se devastede Siracusa, şi Carausiu, însăr- 

cinatu ca se combată încursiunile acestoru pirați, se 

peochiămă imperatoru în Bretania (286). Spăimântatu 

de acâstă situațiune critică, Diocleţianu și luă de collegu 

pre Valerianu Massimianu, unulu din vechii sei soci de 

ame (286), care luă supranumele de Ereule; Diocleţianu 

luă, înderetu de la Persi, în Resăritu, Mesopotamia; Mas- 

simianu. scose din Gallia pre Alamani, pre Franci şi pre - 

Burgundi. Cu tâte acestea ei fură nevoiţ. de a și mai 

allătură încă doi locotenenţi, pre Galleriu și pre Cons- 

tanțu Chloru. 

Impărţindu imperiulu , Diocleţianu ţină pre sema 

sea Resăritulu; Galleriu avi Tracia şi proviuciele de la 

Dunăre; Massimianu, Italia, Africa, şi însuleie ; Constanţu 

Gallia, Ispania cu Mauretania și Britania. Decretele date 

de fiă-care principe, erau valabili în provinciele collegi- 

loru sei. Diocleţiana remase capulu supremu allu statu- 

lui, şi, atâtu cu abilitatea câtu și cu spiritulu seu de 

conciliare, mânţină între dinşii concordia. 

Diocleţianu fî cellu dWântâiu dintre imperatorii romani 

care încongiură, tronulu cu tâtă pompa esternă, a curţi- 

loru asiatice; ellu şi pusse uă diademă, se învesti cu setă 

şi cu auru, şi pretinse de la toți câţi aveau permisiu- 

nea, de a se apropiă de dinsulu ca se adâre în genun- 

chi divinitatea și maiestatea imperiale. Ellu începeâ se 

stabilâscă acea 'ierarchiă credută necessară în gubernele 

monarchice, ca se puiă pre principe și pre statu în loculu 

cellu mai feritu de revoluţiunile casarmei, dar care sta- 

biliâ, totu de uă dată, şi acellu despotismu de curte, a-
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cellu gubernu de seraiu, cari uccidu Spiritulu publicu şi 
facu ca serviţiele addusse principelui se fiă considerate 
de uă ordine superire servițieloru făcute Statului. — Nisce resbelle fericite justificară allegerea lui Diocleţianu: 
Massimianu respinse pre Germani, trecă Renulu și sup- puse în Gallia pre ţerranii revoltați sub numele de 
Bagaudes. 

In Resăritu, Persii depărtasseră de pre tronulu Ar- meniei pre unu părtinitoru allu Romaniloru şi ammenin- 
țau Siria; Galleriu merse contra loru. Uă înfrângere ce sufferi fă reparată cu gloriă, și Narse, la: 297, cesse Mesopotamia, cinci provincie dincolo de Tigru, una cu suzeranitatea asupra Armeniei și Iberiei de la pâllele Caucasului. Acesta fă cellu mai gloriosu tractatu ce mai subscrisse imperiulu. Diocleţianu, ca se conserve aceste conciste făcă numerâse întăriri. La cea-l-altă estremi- tate a lumii romane , Constanţu , după ce a scosu pre Franci din Gallia și din Batavia, descinse în Brita- nia şi învinse, la 296, pre usurpatorulu Alectu, care ur- masse lui Carausiu. 
Restabilindu liniştea în tote pârţile, Diocleţianu, ca so țiiă, semănâ desbinarea între barbari; inarmă pre unii contra altora, Goti și Vandali, Gepidi și Burguugi; apoi puse se se repare tâte întăririle de la termini, se se construiască posturi nuoe ; şi în câţi-va anni imperiulu se vedă addussu întruă stare împuit6re. Aceste succese fură celebrate printr'unu triumfa pomposu, ultimulu pâte ce s'a mai vedutu la Roma, (303). 
Din nefericire, tote se schimbară preste pucinu Dio- cleţianu, care pedepsiâ cu mare asprime ver-ce refusu de suppunere Grbă, se lăssă a se înduplecă de Galleriu, 

sericei crestine. Unu incendiu ce se întîmplă în palaţulu imperiale, şi de care se âccusară, crestinii , duplicâ, mâ-
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nia sea; totu imperiulu, affară de provinciele unde dom- 
niă Constanțiu Chloru, resunâ de ţipetulu tortureloru. 

Cu puginu în urmă, Diocleţianu, desgustatu de pu- 
terea supremă, abdică tronulu, la l-iu Maiu 305, în Ni- 
comedia, reședința sea. Massimianu urmâ, foră voia sea 
acestu essemplu, şi totu în acea di depuse, la Milanu: 

diadema. Vechiulu capu allu lumii: romane se retrasse 
întruă magnifică villă ce înălțasse lngă Salona (Spala- 

tro), la câstele Dalmației, şi petreci betrâneţea sea in 

liniste, departe de strepătulu armeloru și de affaceri. In- 

teuă Qi, Massimianu lu îndemnă cu stăruință ca se se 

urce 6răşi pe tronu. «Cându ai ved6, îi respunse ellu, 
- formâsele legumi ce cultivu cu mâna mea, nu mi ai mai 

vorbi de atari fatice.» După optu anni muri aci, la 313. 
Se mai veg şi astă-di âncâ ruinele palaţului seu. 

Galleriu și Constanțiu luară titlulu de Augusti şi al- 
lesseră alți doi Cesari nuoi; pre Massiminu, care avi 

gubernulu Sirei și alllu Egiptului, şi pre Flaviu Severu, 
care avi Italia şi Africa. Constantinu successe şi ellu 
ndată părintelui seu Constanţu, cu titlulu de Cesare. 

XXVII 

CONSTANTINU. — TRIUMFULU CRESTI- 
NISMULUI. — TEODOSIU — ÎMPARTIREA 
DEFINITIVA A IMPERIULUI. — CADEREA 

IMPERIULUI DE APPUSU 

CONSTANTINU 

Roma supperată, vedânduse delăssată de nuoii impera- 
tori, salută cu titlulu de Augustu pre Massenţiu, fiiulu
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lui Massimianu (306); ellu luâ îndată pre părintele seu 
de collegu, așa în câtu imperiulu avă de uă dată ş6sse 
domni : pre cei doi Augusti, Galleriu şi Severu, pre cei 
doi Cesari, Constantinu şi Massiminu, și pre cei doi u- 
Surpatori, Massenţiu și Massimianu. 

Acestu din urmă peri depărtatu de fiu-seu şi 0mo- 
ritu de ginere-seu Constantinu, pre care voiă se lu 
restorne (310). In annulu următoru, Galleviu muri din 
causa. desfrânăriloru sâle (Maiu 311). Massenţiu cădă şi 
ellu sfărimatu de puterea cumnatului seu Constantinu , 
după ce perdusse due bătălie, la Taurinu şi la Verona; 
apoi fă bătutu de totu lOngă puntea Milviă, şi se înne- 
câ în Tibere. In timpulu acestei espedițiuni, Constantinu 
și attrasse ambrea și entusiasmulu crestiniloru în cellu 
mai înaltu gradu, puindu crucea pre stindardele sâle. Da- 
că putemu se credemu pre Eusebiu. cu tâtă tăcerea lui 

„ Lactanţiu, atunci vedă ellu. lucindu pre ceru uă cruce cu aceste vorbe : «Priu acestu semnu vei învinge» (312). 
Liciniu, successorulu lui Galleriu , învinsesse totu a- 

tunci pre Massiminu, care, după acâsta, se învenină, (313). 
Imperiulu așa dară ave acum numai doi domni : pre Liciniu în Resăritu, şi pre Constantinu în. Appusu. To- tuşi eră unulu pr6 multu; acesti principi ambiţioși și perfidi căutau numai cumu se se pârdă unulu pre altulu. Liciniu urdi uă conspiraţiune în contra emulului seu, care i respunse dechiărândui resbellu (314), şi lu făct te i câdă Pannonia, Dalmația, Dacia, Macedonia şi Grecia, Acestă pace ţină ndue anni; Constantinu se adoperă, in acestu timpu de a pune ordine în administraţiune. şi de a, cresce gloria şi puterea, sea, bătându pre Goti, din cari patru-deci de mii de rebellatori intrară în servi- țiulu seu, cu numele de federați. Sub pretestu că pro- tege pre crestini, persecutați de Liciniu, Constantinu a- sacâ, pre colegulu seu. Liciniu fă Dbătutu (3 Iuliu 323)
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fugindu apoi la Bisanţiu, și în fine la Chalcedonia, unde 

mai păți uă a doua învingere, care lu constrinse dea se 

da, în Nicomedia, prinsu în mâna vingătorului. Constan- 
tinu i luâ, purpura, dar promise că i va lăssa viâța; 
după câtu-va timpu, puse de lu ommoriră la Tesalonica: 

TRIUMFULU CRESTINISMULUI 

Am vedutu în istoria crestinismului, pînă la persecu- 

ţiunea lui Nerone, la 64, că crestinii, fiindu cufundaţi de 

către păgâni cu ludanii, attrăgeau assupră-le ura ce in- 
spirau acestia de la rescularea loru în cuă, și edictele 
în contra loru, nefiându âncă retrasse, totu se mai făcu- 

ră câte-va victime în intervalulu d'intre persecuţiunile 
celle mari. Sub Domiţianu, crestinismulu petrunse pînă 
în palaţiulu imperiale. Dar crestinii, refusându de a plăti 

capitațiunea împusă pentru reconstruirea templului lui 
loue Capitolinu, fură persecutați. Unu nepotu allu lui 
Vespasianu și soţia sea periră. Apostolulu Ioan fă essi- 
liatu la Patmu, după ce a fostu mai ântâiu torturatu, 

95. —"A treia, persecuţiune se făcă sub Traianu, care i 
pedepsi ca; pre nisce membri ai societâţiloru secrete și 
ca, pre nisce despreţiatori ai deiloru imperiului; dar, spe- 
riatu de mulţimea loru, și neavându a le împută veruă 
desordine, nu. lăssâ se flă căutaţi, 106. — Cu tâte aces- 
tea, biserica, sau societatea crestină, întindenduse, doc- 
trinele ei erau mai bine cunoscute. Păgânii i oppuseră 
pretinsele oracle alle lui Vespasianu, mai cu s6mă alle 

lui Apolloniu de la Tiana, filosofu pitagoricu și visionaru, 
și dederă cultului loru nisce forme nuoe și misteriose, 

cu cari impressionau imaginaţiunile , ca se le țiiă prin 
urmare sub infiuinţa, loru (iniţiâri, espiâri, sacrificie etc.). 

Ei se mai încercară âncă de a curăţi păgânismulu , ca 
se lu facă mai demnu de a se luptă în contra religiu-
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nii lui Christu, și Epictetu, Marcu Aureliu ridicară mo- rala păgână la uă mare înălțime. Dar mulţimea nu erâ, în stare de a i înțelege, nici de ai urmări atâtu de departe, forâ se fiă susținută la, acea înălțime de uă cre- 
dință tare, pre care numai crestinismulu putes se i o dea. Filosofia remase dară fâră putere. Eresiele nu rees- șiră nici elle de a fi preferite crestinismului. 

Biserica, într'adevăru, devenisse pre numerâsă în seclulu 
III-lea ca se nu se arete eretici în sînulu ei. Unii voiră se lămurâscă testulu scriptureloru esplicândulu (Ebioniţi, Ni- 
colaiţi, Marcioniţi, etc.) ; alții merseră mai departe pînă şe predice unu nou Evangeheliu (Simone Magiculu, Menadru, Doceţii, Gnosticii). Celle patru Evangelie şi Epistolele apostoliloru mânținură unitatea. Aristide şi Iustinu pre- sintară lui Adrianu şi lui Antoniu dâue apologie cari pro- curară erstiniloru ce-va, repaosu. Dar sofistii îndupleca- ră pre Marcu Aureliu de a decretă a patra persecuţiune, 166—177 (martirismulu lui Iustinu, allu lui Policarpu, allu lui Plotinu, etc.). Pînă la Severu biserica, avă ce-va pace; dar acestu principe se temi de adunanţele secrete alle cre- stiniloru, și ordinâ a. cincia, persecuţiune, 199—9204 (Apo- logeticulu lui Tertullianu, produsse toleranța, și simpatia lui Alessandru Severu). Adesea fură persecuţiuni sub Massimi- nu, 235—238. Sub Filippu fă toleranță, câtre care 0- rigene adressâ mai multe scrieri.— Sub Deciu, neferici- rile imperiului, -attribuite mâniei deiloru, addusseră uă persecuţiune înfricoşată, care se veînnoi de Galba şi de Valerianu, 256—260, și mai târdiu de Aurelianu, la, 27 5; dar câria i puse capetu unu edictu allu lui Gallienu, ce da voiă religiunii crestine dea se essercită în publicu. Cea dea decea, şi ultima persecuţiune, a lui Diocleţiana, sau mai dreptu a lui Galleriu, merită de a se chiămă era nartiriloru 303—313. 
Ultima persecuţiune fusse cea mui crudele, din causă
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că crestinii erau forte numeroşi acum în imperiu. Con- 
stantinu se făcă capulu acestui partitu considerabile şi 
energicu, și acâstă determinare a sea, i dede victoria, as- 
supra rivaliloru sei. | 

Constatinu se dechiărâ, pre facă de appărătoru allu ere- 
dinței crestine în espedițiunea sea, contralui Massenţiu. 
Ancă din annulu 313 ellu dedesse, la Milanu, unu edictu de 
toleranță; dar câtu viețui Liciniu, adoratoru allu deiloru 
falși, ellu cruţă și se purtâ bine cu pagânii. Lă 321, dede 
bisericei facultatea de a recepe dânie și legate, apoi o 
culmă de donuri din patrimoniulu imperiale. Strâmută la 
preoţii crestini tâte privilegiele de cari se bucurau pon- 
teficii păgânismului, adică dreptulu de asilu pentru temp- 
lele loru, și pentru dînşii scutire de sarcinile publice, de 
clacă şi de imposite. Cellu mai micu clericu se nu potă, 
fi supussu la tortură, și se prescrisse repaosulu dumine- 
cei, ca uă favâre mare pentru sclavi. 

Pre de uă parte, ellu favorisâ;conversiunile dându t6te 
posturile crestiniloru, și privilegie cetâțiloru cari derî- 
mau templele idoliloru ; ră pre de altă, se încercă se stin- 
să idolatria, mai ântâiu prin essortaţiuni indreptate în 
numerâse edicte popârăloru sâle; apoi, mai târdiu, cân- 
du nu se mai temă de rescâle, dede edicte severe prin 
cari se închiseră în tâte pârţile, affară de Roma, tem- 
plele şi se derimară idolii, fără ca se se verse totuși 
sângele celloru ce remaseră legaţi de cultulu cellu vechiu, 
Sinodulu de la Nicea, pre care lu convocâila 325, redac- 

tă constituţiunea, crestinismului. Cându termină lucrarea, 
imperatorulu scrisse totoru Bisericeloru «ca se se confor- 
me cu voința lui Dumnedeu esspressă prin sinodu.» 

Revoluţiunea în ordinea religi6să erâterminată ; cres- 
tinismulu se făcă cultulu domnitoru allu imperiului, eveni- 
mentu nemărginitu, și alle câruia consecințe ținu și astădi. 
Unulu din resultatele sâle celle mai immediate căută se
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fiă uă schimbare completă îu gubernu : Constantinu nu 
se feri de acestă mare lucrare. Politica sea şi în acâsta, 
se află în armoniă cu credințele lui. Diocleţianu, într'a- 
deveru, trăssesse numai lineamentele principali alle or- 
ganisârii cellei nuoe care, ca se puiă capătu revoluţiu- 
niloru causate de despotismulu soldaţiloru, căută se dea 
precădere ordinii civili assupra ordinii militare, Ca se în- 
cepă proiectele s6le, Constantinu selepădâ mai ântâiu de 
Roma, plină âncă de suvenirile republicane și de deii ei pre 
cari ellu nu i mai voiă, și se dusse apoi se fundede altă capi- 
tale pre ţermii Bosforului, între Euorpa şi Asia, în posițiunea, 
cea mai admirabile ce pote av6 uă cetate mare. Constanti- 
nopolea, seînălță in loculu Bizanțului, destulu de departe 
de marginile Statului de la resăritu, ca se nu pr€ aibă a 
se teme de atacurile inemiciloru, și destulu de aprope de 
elle, ca se le pâtă inspectă şi appără mai bine. Loculu 
erâ atâtu de bine allessu, în câtu invasiunea, neputându 
de a o luă, trecă, în decursu de s6sse secle, pre lOngă 
murii ei. Construcţiunile începură la 326; âncă din an- 
unulu 330, Constantinu consacrâ nuoa cetate de capitale 
a imperiului. Stabili întinsa unu senatu, triburi, curie, 
Și înălțâ unu Capitoliu, consacratu nu deiloru Olimpu- 
lui, acum destronaţi și morţi, ci sciinței; apoi făcă pa- 
laţe, apeducte, terme, portice, unu miliaru de auru şi 
unu-spre-dece biserice. Loculu aveă şepte colline; lu 
împârți, ca pre Roma, în patru-spre-dece regiuni. Popo- 
rului i se făcă și lui distribuţiuni gratuite. Egiptulu 
i trămisse de acumu înainte grâuele s6le, provinciele 
statuele și celle mai formâse monumente. Roma, delăs- 
sată de imperatorulu seu, de familiele celle mai avute, 
cari se .dusseră de se stabiliră unde vieţuiă curtea,« se 
isolă pucinu câte puginu în megiloculu imperiului, Şi, 
pre cându în giurulu ei se băteau de totu, ea se re- 
pausă la umbra numelui seu aşteptându-şi ruina».
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Imperiulu, dup'acâsta, fă împărțitu, precumu erâ sub 
Deocleţianu, în patru prefecture, şi acestea în trei-spre- 
dece diocese. 

Armata eră compusă mai-mai de barbari, mai allessu 
de Germani. Aceste ostiri mercenare fură așsegiate de 
a lungulu marginiloru. Legiunile, redusse numai la una 
mie „cinci cente de 6meni, ca se nu mai p6tă inspiră 
capiloru loru acelle dorințe ambiţi6se cari produssesseră 
atâtu de mulți usurpatori, merseră ca preşede în op- 
pidele din întru. Palatină, cari formară unu corpu 
particularu pentru custodia imperatorului, avură celle 

mai mari stipendie şi onori. 
Provinciele celle pr6 mari desteptau in gubernatori 

cugetulu de a se urcă mai susu, pînă la imperiu. Ellu 
le împărți, și celle dâue-deci de provincie alle lui Au- 
gustu, se îmbucățiră și deveniră celle unu centu ș6i- 
spre-dece alle lui Constantinu. Unu personale numerosu 
de administratori, despărțitu într'uă ierachiă lungă şi 
făcută cu mulă sciință, fă pusu între poporu şi impe- 
ratoru; voinţa imperiale, transmissă pîn'aci de ministri 
prefecțiloru  pretoriului, acum trecă de la acestia la 

preşedinţii de dioccese, ca se descindă și se se commu- 
nice apoi prin grbernatorii de provincie la tâte oppidele. 

Diocliţianu, ca se facă maiestatea principelui mai res- 
pectabile, făcându o mai invisibile, se încongiurasse cu 
pompa curţiloru asiatice. Constantinu imită acestu es- 
semplu. Curtea imperiale se umpli de o mulțime nenu- 
merată de officiari de totu gradulu, cari invelluiră sacra 

persână a principelui; şi tote aceste demnități, împărțite 
după ierachiă, dederă, acelora cârora erau învestiți cu 
elle, titluri de nobilitate personale - și netransmissibile. 
Consulii, prefecţii şi cei şepte ministri, se numiau î/- 
lustres; proconsulii, vicarii, comiţii, ducii erau spectabiles; 
consularii, correctorii și preşedinţii erau clarissimi. Mai
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erau assemenea perfectissimi și eyregii. Principii din 
casa imperiale purtau titlulu de nobilissimi, 

Acestă divină ierarchiă, cumu se numi în limba offiei- 
ale acâstă armată de funcţionari, adaose strălucirea curţii. 
fOră a mai cresce insa, puterea gubernului. Se' cereau 
bani pentru întreținerea acestui nemărginitu personale, 
care se adoperâ multu mai multu se placă principelu: 
de câtu se lucrede pentru binele publicu; şi spesele 
crescură, preste mesură. Așă dară urmă, se se câră mai 
multu de la împosite, cându miseria generale se întin- 
sesse în inima celloru mai avute? provincie. Atunci se 
începi între ficsu și între contribuitori uă luptă plină 
de înșellăţiuni şi de violențe, și una din consecinţe fă 
de a întenită popârăle şi de a stinge pînă şi ultimile 
remăşițe de vatriotismu. 

Cea mai odi6să dintre dâri eră impositulu fondiaru, 
capitatio. Summa ce erâ dâtâră fiă-care provinţiă se de- 
termină de imperatoru, după unu cadastru revisatu 
la câte cinci-spre-dece anni, şi în care se coprindeă 
nu numai locurile, dar şi sclavii, colonii şi turmele 
ce se aflau pre domeniulu suppuşiloru. Erâ âncă şi ca- 
pitatio plebeia, împusă assupra, meşteriloru, assupra, cel- 
loru cari lucrau cu diua, âssupra coloniloru, sclaviloru a căroru tassă se numeră de câtre domnii loru. Aurmu lus- trale, lustralis collatio sau chrysargyrum se luă de la, com- merciu şi industriă cu atâta rig6re în câtu şi cellu mai scăpătatu meşteru plătes. Aurum COronarium, care mai înainte eră uă dare de bună voiă, cându oppidele trămi- teau consuliloru sau imperatoriloru, la ocasiuni solemnali, 
cor6ne de auru, acum devenisse unu impositu obligătoru. Aceste trei mari fapte; stabilimentulu crestinismului 
ca religiune domnitâre în imperiu, fundarea, Costantino- polii și reorganisarea administrativă, umplură t6tă dom- nia lui Constantinu. De la căderea . lui Liciniu, ln 323, pi-
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nă la mârtea, sea, la 337, în istoria sea nu se află altu 
ceva, ci numai sângerâsele tragedie alle palaţului imperi- 
ale, unde se omoriră, din ordinile lui, fiiu-seu Crispu, im- 
peratricea Fausta, uă nuGă Fedră, și junele Liciniu, unu 
copillu de doi-spre-dece anni. Nisce legațiuni alle Ble- 
miloru, alle Etiopieniloru și alie Indienitoru, unu tractatu 
cu Sapore ÎL, care promise se îndulcescă sârtea cresti- 
niloru în Persia, şi due espediţiuni la Dunăre în contra 
Gotiloru și Sarmaţiloru (332), dederă uitârii aceste ne- 
fericiri şi crime domestice. | 

Inti'una, din aceste doue espediţiuni, ellu făcă uă punte 
preste Dunăre, din susu de îmbucătura Oltului, și tre- 
cându cu armata în Dacia lui Traianu, bătă pre Goti și 

i allupgâ preste Dunastru. Dacia veni 6răși sub imperiu. 
Constantinu înălţă mai multe cetâţi într'insa ; între alte- 
le, Constanţiola şi Recidua în Temişiana, Sicibida (astă- 
di Cellei), și Dafne (mai în urmă Constanţia) la gura 
Argeşiului în România. Religiunea crestină, care se se- 
mînase în - Dacia de pre timpulu Antoniniloru, se recu- 
noscă acum ca religiunne a ţerrei. Chiaru şi barbarii cari 
remaseră în provincielo romane, fură nevoiţi a se boteză. 

Constantinu făcă la mârtea sea greşala de a împărți im- 
periulu între cei trei fii și câţi-va nepoți ai sei. Soldaţii 
înjunghiară pre acestia; numai Gallu şi Iulianu scăpară. 
Cei trei fi ai lui Constantinu făcură atunci uă nucă îm- 
părțire: Constanţu av Resăritulu, Constante prefectura 
Italiei şi Constantinu II, pre a Galliei. 

Constantinu II peri intwuă bataliă lângă Acilea (340). 
Francii infestasseră Gallia. Constante nu pută scâte din 
mâna loru Belgia, țârra Bataviloru şi partea de mâgă- 
nâpte a Galliei, unde remasseră stabiliți. Ostile rescu- 
lânduse prochiămară la Augustodunu, la 350, pre Mag- 

nențiu, Francu de origine, şi Constante, agiunsu de pre 
urmă în fuga sea câtre Ispania, fu uccisu in pllele Pi-
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reneiloru. Legiunile din Iliria, ptrochiămară atunci pre bă&- 
îrânulu loru generale Vetranione. Dar Constanțiu 1 demo- 
ralisă armata, apoi i dede, în schimbulu purpurei, uă pen- 
siune annuale și vieţui în repaosu şi în obscuritate. Dar, 
necesitatea de a conține la Resăritu pre Persi, determi- 
nâ pre Constanţu de a numi Cesare pre verulu seu Gallu, 
Și i încredință sarcina de a continuă resbellulu nefericitu 
ce susținusse pînă atunci în contra, lui Bapore. Linistitu 
pentru unu momentu de partea acâsta, merse în contra 
lui Magnenţiu, lu bătăi la Mursa, în Panonia (353). Gal- 
lia, Ispania, și chiaru Britania se suppuseră. | 

Imperiulu se mai află uă dată sub unu singuru domnu; 
dar fticosulu şi prepuitorulu Constanţu, se lăssă a se gu- 
bernă de femei, de eunuci şi de adulatori. Dedatu cu to- 
tulu la cerțile religi6se ce causă arianismulu, foră se 
aibă ellu însuși ver uă credinţă nici destulu de certă ni- 
ci destulu de viiă, vedă preparându-se la Resăritu uă 
nudă rescâlă. Gallu voiă se aibă titlulu de Augustu ; re- 
chiămatu din Asia, prin promissiuni adulătâre, fi dussu 
la Pola, în Istria, şi decapitatu, 

Fratele seu Iulianu fă cruţatu și trămissu la Atena, unde 
pută se se dea în tâtă, libertateala gustulu seu pentru studiu, 
și se se iniţiege în doctrinele platonice. După patru spre 
dece luni, fă rechiămatu ca se appere Gallia în contra Franciloru și Aalmaniloru. Iulianu j invinse intruă mare bătăliă la Strasburgu (357), apoi curaţi de barbari tâtă țârra coprinsă între Basilea şi Colonia și addusse cu sine uă mulţime de Gali captivi şi de legionari prinși. Totu în acellaşi timpu şi attrasse, prin administra- 
iunea sea cea ageră, ambrea, Gallo-Romaniloru cari lu prochiămară fâră întârgiere augustu la Paris. Din acâstă, Causă urmă se aibă resbellu cu Constanţu; de amend6ue pârțile se făcură preparaţiuni mari. Iulianu luă, offensiva. După unu mersu râpede şi cutegâtoru
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ellu agiunsesse în Iliria, cându i veni scirea că Constnţu a muritu, la 3 Octonbriu 361, în Cilicia. 

Iulianu, remâindu singuru imperatoru, abjură cresti- nismulu din care causă i se dede numele de Apostatulu; profess în publicu cultulu cellu vechiu și deschise 6răși te:nplele, sperându că mplțimea se va reîntâree la elle. Incercându se răadducă la uă vidţă nucă ceea ce perisse de uă mârte atâtu de legitimă, ellu arătă cu 
acesta că nu cunosceă bine sogietatea ce erâ chiă- matu se gubernede, şi, dacă ar fi viețuitu mai multu, ar fi espiatu foră dubbiu destulu de cruntu acestă înturnare neînţellâptă câtre tecutu. Cellu puginu ellu nu nu voi se prepare triumfulu reacţiunii făcendu usu de violinţă; ci promulgâ unu edictu de toleranță priu care permise sacrificiele proibite de Constanțu, şi rechiămâ pre essiliaţii tutoru partiteloru religi6se; totuși i se pâte împută ordonanța perfidă, prin care nu lăssâ pre cres- tini se înveţe formâsele litere, ca contrarie diceă ellu, credinţei loru. | 
Aspru către sine însuși, ellu practică simplicitatea, ba 

chiaru cinismulu ca unu stoicu din cei mai riguroşi: une-ori eră neinduratu și câtre cei l-alţi. Tribunalulu ce 
stabili la Chalcedonia, după avenirea sea la tronu, spre 
a judecă pre toţi funcţionarii prevaricatori, fă accusatu că dedesse și sentinţe nedrepte. Cu tâte acesea, întruă 
Occasiune în care i ar fi fostu ertată severitatea, aratâ 
totuşi uă patiență care lu onsră. Ellu ambiţionă gloria 
de a resbună în fine asupra Persiloru multele insulte ce 
suffersse imperiulu de la ei, și agiunse cu armata sea 
în Siria. La Antiochia, locuitorii, crestini zeloși, Și bă- : 
tură-jocu de barba sea cea neîngrigită, de simplicitatea lui și lu insultară. Imperatorulu puteă sei pedepsâscă; 
dar filosofulu se mulțămi de a respunde printr'uă sa- 
tiră contra moraliloru loru affemeiate.
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In fruntec a trei-deci şi cinci de mii de 6meni, ellu 

petrunse pină la Ctesifonte, trecă Tigrulu și şi arse flota. 
Dar preste puginu, fă nevoitu de a se lissă spre Gor- 
dlena; uă victoriă i detchise callea în partea aceea. 
Intr'uă a d6uă luptă, cădă plăgitu de morte. Ellu muri 
eonvorbindu cu amicii sei despre nemurirea promissă 
suffletului cellui dreptu. Erâ numai de treideci şi doi 
de anni, și domnisse mai pucinu de d6oe-deci şi una 
de luni (363). 

INVASIUNEA BARBARILORI 

Armata prochiămâ pre Iovianu. Acesta lăssâ lui Sa- 
pore supremaţia asupra Armeniei şi Iberiei, celle cinci 
provincie trastigritane, cu cincispredece cetâţi întărite, 
între cari Nisibe și Singara, precumu și întăririle de 
appărare elle inperiului, şi muri după optu luni în Bi- 
tinia. Jovianu erâ crestinu. Păgănismulu ne mai fiendu 
susținutu de favârea imperiale, cădă ca se nu se mai 
ridice, (februariu 364). Toţi generalii se uniră Și  pro- 
chiămară pre Valentinianu, care și luă de collegu pre fra- 
teseu Valente. Lui i dede Resăritulu, reservându-și pentru 
sine sarcina de a veghiâ assupra barbariloru de la Renu 
şi Dunăre. 

Valentinianu băt mai ântâiu pre Alamani în Gallia, 
apoi întrodusse desbinâri între cei-l-alți barbari, oppu- 
indu pre Burgunţi Alamaniloru, și învinse acelle nestâm- 
perate triburi (368). In annulu următoru reînăllță,  for- 
tificațiunile ce appărau trecerea preste Renu, și dictă, 
condiţiunile de pace regelui alamanu Marcianu și intră 
în triumfu în. Trevire cu fiiulu seu Graţianu. Totu a- 
tunci comitele Teodosiu scăpă pre Bretoni de depredâ- rile Picţiloru şi stinge în Africa rescularea maurului 
Firmu; dar, după aceea, fiondu implicatu intruă intrigă
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întunecâsă, cu t6tă innocința și serviţiele sâle, fă de- 
capitatu la Cartaginea. 

In gubernarea sea internă, Valentinianu eră aspru, a- 
desea crudelu. Ellu aveâ mai-mai uă singură pedâpsă 
pentru tote abaterile: mârtea. Dar, în lucrările religi6se, 
ellu avă de principiu toleranța în respectulu totoru re- 
ligiuniloru. Din nefericire, pentru imperiu ellu muri în- 
tuă espediţiune în contra Cagiloru (375). Successorulu 
seu fă fiiu-seu Graţianu, care și assogiă îndată pre fra- 
tele seu cellu mai june Valentinianu II, şi i dede prefec- 
turele Italiei și Iliriei. 

In Resăritu, Valente stinsesse peticulosa resculare a 
lui Procopiu, verulu lui Iulianu, apoi persecutâ pre magi 
și pre toţi câţi i consultau, și favorisă Arianismulu. Sub 
dînsulu începă invasiunea Unniloru cari erau de viţă 
mongolică din Asia resăritenă; ei trecură preste Uralu+ 
subjugară pre Alani și împinseră pînă la marginile im- 
periului pre Goti cari, spăimântaţi, se adressară cu ru- 
găminte imperatorului (375). Valente, orbitu, simţinduşi 
vanitatea adulată, nu mai cugetă la prudință, şi recepă 
în imperiu acâstă mulţime, care numeră âncă dgue cente 
de mii de luptători. Dar se născură cerţi între ei şi în- 
tre officiarii imperiali. 'Tâtă Tracia deveni prâda loru 
La 9 Augustu 378, Valente, atacatu de Fridigernu, ca- 
pulu lorv, sufferi la Adrianopole, uă învingere mai calami- 
tosă de câtu cea de la Canne. Abbiă a treia parte din 
armata romană scăpâ; imperatorulu chiaru, vulneratu , 
fă dussu întiuă, colibă câria, barbariii i dederă focu. Aci 
peri in tiacăre. Apoi, totu imperiulu fă înfricoşatu deso- 
latu pînă la Constantinopole, şi capitalea scăpă numai 

cu agiutorulu unoru cete de Sarasini chiămaţi din Asia 

Acesti 6meni ai deșerteloru de la mâqă-fi, venită pen- 

tru prima 6ră în luptă cu Gmenii de la megiă-nopte; 
ei voru veni facă în facă mai târdiu, după doue secle
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și gium&tate, la cellu-l-altu capu allu Mediteranei , în 
Ispania. 

TEODOSIU 

Graţianu erâ mai fericitu; ellu băteă atunci pre Ala- 
mani la Argentuaria, Dar imperiulu de Resăritu er f6- 
ră capu; allesse şi puse în loculu unchiu-seu, pre 
fiiulu bravului comite Teodosiu. Noulu principe se apu- 
câ, de lucru cu coragiu. Ellu aveă se facă din nou uă 
armată, și mai cu semă se reînalțe moralulu soldaţiloru ; 
eșsi de minune întracâsta, dândule occasiunea de a face 
uă mulțime de lupte mici, și îngrigi de se luară mesuri 
se le assecure triumfulu. Ellu nu lăssă se cadă în mâ- 
nile inemiciloru nici uă cetate forteficată, apoi împucină, 
numerulu loru, provocându defecţiuni, aşia în câtu fâră 
se fiiă repurtatu uă victoriă mare, făcă pre Goti ca se 
negoțiede despre pace (382). In realitate, Teodosiu le 
da totu ce voiau ei. 1 stabili în Tracia şi Mesia însăr- 
cinându-i de a appără trecerea Dunării ; patru-deci de 
mii din resbellatorii loru fură admisși în armata impe- 
viale. Cu acâsta sârtea imperiului se lăssă în mâna loru. 

De-uă-cam-dată Teodosiu pusesse capătu unei situa- 
țiuni desperate. Evenimentele celle triste ce se petre- 
ceau în Appusu, contribuiră a mai cresce renumele scu, 

Graţianu fusesse resturnatu de Massimn, care puse de 
lu omoriră (25 Augustu 383). Teodosiu negoţiă cu usur- 
patorulu, i dede prefectura Galliei, cu condițiune de a 
lăssă pre a Italiei junelui Valentinianu II (385) Dar, ma- 
ma lui Valentinianu II, Iustina, aprindându turburâri prin 
zelulu ei cellu pr€ mare pentru arianismu, Massimu pro- fită, de acâstă occasiune favorabile ; trecă Alpii, şi Va- 
lentinianu II fugi la Tessulonicu (387), la Teodosiu, 

Acestu principe, care se bronunțasse tare în contra
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ariaviloru, remase nedecisu mai unu annu, pînă cându 
audi că crugimile “lui Massimu resculasse assupră-i pre 
toți Îtalii. Ellu intră atunci în Pauonia (388). Massimu, 
bătutu lângă Sava, fă datu chiaru de soldaţii sei pro- 
prii şi uccisu în Acilea. Teodosiu nu ini pentru sine 
concista sea, ci o dede lui Valentinianu. Ca se întărâscă 
puterea, junelui principe, şi ca se stîrpescă încă una cu 
eresia ultimele remăşițe alle păgânisraului, ce totu se 
mai conservau prin provinciele din Appusu , remase trei 
anni în gubernulu cumnatului seu. Cându se depărtă,, i 

dede de ministru principale pre Franculu Arbogaste, ca- 
ve scăpasse Gallia de Germani; acesta umpli cu barbari 
tote officiele civili şi militare. Valentinianu nu sufferi 
multu acâstă tutellă, şi voi se retragă comitelui tâte în- 
sărcinările sâle. După câte-va dille fă aflatu mortu în 
palațulu seu (392). 

Avbogaste puse purpura pre umerii unuia din secre- 
tarii sei, retorulu Eugeniu, și se nevoi de a interessă, la 
causa loru pre toți păgânii câţi mai remăsesseră. Acâs- 
tă purtare neînțellsptă ridică în contra loru pre toți 

crestinii; de aceea uă singură bătăliă, la Acilea, dede 
finitu acestei domnie efemere; Eugeniu, cădându prinsu, 

ăi omoritu; Arbogaste se uccise insuși (394). De astă 
dată vingătorulu ţină pre sâmă-şi coprinderea sea. 

Unu ermitu predisesse lui Teodosiu acâstă victoriă; 

zelulu seu pentru ortodossiă se făcă de doue ori mai 
mare. Ellu proibi, subtu pedâpsă aspră, cultulu deiloru : 

păgânismulu, persecutatu în oppide, căută refugiu in 

câmpie; luă, ereticiloru dreptulu de a agiunge la onori ; 

precumu și de a dispune prin testamentu de averile 

loru. Dar, de altă parte, regulamentele celle multe şi în- 

țellepte arătară neadormita, îngrigire a principelui de 

a îndreptă unele din rellelle ce sfâșiă sogietatea mu- 

vindă. Acesta însă, deşi nu puteă eşsi bine, pentru că
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reulu eră foră remediu ; dar ellu onorâ încai ultimele 
dille alle imperiului, desvoltându pre tronu nisce virtuți 
ce rare ori poporăle au occasiune se vâdă şi se respec- 
te în domnii loru, 

Mai înainte de a și da suffletulu (17 Ianuariu 395) 
împărți imperiulu între cei doi fii ai sei, Arcadiu şi O- 
noriu; acâstă împărţire îă definitivă şi nu dede imperiu- 
lui de Appusu ună visță mai lungă de ş6i-deci de anni, 
Uă faptă mare onorâdiă memoria acestui bărbatu. Popo- 
rulu din Tessalonicu uccisesse, într'uă rescâlă, pre gu- 
bernatorulu și mai mulți ofâciari imperiali. Intwuă cir- 
constanță analogă , Teodosiu iertasse pre locuitorii din 
Antiochia ; de astă dată se lăssâ în voia unei mânie 
tari şi dede ordini, în virtutea cârora se stinse viţa a 
șâpte mii de pers6ne. Acestu măcellu aprinse în totu 
imperiulu unu simțimântu de terrâre. Cându Teodosiu 
se presintă, după cătu-va timpu, la porţile catedralei din 
Milanu, sântulu Ambrosiu avi coragiulu de a lu ţine 
în locu; ellu i împută crima sea de facă cu totu popo- 
rulu, şi nu lu lăssâ se intre în biserică, nici se se apro- 
piă de sânta masă. Teodosiu se suppuse penitenţei pu- 
blice ce i împuneă sântulu episcopu în numele lui Dum- 
nedeu și allu omenirii ce insultasse. Optu luni nu călcă, 
preste pragulu templului. 

IMPARTIREA DEFINITIVA A IMPERIULUI, — CADEREA 
IMPERIULUI DE APPUSU 

La mortea lui Teodosiu, marginile imperiulni erau, în 
Europa : la appusu oceanulu Atlanticu și sîvurile de Cly- 
de (Glotae aestaurium) și de Forth (Bodotria, aestuaium); 
ja mâdă-npte, oceanulu Germanicu , cursulu Renului şi 
allu Dunării; în Africa, Getulia, Libia internă Şi solitu- dinile ce se întindu spre m6dădi de $iena; în fine, în A-
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sia, uă liniă ce sar put€ trage de la vechiulu portu de 
Ailatu, pre marea Roşiă, pină la Sura, la Eutrate, şi ca- 
re, de aci, urcându-se spre mâdănâpte. de a lungulu Eu- 
fratelui și Caborei, mergeă pînă la confinii Armeniei. 

Dar acestu imperiu întinsu se împărțisse; Adriatica des- 
părțiă dOue limbi, și mai due religiuni. Constantinopole de- 
venisse grâcă și atâtu de desu ariană ; Roma latină şi orto- 
dossă, fiă-care din elle doriă se aibe imperatorulu seu. Ac6s- 
tă despărţire erâ ivrevocabile şi ține și astădi prin diver- 
gioța religiunii și civilisaţiunii loru în aceste doue giumetâţi 
alle lunii vechie. Arcadiu avi, cu Constantinopolea de capi- 
tale, prefectura, Orientului, subtîmpărţită în mai multe dio- 
cesse: a Resăritului, Egiptului, Pontului, Traciei, a vi- 
cariatului şi proconsulatului Asiei, și prefectura Illiriei, 
subtimpărțită în diocesele Daciei și Macedoniei. Lui O- 
noriu i cădură, avându Roma de capitale, prefectura Gal- 
liei și Britaniei, și prefectura, Italiei cu diocesele Romei, 
Illiriei appuseane și Africei appuseane. 

Barbarii cari, în decursu de patru secle, se marginis- 

seră numai în appărare, acumu au se atace fără înce- 
tare posturile romane. Constantinopolea, favorisată de po- 
sițiunea sea, are se resiste dece secle invasiuniloru. Roma, 
fi mai-mai îndată luată de barbari, și imperiulu de Ap- 
pusu se frământă optudeci de anni înti”uă durerâsă ago- 

niă. Alaricu, capulu Visigotiloru, dede semnalulu, infes- 

tându Italia; fă învinsu de Stilicone la Pollenţia (403). 
Dar ellu deschisesse callea invasiunii lui Radagaise, care, 
profitându de depărtarea legiuniloru chiămate in Italia, 
trecusse preste confini şi mersesse pre urmele lui pînă 
la Florența. Aci fă bătutu şi uccisu. Victoriă însă deşer- 

tă; câ-ci, după dînsulu, înundau Gallia şi Ispania, Alanii, 

Suevii, Vandalii şi Rurgundii (407). După trei anni, Roma 
fă luată de Alaricu, şi la 419, Visigotii fundau unu re- 

gatu în partea de mâdădi a Galliei și în Ispania. Burgundii



202 
(413), mai înălţară due state barbare; şi Vandalii, tre- 
cându în Africa la 429, subt domnia lui Valentinianu III, 
dederă nascere cellui de allu patrulea regalu fundatu de 
Germani în imperiu (435). Unu inemicu şi mai spăimân- 
tătoru înaintâ: Attila, regele Unniloru, suppusesse tâtă 
lumea barbară de la Volga pînă la Renu ; ellu treci pre- 
ste acestu rîu, rechiămându ca selavi fugari ai sei pre 
Germanii stabiliți în imperiu ; dar acestia, Francii, Vi- 
sigotii, Burgunii, uninduse cu remăşițele legiuniloru 
romane commandate de Aețiu, lu constrinseră se ridice 
împressurarea Aurelianiloru (VOrlâans) şi lu învinseră 
în câmpiele Catalaunici (Châlons 452). Ellu se retrasse, 
şi vră se și verse foculu assupra Italiei; din fericire, 
unu pumnale în n6ptea nunţii sâle, sau uă înnecătură, 
de sânge, scăpă lumea de acestu spăimântătoru devas- 
tatoru. 

Valentinianu III, nepotulu lui Onoriu, domni de la 423 
pînă la 455, și peri uceisu, Eudossia.. veduva sea, ca se 
i resbune mârtea, chiămă pre Vandalulu Gensericu, care 
depredâ Roma (455). Maiorianu, prochiămatu imperatoru 
la 457, se arătă demnu de a se luptă în contra greutățiloru 
celloru mari eari cădeau assupra imperiului; dar Suevulu 
Ricimeru puse de lu ucciseră, și dede pre rându tronulu 
la trei senatori. Peri şi ellu (473) una cu Olibriu, ulti- 
mulu dintre ei, după care apoi urmară Gliceriu, Iuliu 
Nepote, şi în fine Romulu Augustulu, sub care regele 
Eruliloru, Odoacru, puse capetu imperiului de Appusu 
(476) fundându în Italia unu nou regatu barbaru. 

Căderea, Romei este finitulu tinupuriloru vechie şi în- 
ceputulu evului mediu. Păgânismulu este mortu, cresti- 
nismulu triumtătoru şi imperiulu de Appusu, în care Bar- 
barii âncă de multu oceupasseră, demnitâțile celle mai 
ari, commandau armatele şi umplusseră, brovinciele, 
eră degiă destrussu. De aceea, putemu dice, că acâstă,
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cădere, după uă vicță de 1230 de anni, surprinde mai 
multu posteritatea de câtu pre contimpuvanii ei. Dar 
sorgințile viue ce au se reînnoiască viâța lumii sunt; des- 
chise. Germania, fabrica națiuniloru, varsă din sine val- 
luri de 6meni, cari vinu se regeneredie viţele scurse de 
sângele generosu; şi Biserica, spiritulu cellu NOU, cons- 
trînge pre domnii lumii de a plecă capulu sub cuvân- 
tulu seu,



ISTORIA EVULUI MEDLU 

XXVII 

LUMEA ROMANA SI LUMEA BARBARA 
LA FINITULU SECLULUI ALLU IV ALLU 

EREI NOSTRE. 

Timpurile vechie se termină de uă dată cu imperiulu 
romanu care, absorbindu tte popbrăle anticitâţii greco- 
latine, se perdură tâte în ruina sea. Ellu împusesse 
totoru unitatea gubernului şi civilisaţiunii sele, şi, fiendu 
că acestă lucrare se făcusse prin putere şi violinţă, căută, 
se se desfacă cându se deslegâ conflictulu seu cu barbarii, 

Unitatea gubernului, stabilită âncă din timpulu repu- 
blicei, fusesse regulată subt imperiu printr”uă adminis- 
trare doctă, şi se personificasse în capulu statului care 
eră absolutu; Diocleţianu și Constantinu dederă autori- 
tății imperiale caracterulu orientelui despoticu. 

Pre subt impevatoru se desfășiură uă ierarchiă infini- 
tă de funcţionari. In capulu acestei ierarchie, despărțită 
în d6ue ramuri (cea civile şi cea militară), erau, dacă
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considerâmu înfluinţa, cei şepte officiari mari cari for- 
mau ministerulu imperiale în palațulu de la Constanti- 
nopole, nudă capitale a imperiului. Consulii, pretorii, se- 

natulu erau numai nisce fantasmate. Acesti şâpte offi- 
ciari mari erau: comitele camereţ sacre, marele cămărariu ; 

magistrulu officieriloru, vă, spegiă de ministru de Statu, 
care dirigiă casa imperatorului şi totă poliţia imperiu- 
lui; cestorulu palațului, uă spegiă de cancellaru; coni- 
tele tesaurului publicu, ministrulu de finanţe, de care 
depindeau toți agenții finanțiari ai imperiului; comitele 

domenului privati; comitele căllariloru domestici, allu în- 

funteviei domestice, commandanţii președului imperatoru- 

lui. Se adăugimu pre lOngă acesti officiari şi nenumera- 
ta turmă de ușsieri, copii-de-casă , spioni, eunuci, ma 
mumeroși, dice Libaniu, de cdtu musele ce sboră verc. 

In provincie, vedemu, în câpulu ierarcbiei, pre cei pa- 
tru prefecţi ai pretoriului (Orientele, Italia, Iliria. Gal- 
lia), cârora li se luasseră attribuțiunile militare. Ei pu- 
blicau decretele imperatorului, redigeau cadastrulu, pri- 

veghiau strîngerea impositeloru, judecau processele ap- 

pelate de la capii dioceseloru, etc. Stralucitele loru sti- 
pendie şi personalulu cellu numerosu allu cancellarieloru 
loru, i făceau se semene cu patru regi de a d6uă mână. 

Fiă-care prefectură, se împărţiă în diocese gubernate 
de vice-prefecţi; erau în numeru de trei-spre-dece : şes- 
se în prefectura, Orientelui, d6uă într'a Illiriei, d6ut în- 

tra Italiei, trei întra Galliei. 
In fine celle patru prefecturi și celle trei-spre-dece 

diocese se împărțiau întrunu centu şi şei-spre-dece pro- 
vincie, gubernate de consulari, correctori, preşedinţi, îrei 

grade de autoritate puginu differite. 
Lângă acâstă ierarchiă civile erâ ierarchia militară, 

care începe cu magistrului de căllăriă și cu cellu de în-
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fanteriă, cari fură duplicați după împărțirea imperiului. 
Subt ordinile loru venian în provincie comiţii militari. 

Instituţiunile cele libere de altă dată se mai țineau cu 
regimele municipale. Nu er nici unu oppidu în imperiu 
care se nu aibă miculu seu senatu, curia, compussă din 
proprietarii cari aveau, cellu pucinu, doue-deci şi cinci de 

“juguri 1), care deliberâ assupra interessiloru municipiului, 
şi allegeâ din sînulu seu magistrați ca se le administre; 
acestia formau duumvirulu, care preşede curi, adminis- 
tră interessile cetâţii, judecâ processele de pucină val6re; 
apoi, unu edile, unu curatoru (economulu cetâţii), un per- 
ceptoru (strîngătoru de imposite), irenarci (commissari de 
polițiă); scribi, tabellioni (notari). 

Municipiele mai aveau şi câte un defensoru, uă speciă 
de tribunu, allessu de cetate ca s'o appere înaintea impe- 
ratorului; adese ori acestă erâ episcopulu locului. 
„Dar prosperitatea regimelui municipale erâ acum mai 

multu apparinte de câtu reale. Gubernulu, a cârui avidi- 
tate eră totu atâtu de mare cași cerințele ce treceau pres- 
te tâtă măsura, însărcinasse pre curiali, nu numai dea 
stringe ei însușii dârile, dar âncă se și stea buni pentru 
dinsele. Acâstă sarcină se făcă din ce în ce mai grea, cu 
câtu scădes și prosperitatea;; curialii se încercau se 'sca- 
pe de ea fugându în corpurile privilegiate: în cleru, în 
armată ; dar fură addușsi înapoi cu forţa. Copii loru erau 
obligați de a eredită acectă tristă condiţiune. Scutirea de 
tortură și de unele pedepse infamanţi, erâ vă mică des- 
dăunare. De aceea numerulu curialiloru se împugină forte 
in tote oppidele. 

Acete imposite despre cari erau responsabili curialii, 
erau pr grelle. Mai ântâiu eră indicțiunea, uă tassă fon- 

  

1] Unu jugu de pamântu [jngerum! erâ câtu potu se are doiboi intruna gi, aidcă 240 picidre lungu şi 120 lati
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iară determinată de imperatorulu te se strînges în fiă- 
care annu, și se distribuiă după averea însemnată asupra 
fiă- câruia în cadastrulu ce se făceă la câtecinci-spre-dece 
anni. Acestu periodu cinci-spre-decenale, stabilitu la 312 
de Constantinu, este ciclulu indicțiuniloru. Imperatorulu 
și Biserica, erau scutiți de tassa fondiară. Adesea veniau 
superindicțiunile cari îngreunau iudicțiunea. La acâsta, ca- 
ută, se mai adăogimu dreptul de vicimă asupra eredi- 
tâțiloru, de uă centeniă asupra Incruriloru vindute prin li- 
citațiune, etc.; în fine dreptulu de dogană şi chrisargiru- 
lu, care se strînges la fiă-care patru anni de la com- 
merciulu cellu mânuutu și de la industria cea mică, și 
care a produssu asupra contimpuraniloru uă nemulțămi- 
re atâtu de giustă. 

Aceste sarcine appassătâre cădeau cu atâtu mai greii 

pre averile celle mici şi de mediloru, cu câtu imperiulu 

formasse mai multe categorie privilegiate și scutite, în 

cari erau coprinşi cei mai avuţi. Se stabilisse uă 
ierarchiă, de titluri; nobilissimi, patricii, illustres, spec- 
tabiles, clarissimi, perfectissimi, equestres, ducenarii, cen- 
fenarii, egregii, aflară de titlulu de comite (comes) etc. 
Acâsta erâ, prima classe în imperiu; a d6ua eră a curi- 

aliloru ; a treia, a Goueniloru liberi, coprindeă pre toţi câ- 
ți possedau mai pucinu de d6u&-deci și cinci de juguri. 

negațătorii , arteficii. Ea nu eră mai pucinu appă- 
sată de câtu a d6ua. Corporaţiunile, ce formasseră ar- 
tefiicii de prin oppide de la Alessandru Severu în cuă, 
agiunsseră a fi ca nisce închisori din cari gubernulu nu 

i lăssă se esse, credându că în atare modu va constrin- 

ge pre Gmeni se lucrege. Acâstă tiraniă stinse cu totulu 

industria. In câmpie, proprietarii cei mici, „despoiaţi 

de cei mari prin violinţe şi înșellățiune, sau și de inva- 
siunile barbariloru, fură redusşi de a se face coloni ai 

cellui avutu, uă stare de lucrururi ce i legă de uă buca-



tă de terrenu determinată, lipsindu-i, dacă nu de titlulu, 

dar cellu pucinu de celle mai multe drepturi alle omu- 
lui libera. | 

Ultima, classe, a selaviloru, căpetâ multu; filosofia stoi- 

că, apoi crestinismulu îndulcisseră ideile și legile în res- 

pectulu loru. Ei fură în fine considerați ca 6meni; avură 
dreptulu de a dispune mai liberu de peculiulu loru; nu 

mai fă iertatu de ai vinde și de ai despărți de fami- 
lia loru. 

Din acestă stare de Gmeni liberi umiliți și de sclavi 
ridicaţi, eșsi mai târdiu servagiulu, care e preferabile 
sclaviei. Eră unu bine într'acâsta, dar eră și multu reu: 
omulu liberu, fiându umilitu, descoragiatu, nu lu mai 
trăgeâ, inima, nici se se bată, nici se lucrede. Poporaţi- 
unea scădeâ. Gubernulu se vedă nevoitu de a reîmpo- 
poră cu barberi provinciele ce agiunsesseră deșerte. 

In armată eră totu acellași regime de servitute și de 
privilegiu, ce desgustâ pre ver ce omu cum-se-cade: ea 
începă se se recrutede fiă-cum, din Gmeni fOră nici unu . 
căpătâiu, fâră stare și foră lucru, și din barbari, cari 
preste puginu, au se împună voința loru ca lege. 

Nu mai etâ ondre militară: se înferau soldaţii ca, cei 
condemnaţi pentru crimini mari. Legiunea, desorganisată 
de Constantinu, eră redussă numai la uă mie cinci cente 
de Gmeni. Aşa dară, cu tâte celle unu centu trei-deci 
şi trei de legiuni, arsenalele, magasinele, Şi cinsura, cea 
mărcță, de întâriri de a lungulu Renului, Manului Da- 
nubiului, Eufratului și deșertului Arabiei, imperiulu 
totuşi eră aprâpe se cadă. Dacă nuda stare de lucruri 
înălță totu ce fusesse umilitu altă dată, sclavi, femei 
copii; din contră, totu ce altă dată eră tare, demnu Ş: 
mărețu, omulu liberu, cetăţianulu, erâ acumu degradatu. 
Precumu lipsiau soldaţii, lipseau assemenea şi scriptorii, 
artiştii. Nimicu mare, seriosu, nu produceau scâlele
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veorganisate de Valentinianu. Se aflau numai sofisti 
și retori ca Libaniu, poeți ca Claudianu, făcători de 
versuri mici, de epitalame, uă iitteratură fără utilitate; 
literatura şi artea, legate âncă strînsu de păgânismu, 
cădeau una cu acestu cultu, care mai inspiră. credință 
numai poporaţiuniloru celloru înapoiate de prinu câmpie. 

Credința şi vița, ce fugeau de vecviulu cultu şi de 
sogietatea, cea vechiă, se întroduceau înteunu cultu nou 
şi uă societate nucă. Crestinismulu, care se desvoltasse 
şi se constituisse printre persecuţiuni, se urcasse în, 
îne pre tronu cu Constantinu și cu Trodosiu. Acesti 
doi imperatori culmnră biserica cu privilegie, cu imuni- 
tâți, cu avuţie; acestă influiuţă a avuţiei se adause la 
aceea, ce o căpetasse cu credinţa sea cea. înfocată și jună, 
cu spiritulu seu de proselitismu şi cu geniulu capiloru 
sei. Chiaru eresia nu făcusse altu ci numai s”0 întărescă. 
Din sinulu ei eșsiă uă literatură înaltă, passionată, activă 
(Tertulianu, sântulu Atanasiu, sântulu Ambrosiu, sântulu 
Augustinu, sântulu Gregoriu Nazianzulu, Lactanţiu, Sal- 
vianu, etc.); cinci-spre-dece concilie mari, ținute în se- 
clulu allu IV, attestă activitatea sea, şi ierarchia ei de 
clerici, de episcopi şi de mitropoliți se regulasse degiă. 
Imperiulu și societatea, cea. vechiă voru peri; ea totu 
va mai viețui, deschidendu barbariloru braciele sele 
celle mari: Gotii dn Dacia au unu episcopu arianu, pre 
Ulfila, care tradusse biblia în limba loru, și Burgundii 
Sau convertitu şi ei ca aceia. 

De preste marginile impeuiului veniau uă mulţime 
de popâră ce fusesseră ascunse în profunditâţile megi- 
nopțiali, meridionali şi in alle resăritului. La mâdă nopte 
se destindeau trei rânduri de pop6ră înşirate în ordinea 
următore: Germani, Slavi și pop6ră asiatice. La resăritu 
locuiau Persii, poporu anticu şi aşedatu, sau stabilita 
întrunu locu, care va face desu resbellu imperiului,
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toră însă de a lu fărimă. La m6dă-di, retăceau prin 

deşertele peninsulei loru cellei mari Arabii, de cari 

âncă nimin6 nu se: temei, și prin alle Africei poporă 
maure, cari se făcusseră de currindu abbia cunoscute. 

La, mârtea, lui Teodosiu (395), periclulu cellu mare 
veniă numai de la med-nâpte. Germanii, împinşi de ce- 
tele asiatice, cari veniau de pre lângă ţermii Volgăi, 
se îndesau spre marginile imperiului: Suevii sau Suavi, 
Alamanii, Bavaresii la msdă-di, între riulu Manu şi la- 

culu de Constanţa; Marcomanii, Cadii, Ermundurii, Erulii 

şi marea națiune a Gotiloru, la resăritu spre m6dă-n6- 
pte de Dunăre; la appusu, de a lungulu Renulni, confe- 
derațiunea Pranciloru (Sallii, Ripuarii, Sicambrii, Bruc- 
terii, Caţii Camavii, etc.), care se formasse la giume- 
tatea seclului III, şi Frisonii, remășiţă de Batavi, în- 
tre laculu Flevo şi îmbucătura Amisului ; la mEdă-n6pte, 

Vandalii, Burgundii, Rugii, Longobardii sau Lombadii, şi 
între Alba, şi Fgidora, Anglii şi Sassonii; apoi, mai spre 

mâdiă-n6pte, Scandinavii. uţii, Danii cari occupau Sve- 

dia și Dania şi cari nn erau destinați se facă dela în- 
ceputu invasiunea loru. 

„Unu geniu cn totulu diferitu de allu imperiulu roma- 
nu animă pre acesţi barbari. Ambrea independinţei indi- 
viduali, devotamentulu volontaru allu resbellatorului pen- 

tru, căpitanulu seu, gustulu de resbelle aventurâse şi de- 
_părtate aveau mare putere assupră-le. Cându unu ju- 

ne recepeâ, în adunanţia publică, scutulu şi framea, erâ 
de uă dată resbellatoru şi cetăţianu; numai de câtu se 
alătură de bună voiă pre longă ver unu căpitanu renu- 
mmitu pre care lu urmă în resbellu cu alți luptători. Aces- 
tia erau leu sau fidelii căpitanului, totu de-a-una para- 
ţi dea muri spre ai scăpă viâța. Gubernulu Germani- 
loru reședes într'uă adunare (mall) la care toți luau par- 
te. Resbellatorii se întruniau inarmați; bătaia, scuteloru în-
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semnă aplausele adunanței; unu murmuru violinte, desap- 
robarea ei. Totu acelle adunanţi aveau şi puterea judeciarâ. 

Olimpulu acestori poporă offeriă unu ammesticu de 

concepțiuni spăimântătore şi grațise. Lângă Odinu care 
împarte victoria şi care, nâptea, se preumblă căllare în 

aeru cu resbellatorii cei morţi; lângă Donar, Ereulele , 

Thor, allu Germaniloru; lângă bucuriele feroci alle lui 

Valhallă, se arată divinitâţile Fera şi Olda, Venera şi 
Diana de la mâdă-n6pte. Germanii adorau assemenea pre 

Fata, pământulu, pre Suna, srele, și pre frate-seu Mani, 

luna, fugarită de doi lupi. Bargii er poeţii loru cari i 

încoragiau de a înfruntă mârtea, De acea ei şi făceau 

uă gloriă 7orindu rîgându. 

Germanii cultivau pucinu pământulu ; ei nu possedau 

nici de cumu locuri proprie; în toţi annii, magistraţii loru 

împărțiau fiă-câria commune, fiă-câria familie, părticica 

de pământu ce aveă se cultive. Ei n'aveau de locu oppide, 

ci bordeie respândite unde și unde, departe unele de altele, 

încongiurate fiă-care de agrulu lucratu de proprietarulu 

„ui. Moralile loru erau destulu de curate; poligamia eră 
amtorisată numai pentru regi şi pentru cei mari. Dar os- 
peţiele loru celle omerice se terminau mai cu s6mă eu 
beţia și cu cerți sângerose ; ei erau âncă dedaţi cu totulu 
la, passiunea jocului. 

La spatele acestei mari familie germanice, ce are se 

occupe cea mai mare parte din imperiu, se indesau doue 
alte viţi, cu multu mai differite de lumea romană de câtu 

Germanii. Acestea erau Slavii, cari avură mai târdiu unu 
rolu, și Unnii, subiectu de spaimă şi de terrâre pentru tote 

popârăle din appusu ; viâța loru nomadă, petrecută în 

cartă mari sau căllâri, faca loru cea oss6să și pătrun- 

să de doi ochi mici, nasulu loru turtitu şi latu, ure- 

chiele mari şi depărtate, pellea loru brună și tatova- 

tă erau nisce trăssuri de morali şi de fisonomie străine
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Europei. Ri retăcisseră multu prin steppele celle nemăr- 

ginite alle Asiei, 

XXIĂ 

INVASIUNEA BARBARILORU DE LA ME- 
DIA-NOPTE.— ALARICU.— GENSE- 

RICU.— ATTILA. — CLOVIS. 

Din fundăturile acestoru steppe purcesse, la finitulu 
seculului allu IV, impulsiunea ce făcă pre poprăle germa- 
ne se se precipite asupra imperiului de Appusu. In urma 
unoru discordie între dînşii, uă parte din națiunea Unnilor, 
împinsă spre Europa, trecă Volga, și, terrându după sine 

pre Alani, veni de isbi marele imperiu goticu, în care Er- 

manaricu intrunisse celle trei ramure alle naţiunii sâle : 
Ostrogotii sau Gotii orientali, la resăritu de Dunapru; 
Visigotii Gotii apeusseni; Gepigii sau târrătorii mai 
spre mâdăndpte. Ostrogotii se suppuseră, Visigotii veniră, 
ca se scape preste Dunăre, şi căpetară de la imperatorulu 
Valinte asilu in teritoriulu Imperiale. Ei se resculară 
îndată dup'aceea contra bine-făcătorului ioru, și lu 
ommoriră la bătălia de la Adrianopole (378). Dar 'Teo- 
dosiu i redusse şi stabili în Tracia unu mare număru 
dintr'înșii, cari appărară apoi cu credință marginile im- 
periuiui contra Unniloru. 

Aci agiunsesse invasiunea cându Teodosiu lăssâ, cel- 
loru doi fii ai sei imperiulu, care fă împărţitu între 
dînşii şi care nu se mai uni niciuă dată (395). Linia, des- 
părțitore erâ, Drinulu, unu rîu ce curge în Sava; apoi 
marea Adriatică și Ionică, şi fundulu Sirtei mari. Onoriu 
avi Appusulu; Arcadiu, Resăritulu, Imperiulu de Resăritu



293 

  

aveă se mai ţiiă uă mie cinci-deci şi optu de anni, după 
acestă împărțire; cellu de Appusu mai vieţui optu-deci 
și unulu de anni, pentru că assupra sea mai cu s6mă, 
cădi totă greutatea, invasiunii de la mâgă-nopte. Ints”uă 
giumetate de seclu sufieri patru assalte întricoşiate : 
Alaricu, Radagaisu, Gensericu şi Attila. 

Visigotii, puindu în fruntea loru pre Alaricu, din cea, 
mai ilustră familiă a loru numită balti, veniră, după 
indemnulu perfidului ministru Rufiinu, de infestară pen- 
tru a doua 6ră imperiulu de Răsăritu; depredară Tracia 
şi Macedonia, trecură Termopolile, fâră se întimpine 
ver unu Leonida; devastară Attica, respectându însă 
Atena, și petrunseră în Peloponesu. Stilicone, generalulu 
lui Onoriu, i incongiurâ in muntele Foloe; dar ei scapă, 
şi Arcadiu nu pută se departede periculosa loru presinţă 
într'altu modu ci numai arătândule imperiulu de Appusu; 
Ei se dusseră setoși înt'acolo; dar, la Polența, în Liguria, 
(403), dederă 6răși preste Stilicone, care i bătă de stin- 
gere. Onoriu, ca se celebrede acâstă vietoriă a locotenen- 
tului seu, se dusse se triumfe ia Roma, unde dede po- 
porului ultimile jocuri sângerâse de circu, şi apoi se 
ascunse ia Ravena, în dosulu bâlţiloru de la îmbucătura 
Padului, despreţuindu vechia capitale a imperiului, şi 
ne mai cutedându de a reşedeă la Milanu, unde erâ se 
lu prindă Alaricu. 

Visigotii se stabilisseră în imperiu Gre cum cu voia 
sea, cellu puginu aşâ se păreâ, și acumu i mulțămiau 
atâtu de reu. Nu trecă însă multu şi patru pop6- 
ră (Suevii, Alanii, Vandalii și Burguâii) și deschidu 
prin putere callea preste confinii imperiului în d6ue 

locuri: una din divisiunile loru trecu Alpii, sub Radaga- 
isu, dar este sfărîmată la Fesula de Stilicone; cea |l- 
altă parte, mulțimea ce nu intrasse în Italia, treci Re- 

nulu și, în decursu de doi anni, devastă tâtă Gallia. In
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urma acestei invasiuni , Burgundii fund€gă, (409), la apa Rodanului, unu regatu pre care Onoriu lu re- cunosci la 413, și Alanii, Suevii, Vandalii se ducu de înfestă, şi occupă Ispania. Așă începă invasiunea cea mare. 

Între acestea, Alaricu vine din nou contra Romei, fâră se mai fiă întîmpinatu de Stilicone, uccisu de Onoriu din gelosiă. Ellu coprinde Roma Şi 0 dâ prâdă barbari- loru sei carl, în furrea loru, respectară numai templele crestine. Pucinu în urmă muri în Calabria, Ia Cosenţa (410). Visigotii + săpară unu mormântu chiaru în Albia unui riulețu abbătându apa; apoi dederă apa la locu, după ce ucciseră bre captivii cari fusesseră pusși la acea, lucrare. 

Dar puterea Visigoliloru nu peri cu ellu. Cu tâte că depredasse Roma, acestu poporu, fiendu de multu în contactu cu imperiulu, aveă uă applecare particulară spre civilisaţiunea romană, 
Ataulfu, fratele lui Alaricu, şi, după dînsulu, Vallia, se puseră subt ordinile lui Onoriu, și, în intevesulu lui se dusseră de scăpară Gallia, de trei usurpatori cari se învestisseră aci cu purpura, și apoi trecură, în Is- pania de o curăţiră de trei popâră barbare cari o infestasseră.  Dreptu mulţiămire, Vallia căpetâ a doua Acitania, unde fundâ (419) regatulu Visigotiloru ; preste puginu ei se voru întinde și preste Pirenei. 'Totu întp- acellu annu Ermanaricu cu rămășițele Sueviloru sei, fun- dedă unu regatu în munții Austriei. 

Nu multu dup'aceea, Vandalii, împinși în partea de medă-di a Ispaniei (Vandaluţia, Andalusia), trecu în A- frica, chiămaţi de trădătorulu comite Bonifaciu; ei coprindu Ipponele, cu tâte că întîmpinară uă, resistințiă lungă, suş- ținută de coragiulu ce inspirau predicele sântului Au- Sustinu, episcopulu acellei cetâţi, şi imperatorulu Valen-
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tinianu fă nevoitu de a recunâsce regatulu loru. Gense- 
ricu, care a făcutu acâstă concistă, suppuindu şi Carta- 
ginea (439), pune fundamentele unei puteri maritime pre 
ţermii ei, chiaru în loculu unde fusesse uă dată a Car- 
taginesiloru, și, câtu fă în vi6ţă (477), devastă cu vas- 
sele sâle tote câstele Mediteranei. La 455 , ia Roma, o 
depredâdă, înfricoşatu patru-spre-dece dille și o despâiă 
de totu ce are mai preţiosu, de unde veni vorba van- 
dalismu. 

Patru regate barbare se formasseră, îu imperiululu de 
Appusu cându se arătă Attila. Din tote invasiunile se- 
clului allu V, a lui este cea mai renumiță , fiându mai 
mare și mai înfiorătore. Ce ar fi agiunsu Europa subt 
uă domniă tartară ? Attila, fagelulu hui Dumnegeu, vreă, 
ca €rba se nu mai crescă pre unde va trece cu calul 
seu. Omorîndu pre fratele seu Bleda, ellu gubernă sin- 
guru pre Unni, cari subjugasseră tote poporăle din par- 
tea de megă-nâpte a Dunării. Ellu reşedes întruă ce- 
tate și într'unu palatațu de lemnu în câmpiele Panno- 
niei, de unde dictâ legi şi împuse tributu (tractatulu de 
la Margu) lui Teodosiu II, imperatorulu Resăritului. Gen- 
sericu chiămândulu asupra Appusului, ellu se dusse cu 
nenumeratele sâle turme de popâră. Treci în Gallia » 

resturnându totu ce i eşiâ înainte, și încongiurâ Aure- 
lianulu (Orlans). Patriciulu Aeţiu veni în fuga cu uă 
armată, în care Visigotii, Burgungii, Francii, Sassonii se 

luptară una cu Romanii, şi bătălia cea mare din câm- 
piele Catalaunice (451), respinse pre Attila preste Renu- 

Turbatu, Attila, se lassă asupra, Italiei ca se și verse 

foculu; derimă tâte cetâţile de la megă-nâpte spre re- 
săritulu peninsulei, între altele şi Acilea, ai câria locui- 
tori se ducu și punu în lagunele Adriaticei fundamen- 
tele Veneţiei. Infrânatu apoi de aspectulu cellu venera- 
bile allu ponteficelui Leone I, ellu se înturnă în Panno-
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ia unde muri îndată (453), şi puterea cea mare a Un- niloru se stinse de discordiele loru. | 

Scuturatu de atâtea atacuri, imperiulu de Appusu pe- riă pucinu câte puginu. Numai unu imperatoru este demnu de însemnatu, Maiorianu, care preparâ, uă espedițiune contra Vandaliloru, fără se o pOtă întreprinde (461). Cei-l-alţi (Severu, Antemiu, Olibriu, Gliceriu, Iuliu Ne- pote) sunt numai nisce jicărie în mâna, barbariloru cari commandă, armatele imperiali, și în fine, unulu din aces- tia, Erululu Odoacru, destronându pre Romulu Augus- tulu, puse capetu imperiului de Appusu şi luâ titlulu de zege allu Italiei (476). Din acestu imperiu remaseră, nu- mai nisce sfărîmăture, în centrulu Galliei, între Ligeria şi Samara, supt autoritatea patriciului Siagriu; nu tre- cură însă dece anni, și acâsta ultimă vemașiță, se ster- se de sabia Franciloru, 
Francii Sali, stabiliți în Belgia , înaintasseră pînă, la Samara sub Clodiu Pletosulu (428). Successorii sei, Me- zoveu și Ildericu L-iu se întinseră, și mai multu. La 481, Francii înălţară pre pavedă pre Clovis, .fiiulu lui Ilde- zicu. Clovis atacă cu uă armată de cinci mii de luptă- tori, pre Siagriu la 486, lu învinse lOngă Suessionea, și coprinse țârra pînă la Ligeria. Determinatu de a nu împărți concista cu alții, și întârse armele contra A- lamaniloru, cari voiau se trâcă, Renulu după diînsulu, și i bate la Tolbiacu (496). In uruza acestei bătălie, se converti la, religiunea, Clotidei, principessă catolică, fiia regelui Burgungiloru, pre care o luasse de sogiă. De atunci , făcenduse ortodossu, fă mai tare contra Burgundiloru Şi Visigoţiloru ariani, pentru că clerulu Galiei Şi popora- țiunea gallo-romană, erau ortodosse , Și lu agiutară în proiectele sâle. Ellu attacâ mai ântâiu pre Burgungi , şi făcă tributaru pre Gondebaldu, regele loru. Acestu Principe fusesse totu de uă dată atacatu de la mâgădi
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de Teodoricu, regele Ostrogotiloru, care occupă cărâ- 
riie Alpiloru. Clovis și întârse apoi armele contra Vi- 
sigotiloru şi, batându-i, (507) le luâ partea de mâdă-di 

a Galliei de la Ligeria pînă la Pirenei şi la Cebena, affa- 
ră de Septimania preste care ei mai domniră trei secle. 
In ultimii anni ai domniei s6le,se adoperă ca se se curățe, 

de-regii cei mici franci ucidândui prin perfidiă, dintre cari 

cei mai mulți erau consângenii sei, şi muri la 511. In con- 
siliulu ce se ţină la Aureliani, întracellaşi annu, ellu 
confirmă, immunitâţile ce avusesse clerulu subt imperiu, 
şi ponteficele, dreptu recunoscință, i dede titlulu de rege 
pre crestinu. În 508, imperatorulu de Resăritui trămi- 
sesse insemnele consulare, şi așâ Clovis făci totu cei 
stă în putință ca se puiă regatulu seu cellu barbaru subt 
dupla maiestatea a Bisericei și a imperiului, 

Coprinderea Italiei de Ostrogoti s'a făcutu totu în acella- 
si timpu cu a Galliei de Franci. Acestu poporu, scăpându 
de jugulu Unniloru, la mârtea lui Attila, și allessesse de 
capu, la 475, pre Teodoricu fiiulu unui principe de ai 
loxu, și care și făcutse educaţiunea la Constantinopole. 
După. îndemnulu lui Zenone, imperatorulu de Resăritu, 
Tedoricu coprinse Italia (486—463), şi puse de ucciseră 
pre Odoacru, care resistasse doi anni în Ravenna. 'Teo- 
doricu se arătâ înti”adeveru cellu mai mare dintre toţi 
suveranii barbari pînă la Carolu cellu Mare. Ellu allatură 
de Italia, fâră se facă resbelu, Illiria, Panonnia, Noriculu și 

Reţia. Adause âncă și Marsili: luându o cu bătaia de la Bur- 

gundi, și bătă uă armată francă longă Arelate (Arles), 
la 507. Bavaresii i dederă tributu; Alamanii învocară a- 
giutorulu lui în contra lui Clovis. In fine, la mârtea lui 

Alaricu II, fă numitututore alle nepotului seu Amalaricu, 

şi domni în faptă asupra celloru dâue ramuri mari alle 
națiunii gotice, alle câroru posessiuni se attingeau spre 

Rodanu, și cari occupau tâtă marginea Mediterranei în
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Ispania, în Gallia şi în Italia. Ellu se uui prin legăture 
de familiă mai cu toţi regii barbari. Ca amicu allu pâ- 
cii, făcă cellu mai bunu usu de ea. Ospeţii cei noi aveau 
nevoiă de locuri: fiă-care cetate dede a treia parte din 
teritoriulu seu sprea se împarţi între Goti. După ce se sta- 
bili uă dată acâsta, se făcă uă lege commune pentru ambele 
pop6ră, affară de câta-va usanțe particulare scrisse ce se 
conservară numai pentru Goti. Dar, pentru alte cuvinte, 
se nevoi dea despărți pre vingători de învinşi, dându bar- 
bariloru sei armele, și Romaniloru demnitâțile civili. Flu 
aveâ mare respectu pentru vechiele demnitâţi romaue, şi consultă desu senatulu din Roma, Mânţină regimele mu- 
nicipale, dar numi ellu însuși pre decurioni. Unu barbaru 
dede Italiei prosperitatea perdută chiaru subt imperato- 
rii sei. Edificiele publice, apeductele, teatrele, bâile, fură 
reparate palaţe şi biserice și se construiră. Locurile inculte 
fură desțelinate; şe formară apoi companie ca se scurgă bâl- 
țile Pontine şi celle de la Spoletu. Poporaţiunea, crescă 
forte multu. Teodoricu, care nu sciă se scriă, strînse in 
giurulu seu celle mai formâse genie litterare alle tim- 
pului, pre Cassiodoru, Boeţiu, şi pre episcopulu Ennodiu. 
Deşi arianu, ellu respectă pre catolici, Şi confirmă, scu- 
telile bisericiloru. Dar finitulu domniei lui fă tristu, atâtu din causa ammeninţâriloru de persecuțiuni, vrându se.res- 
bune pre acellea ce impetatorulu de Resăritu făceă se. îndure Arianiloru, câtu şi prin supliciulu lui Boeţiu şi allu lui Simachu, fără dreptate implicaţi întmuă cons- pirațiune. 'Teodoricu muri (525) prâdă remușicâriloru 
de consciinţiă. . 

In decursulu ecelluiaşi periodu, cându domni Clovi s ș Teodoricu, Britania avă invasiunea, sea, particulară. Ea conservasse sub domnia romană, celle trei poporaţiuni: alle sâle bine distincte; Caledonii (Picţii şi Scoţii) la m6- Qă-n6pte, în Scoţia, de astădi, pre care Romanii n'o sup-
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pusesseră; la resăritu şi medă-di, Logrii sau Bretonii 
cari fusesseră sub influința, civilisaţiunii romane; la 
appussu, dincollo de Sabrina (Severu), Cambrii sau 

Gallii, poporu nedomolitu în munții sei. Delăssaţi de 
legiunile romane , la 428, şi espusși fOră appărare la 

incursele Picţiloru, Bretonii chiămară în agiutorulu loru 
(455) pre Sassoni, Juţi, Angli, cari purcedeau neînce- 

de la ţermii Germaniei şi ai peninsulei cimbrice și în- 
fruntau vallurile mâriloru pentru piraterie. Due căpe- 
tenie sassone, Enghistu şi Orsa, bătură pre Picţi şi 
xecepură, dreptu recompensă insula Thanet pre ţermii 
Cantiiloru. Dar preste pucinu, despoiându pre aceia 

cari i chiămasseră, Enghistu luâ, în potestatea sea țerra 
dintre Tamisa și Mâneca și-și dede titlulu de rege allu 
Kentului (455). Din momentulu acella tâte căpeteniele 
de pirați sassoni avură ambiţiunea, de a formă câte unu 
stabilimentu în Britania cea fertile; la, 491 se fundă re- 
gatulu de Sussez (Sassonii meridionali), la 516, cellu 
de Wessex (Sassonii appuseni), la 526, cellu de Fssez 
(Sassonii resăritâni), La 547, începă invasiunea Angli- 

loru cari fundară regatele de Northumberladu, (ţ6rră 

spre mâdiă npte de Humber), pre csta orientale a 
Marei-Britanie, apoi de Fstangha (517) şi de Mercia 

(524). Atunci, aceste trei regate angle adăoginduse la 

celle patru Sassone, în Britania se făcură șepte mici 

monarchie barbare (Eptarchia Anglo-sassonă), cari mai 

tărdiu aveau se formede numai una singură. Sassonii 

formară fondulu poporaţiunii angle, precumu se consi- 

deră că este și astădi.
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XXX 

IMPERIULU ROMANU DE RESARITU. — 
IUSTINIANU. 

In loculu imperiului de Appusu care cădusse, se înăl- țasseră pre ruinele lui trei-spre-dece regate de origine germană: Burgundii, Visigotii, Suevii, Vandalii, Francii, Ostrogotii și Anglo-Sassonii. Numai imperiulu de Resă- ritu, singuru, scăpasse de acâsta, invasiune, şi eră âncă întregu, neattinsu, cu tâte că Și modificasse profundu caracterulu seu cellu vechiu, atâtu din causa, vițiiuriloru s6le proprie câtu și din înteţirea invasiuneloru. 'Tradi- țiunile romane politice și religi6se nu delăssară, cu Con- stantinu, vâtra, ioru originară, Roma. In nuoa capitale se strecurară, ântâiu la curtea, imperiale, apoi în celle l-alte stâri, linba și moxalile Greciloru; cu diînsele veniră ideile şi t6tă cultura, loru, cari acum erau  degenerate, şi se făcură puginu câte pucinu predomnit6re, atâtu prin favorea, imperatoriloru, cei mai mulți străini, Greci şi barbari, câtu și prin superioritatea, anticei civilisaţiuni grece. Chiaru numele de imperiu romanu, inlocatu mai ântâiu cu denumirile de imperiu constantinopolitanu, bi- zantinu Sau grecu, agiunse în fine a nu mai fi în usu, Totuși, acestu imperiu avi uă durată, lungă, Și dusse în gerere uă vi€ță  miserabile, deși une ori a fostu mai glori6să de cumu sar fi pututu aşteptă de la uă sogietate atâtu de corruptă. Sub Iustinianu şi Eracliu, put âncă, se revină la offensivă contra invasiuniloru, se recoprindă uă bună parte a imperiului de Appusu, şi âncă se respingă victoriosu pre Bulgari, Avari şi Persi şi se întindă protectoratulu seu asupra totoru crestini- loru din Asia, Dar, storsu de Puteri prin acâstă ul-
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timă adoperare, nu mai fă în stare se appere şi se 
scape provinciele sâle merdionali cându sc arătară Ara- 
bii, nisce nuoi concistatorii barbari de la m6qă-di. 

Pre lOngă stricățiunea sea timpuriă si discordiele 
religiose, acestu imperiu fă mai de multe ori lăssatu în 
mâinele femeiloru și eunuciloru: domnia lu, Teodosiu II, 
cellu mai lungu dintre gubernele ce se successeră în 
seclulu V, (408—450), fă întradevâru mai multu domnia 
Pulcheriei, suora acestui imperatoru incapabile. Dar se 
destinse prin publearea codicelui Teodosiana. Sub Ze- 
none, sub Anastasiu fură cenți şi turburâri în Constan- 
tinopole pentru religiune; acesta desfință turburătorulu 
preşedu isaurianu și luâ cu energii mai multe mesuri 
înțelepte. In genere, imperatorii, pînă la Iustinianu I, 
nu erau Gmeni foră cunoscințe, fâră umanitate, nici chia- 
ru foră bune intenţiani; dar erau neputinţicioși și mi- 
ci, demnitatea și tăria de caracteru, înălțimea suffletu- 
lui şi a spiritulni, mai multu de câtu  intelliginţa, le 
lipsiau loru ca şi naţiunii întregi 

Lui lustinu I, care cumperasse purpura de la preşedulu 
imperiale şi care nu sci nici se scriă, i urmă nepotu- 
seu ustinianu I, care domni de la 527—565. Ellu și des- 
chise callea la tronu linguşindu tâte viţiurile de cari eră 
săpatu imperiulu constantinopolitanu, corrumpându pre 

soldaţi, delapidându multu aurn pentru jocurile circului, de 
cari acestu poporu degeneratu erâ atâtu de setosu ca de 
celle mai seri6se interessi. Dâcă fă mare domnia sea, nu fă 

prin moralitatea, ci prin vesbelle, prin lucrârile legislative, 

prin monumente. 

Ellu făcă resbelle în celle patru pârţi alle lumii; la 
resăritu cu Persii ; la, meţă ţi spre appusu cu Vandalii; 

la appusu cu Ostrogoţii; la mâdă-n6pte cu Bulgarii. Res- 

bellulu cu Persii, de mai multe ori suspensu, începă mai 
ântâiu, la 528 şi se termină la 562. Caracterulu seu nu
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îi ca allu celloru l-alte ; aci nu se trată se se recupere 
de la barbari nisce provincie coprinse de ei, nici se se 
respingă uă invasiune curatu barbară; ci se se susţină uă 
luptă egale şi seculară, se se appere confinii de atacu- 
rile regulate alle unui poporu stabilitu, maturu cași im- 
periulu, care nu se aruncă în massă, ci trămiteă, armate; 
acesta este differința intre invasiunile barbare şi resbellele 

- oridinare. 
Cabadu sau Cabade, regele Persiei, care, sub predece- 

sorii lui Iustinianu,' făcusse mai multe relle imperiului, 
începi ostilitățile. Appărarea  provinciloru din Asia, fă “ încredinţată lui Belisariu, aliu cui nume fă nedespărţitu 
de allu lui Iustinianu şi agiunse nemuritoru, atâtu prin fap- 
te mari, câtu și prin nefericirile lui. Unu ce care carac- 
terisă pr6 bine imperiulu, este associarea acestoru doi 
Smeni, mai ântâiu prin desfrânâri şi apoi prin gloriă.—I- 
nemiculu fă ţinutu în frâu, mai multu prin manopere 
abili de câtu prin victorie, și Cosroe Nușirvanu, succes- 
sorulu lui Cobad, după ce încheiâ în due rânduri pacea, 
şi apoi o rupse, îndemnatu si de Vitige, regele Ostro- 
gotiloru, mai multe bătălie se dederă, cu sârte neconstante; 
în fine, se făcă pace. Acâsta, în realitate eră, umilitâre 
pentru. Iustinianu pentru că dede tributu Persiloru; 6ră în aparință eră glorisă, pentru că, aveă on6rea, de a, es- sercită, în imperiulu inimicu, unu protectoratu asupra crestiniloru şi uă, infiuință morale. 

In celle l-alte trei Pârți gloria sea militară, în contra, vegateloru barbare, nu e de locu contestabile. 
Victoria fusesse fatale barbariloru. Acesti 6meni de la, medă-u6pte, strămutânduse răpede din selbele umede şi reci alle Germaniei în câmpiele calde și ardătâre alle Italiei, Ispaniei și Arfeicei, aveau doi inemici ce i ucei- deau, sârele și netemperanța. Li se întîmplă loru ceea ce se întîmplă astădi soldațiloru augli în Iudia, Clima i enervau și
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deprindesile netemperanței, ce pre marginile Elbei nu facu 
râu, deveniau omoritâre la pâlele Atlantelui. Pre lângă a- 
câsta, mai considerându că numerulu loru eră micu, apoi res- 

bellele loru intestine, ura poporaţiuniloru pentru acesti dom- 

ni selbatici şi eretici; şi în fine, acestu contactu de uă-dată, 
allu civilisaţiunii, ce este adessea mortale barbariloru, vo- 
inu inţelege că, după due sau trei generațiuni, nu mai 

remâne nimicu din acea: putere, ce păreă la începutu că 

este înfricoşată. Vedându acestă mare decădere, idea de 
a profită, veni întrunu modu naturale lui Iustinianu, şi 
ellu începu cu Vandalii. 

Geiimer uccisesse pre ildericu. Sub pretestu de a lu 
resbună, Istinianu dechierâ resbellu acestui poporu en- 

ervatu şi stăşiatu de discordiele religi6se. Belisariu fă 
pusu în capulu espediţiunii formidabile, ce de multu se 
prepară. După trei luni, repurtâ vietoria cea, strălucită 

de la Tricameru și coprinse Africa, Sardinia şi insulele 
„Baleare (534). Gelimer, captivu, i ceri pâne, ce nu vedus- 
se de trei luzi, unu burete spre a şi sterge ochii înfir- 
mi, uă laută spre a șicânta nefericirile. Cându se pres.ntâ 

înaintea lui, se îmflâ de rîsu; şi, cându fă dussu înain- 

tea imperatorului: «Vanitatea varietâțiloru! strigă una cu 
Eclesiasticulu, totulu este vanitate.» ] se dederă în Gal- 

laţia domenie, unde şi termină în liniste vi6ța sea. 
Abia Belisariu triumfasse la Constantinopole , pentru 

coprinderea Atricei, și fă trămisu în Italia. 
Ostrogotii, în Italia, conservasseră mai multă putere, 

pentru că erau mai numeroși şi stabiliți aci de mai pu- 
cinu timpu. Teodoricu i ţinusse feriţi de italiani. Fiiă- 
sea Amalasunta, care i successe ca reginte, voi se i fa- 

că mai civili. Gotii ţineau la asprimea loru barbară; ei 

o constrinseră se numâscă rege pre veru-seu Teodatu, 
care apoi o uccise. Iustinianu se presintâ ca resbună- 

toru allu Amalasuntei în Italia, caşi allu lui Ildericu în
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Atrica. Belisariu suppuse Sicilia (535), Neapole și Roma. 
(536), în fine Ravena. Dar ellu fă chiămatu înderetu prin: 
invidia curteniloru: Gotii, sub Vitige şi 'Totila, luară 
offensiva cu successu. Belisariu vine Grăşi, însă cu pu- 
tere mai puţină; pută numai se scape Roma. Ceea ce 
curtea i refusă lui, dede eunucului Narse, unu omu pri- 
ceputu în alle resbellului, care termină acestu resbellu: 
şi puse Italia sub dominaţiunea, Constantinopolii. 

Așa, imperiulu grecu păreă că are se resbune impe- 
riulu de Appusu, mai allessu după ce occupâ în Ispania 
Valența şi Betica, orientale, ce i cesseră Visigotii (552), 
și domină preste celle d6ue bassine alle Mediteranei. 

Câţi va anni în urmă (559), Bulgarii, uă ivasiune nuâă 
dela mediă-nâpte, trecură Dunărea pre ghiagiă şi veniră 
pînă sub murii Constantinopolii, de unde fură respinși 
de Belisarin. Unu altu poporu tartaru, Avarii, se appro- 
piă, la 558, de Dunăre. lustinianu i obligâ se remână, 
în Dacia. Ellu sperâ a face din ei appărători ai impe- | 
riului, şi ei voru fi inemicii cei mai neîmpăcaţi. 

Onrea, cea mai mare a lui Lustinianu » în memoria 
posteritâţii, nu este atâtu aceste victorie trecătâre, 
câtu lucrârile legislative cari pârtă numele seu. Elle se fâcură sub îngrigirea, lui Trebonianu, care întruni tâte edictele imperiali și din cari eșsi Codicele Iustinia- neu publicate la 528. Institutele, sunt unu manuale în care se coprindu principiele jnrisprudenții romane, şi care erâ destinatu pentru şc6le. Digestele sau Pandectele 
(culegere genrale), este uă compilatiune immensă forma- tă din estrassele a due mii de tractate de jurisprudin- ţă. Novellele sau Auienticele, coprindu legile promulgate de Iustinianu, în urma, codicelui. Prin aceste lucrări s'a, transmisu posterităţii substanţa, jurisprudenţei antice. ȘI: într'ânsele învețămu dreptulu romanu, din cari procedu legislaţiunile civili alle Stateloru moderne. Acesta erâ
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uă formâsă protestaţiune din partea imperiului romanu 
de Resăritu și a civilisaţiunii în contra invasiunii şi bar- 
bariei. 

Justinianu mai făcă uă mulţime de construcțiuni și de 
întâriri pentru appărarea imperiului și ornamentarea ca- 
pitalii. Căută, assemenea, se amintimu că, sub regnulu seu, 
se addusseră din China vermii de setă de doi monachi 
nestoriani. “ 

Regnulu lui Iust:nianu merită laude pentru tâte câte 
descrisserămu. Este însă miserabile, dacă considerâmu 
împarechiârile interne: cerțile sângerâse alle vergiloru 
şi vinejiloru, şi acea resvertire Nica care umplu cinci 

* dille Constantinopole de predaţiuni, omoruri şi incendie. 
Atâtu de mare fă periclulu acestei rescâle pentru im- 
peratorulu, în câtu erâ se fugă pre unu vasu ce stă 
parâtu, cându Teodora, femeea sea, lu reţină: «Remânu, 
disse ea, şi adoptu acea cugetare a celloru vechi, că 
tronulu este unu mormântu gloriosu !» Belisariu, cu 3000 
de veterani, împressurâ, pre resvertitori în circu și omori 
mai 30000 din ei. Acestă coragi6să Teodoră fusesse în ti- 
nereţele ei uă simplă jucătâre; erâ fiia custodelui urşiloru 
amfiteatrului, şi devenisse faimosă prin desfrânări, mai îna- 
inte de a o luă lustinianu de soqiă. Nicăiri nu se mai vedeâ 
virtutea, foră care puterea, este debile, și care singură dă . 
Stateloru, cași individeloru, uă încredere salutară în sine. 

Iustinianu muri (565) după ce a desgraţiatu pre Belisariu. 
Imperiulu grecu nu conservă multu attitudinea îm- 

puitre ce i dedesse Iustinianu. Mai ântâiu perdă giu- 
mntate din Italia. Narse, insultatu de curtenii din Con- 

stantinopole, ca, se şi resbune, uită datoriele câtre țerra 

sea, şi chiămă, unu poporu germanu, pre Lombardi, cari 
coprinseră -tâtă valea Padului (568). Alboin, capulu loru,. 
făcă din Pavia capitala sea. i 

Acesta, inainte cu doi anni, destrusse la Dunăre re= 

i
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gatulu Gepidiloru; și formsa Rosamunda, fiia regelui 
Gunimundu, uccisu în bătăliă, fă nevoită de a da mâna 
vingătorului. După usanța germană, ellu şi făcusse unu 
trofeu din țâsta capului lui Gunimundu: acâsta erâ. cupa 
de ondre cu care se serviă la ospeţe. Ameţitu. de vinu, 
constrinse, într'uă di, pre Rosamunda de a b& din acea 
cupă. Ea se suppuse, dar jură de aşi resbună, şi înde- 
mnâ pre unulu din custodii lui Alboinu se lu omâre. 
Dominaţiunea lombardă nu peri prin mârtea lui. Ea 
se mai îutinse și în Italia meridionale, coprindându 
Beneventulu; partea cea l-altă, remase sub Greci. Acestu 
poporu jundă allu patruspredecelea, regatu germanu ce 
durâ mai bine de due secle, pînă ce cădă sub . colpu- 
rile lui Carolu cellu Mare. Erâ destinatu deatunci ca ţer- 
rile imperiului de Appusu se se occupe de vița germană, 
afiară de Africa și Ispania, reservate Arabiloru. 

Cu tâte acestea, doi imperatori, Tiberiu II şi Mauriciu, 
au unu caracteru formosu şi facu escepţiune în degra- 
darea generale în care cădă imperiulu. Dacă Italia fi 
răpită, sub Mauriciu imperiulu deveni protectorulu lui 
Cosroe II, allungatu din Statele lui de revolta lui Ba- 
ram; însă, din nefericire, câtre finitulu domniei s6le, 
Avarii, cărora imperiulu de lâ tributu ca se scape de 
deprdârile loru, devenindu mai pretențiesi, sub ferocele 
Baiamu, devastară înfricoșatu tâtă partea dr6ptă a Dunării 
pînă la marea Nâgră. In faca acestoru cete spăimântă- 
târe, Mauriciu aveâ se oppună uă armată degenerată, 
Şi generali ca, acellu Commenţiolu, care se făceă, infirmu 
de câte ori se arătau barbarii, Şi care nu voiă se-şi 
pârgdă sângele in lupte ci numai de lanceta chirurgului seu. 

Ellu voi se reformede disciplina: acesta lu costă, viţa, 
Revolta errupse între armatele din Asia şi din Europa, 
şi Foca, prochiămatu imperatoru, puse de lu înjunghiară 
cu toți copii sei. Tirania orribile a lui Foca încetâ de
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şine prin escesse : Eracliu, gubărnatorulu Africei, fă 
chiămatu se scape imperiulu de acestu monstru. 

ERACIIU (610—641). PROADEBEA PROFUNDA A IMPERIULUI. 

Domnia lui Eracliu fă uă luptă admirabile de coragiu 
şi de geniu contra, Persiloru şi Avariloru, De. multu nu 
se vedusse resbellu condussu cu atâta mărime ca allu 
lui Eracliu în Asia. Strimtorarea estremă în care se 
află de-uă-camdată redussu imperiulu, nu-avă altu efte- 
ctu de câtu se illustrede mai multu admirabilile suc- 
cesse ce urmară îndată. Avarii infestară pârţile de la 
m6gănpte și urmăriau pre imperatorulu pînă sub murii 
Constantinopolii (616). Persii, sub satrapulu Sain, coprin- 
seră Siria, Palestina, Egiptulu, pînă și Cirenaica, unde 
demoliră cetâţile “imperiului ; înturnându-se în Asia- 
Minoră, (613), petrunseră pînă în Chalcedonia, unde 
înfipseră piciorulu tare şi remaseră gece ann în faca 
Constantinopolii, ce sufferiă de fomete, după perderea, 
Egiptului. Imperiulu dară erâ redussu numai între murii 

capitalii s6le, și Eracliu cugetă se strămute reședința 
la Cartaginea, cându patriarchulu Sergiu lu reţină, și 
puse la, „disposiţiunea sea avuţiele bisericei din Con- 
stantinopole. Resbellulu aveâ caracteru casi religiosu : 
Cosroe îngunghiasse preoții crestini din Ierusalimu și 
jurasse că nu va da pace lui Eracliu pînă ce nu se va le- 
pedă de D-geulu seu cellu crucificatu ca se îmbraţișeţle 

cultulu sărelui. 
" Eracliu pută atunci, nu numai se depărtede xesbel- 

lulu de lângă capltalea sea, ci lu dusse în ţârra înimi- 

ciloru sei, Attacâ mai ântâiu Asia Minoră despre m6gă- 

qi (622), desbărcă în Cilicia, şi repurtâ uă victoriă la 
Issu. Lu attacă în urmă despre mediăndpte, deshăr- 

câ la Trapezunda, trece Arassulu, agiunge la Tauri-
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dea şi derîmă cetatea Ormia, patria lui Zoroastru. Acestă 
întreprindere cutedătârie scăpâ Asia, Minoră şi Egiptulu, 
precumu, altă dată, a lui Scipione liberasse Italia de An- 
nibale. Armatele persice fură chiămate dincolo de Eufra-. 
te. Fiându ca Persii se federasseră cu Avarii, Eracliu se 
federâ cu Turcii Cosari, cari erau pentru Persi, ceea 
ce erau pentru impetiu barbarii de la Dunăre. Pre cându 
Avarii, într'unu attacu assupra Constantinopolii, erau tă- 
iați bucâţi (626), Eracliu, Susținutu de 40,000 de Turci, 
făcă atâtu de mari progresse în câtu regele Persiei se 
temi, la rândulu seu, pentru capitalea sea (627). Impe- 
ratoriulu, vietoriosu la Mosul, unde erau ruinele Ninivii, 
predă, cetâţile şi palațele “ Persiei, şi agiunse pînă la 
Ctesifonte, “pre care n'o încongiură, şi recuperâ 300 de 
flamure. Cosroe fi destronatu şi uccisu chiarn de fiiu- 
seu Siroe, şi tratatulu, ce se încheiâ, restitui celloru d6ue 
imperiuri confinii loru celle vechie (628). 

Aici se termină peri6da fericită a domniei lui Eracliu 
și prosperitatea trecătâre a imperiului grecu. Ylăcitu de 
infestârile Persiloru şi de victoriele s6le chiaru, însărci- 
natu de imposite, comerciulu şi industria, sea, ruinate, 
acestu imperiu, care ar fi avutu nevoiă de repausu, după 
atari nefericiri şi atari adoperâri,. vedi de uă-dată arun- 
cânduse din fundulu Arabiei unu poporu multu mai în- focatu de câtu Persii, unu adeveratu torrentu, ce res- turnă totu cei sta înainte. Abiă trecusseriăi dece anni, și Eracliu, după adoperâri mari și nefvlositâre, deslegâ de jurământulu de fidelitate pre suppuşii sei siriani şi se îm- „dăreâ, dicându: «Remâi cu D-deu Sirii, remâi pentru totu-de-una !» (638). Mai vedă, pînă a nu muri, perde- rea, Egiptului și luarea Alessandriei (640). 

„_ Dinastia sea mai domni 70 de anni pentru nefericirea, im- periului. Versâri de sânge, nemințire; uă neaudită rafinare de crudellitate bassă, dau acestei peri6de unu caracteru fio-
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rosu. Atunci imperiulu nu mai aves nimicu Romanu ; toţi 
câţi purtau acestu nume şi vorbiau limba, Romaniloru, 
erau sub potestatea barbariloru. Imperiulu bizantinu cădă 
apoi în acelle neguri de corrupțiune, de nebuniă şi de îngio- 
sire sângerâsă, cari au făcutu pre Grecii, (că-ci: în altu 
modu nu i putemu numi), din acea, epochă, se fiă carac- 
terisaţi ca, unu tipu de poporu din celle mai de plânsu 
ce ne presintă istoria, 

XXXI 

“REGII MEROVINGIANI SI MAJORDOMII.— 
CAROLU MAGN ULU. 

Reacţiunea imperiului Constantinopolitanu, sub Iusti- 
mianu I, contra barbariloru nu se întinse pînă în Gallia, 
unde ar fi datu preste unu poporu care nu se muiasse 
atâtu de răpede ca Ostrogotii și Vandalii. 

Monarchia concistatorului Galliei se împărţi între cei 

patru fii ai sei, după usanţele germane, şi activitatea loru 
bellicosă, deși se respândi întiuă mulţime de întreprin- . 
deri diverginţi, imperiulu loru totuși crescă și se întări. 
Vuoii regi coprinseră Turingia (530), şi Burgundia (534) 
și se întinseră pînă la, marginile Boemiei. Armatele loru, 
setse de lupte și de predi, descinseră în Italia și în Is- 
pania, fâră a face însă în aceste due peninsule conciste 
durabili. 

Mai toţi acesti principi avură uă , morte timpuriă sau 
nefericită. Teodoricu sau Thierry, regele de Metz, și cei 
doi successori ai sei murisseră. Clodomir, regele de Or- 

ISans (Aureliani), fă uccisu într”unu resbellu cu Burgundii, Şi 

fii sei fură înjunghiaţi de Childebert , regele Parisului,
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-şi de Clotaru, regele de Soissons (Suessionea), spre a 
le luâ,- ereditatea. Clotaru, remănându singuru rege, la 
558, scurtă, însuși viţa fiiu-seu, rescullatu în contra lui, 
și unitatea monarchiei lui Clodovicu se restabili; dar 
țină pucinu şi se făcă Grăși tetrarchiă , prin împărțirea 
Statului între cei patru fii ai sei, MOrtea, unuia din ei, a 
lui Charibeât, (567), o redusse la trei. 

Francii, âncă de mai înainte, din peridda fiiloru lui 
Clodovicu , începusseră a se separâ, după, caracteru şi applecâri, între Austrasiani „ Sau Francii de resăritu, și 
între Neustriani , sau Francii de appusu : cei d'ântâiu 
mai fideli moraliloru aspre și barbare alle Germaniei | de care sunt mai aprpe; cei l-alţi mai înclinați spre 
influinţa, civilisațiunii romane. De aci urmară rivalitâţi 
Şi chiaru ostilitâţi între celle dâue pârți alle viței fran- 
ce, provocate mai allessu de crimele Fredegundei, uă 
altă Messalină. 

| 
Sigebertu , regele Austrasiei , depunsesse pre Brune- 

halta, fiia lui Atanagild, regele Visigotiloru; care eră. for- 
m6să, inveţată, ambiţisă, amică a civilisațiunii; Chilpe-, 
Tic, regele Suessionei,  dorindu și ellu se aibă uă con- 
sârte regale, obţină mâna Galsvintei, suora, Brunehaltei, 

„Dar acestu 'capriciu trecătoru despără prin influința, Fre- degundei, concubină formâsă și imperi6să, care subjugă de totu pre regele. Galsvinta. fă afflată mârtă, şi Frede- gunda i luâ loculu. Brunehalta jură de a resbună mâr- tea ei, și resbellulu errupse între Neustria şi Austrasia. De trei ori, cei doi fraţi luară armele unulu în contra altuia. Sigebertu , victoriosu, erâ se se prochiame rege. în Neustria, cându fă assassinatu de Gmeni puşi de Fre- degunda. Chilperic căgă și ellu de mâna: unui emissaru allu Fredegundei. Brunehalta, inarmâ,, Şi ea, unulu în contra altuia pre cei doi nepoți ai sei, Tegii Austrasiei şi Burgundiei,: şi în fine fa dată, ca amică a puterii. des-
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potice şi a civilisațiunii romane, chiaru deleudii sei, în mâ- 
nile fiiului Fredegundei, care o uccise legânduo de c6da unui 
callu selbatecu (613). Leugii şi. clerulu devenisseră ine- 
micii ei, atâtu din causă că ea trată cu multă rig6re 
pre cei d'ântâiu, şi voiă se reformede moralile scanda- 
l6se alle cellui de allu doilea, câtu şi pentru că ambele 
aristocrație voiau se transforme beneficiele în proprietăţi 
ereditare ca allodicle. Uccisorulu , Clotaru IL, restabili 

pentru a, treia Gră monarchia francă. a 
Leudii triumfau şi, întruă adunanță aristocratică, des- 

fiinţară 'tâte dârile puse asupră-le de regi, confirmară de 

irrevocabili beneficiele învoite loru; însă fură îndată în- 
frînaţi de Dagobert, fiiulu lui Clotâru II. 

Aceste cerţi intestine, pre -lOngă stingerea unei “mari 
pârţi a familiei lui Clodovicu, mai avură și unu altu effectu. 

Francii, întorcunduși armele în contra lorn înşile, nu și 
mai mărisseră imperiulu. Cu tote atestea, dominându | 
preste Germania, afară de Sassonia, şi preste totă Gal- 

lia, affară de unele pârți mici, ei totuși erau poporulu 
cellu mai cu putere şi mai de temutu din tâte povrăle 
aruncate de invasiunea cea, mare assupraimperiului romanu. 

Sub Dragobertu, care domni, de la 628—635, aristo- 
crațla fă ținută tare în frâu. Domnia sea fă cea mai 
strălucitâre din familia lui Meroveu, şi dede Franciei uă 
mare preponderanță în Europa appusână. In affară, ellu 

respinse pre Vengi, Esclavoni și Bulgari, cari infestau şi 

depredau marginile Statului seu. In întru, administraţiu- 

nea erâ totu una de justă pentru cei mici cași pentru 
cei mari : toţi erau admisși la audiența regelui. Ellu fă- 

că ce-va îndreptâri în legi, commereiulu și industria, în- 

floriră. Renumele seu se dusesse în tâtă Europa. , 
După diînsulu, puterea, Merovingiloru cade de „totu, şi 

peridda regiloru de nimicu (rois fainants) începe : Ma- 

jordomii sau îngrigitorii curţii palaţului devinu a totu-
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putinți ; după uau seclu voru cutedă a se urcă pe tronu, La începutu, ei appărară tare interessele tronului contra aristocrației. Ebroin, majordomulu Neustriei, bătutu de aristocrații resculaţi, i bătă apoi şi ellu; uă mulţime dintr'înşii fugu în Austrasia, unde aristocrații depuses- seră pre regele loru merovingianu, la 679, şi dedesseră puterea, lui Martinu şi Pipinu de Eristalu cu titlulu de Principi ai Franciloru. Acestia batu, la 687, pre Neus- triani şi iau pre r+gele prinsu. 
La mârtea lui Pipinu de Eristalu (715), fiulu seu na- turale, Carolu, luâ puterea. cu consimțimântulu nobilimii. Ellu bate mai ântâiu pre Neustriani, cari se federasseră, cu Sassonii şi Acitanii, și apoi puterea sea se intinse pre- ste totu regatulu, . 
Atunci se începe pentru Francia uă eră nudă : pute- rea în întru se întări, şi legământulu între monarchia francă şi Pontificatulu Romei se făcu. In bătălia . de la Turonni (Tours) (732), Carolu, numitu în urmă Martellu (Ciocanu), înfrânse pentru totu deuna invasiunea, arabă de a trece preste Pirenei si Cebenni, Scăpându de uă dată crestinătatea, şi popârăle Sermane ; băti apoi Crăşi pre Sassoni şi pre Bavaresi, Pre cându se prepară de
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Chilperic II fă tunsu de pletele lui celle mari și în- 

chisu întwuă monastire cu toţi ai sei, şi dinastia ca- 
rolingică începi. Pipinu mulțiămi păpălui agiutându- 
lu cu mână inarmată în contra Lombardiloru şi fă- 
«cându-i donațiune Pentapole și essarchatulu Ravennei, 
coprinse de dînsulu. Eliu mai repurtâ victorie contra 
“Sassoniloru, Sarassiniloru , cârora le luă Septimania, şi 
contra Acitaniloru, pre cari i suppuse. 

CABOLU MAGNULU 

A doua monarchi! francă, fundată de Pipinu Scurtalu, 
agiunse în culmea, sea cu Carolu celu Mare care completă 

opera celloru doi predecessori ai sei și formâ cellu mai 

mare Statu ce ne presintă istoria invasiunii germanice, 
In tâte pârțile unde moșiulu și tatălu seu se luptasse- 
ră, se luptă şi ellu: cu totulu făcă cinci-deci şi trei de 
-espediţiuni în pers6nă și c'unu mare successu. 

La 171, murindu fratele seu Carlomann, după unii 

pote chiaru de mâna sea), Carolu remase singuru domnu 
şi coprinse Austrasia, despossedându pre nepoții sei, 
cari se refugiră la Desideriu, regele Lombardiloru. Pre 
cându intrasse în !uptă cu Sassonii, Carolu fă însciinţatu 
de papălu Adrianu 1, că Desideriu meditâ proicte ostili 
contra, lui și că întrasse cu mână inarmata in Essarchatu, 
spre a lu constringe de a sacră regi ai Austrasiei pre 

nepoţii lui. Ellu trece Alpii, la 773, bate pre Lombar- | 

di şi inundă t6tă Lombardia; Desideriu se făcă mona- 

chu, 6ră fii lui Carlomann se închiseră întruă monastire, 
şi vingătorulu întră în triumfu în Roma, unde confirmă 
papălui donațiunile făcute de Pipinu. Ellu se îutitulă de 

rege allu Franciloru i allu Lombargiloru, precumu ȘI 
de patriciu, ceea ce i da dreptulu de suveranitate assu- 

pra locuriloru sântului sediu. Lombardi se mai rescu-



314. 
“lară după doi anni, dar Carolu- Măgnulu i bătă din nou 
şi le nimici cu totulu indepedința, lăssândule: numai le- 
gile loru (776), 

Totu într'acellași timpu, purtâ resbells în contra, Sas- 
soniloru; resbellalu începă la 771, şi se termin, abiala 
804. Acestu poporu, de totu barbaru, occupă îmbucăturele 
rîuriloru Veser și Alba. Ei erau păgâni şi se închinau la 
idelulu numitu Irminsulu (Herrmari-Saulu), consacratu 
vingătorului lui Varu. Ei uccisesseră câţi-va apostoli, 
cari se încercau de a i converti ; Carolu-Magnulu înce- 
pu lupta și sfarimă Irminsululu. Atunci appără Viti- 
chindu,  Arimanulu altei etâţi. Contra lui, speditiunile 
celle mai înfricoșate erau foră, putere. Cându erâ învinsu, 
fugeă în fundulu Germaniei, Și veniă apoi Grăși de ap- 
prindeâ resbellulu. In fine, după mai malte victoie, trei 
triburi se suppuseră (780), şi dece mii de familie fură 
strămutate în Belgia și Elveţia. Li se luară dreptulu de a 
mai av6 adunanțele si judecătorii loru, și lise dederă co- 
miți franci, territoriulu loru «fă datu cleruiui cu condițiune 
de a predică și de a botezâ.» Mulţime de episcopate se 
înălțară. Dar Vitichindu, care fugisse la Danesi, vine 
Grăși. și bate pre generalii lui Carolu-Magnulu. Acesta 
deveni crudele și omori patru mii de prinși; însă aces- 
ta, în locu dea speri pre barbari, causâ uă insurecțiune 
desperată. După multe greutâţi în megiloculu neviloru 
mari alle Sassoniei şi după d6ue victorie, în fine, Carolu 
Maguulu abbiâ triumfă despre cerbicia, lui Vitichindu, ca- re consimți de a se boteză (785). Sassonia se mai res- culă, după ce se făcă nevedlutu Vitichindu; „dar, înnecată, 
în sânge, fă nevoită a se Ssuppune (804) şi vingătorului 
dictâ legi aspre. 

_ 
" Bavaresii fură suppuși înaintea Sassoniloru, Acesta eră cellu maz putinte şi mai nestâmperatu dintre tte pa- p6rele tributare; prin posiţiunea, sea, serviă de legământu
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coaliținniloru popârăloru de la m6gă-n6pte și de la mâdă-gi. 
La 787, Carolu cellu Mare merse în contra loru,i bătă 

și împărți Bavaria în comitate; ducele ei Tassilone, 
'strănepotu allu Agilolfingiloru, se trămise într'uă mnăs- 
tire. In dosulu Bavresiloru dede preste Avari, naţiune de 
origine: unnică, stabilită în vechia Pannonia, într'unu câm- 
pu întăritu, numitu Ringu, mare și plinu de spolielelu- 

mii. Dar abbiă la 776,după sângerse lupte, Pipinu, fiulu 
lui Carolu Magnulu, pută se ie Ringulu, şi împuse 
tributu. remăşiței acestei naţiuni. "Francii addusseră de 
aci avuţie atâtu: de mari în câtu se înavuţiră: înainte 
treceau tă sii de totu pauperi. 

Ellu nu purtă resbelle numai la resăritu, ci ci totu de uă 

dată şi la mâgăgi cu Arabii. Perderea de la Roncevalli 
(778) și resistența infideliloru, uniţi cu Vasconii, țihură 
în frâu lungu timpu armatele lui Carolu-Magnulu, și, la 

812, abbi4 pută stabili Ludovicu, fiulu seu, magrafi franci 
spre mâqădi de Pirenei. 

Prin aceste resbelle glori6se, tâte vopârăle de viţă 
germanică, affară de Anglo-Sassonii din Britania şi de 
Normanii din peninsula Cimbrică, erau unite ca într'unu 
mănunchiu. Alte popâră inemice, de alte origini, Sclavo- 

nii, Avarii și Arabii erau bătute or înfrânte. Patru im- 
periuri mari erau atunci în lume : allu lui Carolu-Magnulu, 

cellu de la Constantinopole, de la Bagdatu și de la Cor- 

dova. Confinii imperiului francu erau: la mâgă-n6pte și 
appusu, Oceanulu, de la îmbucătura Albei pînă la ripa 

Ispaniei și sinulu Gasconiei; spre mâdădi, Pireneii şi, în 
Ispania, uă parte din cursulu Iberului; în Italia, Liriulu 

„(Carigliano şi Ateinulu (Pescara), fâră Gaeta, care eră 

a Greciloru ; în fine, în Iliria, Cettine or Narenta, foră 

oppidele 'Trau, Zara şi Spalatro. La resăitu, Bosna, Sava 
pînă unde dă în Dunăre, Tissa, munţii Boemiei, Saale. 
Affarâ din acestu vastu cercu, unde totulu erâ suppussu,,
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alte poporă tributare formau în giurulu imperiului ca- 
rolingicu uă zonă protectrice. Atari erau Bavaresii, Sas- 
sonii, Nordalbingii, Obotriţii, Vilții, Sorabii, toţi veghia- 
ți deaprope de comiții mărginari. In Bretania francese şi 
în Boemia, Francii puseră piciorulu, fâră se le coprindă. 

Domnulu acesţui mare imperiu, purtă de la annulu 800, 
titlulu de imperatoru. In feriele Crăciunului, papălu 
Leone III i puse pre capu corâna Cesariloru. Cu acâs- 
ta se cimentâ federaţiunea, căpeteniei supreme a 'sogie- 
tății germane cu căpetenia supremă a Bisericei din ap- 
pusu, care âncă de acum aveă multă influință şi. putere 
assupra crestiniloru acellei pârţi. 
Renumele imperatorului străbătusse în tâtă lumea ; im- 

peratorulu de la Constantinopole și califulu de la Bagdatu, 
Arun-al-Raşidu, i trămiteau legaţi şi donuri. Ellu fă mare, 
nu numai ca concistatoru, ci și ca capu allu gubernului. 

Gubernulu seu eră înțelleptu; protegeâ pre cellu flacu şi 
desteptă, vicţa fisică şi intelectuale în Europa. Deși er 
domnu absolutu, convocâ însă adunanţile naţionali spre 
a i servi de consiliu. Imperatorulu erâ informatu de 
totu ce se petreces în provincie. In toți ânnii se con- 
vocau due din -aceste adunanțe. După, părerile loru, ellu 
decretă acelle formâse capitulăre ce tratâdă despre tâte 
materiele gubernului civile şi ecclesiasticu. 

Missi dominici, trămişi imperiali, cutrierau de patru 
ori intr'unu annu provinciele, doi câte doi, unulu laicu ŞI 
altulu ecclesiasticu, spre a se control, unulu pre altuiu, 
şi se satisfacă cerinţele sogietâţii laice şi religiâse. Ei 
adduceau la conoscința imperatorului starea provincie- 
loru, ce erau administrate de duci, comiți, centenari. 

Justiția se făces şi ea totu în adunanțele provinciali, 
dar nu de către toți 6menii liberi, ca altă dată; acum 
scabinii în numeru de şepte formau unu juratu şi jude- cau sub președința comitelui sau centenarului. Se pu-
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teă appelă la missi dominici contra sentinţei loru. Ser- 
viţiulu. militaru continuâ de a fi gratuitu. Ver cine pos- 
sedă şesse juguri;de pământu erâ, datoru se se facă soldatu. 
Episcopii şi abaţii erau obligaţi a trămite 6menii loru la 
armată. De la începutulu seclului VII nu mai erau impo- 
site publice; regele recepeâ numai ceea ce aves se ia ca 
proprietaru de”la numeroşii sei coloni, apoi produssulu 
şi venitulu domenieloru s6le, servițiele personali şi re- 
ali de la, comiţii şi beneficiarii regali, donurile de bună 

voiă alle celloru mari şi tributurile ţerriloru suppusse. 
Proprietarii erau obligaţi de a procură celle necessarie 

la, trecerea principelui, or a agenţiloru sei; erau însăr- 
cinați âncă cu intreținerea câiloru, punţiloru etc. Ar- 
mata se ecipă singură şi vieţuiă dela sine, fâră soldă; 
dreptu “compensare, se da soldatului pămentu. 

Carolu-Magnulu se adoperâ ca se restaurede 'literile, 
pre cari le cufundasseră în întunerecu invasiunea bar- 
bariloru.- Literatura se cultivâ numai prin mânastiri, și 
Carolu Manglu voi se le scâtă 6răși la lume. Fundă 
secole, și obligâ pre toţi demnitarii, pre toţi funcţionarii 
civili şi militari de a și triămite copii se înveţe. Făct 
în palațulu seu uă academiă în care ellu însuși erâ mem- 
bru; începi uă gramatică tudescă şi compuse poesie latine. 
Chiămă, în giurulu seu pre cei mai distincţi erudiţi ai 
timpului: pre Alcuinu, monachu anglu, pre Eginhard, se- 
cretarulu și pote chiaru ginerile seu, care mai târdiu 
scrisse viţa lui. 

Cu tâte acestea, opera cea mare alui Carolu Magnulu 

va peri. Necessitatea, ce simți ellu, fiându âncă în viță, 
de a impărţi imperiulu între cei trei fii ai sei, din cari 

doi lu precesseră în mormântu, e probă că imperiulu 
nu aveă unitate reale. Numele acestui geniu tare, deşi 

âncă cam ne cultivatu, ni se arâtă încongiuratu de ua 
gloriă immortale; ellu a remasu in memoria națiuniloru
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ca toți Gmenii mari cari, dacă mau făcutu totu binele 
câtu au pututu, cellu puginu au umplutu lumea de scomotulu 
loru. Suma binelui făcutu de dinsulu întrece totu ce a făcu- 
tu pentru renumele şi ambiţiunea sea deșârtă. Ellu a creatu 
Germania modernă; și dacă acestă legătură a naţiuni- 
loru, ce a voitu se întăriască spre a, le assimilă, s'a ruptu, 
împuit6rea sea, imagine totuși plană preste timpurile feu- 
dali ca geniulu ordinii, invitându neîncetatu popbrăle se 
esse din chaosu spre a căutâ pacea, şi uniunea suptu uă 
căpeteniă glori6să și tare. Suvenirea marelui imperatoru 
n'a. contribuitu puginu ca regii se pâtă reconstitui pute- 
rea și Statulu loru. | 

PONTIFICATULU ROMEI DE LA SECLULU ALLU V PINA 

LA ALLU IX. A 
In momentulu în care se consumasse în atare modu legă- 

mentulu de federaţiune între căpetenia supremă a societăţii 
germane și intre căpetenia Bisericei din appusu, acâsta aveă, 
mare putere și influință assupra totoru crestiniloru sei. Ea 
întinsesse departe crestinismulu prin propagared missiona- 
riloru sei; monachulu Augustinu, la Anglo-Sassoni (597), 
sântulu Columbanu, sântulu Bonifaciu (VII şi VIlIseclu), în 
Germania. Ea întorsesse la, Catolicismu sau Ortodossismu 
popdrăle cari professau arianismulu: pre Lombardi subt re- 
gele loru Agilulfu, în allu VII seclu, pre Visigoti subt Reca- 
zedu, la capetulu seclului VI.De aceste progresse ea este 
datâre mai cu s6mă lui Gregoriu cellu Mare (590—604), 
care totu întrunu timpu regulă ierarchia Bisericei în întru, şi se adoperă de a înălță pr susu puterea sân- 
tului-sediu. Totu atunci sântulu Benedictu introdusse în monastiri regula care obligă, pre monachi se copiede 
manuscriptele vechie, ceea ce făcusse a se nasce uă mi- 
Şicare literară. Mai târdiu, cu occasiunea, turburâriloru produsse de iconoclasti (726), Gregoriu II se emancipă,
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de supremaţia imperiului grecu, şi succesorulu seu, am- 
meninţatu de Luitprandu, regele Lombardiloru, chiămâ 
în agiutoru pre Franci. Pipinu fundă puterea timpurale 
a sântului sediu prin donațiunea patrimoniului Santului 
Petru, şi aşa, sub. Carolu-Magnulu, autoritatea suveranu- 
lui pontefice, deși erâ subordinată, în lucrârile timpurali, 
puterii imperatorului, împunes totuşi într'unu modu nie- 
contestabile totoru crestiniloru din Appusu. Acum ince- 

pe peri6da organică a evului mediu. 

XXĂXII 

INVASIUNEA POPORALORU DE LA ME- 
DA-DI.— ARABII. — MAOCHOMETE. -— DES- 

MEMBRAREA CALIFATULUI. 
In faca invasiunii germanice, venită de la mâdă-n6pte, 

prorupse despre mâdă-di invasiunea arabă. | 
Arabia, care appără atnnci pentru prima Sră pre sce- 

na politică, este. uă peninsulă întinsă de d6ue-deci şi 

şesse de mii de leghe pătrate ; ea se deschide, la m6- 
dă-n6pte, câtre Asia, prin nisce mari deșerte, şi se at- 
tinge, la mâdă-n6pte spre appusu, cu Africa prin cana- 
lulu istinului de Suezu; în celle-l-alte părţi, ea este măr- 
ginită cu marea Roșşiă, strimtârea W'EI-Mandeb , marea 

Indieloru, strimtârea de Ormusu şi sînulu Persicu. 

Uă catenă de munţi, parallelă cu câstele, o desparte 
în d6ue regiuni : în cea din centru, uă nemărginită, valle 
arin6să, unde nici uă altă vicţă, affară de cea nomadă, 

nu s'a pututu stabili; și în regiunea maritimă , uă zonă 
umidă, fertile, unde străluci câte uă-data civilisaţiunea: 

Arabia eră cunoscută de cei vechi numai prin câte-va
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espedițiuni romane. Ei o divisau în trei pârți : Arabia 
petrâsă (peninsula Sinaiului); Arabia deșertă  (deşertele 
cari se întindu de la marea Roşiă la Eufrate) ; Arabia 
Jerice (t6tă Arabia meridionale coprinsă sub acestă de- 
numire vagă şi generale). Geografii arabi, din contră, nu 
coprindu ca pârţi alle țerrei .loru nici peninsula munte- 
lui Sinaiu, nici deșertele de la Suezu la Fufrate; ei di- 
visau în optu regiuni cea l-altă parte a peninsulei : 10 
Egiazulu, la mâgă-di spre-resăritu de muntele Sinaiu, 
de a lungulu mârii Roşiă; 20 Iemenulu , spre meqă-di 
de .Egiazu; 3% Adramanutulu, spre marea Îndieloru, la, re- 
săritu: de Iemenu; 40 Mură, la resăritu de Adramautu ; 
5% Omanulu, între Mară, marea Indieloru și sînulu Per- 
sicu; 60 Assa sau Barein, de a lungulu sînului Persicu, 
de la, Omanu pînă la Eufrate; 70 şi a 80 Negedulu, la 
m6gă-di de deșertele Siriei, între Egiazu și Barein, şi 
la mâgă-di de Negedu, Acafulu; aceste doue regiuni co- 
„prindeau marea, valle internă a peninsulei. 

Dintre aceste provincie, cea, mai fertile este Jemenulu 
situată bine şi pentru commerciu, la unghiulu despre meEqă- 
di spre appusu allu Arabiei, între marea Roșiă si marea In- dieloru; aci sunt ţerrile de Adenu, Saană a anticei Şi minuna= 
tei Saba, Moca, faimâsă pentru cafea. lectanidii, înălţasseră, 
aci, cu multu înainte de Machomete, unu imperiu destulu de prosperu cuceritu, de a rândulu de Abissini şi Persi Asse- _meneă, la medă-npte, Nabateeni fornasseră regatele de I- ra, Ambaru, Gassanu, restrinse mai apoi între Greci şi Persi. Egiazulu nu eră atâtu de înaintatu; regimele patriarchale 
totu mai subsistă aci, şi poporulu erâ gubernatu de şei- Chi, sau căpetenie de familie, Suppusşi emirului sau șei- cului şeichiloru. Religiunea erâ unu amestecu de crstinis- mu, întrodussu la medă-nâpte de Greci; de sabeismu, întrodussu la mâdă-nâpte Şi la mâqă-di de Perşi; de mosaismu, addussu în tâte bârţile de Ebrei, şi mai cu
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s6mă de idelatriă: templulu de la Caaba, în sânta cetate 
Meca, aveă trei cente.şei-deci de idoli. Custodia aces- 
tui templu erâ încredinţată familiei Coreișiţiloru, care erâ 
cea mai strălucită şi cea mai influinte. Uă mare indife- 
vință religi6să domniă între Arabi, ammeţiţi de atâtea, 
culturi. Cu tâte acestea, din ammesteculu credinţeloru 
căută se esse unitatea, pentru care poeţii preparau de- 
giâ linba în acelle lupte de gloriă, turnire poetice, unde 
currâ multimea, şi idea unei ființe supreme, Allah. eră, 
în tâte pârţile respândită. 

Mahomete se născă la 570. Ellu erâ fiiulu Coreișitu- 
lui Abdallă, și strănepotulu lui Asșem, faimosu prin 
distribuirile lui de supă întrunu timpu de fâmete. Re- 
masu orfanu din copillăriă și foră avere, se făcă conduc- 
toru de cămille; ellu se dusse' în Siria, unde: se puse în 
legătură c'unu monachu de la Bostra. Probitatea şi spi- 
vitulu seu deciseră pre uă veduvă avută și nobile, Ca- 
digia, ca să lu depunsede, și de atunci ellu se dede la 
meditațiuni mari. 

La 611, cându erâ în etate de patru-deci de anni, com- 
municâ proeictele sâle Cadigei, verului seu Al, emanci- 

- patului seu servu Zeidu, amicului seu Abu Bechiru, și le 
dechiără, necessitatea, ce simțiă ellu de a restitui religi- 
unii lui Abraam puritatea ei primitivă. Le disse că re- 
cepeă de Ia, Dumnedeu, prin ângerulu Gabrielu, verse- 
tele din cari va compune . cartea cea mai allâssă (AL- 
Coranu), şi desemnâ, nuca sea. religiune cu numele de 
Islam, care va se dică deplină lăssare în voia lui Dnm- 
nedeu. Ei credură într'însulu, “şi Abu-Bechîru trasse. la 
cultulu cellu nou pre Otmanu, fiiulu lui Assanu. Info- 
catulu Omaru trecă şi ellu în numeruiu proseliţiloru sei, 
și fiendu că numerulu loru cresceă in fiă-ecare qi, Corei- . 
siții lu persecutară și ellu se vedi nevoitu de a fugil 

941
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Ia ebu (622). Acesta, este annulu egirei (fuga) de cân- 
du începe era musulmaniloru. 

Din laterbn, ce deveni Medina (Medinatu-al-Nabi, ce- 
tatea profetului), ellu înteprinse lupta cu Coreişiţii şi bă- 
tă uă câtă de uă mie de meni, la 624, cu trei cente de 
credințioși. Invinsu apoi la muntele Oudu, ellu avi mare 
succesu în resbellulu Nafiuniloru sau Fossatului, şi, la 
630, întră în Meca și destrusse tâţi idolii, dicendu ; «Ve- 
ritatea a venitu, pâră mințiuna. » De atunci devenindu 
căpeteniă religissă a Arabiei întregi, trămise scrissori 
ammenințătâre lui Cosroe şi lui Eracliu, și erâ paratu 
se încâpă resbellulu sacru cându muri (639), 

Coranulu este adunarea totoru verseteloru eșsite, după 
circonstanțe, din gura profetului, și culesse in prima e- 
dițiune, după, ordinile califului Abu-Bachiru, și în tr'a d6ua, 
după alle califului Otmanu. Ellu se compune din unu 
cențu patru-spre-dece capitule sau sarate, subt- împărţite 
în versete; conţine legea religisă şi legea civile a mu- 
sulmaniloru. Fundulu dogmei stă in aceste cuvinte; «Dum- 
nedeu singuru este Dumnedeu, şi Machomete este profe- 
tulu seu.» Pre lângă Allaf, eu unicu, a-totu-putinte, 
creatoru, Coranulu nu recunâsce divinitaţi inferidre ; în 
Allah, nu admite nici de cumu pluralitatea pers6neloru, 
şi lepădă or-ce ideă de Dumnedeu făcutu omu. Învâţă 
numai că Dumnedeu s'a revelatu Gmeniloru printr'uă 
seriă de profeţi, dintre cari Machomete aste ultimulu şi 
cellu mai completu : Aceia cari lu au precessu sunt: A- 
dam, Noe, Abraam, Moise şi Christu. Ellu admite și ân- 

. geri, mesageri (trămisși) ai lui Dumnegeu pre lângă profeţi. 
Machomete recunosceâ că Christu avusesse puterea de a 
tace minuni, dar despre sine dice că.nu o are. Coranu- 
]u admite immortalitatea, suffietului, foră a, cutesă se deter- 
mine care este natura sea. Ellu admite âncă și învierea cor- 
Vuriloru şi parteciparea, acestei porțiuni a fiinţei nâstre
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la bncuriele sau la sufterinţele unei vieți viitâre. Unu 
patadisu desfătătoru pentru simţuri este promisu cel- 
loru buni, şi unu infexnu infocatu celloru râi. 

Ellu înălță condițiunea, femeiloru arabe. Fiiele nu ere- 
ditau: loru li se assemnă, giumetate câtu partea frate- 
lui lozu. Foră a micșioră autoritatea bărbatului, i se 
commandâ se fiă pentru femee unu protectoru respec- 
tuosu. Dică lăssâ se essiste âncă poligamia, ca se nu: 
attingă pr6 multu moralile Resăritului, dede voiă ca 
fiă-care se aibă nu mai multe de patru femei legitime 
şi consilii, ca uă faptă laudabile, se se mărginâscă fiă- 
care numai la una. i 

Coranulu pune pedepse aspre assupra furtului, usurei, 
fraudei și mărturieloru minţin6se, și prescrie ellemosina. 
Regultdă cu severitate” practicele cultului: agiunarea 
Ramazanului; osservarea celloru patru Inni sacre, usanță 
vechiă care suspindes, ca unu armistițiu allu lui D-geu 
ostilitâţile credinţioșilolu între dinşii; apoi marele pere- | 
grinatu annuale la Meca, unde Machomete pusesse sca- 
unulu noului cultu; celle cinci rugățiuni pre qi; în fine, 
spălatulu, sau cu apă, sau cu aârină pulberâsă din de- 
şertu, circoncisiunea, abținerea de vinu, de cane de 
porcu, etc. 

Toţi acei-a cari nu credu, dice Coranulu, sunt inemici” 
Cu tâte acestea în respectulu crestiniloru şi Ebreiloru, e 
mai tolerante: e destulu se nu se lege cu dinşii prin 
sânge, şi se nu i combată fără numai cându aru provocă 
ei. Câtu pentru cei-l-alți, este datoria fiă-cârui bunu 
musulmanu se i attace, se-i persecute, se i uccidă chi- 

azru, dacă nu îmbrăciş6dă religiunea profetului. | 
Aceste precepte, aceste speranţe, aceste ammenințări, 

fură nisce mobili tari cari făcură pre Arabi se se răpedă, 
cu sabia în mână, în tâte direcţiunile. __ 

Machomete nu desemnasse pre successorulu seu; dar
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Abu-Bechiru, spre care lu însăreinaese se (lică rugăţi- 
unea în loculu seu, fă recunâscutu calu, căpetenie reli- 
gi6să, civile şi militară (632). AbugBechiru, dup'aceea, de- 
semnâ pre Omaru (634), și după Omaru se allesse Otmaânu 
(644), câruia urmă (655) Ali, soculu Fatimei, fiia lui Ma- 
chomete, și capulu partitulului Fatimiţiloru, cari au pro- 
dusu marea sectă musulmană a șiitiloru sau separatistiloru 
(Persii). cari credu că Al ar fi fostu depărtatu fâră dreptu 
de a urmă îndată după mârtea lui Machomete. Sonniţii 
sau părtinitorii tradiţiunii (Turcii), recunoscu de legi- 

timi pre: Abu-Bechiru, Omaru şi Otmanu. După Ali 
(661), regimele devine ereditaru cu Ommiadii. 

In acâstă periddă (632-—651), Arabii au făcutu con- 
cistele loru celle mai răpedi. | 

Caledu și Amră (632—638),' smulseră Siria de la E- 
racliu, imperatorulu de Resăritu, care veînălțasse mo- 
mentaneu imperiuiu grecu prin furmâsele ssle spediți- 
uni contra Persiei (622—528). De la 632 pînă la 642, 

"Persia fă coprinsă de Arabi după. victoriele de la. Ca- 
desiă, de la Ialula și de la Neavendu, şi ultimulu din- 
tre. Sassanidi, Iezdegerdu, se dusse în fine ca se ceâră 
agiutoru de la iniperaforulu Chinei. La 639, Amră intră 
în Egiptu şi lu cuceri după ce bătă patru- spre-dece 
luni Alessandria, a câria bibliotecă 'n'o pută arde, ne 
mai essistându degia. 

După usurparea. lui Moviachu, capulu Ommiadiloru 
(66.1). care schimbă, caracterulu gubernului Arabiloru Şi 
srămută la Damascu capitalea loru, de la Cufă unde o: 
pusesse Ali, urmară discordie sângerâse cari încetară 
abia la 991, prin victoriele lui Rgiagu. Espediţiunile de 
coprinderi, mai-mai suspense de trei-deci de anni, reîn- 
cepură subt Abbdel-Melecu; 13 resăritu, Transossiana, 
Sogdiana coprinse de Arabi. ei se întindu pînă la Indu 
(707). Dacă la mâdă-nâpte uă încercare asupra, Constan-
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sz 

tiaopolii este respinsă prin foculu gregianu; la appusu, pu- 
terea arabă inaintâ nu cu mai puţină rapiditate de câtu la 
resăritu, şi t6tă marginea, septentrionale a Africei fă sup- 
pussă. Cairoanulu se fundâ, Cartagiena fă luată, rescularea 
Mauriloru sub regina Cahina stinsă (709); columnele lui 
Ereule, preste cari trecă Taricu, se numiră Gibraltaru 
(muntele lui Taricu). Monarchiă Visigotiloru, pre flăcită 

prin infiuința,. clerului și predă a discordieloru din causa, 
sistemului ei de monarchiă electivă, cădă la bătălia. de 
la Seres (711). Crestinii mai possedura in t6tă peninsula 
numai ubu colțu de pământu în munţii Asturiei, unde 
sa refugitu Pelagu cu sogii sei. Aprinşi pururea de a- 
cellași avântu, înfocaţii concistatori din deşerte trecură 
preste Pirenei, occupară Septimania și înaintară pre- 
dându pînă la Turoni, cându Carolu Martellu , vine, i 

„bate și le pune uă baieră, preste care invasiunea arahă 
nu șe va mai încercă a trece (732). | 

Imperiulu Arabiloru, lungu de şpte cente miriametre - 
de Ja Indu și pină la Pirenei, aveă dreptu margini ; la 
resăritu : Todulu și vallea Cașimirului; — la mâdă-npte, 
steppele Turchestanului, Caspia, Caucasulu, preste care 
islamismulu și trecusse degiâ; apoi ui liniă oblică tras- 
să de la marginea orientale a mârii Negre pînă la Tar- 

» Și dincolo de acestea erau tributare Pontulu şi Ca- 
padocia; apoi Mediterrana, unde ocupau Rodulu, Ciprulu 
și Balearele; in fine, Cebenii meridionali şi Pireneii,. af- 
fară de miculu regatu allu lui Pelagu; — la appusu, o- 

ceanulu Atlanticu; — la mâdă-di, deşertele Africei, E- 
tiopia și marea Indieloru pină la îmbucăturele Indului. 

Eră, preste putinţă ca unu, atare imperiu se şi ţiiă u- 
nitatea, fiându de uă dată pr6 întinsu şi coprindeă pr6 
multe pop6ră differite. De aceea se vedi îndată născân- 

du-se lupte din infiuințele atâtoru ţerri, și dinastiele , 
cari representau naţionalitâţile, -și disputară tronulu. Din
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causa acestoru discordie, imperiulu se făcă bucăţi în 
tâte pârţile. 

In 750, dinastia siriană a Ommiadeloru este restur- 
nată de Abul-Abbassu, care fundă dinastia Abbassideloru, 
esșită din Abbassu, unchiulu lui Machomete. Nnmai u- 
nulu dintre Ommiagi, scăpându de uccidere fugi în Is- 
pania și fund aci califatulu de Appusu sau de Cor- 
dova (755). | 

Abbassidii domniră numai assupra califatului de Re- 
săritu sau de Bagdatu, nuda capitale fundată pre mar- 
ginea Tigrului, la 762. Ei avură mai mulți Gmeni mari : 
Almanzoru (754-—775), Aarun-al-Raşidu (cellu Tustu) 
(786—909), Al-Mamum (813—833), toţi protectori ai li- 
teriloru, arţiloru -și sciințeloru, ce dederă. uă lumină, 
strălucitâre. Dar formarea unei garde de Turci făcii în- 
dată din palaţulu califului teatrulu desordiniloru Şi vio- 
linţeloru, şi apoi, puindu şi depuindu după placu pre 

„suverani, addusse căderea, califatului. De aci esși și u- 
surparea Tartarului Turcomanu Togrulu-Begu, nepotulu 
lui Selgiucu, care lăssâ, califului numai uă umbră de auto- 
ritate religisă (1058), şi fundă puterea Turciloru Sel- 
giucigii. Ancă din seclulu IX şi allu X, Africa se rup- 
sesse de califatulu de la Bagdatu şi se împărțisse între 
trei dinastie : Fdrisiţii la, Fezu , Aglabiții la, Kairoanu, 
Fatimații la Cairu ; acestia, pretindeau că se tragu din 
Fatime, fiia lui Machomete. 

Câtu despre califatulu de la Cordova, avă și ellu, ca, 
şi cellu de la Cairu, dille formâse ; crestinii fură tratați 
cu moderaţiune și uă parte din ei se ammestecară cu 
musulmanii, din cari se formă, poporaţiunea mistă Mo- 
zarabică. Fibreii, acestu poporu 'atâtu de commerciante, 
Tespirară, Scăpându de asprimea, Visigotiloru sub car; 
gemusteră, Comerciulu, industria, agricultura, prosperară 

„Şi procurară califiloru mari avuţie. Cu tâte acestea , ca-
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lifatulu de la Cordova începă a flăci atâtu de cuceririle 

locu-ţiitoriloru lui Carolu-Maguulu, care lu atacau despre 
mâgdă-nâpte de Iberu, câtu și de revoltele Valisiloru s. 
sau gubernatoriloru de provincie, şi alle bandiţiloru Bens- 
Hafsuni cari ţinură optu-deci de anni. Domniele lui 
Abderamu 1 (756), Eşşamu 1 (788) Al-Chacamu I, Ab- 
deramu II, etc., fusesseră forte fericite şi prospere. A 
lui Abderamu III le întrecă pre alle totoru (912—961); 

successele acestui califu și alle” lui Almazoru, vizirulu 
lui Eşşamu ÎI, reținură în locu la Duro și la Iberu pro-, 
gressele regateloru crestine fundate spre mâdă-nâpte. Dar 
după Almanzoru, totulu se stricâ. Uă gardă africană um- 
plă palațulu de anarchie sângerâse, cari favorisară în- 

cercârile de independinţă alle Valisiloru. La 1010, Mur- 
cia, Badajozu, Grenada, Saragossa, Valenţa, Sevilla, To- 
leda, Carmona, Algesira se făcură principate indepen- 

dinţi. La 1030, Esșamu, ultimulu din dinastia Om- 
miadiloru, fă depussu și ellu se retrasse voiosu la 
vi6ța privată; la 1060, se sterse chiaru și titlulu de 
califu. 

Atare fă srtea, imperiului Arabiloru în celle trei pârţi 

de lume, Asia, Africa și Europa; uă întindere răpede și 
ivresistibile, apoi uă îmbucăţire și uă deperiţiune gene- 

vale după câte-va secle. Dar ei impuseră religiunea, lim- 

ba, legile Coranului loru unui mare număru de pop6ră, 
şi transmiseră Europei din Evulu mediu descoperiri, in- 
dustrie, sciințe, cari, dacă mau fostu inventate de ei, cellu 
puginu, ei le au respânditu; âtunci cându Europa erâ cu- 

fundată în întunereculu barbariei, Bagdatulu, Bassora, 
Samarcanda, Damasculu, Cairulu, Cairoanulu, Fezulu, 

Grenada, Cordova erau tâte nisce focare şi centruri mari 
intelectuali. , 

Coranulu defipsesse limba, care s'a conservatu pină 
în dillele nâstre, aşa precum o vorbiă Machomete, în a-



raba, litterată; 6ră seclele şi influințele locali au schim- 
batu limba. vulgară în moduri differite. Acâstă limbă a- 
yabă, forte avută în cuvinte cari esprimă obiectele şi im- 
pressiunile deșertului, se adoptă, apoi pentru tâte usu- 
rile litteraturei Și sciinţei. Arabii recepură pre Aristotel- 
le de la ultimele remășiţe alle seslei din Alessandria; 
ei se appucară a lu commentă cu uă, ard6re admirabile 
și mai mulţi commentatori fură Şi filosofi demni de con- 
sideraţiune atari sunt, în Resăritu: Al-Chindi, Al-Farabi; 
Avicenna, Gazali; în Appusu: Ibn-Basiă, Ibn-Tofailu, au- 
torulu: Autodidactei, şi Averroesu, care viețui în seclulu 
XII subt Almoagi şi care fă atâtu de renuimitu în €e- 
vulu mediu, pentru că a făcutu cunoscutu pre Aristotel- le pop6răloru crestine din Appusu, deşi întrunu modu greșitu. „a | 

Sciinţele. essacte fură  multu încoragiate âncă de la 
cellu de allu doilea Abbassidu, Almazoru, graţiă înve- țiațiloru addusși de califi de la Constantinopole.  Ancă de la prima giumetate a seclului IX, doi astronomi de 
la Bagdatu mesurară, în câmpiele Senaarului, unu gradu 
allu meridianei. Apoi îndată, Euclide fă commentatu ta- bellele lui Ptolomeu îndreptate, oblicitatea eclipticei cal- culată mai essactu, precessiunea ecinoptieloru, difterinţa annului solaru și a annului siderale mai bine. determi- nată, nude instrumente de precisiune inventate, și Sa- marcanda avi în fine unu bunu observatoriu. Cu tote acestea, din greșcilă se attribue de ordinaru Arabiloru invențiunea, Algebrei şi a cifreloru, numite arabe, cu cari ne servimu: cu tâtă probabilitatea ei nu tâcură altu ei numai transmiseră Europei ceea ce afară în scâla cea plină, de sciințe a, Alessandriei. Pote că totu așâ avemu de la dinșii și bussola și pulberea de tunatu (puşcă). Ei tăcură mari progresse în medicină: şi aci âncă studiară pre Greci, marturiă este tractatele celle multe alle lui
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Averroesu asupra lui Gallienu. Una din sciinţele de cari 
Suntemu mai multu datori Arabiloru este geografia; fa- 
vorisată de întinderea imperiului loru: Abulfeda, Ma- 
sudi, Edrisi se distinseră multu întracâsta. In istoriă, 
annalile lui Masudi, Macrisi, Abulfeda sunt preţidse deşi 
pline de uscăţiune. - 

In architectură, Arabii âncă au împrumutatu multu de -. 
la Greci, şi cintrulu loru, în formă de poteâvă de calu 
se ţine de stilulu bizantinu. Foră cuvântu au voitu mulţi 
se vâdă într'acâsta originea ogivei. Arabii v'au cultiva- 
tu nici pictura, nici sculptura, pentru că religiunea loru 
le interdice de a representă forma umană. Arabesculu 
este unu genu de ornamentu propriu allu loru. Edificie- 
le celle mai reuumite alle acestei architecture, sunt: Gea- 
mia de la Cordova, palațulu de la Grenada sau Alambra, 
etc., unde tote splendorile imaginabili erau versate cu 
profusiune. 

Câtu despre agricultură şi industriă, nimicunu eră mai de 
admiratu ca sistema de ivrigare praticată la Valenţa ; sâ- 
biele de Toleda, mătasea de Grenada, pânura albastră. şi 
verde de Cuenca, frânele, şeiele şi peile de Cordova, a- 
veau mare renume în tâtă Europa. 

Atari fură domnia şi civilisaţiunea Arabiloru, ce periră 
mai totu așă de răpede precumu se Şi formasseră, 

XXXIII 

TIMPURILE FEUDALI. 

DESMEMBRAREA IMPERIULUI LUL CAROLU MAGNULU.— A 

TRBIA INVASIUNE ÎN SECLULU IX 

Vegurămu cumu s'a îmbucăţitu imperiulu viței arabe: 

totu acea sorte avu şi imperiulu lui Carolu Magnulu, în
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care mai t6tă vița germanică erâ întrunită. In decursu- 
lu unui seclu, fă supusu la îmbucăţirea cea mai com- 
pletă, așa în câtu, în loculu corpuriloru colosali ce aco- 
periau teritoriulu Europei, Asiei şi Africei, la finitulu 
seclului VIII, după cinci-deci de anni, se vedură numai 
nisce greunțe de arină. 

In acestu imperiu întinsu erau mari diverginţe in legi, 
limbi şi tendinţe, şi de aceea se făcă bucâţi. Pop6răle 
nu erau de locu mestecate, ci numai reunite într'unu mă- 
nunchiu avându de legământu voinţa, şi administraţiunea 
fermă a lui Carolu cellu Mare. Îndată, după mârtea sea, 
încercârile ce făcură popârăle suppusse ca se se libere- 
de şi attacurile popârăloru vecine, arătară câtu de pu- 
ginu se temeau de flaculu seu successoru, Ludovicu 
cellu Mille. Apoi, împărțirile ce făcu ellu imperiu- 

"lui, şi smacinârile ce se născură de aci, probâdă destu- 
lu tendințele differiteloru popâră de a se despărți unele 
de altele. La 817, imperatorulu făcă prima împărţire în- 
între Pipinu și Ludovicu, 'cei doi fii mai mari ai sei, ca 
regi subalterni ; cellu mai mare, Lotaru, fă assoțiatu la 
imperiu. Dar Bernard, nepotulu imperatorului şi regele 
Italiei, pre carei o dedesse Carolu cellu Mare, se rescullă 
contra acestei împărțiri: ellu fă bătutu, uccisu și regatulu 
lui se dede lui Lotaru. 

Imperatorulu făcă altă, împărțire, la 829, ca se de parte 
dintr'însulu și unui altu fiu allu seu din a doua cunu- 
niă. Cei-l-alţi fii, malconteţi de acesta, luară, armele con- 
tra, părintelui loru şi lu prinseră; dar ellu scă 
pucă puterea, Fii sei se sculară din: nou, înde 
papălu, și Ludovicu fă delăssatu de armata, sea, 
dela Rothfeld, apoi destronatu, încarceratu şi 
în vestminte de penitență. Ellu mai r 
terea; dar, pre cându fii sei se înar 
(840), blestemându-i ca, patricidi. 

pă şi rea- 
mnaţi de 

în câmpia 

îmbrăcatu 
ecuperă uă dată pu- 

mau în contra lui, muri



Lotaru i successe; dar cei l-alți frați, nevoindu se i re- 
cunâscă supremaţia, se făcii uă mare bătăliă la Fontanet, 
unde fă învinsu. In fine, se lăssâ de pretensiunile sâle, și 
tratatulu de la Verdun (843), împarți imperiulu carolin- 
gianu. Lotaru avă, cu titlulu de imperatoru, Italia pină 
la Benventru şi de la Alpi pînă la marea Nordului, uă 
limbă mare de pământu ce despărţiă ţerrile frațiloru lui. 
Partea imperiului despre appusu se dede lui Carolu Cal- 
vulu, și cea, de resăritu, lui Ludovicu Germaniculu. Aci 
se punu primele demarcaţiuni alie celloru due naţiona- 
litâţi moderne, Francia și Germania. 

Partea lui Lotaru erâ singură efemeră : celle-l-alte dâue 
aveau în urmă se și dispute sdrențele ei. Dar acestu 
tratatu produsse uă durere forte viuă asupra, părtinito- 
riloru unitâţii, cari o vedean pentru totu-de-unu perdută, 

Familia carolingică nu se ressemnâ îndată la acâstă, 
îmbucăţire, și mai făcă câte-va încercâri pentru resta- 
bilirea unitâţii în cei patru-deci și cinci de anni ce ur- 
mară; însă ea se flăciă din ce în ce, şi perdeă autori- 
tatea şi nobilimea se agită tare tare în contrăei. 

Carolu Calvulu voi se recupere aceste dâue State după 
mârtea frațiloru sei; ba âncă zeesşi chiâru de a pune 
pre capulu seu celle d6ue corâne, a imperiului şi a Ita- 
liei, purtate de Lotaru (875). Dar, în annulu următoru, 
cei trei fii ai lui Ludovicu Germaniculu, Carlomann, Lu- 

dovicu și Carolu Grossulu, ammeninţaţi de regele Fran- 
ciei, lu învinseră, şi Carlomann întrâ în Italia; precându 
acella se prepară dea lu allungă, seniorii cei mari, cei trei 
Bernardi, apoi Bosonu și Eudu, nu voiră a lu însoţi in 

luptă. De- aceea fi obligatu de a fugi dinaintea lui 

Carlomann, şi atunci muri.  Carlomann se încoronă 
imperatoru. : , 

Regele fiendu atâtu de neascultatu, autoritatea sea 
se restrîngeâ din ce in ce în faca aristocrației laice. și
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eclesiastice; pre cându episcopii se duceau cu cutedarea, 
pînă se:lu depună (858), possessorii de beneficie şi 
officiarii cari gubernau provinciele, dintruă tendinţă ce 
chiaru Carolu Magnulu căutasse s'o combată, usurpau 
ereditatea beneficieloru şi a officieloru, usurpare con- 
sacrată, la 887, printrunu capitularu sau ordivanţă; pre 
lângă acesta mai obligau âncă pre simplii 6meni liberi, 

„possessorii de alodie, se se recomande loru spre a fi 
protectaţi într'acelle timpuri svânturate şi violinți; aşa 
dară autoritatea regale nu mai erâ recunoscută în faptă 
nici de cei mari, nici de cei mici. 

In -decursulu acestui timpu, Normanii, acei cutedă- 
tori pirați pre cari, Carolu-Magnulu i vedusse apparindu, 
desbărcau pre câstele Franciei, se urcau pre riîurile celle 
mari şi depredau ceţâţile și mai allessu mânastirile. Ca- 
rolu Calvulu sciâ, spre a i departă, numai se le dea 
auru; dar ei, în locu de a fi respinşi, se simțiau attrasşi 
şi mai multu cu acesta modu de luptă. Unu singuru 
omu Je facă resistință energică: Robert Fortele, căruia 
Carolu Calvulu i dedesse țârra dintre Sena şi Ligeru, 
sub numele de ducatulu de Francia. Acestu Robert, stră- 
moşulu Capeticiloru, învinse mai de multe ori pre inva- 
sori și peri batându-i. . 

Regnulu lui Ludovicu II Gângavulu (877) şi allu fiiloru 
sei, Ludovicu III și Carlomann, fi continuarea domniei 
lui Carolu Calvulu, cu differință, numai că acesti doi ul- 
timi putură, respinge pre Normani. Murindu fără eredi, 
corâna se offeri lui Carolu Grossulu, care întrunisse celle 
trei pârți în cari se împărţisse Germania, sub fii lui Lu- 
dovicu, şi luă titlulu de imperatoru. Imperiulu lui Ca- 
rolu-Magnulu, affară de Provenea, ce devenisse regatu 
sub  Boson, fii restauratu pentru unu :momentu (884). 
Dar domnulu acestui vastu imperiu nu fă în stare de a
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respinge pre Normani cari încoagiurară Parisulu, şi fugi: 
„cetatea scăpă fiându appărată de comitele ei Eudu.. 

Germanii, indignaţi de atâta viltate din partea Caro- 
lingului, lu depuseră la dieta de la Tribur 887. Atunci 
fă ruinarea definitivă a unitâţii imperiali, şi se formară 
ș6pte regate. Cor6na imperiale rentase în Italia, unde 

nisce suverani mici şi o disputau. In tote acelle regate 

se allesseră suverani naţionali : Arnulf -în Germania, 
Eudu, ducele de Francia, în Francia. De atunci dateq 
essisstința distinctă a fiă căria naţiuni. ” 

In seclulu următoru (887—987) Carolingii, desposse- 
duţi din monarchia curepeană, se vedu în Francia dispu-. 
tându tronulu acestei țerri, poteroșiloru seniori territori- 
ali cari voru se lu occupe; în fine, Capeticii se facu do- 
mni preste ellu. 

Pre cându Eudu se adopexă de ași face puterea recu- 
noseută în partea de megă-qi ce erâ pururea neplecată, unu 
fiiu postume allu lui Ludovicu Gângavulu, Carolu IV, 
numitu Simplulu, fă prochiămatu rege întruă. întrunire 
mare ținută la Remi. Regele Germanii, Arnulf, fiiulu 
naturale allu unui Carolingianu, se: dechiarâ protec- 
torulu seu. Eudu lu bată, dar consimţi a lăssă : com- 
peţitoralui seu uă parte a țerrii, şi, la mârte-i, 898, Ca- 
rolu Simplulu fă recunoscuta singuru rege. 

Suptu acestu principe se puse capătu invasiuniioru 
Normaniloru prin victoria din care resultă stabilirea 

invasoriloru. Ellu offeri lui Rol sau Rollon, unulu din 
cei mai înfricoşători capi ai loru, ţ6rra d'între Andella; 
şi Oceanu, cu mâna fiiei sâle cu condiţiune de a se as- 

ședă în țârră şi de a purtă titlulu de duce, se i facă 
ommagiu şi se se crestinâscă. Rollon acceptă, şi unu tra- 
tatu consacră, stabilirea Normaniloru în partea, țerrii ce 
se numi de la ei Normandia (911). Ducatulu Normandiei
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agiunse , supt acestu poporu activu, în scurtu timpu la 
prosperitate. 

Carolu Simplulu fă resturnatu de pre tronu la 922. 
Mai ântâiu Robert, ducele de Francia, apoi Raoul, du- 
cele Burgundiei i luară loculu, şi ellu muri captivu la 
Perrona. 

La 936, unu rege carolingianu se arată din nou : Hugo 
cellu Mare, ducele de Francia, face rege pre Ludovicu IV 
de Preste-mare, apoi lu restârnă, lu restabilesce, și €răşi 
lu depune. Ludovicu IV cere în deşertu-agiutoru de la 
imperatorulu : more destronatu. Lotaru i succede (954) 
și se mânține la putere numai făcându uă federațiune 
strinsă cu Hugo Capet, noulu duce de Francia, și appă- 
rându țârra contra adeveratului protectoru allu Carolin- 

” gianiloru, imperatorulu Germaniei. Otone cellu mare îna- 
întedă pînă la Parisi şi este respinsu (978). 

Acestă ultimă lumină de putere, ce mai arătă regalitatea 
carolingică, o făcă cu sprijinulu casei de Francia. A- 
câstă casă aveâ, întradev&ru, uă putere feudale bine aş- 
şedată ; dar regalitatea carolingică, după unu seclu de 
scuturăminte, erâ în realitate desrădăcinată. Lotaru simți 
atâtu de bine acesta, cându eră se și dea suffietulu, în 
câtu rogâ pre Hugo Capet, de a protege pre fiiu-seu 
Ludovicu V, și de a i permite se fiă rege. . Hugo pro- 
mise, şi țină cuventulu. Ludovicu V domni, dar numai 
unu annu, căci muri la 987, şi fără fi. 

Dinastia francă a Carolingiloru, venită de la marginile 
Renului, vorbindu âncă, limba tudescă, despără atunci 
pentru totu-de-una de pre tronu și făcă locu unei di- 
nastie francese, esşită din Insula-de-Francia, din inima 
însăși a țerii, şi vorbindu limba romană 

Hugo Capet se prochiămă rege într'uă intrunire de e- 
piscopi și de seniori din partea de mâgă-n6pte a Fran- 
ciei, și fă sacratu de Adalberon, episcopulu de Laon (981).



- 335. 

Atare, Capeticii avură âncă de la începutu. Biserica, de 
federată a loru. Corâna se uni cu cea mui mare” feudă 
(Montesquieu), şi regalitatea, feudale începi. . 

A TREIA INVASIUNE IN SECLULU ALLU IX SIX: NOR- 

MANII,. SARASINII SI UNGURII. 

Ac&stă nu6ă invasiune veni de cădă assupra, cellui de 
allu doilea imperiu de Occidinte şi contribui totu atâtu de 
multu a lu precipită, precumu invasiunea germanică se 

" aruncasse, cu patru secle mai înainte, şi ruinasse impe- 
riulu Romanu de Appusu; precumu cea de a duoa, in- 
vasiunea arabă, răpisse în allu şâptelea seclu mare par- 
te din provinciele imperiului de Resăritu. 

Mişicarea purcesse din trei părți : de la mâdă-nâpte, 
de la megă-di şi de la resăritu, şi se prelungi spre ap- 
pusu așa în câtu încinse mai totu imperiulu. Normanii 
se arătară mai ântâiu, şi ei fură mai spăimântători. 

Acesti pirați, cari împrăștiau terr6rea, unde ajungeau, 
erau 6meni din regiunile sterili alle Norvegiei, . Suediei, 
și Daniei, pre cari fâmeau, setea de prâdi, amârea de a- 
venture i făceau se emigrede în toţi annii. In trei gille, 
vântulu de resăritu duceă barcele loru cu due velle 
pînă la îmbucătura Sennei. Fiă-care flotă de aceste vase 
se suppuneă unui Konung sau rege. Dar ellu erâ rege 
numai pre mare și în lupte; căci intre ei erau e- 
gali. Regele mârii sciă se ducă cu multă abilitate va- 
sulu seu, și sogii sei i se suppuneau 'totu-de-una, pentru 

că treceă de cellu mai bravu între bravi. Ellu se lăudâ 

adesea că ma dormitu nici uă dată suptu unu copere- 
mântu, că ma secatu ptnă în fundu cupa sea într'uă l0- 

cuință adăpostită. 

Cu uă atare căpeteniă, Normanii ; cailetoriau voioşi pre 

cullea lebedeloru, precumu vechiele loru poesie numiau 0-
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ceanulu, Vânturile violinți alle mâriloru de lu Nordu nu 
i speriau de locu; şi rideau de venturi și de valluri. 

Acestia sunt acei 6meni cari în seclulu allu ș6ptelea 
cuceriseră uă parte din Irlandia, Şi cari, sub nume de 
Danesi şi de Norvergiani, în mai multe rânduri domina- 
ră și devastară Anglia, precumu vomu ved€ în peri6da 
viitore a istoriei acestei ţerri. Carolu-Magnulu i vegusse 
predându câstele imperiului seu. După mârte-i deveniră 
mai cutegători și merseră departe pre rîuri în susa, în 

„cete şi predau totu ce le esşiă înainte. Ei occupară uă, 
mulțime de insule la îmbucăturele riuriloru şi se stabi- 
liau în elle ca în niste staţiuni navali. In fine, după ce 
se .întinseră departe cu incursele loru în Francia, unu- 
lu din capii loru, terribilele Hastings, învertinduse „pre 
după Ispania, alle câria coste le. prâdă, și se urcă pre 
rîuri, alle câroru margini: le devastă, se duce se atace 
şi se depredede Italia. Ei se aruncau mai allessu. as- 
supra bisericiloru şi monastiriloru, unde toți și căutau 
refugiu de spaimă și şi ascundeau avuţiele ; apoi, alta- 
minte, ca, idolatri, credeau -că facu unu actu de pietate. 

Aceste devastâri continuară în Francia pînă cându, 
cumu vedurămu, suptu Carolu Simplulu se stabiliră prin 
victorie aci, se crestinară şi ţerra ce li se dede pros- 
perâ sub ducii loru în câtu ei putură mai târdiu, sub 
Gullielmu Concistatorulu, se coprindă Anglia. 

După ce Normanii puseră, piciorulu în Francia şi du- 
pă ce domniră preste Anglia pînă după mârtea, lui Canutu, 
cellu mai mare rege allu loru care fă rege in mai multe 
state, caută: se i urmarimu în espedițiuni mai puginu cen- 
noscute, însă mai estraordinare. 1 vedemu dară, pre de 
uă parte agiungându, dusşi pote de correnţile tari alle 
apeloru;, sau de tempestâţi or de aventure, la Labrador 
şi în alte locuri în America ; eră pre de altă, că petrun-
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du spre miagiă-gi între Slavi şi fundară unu stabilimentu 
ce are se devină imperiulu Russiei. 

Aşa Scandinavii esşisseră, ca Arabii, din peninsula loru 
cea, sterile, şi ca dinşii se întinseră, însă în cete nu pr6 
numerâse, pre uă liniă de la America pînă la Volga, şi 
ținândusse pretotindeni în regiunile Nordului, precumu 
Arabii vemaseră în alle Sudului. Câte-va capetenie de 
alle loru se lăssară către mâdiă-di, şi i vedurămu că depre- 
dară câstele Ispaniei şi trecură, prin Gibraltaru în Me- 
diterana. Dar aci loculu eră occupatu de Sarasini, alţi 
depredători. 
„Acestia fură pentru Italia ceea ce erdu Normanii peu- 
tru Francia ; cași ei predară câstele s6le, cași ei se sta- 
Diliră aci în unele punturi. Ei veniau din Africa, dela Cai- 
roanu, capitala Aglabiţiloru unde formară unu Statu destulu 
de înseimnătorn. Pre pamânturile punice erau suvveniri 
de mărire navale și indigenii aveau deprinderi maritime, 
de cari ei profitară. Ei inarmasseră vase şi pentru a treia 
Oră, după Cartaginea și Gensericu, esșiră de aci domi- 
natorii Mediteranei. Ca pirați, infestară tâte insulele Me- 
diteranei, apoi, după mârtea lui Carolu-Magnuli diri cor- 
sari dveniră concistatori, Ei suppusseră Sicilia şi trecură, 
în Italia, unde din causa rivalitâţii Greciloru şi Lom- 
bardiloru, coprinseră mai multe oppide, arseră mai mul- 
te cetăți și chiaru suburbiele Romei. Tâtă Mediterana 
appusână eră domeniulu loru, și acâsta dominaţiune, re- 
înnoită în seclulu XVI de Kayredin Barbarosşiă, a ţinutu 
pînă în dillele nâstre. - 

Nu se temură de a se înfundă între naţiunile cresti- 
ne; merseră pînă în Provenţia, predară, Marsilia şi al- 
te oppide; stabiliră uă coloniă, militară Ia Frassinet, 
de unde domniau preste trecerile Alpiloru, ceea ce le as- 
secură în tota decursulu seclului X despoiârile Franci- ei și Italiei, Terrorea ce ispirau acesti barbari eră
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mar; ei petrunseră şi în Elveţia, unde dederă preste 

Unguri, alţi devastatori cari veniau de la Resăritu. 
Din partea de unde venită Ungurii, iuvasiunea nu 

încetasse de totu de la Attila in cuă. 
După Unii lui Attila, din cari mulţi remaseră de a 

lungulu Dunării, veniră Slavii, cari se liberasseră prin 
căderea imperiuriloru Gotiloru şi Unniloru; apoi Bulgarii, 
cari dederă numele lorn fluviului Atel, Volga; Avară. 
altă ordă unnică, cari fură terr6rea Constantinopoiii, și 

cari cădură de sabia lui Carolu-Magnulu; în fine Kazari, - 
unu ammestecu de Unni și de Turci, şi allu căroru kban.. 

khan reşedeă în Crimea. Între poporăle suppuse haza- 
riloru eră şi unu poporu pre care Latinii lu numiau Uu- 

gari sau Unguri, pențru că vedeau în ellu unu ammes- 

tecu de triburi uunice și ugriene, și care, după ce a 
statu lungu timpu între Ural și Volga, ia începutulu 
seclului IX, venisse între Donu și Dunapru. La 888, unu 
nou vallu de Omeni, Pacinaţii, cădi preste ei. Ungurii, 

împinși spre Dunăre, cvau se pâră cu capulu loru Arpadu, 
„cându unu tribu din Kazari, Mageri sau Magiai, veni 
de se uni cu ei, acesta le insafflă coragiu, i întări, și 
prin serviţiele ce le făcă, merită ca numele seu se deviă 

allu națiunii întregi. Așa se numescu între dînşii Ungurii. 
Chiemaţi de Arnulf, regele Germaniei, în contra Sla- 

viloru, Ungurii i bătură, și occupară Pannonia. uă parte mare 
din locurile de sub dominațiunea loru, unde affiară 
unu restu vechiu de populaţiuni unnice și avare ce şi 
assimiliară, precumu și Români. In scurtu, Ungurii atta- 
cară, în aventulu loru, ducatele române din Dacia cen- 
îxale și din Temişiana, unde domniau Gelliu, Mariotu, Cla- 
udiu, preste cari şi întinseră cu multă greutate, şi mai 
allesu prin convenţiuni, dominațiunea loru, în urma lu- 
pteloru ce au avutu cu Românii. Coprinseră şi duca- 
tulu Bulgariloru sub ducele Salanu. De aci se repediră
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în tâte pârțile, și predară Germania, Lombardia şi tre- 

cură chiaru preste Rennu şi petrunseră pînă în Francia, 
respândindu terrdrea. pretotindini, 

Comparându acâștă invasiune cu celle pretedinţi, ve- 
demu că imperiulu romanu ar fi mai pututu vieţui lungu 

timpu fGră colpurile date de barbari deşi ducându vă vi6- 
ță miseră, pre cându imperiulu carolingianu coprindes, 

în sînulu seu causele de dessoluţiune, şi invasiunea veni 
numai ca se le dea mai multă putere; dar cari, și foră 

ea, lu ar fi derîmatu. | 

Acesti: barbari umblându în cete mici numai după 

prâdi, ră nu se coprindă locuri, făcură multe ruine şi 

despoiâri, causară multe suferințe locali. Dintre ei nu- 
mai Ungurii formară unu Statu, ca Francii, Gotii sau 

Burgunidii. Principalulu caracteru allu acestei invasiuni 
este că a favorisatu confusiunea, fâră s"o causede; că a 
properatu căderea imperiului carolingicu, adecă ruptura 
unitâţii politice; în fine este una din puterile ce făcă 
ca sogietatea acellui timpu se și ia forma ce luâ: ana- 
rchia feudale sau, ceea, ce e totu-una, feudalitatea, cumu 

avemu s'o vedemu, fă într'adevâru preponderența pute- 
riloru locali asupra autoritâţii centrali. 

XXIV 

SISTEMULU FEUDALE ȘI CONSECINTIE- 
LE SELE.. — GROGRABIA SOMMARA A 
EUROPEI PEUDALE. — DECLINAREA LI- . 
TERILORU LA PINITULU SECLULUI IX. — 

RENASCEREA ANCA DIN XI SECLU. 

Usurparea, ereditâţii officieloru, subt ultimii Carolingi, 

în tote treptele scârei administrative, precumu şi a ere-
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ditâţii benefiicieloru, făcută, totu într'unu timpu, formară 
uă, ierarchiă de proprietari suverani, dar .suverani ne- 
perfecţi, pentru că nu fă nici unu locu de pământu 
care se nu fiă feudă (nici unu colțu de pămentu fâră 
domnu), nici unu domnu sau senioru câre se nu fiă 

vasalu și se nw aibe unu suzeranu; pre lângă acâsta 
mai erâ și suverani neegali, prin natura acellei ierarchie 
chiaru. -Acâsta se numesce feudalitate, 

Unu omu se făces vasalulu altuia prin ceremonia om- 
magiului sau credinței, adecă : ellu se dechiără că e omulu 

noului seu domnu, i jură fidelitate, și domnulu i da, feuda, 
prin învestitură sau saisine, adesea însogită de unu semnu 
simbolicu, unu bulgăre de: pământu, uă pâtră, uă vergă 
ete. Foră se vorbimu de obligaţiunile morali alle vasa- 
lului câtre domnulu seu, precumu de a lu apără, de a 
respectă şi de a face pe alţii se respectede ondrea sea 
şi de a lu agiutâ cu consiliele lui etc.; obligaţiunile ma- 
teriali, servițiele ce ellu erâ datoru, constau : 1. Servi- 
ţiulu militaru, principiulu întregei sisteme militare a a- 
cestei sogietâţi, care nu cunosceâ armatele permaninți 
şi salariate. Numerulu de Gmeni ce erâ datoru se dea 
la cererea domnului, precumu şi durata, serviţiului, se re- 
gulă după importanța feudei : aici eră de ș6i-deci dille, 
dincollo de patru-deci , aiurea, de d6ua- deci. 2 Fidența 
sau obligațiunea de a servi pre suzeranu în curtea sea 
de judecată, de a se duce la placitele lui. 3 Subsidiele, 
unele legal: şi obligătâre, altele grațidse și voluntarie, 
Subsidiele legali, se dau în genere în trej casuri : cându 

" seniorulu erâ prinsu și câută se se numere prețulu res- 
cumperârii sele ; cându făceă căllaru pre fiiulu seu cellu 
mare şi câidu mărită pre fiiă-sea cea mare. Subsidiele 
țineau loculu impositeloru publice. Affară de aceste ser- 
viție mai erau și alte drepturi feudali : de releva-
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mentu, de desereditate, de confiscare, de custodiă, de 

“măritatu ete. ME | 
Vasalulu eră cași domnu în feuda sea. Ellu putei în- 

feudă, ttă sau parte din ea la vasali de unu rangu mai 

micu, Sau vavasori, a 

“ Suzeranulu aveâ şi ellu obligaţiunile iui. Nu puteă re- . 

trage unui vassalu feuda sea arbitraru și f0ră unu mo- 

tivu legitimu ; eră datoru se lu appere, dacă erâ atta- 

catu; se-i facă bună dreptate, etc. Judecata pariloru 

eră principiulu justiţiei feudali. Vassalii acelluiași suze- 

ranu erau pari între dînşii. Dăcă seniorulu nu voiă de a 

face sau făceă strimbu dreptate vasalului seu, acesta 

putea se appelegde pentiu nedreptate (en dâfaute de 

droit) la suzeranulu superioru. | _ 

Puteă chiaru , în casu de necessitate, de a face usu 

de dreptulu de resbellu privatu, dreptu de care seniorii 

erau forte geloși, și care făcă din feudalitate unu regi- 

me de violință cu totulu contrariu desvoltârii pacifice a 

societăţii umane, commerciului, industriei, agriculturei. Du- 

pă acelaşi principiu se admiteă în procedură lupta judicia- 

ră în locu închisu. Armistițiulu lui. D-geu, care înterdi- 

ce resbellele private de mercuri sâră pînă luni, dimi- 

n6ța, fă uă măsură luată cu multe sudori de Biserică 

spre a regulă violinţa, câria nu se puteă pune de totu - 

margine. 

Nu toți seniorii aveau in aceeași întindere justiţia. 

In unele țerri erau trei garde de -justiţiă : mare, mi- 

că și mediă. Cea d'ântâiu numai aveă dreptulu de viâţă 

și de mârte. In genere, feudele celle mai mari aveau 

dreptatea cea mai întinsă; pre lOngă cejle l-alte drep- 

turi seniorali caută se numerâmu şi dreptulu de a bate 

monetă, : la avenirea pre tronulu Franciei: a lui Ugo Ca- 

petu, mai unu centu cinci-deci de seniori essercitau a- 

cestu dreptu,
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Subt acâstă societate resbellătore a 'senioriloru, eră 

societatea labori6să, lucrătâre a vilaniloru şi a seroi- 
loru, Gmenii 'potestăţii  (gens potestatis). Omenii cei li- 
beri au peritu. 

Vilanii, sau colonii, și servii cultivau pamântulu pen- 
tru seniorulu la pâlele cullei (donjonulu) feudale, în giu- 
rulu câria se grupau, şi care i appără câte uă dată, dar 
i appăssă, adesea, Colonulu eră mai. presussu de servu : 
ellu aveă prerogativa a â Suppusu numai la nisce dâri 
definite, ca unu avrendatoru, şi la angaralele celle mai 
ușiuri, putea fi deslipitu de pământulu ce i se dedesse 
spre allu cultivă, şi âncă se poss6dă ce-va ca proprie- 
taru; câtu despre servi, ei erau ai seniorului cu corpulu 
şi cu averea loru. «Sirulu, dice Pierre de Fontaines, 
pote se ia totu ce au ei şi corpurile loru se le țiiă în 

"închis6re ver-cânda i place, fiă cu cuvântu, fiă fâră cu- ventu, și nu e datoruse dea sâma, de acâsta nimenui al- tuia ci numai lui D-deu.» Cu tâte acestea starea, ser- 
vului eră mai bună de câtu a sclavului în anticitate. 
Eră și ellu consideratu ca omu, că are uă iamiliă, că este esș'tu, cași seniorulu, din primulu părinte alu 6- meniloru, cași dînsulu, făcutu după imaginea, lui D-geu, şi biserica i deschideă bracele și putea agiunge la tote - demnitâţile ei. | Si | Cu tâte violinţele Și spăimentătârea miseriă a ţerra- niloru, mersulu generale allu civilisaţiunii nu puteă fi a- tâtu de multu Suspensu, în câtu trei secle se nu pro- ducă nimicu pentra umanitate. In Biserică cugetarea se născed, şi în societatea laică poesia appăreă. Fa chiara şi progressu de moralitate, însă nuniai in clasea dom- nitore. In isolarea în care viețuiă fiă-care , espussu la, tâte periclele, sufietulu se întări spre a se puteă mesură, cu elle. Sentimentulu demnității omului, pre care despotismulu lu uccide, se reaftlă; şi acâstă societate
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care versă sângele cu atâta facilitate arătă. adeseă uă, 

înălțime morale ce wavusesse altă etate. Viţiurile degra- 

date, laşitatea Romanilorn din epocha decadinței loru, sau 

a. popârăloru asservite, i suntu necunoscute, şi ea a trans- 

missu timpuriloru moderme sentimentulu ongrii. Nobili- 

tatea, feudale sciă se mâră; acâsta e prima condițiune 

"spre a sci se viețui6scă bine. - 

Altă, consecință fericită este întărirea familiei. În so- 

cietatea “feudale , omulu vieţuindu în isolare , părintele 

se appropiă de ai sei. Cându luptele i da ceva repaosu» 

şi occupă viaţa şi inima cu mama fiiloru sei. Femeea și. 

luă rangulu seu în familiă și în societate. Ba încă mai 

multa, ea deveni obiectulu unui cultu care creâ senti- 

mente nude ce poesia le cântâ și călăria le puse în faptă. - 

Afiară de familiă, Statulu e r6u organisatu. Dar caută, 

se constatâmu, cu tote faptele contrarie, uă teoriă poli- 

tică ce represiută acestă societate. Dacă servulu n'are 

drepturi, vasalulu are, și âncă pr6 întinse. Legătura feu- 

dale eră formată din condițiuni bine cunoscute şi accep- 

tate mai înainte de dinsa : alte condițiuni nude nu i se 

puteă împune fâră voiă-i. De aci, acelle massime mari și 

„forți de dreptu publicu, cari, cu tâte călcările ce au in- 

duratu, totuși au ajunsu pînă la noi: nici unu impositu 

nu se pâte cere foră se fiă consimțitu mai ântâiu de câ- 

tre contribuabile; nici uă lege nu e valabile, dacă nu e 

acceptată de aceia cari au se se suppuiă €i; nici uă sen- 

tință mu este legale, dacă nu se dă de pară sau €- 

galii accusatului. Acestea sunt drepturile societăţii feu- 

dali, ce Revoluţiunea cea -Mare a desmormântatu de sub 

sdrențele monarchiei absolute. Dreptulu de resistință 

cu armele, ce aveă vasalulu cându suzeranulu nu volă, 

se i facă dreptate, duce, în adevâru, la anarchiă ; însă 

făcea, individulu tare. Şi de aci căută se încpă. Înainte 

de a se constitui Statulu cu sciință, eră mare nece-
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sitate de-a înălță individulu, familia : acestă, lucrare du- plă fă opera evului mediu. 

Biserica contribui şi ea multu la acâsta stabilindu san- titatea căsătoriei, chiaru pentru servi; predicându ega- litatea totoxu Omeniloru înaintea, lui D-deu, ceea ce eră uă ammeninţare în contra mariloru neegalitâţi de pre pămentu; proclamându prin principiulu allegerii ce con- servă pentru capulu ierarchiei ei, drepturile inteliginței, în facia lumii feudali ce .recunosceă numai -dreptu- rile de sânge; în fine, încoronându şi punându pre Şe- dulu pontificale, de unde ŞI întindeă, piciorulu preste ca- petele regiloru, unu Servu, ca Adrianu IV, sau fiiulu u- nui bietu lemnari, că. Gregoriu VIL - 
Organisaţiunea feudale, care însă se completă de totu numai la finitulu seclului XI, domni în tâte țerrile co- prinse între marginile imperiului luj Carolu cellu Mare, adecă mai în tâtă „societatea germanică. In Francia, Ger- mania, Italia și în Ispania despre m6dă-nâpte. Impera- torulu eră, cellu puţinu în idea, totoru, căpetenia, Euro- pei feudale : subt ellu erau regii; subt regi; ducii, apoi comiţii etc. | 

Regele Franciei, cu vechiulu seu titlu de duce, possedă ducatulu de Francia, ce devenisse domeniul Regale. In giurulu seu, între Ligerea, Oceanu, Scaldea, Mosa Supe- riGră și Ararea (Serona), se întindeă subt suzeranitatea sea, nisce vaste principate feudali, ai câroru Possessori ri- valisau îu avuţiă și putere cu dinsulu: comitatilu Flau- driei, de la Scaldea, pînă la Teruama, care depindeă de uă dată şi de imperatori şi de regii Franciei; ducatulu Normandiei, care se întindeâ, de la Breste pină la Coues- non, și spre m6dă-di (comitatulu de Bretania eră subt suzeranitatea ducelui de Normandia), comitatulu de 4w- Jou, ducatulu de Burgundia, comatatulu de Campania. Intre Ligeru şi Pirenei, vechiulu regatu allu Acitaniei eră 

ț



imparțitu în patru feude dominanţi; la mâdă-nâpte du- 
catulu Ancitaniei, la medă-di spre appusu, ducatulu Gas- 

coniei, comitatulu Tolosei şi, în fine, comitatulu Barcelo- . 

nei. Acsti mari feudatari vasali immediaţi ai corânei, e- 
rau numiţi pari ai regelui. La, acesti pari laici. se mai a-. 
daosseră ş6sse pari bisericesi: archiepiscopulu-duce de Re- 
ims, cei doi episcopi-duci de Laon şi de Langres, şi cei 

trei eipscopi-comiţi de Beauvais, de Ohalons şi de Nog 
on. Intre feudele mai mici nu se numeră mai: puginu 
de unu centu de comitate, şi unu mai. mare numeru de 
vicecomitate, seniorie, episcopate comiţiali, mânastiri se- 

nioriali, etc. - . 

Regatulu Germaniei, propriu dissu, se mărgineă: la 
appusu, cu Mosa şi Scaldea; la medă-nâpte spre appusu, 

cu marea Nordului”; Ja mâdă-nâpte cu Eyder, Baltica şi 
cumiculu regatu allu Slavoniei; la resăritu, cu Oderu, re- 
gatulu Poloniei și allu Ungariei: la mâgă-qi, cu Alpii. 
Coprindeă nu mari divisiuni teritoriali: vastulu du- 
catulu alu Sassoniei, de la Oderu pînă la Gre-care dis- 
tanță «de .rîpa drâptă a Renului; Zuringia, la m6qă-qi- 

"de Sassonia; Boemia și Moravia, suppusse la acellaşi du- 
-ce ereditariu cară recunoscusse suezeranitatea imperiului; 

ducatulu de Bavaria, între Lechu şi Presburgu; ducatu- 
lu de Carintia, la, cursulu de sussu allu Dravei şi Savei; 
Alamamia, sau Suabia; Franconia spre mâdă-nâpte de 
Suabia, Lotaringia, spre appusu de Franconia şi de Sas- 

soniu pînă la Scaldea şi Mosa; Frisia în fine, la ţer- 

mii mârii Nordului. - 
Regatulu de Arles eră situatu între Francia meridio- 

nale la appusu, Mediterana la mâgă-qi, Alpii, Reuss şi 
uă liniă mergându de la Aar la oppidulu Lengres, spre 

resăritu.- Regatulu Italiei coprindeă : Lombardia, unde se 
înălțară vâpede uă mulţime de republece independinți : 
în centru, Mediolanulu si Pavia; la estrimitâţi, ce-
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- tâţile martime Veneţia, Genua și Pisa; ducatulu sau mar- 
cistatulu Toscanei, și statele Bisericei erau în centrulu pe- 
niusulei. Câtre finitulu seclului allu XI, Normahii funda- 

ră aci patru state: principatulu Capuei şi Aversei, du- 
catule Pulliei şi Calabriei, principutulu Tarentului şi 

mavele comitatu allu Siciliei. ” 

Ispania, crestină coprindeă: la mâqă- n6pte, regatulu 
Qastilliei şi Leonalui; la appusu, comitatulu Portugaliei, 
ce țineă de corâna, Castiliei; la medă-npte și la resă- 
ritu, regatele Navara şi Aragonulu, atunci unite, și Va- 

lenga coprinsă, la 1049, de Cidu. Regatulu Fragliterrei, cu- 
ceritu la 1066 de ducele Normandiei, Gullielmu Concis- 

tatorulu, şi întinsu pînă la Carliste şi Bamboroug înclu- 
sivu spre mâgdă-nâpte; dar ţârra Galliloru remăsesse, ca 
Scoţia, necoprinsă de Normani , *: 

Renascerea, litteriloru din timpulu lui Carolu cellu Mare 
nu ţină multu în urma lui. După Inemaru, marele episco- 
pu dela Remi; după inonachulu Gottschalk, părtinitoru 

allu predestinâţiunii, şi după lonnu Scotu Erigena (din 
Irlandia) adversarulu seu, cădură din nou la finitulu seclu- 

lui IX. Miseria fisică fă în culme atunci; appăssarea eră * 
în tote pârţile, fometea veniă adesea: în Francia se mân- 
că, 1033; în multe locuri, fâină ammestecată cu varu şi 
su carne de omu. Se credeă de toți că lumea, se va fini - 
în annulu 1000, edificiele se surupau: nimen€ nu mai 
cugetă la viitorulu acestei vieți. Seclulu allu XI vedii 
âmcă de la începutulu seu, activitata omenâscă de step- 
tândusse ; se înălțară multe biserici. Silivestru II aruncă 
atunci în Europa primulu 'cuvântu de cruciată. La 1041; 
armistitiulu, lui D-deu întrodusse ceva ordine şi pace în 
tumultulu feudale. 

Desceptarea, litterară fă atunci mai forte de câtu sub 
Carolu cellu Mare. Chiaru Și limbele vulgare se ară- 
tară longă limba bisericei, cea din appusulu Europei:



347 

  

cu latina, cultă și universale. Acâsta, continuă a domni 
prin mOnastiri, cari se îmmulţiră forte atunci; ea serviă 
la proponimentulu teologiei şi în ea se făceau discussi- 
unile seri6se ce începu, şi cari avură, mai apoi, atâtu 
de mare resunetu. Lanfrancu, archiepiscopulu de Can- 
torbery, apoi sântulu Anselniu, care i successe şi care 
compuse faimosulu Monologium, veînsufiețiră mişicarea, 
ideiloru în a d6ua giumetate a seclului allu XI. La fini- 
tulu acellui seclu și la inceputulu 'cellui următoru, Ros- 
celinu și Gullielmu de Campelle deschiseră . certa, cea -, 
mare a realistiloru şi a nominalistiloru, cându apoi, pres 

„te puginu, appără Abelardu; 

Limbile nude fură totu atâtu de numerâse caşi naţi- 
unile de currându formate; acestea sunt: în Germania, 
idioma tudescă (limba lui sa) care începeă numai din 
collo de Mosa; în Italia, cea. italiană (limba lui s;), des- 
tinată se agiungă la perfecţiune înainte de celle-l-alte; 
în Erancia, cea romană, care se distingeă în romanu du 
nord, aceleche său avallon (limba lui oil), şi în roman du 
mda saw provenţul (limba, lui oc), după. usanţele diver- 
ginți și spiritulu acestoru due pârţi alle Galliei. Limba, 
roman eră produssulu limbei gallo-romane care se vor- 
biă în Gallia suptu imperiulu romanu, și pre care bar- 
barii franci și normani o modificară după geniulu loru. 
Fundulu- ei era” latinu, numai formele se schimbasseră. 

Cu limba, vulgară începă în Francia, a se face usu literaru 
de poeții timpului: fruveri la meqă-n6pte, trovatori la m6- 
(ă- di, și joculatori. 'Truverulu şi trovatorulu inventau şi 

compuneu poema; joculalorulu o recită, câte uă dată 
acellași omu uniă amând6ue aceste attribute. Ei umblau 
din castellu: in casteliu făcându, cu poesiele loru, se tr6că 
fâră uritu serata, Trovatorii compuneau în genere poe- 

mate epice, numite cântece de gestari, de dâue-deci, 

trei-deci, sau cinci-deci de mii de versuri. Ei împrumutară
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subiectile loru din mai multe cicle, după epoche: mai 
ântâiu ciclulu carolingicu, allu câruia erou eră Carolu 
cellu Mare şi de care se ţine faimosulu cântecu allu lui 
Rolandu; apoi ciclulu armoricanu, allu câruia erou este 

renumitulu Artur, appărătorulu independinței bretone; 
cellu de allu treilea ciclu avi de erou pre Alecssandru 
cellu Mare. . 

Acâsta este romanu:u căllăriei, şi căllăzia essisteă. 
Senioriloru le plăceă de a attrage lngă ei pre va- 
salii loru, şi le îneredință, in castellele loru, servi- 

țiuri considerabili ca, semne de dinsticţiune : connctable 

(comisu), marechal (spătaru), senâchal (messaru), cham- . 
brier (cămărașiu), boutellier (pacharnicu), etc. Vasalulu 
adduceă fii săi la curtea suzetanului "ca copii de casă 

(pages), scutari (6cuyers), spre a i prepară de a de- 
veni căllari. 

Se făceau căllari printruă cerimoniă ce eră de-uă-dată 
religlâsă (unu ajunu de d6u&-deci şi patru de 6re, cus- 

todire de arme, baiă simbolică, etc.) şi militară (acco- 
lata, pintenii, sabia, ete.)A.. se -rugă, a fugi de păcatu, a 

- appără, biserica, veduva, 'orfanulu; -a protege poporulu, 
a face vesbellulu cu” lealtate, a se bate pentru dâmna 

sea, a amă -pre seniorulu seu, a ascultă de Gmenii cei 

cu esperiienţă, atari erau detoriele căllarului. 
Acâstă societate atâtu de nudă, şi atâtu de originale 

ce producei, scolastica, limbele vulgare și călăria, făcu 
înnoiri şi în arţi. Ja loculu architecturei romane, numită 
și. bizantină, lombardă, sassonă, etc. (cintrulu întrega 
deassupra  columneloru), se substitui architectura ogi- 
vale, numită întv”unu modu nepropriu gotică. Angiva, 
figură de uă procedere elementară mai facile de. câtu 
cintrulu, este din-t6te timpurile şi in tâte ţerrile; dar în 
'seclulu allu XII după L. Ch. începi a fi în usu cu multă 
profusiune și cuuă importanță atâtu de mare în câtu for- -
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mă elementulu essenţiale allu unui. nou sistemu de ar- 
chitectură. 

XXV 

RIVALITATEA SACERDOTIULUL SI A 
IMPERIULUI. | 

După împărțirea imperiului lui Carolu cellu Mare la 
Verdun (843), Germania, caşi Francia, avă regii sei par- 

ticulari. Ludovicu Germaniculu fă chiămatu în Italia de 
uă dietă de comiti și de episcopi, după mortea lui Lo- 
taru 1 și a fiiloru sei Lotaru II, și Ludovicu II, ca se ice 
ambele corâne imperiale și a Italiei; dar Carolu Calvulu 
i appucâ înainte (575). In annulu următoru, cei trei fii 
ai lui Ludovicu germaniculu, Carlomann, Ludovicu şi Ca- 
rolu cellu Grossu, împărţindu între dînșii statele părin- 

telui loru (Bavaria, Sassonia şi Suabia), şi Carolu Cal- 
vulu întreprindându se reconstruiască imperiulu lui Ca- 
rolu cellu Mare sub sine, Ludovicu lu bătă şi Carlo- 
mann intră în Italia. Ellu se încoronă imperatoru. După | 

mârtea successoriloru lui Carolu Calvulu fâră eredi, co- . 
râna Franciei se offeri lui Carolu Grossulu, care unisse 

sub sine t6tă Germania şi luasse titlulu de imperatoru 

(884). Dar domnulu acestui mare imperiu nu putii res- 

pinge pre Normani cari băteau Parisulu, şi Germanii, 

ruşinaţi de atâta flacitate, lu depuseră în dieta de la 

Triburu (887). Cu acesta se,stricâ, pentru totu-de-una 

unitatea imperiale. Corâna împeriale remase în Italia, 

unde nisce suverani mici şi o disputară. Suverani naţio- 

nali se allesseră în tote pârţile: în Germania, fă allessu 

Arnultu. Acesta erâ unu descindinte alu lui Carolu cellu
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Mare. Ereditându, ca atare, aspiraţiunile carolingiane, 

ellu pretinse se i facă ommagiu regele Franciei, Eudu, 
regele Burgundiei transjurane, Rudolfu Velfu, regele de 
Arelate, Ludovicu, și regele Italiei, Bârenger. Chiematu 
în Italia de Berenger, unulu dintre seniorii cari şi dis- 
putau potestatea ei, se încoronâ aci rege şi imperatoru * 
(896). Ellu bătă pre Normani și pre Slavi şi frecâ de 
stinse pre Moravi cu agiutorulu Unguriloru pre cari i 
chiemâ (896), și cari începură de atunci a face în Eu- 
ropa devastâri mari. Cu Ludovicu Copillulu se stinse ra- 
mura. germană a Carolingiloru. și Germania allese unu 
rege din altă familiă. 

Sistemulu ellectivu se reintrodusse în moralile politice 
alle Germaniei, pre cându în Francia tronulu se făceă ere- 
ditaru după:dreptulu feudale. De aci esşi pentru aceste 
regate destine diferite. Suptu imperatorulu Conradu I, care 
se allese la 911, începi acea luptă, care dură în totu 
decursulu evului mediu, a vasaliloru celloru mari ger- 
mani contra imperiului. Ca Franconu, ellu voi se micu-: 
şiorede Sassonia, emula Franconiei, şi se ie Turingia ; 
însă fă bătutu de ducele Enrichu. Totuşi ellu fă vic- 
toriosu în contra ducelui de Lotaringia, câruia i luă 

„Alsagulu, precumu și în contra administratoriloru din 
Suabia, pre cari i decapitâ. 

După acestu imperatoru franconianu, corâna trecă în 
casa de Sassonia, in care remase: mai multu de unu centu 
de anni. Conradu murindu desemnasse ca successoru pre 
vingătorulu seu, Enrichu, ca cellu mai capabile dea ap- 
pără Germania contra Unguriloru, și ducele Sassoniei fă 
allessu. Deputaţii cari i addusseră acestă scire lu aflară 
occupânduse se prindă passeri. 

Enrichu I Păssărarulu organisâ Germania care suffe- 
riâ de desordini și eră fâră appărare. Ellu trece că ar 
fii restabilitu, pentru crescerea autorităţii regali, demni-
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tatea de comiţi ai palațului, pusşi în procincie lângă duci, 
Şi însărcinaţi cu inspecţiunea averiloru corânei, câri fură 

uă imagine redussă a maissiloru dominici. La 836, En- 

richu restabili Peerbanardar, şi „obligă pre toţi aceia cari 

trecusseră etatea de ști-spre-dece anni se se inarinede; 

assemenea, fundâ marciele de Slesuig şi celle din Sasso- 

nia septentrionale, precumu și mai multe cetâţi fortefi- 
cate (burguarten), pentru appărarea Germaniei. Aceste 

formâse disposiţiuni dederă fructele loa âncă 'de sub 
domnia lui Enrichu. Prin victoria ce repurtă la Merse- 
burgu (934), respinşe pre Unguri, și apoi, prin unirea 
formale a Lotaringiei, cu Statulu, lu puse la adăpostu 

„despre appusu precumu erâ de accumu înainte adăpos- 
titu despre resăritu. 

Otonu LI cellu Mare, fiiulu lui Enrichu Păssă rarulu (936). 

triumf mai ântâiu în contra Unguriloru repurtându vic- 
toria decisivă de la Augsburg (955), care i înfrână de 
a mai face devastâri, şi fură nevoiti de a se stabili în 
loculu ce luă numele loru. Ducii Bavariei și Franconiei, 
agiutaţi de Ludovicu IV, regele Franciei, se resculasse- 

ră; dar Otonu i învinse şi petrunse în Francia pînă la 

Parisu. 

Cea mai importantă faptă a domniei lui Otonu cellu 
Mare este restaurarea imperiului. In medi-loculu sânge- 
r6sei anarchie ce turburasse Italia de unu seclu, corân: 
imperiale, disputată de suveranii cei mici -ai Italiei, că- 

dusse, la 924, de pre: capulu lui Beregeru I, care fuses- 
se uccisu și nimeni, dup'aceea, în acâstă 'confusiune, nu 
o mai luasse. Otonu fă chiămatu de Adelaida, văduva, 

ultimului rege Lotaru, pre care Bârenger Îl voiâ s'o facă 

cu puterea se ice de bărbatu pre fiiulu seu spre aile- 
gitimă usurparea, 

De d6ue ori veni în peninsulă (951 şi 961). A dâua 
6ră, se prochiamâ rege allu Italiei la Milanu, și se în-
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coronă imperatoru la Roma (962). Ellu seobligâ a mân- 
țin donaţiunile făcute sântului sediu de Carolu cellu 
Mare, și Romanii promiseră că voru allege pontificii loru 
numai fagiă cu trămişii impevatorului. Asâ, de uă dată, 
restabiliă pentru unu timpu delungu imperiulu, spre o- 
n6rea și în profitulu regiloru Germaniei, și fundă dom- 
nirea germană în Italia, I mai lipseă partea de mâdă-di 
a peninsulei. Trămise ca legatu la imperatorulu Niceforu 
pre episcopulu L.uitprandu cu însărcinare de a i cere 
mâna. principessei Teofania pentru fiiulu seu Otonu, şi 
o obţină numai cu mari dificultâți. 

Successele sele i dederă în Eurapa uă preponderanță 
pre care o transmise şi successoriloru sei (974). Dar a- 
cestia, Otonu II, Otanu III, Enrichu II, (973—1024), n'0 
putură susţin în întregimea sea, cu tote că Otonu III, 
se arătă pr6 severu spândurându pre tribunulu Crescen- 
țiu, care resturnasse în Roma suveranitatea pontificale; 
şi apoi suptu Enrichu II, marea feudalitate italiană se 
făcă mai-mai independinte. 

La mârtea lui Enrichu II (1024), corâna imperiale esși 
din casa de Sassonia şi se reîntârse în cea de. Franco- 
nia. Conradu II, Saliculu, domoli pre nestâmperaţii Lu- 
tizi pre cari i făcă tributari şi crestini, constrinse apoi 
pre regele Poloniei de a lu recunâsce suzeranu, și prin- 
se pre regele Boemiei, confederatu cu celle due pop6- 
ră precedinţi. La 1033, uni cu imperiulu celle dâue Bur- 
gundie, în virtutea trattatului de la Basilea care se sub- 
scrise şi de regele de Arelate. 

În Italia, ellu ruină marea feudalitate italiană prin fai- 
mosulu seu edictu de la 1037, in care dechiără, feudele 
vasaliloru Italiei de irrevocabili, immediate şi ereditare, şi 
constitui în acestă țârră uă feudalitate particulară, îoră 
desvoltarea, ierarchică ce aves în celie-l-alte țerri, des- 
ființându intermedierea vasaliloru celloru mari dintre



imperatoru şi vasalii cei mici și burgeși. .Eprichu III 
(1039) pără a fi, dintre toţi. imperatorii cari domnisseră, 
cellu mai securu de autoritatea sea, în Germania şi mai 
multu domnu preste Italia. Pre cându, adduceâ, pînă, în: 
Alba-Regale pre. Petru, regele Ungariei, care fusesse, al- 
lungatu din Statulu seu, şi lu făceâ Vasalu, ellu . nu se 
temă de.a. yestabili demnitatea ducale în Bavaria, în 
“Suabia şi în Carintia, ca se dâe acestoru provincie. unu, 
gubernu mai locale. şi mai presinte,. în stare. „de a. es- 
secutâ cumu se. cade ar mistățiula lui. D- eu. | 

In Iţalia, ellu domină clerulu și. papatulu, și creâ pre 
vondu trei papi, Clementu II,: Damase II ŞI, Leone, Iă, 
sub care începi reacţiunea, bisericei. Organulu, principale 
allu acestei. reacțiuni fă monachulu Ildebrand care influin- 
țiă și condusse doi papi, pre Leone IX şi Nicola II, mai îna- 
inte de a se face. ellu însuși papă. . Reformarea, Biseri- 
cei, în care se întrodusesseră,, morali relle, și scăparea, 
Italiei. din mâna domoirii. germane, acâsta: fă dupla do- 
rință. la. care speră să agiungă făcându papatulu suve- 
rastu preste. t6tă crestinătatea. Dar mai ântâiu ave, 
însuşi necesitate de. a se liberă pre sine. Ildebrand i in- 
demnâ pre - Leone IX, de a deschide resbellu cu Nor- 
manii. cari coprinsesseră, Italia meridionale sub; Guis- 
cardu, Şi. cari ammenințau Beneventulu. Leone sufieri la 
Civitella (1053) uă invingere. care preţui câtu.. uă victo- 
riă ; că-ci Normanii, spre a li se consacră de câtte pa- 
pălu concista, loru, se recunoscură vasali ai sântului şediu, 
care avi de accumu înainte lă disposițiunea s sea şi longă 
sine vă, armată, înfticoşătore; ; | , 
„La 1059 „ldebrand determină pre Nicola II se d&e un de- 

cretu. prin care se stabiliă ca, allegerea papiloru se se, 
facă de câtre cardinalii episcopi. din texritoriulu romanu, 
&ră cea- J- altă. parte a clerului: şi poporulu romanu se şi, 

dee în. „urmă „consimţimântulu loru,. ca imperatorulu. se
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aibă numai dreptulu de confirmare, şi, în fine, se se pre- 
fere la allegeri unu membru din clerulu romanu. Unu 
altu decretu interdiceă clericiloru de a recepe de la unu 
laicu investitura ver unni beneficiu bisericescu. Aceste 
decrete, de mare importanță, liberau pre papălu de in- 
depndinţa în care eră fagiă cu imperatorulu, şi puneă în 

mâna pontificelui, liberu acumu, t6tă puterea timpurale 

a bisericei. 
La 1073, lldebrand se allese papă sub numele de 

Gregoriu VII. Acesta e primulu dintre acei papi ambi- 
țioși şi setoşi de putere ai evului mediu cari aspirară 

la uă domnire universale. Tratându Italia ca, vasală, apoi 
pretindându suzeranitatea regateloru Ungariei, Danemar- 
ciei şi Ispaniei, și obligându pre Gullielmu Concistato- 
rulu a i cede dreptulu de.a numi pre episcopii din An- 
glia, tote acestea nu erau nimicu; ellu se legâ cu cu- 
tedare de imperatorulu, primulu dintre suveranii simpu- 

rali: umilindulu pre ellu, i suppunes pre toţi; cârta în- 
cepiă mai ântâiu pentru învestiture. În timpulu minoritâţii 
lui Enrichu IV, relle de tâtă mâna, se întrodusesseră'in 
sinulu clerului germanu; Gregoriu le attribui greşitei al- 

legeri a, prelațiloru şi demândă imperatorului de a re- 
nunți la dreptulu de a mai conferi demnitâţile ecclesia- 
tice: ellu i commândâ, âncă prin legaţii sei de a se pre- 
sintă la Roma, spre a se justifiicâ de reaua purtare pri- 
vată a sea. 

Enrichu IV, supperatu, convocă uă dietă la 'Triburu 
care dechiără că Gregoriu e depussu (1076); Gregoriu 
escommunică pre Enrichu IV şi lu dechiără, şi ellu des- 
tronatu: Sassonii, Suabii, inemici neimpăcaţi ai casei de 
Franconia, puindu în fruntea, loru pre pretendintele Ru- 
dolfu de Suabia; essecutară acâstă, sentinţă întaltă dietă 
totu la Triburu. Enrichu IV se plecă, purcesse în Italia 
(1077), şi merse după papălu la castellulu de la Ca-
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nossa, în territoriulu marii comitesse Matilda, federată 
cu săntulu şediu: aci ellu fă nevoitu se astepte trei 
dille, desculţu în nea pînă se i dâe papălu audi- 

enţiă. In fine se întârse, într'adeveru, deslegatu de es- 
comunicare, dar furiosu. Reîncepă îndată lupta, şi se bătă 
cu successu. Bătălia; de la Volesheim, în care Rudolfu fă 
ommorîtu de mâna lui Godefredu de Bouillon, ducele 

Lotaringiei de giosu, lu făcă domnu preste Germania 
(1080), şi după aceea veni din nou în Italia: luâ comites- 
sei Matildei uă parte. din averile ei. Roma fă coprinsă, 
episcopulu de la Ravenna, deveni papă cu numele de 
Clementu III, și Gregoriu ar fi cădutu în mâna omu- 

lui pre. care lu insultasse atâtu de multu, dacă Robert 

Guiscard cu Normanii sei, aliați fideli ai sântului 
şediu, nu lu aru fi scăpatu. Ellu muri la ei (1085) qi- 

cându: «Moru in esiliu pentru că am amatu justiţia și aa 
persecutatu nedreptatea». 

Emnrichu IV triumfă, dar muri * şi ellu totu în essiliu 
1106, la Lidge, proscrissu chiaru de .fiu-seu, şi cufun- 
datu în cea mai mare miseriă. Cu tâte acestea, acestu 

fiiu patriccidu, Enrichu V, termină certa cea mare 
pentru investiture. Concordatulu de la Vormuţia (1152) 
deslegă neînțellegerea, cu ecitate, attribuindu impera- 
torului, suveranu timpurale, investitura timpurale prin 
sceptru, şi pap lui, suveranu spirituale, prin cârjă şi înellu. 

„Totu acestu Enrichu V ereaită possessiunile comitessei 
Matilda; luâ feudele ca capu allu impeniuiui, şi allodie- 

le ca cellu mai de aprâpe consângeanu allu comite- 

sei; cu acesta se desfiiință cea mai mare putere feu- 
dale din Italia. 

Casa de Franconia se stinse cu acestu imperatoru 

(1125). Cu tote adoperârile lui de a scăd6 feudalitatea, 
germană, cooncedându dreptulu de immegietate unui ma- 

re numeru de seniori mici și înălțându multe oppide la
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Yangulu: de cetâți imperiali, feudalitatatea cea: mare -re- 
mase forte -putinte şi represintată mai allessu prin celle 
d6ue. case : cea de Velfu, ducii Bavariei, și cea de Ho- 

henstaufenu, ducii Suabiei şi ai Franconiei. De aceea, im- 
perâtorulu :Letar II (1125—1138) fă fârte umile în migi- 
loculu loru şi între. elle; țotu acâstă atitudine avă şi 
în faca papălui, care i :dede. cor6na imperiale ca. unu 
beneficiu allu seu. 

Cassa. de Suabia, care aveni: la ttronu cu Conradu III 

(138), erâ destinată se inalțe, în decursulu lungei sâle 
domnie, autoritatea imperiale. Conradu o întări în Ger-: 

mania sfrimându puterea, casei de: Sassonia, prin.luarea 
possessiuniloru lui. Enrichu Superbulu. Elle merse duță 

aceea în a doua espediţiune cruciată, Ș muri la întur- 

nârea seă. 
-. Autoritatea: imperiale fându în acestu. modu stabilită 
în Germania, Fredericu I Barbasrosșiă (1152); purcesse 
în: Italia ca: s'o împuiă și aci. Edictula de la: 1037 schim- 

- basse. cu totulu aspectulu peninsulei: aci numai erau 

feudalitâți. mari, ci uă ammestecătură de ssniori :mici Si 

de cetâţi libere organisate în republice, avându fiă-care: 
uhii' senatu: (eredenza),.: consulii. loru în: număru .diferitu 

(doi-spre-dece 1â, Milanu, ș6sse la Genua, patru la Flo-. 
rența), și în fine adunâtile loru generali. (parlamente): 

Acestu regime politicu se. întinsesse pînă la 'Roma, de 
unde apoi Arnaldo de la. Brescia allungă - pre Inno- 
centiu: -II.(1141). Fredericu voi se sfărime -acestu în- 
ceputu allu independinței - Italiei, şi puse de . arse pre 
Arnaldo; de la Brescia. Dar, vrându se facă. autori= 
tatea sea pre simțită, ellu nemulțiămi republicele ita- 
lene .și chiaru pre papălu, restabilitu de dânsulu: Prin- 
cipiele despotismului seu imperiale, prochiămate in di-. 
eta. de la.Roncaglia (1158) de.câtre legistii din. scâla Bo- 
loniei, introdusseră spaima în tâte pârțile. Milanulu se re- 

y
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voltâ, contra potestațiloru sei; fă 'stersu din fundamente, 

şi ellu lu dede predă oppideloru vecine, cari i erau ri- 
vali (1162). Abbiâ se întârse în Germania, și liga lom- 
bardă se formă în urma lui: papălu Allesandru III, pro- 
pumnatorulu libertăţii itahane, se uni cu ea. Fredericu - 
veni. răpede ca se: destrugă, acstă coalițiune: f bă- 
tutu la Legnano (1176). 

După şesse anni (1483), tractatulu de la Constanția 
regulă definitivu cârta imperiului şi a independinței ita- 
liane, precumu concordatulu de la Vormuţia regulasse 

pre cea dintre imperatoru și papălu. Cetâţile conservară 
drepturile regaliane ce aveau mai înainte, dreptulu de--a, 
av6 armate, de a se fortifică cu muri, de a essercită 
în interiorulu loru jurisdicţiunea. criminale şi civile, de-a 
se confederă între elle. Imperatorulu reţină pre -s6mă-i 
numai dreptulu de a confirmă, prin legaţii sei, pre con- 

suli, și de a ave câte unu judecătoru de „appelu pentru 

unele” cause în fiă-care cetate: | 
In celle l-alte pârți, Barbarosșiă Și întinsesse pretotin- 

den€ autoritatea sea. Regii Daniei şi Poloniei recunos- 
ceâu suzeranilatea lui; Enrichu Leulu, ducele Sassoniei 
şi Bavariei, erâ înfrântu și despoiatu de dominiele ile; 
ambasadorii străini veneau de assistau la dietele celle 
pmpâse convocate de imperatorulu, dintre cari, cea mai 

celebre fii aceea de la Mogunţia, (1184). 
Cându Barbarossiă înteprinse a treia cruciată şi se 

înnecă în Selefu, fiiulu seu Enrichu VI i successe (1190). 

Acesta, ca bărbatu allu Constanţei, eredea, regelui Sicili- 

ei Rogeru “II, stabil în partea de m6qă qi a Ita- 
liei casa de Suabia, care se desdaună în acestu modu 

- de seea ce perdusse în partea despre in6dă-nâpte și, prin 

urmare, incongiură de tâte pârţile sântulu Segiu. 

Donocențiu III (1198—1216) se luptă ca unu demnu 
successoru alu lni Gregoriu VII, contra acestui nou pe-
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riclu. Pre cându escomunică pre regii Franciei, Arago- 
nului şi - Norvegiei , susţină în Germania pre ghelfulu 
(welf) Otonu de Brunsvicu contra gibelinului (weiblin- 

gen) Filippu de Suabia. Acum începe certa ghelfilrou și a 
gibeliniloru. Cu tâte acestea, nemulțiămitu de Otonu, In- 

nocențiu se întorse spre casa de Suabia, şi recunoscă 
imperatoru pre junele Fredericu, fiiulu lui Enrichu VI, 

cu condițiune ca, se delasse celle d6ue-Sicilie. Frede- 
ricu II, devenindu imperatoru, nu şi ţină de locu cuvîn- 
tulu, nici. delăssă celle. dâue Sicilie, apoi reşedu în Ita- 
lia, țerra șea, favorită. Acâsta occasionă îndată a, treia pe- 

ri6dă de luptă între papatu și imperiu. În palaţe- 
le s6le din Neapole, Messina și din trilingua' Paler- 
mo, se occupâ cu cancellariulu seu Petru de Vignes 
se organise regatulu seu italianu şi ca se nu aibă temă 
de fulgerile Bisericei, luâ în servițiulu seu uă armată 
de Sarasini. | 

Dar ellu, promițându că va merge se se bată pen- 
tru locurile sânte, luasse crucea; papii Onoriu şi Grego- 

riu IX pretinseră se purcâdă, și în fine lu escomunica- 
ră. După multe succiri ellu se dusse (1227), şi se înco- 
ronâ, cu mâna sea rege allu Ierusalimului. În absinţa sea, 

se organisâ a doua ligă lombardă, și socru-seu Ioan de 
Brienne intrâ cu puterea în regatulu Neapolii. Frede- 
ricu se înturnâ răpede, allungă pre Ioan de Brienne, şi 
destruge liga lombardă prin marea victoriă de la Corte 
Nuova (1237). Gregoriu IX, în locu de a se resemnă, 
lu escomnnică dir nou, În depuse şi offeri corâna lui 
Robert Artois, fratele lui Ludovicu IX; sântulu rege 
o recusă în numele frate-seu şi împută papălui că vo- 
esce «se calce sub pici6re una cu imperatorulu pre 
toți regii» Gregoriu încercă atunci se Şi facă uă 
armă tare convocându unu conciliu în 1241, la sân- 
tulu Ioan de la Latraau; dar nâvile lui Fredericu pă-
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tură, la Melloria, flota genuese care ducesă conciliulu, și 

toți cardinalii, episcopii și -abbaţii fură prinși. Gregoriu 

muri de durere. Successorulu seu Innocentiu IV (1242), 

se înveţiă minte din acestă tristă întîmplare; ellu fugi 

din Roma în ascunsu şi intruni la Lionu unu conciliu mare, 

unde depuse, cu uă escomuuicare spăimântătâriă, pre Fre- 

dericu II, trădatu de cancellariulu seu Petru de Vignes 

care tăcii in locu de a lu appărâ (1244). Fredericu Il jură că 

corâna nu i va căd6 de pre capu mai înainte dea 

. curge sângele şirâie, şi făcă appelu la toţi suveranii Eu- 

ropei. La începutu, fortuna armeloru fă dubbi6să; dar 

Enzio, fiiulu amatu allu lui Fredericu, cădându în mâ- 

nile inemiciloru, imperatorulu simți atâtu de multă du- 

rere în câtu muri îndată (1250). Mârtea sea annun- 

țiă căderea domnirii germane şi a autoritâții imperiali 

în Italia, şi înaugură pentru peninsulă uă periddă de in- 

dependinţă 

XXĂVI 

ESPEDITIUNILE CRUCIATE. — RESUL- 
TATELE LORU. 

Unulu din celle mai mari evenimente alle evului me- 

diu este prima cruciată, pentru că Europa crestină, mişi- 

cată de același simțimântu religiosu, se scullă și se a- 

runcâ asupra Asiei musulmane. Asia, nu mai eră atunci 

în puterea Arabiloru, ci în a Turciloru , cari, sub Alp- 

Arslanu (1063) şi Malechu-Şachu (1075), coprinsesseră 

Siria, Palestina și Asia Mindră. La, mârtea lui Malechu- 

Şachu, imperiulu seu se împărțisse în sultanatele Per- 

siei, Siriei și Chermanului, la cari caută se adăogimu
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şi sultanatulu de Rumu (în Asia Minoră). Imperiulu con- 
stantinopolitanu, care căută se fiă unu muru tare pen- 

tru crestinătate , se plecasse înaintea acestei invasiuni 

nude: De la 1054, se făcusse, între acestu imperiu şi în- 
tre Europa de appusu, desbinarea, sau schisma religisă, 
Şi ellu nu se mai puteâ appără multu cu tâtă vi- 
gârea trecătâre ce | dedesseră râți-va imperatori din | 
dinastia macedonică , Niceforu Foca, loan Zimisces şi 
Basiliu II, prin successele loru contra Bulgariloru, Ru- 
şiloru și Arabiloru. Cellu mai vallinte dintre impe- ' 
ratorii dinastiei cellei aude a Comneniloru (1056). Romanu 
Diogenu, cagă-captivu în mânile Turciloru; 6ră 'Ales- 
siu, successorulu lui Romanu, dede pre faţiă neputin- 
ţa și periclele sâle, cerîndu agiutorulu Appuseniloru 
contra, loru. | _ 

Ancă de la începutulu acestui seclu, Silivestru II es- 
sortasse popârăle appusene se mârgă ca, se scăpe sântulu 
mormântu (1002). Neputânduse face espediţiuni, peregri- 

_natele 'se îmmulţisseră : grupe de mai multe mii de pe- 
regrini visitau. locurile sânte și, la înturnarea loru, isto- 
riau în tâtă Europa umilințele și crudimile ce sufferiau 
de la; musulmani. | o 

Gregoriu VII reapucâ proiectulu lui "Silvestru II, şi 
Urbanu II, în fine, lu realisâ. Acesta convocă, amume, la 
Placenţia, primulu conciliu, unde veniră și ambassadorii 
lui Alessiu Comnenulu; apoi, intruni altulu, la Clairmont, 
unde se strînse uă mulțime forte mare de. lume. Elo- 
cința impuiătâre a papălui, în unire cu elocința,  po- 
porale a lui Petru Eremitulu, care se înturnasse de cu- 
rindu de la locurile sânte , incântară mulţimea : «D-deu 

--0 voesce»: T6tă lumea rosti aceste cuvinte, cari, una, cu 
uă cruce rosşiă pusă pre vestminte,, fură semnulu cru- 
ciatei (1095). a | 

Mai întâiu purcese uă, cruciată compusă din „Poporu,



de țerrani şi de servi: Omeni, femei » betrâni, chiaru și 
copii merseră, fâră nici uă regulă, condusși de Petru E- 
remitulu şi de unu nobile scăpătatu, Gauthier mare Ni. 
micu. Dar mai t6tă acestă mulţiine, după ce trecă prin 
Germania, peri mare parte în Ungaria, şi câţi agiunseră 
la Constantinopole, se dusseră în Asia-Minoră, unde fură 
esterminaţi. | - 

In annulu următoru (1096) purcese cruciata senioriloru, 
cu mesuri mai bune, mai bine organisată și mai militară. 

Patru armate mari se formară, compusse mai multu din 
Francesi. In aceste armate figurau mai mulți duci fran- 
cesi, Godefredu de Bouillon, Balduin de Flandria , Ugo 
cellu Mare; apoi Robert Picidre Scurte, fiiulu. lui Gul- 
liermu  Concistatorulu și principele Tarentului , agerulu 
şi astutulu Boemundu. Aceste armate commandate: de 
nobili merseră pre tiei câi diferite : unii pre urmele lui 
Petru Eremitulu; alţii, prin Lombardia şi Esclavonia, şi 
vestulu pre mare. Acesti șâsse cente de mii de Gmeni: şi 
defipseră ca puntu-de concentrare Constantinopole. 

Imperatorulu Alessiu recepă cu pucină ' încredere. în 
capitala sea, pre aceşti 6speţi greşsi, cumu erau bătă- 
iașii sau resbellatorii din Appusu, şi properâ, câtu puti 
mai curîndu, de a i trece preste Bostforu. Ei împresu- 
rară mai ântâiu Nicea, la 'pragulu Asiei Mindre, şi n'o 
putură luă din causa perfidiei Greciloru. Sultanulu de 
Rum, Chiligi-Arslan, voi se i bată; dar fă învinsu la Do- 
rilea (1097), şi ei petrunseră în uscăţiunile Frigiei. Aci, 
armata, crestină sufteri multu de fâme și de sete şi mai 
toti caii”periră; neînțelegerile capiloru desbinară apoi 
pre cruciferi. Intre acestea, Balduinu, care mergei. înain- 
te, coprinse Fdessa, in partea de susu a Eufratelui şi arma- 
ta cea mare, după ce luâ Tarsulu, agiunse la Antiochia 
(1098). Aci obsediulu fă Lungu şi cruciații pățiră multe 
neagiunsuri ; în fine, cetatea deschide porţile prin iatri-
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“gele lui Boemundu care, pentru acestu 'serviţiu, i se dede 

lui ; dar cruciferii fură şi ei incongiurați de armata Per- 

sanului Cherboga, şi abbiă scăpară repurtându uă nu6ă 

vicțoriă. Redusşi la 50,000 numai, ei mergu în fine as- 

supra. Jerusalimului, şi, după unu obsediu mai totu atâtu 

de greu caşi cellu de la Antiochia, lu coprindu, la 15 lu- 

liu 1099. 

Godefredu fă allesssu în unanimitate de rege allu Ierusa- 

limului; dar ellu acceptă numai titlulu de appărătoru și de 

baronu alu săntului mormentu, nevoindu «a purtâ cor6nă 

de auru în loculu unde regele regiloru, lesu Christu, a pur- 

tatu corână de spini.» Victoria de la Ascalonu, repurta- 

tă îndată dup'aceea contra unei armate egiptene, care 

venisse se recoprindă ferusalimulu, assecurâ crestiniloru 

concista, .loru. | 

Lăssatu de cei mai inulţi cruciferi numai în proprie- 

le sele puteri, miculu regatu allu Ierusalimului se or- 

ganisă pentru appărare şi se constitui întrunu modu. 

regulatu după principiele sistemului feudale, pre care a- 

vură numai se lu strămute şi selu applice în Asia. Co- 

dicele acestui regatu, fură assisele Terusalimului, re- 

dactatu după ordinile lui Goderfredu de Boiullon şi formă 

unu tabellu completu .de regimele feudale. Mai multe 

feude fură stabilite : principatele Edessei şi Antiochiei, 

mărite în urmă cu comitatulu de Tripoli şi marcisatulu Ti- 
rului; apoi, senioriele de Naplusa, lafta, Ramla, Tiberiada. 

'Țârra îti suppussă la trei jurisdicţiuni : curtea, regelui, a 

vicomitelui de Jerusalimu şi tribunalulu sirianu pentru 

indigeni. Trei mari instituţiuni militare : ordinea ospita- 

lieriloru ai sântului Ioan de la Ierusalimu, a Templiari- 
loru şi a Teutoniloru, fură, însărcinate cu appărarea țer- 

rei. Graţie acestoru înțellepte instituțiuni, regatulu Ieru- 

salemului puţi se mai continue coprinderile sub cei doi 

successori ai lui Goderfredu, Balduinu I (1100—1119)
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şi Balduinu 1] (1118—1131): Cesarea, Ptolemaida, Bi- 
blulu, Bairutulu, Sidonulu; Tirulu fură luate. Dar, după 

aceste dâue domnie, decadința, începă îndată cu discor- 
diele ce se născură, şi preste pucinu Sultanulu Siriei, 
Nureddinu, diu familia Atabechiloru, luă Edessa şi ma- 
cellări poporaţiunea, (1444). Europa se determină, nu- 
mai în urma acestui sângerosn desastru, de a reîncepe 

cruciată. | 
Sântulu Bernardu electrisâ prin elocinţile. sele cuvinte 

crestinetatea. In marea intrunire de la Vezelay, Ludovicu 
VII, care'vreă s+ espie mârtea a una mii trei cente de 

Omeni, cari se arsesseră după ordinile sâle într'uă biserică, 
precumu și uă mulțime de vasali mari și de baroni lu- 
ară crucea. Imperatorulu Conradu III purcese și ellu, 

„Şi petrunse mai înainte în Asia -Minoră; dar fă trădatu 
de Greci, și ellu și perdă. mai tâtă armata. Ludovicu 

VII, care lu urmâ de apprâpe, nu fu mai ferice. Tăindu-i- 
„se communicațiunea cu ostaşii sei la Laudicea, se îmbăr- 

că la Satalia, lăssându pre ostele Asiei Minore trei pârţi 

dintai sei, apoi agiunse la Antiochia și de aci la Da- 
maseu, pentru care cruciferii se băteau fâră se lu potă 

luă. Espediţiunea nu avă altu resultatu ci numai despăr- 
țirea de soţia sea şi perderea unei mari pârți din Fran- 

cia, ce erâ dotă ei. | 
Coprinderea, Ierusalimului (1187) de Saladin, care unis- 

se subt sine Egiptulu și Siria, provocâ a treia cruciată. 
Papălu împuse asupra totoru locuriloru, chiaru și assu- 

pra bisericei, decima lui Saladinu. Cei trei suverani mai 
putinți din Europa purceseră : Fredericu Barbărosșiă, 
Filippn Augustu și Ricardu Inimă de Leu (1189). Bar- 
barosşiă merse în Asia prin Ungaria şi Constantinopole. 

Ellu agiunsesse în Cilicia, cându se înnecâ în Selefu, 

și armata sea fă mai tâtă stinsă. Filippu. și Ricardu fă- 
cură uă călletoriă mai bună pre uă caile nudă, pre mare.
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" Primulu se îmbărcasse la. Gânua, cellu de allu doilea la 

Marsilia. Ei trecură în Sicilia cu intenţiune de a puni 
usurparea, lui Tancredu, şi se.certară, Ricardu mai întâr- 

qiâ şi la, Cipru ca, se.ide acâstă insulă de 1: usurpatorulu 

Issacu Comnsnulu, şi agiunse pre Filippu supt murii Pto- 
lemaidei, unde se băteau cruciferii cu Musulmanii. Rema- 
seră aci mai bine de 'doi anni, preoccupaţi mai multu. de 

a arătă uă valință căllărâscă. Fâră se trecemu preste bătă- 
ile celle tari și sângerâse ce se dederă aci, între Sala- 
dinu şi cruciferi fă atunci uă curtesiă mutuale, semnu de 
îndulcirea morarililoru şi de progressulu ideiloru prin 

contactulu cellu lungu allu crestiniloru cu musulmanii. Dis- 
cordiele dintre regii Franciei și Angliei întârdiară, căderea 
Ptolemaidei (1191); totu din acâstă causă, Filippu Au- 
gustu determină de a delăssâ Orientului.  Ricardu 
mai remasse câtu-va timpu în Palestina și se înturnă, 
şi ellu foră se coprindă Ierusalimulu. Uă tempestate lu 
aruncă, în Dalmația, și Leopoldu, ducele Austriei, pântru 
că acesta i aruncasse stindardulu în fosatele sântului Loan 
de Acru, lu țină în prinsâre pînă cându se rescumperă, de 
ai sei cu uă sumă rare. o 

Innocenţsu III, neputenduse determină de a lăssă Leru- 
salimulu în -mânile infideliloru, puse de se predicâ a pa- 
tra cruciată și mulțime de nobili francesi luară crucea. Bal- 
duinu 1X, comitele Flandrei, și Bonifaciu II, marcisulu 
-de Montferratu, erau în fruntea loru, Cruciferii cerură 
nâvi de la Veneţia. Republica, pretinse Zara dreptu prețiu- 
lu -loru, care fă coprinsă de la regele Ungariei şi i se 
dede. Cruciata, fiendu în acestu modu întârsă pentru pri- 
mia 6ră de la obiectulu ei religiosu, mai fă apoi Şi pen- 
tru a doua 6ră, Alessiu Comnenulu, nepotulu lui Issacu 
Anghelu, imperatorulu destronatu allu Constantinopolii, 
veni şi învocâ agiutorulu cruciferiloru. Acestia nierseră 
de lu restabiliră; apoi, vedându acâsta mare capitale în
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preda anarchiei, o. coprinseră cu puterea, şi ȘI împărțiră 
între ei imperiulu grecu. Balduinu fă numitu smperato- 
ru alu, Romaniei, Veneţianii. luară unu suburbiu din 
Constantinopole, cea mai mare parte din insulele Archi- 
pelagului, câstele Bosforului şi alle Propontideei, Can- 
dia, și se întitulară seniori preste -unu pătraru și-giu-, 
metate din. imperiulu grecu.. Maxcisulu de: Montferratu: 
deveni rege în Tessalonicu, si provinciele din Asia se de- 
deră unui comite; se creară unu senioru allu Corintului, 
unu. duce allu Atenei, unu principe allu Achaei, ete. 

Cu modulu acesta vedemu stabilinduse. sistemulu . feu- 
dale in patria lui Miltiade și a lui Aristide! Dar mai mulţi 
principi din familia Comnsnă puseră mâna pre câte-va | 
bucâţi din imperiu și înălțară principate: Trebizunta,. Napo- - 
li în Argolidea, Epirulu, Nicea. Imperiulu latinu de la Con- 

” stantinople ţină: cinci-deci şi ş&pte de anni (1204—1261). 
lerusalimulu nu erâ.scăpatu.: Baronii. din locurile sân- 

te învocau neîncetatu agiutorulu crestinetâţii. A cincea, es- 
pedițiune se; făcu de Andreiu TI, regele Ungariei; ea se în-. 
dreptă asupra Egiptului şi resultatulu ei fă: infructuosu. 
„A şessea fi mai ferice: Fredericu II, profitându de 

terrârea ce inspiră lui Malecu Camelu appropierea cete- 
loru. tartare: de la. Charismu,.i. smulse, “foră luptă, unu 
armistițitu de dece anni şi.restituirea, Ierusalimului, Bet- 
leemului, : Nazaretului și Sidonelui, Şi. se încoronâ, rege 
allu Ierusalemului (1229). . | : îi 

: -Spiritulu: de. cruciaţă, devenindu din ce în ce mai mâl- 

le, se desceptă, cu putere numai în inima; unui rege pli- 
nu de pietate. Iutruă: infirwitate de care. eră se mâră, 
sântulu, Ludovicu făcă votu; de a merge se scape. letu- 

salimulu, ce cădusse 6 Grăşi în mâna, infideliloru. Crestinii 
Și Turcii, se unisseră. pentru. unu momentu contra înfri- . 

coșatei. invasiuni a lui Gingishanu ; dax, Malechu-Salech, 
luându, -dup'acea; în: serviţiulu: seu cu soldu cetele bar-
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bare din Charisniu, fugărite de Mongoli, coprinsesse ce- 
tatea sântă (1244). După patru anni de preparaţiuni, sân- 
tulu Ludovicu, cu tâte rugămințile curții și alle mamei s6- 
le, se îmbarcă, la Aigues-Mortes cu uă armată tare şi 

câltărescă (1248). Ellu iernâ la Cipru. Cruciferii conce- 
pusseră însemnătârea ideă de a atacâpre Turci, chiaru 
în inima, imperiului loru;, în Egiptu: ba âncă voiau se 
fundede aci uă coloniă, și adussesseră uă cantitate ma- 

re de instrumente de agricultură. Desbărcară la Dami- 
etta, înbrâncindu armata. sultanului. Dar lentitâtea loru 

perdu totulu. Armata sufferi din causa nedisciplinei, și 
desfrânârile născură epidemie. Reţinuţi uă lună întregă 
de canalulu Așmunu, lu trecură în fine; dar sufterindu 

perderi la Mansurâ. Dup'acea fură nevoiți de a se retra- 
ge, însă decimaţi de pestilenţă, hărțuiţi de musulmani, 

cari prinseră pre.regele. Sânţulu Ludovicu dede pentru 

rescumperarea sea Damietta şi unu miliune de besanţi 
de auru, apoi se dusse şi remase șesse anni în locurile 
sânte, de unde negoţiă cu Mongolii contra Turciloru ; se 
întârse în Francia la 1254. 

Cu tâte acestea, avându multă pietate, ellu mai în- 
treprinse uă cruciată și se îmbărcă din nou la, 1270; dar 

de astă dată nu pentru locurile sânte : frate-seu Caro- 
lu de Anjou, lu convinse seincâpă lupta cu Musulmanii la 
Tunite. Lângă murii acestui oppidu i încinseră fâmetea 
și pestilenţa : sântulu Ludovicu muri cu uă resemnare 
de totu crestină. Principii, cari venisseră cu ellu, vindură 
retragerea, loru; Carolu de Anjou recepă tributulu ce nu 

„i se plătisse şi nu se mai făcă nici uă cruciată. 
Aceste mari espedițiuni avură dreptu resultare prin- 

cipali apropierea Europei şi Asiei, îmmulţirea, relaţiuniloru 
şi ideiloru, împucinarea urrei reciproce a acelloru dâue 
religiuni, deschiderea Qrientelui, atâtu calletoriloru. cre- 
stini (calletoriele lui Ascelinu, alle lui Rubruquis la cur-
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tea Chanului Mongoliloru și în China, XIII seclu), câtu 
Și commercciului appuseanu (Marsilia, Barcelona, Pisa, 

„Genua, Veneţia), apoi, întroducerea în industria euro- 

peană de nisce procederi nude, adducerea in ţexrile Euro- 
pei de plante nude (frăgarulu, porumbulu, trestia, de sa- 
charu), precumu şi scuturarea feudalitâții, atâtu prin 
perderile ce se făcură în cadrele ei, câtu şi prin vin- 

darea locuriloru de cei cari se duceau se se bată; 
şi, în fine, propagarea moralilouu căllăresci (originâa, 
blasonelui), escitarea născândei mișicări communali, şi fa- 
cilitatea emancipârii serviloru. Industria se desceptă şi 
ea spre a procură arme şi celle necessarie pentru acei 

cari se duceau se se bată, și acâstă desteptare merse 
crescându. Arteficii se îmmulțiră caşi commercianții și strin- 
seră multi bani. Unu elementu de putere, necunoscutu 
pînă aci, se descoperi : averea mobiliară, va ridică pre 

burgesi in aceași liniă cu nobili. Cruciatele mai avură de 
resultatu stabilirea, ca sentinellă a crestinetăţii, a călla- 
riloru Templiari la Cipru, a Ioaniţiloru la Rodu (1306).Cal- 
larii Teutoni delăssară Orientulu şi se dusseră se conver- 
tâscă şi se cucerescă popârăle păgâne de la țermii Baticei. 

  

XXAVU 

COMUNILE ȘI BURGESIA IN FRANCIA. — 
CETATILE IN ANGLIA SI IN GERMANIA. 

Suptu primii regi capetici, regalitatea, francese eră de- 

bile și lângedă, 6ră aristocrația coragi6să şi forte. Regii, 

începându de la Ludovicu VI, determinară de adă regalitâ- 

ţii demnitate și putere, şi se scadă cerbicia şi pretensiunile 

nobilitâţii. Otone cellu Mare voisse a face totu aşa în
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Germunia, cu dâue secle mai înainte: dar,printi”uă po- 
litică falsă, ellu înălțasse ordinea clerului cu dauna va- 
saliloru. Mai târgiu, clerulu, devenindu putinte cu agiu- | 
torulu imperatoriloru, se întorsesse în contra loru şi se 
federasse cu inemicii loru;. și Enrichu V fă obligatu de 
a reîncepe acestă operă. Regii Franciei, mai înțellepți, 
atacară de uă dată aristocrația şi; sacerdoţiulu, şi de- 
terminară de a i suppune, uninduse cu poporulu, 
care de multu nu mai luă nici uă parte în affacerile 
statului, și care se credes „că a despărutu sub trium- 
fulu feudalităţii. Spre â agiunge la acestu' scopu, -ei 
avură numai se secundede marea mișicare ce se făces, 
în acâstă epochă, şi îndată communile le fură. de mare 
agiutoru în contra avântului de independință și alle căl- 
câriloru continue alle vasaliloru. e 

Cându feudalitatea fă cu totulu 'stabilită, şi fiiă-care 
Şi aveă loculu seu -după spiritulu acestei instituțiuni, 
cetăţile începură a căpetă Gre-care importanță,” a reluă 
6re-care activitate. Posessorii de. feude simțită necessi- 
tâţi nude, și dorința de a le satisface născă unu înce- 
putu. de comerciu şi de industriă. Locuitorii cetâțiloru 
se puseră pre lucru și prosperară; locuitorii din câmpie, 
cari nu erau legaţi de pământu, apăsaţi de nobilii cei 
nesățioși și crudeli, seretugiră în cetâţi spre a av6 ce- 
va securitate, şi dreptulu de asilu allu bisericeloru at- 
trăsseră aci nu numai coloni și servi persecutați, ci 
chiaru. nobili proscrisși. . E 

„Dar aceste cetâţi, suppusse regimelui feudale, erau sub 
dominațiunea unui senioru, care essercită violințe asu- 
pra refugiţiloru şi despoiau intrunu modu revoltătoru 
pre commercianți. Se făcură plângeri din tâte pâr- 
țile, şi invocară autoritatea regelui. Ellu, încântat de. 
acâstă occasiune, stabili, în cetâțile dependinţi de vasa- 
lii sei, tribunale spre a reformă justiţia, senioriale, ba
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âncă se şi judece foră ammesteeulu nobililoru unele pro- 
cesse particulare, numite casuri regali. 

Luânduli-se în atare modu justitia senioriale, vasa- 
lii perdură din putere, pre cându burgesii, protectaţi, se 
încoragiară, și cerură se fiă independinţi. Unii nobili ces- 
seră şi le o vîndură spre a nu le o da mai târdu de 
nevoiă ; cei mai mulți refusară, şi dându ei mai ântâiu 

essemplulu de resistință, cetăţile i imitară şi revolta er- 
rupse pretotindeni. Lupta, ammestecată cu succese şi cu 
infrângeri, fă lungă ; dar, în fine, poporulu învinse (căci 
în fine se născeâ unu poporu); seniorii fură nevoiţi de 
a face pace, tractatele fură cartele, şi communile, libe- 

rate acum, se constituiră, 

Regii, vedându profitulu ce puteau av6 din acâstă miși- 
care communale, o incoragiasseră din tâte puterile loru. 

Dederă dreptulu de a se emancipă totoru oppideloru ce 
depindeau de ei, și accordasseră libertatea, prin rescum- 

perare, totoru serviloru din domeniele loru. Ei de- 

deră multe carte și recunoscură pre celle ce se smul- 

geau cu puterea de la vasali; și acestia, ne mai avându 

puterea, judiciară, și în nevoiă de bani spre a se face 

cruciferi, sau cei cari se înturnau din resăritu fiându în 
lipsă, vîndură, pucinu câte puginu vasaliloru din dome- 

niele loru dreptulu de burgesiă, şi serviloru libertatea. 

In resbellulu ce avusesseră a susțină în contra senio- 
riloru, burgesii fusesseră, nevoiţi a se guvernă singuri, şi 

practica acestei suveranitâţi eră pentru dinșii uă condi- 
țiune de resistență, unu mediu de successu. După vic- 
toriă, ei continuară de a essercită, drepturile ce le dedesse 
libertatea, și communile fură suverane în interiorulu muri- 

loru loru. Locuitorii oppideloru, cari jurasseră pre trattate 

Sau commune, se stringeau în piaţa, publică la sunetulu clo- 

poteloru; aci se occupau de affacerile cetâţii, regulau tas- 
sele şi impositele, determinau miliția ce aveau se dea
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de. agiutoru regelui; allegeau magistrații loru, primarii şi 

scabinii, cari, după dessolvarea adunanţei loru,  guvernau 

intr'unu modu arbitrariu,. foră. altă responsabilitate ci nu- 

mai a. allegeriloru sau. a--turbnrâriloru poporale. -: 

Acâstă .organisare democratică - păreă. că are se tacă 

din 'comhuni State independinţi, republice şi se le sub- 

tragă de la autoritatea regale ce - protegiasse liberarea 

loru, şi care se consideră: ca suzerană. Acesta se vedă 

în Xtalia, unde cetâţile și au conservatu importanța că-ci 

Bavbarii nu prinsesseră rădăcini tari ; unde municipali- 

tâţile dominasseră totu de una feudalitatea, şi unde com- 

munile avură a seluptă numai contra senioriloru loru cej 

faci şi contra monarchiloru depărtaţi. In Francia, din 

contra, feudalitatea fusesse tare, petruusesse şi absor- 

bisse totulu; ea cedasse cu dificultate, şi eră parată de 

ași reluă prin forță ceea ce i răpisse forţa, de a şi res- 

taură ceea ce. numi, ea că suntu drepturile s6le, și de 

a 'se ridică cu putere 'contra libertâţii communiloru. A- 

cestea, fiindu isolate unele de altele, foră nici uă legă- 
tură intre elle, nici solidaritate, fură nevoite a se pune 

sub scutulu regelui spre a fi patronate. 

- Gallia de m6gă-di, aveă uă situaţiune identică cu a 
Itaiiej. Aci, unde cetâţile erau: cu importanță şi prospere 

şi sistemulu municipale ave âncă vi€ță şi regulari- 

tate, se încercă de a se face unu pasu demoeraticu, şi con- 
munile voiră a se constitui în republice independinţi. Dar 

atunci se intreprinse cruciata Albigeniloru, ce în essență fi 

lupta spiritului republicanu contra feudalitâții; feudali- 

tatea învinse, și communile de aci fură nevoite'de a in- 
vocă şi: elle protecțiunea, regale. : 

La începutulu secului allu: patru-spre-decelea desvol- 
darea -communale : Ancetedi, ş uă mişicare oppusă i ia 
6culu: 

“Mai multe communi se annullară atunci prin autori-
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tatea regiloru, și altele reclamară însele supressiunea 
loru cu speranță că voru av6 mai multă securitate suptu 
autoritatea regelui de câtu aveau cu agitaţiunile libertâţii. 
Itracestu modu communile în Francia nu făcură mai ni- 
micu pentru libertatea” generale, perdură âncă și. ceea. 

ce aveau; elle nu cugetară nici uă dată de a se conte- 
deră între elle ca cetâţile lombarde, ci se lăssară a fi 
uecise una după alta, ba chiaru se sinuccisseră. 

Dar, deşi nu agiunseră se aibă libertatea politică, co- 

munile totuși conservară garanţie, privilegie municipali, 

cari constituiră burgesia, şi care cu încetulu dederâ nas- 

cere unei nude ordini, clasei a, treia. Fiă-care cetate sau 

oppidu avii carta sea de la rege. Chiaru nobilii promul- 

gară carte, prin cari făceau concessiuni şi accordau pri- 
vilegie. Preste puginu, acestă classe va fi chiămată a de- 
liberă una cu clerulu şi cu nobilimea, şi va agiunge se 

aibă greutate în affacerile Statului. , 

Diflerința între communi şi burgesiă este, că celle 

Vântâiu smulgeau cu puterea privilegiele cari conțineau 

jurisdicţiunea, sau dreptulu de a judecă, pre cându celle 

de allu doilea obțineau cu binele concessiuni nu pre în- 

tinse, în cari jurisdicțiunea nu erâ coprinsă. . . Ş 
In tâte comunile Franciei se formâ uă classe burgesă 

care se înavuţi prin commerciu şi industriă, formâ, cor- 
poraţiuni cu putere, impoporâ univerşitâțile şi, pre 1Ongă 

avere, căpetă și sciința, mai allessu a legiloru. Pre ac6- 
stă duplă calle ei se ridicară la importanța politică, 

In Anglia, revoluţiunea, care înălță poporulu și lu în- 
trodusse în viţa publică a naţiunii, navă totu acellu 
caracteru ca în Francia. Aci nu fură lupte cu sânge că 
în communile acellia. Inainte de concistă Normaniloru, 
mai multe cetâţi, avute, poporate interveniau în alee 

rile Statului şi la alegerea regiloru. Concista le a 

multu râu ; perdură drepturile loru, ŞI seniorulu, regele
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sau baronulu, în domenulu cărora se afflau, dispuseră în 
-măodu :absolutu de averea şi de sârtea locuitoriloru. Dar, 

| cu încetulu, ei se. făcură proprietari ai locului ce occu- 
_pau Și 'rescumperară, prin uă dare determinată, imposi- 

“tele ce li se puneau arbitraru. In fine sub regele Ioannu, 
concessiunile de carte se îmmulțiră, și, de atunci, cetâ- 

ţile, redevenindu avute şi tari, fură respectate, și se con- 
siderară egale, cu posessorii de feude. La 1264, mare 
parte din elle fură autorisate a trămite deputaţi la par- 

lamentu. 
- Ta acestă lucrare, cetâţile fură agiutate de nobilimea cea 
mică. . Acâsta s'a vedutu şi în Italia, cu differinţa 

însă că, aci suveranulu erâ departe și autoritatea lui ne- 

fiându de temutu, aceste d6ue-classe de desuniră, de- 
veniră rivali, şi discordia, fă periţiunea republiceloru ita- 
iăne. In Anglia, din contra, acâstă necessitate durâ din 

leausa, permaninţii și presinţii puterii regali; și, în locu 

de republice, se născă uă mare representaţiune naţionale. 
- Dacă în Anglia cetâţile se uniră cu nobilimea contra, 

„regalitâţii, în Germania, 'caşi în Francia, elle se federară 

cu suverânulu contra feudalitâţii ; acestă federaţiune însă 

nu fă atâtu -de .strînsă, de unde resultă, mai pucină de- 
pendiată pentru elle. Imperatorulu le înălţă la immedie- 

„tate contra principiloru imperiului, adecă: cetâţile situate: 

pre territoriulu principiloru -depindeau. direetu, nu de 

principi, ci de imperatori, cari:avurăîn acestu modu ra- 
dime în sînulu:feudeloru mari. Gstâţile: germane, avute 
și comercianți de -inai. înainte, Și --măzriră - commerciulu 
şi avuţiele arăţiă 4 husei:l0ru condițiuni. Burgesia se or- 
ganisâ, şi: forniă 'gorporâţiuni, după “natura occupaţiunii 
loru, şi făicură, consilie prin-allăgere- cari erau senate şi: 
magistrature, "şi! îib săclălu:: “alui: -trei- “spre „decelea obți- 
nură jurisdicțiunba;” i 
“In Germania, cetâţile, spre aşi cresce populaţiunea, des=:
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chiseră asile în giurulu muriloru, ca nobilii în giurulu 

castelleloru, unde servii senioriloru vecini se refugiau ; 

şi, după unu annu, nu mai puteau fi reclamaţi. Cetâţile . 
celle mari, cari făceau unu commerciu departatu şi schim- 
bau mercile şi produssele de la Nordu cu celle de la 0- 
rientu, fură admisse în dietele“ imperiali. Insă nu pu- 
tură, nici se se associede cu nobilitatea feudale, ca în 
Anglia, nici, ca în Francia, se uniască causa loru de a 

regiloru, pr6 debili şi âncă legaţi, ca imperatori, de di- 

ferite interessi. De aceea remaseră isolate de- cea-l-altă 

parte a imperiului, şi obligate de-a luâ însele mesuri 

de appărare din causa, debilitâţii puterii :supreme și a 

insufficienţii poliţiei imperiali ; elle formară lige ce avu- 

ră multă importanță, dar nu putură, nici elle, casi celle 

lombarde, se dea nascere unui corpu adeveratu. 

_ Acestu progressu allu populaţiuniloru urbane profită şi 

populaţiuniloru rurali. Cartele de emanciparea serviloru 

se îmmulţiră, mai allessu în seclulu allu trei-spre-dece- 

lea ; că-ci seniorii începeau a pricepe, că ei voru pro- 

figă mai multu avându in proprietâţile loru 6meni li- 

beri, laborioşi, de câtu servi lenoşi «cari n'au grigiă de 

a lucră, qicându că lucrâdă pentru alţii.» 

XXXVIII 

ORGANISAREA NATIUNILORU MODER- 

NE. —IN FRANCIA, PROGRESSULU AUTO- 

RITATII REGALI. — SANTULU LUDOVI- 

OU. — FILIPPU FORMOSULU. 

In urma mișicârii Europei în prima espediţiune. cru- 

ciate, naţiunile celle mari moderne începu a și demar-



374 

  

câ marginile, a se concentră şi a se organisă în întrulu 
-loru.: Francia, fă una din ţerrile ce se organisară şi şi 

făcură, unitatea loru mai de timpuriu. Familia capetică, 
“ce se urcasse pre tronu, făcă: acestă mare lucrare in- 
ternă, ia care contribui multu și poporulu. La începutu 
autoritatea, regâle! a acestei dinastie fi fără însemnătate; 
Ugo Capetu fă occupatu, în decursulu domniei sele, 
de a persecută pre ultimii membri ai familiei carolin- 
gice şi de a, face autoritatea sea, respectâtă în partea, de 
mâgdă-gi a Franciei; dar în deşertu. Din causa acestei 
debilitâţi, şi spre a assecură fiiului seu Robert: succes-" 
siunea, tronului, ellu lu sacră rege înainte de timpu, me- 
sură ce se credă neappărată și fă în usu pînă la Filippu 
Augustu, 1080, care fă ultimulu rege încoronatu mai îna- 
inte de a occupă tronulu. Domniele primiloru regi ca- 
petici suntu fâră importanţă; doi din ei avură cerţi cu 
papii din cause ordinare, şi Filippu I nu luâ nici uă, par- 

te la, prima espedițiune cruciată, nici la coprinderea An- 
gliei de vassalii sei: atâtu de multu și simţiă debilitatea, 

Dar cu Ludovicu VI (1108—1137), cellu deștept, cellu 
grossu,i autoritatea regale începu'se scuture umilinţa în 
care o ţineau vasalii sei. Ellu triumfă despre mai toți 
seniorii cei mici, cari descindeau din cullele loru spre a 
despoiă pre neguţiători, şi împiedecau essercițiulu au- 
toritâţii regali. Avu Inpte cu Enrichu I regele Angliei 
şi ducele Normandiei, vrându se dea ducatulu Norman- 
diei altuia, dar fă, pătutu. Insă ţină în frâu pre  Impe- 
ratorulu Germaniei, Enrichu V, care. amenință Francia, 
Și constrinse pre ducele Acitaniei, Gulli elmu 1X, de ai 
face omagiu şi de a dâ pre fia sea, Eleonora, avuta, lui 
erede, de soţiă fiiului seu Ludovicu VII (1137—1180) 
Cu acâstu matrimoniu domenulu regale crescă forte multu; 
dar Ludovicu VII, fiându escommunicatu: de papălu și 
vrându se și espie pâcatele, într eprinse a dâua espediu-
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ne cruciată, care nu avi aitu resultatu ci numai despăr- 
țirea sea de Eleonora, şi prin urmare perderea, totoru: 
locuriloru ce formau dotea ei.. Aceste . possessiuni tre- 
cură la fegele Angliei, Enrichu II, nuoulu sociu. altu 

Eleonorei, care, -fiându și duce allu. Normandiei, . dome- 

nulu regelui Franciei fă învellitu de tâte pârţile. Lu- 
dovicu VII, spre a se put mesură eu putintele seu 
adversaru, se nni 'cu clerulu, persecutatu de acella, pre- 
cumu şi cu fii lui revoltaţi.. 

Filippu Augustu (1189) îndreptă. greșelile, părintelui 

seu. La începutu, persecută şi despoiâ pre Ebrei, şi de- 
de în mâna Bisericei pre eretici şi..pre blasfematori.. El- 
la se legă strînsu' cu rebeilulu Ricardu contra lui Enri- 

cu ZI, apoi încozporă cu domenulu, regale mai mauite ţi- 

nuturi, și. dechiărâ că regeie nu face omagiu niminui. 
Intreprindându a treia cruciată cu Ricardu, ellu se. întâr- 
se mai înainte, și se. înţellesse cu Ionnu fără. Pamân- 
tu, fratele lui Ricardu,. ca se i răpâscă; tronulu; dar. ace- 
sta, scăpându din prinsârea, unde lu aruncasse imperatorulu 
Germaniti, veni furiosu în Anglia și apoi în Francia. Res- 
bellulu fi sângerosu. Innocentiu. III interveni și se făctk 
unu armistițiu de cinci anni, după care. îndată, Ricaseu 

muri de uă săgetă, 
Neînţellegerile, începură din. nou pentru, successiunea. 

la tronulu Angliei. Filippu Augustu susținei pre eredele 
legitimu. Artur, contra usurpatorului Ionnu fâră Pamântu. 
Dar nefericitulu june fă bătutu, prinsu și îujunghiatu de 

emululu seu. Filippu Augustu, atunci cită pre regele cul- 
posu. la judecată înaintea, curții. s6le; Ionnu. nu veni. 

Filippu, supperatu de acâstă, forfetură (abbatere a vasa- 

lului),- coprinșe tâte oppidele din Normandia. cetatea, 

„Rouen .câminulu; concistatoriloru Angliei, și Bretania. 
(1204). După acestă formâsă „coprindere, ellu occupă Şi
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alte ţinuturi, ce le uni cu Francia. Regatulu dară crescă 
forte multu. 

Filippu Augustu şi attrasse remustrârile și ammenin- 
țările de escommunicare şi de interdictu din partaa, lui 
Innocentiu III, din causa repudierii sogiei sâle pentru uă 
passiune amorâsă; dar le preveni, reluânduși sogia, legi- 
timă. Suptu dînsulu se făcă în Francia de mâgă-di uă 
espediţiune cruciată, fâră ca ellu se ise nici uă parte. 

Intre poporaţiunea de m6dă-gi a Franciei, ce erâuă am- 
mestecătură de multe naţiuni, iberică, gallică, romană, goti- 
că, maură, se formasseră şi se întinsesseră oppiniuni religi- 
6se cu totulu diverginți de ortodossiă. Acesti eretici se 
numiră albigeni (de la Albi, centrulu loru). Sântulu Ber- 
nard fusesse receputu de ei cu urlete și șiuerături de 
despreţiu. Acestă Biserică şi făcusse proseliţi mulţi în 
Flandria, Germania, Anglia și chiaru în Italia. In frun- 
tea pârţii de mâdă-di erâ 'Tolosa, şi comitele ei, Rai- 
mond VI, eră unulu dintre seniorii cei mai putinți. Mai 
erau şi alte puteri, precum casa Barcelonei, „ce se ur- 
„casse pre tronulu Aragonului, și alții. Innocenţiu III, te- 
mânduse de contagiune, trămise la Raimond pre unu le- 
gatu allu seu, care ceră espulsiunea, ereticiloru, f6ră însă 
se fiă ascultatu. Raimond, fiându escommunicatu (1207), 
disse vorbe ammenințătâre : unu căllaru urmări legatulu 
papălui și lu înjiunghiă, la trecerea, Rodanului (1208).Inno- . 
țenția IIL puse monachi de predicară uă cruciată de stin- 
gere. Ducele Burgundiei, mai mulţi comiţi, episcopi şi al- 
ţii infestară partea, de m6dă-di ; capulu cruciatei eră 
Simon de Montfort, unu castellanu micu din giurulu Pa- 
visului, ambițiosu, fanaticu și crudelu. Cetatea, Beziera 
tu luată, şi d6u&-deci de mii de locuitori periră. Raimon- 
du VI fă atacatu și ellu Și învinsu. Regele Aragonului, 
Petru II, curse cu seniorii cei mici din Pirenei ; dar bă- 
tălia, de la Muret, unde peri, decise despre s6rtea Fran-
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ciei de mâqă-di (1213). Raimondu VI fă desposedu- 
tu în conciliulu de la Latranu, şi Simon de Montfort, se 

puse in loculu lui și in allu celloru: mai mulţi seniori 
de la mâgă-di. 

Totu în acea epochă, Ionnu fdră:Pământu, uninduse 

contra Franciei cu imperatorulu Otonu de Brunswick, 
Filippu merse contra loru cu uă armată mare. La Bou- 
vines se făcă uă mare bătăliă, și Filippu Augustu, după 

ce se espusse la mari pericle, fă în fine deplinu victo- 
riosu (1914). - 

Mai înainte de a muri (1223), Filippu Augustu, rece- 
pi omagiu pentru tote posessiunile de la mâgă-di, și cu a- 

cesta monarchia francese se întinse pină de Pirinei şi pină 
la Mediterrana. Sub domnia lui ea făcusse progresse atâtu 
de mari, în câtu se înălță mai preste de tte puterile 
celle tari. In întru, regatulu se organisâ într'unu modu 
regulatu ; supremaţia jurisdicțiunii regali fă consacrată 
şi Patisulu îufrumusețatu, pavatu. 

Ludovicu VIII, înainte de a fi rege allu Franciei, fu- 
sesse chiămatu în Anglia de baronii revoltați contra lui 
I6nnu foră Pamântu. Ellu mai încorporâ cu Francia, în 
urma unei espedițiuni în partea ei de mâgă-di, mai mul- 

te locuri, și muri de uă epidemiă (1226). 
Ludovicu IX remase in etate de n6ue anni. Baronii 

voiră se răpâscă regința din mânile reginei mame, Bla- 
nca, de Castilia, şi demândara garanție contra cutţii pa- 
riloru, precumu și restabilirea vechieloru Jloru drepturi 

feudali. Mai muiţi comiţi şi duci formară vă ligă in fru- 
ntea câria erâ Enguerrand, seniorulu de Coucy. Dar re- 
gintea, tragându în parte-i pre comitele de Campania 
(Champagne), Ludovicu IX fu sacratu rege, şi, la 1231, res- 
bellulu se terminâ, printrunu trattatu în profitulu tronu- 

lui. Ellu suppuse și Langhedoculu care se resculasse; reţină 
giumetate de uă cam-dată din ellu, şi cea-l-altă parte o *
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lassâ, numai cu condiţiune ca mai târdiu se intre în do- 

“menulu -regale. prin legatură: de familiă. . 

Sântulu Ludovichu întări „multa :puterea tronului prin 
crearea apanagieloru şi a unei feudalitâți nude din prin- 

cipii dinastiei. Cei trei fraţi ai regelui deveniră comiţi 
ai mai 'maltoru ţinuturi, şi, dintre acestia, Carolu se făciă 

_rege in Neapole (1268), atâtu prin protecţiunea pa- 
pălui câtu “si prin victoriele lui.: Ellu bătă la Taille- 

bourg și la. Saintes (1242) pre Enrichu III, regele An- 

gliei, care se pusesse în fruntea unoru nobili nemulţă- 

miți. Spre a şi assecură mini bine locurile ce reţină 
pentru sine, ellu restitiii regelui Angliei câte-va din po- 
sessiunile ce aves în Francia, cu condiţiune de a se sup- 
pune omagiului strinsu. Totu: după acestu principiu 
se purtă 'şi cu regele Aragonului, dândui în deplină 

- suveranitate Barcelona; dar îndatorindulu de a se lăssă, 

de suzeranitatea altoru feude ce aveâ în Francia... Vir- 
tuţile s6le lu făceau a fi arbitrulu Furopei. Ellu fu: me- 
diatoru între Ianocentiu IV şi Fredericu Îl, între regele 

Angliei şi baronii lui, revoltați pentru statutele de la Oxford. 

Dedesse tronului Franciei uă aureolă de santitate. Gu- 

bernulu seu: înternu avă 'dreptu':scopu: stirpirea de- 
sordiniloru feudali. La. 1245, commandă ca, în dome- 
niele sâle, -se fiă- armistițiu între. agressoru şi oftensatu 
„patru-deci de:dille (quărantaine-le-roy), şi-că cellu mai 
facu: se potă av& recursu la, judecata regelui. Desfiin- 

țiă duellulu  judiciaru: « Acella care probă pin'aci drep- 

tulu. seu prin bătaiă, lu va probă. prin: martiri și, car- 
te (patente)» . -: - - . 

- Introdusse şi dede mare influință. Jegistilâru în justi- 

ţia regale, care luâ::mare desvoltare prin îmmulţirea „ap- | 
pelurilori şi. casuriloru regali. Totu ellu: stabili sxcisitori 

“regali, imăgine a missiloru lui: Carolu: cellu, Mare; de- 
fipse, apoi, val6rea monetei 'regali, şi fă primulu. care
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întroduse burgesi în consiliulu seu. Prin sancţiunea, pra- 
gmatică puse: margini cerințelor papali, Și acesta fi pri- 

mulu passu allu bisericei gallicane. 

Domnia sântului Ludovicu est puntulu cellu mai înal- 
tu și mai completu allu înfloririi sciințieloru,-arţiloru și 
litteraturei în evulu mediu. Atunci se ţinură desbaterile 
celle pline de resunetu între filosofulu Abslard Și sân- 
tulu Bernard. 

Filippu' LI], fiulu sântului Ludovicu, măi uni cu dome- 
nulu corGnei Navara prin maâtrimoniu. Vesperele sicitiane, 
cari allungară pre Francesi din Sicilia (1282), occasionară, 

resbellu cu regele Arangonului, Petru III, care dispută 

răgatulu Ambeloru-Sicilie lui Carolu: de Anjou. Resbel- 
lulu se- termină, la 1291, printi'unu tratiatu; dar fă 

îndată ruptu, şi rivalitatea 'celloru doue: case păre a 

nu se mai termină, durându mai niulte secle. 

Filippu cellu formosu successe, la 1285, părintelui seu, 

care avi unu gubernu fârte obscuru. La 1292, se 
deschise resbellu cu Anglia diu “causa unei cerţi de 
marinari. Filippu IV, imitându essemplulu lui Filippu 
Augustu, prounță, prin curtea sea de pari, confiscarea 
Guienei. Scoţia ăi Plandria fură mai cu s6mă teatrulu 
acestui zesbellu: Scoţia, erâ. federată cu Francia, şi Flan- 
dria cu Anglia, Filippu susțină contra lui Eduardu ], 
pre corifeii independinţei scoțiane, Baliol şi Valiace, 

şi occupâ Flandria; 
Spre ași procură medie de resbeliu. și spte a între- 

țin6 unu gubernu' ce 'deveniă din ce: în ce mai activu şi 

mai complicatu, aveă iiecessitate de mulţi bani. Filippu 
despoiâ pre Ebrei, falsifică monetele şi puse tasse as- 

supra clerului. Bonifaciu VIII, care eră atunci papă, re- 
chiămă, cu impetu mare drepturile ecclesiastice ; esco- 

municâ pre clericulu' care''va plăti ver uriu:impositu fră, 

uă ordine a nume a sântului şeiu, precumu şi pre toți
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acei cari aru stabili ver unu impositu «ver cine aru fi 
aceia» (1296). Filippu respunse interdicându străiniloru 
de a reședeâ. în Francia și ne lăssându a mai esși 

din ţârră bani, foră permissiunea sea : ceea ce însemnă 
reținerea venituriloru sântului șediu din Francia. Marele 
giubileu, din annulu 1300, făcă pre papălu se crâdă că 
are pr6 mare putere. Ellu trămise la Filippu, ca legatu, 

unu episcopu care offensâ, tare pre regele. Filippu puse 
de lu arestară, și lu dede îndată judecâţii. Bonifaciu 
convocâ atunci la Roma, unu conciliu compusu de cle- 
rulu francese, şi adressâ regelui (1301) faimâsa bullă 
Ausculta, fili, la tare Filippu lăssâ pre cancellarulu seu; 
Petru de Flotte, se i facă unu respunsu ingiuriosu. 

Dar regele, vrendu se aibă unu râdimu în naţiune, 
convocă (1302) prima intrunire. a stateloru generali , în 
care clerulu, baronii și burgesii se pronunțară, în fav6- 
rea, regelui. Bonifaciu oppuse acestei intruniri unu si- 
nodu generale, apoi promulgă bulla Unam sactam, care 
subordină puterea timpurale puterii spirituale, şi erâ, dis- 
pusu a dă tronulu Franciei imperatorului Albertu LI. In- 
truă, altă adunanţă a stateloru generali (1303), legistulu 
Gullielmu de Nogaretu accusâ pre papălu de simoniă, 
eresiă etc., şi altu legistu propuse regelui de a convocă 
ellu însuşi unu conciliu generale, şi de a, citâ pre Boni- 
faciu ca se vină spre ași da sâma. Nogaretu se duse în 
Italia ca se lu prindă. Italianulu Colonna, care lu înso- 
ciă, aruncâ, mânuşia sea de feru în facia, bctrânului pon- 

„tefice, și ellu muri de durere (1303). Benedictu XI, du- 
pă unu scurtu pontificatu, avă de successoru (1305) pre 
Clementu V, unu francesu, creatură a lui Filippu For- 
mosulu. Acesta strămută șediulu pontificate la, Avignon 
(1308), şi începi acea, seriă de papi cari fură la, dispo- 
sițiunea, regiloru Franciei , în decursu de ș6pte-deci de



381 

anni (1308—1307). Acesta, s'a numitu -caphivitatea Ba- 
bilonului. 

Filippu cellu Formosu înduplecâ pre Clementu V de 
a condemnă, nu numai memoria lui Bonifaciu, ci şi or- 
dinea 'Templiariloru, milițiă devotată sântului șediu, şi care 
erâ uă suvenire viă 'a cruciateloru şi alle câria averi mari 
tentau pre regele. In Diminsţa de la 13 Octombriu 1307, 

Templiarii fură arrestaţi în tâtă Francia, fOră ca, ei se potă 

tâce ver uă resistință, nici se se înţellâgă între ei; li se 

făcă processulu şi fură accusați de impietâți monstrudse, 

şi apoi tortura, le smulse mărturirea loru, după cum tor- 

tura, smulge de a pururea. Statele generali, cari fură con-- 

vocate. la Turroni (1308), i dechiărară demni de morte, | 

şi la 1309, cinci-deci şi patru din ei fură arşi de vii.. 

La 1314, lacob Mulay, generalulu ordinii, avi aceeaşi. 

s6rie, 
“Pre cându tronulu în. Francia triumf contra mariloru: 

instituţiini religi6se, poporulu începeă se bată pre se- 

niori. "Flamandii, revoltați contra, influinţei francese, al- 
lungară gubernatorulu loru şi bătură armata compussă. 

din nobili. Filippu Formosulu și resbună printruă victo- 
riă, dar perdă multe locuri aci. 

- Filippu IV fă unu rege organisatoru, dar și răpitoru' 
din causa, multoru spese necessitate de organisarea. re- 
gatului; ellu alteră monetele âdesse ori și puse impo- 

site pre totu din ce pute se6te bani. 
" Sub Ludovicu X, numitu le Futin. (1314), se făcă uă 
reacțiune feudale contra tendinţeloru celloru nude alle mo-- 
narchiei. Ministrii lui Filippu IV fură victimele ei. La m6r-- 

tea lui Ludovicu X'(1316), care nu și a însemnatu domnia. 

cu altu-ceva ci numai “cu uă Grdinanță pentru emanciparea, 
serviloru domehului regale prin rescumperare cu numeraru. 

Filippu frate-seu, luâ cor6na (Filippu V Lungulu) cu dauna 

I6nnei nepâtei sâle, şi făcă ca, Statele generali se de-- 

a
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chiare, că «femeile nau dreptu la .tronulu Franciloru,» 
ceea ce a devenitu apoi uă lege fundamentale în Fran-. 
cia, numită f0ră cuvîntu :Jegea salică. Filippu- V muri 

fâră copii masculini (1322). Frate-seu, Carolu IV cellu 
Formosu, luâ cornă şi lâssâ, şi ellu, numai uă, fiiă. Co- 
rOna se dede apoi lui Filippu, comitele de. Valois, fiiu- 
lu lui Carolu, care erâfratele lui lui Filippu, și care în- 
cepă ramura. capetică de Valois (1228). Dar Eduardu 
II, regele Angliei, nepotu, despre mamăsea Isabella, al- 
lu. lui Filippu  Formosulu, pretinse că ellu este eredele 

legitimu; acâsta fii causa: resbeilului, Centinnale între 
Francia și Anglia. 

XXXIX 

INVASIUNEA DANESA IN ANGLIA. —IN- 
„VASIUNEA DUCELUI NORMANDIEI. —MO- 
NARCHIA ANGLO-NORMANA.— ENRICHU 

o II—CARTA MAGNA, 

Fptarchia anglo-sassonă, unde crestinismulu începus- 
se a se propagă de monachulu Augustinu, în timpulu 
pontificatului lui Gregoriu cellu Mare, se întruni, la, 827, 
suptu unu singuru suveranu, Egbertu cellu Mare, rege- 
le de Vessex. Piraţii normani sau danesi depredau c6s- 

“tele Angliei. După Egbertu (836—871), ei occupară par- 
tea de mâdă-nâpte a eptarchiei, Nortumberlandu, Mer- 
cia şi Estanglia. Alfredu cellu Mare (87 1), care mai ân- 
tâiu fă nevoitu de a; fugi şi dea se ascunde în Somer- 
setshire, i învinse la 878, în bătălia de la Ethandun, şi 
recuperâ ţerra pînă la Waitlinga-street, sau callea roma- 
nă ce duceă de la Douvres la Chester. Domnia, lui Al-
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fredu este cea mai mare din peri6da, Anglo-sassonă.  A- 

cesta organisâ ţerra împărţind'o în comitate (shzres), can- 

tâne (hundreds) şi decenie (tithings). Fiă-care din a- 

ceste împărțiri aveă adunanţia sea correspundătâre spre 

a judecă, processele locuitoriloru din acellu coprinșu. Pre 

lângă fiă-care comite se puse unu shtrif, ofticiale regale. 

Regele gubernă cu agiutorulu adunanţei generali sau pit- 

tenagemot (adunanţa, înțelepțiloru). Alfredu culese. într” 

unu codice legile predecessoriloru sei, Ethelbert,. Ina Și 

“Oa, apoi applică cu rigurositate legile.penali, fundă scâ- 

la. de la Oxford, se adoperâ de.a reînviă litterile, şi 

serisse singuru mai multe opere. . 
Successorii sei, Eduardu cellu. vechiu și: Athelstan 

(901——941), continuară da a respinge pre Danesi: pri- 

mulu le luâ Mercia şi Estauglia ; cellu de allu doilea scă- 
pâ de totu, prin victoria de la Brunanburgh (973), ep- 

tarhia de Danesi, și luâ pentru prima 6ră titlulu de rege 

all Engliterrei. 
Dar, după dinsulu, discordiele deschiseră crăși Anglia 

Danesiloru, Ethelredu II credă că i va depărtă dândule 

auru: ei se renturnară sub conducerea lui Olaf, regele 

Norvegiei, şi a, lui Svein sau Suenon, regele Daniei. Et- 
heiredu urdi contra lori uă conspirațiune mare :. toți câţi 

se stabilisseră în Anglia fură înjunghiaţi in diua sântei 
Brice (1002). Suenon veni ca se resbune pre compatrio- 

ţii sei, și, la :1013, luă titlulu de rege allu Engliterrei. 

Ethelredu fugi la ducele Normandiei, socrulu seu. Fiiu- 

lu seu Edmondu. II Câstă de feru, muri după uă luptă 
eroică contra lui. Canutu, fiiulu. şi successorulu lui Sue- 

non (1017), şi Canutu cellu Mare împuse ferrei. întregi 

dominaţiunea danesă,. 

Canutu fă, la taceputu, crudele; dar cându se credă bine 

întăritu pre tronu, se: îmblândi, şi fă unu. rege mare. 

Depunsându pre veduva lui Ethelredu, cu acâsta prepară
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unireâ, învingătoriloru și a învinşiloru. Ellu şi pută în- 
tinde cu multă facilitate domnia sea asupra Sveţiei şi Nor- 
vegiei, și supremaţia, assupra Scoției. Promulgă legi înţe- 
lepte sau a pussu în vigâre pre alle lui Alfredu cellu Mare ; 
avi grigiă ca nu cumu-va Danesii se appesse pre Englesi; 
trămise apoi în Scandinavia missionari sassoni ca, se prope- 
rede căderea păgânismului ce se stingeă cu încetulu. La 
1027, făcă unu pregrinatu la Romă, și cându se înturnâ, în 
Dania, scrisse suppușiloru sei din Anglia uă epistolă prin 
care le recommandă de a plăti regulatu, în fiă-care annu, 
dinarulu Sântului Petru. 
După mârtea lui Canutu (1036), uă disbinare se făcă 

pentru câtu-va timpu între partea de mâdă-nâpte și 
cea de mâgă-di a Angliei: partea de mâdă-nâpte re- 
cunoscă pre fiiulu seu Harald, cu prima sea sociă; ră 
partea de mâgă-di recunoscă pre Hard-Canutu, din a doua 
cununiă cu Emma. De aci se născă uă cestiune de 
partitu şi de viță, unulu representându pre Danesi, cellu 
l-altu pre Sassoni. M6rtea lui Harald lăssă tâtă ţerra 
lui Hard-Canutu, domnia câruia, servi de a prepară întur- 
narea dinastiei sassone. Eduardu III Confessorulu, fiiulu. 
lui Ethelred şi allu Emmei, ocupă tronulu părinţiloru- 
sei, la 1042, 

Eduardu, crescutu inșre Normani, addusse cu sine uă 
mulţime din ei la curtea sea, și le dede episcopatele 
principali. Sassonii fură geloși de acâstă favore. Putin- 
tele comite Godwin , căpetenia loru , pută ca se allun- 
ge pre Normani, dar ellu muri la :1053. Fiiulu seu cellu 
mai mare, Harald, i successe în demnitatea lui totu cu 
aceeaşi influință. Dar avă nefericita, cugetare de a merge 
în Normadia, la ducele Guellielmu, care, avândulu în 
mâna sea, lu constrînse de ai promite că lu va agiutâ 
de a se urcă pre tronulu Angliei la mârtea lui Eduardu, 
Cându muri acestu principe (1066), Harald, allegânduse
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rege de adunarea, betrâniloru șau vittenagemot, nu. ţin 
în s6mă, uă promisiune smulsă „prin, putere, și surprin- 
deri, şi Gullielmu, accusândulu de călcățoru de jurâmântu, 
înteprinse coprinderea, Angliei, fiândn autorisatu, de sân- 
tulu-sediu, care, se plângeă, din parte i, că nu i se tră- 
mite dinarului sântului Petru. Gullielmu deshărcă, în par- 
tea de mâdă-di a Angliei, pre “cându Harald reșpingeâ 
la mâgă-nâpte pre Norvegi cari călcaşșeră, în ţârră,. Bă- 
tălia de la Hastings 1066, unde, peri . Harald, lu, făcă 
domnu preste Anglia. Cu tâţe „acestea Sagsonii, nu, se 
resemnară multu cu, acestu Jjugu: ei resistetteră cân- 
du cu agiutorulu Galliloru (1067), cându cu allu Norve- 
giloru (1069), apoi se intăriră în insula Ely, uude şi fă- 
“cură castramentulu de refugiu (1072), dar în deșertu; 
mulți dintre gi de, câtu se se , suppuiă jugului „Stră- f 
inu, preferiră de a vieţui în selbe, de unde i vânau 
seniorii normanţi. | a 

Gullielmu împărți 6rra, intre sogi seii, de arme, Do- 
menele Șassoniloru, atâtu laice câtu şi eclesiastice, fură 
occupate de cuceritori. Dintre acestia, mulți, cari, pre 
continente erau văcari și pendari or numai simpli clerici, 
agiunseră seniori or episcopi în Anglia. De la 1080 pînă 
la 1086, se făcă unu cadastru de tâte proprietâţile oc- 
cupate. Acesta este registrul cellu mare allu Angliei, 
numitu de Sassoni curtea ultime judecăți. (dooms-dagy 
book). Pre acestu terrenu, aşa, de împărțitu, se. stabili 
corpulu feudale cellu mai regulatu din Europa: şesse 
cente, de baroni, şi 'sub dinşii șeideci de mii de căl- 
lari. Mai pre susu de toți, eră eegele, care luă pentru 
sine una mie patru cente şcideci şi doue de proprietâţi 
şi oppidele principali, și care, cerându jurământulu di- 

_rectu de la simpli căllari, şi legă, strinsu de sine pre 
nuoii vasalii: ceea, ce dede, âncă de la începutu, uă mare 
putere monarchiei anglo-normane. -
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: Gullielmu concistatorulu muri la 1087, într'uă espe- 
dițiune contra regelui Franciei, Filippu I, care i luasse 

Vessinulu francese. i | 
* Gnllielmu II cellu Roșiu, allu doilea fiiu allu seu, i suc- 

cese în Anglia; 6ră cellu d'ântâiu Robertu Courte Heuse (pi- 
ci6re scurte) în Normadia. Robertu încercâ mai ântâiu 
de a. răpi Anglia fratelui seu, și, neeşsindu-i bine, purces- 

se într'uă cruciată. 
Gullielmu ceilu Roșiu muri la vânătâriă. Frate-seu cellu 

mai june, Enrichu 1 Formosulu clericu, luă, corâna, cu 
tâte că frate-seu.Robert Courte Heuse aveă drepturi mai 
mari, acesta, desputându-i o, fă învinsu (1106), şi uni 
Normandia cu Anglia. Ludovicu cellu Grossu, vrân- 
du se lu constringă dea da acestu ducatu lui Gul- 
lislmu Cliton, fiiulu lui Robertu, fu bătutu la Brenne- 

ville (1119). 
Enrichu | murindu (1135), credeâ că lassă tronulu 

fiiei s6le Matilda , veduva imperatorului Enrichu V, şi 
socia comitelui de Anjou, Godfredu Plantagenetulu, Ellu 
însărcinasse pre nepotulu seu Stefanu de Blois ca se pro- 

tâgă pre Emperassea, cumu numiau pre Matilda. Stefanu 
țină pentru sine cor6na Angliei. Matilda protestă, şi afâ 
părtinitori între Normanii din Anglia, pre cându Sasso- 
nii, cari erau pururea paraţi de resculare, chiămau pre 
David, regele Scoției. Stefanu bătă pre Scoţiani la Aller- 
ton (bătălia stindardul). Mai pucinu ferice contra, Ma- 
tildei, ellu fă prinsu, şi fiându câ uniculu seu erede mu: 

risse, ambele pârți trattară de pace: se învoiră, ca regele 

se conserve corâna pînă la mârtea sea, și se aibe de 

successoru pre Enrichu de Anjou, fiiulu Matildei. Ste- 
fanu muri în annulu următoru (1154). 

Enrichu Plantagenetulu recepă (1148), dela Matilda, 

mamăsea, Normandia şi Mainulu; la, 7 Septemviru 1151, 
eredită de-la tatălu seu Anjou și Turena; şi depunsân-
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du pre Eleonora, femeea de care divorțasse Ludovicu 
cellu june allu Franciei, şi care eră ducessa Acitaniei, 
accuistâ prin acestu matrimoniu uă mulțime de posses- 
siuni în Francia; în fine, la 1154, se urcâ, la d6ue- 
deci şi unulu de anni, pre tronulu Angliei. Dar a- 
cestu poterosu monarchu avă d6ue mari piedeci: deuă 
parte, lupta contra lui Bechetu, şi de alta, nesubordina- 
rea, fiiloru sei. 

Ancă din timpulu imperiului romanu, clerulu aveă pri- 
vilegiulu de a se judecă însuși pre sine. Cându ver -unu 
clericu cădeâ în veruă causă, tribunalile laice erau ne- 
competinţi, şi numai jurisdicțiunea, ecclesiastică putei se 
judece. Gulliejmu Concistatorulu dedesse in Anglia, a- 
cestui privilegiu, numitu benefice de clergia, uă pr6 mare 
întindere : de aci se născură numerâse abusuri și uă mul- 
țime de irpunitâți. Enricha II voi se puiă margine 
acestoru desordini, şi, ca. se domine clerulu, numi archie- 
piscopu allu Cantuariei (Cantorbery) pre cancellariulu seu, 
Toma Bechetu, sassonu de origine, şi care pină atunci 
eră unu curtenitoru ușure şi docile. In noulu seu 

postu, Bechetu deveni rigide și neînduplecatu şi prote- 
giâ pre Sassoni. Intuă mare adunare de episcopi, de 

abbaţi şi de baroni ţinută la Olarendon (1164), En- 
richu ÎL stette de se adoptară constituțiunile ce pârtă 
acestu nume, cari obligau pre: ver care clericu accu- 
satu de crime se fiă judecatu de tribunalile regelui. 
Pre lOngă acestă, elle mai interdiceau ecclesiastici- 
loru de a eșși din regatu foră permisiunea, regelui, şi 
attribuiau regelui custodirea și veniturile fiă-câruia, e- 
piscopatu şi beneficiu vacante. Toma Bechetu pro- 
testându contra acestoru statute, fă nevoitu de a fugi 

în Francia ; Ludovichu VII lu reconciliă cu Enrichu, și 

ellu se înturnă la Cantuaria ; dar caracterulu seu cellu 

cerbicosu înterrită forte pre regele, şi patru căllari se
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dusseră: de lu înjunghiară lângă altaru (1170). Acâstă 

crimă apprinse contra lui Enrichu nemulțiămirea: publi- 

că întrunu gradu atâtu de mare, în câtu se vediă nevoi- 
tu de a desfință constituţiunile, și de a face penitință 
pre mormântulu martirului. Atunci se află în luptă cu 

cei trei. fii. mai mari ai sei: Enrichu Curtu Mantellu, duce- 
le de Mainu şi de Anjou; Ricârdu Inimă de Leu, duce- 
le Acitaniei, şi Godfredu, ducele Bretaniei; chiaru și 

cellu de allu patrulea, fiiu, Ioannu foră Pamentu, se uni 
în fine cu ei. Enrichu II învinse totuşi pre Ludovichu 
VII, regele Franciei, care susţineă pre fiii sei resbelli, 

şi i iinpuse: pacea (1174). La 1171, :ellu coprinsesse pâr- 

ţile -de 'resăritu și de mâdăgi alle Irlandiei. 
Ricardu, cellu de allu doilea, fiiu allu seu(primulu mu- 

risse), i successe (1189). Acesta este care s'a connumitu 

Inimă de Leu pentru bravurele sâle în atreia espedi- 

ţiune crăciată şi despre care s'a tractatu întraltu locu. 
Ellu fi trovatoru și rege; făceă bătălie şi le cântă totu de 
uă dată. Intornându-se râpede din Asia, cădă prinsu, fi 
vescumperatu de ai sei de la imperatorulu Germaniei, și 

apoi veni în Anglia furiosu contra usurpatorului seu fra- 
te, Ionnu f6ră pamântu, şi contra lui Filippu Augustu, 

Se făcură mai multe lupte, apoi se împăcară prin inter- 
medierea lui Innocenţiu III, şi, în fine, reîncepându lupta: 

Ricardu muri cându incongiură uă cetate (1199). 
:“Tonnu fâră Pamentu i successe: unu principe înnegritu 
cu crime de t6tă mâna. Din causa unei nude crime, (om- 
morindu pre nepotulu seu Arturu care aveâ mai mari 
drepturi 'la tronu și care eră susținutu regele Fran- 
ciei), perdu uă mulţime de possessiuni în Francia fâră 

se se turbure, răpite de Filippu Augustu; apoi reîn- 

cepu nebunesce certa părintelui seu cu: Bicerica: refu- 

sându de a recunâsce pre prelatulu denumitu la ar- 

chiepiscopatulu Cantuariei, fă escomunicatu de papălu
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şi ammenințatu cu armele de Filippu Augustu, autori- 
satu de a coprinde Anglia.” Atunci ellu se umili în= 
aintea sântului sediu, promise tributu şi se recunoscă 
vassalu (1213). Cu tâte acestea totu navă pace.. 
Baronii nemulțiămiţi se revoltară, și la 18 luniu 1215, 
în câmpia de la Runny-Mead, l6ngă Windsor, lu con- 
strînseră -de a subscrie Carta cea Mare, unu acţu me- 
morabile, prin care assecurâ libertăţile Bisericei, . recu- 
nosceâ, limiţile, puse din timpulu lui Enricu ], assupra 
drepturiloru de relevamentu, de custodiă, de maritatu; 

apoi promiteă de a nu pune nici unu impositu preste țârră 
foră consimțimentulu consiliului comune; în fine stabiliă 
acea faimâsă lege numită habeas enrpus şi a juratului, 
basele libertâţiloru englese. Uă commissiune de doue-deci 
şi cinci de baroni fă însărcinată de-a veghiă assupra 
observârii şi essecutârii ei, şi de a obligâ pre regele se 
reformede abusurile. Ionnu vrându dup'aceea se sfâșiă 
acea cartă, baronii chiămară în agiutorulu loru pre fii- 
ulu lui Filippu Augustu, Ludovicu, care desbarcă în An- 
glia, şi care ar fi devenitu rege în acâstă peri dacă, 
Ionnu nu muri, îndată (1216). | 

Domnia, lui Enrichu III (1216—1227 nu fă glori6să 
în afară. Sântulu Ludovicu lu bătă la Taillebourgu, şi 
la Saintes. Frate-seu Ricardu de Cornouailles, allegânguse 
imperatoru. se dusse în Germania unde avi unu .rolu 

ridiculu şi ruinătoru pentru Anglia. In întru, ţârra fă 
toty agitată de nemulţiămirile causate de violârile Ca- 
rtei Mari şi de îmmulţirea,. în țerră a străiniloru - savo- 
iardi și provengali, consângeni ai reginei Eleonora, pre- 

cumu și de clericii italiani trămisși de papălu şi cari ac- 

caparau benefiiciele ecelesiastice im Anglia. La 11. Luniu 
1258, în marele consiliu naţionale de la. Oztord, „prima 
adunanţă câria s'a datu officiale numele de parlamentu, 
baronii constrinseră pre regele de a. încrede essecuta-
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rea reformeloru, la, d6ue-deci şi patru dintre dînșii, din 
cari doi-spre-dece numai şe fiă numiţi de ellu. Acesti 

d6ue-deci şi patru de delegaţi publicară faimâsele sta- 
tute sau provisiuni de la Oxford: cu acâsta regele con- 
firmă Carta Mare; cei d6ue-deci şi patru aveau dreptulu 
de a numi în toți annii pre cancellariulu și pre tesaura- 
riulu cellu mare, pre judecători şi pre alți officiali pu- 

blici, pre gubernatorii castelleloru, ete; oppunerea, la 

dicisiunile loru fă -dechiărată de ei crimă capitale, și 
parlamentulu în fine se fi convocatu la câte trei anni. 
Enrichu III protestă şi făcu appellu la arbitriulu sân- 

tului Ludovicu, care se pronunțiă în favorea sea în a- 
dunanţa de la Amiens. Dar baronii nu voiră se consi- 

dere acâstă judecată, ci attacară pre Enrichu cu pute- 

rea armeloru, condușsi de Simon de Monfort, comitele 

de Leicester, nepotulu vingătoriului Allbigeniloru, și lu 
prinseră, una cu fiiulu seu Edouard, la bătălia de la 

Lewes (1264). Leicester gubernă atunci în numele regelui 
pre care lu ţine, sub cusdodiă. Acesta organisă prima 
representațiune completă a naţiuuii englese, prin de- 
cretulu de la 1265, care prescriă se se allâgă câte duoi 
căllari de 'fiă-care comitatu şi câte doi cetățeni sau bur- 
gesi de fiă-care burgu sau oppidu allu acelluiași romitatu. 

Domnia lui Eduardu I, fiiulu lui Enrichu III, fă im- 
portante și glori6să pentru Anglia. Că-ci, pre de uă par- 
te, admissiunea căllariloru comitateloru în parlamentu 
fă consacrată cu uă faptă normale în 1295, şi 'siste- 
mulu representativu în Anglia; deveni necontestabile ; eră 
pre de alta, regatulu crescă prin annecssarea 6rrii - Galli- 
loru (1274—1284), cu occasiunea resculârii lui Leolinu: 
titlulu de principe allu Galliloru fă purtatu de atunci în An- 
glia de eredele cor6nei. In fine, Eduard domină, preste Sco- 
ţia învingându unulu după altulu pre cei trei mari corifei 
ai iadependinței acestei ţerri, pre Ionnu Baliol, la Dun-
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bar (1297), pre Wiliam Walache, la Falkirk (1298), şi 
pre Robertu Bruce. Dar acesta esși învingătoru contra, 
flacului Eduard II (1307), și assecură, prin victoria cea 
mare de la Banock-Burn (1314), independința Scoției. 

Eduardu II depunse (1308). pre Isabella, fiia lui 
Filippu Frumosulu ; dar dede gubernulu în mâna fa- 

vorițiloru, şi pr6 multa loru infiuință făcă pre. cei mari 
se se revolte. Isabella puse de ommori pre neferici- 

tulu seu bărbatu printrunu suppliciu spăimântătoru 

(1327). Sub dinsulu parlamentulu începi a pune condi- 
ţiuni regelui înainte de a se votâ impositele. 

XL 

RESBELLUL CENTINNALE INTRE FRAN- 

CIA SI ANGLIA. — VIOTORIELE LUI EDU- 

ARDU III.—CAROLU V.—TUBURARRI IN 

AMBELE, TERRI.— RICARDU IL SI ENRI- 

CHU V.—CAROLU VII SLIONNA DE ARC. 

Anglia şi Francia, amând6ue tari, una prin desvolta- 

rea, libertâţii ce resultă din unirea, căllariloru normani 

cu popurulu sassonu, şi cea-l-altă prin progressulu pu- 

terii regali, se bătură mai multu de unu seclu (1328— 

1453); acâstă luptă s'a, numitu resbellulu Centinnale. 

Iu primulu decursu allu acestei peridde, Anglia repurtă, 

mari suecesse, atâtu prin abilitatea arcariloru sassoni, | 

câtu şi din causatemeritâţii nobilimii feudali a Franciei. 

Causa, principale a resbellului fi rivalitatea celloru duce 

popsră, şi mai allesu a regiloru loru: Eduardu II cre- 

des că are se împute lui Filippu VI că ţine fOră dreptu
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nu numai corâna Franciei, sub cuvântu că ellu este ade- 

v&ratulu erede, ca cellu niai de aprâpe descendinte allu 
lui Filippu IV, ci âncă şi nisce provincie, cari erau unu 
patrimoniu vechiu allu regiloru Angliei. 
„Ta primulu annu allu domniei sâle, Filippu de Va- 

lois restabili print”uă victoriă influința francese în Flan- 
driă contra câria se revoltasseră comunile fiamande, cari, 

nefiându isolate ca alle Franciei, putură se essiste ap- 

părânduși cu armele libertâţile loru. Acâstă victoriă, 
stergendu rușinea nobililoru de mai înainte, essalță fârte 
încrederea loru cea plină de superbiă. Filippu păreă 
dară că este bine întăritu pre tronu. Ellu desinteressâă 
pre I6nna d'Evreux cedndu-i Navarra, şi recepă, pen- 
tru Guianna, omagiulu feudale de la Eduardu III, care 
păreâ, printracesta că lu recunâsce de rege allu Fra- 
ciei. Dar Eduardu nutriă în inima sea sperânţa de a i 
luâ loculu. Ellu se federâ cu imperatorulu Germaniei şi 
cu Flamangii cari, avându necissitate de lâna anglă pen- 
tru industria. loru, se revoltară din nou contra, comitelui 
loru, amiculu Eranciei, și recunoscură rege pre Eduardu. 
Cu acâsta pretindeau că nu schimbă de locu suzeranita- 
tea, că-ci acâsta eră uă cestiune compromitătâre în evulu 
mediu. Filippu se federâ cu Scoţianii, cari erau ostili Angliei. 

Resbellulu începi la 1337 printruă invasiune a lui 
Eduardu, care dedeatunci pre faciă pretensiunile sâle la 
corâna Franciei ; dar în decursu de optu annim'avă nici 
uă importanţă, affară de lupta navale de la Ecluse (1340), 
în care Francesii fură tare bătuţi. 

Resbellulu deveni seriosu numai la 1346, cându Edu- 
ardu intră în Francia, şi petrunse în Normandia, cu cu- 
getu de a înaintă pînă la Parisu. Filippu de Valois i eșsi 
înainte cu 60,000 de 6meni şi lu agiunse la Crecy. Ellu 
începi, bătălia cu multă imprudință, pentru că armata, lui 
eră faticată. și nediscipinată, Armata anglă, deşi de giu-



metate în numeru, eră pusă pre înălțimi, cu arcarii sas- 
soni în frunte. Căllăria francese: fă ciuruită de săgețile 
loru şi câmpulu de bătaliă se umpli de morţi. Eduard, deşi 
victoriosu, continuă retragera sea; dar bătându Calais, o 

luâ după unu annu şi Anglii o ținură doue secle sub 
dânşii. Totu atunci ellu repurtă successe importanţi în 
Scoţia şi în Bretania francese; Davidu Bruce fu prinsu 
la Nevil-Cross, şi Carolu de Blois. la Roche-Derien. 

Cându I6nnu cellu Bunu (1350) aveni la tronuiu: ran- 
ciei, ea eră întruă stare tristă ; uă mare bătăliă şi Ca- 

lais perdute; în întru, Carolu cellu Râu, regele Navar- 
riei, intrigându pentru dreptulu ce pretindeâ că are la 
tronu de la mamă-sea, Iânna d'Evreux, şi Statele gene- 
rali, convocate la 1355, pretinseră drepturi ca acellea 

din Carta Angliei, ba âncă merseră și mai departe, vo- 
indu se strîngă prin agenții sei contribuțiunile, se ve- 
ghiede assupra usului ce are a se face de banii publici, 
se puiă imposite asupra totoru classeloru etc. Nobilii 
nu voiră a se suppune laimposite, şi urdiră uă conspi- 
rațiune avându pre Carolu cellu Râu în fruntea loru. I9nnu 
pusse mâna pre mai mulţi. și i decapită. Eduardu se de- 

chiărâ da resbunatorulu nobilimii francese; trămise armate 

cu ducele de Lâncastru în Normandia, şi cu principe- 

le cellu Negru în Guianna. Acesta merse câtre. Ligeru, 
şi, voindu a se retrage, și văd callea tăiată de regele 
Isnnu. Ellu ave uă armată mică spre a se oppune la 

50,000 6meni. Dar ingeniâseles€le disposiţiuni, şi temerita- 

tea ordinariă a nobilimii francese, i dederă uă victoriă. 

completă (1356) la Pictavi. Regele IOnnu căqi prinsu. 

Nobilimea, feudale, devenindu causa a d6ue mari ca- 

lamitâţi și regele fiându prinsu, poporulu luă în mâna 

sea direcţiunea affaceriloru publice. Statele generali, con- 

vocate de eredele tronului delfinulu Carolu, și manifes- 

tară voinţa prin organulu lui Stefanu Marcel, din partea
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classei a treia, şi prin doi nobili, din partea privilegiaţilo- 
ru. Mai înainte de a votă ver uă summă, ei cerură 

destituirea şi darea în judecată a officiariloru principa- 

li de finance şi de justiţiă, şi formarea unui consiliu al- 
lesu din sînulu celloru trei ordini spre a dirige guber- 

nulu. Statele. din 1357, şi mai cutedătârie, stabiliră uă 

commisșiune de trei-deci şi șâsse de membri spre a cen- 
sură guvernulu și făcură pre delfiinulu se publice marea or- 

“dinanță de reformare, prin care se obligă a nu pune 
nici. unu impositu fOră votulu Stateloru, se ia mesure de 

economiă, și se facă, reforme. Delfinulu încercându de a 
se subtrage dela aceste obligaţiuni, Stefanu Marcel pu- 

se de ucise suptu ochii lui pre duoi dintre ministri. Aceste 
violinţe descreditară partitulu poporale. Câmpiele, cufun- 
date în cea mai. mare miseriă, erau desolate prin oro- 
rile acheriei, cumu se numiră cetele de terrani revltaţi. 
Stefanu Marcel voi, in interessulu puterii sâle, se servescă 
causa lui Carolu cell Reu; dar, dânduse pre faciă cons- 
piraţiunea lui, fă uccisu, și una cu ellu totu partitulu 
seu (1358). | : 

__ Delfiulu, scăpându de Marcel, depărtă, prin. tractatu 
pre Carolu de Navarra și remase singuru domnu. Ellu 
anuullă, cu consimțimântulu Stateloru, unu trattatu ru- 
şinosu făcutu de I6nnu, care erâ impaţiente de a scăpă 
din captivitate, şi apoi, cu pucinu în urmă subserisse altulu. 
ce se încheiâ la Bretingny (1360, care erâ mai totu a- 
tâtu de funestu: Eduardu renunţiă la cor6na Franciei, 
dar recepeă în t6tă suveranitatea uă mulțime de dis- 
tricte în Francia. I6nnu termină, la 1364, uă: domniă ce 
fă pr6 fatale Franciei, chiaru în timpu de pace : Bur- 
gundia, care se cuveniă corânei, ellu o dede cellui de allu 
patrulea, fiiu allu:seu, Filippu cellu Cutedătoru, capulu 
casei a duda a Burgundiei care erâ în d6ue rândnri se 
pârdă Francia.
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Carolu V, pronumitu cellu Inţeleptu (1364—1380) sc6- 
se Francia din miseriă şi o scăpă de inemici foră lup- 
tă. Sistema, sea de bătaiă, fă, ca a lui Fabiu,de a lăs- 
sâ imvasiunea străină a se stinge de sine pre teri- 
toriulu călcatu şi de a. ţin€ pre ostaşi în cetăţile torti- 
ficate, foră de a dă ver uă bătăliă. Ellu puse în capulu 
armateloru pre Duguesclin, unu nobile micu bretonu; 

acesta lu scăpă prin luptă de Carolu cellu Râu; dar îă 
bătutu şi prinsu în ducatuiu Bretaniei. Totuși, salvă Fran- 

cia de companiele eelle mari, trămiţându-le, cu  acellaşi 

căpitanu, în Castilia ca se susțiiă pre Enrichu de Tran- 
stamare contra fratelui seu Petru cellu: Crudu. Invinsu 
şi prinsu din nou la Navaretta de principele cellu Ne- 
gru, care fă chiematu în contra lui (1367), Duguesclin 
puse definitivu pre 'Transtamare pre tronulu Castilliei 
prin victoria de la Montiel (1369). N 

Resbellulu contra Angliloru reîncepă „in Francia ia 
1369. Mai tâtă Acitania, nemulțămită de crudelitâţiie 
principâlui Negru, se dede în partea, lui Carolu V. An- 
glii, ca s'o recoprindă, desbarcară, la Calais (1373), cu uă 
armată înfricoşată. Ea petrunse prin Francia pînă la Bor- 

deaux fără de a da preste inemici. Carolu V contemplă . 
ca unu stoicu incendiulu câmpieloru, şi armata anglă se 
împucină de' nevoile ce sufferi pînă la 6000 “6meni. Prâ 

pucine locuri mai remâseră în mâna Angliloru.  Prihci- 

pele Galliloru (1367) şi Eduard. II (1377) muriră, per- 

dându totu fructulu victorieloru de la Crecy şi Pictavi. 

- Gubernulu lui Carolu V fă tare şi înțelleptu; cu tote 

că, spăimântatu de suvenirile juneţei sâle, sa temutu - 

de a mai convocâ Statele generali după ce deveni rege. 

Ellu dede putere şi vadă parlamentului, favorisâ literele» - 

făcă uă bibliotecă regale etc. 

După acâstă peri6dă. (1337—1380), resbellulu Cen-. 
tinnale fii caşi suspensu pînă la 1415, Anglia şi  Fran-
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cia fură forte agitate în întru. Caplivitatea Babilonies 

: încetasse, cu înturnarea lui Gregoriu XI la Roma (1377), 

dar numai ca se facă locu marii shisme din Appusu: 
Aceste turburâri alle Bisericei, apoi periclele la cari fă 
espussă nobilimea, uimeâ mințile, sfărimă credinţa; ucci- 
deâ în popâră simţimântulu de respectu. 

Minoritatea lui Carolu VI dede gubernulu în mânile 
celloru patru unchi ai sei, cari și dispitau influinţa şi 
veniturile publice cu scopuri de totu egoiste. In Paris 
poporulu se revoltă contra perceptoriloru de imposite. 
Mai multe oppide se associară la acestă mişicare com- 
munale, centrulu câria eră Gand, şi care, pentru prima, 
6ră, se produces cu uă înțellegere generale. Carolu VI 
însă o înnecâ cu puterea şi bătă pre Gantivensi înfrico- 
şatu. ră mare tâmă din partea nobililoru ca ordinea 
sociale se nu pâră, ei cari aveau numai egoismu, și pre 
puginu simțu naţionale. 

Unchii regelui continuară desordinile loru, cari para- . 
lisară, la 1386, preparaţiunile ce se făceau pentru uă 
espedițiune mare contra Angliei. Desordinile loru cres- 
cură și mai multu cându Carolu VI înnebuni (1392). 

„Due partite se formară între ducii de Burgundia şi de 
Otl6ans. Rivalitatea loru agiunse a fi forte violinte, mai 
cu semă după ce I6nnu fâră Frică, successorulu lui Fi- 
lippu Cutegdătorulu (1404), uccisse pre Ludovicu de Or- 
lâans (1407), în urma unei reconciliâri ipocrite. 

Sub Carolu de Orl6ans, care i urmă, t6tă Francia se des- 
binâ în d6ue partite: partea de mEgiă-di susțineă partitulu 
de Orlâns, și în fruntea, ei se puse putintele comite de 
Armagnac; cea de mâgdă-nâpte cu Parisuiu, ascultă de 
Î6nnu foră Frică. Atesta lăssâ a se comite în Parisu 
mari crudimi de câtre facțiunea macellariloru sub ca- 
pulu loru Caboche. Muiţi fură uccişi din partitulu lui 
Armagnac.. Dar, descreditânduse prin violinţele loru, par-



titulu Armagnac coprinse Parisulu întroducându aci altă 
tirană. Acestia aveau în mână frânele gubernuiui cându 
reîncepu resbellulu cu Anglia. " 

- Anglia nu fusesse mai pucinu frământată. de turburâri. 
Ricardu II, nefericitulu successoru allu: lui, Eduardu III, 
moșiulu seu, vedu revoltânduse poporulu, agitatu.de multu 

prin predicările lui Ionnu Ball, disciplulu eresiarchului Wic- 
left, și care professâ doctrine reformâtârie pentru Statu. și 
Biserică. Revolta poporală fi înnecată; dar junele: rege 
guvernându cu despotismu şi indopându cu banii publici pre 
favoriți, unchii sei se puseră în fruntea oposiţiunii. con- 
spirară, lu prinseră, şi îndată fă destronatu de parla- 
mentu, care puse în locu-i pre Enricu IV, ducele de 
Lancasteru, descendinte din allu treilea fiiu allu lui E- 

duard II]. Cu acesta începă dinastia de Lancasteru (1399), 
şi domnia lui fă fârte agitată de alte conspiraţiuni. 

Enrichu V, fiiulu lui Enrichu 1V, reîncepă resbellulu 

cu Francia şi debută (1415) printr'uă mare victoriă la 
Azincourt, repurtată totu prin abilitatea 'arcariloru sas- 
soni şi perdută totu din causa temeritâţii nobilimii fran- 
cese. Acâstă calamitate resturnâ guvernulu partitului de 

Armagnac, şi Burgundii intrară din nou în Parisu, şi lu 
inundară cu sânge. La aceste erori se adause uă faptă 
şi mai funestă, ommorulu lui I6nnu fâră Frică, la între- 
vederea, de la puntea de Montereau. Acâstă crimă, au- 
torisaţă de delfinulu, Carolu VII, aruncâ, pre noulu duce 
de Burgundia în bragele Angliloru. Enrichu V, facându- 

se domnu preste Francia și preste pers6na regelui Ca- 

rolu VI, dictâ tratatulu de la 'Troyes, carelu cunosceă de 

erede allu regelui nebunu (1420). Dar ellu muri la 1422, 

fără se apuce de a se urcă pre tronuiu Franciei, şi Ca- 

rolu VI i,urmă in mormântu de aprâpe. | 
Atunci fură doi regi în Francia: Enrichu VI, fiiulu
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lui Enrichu V, la Parisu; Carolu VII, fiiulu lui Carolu 
VI, spre mâgiădi de Ligeru. 

Mica curte a lui Carolu VII, numitu de. Angli în de- 
risiune regele Bihwigiei (de Bourges), eră nu numai în 

lipsă de bani, ci se preoceupă numai de plăceri, şi se 
conduceă de intrigele unoru curtenitori. Armatele lui Ca- 

rolu erau bătute in Normandia și Burgundia, şi, la 1428, 
Anglii, condusşi de regintele Bedford, unu omu forte ca- 

pabile, împressurarâ Aurelianulu. (Orl6ans), cheia pârţii 

de mâgiă-di a Franciei. Uă invingere ce-mai pâţi Carolu 
VII lu descoragiasse cu totulu, cându appără I6nna 
de Arc. | 

Acâstă vergură, absorbită de visiunile ei, se presintă, 
la curte, fiendu menită, diceă ea, de a scăpă Aurelia- 
nulu și de a sacră pre regele la Reims. Virtutea şi en- 
turiasmulu ei făcură pre toţi se crâdă în ea, şi căpi- 
tanii cei mai valoroşi intrară cu ea în Aurelianu (maiu 

1429), şi după optu qlille cetatea fă liberată. Ea repurtă 
dup'aceea bătălia de la Patai, unde Talbot, Achilele 
Angliloru, fă prinsu, şi apoi condusse pre regele din vic- 
"toriă în victoriă pînă la Reims, unde fă sacratu. Ea voi 
“se se retragă; dar, din nefericirea ei, o reţinură şi, la 
1430, fă prinsă de Angli. Ei o trattară ca criminală, dân- 
do sub judecată ; unu episcopu francese şi vicariulu in- 
cisițiunii o condemnară de a fi arsă: de viuă (1431), du- 
pă ce'i făcură unu processu plinu de inicitate. 

Acestă mare crimă addussă multu r&u Angliloru. Incoro- 
narea solemnale a lui Enrichu VI la Parisu nu făcă nici 

„unu effectu assupra partitului seu. Affara de acesta, du- 
cele de Burgundia, incheindu unu tratatu forte avanta- 
giosu pentru sine, fâcu -causă commune cu partitulu na- 
ționale. Parisulu deschise porţile, şi Carolu .VII, refor- * 
matu cu totulu acum, şi forte bine secundatu triumfă 
pretotindeni. Anglii, fiându bătuţi, încheiară prin in-
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fuinţa cardinalului de Winchester, capulu partitului 

care doriă pace, unu armistițiu și lu sigilară prin ma- 
trimoniulu lui Entichu VI cu Margheretta de Anjou, 

Carolu VII întrânse şi uă revoltă a nobililoru speriaţi de 
crescerea autoritâţii lui (Pragheria). Ellu creâ uă ar- 
mată permaninte, şi acâsta fă înfricoşiăt6riă puterii feudale 

Cându se deschise din nou resbellulu cu Anglii, France- 
sii merseră din victoriă în victoriă şi la, 1453 se făcu pace, 
remâindu Angliloru numai Calais. Acestu resbellu: fă uă 
sorginte de calamitâţi mai ântâiu pentru Francia, apoi 
pentru Anglia, pentru că de aci esșiră semințele resbe- 
lului celloru dâue Rose. De attunci însă se simți mai 
“tare distincţiunea loru naţionale, şi Francia deveni mai 
compactă şi mai unită. Acâsta fă opera poporului şi a 
eroinei resărită din sînulu lui. 

„XLI 

ISPANIA.— LUPTA INTRE MAURI ȘI CRE- 

STINI. — FORMAREA SI CRESCEREA MO- 

NARCHIELORU ISPANIOLE. — FUNDAREA 

REGATULUI PORTUGALIEI. — DESCOPE- 

RIRILE PORTUGESILORU. 

Ispania avă, mai în totu timpulu evului mediu, uă - 

essistențiă isolată, atâtu din causa posițiunii ei geogra- 

fice, câtu şi pentru că fă teatrulu unei delungi cruciate : 

crestinii şi musulmanii fură unii în fagia celloru l-alţi 

luptânduse, fâră se trecă preste confinii ei. 

" Candu Arabii coprinseră peninsula, la 711, Pelagu, 

capulu loru, se refugi cu soţii sei in Asturia, spre me-
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diăndpte, la spetele Pirineiloru . cantabriri , pre ţermii 
mării, unde avură de capitale Gihonu, apoi Oviedo, la 
160,. facându unu pasu mai spre mEgiă-di. Carolu cellu 
Mare i protegiâ., Din sfărămăturele domniei france, crea- 

te la mâdiă-n6pte de Ebru, seşsiră alte state mici cres- 
tine : regatulu de Navarra (131) şi comitatulu de Bar- 

celona. Scuturătura. califatului, de rescularea Beni-Hafsu- 
niloru, la 864, favorisâ „pre, crestini, şi Alfonsu III, cellu 
Mare, (862—910) întinse sţatele sele pă la Duro, pre- 

ste care şi trecă. La 914, Asturianii transportară. capi- 
tala loru spre mediă-di de munţi, la Leonu. 

Dup'aceea crestinii, mai pucinu fericiţi, se retragu, în 
“sec.  X, d'inainte armeloru victori6se alle lui Abdera- 

man II, care i bate la Simancas şi restabili autoritatea, 
lui Sanciu cellu Grossu, allungatu. de comitele Castilliei; 

apoi fură respinşi de faimosulu Almanzoru, locotenentulu 
lui Egsam II, care-le luâ înderâtu tâte locurile ce co- 

prinsesseră spre medă-di de riurile Ebru şi Duro, și 
chiaru capitala Leonulu. Dar, după ce peri virgătoru la 
Calatanazoru (998,) îmmormântă puterea califatului se 
cu ellu. 

“In secluiu: XI, califatulu din Occidentu se dessâlve, și 
statele crestine, se appropiă prin matrimoniu. Sanciu III 

„cellu: Mare, regele Navarrei, pune în anulu 1000 începu- 
tulu mâririi casei sle prin .însogirea sororei lui cu .co- 
mitele Castiliei, unindu comitatulu cu Navarra. Pucinu 
dup'aceea, dede cellui de allu doilea fiu allu seu Fer- 
dinandu, care depunse uă fiiă a, regelui Leonului, chiaru 
acestu comitatu allu Castiliei, înălţatu în regatu (1033); 
şi murindu (1035), înălță la gradulu de regatu comita- 
tulu lacca sau Aragonulu pentru cellu de allu treilea 
fiiu allu seu Ramiru II, pre cându cellu mai mare, Gar- 
cia, eredită Navarra. 

In acestu modu se fundară patru regate crestine. Trei
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din elle, Navarra, Castilia, Aragonulu, sunt sub fii lui | 
Sanciu : cellu de allu patrulea, Leonulu este .separatu 

sub Bermudu. Dar, la 1037, se stinse una cu Ber- 

mudu linia bărbătâscă din familia lui Pelagu, şi consi- 
liulu Asturieloru dede corâna lui Ferdinandu, care 

uni Leonulu cu Castillia. In acestu. memorabile annu 
1037, se pote dice că lIspania crestină, afară de 
Portugalia, se constitui pentru totu decursulu evului. 
mediu în trei regate: 1 Castilia şi Leonulu, 20 Navarra, 
30 Aragonulu. o | 

Alfonsu VI successe lui Ferdinandu 1. Ellu mai ântâiu 
respinse pretensiunile lui Gregoriu VII care voiă se.con- 
sidere regatele crestine din Ispania ca nisce feude alle 
sântului sediu; dar consin.ți (1079) a adoptă ritulu ro- 
manu în loculu ritului goticu, de care diferi, și așa 
Ispania fă addussă într'unu modu mai completu în com- 

muniunea romană, . 
Alfonsu VI reîncepi Inpta contra Mauriloru. La, 1085, 

ellu coprinse Toleda care deveni €răşi capitale, ca în 
timpulu Visigoţiloru. Aci fă a patra stațiune a crestini- 

loru cari purcesesseră din Asturia, şi cari de acumu în- 
nainte se stabilescu în centrulu peninsulei. După cinci 
anni, Enrichu de Burgundia, strănepotulu lui Robert, 
regele Franciei, şi care se destinsesse la luarea Toledei, 
coprinse, la îmbucătura rîului Duro, Porto Cale, înălțatu de 

Altonsu pentru dinsulu în comitatulu de Portugalia. Totu 

în acellași timpu, faimosulu cidu (senioru) Rodrigu de 
Bivaru, eroulu romancerului ispaniolu, înaintă din victo- 

riă în victoriă de a lungulu câstei Mediterranei și co- 
prindeâ Valenţa (1094). In fine, la 1118, Alfonsu 1, 
regele Aragonului, şi faceâ uă capitale, cași regele Cas- 
tilliei, din Saragossa pre care o apucă. | 

Axabii din Ispania, flăciţi şi învinși, chiămară în agiutoru 
de dus ori de a rândulu pre Maurii africani: Almora-
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vidii şi Almoagii, nisce sectari ai religiunii lui Macho- 

mete, ce pretindeau că o simplifică. Cei dWântâiu, chiă- 

maţi, la, 1086, de Aben-Abed, regele Sevillei, veniră cu 

căpetenia loru Iussuf, fundatorulu Marocului (1069); ace- 

stia frânseră de totu armâta, crestină la Zalaca, și pre- 

ţiulu serviţiului loru fă cu dauna acellra cari i chiemas- 

seră. Se facură domni preste .tâte locurile Arabiloru. 

- După mârtea lui Cidu, recuperară chiaru Valenca (1099), 

coprinseră Baliarele, şi repurtară, la 1108, la Urcesa, 

contra lui Alfonsu VI, uă nudă victoriă totu atâtu de 

sângerâsă câşi cea, de la Zalaca. Cu tote acestea, suc- 

cessele loru se mărginiră aci. Toleda i respinse de mai 

multe ori; Alfonsu, fiiulu lui Enrichu de Burgundia, care 

luă înainte de luptă titlulu de rege allu Portugaliei, 

repurtă la Urica uă victoriă completă (1139); acâsta, lu 

făcă domnu preste marginile Tagului și preste câte-va 

cetâţi dincolo de ecestu riu. 

Almoaqii veniră de la Marocu în allu XII seclu și 

învinseră pre Alfonsu VIII la Alarcosu (1195) Dar, Por- 

tugesulu, totu victoriosu, i bătă la Santarem (1184), şi 
cându veniră din nou la 1210, în numă&ru de pa- 

tru cente de mii, atâtu de multă spaimă inspirară în 
câtu Innoceeţiu III îndemnă tâtă Europa se dea agiutoru 
crestiniloru din Jspania; dar regii ispanioli coalisaţi i 

frecară. în bătălia cea mare de la Las Navas de Tolosa, 

care mai că puse capătu invasiuniloru africane. La ace- 
ste successe luară uă parte însemnătâre ordinile mili- 

are, cari suntu particulrie Ispaniei, de Alcantara, Ca- 
latrava, a sântului-lacobu în Castillia, şi de Evora în 
Portugalia. | 

Creastinii culeseră, în decursulu“seclului XIII, fruc- 
tele victoriei loru profitându de aniarchia sângerâsă în 
care înnotâ.domnia Almoegiloru. Cordova (1236), Sevila 
(1248), Murcia (1266), şi mai multe alte cetâți cădură
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în puterea, regblui Castiliei, pre cându laimu 1 conguis- 

tador, regele Aragonului, suppuneă Balearile şi rega- 

tulu Valenga (1244), și pre cându Portugalia agiungeâ, 

la 1270, prin unirea definitivă a Algarviloru, se com - 

pletede cadrulu preste care n'a mai trecutu nici uă dată. 

Maurii mai possedură numai miculu regatu allu Grenadei, 

ce fă învâllitu. de tâte oârțile cu marea și cu possessiunile 

regelui Castiliei; acesta, coprindându Murcia, făcă se în- 

cetede contactulu dintre Aragoriu şi domnia musulmană. 

Dar, în acestu micu spaţiu, musulmannii, îmmulţinduse 

cu poporaţiunile pre cari crestinii le allungau din cetă- 

ţile coprinse, se mânţinură cu uă prosperitate ce întâr- 

giă, căderea loru mai multu de due secle. | 

Regatele ispaniole luară atunci direcțiuni diferite. Castil- 

lia şi Aragonul se ammestecară în afiacrile Europei. Na- 

varra, învelită de timpuriu de aceste due regate 

şi lipsită întmacestu modu de or-ce crescere din lup- 

ta religisă,- trece în casa Franciei prin cununia; eredei 

sâle cu Filippu formosulu. Alfonsu X, regele Castiliei 

(1252), vră se se puiă între aspiranţii la tronulu impe- 

riale, precumu se puneă Ricardu Cornouailles, fratele lui 

Enrichu II, regele Angliei. Ellu spese pentru acesta 

mulți bani fâră resultatu. şi nemulţiimi pre suppușii sei. 

Casele rivali de Castro, de Lara, de Maro, scuturau 

regatulu și invocară agiutorulu Merinidiloru; națiunea lu 

dechiărâ de destronatu și puse în locu-i pre allu doi- 

lea fiiu allu seu, Sanciu, vingătorulu Merinidiloru (1282) 

Alfonsu X eră cu tâte acestea pronumitu cellu Inţeleptu; 

ellu cunosceâ astronomia, și publică codicele celloru sie- 

te partidas (ş&pte pârţi). In acestu codice, el voisse 

se întroducă dreptulu de representațiune, ce eră în vi- 

gâre în statele feudali; dar nu şi în spania. In virtu- 

tea acestui dreptu, tronulu se cuveniă fiiloru lui Ferdi- 

nandu de la Cerda, fiiulu cellu mare alu lui Alfonsu
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X; Ferdinandu, murindu înaintea taătlui” seu, Sanciu pu- 

se înainte dreptulu cellu vechiu şi pretinse se succedă 
la tronu, ceea ce i esşi bine cu voința națiunii, la, 1284: 
Acâsta dede occasiune la resbeile cu regele Franciei, 

unchiulu juniloru principi desposseduți. 
La 1340, Alfonsu XI repurtă victoria de la Rio-Salado 
contra Merinidiloru, a treia invasiune africană. După dîn- . 

sulu, Petru cellu Crudu şi vedă tronulu disputatu de 
frate-seu Enrichu de Pranstamare; în agiutorulu acestuia 

trămise Carolu V pre du Guesclin. Transtamare învinse 
şi fă încoronatu ; dar Petru chiămă pre principele cellu 

Negru. Du Guesclin fă bătutu şi prinsu la Najera sau 
Navaretta. Dându-i-se apoi libertatea, ellu apucâ armele 

şi Transtamare fă din nou victorirsu la, Montiel. Petru, re- 
dussu la estremitate, veni în cortulu generalului france- 

su ca se trattede cu dînsulu şi cu. Enrichu; dar acesta, 

vedândulu, se aruncâ, assupră-i și lu înjunghiâ. 
M6narchia, castillată flăcindu-se totu mai multu, En- 

richu III încercâ de ao înălță, dar n'avă timpu; ea, scă- 

du forte giosu, attâtu sub I6nnu II, care culmă de fa- 
vori nemeritate pre Alvaro de Luna, și tare fă nevoitu, 
în urma resculârii supușiloru sei, de a lu decapită (1453), 

câtu şi sub Enrichu IV, successorulu seu. Ea aves se se 
înalțe numai cu Isabella şi cu Ferdinandu Catoliculu. 

In timpulu acesta, Aragonulu acuistâ mai multe locuri 
în Francia, interveniă (1213) în afacerile Albigensiloru, 
apoi dominâfpreste Sicilia după vesperele siciliane, o țină 
cu tâte că renunțasse în tractatulu încheiatu la, Anagni, 
şi adăugeă Sardinia la tâte aceste posessiuni. La 1410, 
se stire glori6sa casă a Barcelonei, şi tâte corânele ce 
possedusse trecură la Ferdinandu allu Castilliei, Ferdinandu 
lăssă, doi fii, pre Alfonsu V şi I6nnu II; primulu fă adop- 
tatu de Inna, regina Neapolii, și dispută cu successu 
acestu regatu familiei a doua de Anjou; cellu de
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“ allu doilea uni Navarra cu Aragonulu, uniune întărită 
cu sângele fiiului seu don Carlos de Viana, care fă întă for- 
te trecătâriă. Fiiulu seu Ferdinandu eră destinatu de a 
face, prin insogirea sea, cu Isabella a Castiliei, la 1469, 
unitatea şi gloria Ispeniei, 

Regimele feudale nu se stabili întrunu modu serio- 
su în Castilia. In luptele continue cu Maurii, seniorii şi 
opidele, luptându-se în parte, şi 'recuperasseră indepen- 
dința şi se forteficasseră în castelle (Castilia) şi între 
murii loru. Mai multe din aceste oppide obţinură fueros 
sam carte de libertâţi: prima fă a Leonului, la 1020, 
snb Alfonsu V. In jurisdicţiunea oppideloru regii aveau 
dreptulu de. a numi unu officiaru (regidor) însărcinatu cu: 
veghierea generale. In Castillia erau trei ordini: ricos 
hombres, nobilii proprietari mari ; caballeros sau. hidalgos, 
căllarii, nobilimea cea mică, scutită de imposite ; şi pe= 
cheros, contribuabilii nenobili. De la 1169, deputaţii op- 
pideloru fură admisşi în adunanţia cortesiloru, sau ge- 
nerale. - Ma - | 

In Aragonu, regimele feudale erâ mai înrădăcinatu 

pâte din causa, vechiei domnie carolingice în Barcellona. 

Ricos hombres recepeau aci baronie, pe cari le împărțiau 

și le suptînfeudau; mesnadierii, vassalii mai puginu con- 

sideraţi, infanzones, nobilii simplii, şi apoi veniau neno- 

bilii, Acestea, erau celle patru ordini alle ţerrei, repre- 

sentate în cortesi. Dar Aragonulu, Catalonia, Valenga 

aveau cortesii loru in parte. Autoritatea regale erâ forte 

limitată prin jurământulu ce i impuneau Axagonesii şi 

prin jurisdicţiunea superi6ră a marelui justiza. 

Portugalia, la estremitatea Europei, şi deschideă altă 

cale. I6nnu 1 cellu-Mare,: capulu familei de Avis, care 

luă, la 1385 loculu casei de Burgundia ce se stinsesse, 
după ce a assecuratu independinţa Statului seu prin vi- 

ctoria de la Aljubarotta (1385) contra pretensiuniloru
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Castiliei, îndreptâ attențiunea suppușiloru sei spre A- 

frica. Tia 1415, luă Ceuta. Fiiulu seu cellu mai june, En- 
richu, prinde guştu de calletorie dintr'acâsta espediţiune. 
La înturnarea, sea, ellu se stabili la 'satulu Sagres, pre 

marginea capului Sântu-Vincenţiu, unde se încongiură de 
marinari, de geografi, fundâ uă academiă nautică, 

şi de aci răpede assupra Oceanului navigatorii sei. La 
1417, descoperiră Puerto Santo; îndată, dup'aceea, Peres- 

trello, ajunge la Madera, unde principele Enrichu puse 

de se plantă viță de viă, din Cipru şi trestiă, de sacharu 
din Sicilia. Papălu Martinu V i dede dreptulu de suve- 
ranitate assupra totoru locurlloru ce va; descoperi de la 
Canarie pînă la India, precumu și indulgințe pentru a- 
ceia cari voru peri în aceste espediţiuni. Zelulu crescă | 
forte şi Gillianez trecă, la 1433, capulu Bojadoru. Uă 
compania a Africei se formă la Lagosu şi obțină privi- 
legie. Capulu Albu, Capulu Verde (1450) fură trecute, 
Aqorile cunuscute; şi profitele commerciului cu pulberea, 
de auru puseră Europa pre calle care o va face se trâcă 
în currându, de uă parte capulu de Buna-Speranţă, Şi 
de cca laltă, se agiungă la America, 

XUN 

"REPUBLICELE ITALIANE. 
“Fredericu II (1250) lăssâ după dînsulu doi fii, pre 

Coeradu IV în Germania, pre Manfredu în Italia mer- 
dionale. Conradu muri îndată (1254) și pre tronu se 
puse unu copillu, junele Conradinu. Dar Manfredu, prin 
talentele s€le, prin legământulu seu cu potestaţii, cari 
deveniau din ce în ce mai cu putere în Lombardia şi
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mai cu sâmă cu faimosulu Eccelino alu Paduei, în fine 

prin agiutorulu : Sarrasiniloru sei de la Lucera, țină în 

frâu pre Innocenţiu IV, și, sub succesorulu acestuia, 

Alessanaru IV, se încoronâ rege allu Siciliei (1258). A- 

lessandru erâ atunci datu aftară din Roma de Branca- 

leone, pre care poporulu romanu iu creasse senatoru şi 

lu învestisse cu uă'putere dictatoriale. o 

Urbanu IV se decise. se recurgă la instrumentulu cellu . 

mare, se chieme agiutoru strâiniloru. Ellu dede cor6na - 

Neapolii ambiţiosului Carolu de Anjou, fratele sântului 

Iudovicu, lui şi descendințiioru sei direcți, cu condiţi- 

une de.a face ommagiu sântului şediu şi dea i da unu 

tributu annuale de optu mii de unce de auru. Beneven- 

tulu cu territoriulu seu se dederă papălui, și Carolu se 

legă de a nu uni cu acestu regatu corâna imperiale, 

nici Lombardia or Toscania (1265). Fiulu lui Fredericu 

II escomunicatu, și fratele sântului Ludovicu se bătură 

în câmpia Grandellei, apprâpe de Beneventu (1266). Man- 

fredu fă învinsu și uceisu, şi legatulu papălui aruncâ 

cadavrulu seu în. Carigliano. Conradinu atunci purcesse 

din Germania, şi, la Tagliacozzo, fa bătutu și ellu. Prin- 

su, fi decapitatu după ordinea lui Carolu ' de Anjou, 

şi cu dinsulu se stinse glori6sa casă de Suabia (1268). 

Carolu de Anjou și stabili gubernulu seu în regatulu 

Neapolii prin omoruri crudeli, şi deveni domnu mai pres- 

te tâtă Italia cu titluri diverse, de vicari imperia- 

le, pacificatoru, etc. Ellu aspiră, la uă fortună mai mare, 

şi cugetă de a restaură în profitulu seu imperiulu latinu 

în Constantinopole, care cădusse de currându, Intardiân- 

„du de essecută acestu planu de cruciata de la Tunite - 

(1270) şi de opposiţiunea papiloru Gregoriu X şi Nicola 

III, în fine erâ se lu realise sub Martinu” V, cându ves- 

perele sipiliane (1282) i răpiră Sicilia şi o dederă lui 

Petru III regele Aragonului, unulu din complicii întinsei
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conspiraţiuni urgită de mediculu Procida. Ellu voi so 
recoprindă, dar admiralulu Roger de Loria i arse fiota. 
Îndată, dup'aceea, fiiulu seu, Carolu Schiopulu, este în- 
vinsu întruă a două bătăliă navale şi prinsu, precându 
regele Franciei, Filipu III, erâ respinsu din Aragonu, și 
ellu m6re, dessillusionatu de înfocata, sea ambiţiune (1285). 
Trattatulu de la 1288 assecurâ lui Carolu Schiopulu Ita- 
lia merdionale, şi Sicilia lui Iacobu, fiiulu lui Petru III. 
De aci înfluința, și domnia Ispanioliloru în Italia, căria, 
mai târdiu se substitui cea germană şi în fine, cea aus- 
triacă. | 

Intre acestea, statele celle mici de la medă-nâpte, ve- 
dânduse de uă dată iibere de domnia germană și de 
domnia, siciliană, reincepură rivalitâţile și revoluţiunile 

- loru: gubernulu loru deveni, în Lombardia, monarchicu 
şi tirancu ; în Toscana, deniocraticu ; în Veneţia, aris- 
trocaticu; în Romaniola predominară tâte aceste regi- 
“muri diverse. La 1297, Veneţia, prin închiderea consi- 
liului cellui mare (serrafa del maggior consiglio) și de- 
termină, constituțiunea sea, aristrocatică, restrîngendu 
eligibilitatea în consiliulu cellu mare numai la, familie- 

- le nobili alle consiliariloru cari fură atunci în essercițiu; 
acestă, mesură se completă, mai târdiu prin inscripţiunea 
în cartea de auru şi instituirea consiliului de Dece. 

La 1282, Florenţa înălță artile minori mai la aceeaşi 
liniă cu arțile majori, constituindu unu consiliu essecu- 
tivu or 'senidriă, compussu din priori (fruntașii) totoru 
arţiloru. Innegalitatea fu decretată contra nobiloru cari nu 
mai fură admisși în funcțiunile publice, ci numai dacă 
saru desnobilisă. Puginu în urmă, Giano della Bella, îm- 
părți tOtă poporaţiunea, în d6uă-deci de companie sub | 
totu atâţi gonfalonieri commandaţi de unu gonfaloniere — 
Supremu, şi constituțiunea, Florenţiei se completă. Acâs- tă organisaţiune se adoptă, fâră multă modificare, în
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cea mai mare parte din cetâțile Toscanei : în Luca, Pis- 
stoia, Pisa, Arezzo, şi chiaru în Genua. Dar acâsta nu 

fă uă cauză de armoniă între elle; Genua, care dispută 
Pisei Corsica şi Sardinia, sfărâmâ puterea Pisaniloru în 
marea bătăliă uavale de la Meloria (1284). Indată tâtă 
Toscana se aruucă assupra nefericitei cetâţi învinse; Flo- 

rența, Luca, Sienna, "Pistoia. Volterra, rupseră câte uă 
bucată din ea. Pisa resiste câtu-va timpu dându tâtă pu- 
terea pr6 faimosuli Ugolin. Cându peri ellu cu cei patru 
copii ai sei în tumnulu Fâmei, Pisa storsă de puteri 
remase numai cu essistința din . omnipotinţa ei de mai 
înainte. Florența domină atunci în Toscana, dar ea şi 
întârse armele assupră-şi. Sub numele de Gibelini și de 

Ghelfi, partitele florentine și făceau unu resbellu înver- 

şiunatu. Dante, marele poetu forentinu, părintele limbei 

italiane, essilatu din patria sea, gemeâ de aceste discor- 

die, şi doris, căută, în affară chiaru, uă putere capabile de 
a da pacea, Italiei Ellu nu o află nici în pontificatu, cap- 

tivu la Avienou, nici în imperatorulu, care nu mai con- 

sideră Italia ci numai ca, uă ţârră bună de suptu. Intr” 

adevâru, Enrichu VII se arătă, în Italia (1310 şi puse 

tasse pre cetâţi. Ludovicu de Bavaria, care veni la 1327, 

nu făcă mai multu ; totu aşă se purtă şi IOnnu de Boe- 

mia, puginu mai târgiu. ” 
'Tribunulu Rienzi, inspiratu de suvvenirile anticitâţii, rein- 

viate prin renascerea studieloru classice, încercă (1347) de 

a da, Romei libertatea, şi de a face din ea patrona indepen- 

” dinţei italiane. Ellu stabil aci statulu cellu bunu (buono 

Statoj. Revoluţiunea produsse numai unu entusiasmu 

trecătoru în acestă Italiă demoralisată de atâtea discor- 

die, şi încă mai multu de marea, pestilență numită, cea 

nâgră sau pestilența Florenței, despre care Bocaccio ne. 

a lăssatu unu monumentu în Decameronulu seu (1348). 

Nu trecă multu și legatulu papălui, Albornozu;p use mâna



410 

  

pre dînsulu şi lu dede spre înjunghiere chiaru acellui 

poporu din Roma, care lu applaudasse de multe ori. 
Papalu Urbanu VI, vediudu în revoluțiunea de la 1347 

nemulţiâmirea poporului romanu de depărtarea sea, se 

determină 'de a reveni la Roma (1377); dar, ne mai 

avându puterea .şi prestigiulu de altă dată, nu mai pu- 

te se dea Italiei unitatea. Florenţa erâ frământată de 
revoluţiunile sâle din ce în ce mai democratice, și unu 
dărăcitoru de lână, Michailu Lando, dede peutru câtu-va 

timpu (1378) gubernulu arțiloru inferiori ,  ciompiloru 

(cumetri ; aşia se numiau cei de măestriele de giosu 
cari nu erau organisate în corporaţiuni regulate), cari 
erau totu atâtu de ostili arțiloru majori, classa superi- 

Gră condussă de Albizzi, câtu şi artiloru minori, classa 
medină în fruntea “câria se află Medici. Câtu pentru 

“ Veneţia și Genua, rivali în marină Si în commerciu, elle 
se sfâşiau în resbellulu de la Chiozza (1378), în care 
Veneţia, mai ântâiu împressurată chiaru în lagunele sâle, 

-essi apoi de assupra şi sfărimă marina genuvese. Fiindu 

victori6să, ea suppuse Padua, Verona şi Vicenţa. Flo- 

rența derimâ, Pisa pînă în fundamente. Genua, după 
multe turburâri violinți, trecă sub domnia francese (1396). 

In Lombardia, în fine, uă revoluţiurie infricoşiată sub- 
stitui principatele republiceloru. Nisce căpetenie de par- 

tite, Gmeni abili şi cu putere, profitându de discordiele 
stateloru republicane, puseră mâna pre gubernu prin 
astuţiă şi putere : Mateo Visconti cellu Mare la Milanu; 

marele Cane dela Scala la Verona; Castruceio Castra- 

cani la Luca, și acâstă contagiune se întindeă pină in 
Toscana. Visconti fură omnipotinți în Lombardia, cu I6nnu 
Geleas, care, la 1396, cumperă de la imperatorulu Ven- 
ceslas titlurile de duce allu Milanului și de comite allu 

* Paviei cu dâue-deci şi șâsse de oppide lombarde. Domi- 

narea loru șcădându la mârtea, sea (1402), fiiulu seu Fi-



lippu Mari, o realță, agiutatu de talentele militare alle 
faimosului condotiere Carmagnola. 

Condottierii, erau altu flagellu pentru Italia : acesti 
mercenari lăssau totulu în disposiţiunea ver cui ambi- 
țiosu care putes se i commande or se le plătâscă, și în 
tâte' pârţile cetele loru interessate ţineau loculu miliţie- 
loru naţionali. Unulu .dintre dînșii, unu ţerranu , Sforza 
Attendolo, se puse în serviţiulu lui Filippu-Mari, se | 
cunună cu fiia lui, şi, la morte-i, se făcă prin forță domnu 
preste Milanu (1450). Partea de mâdiă-n6pte a Italiei, 
cădă așa dară sub spata unui mercenaru, și Florenţa 
sub cotulu unui commerciante înavuţitu, Cosma de Me- 
dici, care luă loculu Albiziloru, cn agiutornlu acestui 

Sforza, allu cui banchieru erâ, şi stabili în cetatea sea - 
unu regimu analogu, deşi mai puginu despoticu, mai pu- 
inu grossu, insă mai strălucitoru. Strigătulu de liber- 

“tate ce înălță Romanulu Porcaro în Italia (1453), n'avu 

nici unu resunetu. 
Republicele italiane lăssau se se vâdă în discordiele 

loru sentimente formâse, energice și caractere eroice; 
dar monarchia de la miadiă-di presentă numai intrige 
şi crime foră mărire. 
Nimicu dară nu erâ de asteptatu, pentru unitatea sau 

mântuiuţa Italiei, nici de la regatulu Neapolii, care eră, 

prâdă neterminabililoru resbellealle pretendințiloru. Contra 

culpabăii I6nna, Urbanu VI chiămasse pie Carolu de 

Duras, fiiulu regelui Ungariei, oferindu-i regatulu cel- 

loru D6ue-Sicilie , pre cându I6nna recunosceă de suc- 

cessoru pre Ludovicu, ducele. de Anjou. Carolu fă vin- | 
gătoru (1381), şi strangulă pre I6nna. Ellu avă mare în- 

fuinţă în Italia. Dar, după ce peri în Ungaria, regatulu 
Neapolii cădă 6răși în anarchiă, disputatu de principii 
angevini, de Unguri şi de aragonesi; unulu dintre acesti 

ultimi, adoptatu de Inna II, lu occupâ în fine (1442)
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şi transmise tronulu Neapolii, la 1458, fiiului seu Fer- 
dinandu. 

Cu tote că acestă tristă situațiune căutâ se perdă I- 
talia, totuși ea străluci prin littere, arți, commer- 
ciu, industriă. Limba sea, formată degiă la curtea lui 
Fredericu Ii, se -perfecţionă sub penaţscriptoriloru mari : 

" Dante (Divina Comedia), care muri la 1321; Petrarca 
(Canzoni, sonete) mortu la 1374; Bocaccio (Decameronu), 
mortu la 1375. Ea da ospitalitate emigraţiloru. greci, şi 

erudiţii sei (Petrarca , Chrisoloras, Poggio, Bracciolini, 

Leonardo Bruni) fură primii cari se occupară cu căuta- 
rea manuscripteloru și dederă semnalulu renascerei lit- 
teriloru antice. Nicola VI fundă biblioteca Vaticanului ; 

Cosma de Medici, pre cea Mediceo-Laurentiănă şi însăr- 
cină pre Marsile Ficin de a comentă pre Platone. Ve- 
neția înălță biserica Sântului-Marcu (1071); Pisa, fai- 
mâsa sea domă (1063), baptisterulu seu (1152), turnulu 
cellu înclinatu (1174), galeria de Campo-Santo (1278). 

Florenţia, Bisericile de Sântu- Francesco de: Asisse, di 
Santa Croce, di Sauta Maria del Fiore (XXII seclu) , şi 
acea domă admirabile a lui Bruneleschi, in facia câria, 
Michel Angello vră se fiă îmmormântatu. Cimabue, Gio- 
to, Masaceio duceau la perfecţiune pictura. 

Veneţia aveă 35,000 de marinari (la fiditulu seclului 
XII) şi făceă totu commerciulu Egiptului ; Genua, as- 
assemenea, speculă Assia, Mindră, Dardanelele ch ma- 
rea Negră (colonia Caffa). Milanulu aveă 20,000 de 1o- 
cuitori forte industrioşi. Florenţia fabrică în fiă-care 
annu 80,000 de bucâţi de postavu; Verona 20,000. 

Uă, mulțime de canali fertilisă Lombardia. Bancele 
sau monti puneau capitalurile în circulațiune. : Nici unu 
altu Statu europeanu nu erâ atâtu de înaintatu în ei- 
vilisațiune. 

Atare fh Italia în evulu mediu : țErra cea, mai înain-



tată din Europa în tâte ramurile de civilisațiune. Pro- 
gressulu acâsta se esplică prin conservarea tradiţiuniloru 
civilisațiunii antice şi prin multele aptitudini alle aces- 
tei distincte naţiuni italiane. Dar, dacă civilisațiunea a- 
runcă rade lumindse, moravurile, din nefericire, erau 

fârte corrupte. Uă altă miseriă în midiloculu acestei 
splendori şi foră remediu pentru lungu timpu, erâ de- 
cadinţa spiritului naţionale, ruina patriotismului; fiă-care 
vieţuiă pentru sine, principe sau burgesu, neînțellegendu . 

că cellu mai.,bunu modu dea assicură binele privatu este 

stabilirea binelui generale. 

XLII 

STAREA ANARCHICA A GERMANIEI — 
FORMAREA SI RUPTURA UNIUNII DE LA 
CALMAR.. . POLONII SI RUSII.— TURCII 

OTOMANI. — CADEREA CONSTAN- 
TINOPOLII. 

| , 

După mârtea lui Fredericu IL, Germania fu”d6ue-deci 

și trei de anni cufundată în anarchiă (1250).—1273) ca- 

re se numi interregnulu cellu mare. Intr'adeveru, autori- 

tatea imperiale , disputată de compețitori, fă cu totulu 

cădută. Dupăfmârtea lui Conradu IV (1254), Gullielmu 

de Olanda, pre care Innocenţiu IV lu opusesse lui Fre- 

dericu, domni pînă la 1256. Atunci câţi-va ellectori al- 

lesseră pre Ricardu de Cornouailles, fratele lui Enrichu 

III, regele Angliei; €ră cei-l-alţi, pre Alfonsu X, regele 

Castiliei și Leonului, care nici că veni în Germania, 

Ricardu spese mulţi bani şi avă pre pngină autoritate.
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In timpulu acesta, regii Daniei, Poloniei și Ungariei, și 
vasalii Burgundiei se liberară de sub suzeranitatea, impe- 

riale; nobilimea cea, mică, cetâţile se immediatisară; seniv- 

rii, mai cu semă cei de la Renu, înălțară culle (donjons) 
cari deveniră asile alle depredâriloru loru. Spre a put 

appără proprietăţile loru de aceste violinţe, seniorii cei 

mici se confederară între ei, assemenea şi oppidele 

(liga Renului). 

Câtre aceași epochă (1241) se formă ansă teutonică, 
uă ligă commerciale, care aveă dreptu punte principali 

Lubeck, Colonia, Brunswick şi Dantzick, și ca comptu- 
6re principali, Londin, Bruges, Berghen, Novogorod. A- 

câstă confederațiune attestâ prosperitatea commerciului 
și a cetâţiloru Germaniei. Ancă din annulu 1153, Mag- 
deburgulu aveâ uă corporaţiune de neguţiători de pos- 
tavu care ţine şedinţie regulate de consiliu. In câmpie, 
servii se. emmancipau ; ei aflau asilu în pregiurulu ce- 
tâțiloru. | 

Interregnulu cellu mare încetâ cu allegerea lui Ru- 
dolfu de Habsburgu, unu senioru cu puţină putere şi de 
care nu se temeau electorii (1273). Delăssându Italia, nu- 
mită de ellu speluncă de leomi, ellu se occupă mai cu 
semă de (Germania. Invinse și uccise, la Markfeld (1278), 
pre regele Boemiei, Ottocaru II, care i refusă omma- 
giulu. Rectractă, concessiunile şi recuperâ tâte usurpârile 

„făcute din timpulu lui Fredericu II. Proibi resbellele pri- 
vate, forţă, Statele Franconiei, Suabiei, Bavariei, Alsacu- 
lui se jure că voru respectă pacea publică, și derâmâ uă 
mulțime de castelle. In dieta de la Martigny (1201) , 
formă, cu principii și cu Statele Burgundiei uă confede- 
rațiune pentru mânținerea, pâcii publice. In acâstă dietă 
fură admisși pentru prima Gră deputaţii cetâţiloru, Pre 
IGngă acesta, se adoperă “de a fundâ puterea, casei sâle 
pre possessiuni territoriali, investindu pre fii sei Albert şi
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Rudolfu cu ducatele Austriei, Stiriei, Corintiai şi Car- 
niolei. ” | 

Adolfu de Nassau i succese (1291); dar Albert de 
Austria, vingătoru la Rosenthal, occupă tronulu impe- 
riale. Albert provocâ, prin ambiţiunea sea, revolta El- 
veţianiloru. Celle trei cantne, Schvitz, Uri, Untervalden 
se confederară. Albert fiându uccisu de nepotulu seu 
I6nnu, la trecerea rîului Reuss, Leopoldu, succesorulu seu 
în ducatulu Austriei, fă învinsu de Elveţiani și ei rema- 
seră independiţi. 

Enrichu VII (casa de Lussemburgu) (1308) se dusse 
în Italia și aci muri, fOră de a pute stabili autoritatea 

“sea. După optu anni de resbellu, Ludovicu de Bavaria, 

care fă vingătoru la Mubldorf (1322), deveni imperatoru. 

Ellu reaprinse certa cu papatulu, captivu în Francia, şi 

fi escomunicatu de I6nnu. XXII, care încercâ se pună pre 

tronulu imperiale pre regele Franciei; Carolu formosulu, 

Suptu dinsulu se publică Progmatica sancțiune de la 

Francforiu, care dechiără că papălu n'aveă nici unu 

dreptu assupra imperiului, şi că nu putei nici se apro- 

be nici se nu recunâscă pre allesulu ellectoriloru. 

Sub Carolu IV (1346—1377), autoritatea imperiale fu 

nu numai împuginată, dar chiaru desprețuită. Celle due 

câlletorie ce făcii în Italia (1355 și 1368) m'avură altu 

scopu ci numai de a vinde drepturile ce mai aveă aci 

imperiulu. Ellectorii i împutau că jumole acera imperiale. 

Insă ellu este acella care publică, în dieta de la Nurem- 

berg (1356), faimosa Bullă de auru care stabili şi re- 

gulă regimele ellectivu în Germania, ce eră uă sorginte de 

multe discordie : ea determină șepte electori, trei ecle- 

siastici (archiepiscopulu Mogunțţiei, Coloniei şi Trevirii), 

patru laici (regele Boemiei, comitele palatinu , ducele 

Sassoniei şi margravulu de Brandeburgu). | , 
Wenceslas (1378) desonorâ tronulu imperiale prin pas-



416 

  

siunea beuturei, şi fă depusu, la 1400, după uă domniă 
forte agitată de resbellele private alle senioriloru ger- 
mani. A. lui Sigismundu (1410) este însemnată prin dude 
fapte importanți : sinodulu de la, Costanţa şi resbellulu 
Hussiţiloru. Acestu sinodu fă convocatu, la 1414, spre 
a pune capetu schismei și de a reformă Biserica. Pri- 
mulu și agiunse cu multă greutate scopulu seu, din. causa 

„cerbiciei papiloru rivali de la Roma şi de la Avignon ; 
dar nu pută realisă pre cellu de allu doilea. Acestu 
conciliu decretâ arderea (1415) lui Iânnu Hussu, reotorulu 
universitâţii din Praga, unu reformatoru religiosu care 
atacâ. ierarchia bisericâscă, confessiunea. la urechiă, cul- 
tulu imaginiloru, ete. Cu Ionnu Hussu peri și generosulu 
sea. disciplu, Ieronimu, de Praga. Hussiţii din Boemia 
se sculară sub commandulu unui generale. orbu, I6nnu 
Zisca, care fă totu d6una vingătoru; dar, după mortea 
sea ei desbinânduse, în caliziini și taboriți, se suppu- 
seră. 

Cu Sigismundu (1438) se stinse casa de Lussemburg, 
„Şi cu Albert de Austria, ginerele seu, casa de Austria, se 
puse pre tronulu de unde n'aveă se mai descinqă. Al- 
bert muri, la 1439, într'unu resbellu contra. Turciloru, şi 
fiiulu seu postumu, Ladislas, eredită numai Boemia, si 
Ungaria. Dar pre -tronulu imperiale i successe totu unu 
principe ausrtiacu, Fredericu, din ramura, Stiriei. Frede- 
ricu III fă ultimulu imperatoru care se dusse de se în- 
coronâ, la Roma (1452); acâsta, este, una, cu înălțarea, Au- 
striei la archiducatu (1453), singura faptă importante 
a domniei sâle. . 

De sistema, germanică se mai 16gă dâue țerri ce erau 
în realitate independinţi, due popâră nude, Elveţia şi 
Ungaria. 
„Elveţia, coprinsă la originea ei în regatulu de Are- 

late, fusesse dată de Rudolf, cu statulu seu, imperiului
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germanu la 1033. Aci se stabilisse tare faudalitatea, la- 
ică și bisericescă. Totuși în seclulu XII, cetâţile ei a- 
vură multă importanță. Zurich, Basilia, Berna, Friburg, 
făceau commerciu mare şi căpetară privilegie municipali. 
Trei cani6ne mici pădurâse, perdute în centrulu mun- 
țiloru elvetici, conservau; mai allessu elie, unu spiritu 
infocatu de independință. Cându Albert de Austria, de- 
venindu imperatoru, voi cu arroganţă se calce acâstă 
independniţă, trei eroi ai munţiloru, Werner Stauftacher, 
Avmnold de Melchtal şi Walter Furst, fiă-care cu câte 
dece amici allesși, se conjurară spre a lepădâ jugulu. 
Tirania gubernatorului Gessler şi săgta aruncată cu 
iscusință de Gullielmu Tell, dacă se crede  tradiţiunea, 
fură sen:nalulu resculârii. Mârtea cea violinte a lui Al- 
bert, lăssă lui Leopoldu, următorulu seu în ducatulu Au- 
striei, grigia de a reduce pre rebelli. Nu pută s'o scâţă 
la calle cu ei, şi fă cu totulu invinsu la Morgarten (1315). 
Acâsta, fă Maratonele Elveţiei. Confederaţiunea, celloru 
trei cant6ne Schvitz, Uri și Untervaldeni se mări pre- 
ste puginu cu Lucerna, Zurich, Glaris, Zug, Berna. A- 
cestea sunt celle optu cantne vechi alle Elveţiei, la 

cari se voru adăogi mai târdiu alte cinci. 
Cu totulu diferitu erâ rolulu Ungariei. Acestu poporu 

teribile allu Unguriloru, care devastasse, în seclulu 

X, provinciele; imperiului, se convertisse sub regele seu 
sântulu Stefanu, și, din momentulu acella, făcându parte 
din commuritatea crestină, încetară de a fi străini de 
Europa appuseană. Putintele loru monarchu, Ludovicu, 

coprinse Italia de mâdă-di. Sigismundu se făci rege allu 

Ungariei prin matrimoniu (1392), şi ginerele seu începi 

unirea acestei țârri cu Austria. Statele Ungariei în- 
cercară a se liberă de influința austriacă, şi alleseră 
pre Wladislas, regele Poloniei. Dar acesta fiiiendu bătutu 
şi ommoritu la Varna, de Amuratu TI, sultanulu 'Turci-
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Joru (1444), corâna trecă la Ledislas, fiiu postumu 
allu lui Albert, și 'reintrâ cu modulu acesta în casa de 
Austria. Reginţa, se dede acestui rege minorianu, în timpulu 
calebrului Ionnu Uuniade, românu de origine, care, la 
1448, susțină tri gille în câmpia Cassovei, la Drinu, tote 
adoperârile armatei lui Amuratu II. FGră a fi fostu totu de-a 
una ferice în câmpulu de bătăliă, Unniade fă, prin tac- 
tica sea abile și prudinte, spaima 'Turciloru și scutulu 
crestinetâţii, în momentulu cându islamismulu, domnu 
preste rîpa drâptă a Dunării, ammeninţă se sfărîme a- 
cestă barieră și se schimbe sârtea Europei. 

Afară de sistema germanică mai erau Statele scan- 
dinave, la mâpă-nâpte; Statele slave. la resăritu; Româ- 
nii la megădi şi Constantinopole cu Turcii la msâgăqi 
câtre resăritu. 

Erau trei regate scandinave: Dania, Suedia şi. Norvegia. 
Aceste țezri, de unde eșsisseră Normanii păgâni, se conver- 
tiseră în seclulu X şi XI. Dania se făcii putinte sub Canutu 
VI și Valdemaru cellu victoriosu (1182—1241) coprindându 
Iutlanda și Nordalbingia. Valdemaru ves venituri immense, 
uă marină mare, unu centu șâi-deci de mii de ostași; 
ellu publică, Codicele Scaniei şi Dania, începu a tramite 
pre studenţii ei la universitatea din Parisu. Com- 
merciulu și industria, cresceau, şi oppidele (1250) alle- 
geau din. sînulu loru una din celle trei ordini în repre- 
sentațiunea naţionale. Suedia, după multe agitaţiuui, 
deveni putinte numai sub dinastia Folcungiloru, esșită 
din jarlulu Birger, care gubermnă în numele fiiului seu 
Valdemar, și fundâ Stockholm (1254). Regatulu acesta 
declină, dup'aceea. Norvegia fă şi ea multu turburată prin 
sistemulu seu de monarchiă electivă, şi deveni monar- 
chiă ereditariă sub Magnu VII (1263); 

Aceste trei regate fură unite, la 1397, sub Marghe- 
retta, fiia regelui Daniei, Valdemaru, III, care luasse de
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bărbatu pre Hachin VIII, regele Norvegiei, de la care 
avă unu fiiu numitu Olaf. Cându Valdemar III muri, Da- 

nesii alleseră rege pre Olaf, sub tutella Margherettei. 
Hachin VIII murindu şi ellu, Norvegii lu alleseră totu 

pre dinsulu, şi Margheretta, gubernă, ca, reginte, ambe- 

le regate cu uă mare abilitate, basânduse pre cleru. In- 
dată, Suedii, nemulţiămiţi de Albertu de Meclenburgu, o 
chiemară în agiutorulu loru ; ea bătă pre Albertu la Fal- 

kepingu (1389), şi uni sub autoritatea sea celle trei re- 
gate. Acâstă unire fii consacrată prin faimâsa Uniune de 
la Calmaru (1397). Acă se stipulă că celle. trei regate 

de la mediă-nâpte se formede uă uniune permaninte, sub 
acellaşi suveranu, conservându însă fiă-care legislaţiunea 
sea particulariă, constituțiunea şi senatulu seu. Dar a- 
câstă uniune fă trecătâre. După mârtea Semiramidei Nor- 
dului (1412), fă tare turburată prin rebelliunea provin-y 
cieloru Sleswig şi Holstein, apoi se desfăcă cu totulu 
(1448). Suegii. se separară atunci şi allesseră rege pre 
Carolu Canutsone, cu numele de Carolu VIII. Dania și 
Norvegia, remănându totu unite, alleseră pre Cristianu |, 

din casa de Oldenburgu, care aveă se unâscă, (1459) 

cu Dania provinciele Şleswig și Holstein. 

Statele slave, situate între marea Baltică și marea Ne- 

gră, devinu importanți în seclulu IX. Polenii sau Polonii 

occupau atunci marginile Vistulei. Piast fă primulu loru 

duce şi fundă dinastia ce pârtă numele seu, şi care dom- 

ni în Polonia pînă la 1370. Polonii fură convertiți la, 

„ drestinismu în seclulu allu X. In decursulu cellui de al- 

lu XI, titlulu de rege, ce şi dede Boleslas], Chrobri, şi 

apoi mai mulţi successori ai sei, i scăpâ de sub suzera- 

nitatea, imperatorului Germaniei. Sa 

Polonia, deveni putinte sub Boleslas Iu cellu victorio- 

su (1102—1138), care suppuse Pomerania. Dar dupăel- 

lu ea cădifprâdă discordiei. Silesia se separă. Căllarii
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teutoni chiemaţi contra Porusiloru sau Pruşiloru, unu po- 

“poru idolatru care sacrifică victime umane, şi care eră 
stabilitu între Vistula şi Niemenu, deveniră şi ei nisce 
inemici nuoi. 

Căllarii teutoni domoliră și convertiră pre Pruși, apoi 
„se ammestecară cu căllarii purtitovi de gladiu şi suppu- 
seră termii Balticei pînă la sînulu Finlandiei. Polonia, 
constrinsă de a le cede Pomerelia și Dantzick (1343), 
ea se desdaună de la Rusși, şi, coprindându Russia ro- 
şiă, Volinia şi Podolia, întinse confinii sei pînă la Boris- 
tene. Acestu meritu este allu lui Casimir LII cellu Ma- 
re, care o dotâ și cu legi înţellepte. Cu tâte acestea, sub 
Casimir se întrodusse usanţa capitulaţiuniloru, Pacta con- 
venta, împuse de nobilime nuoiloru regi ; ră a manții- 
loru, deputaţii: nobilimii, și a detineloru, se stabili sub 
primulu Iaghellon. In atare modu se formâ acea consti- 
tuțiune atâtu de anarchică câre, în fine, dede Polonia în 
mânile inemiciloru sei. Acestu Iaghellon, autorulu dinas- 
tiei ce pârtă numele seu (1386), crescă fârte multu Po- 
lonia unind'o cu Lituania, unde erâ mare duce. Ellu în- 
vinse pre căllarii teutoni la 'Tanneberg (1410) şile răpi 
Samogiția și Sudavia (1436). Trattatulu de la, Thorn 
(1466), le lăssâ, numai -Prussia, resăritână. 

Russia, care mai târdiu aves se înghiță Polonia, eră 
fOră, importanțiă. La 862, câţi-va pirați normani, con- 
dusși” de trei fraţi, Ruricu, Sineou şi Truvoru, se sta- 
biliră 16ngă. laculu Ilmenu. De aci începură a se lăssă 
pre barcele loru celle cutedătorie pre Boristene în giosu 

„ca se mergă la Constantinopole dupe predi sau după 
aventure. In calle luară Chievulu, din care ȘI făcură ca- 
pitala loru. In seclulu următoriu, avându relaţiuni cându 
amicali, cându ostili 'cu Constantinopole, imbrăgişiară 
crestinismulu. Sub Vladimiru 1 (980—1015) și suptu Ia- 
roslaf I (1019—1054), puterea, marelui ducatu de Chievu
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ii vespectabile. Dar Iaroslaf, împărțind'o între fii sei, 

ca scădă multu. In seclulu VII, supremaţia trecă de la. 
marele ducatu de Chievu la marele ducatu de Vladimiru. 

Intrallu XII seclu, Russia fă infestată de cetele de 

iartari mongoli sub Temuginu, pronumitu  Gingis-hanu 

(marele kahanu) (1203). 
După ce a suppusu partea de mediă- mâpte a Chinei : 

şi imperiulu Unniloru. din Carismu, Gingis-hanu trămise 

pre 'Tuşi, fiiulu seu, contra Europei. Acesta făcă, la 1233, 

hbătăliă cu Rusșii în care periră ș6sse principi de ai loru- 

„Gengis muri la 1227, dar cei patru fii ai sei, între cari 

împărţisse imperiulu continnară de alu cresce, Oc- 

tai-hanu trămise contra Rusşiloru pre fiiulu seu Batus 
care esterminâ armatele loru, luâ Mosca (1237) şi îna- 
intă pînă la Novogorodu și Cameniţă. Marele ducatu allu 
Chievului se sterse ; ră allu lui Vladimir scăpâ dându 
tributu. După Russia, ei învinseră și devastară Polonia , 

Silesia, Moravia şi Ungaria. Ei trecură şi preste Dunăre» 

şi tâtă. Europa se cutremură. Numai Fredericu IL luă 

mesuri energice contra loru și ei se retrasseră. Dar Rus- 

sia mai remase d6ue secle sub jugulu loru. 

“Europa scăpă de invasiunea Mongoliloru, dar nu şi 

de a 'Turciloru. Unu capu de ai Turcomaniloru din Ca- 

vismu, Otmanu se arătă, la 1269, în Asia Min6ră, unde 

se desmembrase imperiulu selgiucidu. Ellu fă fundato- 

tiulu imperiului otomanu. Otmânu coprinse Brussa, și 

puse aci reședința sea. Orcanu, fiiulu seu, suppuse nisce 

principi turei independinţi, şi luâ titlulu de Sultami şi 

de padişiachtu (impevatoru). Atacâ imperiulu grecu şi 

coprinse Nicomedia, trecă apoi preste Ellespontu, şi oc- | 

cupă Gallipoli. Amuratu I dede Turciloru unu corpu mi- 

litaru frte spăimântătoru , instituindu danăceriă , XeCTU- 

taţi dintre crestinii juni prinşi şi crescuţi în religiunea 
lui Machomete ; loru li se dederă pârţi de pămontu nu-
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mite timare; suppunerea la, celibatu şi la uă viâţa in com- 
mune le da 6re care asse:nânare cu ordinile militarie cres- 
tine din evulu mediu. 

Mai înainte de a atacă dea dreptulu Constantinopole, sul- 
tanii înaintară cu coprinderile lăssând'o la uă parte : A- 
muratu luâ, Adrianopole şi atacâ popbrăle valinţi alle 
Bulgariei, Serviei, Bosniei și Albaniei. Vingătoru la Cas- 
sova, peri uccisu chiaru în câmpulu de bătăliă (1389). 
Dar successorulu seu culesse fructele acestei victorie : 
Macedonia şi. Bulgaria se suppuseră. 

Baiazet 1 dade la, marginea Dunării preste uă cru- 
ciată europeană, unde erau şi Românii cu Mircea; Si- 
gismundu o commandâ ; uă mulţime de căliari francesi 
venisseră se ia parte la acâstă luptă. Acestia compro- 
miseră și perdură totulu cu superba loru cutedanță, în 
bâtălia de la Nicopole (1396). 

Unu agiutoru mai efficare veni pre neasteptate : Ta- 
merlan (Timur-Lenk) reînălțasse imperiulu lui Gingis- 
hanu și întinsesse spăimântătâria sea domniă de la Gangu 
pină la Tanaide. Acestu barbaru devastatoru intrecusse 
pre Attila şi pre Unni. Imperatorulu grecu şi câţi-va 
principi selgiucidi lu chiemară contra, lui Baiazet ; ellu 
veni. Uă mare bătăliă se dede la Ancira, Aci 400,000 
de Turci şi 800,000 de Mongoli, cari inscrissesseră pre fiamurelele loru destrucțiunea, fură fagiă in faciă. Baia- zet fă învinsu şi prinsu (1402). Dar răpedea cădere 4 imperiului lui Tamerlan, care muri după trei anni, dede timpu Turciloru de a se desmeteci şi a se ridică. La 1422, Amuratu II bătă Constantinopolea foră de a 0 pute luâ. Ellu nu fă mai fericitu în Albania contra in- trepidului Schenderbeg, Şi dacă repurtâ victoria de la Varna, unde peri junele rege allu Ungariei , Vladislag (1444), I6nnu Corvinu de Uniade nu lu lăssâ se mârgă mai departe.
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Turcii dedesseră în partea acâsta de Dunăre, preste care 
nu putură întinde imperiulu loru. Le mai remâneă dea lui 
Constantinopole. Mahomete IL o incongiură cu due cen- 

„te şâi-deci de mii 6meni, avându uă artilleriă înfrico- 
şiată, și uă flotă, pre care pută so trâcă în faqia por- 

tului preste istmu, și assalfuulu de la 19 Maiu 1453, care 
costă viaţa imperatorului Constantinu XIII sterse şi a- 
câstă giumetate a vechiului imperiu romanu, ce mai 

remăsesse în pici6re printre mii de pericle. Căderea sea, 

cea, glori6să face unu contrasta mare cu vicţia miseră 

ce a dussu. 

XLIV 

DACIA SI INVASIUNILE BARBARILORU. 

Pre cându imperiulu romanu din Occidinte cădusse de 

colpurile barbariloru cari de tâte pârţile se aruncară as- 

supră-i, Dacia lui Traianu geme şi ea sub potestatea 

loru, pentru că imperiulu romanu de Oriente nu erâ in 

stare, so appere din causa stricățiunii ce se încuibasse 

de timpuriu în sînulu seu. " i 

Imperatorii bizantini, pînă la lustinianu |, fură inca- 

pâbili de a se mesurâ cu barbarii cari nu se mărginiră 

numai în Dacia cea vechiă, dar treceau şi Dunărea în 

provinciele acestui imperiu. Ei mai adese ori cumperară 

prin dare de tributu pacea de Ja, dînșii, şi prin bani 1 

depărtau şi i sumuţiau assupra appusului. În atare mod 

urmari cu Ostrogotii cari domniau preste Messia şi Il- 

liricu, apoi cu Longobardii cari se stabilisseră, în Pan- 

_monia, stricându imperiulu Gepidiloru- iustianu L între 

laptele sâle celle mari în celle trei continenți, avu res-
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belle și la Dunăre contra Bulgariloru,. Slavoniloru şi re- 
măşițieloru de Unni, cari făceau multe stricăţiunl impe- 
riului. Mai în urmă veniră și Avarii din pârțile de m€- 
(liă-n6pte alle mârii Negre, şi fundară unu imperiu în 
Pannonia, întindându supremația loru preste toţi bar- 
barii din pregiuru ; imperiulu loru ţină pînă la Caroln 
cellu Mare, care lu derimă, precumu derîmasse și pre 
allu Longobardiloru din Italia. Tustinianu recoprit.se, în 
luptele sele contra acestora uă mare parte din Dacia şi 
inălță, mulțime de castelle şi cetâţi de a lungulu Dună- 
rii. Următorii lui Iustinianu avură şi ei resbelle cu A- 
varii, fOră însă se aibe successe, şi fură nevoiţi a le da 
tributu. 

In urma stergerii statului Avariloru, Românii din co: 
loniele lui Traianu din Dacia transalpină , cari se refu- 
giseră în munţii Carpaţi, esşiră din retragerea loru, şi 
formară mai multe state mici. Scriptorii timpului le dau 
numele de Vlachi sau Valachi, care, în limba Gotiloru, 
Unguriloru, Boemiloru, Poloniloru şi Ilirilora , corres- 
punde cu numele ce da ei Romaniloru sau Ataliani- 
loru. Din nefericire, istoria acestei epoche a, invasiu- 
niloru, dacă nu este de totu mută pentru Români . 
totuși este fârte obscură, şi Scimu numai ceea ce 
străinii au attinsu. în scriptele loru despre noi, fâră 
nici vă garanțiă de certitudine. Ceea ce se scie cu 
deplină securitate este, că Dacia eră una, din stațiunile 
principali alle popdrăloru barbare cari veriau de la m6- diă-ndpte şi resăritulu Europei, ca Gotii şi Slavii, sau din Asia, cu Unnii, Avarii, Bulgarii, Ungusii, Pacinaţii» 
şi Cumanii. Pre aci erâ calea „loru cea mare ce du- ceâ în centrulu şi appusulu Europei. Dacia fă de multe 
ori teatruln lupteloru acestoru barbari, atâtu între dîn- șii, câtu şi cu imperiulu de Resăritu; și Românii, e fâr- te probabile, că luau şi ei parte în aceste resbelle. De 

. 
7
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aci vine neapperatu acea grâssă erdre a scriptoriloru 

bizantini cari dau une ori indigeniloru numele barbariloru 
stabiliţi în Dacia. - 

VENIREA BULGARILORU 

Câţre fiinitulu seclului VII Bulgarii purcesseră de la 
rîpele riului Volga şi unulu din fiii lui Cubratu, ducele 
loru, veni şi se stabili cu ai sei între Dunastru şi Du- 
năre (Dacia orientale sau Bassarabia). De aci cându 
singuri, cându în unire cu Românii din celle dudue Da- 

cie, împrăstiară terrârea şi devastară partea de m6gă- 
apte a imperiului. Ei trecură Dunărea şi se stabiliră 
apoi definitivu în țârra care și astădi se numesce Bul- 
garia, la 666. Imperatorii bizantini, constrînşi de a se 
luă bine cu nisce vecini atâtu de bellicoşi, le dederă 
adesse ori tributu. In timpulu imperatorului Leone, Bul- 
garii şi Românii, uniți sub regele loru Crumu, merseră, 

pînă sub murii Constantinopolii, pre cându fratele aces- 

tuia bateă Adrianopolea. Leone încercâ de a se curăţi 

de inemiculu seu prin ommoru; dar Crumu, scăpându din 

acestă cursă, veni râpede assupra Adrianopelii și luă 

cu assaltu cetatea. După doi anni, Bogoru, successorulu 

lui Crumu, îmbrăşişiâ crestinismulu de la Români, cari 

lu professau de cinci secle și se numi Michail. Doi fraţi, 

Metodiu şi Cirillu, propagară cu successu mare cresti- 

nismulu între Bulgari. Acesti fraţi se gicce că aru fi inven- 

tatorii alfabetului csrsilicu cellu compussu din littere la- 

tine şi grece pentru limbele slovane. Atunci se născură 

dispute seriose între papălu de la Roma şi patriarchulu 

de la Constantinopole; causa principale fii punerea lui 

Fotiu din nou pre șediulu patriarchalu, dar şi rivalita- 

tea, celloru doi capi ai bisericei crestine pentru Bulga-
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ria, âncă fă una din causele desbinării sau schismei re- 
ligi6se a crestiniloru, în biserica appusână şi reseritână. 

"UNGURII SI DUCATELE ROMANE DIN DACIA CENTRALE SI 
- ” TPEMISIANA 

«Pre timpulu lui Leone înțelleptulu, Pacinaţii allun- 
gară pre Unguri din ţinutulu de la Dunu câtre appusu. 
Acestia se asșegară lngă apele Dunaprului, Dunastrului, 

„Prutului şi Seretului. Michailu, regele Bulgariloru şi allu 
Romnâniloru murisse și lăssasse de successoru pre fiiu- 
seu Simeon, care avi multe lupte cu Leone imperato- 
riulu. Leone, neputându frânge puterea Bulgariloru, in- 
vită, pre Unguri assupra loru. Simeon, înverșunatu pre 
Unguri, trămise deputaţi la Pacinaţi, şi făcă legământu 
cu dînşii, se se scâlle assupra, acestoru vecini periculoși 
şi se 1 stârgă de pre facia pământului. Cându Ungurii 
se aflau la resbellu întralte țerri, Pacinaţii de uă pa- 
rte, și Bulgarii de alta, încurseră în ţinutulu loru, ucci- 
seră tote familiele, şi allungară de acollo pre cei ce 
remăsesseră spre appărarea locului. Acestia, tugiră pre- 
ste munţi, şi se stabiliră la, originea Oltului şi a Mure- 
șului, sub numele de Secui. Cei-lalţi Unguri, întorcânduse 
de la resbellu și aflându ţârra deșertă și devastată, tre- 
cură pre lOngă Prutu în susu şi se dusseră în Galliţia. 
Domnulu Rusniaciloru i recepă bine, însă i consiliă se 
trecă preste Carpaţi în ţinutulu 'Tissei şi. allu Dunării 
de medilocu, unde locuescu acumu . Vlachii (Românii), 
Bulgarii, Slavonii, şi pastorii Romaniloru, . întruâ sţârră, 
forte bună, în care a domnitu Gre-cându Attila. Ungurii 
trecură la Muncaciu (689), âră în loculu loru în Dacia 
orientale se stabiliră Picinaţii, 

«Cându trecură Ungurii la Tissa şi la Dunărea de 
midloru, domniâ în Dacia centrale (Transilvania) ducele .
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Româniloru Galliu; &ră în ţinutulu Crisiului între Same- 
şiulu de giosu, Tissa de midilocu şi Mareşiului de giosu, 
domni altu duce allu Rnmâniloru, anume Mariottu, care 

ereditasse acestă țerră din timpurile celle mai vechie, 
şi pre allu câria străbunu lu omorîsse Attila, după sup- 
punerea Unguriloru; în ţinutulu Temişiului, între Mure- 
șiu şi Tissa de giosu, şi între Dunăre pînă la Tierna 
(Rusşiava); domniă allu treilea duce allu Romauiloru, 
Claudiu. — Ţinutul dintre-Tissa şi Dunărea de medilocu (Ias- 
sugia,) se gubernă de Salanu strănepotulu Iri Reanu, domnu- 
lu Bulgariloru; Pannonia erâ sub potestatea lui Svato- 

polcu, care formasseregatulu Moraviei mari.—Aceste po- 
p6ră, locuindu în pace de la resipirea Avariloru, nu se 
aflau preparate spre a întâmpină unu attacu vigurosu, 
Ungurii, în decursu de dece anni, coprinseră ţinutulu 
dintre Tissa de susu pînă la pârta Messeșiului. 

«La 904, unulu dintre ducii Unguriloru, a nume 'Tu- 

hutu, audindu de la locuitori că pământulu dincollo de 

selbe, unde domuesce Românulu Gelliu, este bunu, ceri 

voiă de la" Arpadu, capulu Unguriloru, se trecă în acea 

țerră şi s'o occupe pentru sine. Gelliu, îndată ce simți 

despre venirea Unguriloru, adunâ, 6stea sea şi purcesse 

în contra loru. La riulu Almașiului se încinse uă cruntă, 

bătaliă între Români şi Unguri; însă Românii perdură, 

Gelliu fă tăiatu în fugă lOngă rîulu Căpuşiului. Atunci 

Românii, vedându mârtea domnului loru, dederă mâna 

de bună voia loru, și allesseii domnu pre Tuhutu, în- 

cheiându trattatu cu jurământu în loculu ce se dice astă- 

di Esculeu. Cu modulu acesta, Ungurii coprinseră ținu- 

tulu Sameşiului; însă ţinuturile Mureșiului. şi Oltului 
remaseră lungu timpu în mânile Româniloru, unde. acestia, 

și aveau ducii loru (numiti voevodi, şi chinezi). Totu în 

acestu timpu, Ungurii coprinseră ţinutulu lui Salanu din- 

tre Dunăre şi Tissa, apoi dechiărară resbellu lui Ma-
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riottu, care se appărâ cu multu coragiu în contra ioru; 
6ră mai pre urmă, veglându că acestia au coprinsu t6te 
ținuturile de prin pregiuru, încheiâ tractatu cu Arpadu, 
dede pre fiiă-sea după Zoltanu fiiulu lui Arpadu, şi, mu- 
rindu, lăssâ ducatulu lui Zoltanu ginereseu.— Claudiu 
âncă fă superatu de Unguri în Temişiana, cu tâte aces- 
tea elln și ţină ducatulu seu pînă la, mârte, și lu lăssă, 
fiiloru sei pînă pre timpulu regelui Stefanu.:—Ungurii 
trecură apoi Dunărea, desființiară regatulu Mo 'aviei, şi 
prefăcuri Pannonia cu ținutulu de a stînga Dunării, în ț6rra ungurescă. 

«Simeon regele Româniloru şi allu Bulgariloru muri la 927; fiiulu seu Petru domni pînă la 963. Atunci se 
redicară patru fraţi Români: Davidu, Moise, Aron şi Sa- muel, și se făcură domni preste țerzile din drâpta Du- nării. Bizantinii invitară pre Rușii de la Dunapru se viiă 
assupra Bulgariloru. Ruşii acceptară voioși acestă invi- 
tare; însă, după ce predară ţerrile de la Dunăre, nu voiră 
a le mai deșertă, ci din contra ei se uniră cu Bulgarii, 
şi chiămară întrajiutoru pre Pacinaţi şi pre Unguri, for- 
mară împreună uă putere de 300,000 de ostaşi, şi tre- cură Emulu, cu scopu dea resturnă imperiulu bizantinu, Trei anni predară acestia ţerrile de la, Dunăre ; mai îu urmă Bizantinii i disbinară, și făcânda pace cu Rușii, constrînseră pre cei lalți a se retrage. In nudele încurcă- ture ce se escară, periră trei dintre fraţii Români. A- tunci Samuel, care remase în 'vi6țiă, se făcă rege preste t6tă ţerra, ba trecă chiaru Şi Emulu, coprinse Tracia, ' Macedonia, Tessalia şi Pelloponnesulu. Samue] se luptă neîncetatu cu imporatorulu Basiliu II şi cu ducii lui, și fi mai pretotindeni vingătoru. Dar Basiliu Și propuse se disființede regatulu bulgaro-românu din drepta Du- nării. Spre acestu scopu, strînse unu mare numeru de 6ste, şi o esercită la luptă pînă cându agiuuse a întrece



29 

  

pre Bulgari. In mediloculu acestoru lupte, Samuel muri la, 
1013. Dintre successorii lui unii se mai ţinură pînă la 
1019. Basiliu coprinse capitala Achrida, unde afiă mari 
tesaure, şi luâ numele de Bulgaroctonu, adecă sterpito- 

riu allu Bulgariloru, şi lăssâ, cu testamentu că de s'aru 
scullă cându-vă Românii, se se facă cu dînşii, cumu a, 

făcutu ellu cu Bulgarii». 

SECUNDULU IMPERIU ROMANO-BULGARU 

Pre cându occidentalii întreprinseseră a doua espediţi- 
une cruciată contra Musulmanloru, în imperiulu Bizan- 

tinu domniă Manuel 1 care, pre de vă parte căută pre 
sub mână se puiă, piedeci cruciferiloru, 6ră, pre de alta 
avă resbelle eu Ungurii cu scopu de a desființă rega- 
tulu loru. Ellu înarmâ și pre Români contra loru, şi i 

trămise (1166), sub conducerea lui Batace, prin Molda- 

via, de irrupseră în Transilvania ; apoi sub commandulu 

lui I6nnu Duca predară Marmoroşulu. — Imperatorulu 

Manuel murindu (1180), pre tronulu bizantinu se urcă, 

după câte-va scene sângerâse Isacu Angelu. Sogia aces- 

tuia murindu, eliu peţi pre fiia regelui unguru Bela, uă 

copillă de dece anni, și, spre accoperirea spesseloru fe 

nuntă, împuse tributu mare. Acâstă mesură, assupritore 

produsse mare nemulțiămire între locuitori , şi mai cu 

sâmă între Românii din Moesia şi muntele Emului. Doi 

fraţi Români, Petru și Aţanu, discendinți din familia re- - 

gelui Samuel, se puseră în fruntea, loru. ki rescullară, 

totu ţinutulu dintre Dunăre şi muntele Emului. Isacu 

Angelu, desceptatu de mărimea periclului, merse cu mare 

putere assupră-le; dar fă așa de tare bătutu în câtu 

scăpă cu fuga. Acesti doi frați, Petru și "Aţanu, ca e 

aţiţe şi mai tare pre Români și Bulgari în contra Bi- 

zantiniloru, puseră Gmeni cari strigau «că lui D-deu i a
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plăcutu ca: națiunea Româniloru și Bulgariloru se scu- 
ture jugulu Greciloru, şi se şi recupere libertatea, pen- 
tru aceea marele martiru Dumitriu a delăssatu Tesalo- 
nica și biserica Greciloru, și a venitu la dinșii se le a- 
giute ; deci se apuce armele cu toții, şi se uccidă pre 
Greci fâră cruţare.» 

Cu aceste măestrie se întărritară Românii şi Bulga- 
rii și mai tare; ei chiămară într'agiutoru și pre locuito- 
rii de a stânga Dunării, din Dacia vechiă, și bătură de 
stinseră 6stea bizantină. | 

Dar Petru și Aţanu, eroii independinţei, nu se bucu- 
rară multu timpu de fenctele loru ; căci amândoi, fură 
ucciși de mânile a doi din consângenii loru. După din- 
şii successe cellu de allu treilea frate, I6nniţiu , care 
se intitulă de imperatoriu allu Româniloru şi allu Bul- gariloru. Acesta bătă tâte armatele trămisse de Alessiu 
în contra lui, şi lu constrinse, în fine (1200), de a face pace. — Scullarea Româniloru și successele loru contra 
imperiului bizantinu attrasseră atenţiunea Europei assu- pră-le, şi ponteficele romanu, Înnocenţiu II, mişcatu de atâtea fapte glori6se, trămise lui Ioanniţiu coronă Şi sceptru și uă flamură cu cheile sântului apostolu Petru, cu care se se lupte pentru biserica crestină , recunos- cândulu de rege allu Româniloru şi allu Bulgariloru, 1203, Intre acestea, Francii, în a patra espediţiune cruciată, în locu de a merge assupra musulmaniloru în Asia, co- prinseră Constantinopolea, Şi puseră imperatoriu pre Balduinu Flandrulu. Loannitiu vră se se înțellegă cu dîn- sulu, dar ellu respunse cu superbiă, ca Toanniţiu se de- şerte Moesia care se ţine de imperiulu bizantinu, și s%0 lasse loru. De aci se năucură resbelle între Români și Cruciferi; în bătălia de la Adrianopolea (1205), I&nni- țiu frânse pre Criuciferi, prinse pre Balduinu şi lu a- runcâ, în carcere unde şi muri. IGuniţiu merse imai de-
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parte cu victoria ce repurtâ, și predă Tracia și Mace- 
donia; dar, la 1207, şi termină vicța. Nepotulu seu Flo- 
rillă i urmă în domniă pînă la 1222, cându fă scossu de 
Ionnu, fiiulu lui Aţanu. 

VENIREA TATARILORU 

Mongolii sau Tătarii, cari făcură irrupţiune în Euro- 

pa la giumetatea seclului allu XIII, după ce predară 

Russia, Polonia, Galliţia, invaseră şi Ungaria, pre care 
o devastară trei anni, şi apoi se înturnară prin Moesia, 
la marea Negră, 

Regele Unguriloru, Bela, care fugisse de frica loru în 
Dalmația, se întârse în ţârra sea cu agiutorulu căllari- 
loru I6nniţi, şi, atâtu spre recunoscințiă câtu și spre îm- 
poporarea ţerrei şi appărarea ei contra incursiuniloru vii- 

tore, dede acestora la 1247, ţinutulu Suverinului aftară de 

ducatulu lui Linoiu, care remâne în potestatea Romăniloru, 

și dincollo de Oltu, tâtă Cumania, affară de țerralui Senescu 

ducele Româniloru, care remâne assemenea în potestatea 

loru: «Românii se fiă datori a sta căllariloru într'agiu- 

toru spre appărarea țerrei cu totu aparatulu loru de res- 

bellu; asseminea, ș? căllarii se fiă datori a appără pre 

Români cu tâtă puterea loru ». Proiectulu acesta nu se 

puse nici uă dată în lucrare, căllarii nu intrară nici uă 

dată în posessiunea Daciei transalpine. Dar, în diploma 

prin care se stipulâdă condiţiunile acestui proectu, se 

vede limuritu că Românii din Dacia aveau ducatele loru 

_poprie; ei aveau şi miliția loru cu tâte apparatele de 

resbellu. - , 

De aici înainte numele Româniloruț fiiguregiă totu mai 

multu în Istoriă; numirile de Comani şi Pacinaţi, sub 

cari se confuseră pin'acumu, desparu cu incetulu, isto- 

ria devine cu totulu naţionale. Dacia transaipină se cură-
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țiă cu încetulu de străini, şi lucesce sub numele de Româ- 
nia, cea. australe de România mică şi cea orientale de 
România Mare sau Bassarabia; însă mai pre urmă se 
lăţesce numele de Moldavia preste totu ținutulu de la 
Carpaţi pînă la Dunastru. Dacia australe reţine numele 
de Țerra Romănescă.—In Dacia cisalpină figurâdă âncă 
ducatele române din Ţ&ra Oltului, a Sargeţiului, a Te- 
mișiului, a Crișiului, a Marmoroşului și altele: suptu su- 
premația Unguriloru—De a drâpta Dunării înfloresce simperiulu româno-bulgaru sub Michail Aţanu. Dar la 1277, Tătarii de la marea Nâgră, se. revarsă Crăși assu- pra Moesiei, și producu celle mai mari stricăţiuni. In 
circonstanţele acestea se scâllă unu Românu anume Cur- cubetă, care fusse procariu, strînge pre ţerrani și bate pre Tatari, apoi cu armele în mână se dechiară impe- ratoriu și coprinde tote cetăţile. Intre acestea, Michail 
Paleologu ia Constantinopolea din mâinile Yranciloru, 
și trămite în Moesia uă armată spre a coprinde ţ6rra. Atunci Curcubetă, delăssatu de ai sei, se res6lve a fugi chiaru la 'Tătari și a cere agiutoru dela dînșii; însă ellu 
se înșellă în planulu seu, căci 'Tătarii, în locu de ai da agiutoriu, i luară, vicţa. 

  

XLV 

DACIA SUPTU DOMNI INDEPENDINTI. 

SUPTU RADU NEGRU sI MICHAIL BASSARABA 
  

Ducele Româniloru din ţârra Oltului, Radu Negru, trece, > 

la 1290, în Dacia australe, Şi-și stabilesce reşedinţa, la,
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Câmpu-Lungu, de acollo se mută, apoi la Argeșiu, inalţă 
uă reşedinţă și uă biserică. Suptu dinsulu se unescu di- 
versele ducate în unu prineipatu Românu. Radu Negru 
organisă țerra și domneşce 24 de anni. După. dinsulu 
urmedă Michail Bassarabă. si a 

In timpulu domniei sâle, pre tronulu Ungariei erâ Ca- 
rolu Robertu Neapolitanulu, unu omu ambiţiosu şi forte 
întreprindătoriu. Acesta, după ce învinsesse pre toți com- 
pețitorii tronului şi coprinsesse Dalmația de la Veneţi- 
ani şi bătuse pre Serbi, cugetă se-și suppuiă și pre 
Ro mânii din principatele transalpine, şi, fâră altă causă 
dechiărâ resbellu lui Michail Bassarabă, domnulu ţerrei 
Românesci. Armata ungurescă din Temişiana, trecă în 
ținutulu Meedinţiloru, şi coprinse castellulu Severinului; 
Carolu o comniandâ. La Severinu, Michail i trămise de- 
putaţi, rugândulu'ca se 6ssă din țârra 'unui principe care 
nu l'a supăratu întru nimieu, căci alminterâ pâte se pa- 
țiă reu și se 6ssă cu rușine. Carolu nu acceptă aceste 
propuneri, ci înaintâ în contra Româniloru. Românii, ve- 

dindu periclulu, se retrasseră şi arseră tote satele ca se 
lipsâscă stea ungurâscă de provisiuni. Carolu, remâindu 

în fine foră midil6ce de a și pute ţin€ 6stea, şi preve- 
dându fometea, ce ammenințiă pre soldaţii sei, se moderâ 

şi trămise deputaţi la Michail, promitându că se va re- 
trage din ţerră numai se-i dea conducători ca se lu scâță 

pre callea cea mai 'scurtă. Michail se învoi, însă acestia, | 
ducându pre Unguri p'între munţii Carpaţi, i cufundară 
într'uă valle strimtă. Atunci Românii, cari se ţineau as- 

cunși pre culmile munţiloru, începură a aruncă cu sageţi 
și cu-pietri assupra Unguriloru şii bătură în. patru dille 
„de i stinseră, Regele ne mai sciindu ce se facă, pentru 

"că- nu puted nici înaintă, nici a se retrage, și schimbâ 
vestimintele, şi investi cu elle pre unu Deisu, pre „Care. 
lu și uceiseră Românii, credându că este regele 3 ră Ca-
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rolu scăpâ cu multă nevoiă, însoțitu de trei pâtru, și 
fugi la Temiş6ra, mulţiămindu lui D-deu pentru conser- 
varea vieţii. Totu în acestu annu, 1333, mui Michail 
Bassarabu ; fiiulu seu, Alessandru cellu june, se nuni 
banu allu Severinului, 6ră domnu ţerrei se allesse Danu 1. | 

MGLDAVIA SUB STEPANU 1 SI FII LUI 

In Dacia orientale.—care, de la rîulu Moldava ce se 
varsă în Siretu, se numi Moldavia,—se concentrară cu 
încetulu diversele ducate, şi se uniră Suptu unu domnu, 
Stefanu I şi întinse principatulu pînă la Dunastru şi la 
masea Neeră și țină în respectu pre vecinii sei cei tari 
şi superbi. .După uă domnire lungă şi glori6să ellu muri 
la 1359, lăssendu doi fii pre Stefamu II şi Petru 1. Petru 
de și mai june, fiându intelliginte şi cu de inimă, attras- 
se pre cei mai mulți boiâri ai ţerrei în partea sea, şi 
cu agiutorulu loru allungă pre frate-seu Stefanu şi pre 
cei cari țindau cu dînsulu. Stefana II fugi la Casemiru 
regele Poloniei, de. la care ceri agiutoriu, promiţindu'i, 
că daca va fi domnitori, i va închină lui ț6rra Molda- 
viei. Casemir ţină consiliu mare, și cu approbarea mâg- 
națiloru strînse armată și o trămise cu Stâfanu în Mol- 
davia. Intrându Polonii în ț6rră, Românii se retrasseră 
în: selbele din' Pocuția, și tăiară arburii de amând6ue 
pânţile; însă aşă în „câtu remaseră în picidre. Cându Po- 
lonii veniră se “dea peptu cu Românii, acestia împinseră 
arburii cei din deretu, și arburii cădendu unii preste al- 
ţii, umplură, callea, şi omorîră nu numai Omeni, ci Şi cai 
„celloru mai, mulţi le frânseră, membrele, cei l-alți se de- 
deră. prinși. Prâda ce făcură Românii aci fu mare. Au-. 
dindu Casemir de pârăerea acâsta, trâmise ca se res- 
cumpere pre cei prinși, și cu pucinu preţiu se luară 
înapoi soldaţii şi Gmenii.—Selbele se tiiară de „Poloni și
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se făcură câmpie. Unu- -spre-dece stâguri şe luară atunci 
de la Poloni. La acâstă memorabile bătaiă luâră paite 
şi  Jransilvanii cu Murmuroşianii. Dragoşiu, ducele de 
Marmuroşiu, se allesse domnu cu voia Moldaviloru. 

MIRCEA I DOMNULU ROMANILORU 

Pre cându Turcii trecusseră în Europa și occupasseră 
la 1361 Adrianiopolea, transformând'o în reședințiă tur- 
cescă, pre tronulu Ungariei se află rege Ludovicu, și dom- 
nu în țârra Românâscă -Alessandru Bassarabă. Inaintâ- 
rile Turciloru produsse temeri stateloru crestine ; doi 
pontefici, precumu și imperatoriulu Ionnu și apoi fiulu. 
seu Manuel Paleologulu, îndemnară și chiămară pre Lu- 
dovicu, care erâ cellu mai putinte dintre suveranii cres- 
tini de lângă Dunăre, de a înarmă și a se bate con- 
tra inemiciloru comuni; însă Ludovicu, fOră prevedere, și 
perdă timpulu și parte din puterea, sea luptânduse con- 
tra crestiniloru. Ellu întreprinse patru espediţiuni în ţârra 
Românscă cu cugetu de a destronă ântăiu, în dâue rânduri 
pre Alessandru Bassarabă, şi apoi în alte due pre Viadu, 
fiiulu şi successoriulu acelluia în domniă; însă și ellu 
avă totu sârtea tată-seu Carolu, fiându însuși bătută de 

Români. 
In România se făcăi domnu Mircea Bassarabă la 1383. 

Ellu fă allessu în circonstanţie grelle, fiându cunoscutu 
din resbelle de mai înainte. Intradeveru, îndată cu a- 
venirea sea, pre tronu s'a desteptatu vechia virtute mi- 
litariă a Româniloru,. şi, prin faptele loru celle distincte, . 

nuthele loru, a începutu a se înscrie în annalile Euro- 
pei. Frate-seu Danu II, predecessoriulu lui îa domniă, 
murisse în luptă cu Sișmanu, imper: atoriulu Româniloru 

şi Bulgariloru de preste Dunăre, pre care lu agiutau 
Turcii. Dar Mircea, după ce sufferă uă învingere în pri-
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ma, bătălii şi reîntregi armata îndată și coprinse tâte 

cetâţile de a drâpta Dunării pînă la marea Negră cu 
Dobrogia; ellu se întitulă «domnu allu Bulgariei și allu 
Româniloru de dincuă şi de dincollo de Dunăre, duce 
allu Făgărașiului și allu Omlașiului, potestatu allu ba- 
natului Severinului, despotu allu Dobrogiei, senioru allu 
Silistriei şi allu totoru cetâţiloru şi locuriloru pînă la 
munții Adrianopolii», 

Mircea, vedându că n'o se pâtă ţin singuru în contra 

crescândei puteri a Turciluru, vră se facă unu trattatu 
cu Sigismundu regele Ungariei, care erâ totu de-uă-dată” 
și imperatoriu allu Germaniei ; dar simțindu că acesta, 

nutresce cugete relle assupra sea, încheiâ la 1489 cu 
Petru, domnulu Moldaviei şi cu Vladislavu, regele Polo-. 
niei unu trattatu defensivu şi offensivu în contra lui Si- - 

gismundu. Intre acestea, Turcii devenindu fârte amme- 
nințători, Mircea făcă altu legămentu defensivu cu des- 

potulu Sârbiei, cu principele Albaniei şi cu allu Bos- 

niei, şi se înarmară cu toţii în contra Sultanului Amu- 
ratu I, innemiculu commune. Ungurii âncă dederă agiu- 

toriu. Bătaia se făcă în câmpulu Mirlei lOngă Margu 
(Morava) ; crestinii fură, învinşi, deşi Miloşiu Cobilovici 

uccise pre Sultanulu. Baiazetu, fiiulu lui Amuratu , co- 
prinse t6tă Moesia. — Abiă se respândisse acâstă tristă 
scire și Sigismundu, supperatu pre Mircea pentru trat- 
tatulu încheiatu cu regele Poloniel, se scullă cu armele 

assupra lui. Cându intrară Ungurii în țârră , Mircea, se 
retrasse dinaintea loru. Ei înaintară pînă la Turnu şi lu 
luară cu assaltu; apoi, credându că au fnitu totu, se 

-înturnară câtre casă, însă cându erau se trecă preste 

muntele Passerea, Românii se aruncară assupra lui Si- 
gismundu şi lu bătură ca pre Carolu şi Ludovicu, de 
unde regele abbi4 scăpă, perdându uă. nenumerată mul- - 
țime dintre ai sei. Cu tOte acestea Mircea vedându-se
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împressuratu şi. de Turci , cari i luasseră tote cetâţile 

de pre rîpa drâptă a Dunării și coprinsesseră Serbia 

pînă la Singidunu (Belligradu) , se induplecâ a încheiă 

cu Sigismundu unu trattatu de appărare commune în 

contra musulmaniloru, la 1395. | 

Sigismundu formâ planulu de a întreprinde uă espe- 

dițiune mare assupra 'Turciloru spre a i da affară din . 

Europa ; ellu ceră agiutoriu de la ponteficele romanu şi 

de la regele Franciei. La 28 Septembre 1396, se eon- 

centrâ, la Nicopole în Moesia uă armată de 60,000 Un- 

guri, Români, Boemi, Germani, Belgi şi Francesi.; din 

contră le sta, ca la 200,000 de Turci. Francesii, ambi- 

țioși, vrându se cullegă ei singuri laurele victoriei, au 

începutu attaculu foră prudințiă cu superba loru încre- 

dere ce le a fostu fatale atâtu de multu în luptele cu 

Anglii și stricară planulu resbellului. Armata crestină a- 

giunse într'atâtu de mare desordine, în câtu cea mai mare 

parte din ea a fostu măcellită de Turci, mulţi au fostu 

prinşi şi pucini cari au scăpatu Sau respânditu în tâte 

pârţiie. Chiaru Sigismundu se vedă nevoitu de a scăpă 

pre uă barcă şi a fugi pre Dunăre în giosu ]a Con- 

stantinopole, de unde trecă în Dalmația şi apoi în Ungaria. 

„Mircea sciă bine că Baiazetu va căută mai ântâiu se 

şi verse foculu assupra ţărrei Românesti, şi de aceea a 

făcutu tâte preparativele de appărare.. Cându Baiazetu 

intră, la 1398, în ţerră, betrânii, femeile și copii. erau as- 

securaţi la munţi, și numai junii, cari erau în stare de a 

purtâ arme, au remasu cu domnulu loru spre a da peptu 

cu Turcii. La, Rovine se făcă uă mare versare de sânge în- 

tre Turci și Români, dar în fine învinseră Românii, și Tur- 

cii fură, nevoiţi a se retrage în Moesia. Mircea, de şi vic- 

tori6sa, totuşi considevându starea, ţerrei, ambiţiunea cea 

miseră a lui Sigismundu şi puterea; cea mare a 'Turciloru, 

determină se încheie unu tractatu câtu se va put mai fa-
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„Yoritoru pentru ţerră, recunoseându supremaţia porței oto- mane. Baiazetu garantisă autonomia, țerrei suptu domnulu 

ei, și pretinse dreptu recunoscință suma de 300 de arginți pre annu. 
„In timpulu de pace Mircea se occupă cu organisaţi- unea ţerrei. Cu ammenuntulu nu putemu sci faptele lui în întru; mai multu se ennoscu celle din aftară, însemnate de străini. La 1402, Baiazetu fiendu bătutu și prinsu de Tamerlanu, cei pâtru fii ai sei veniră la cârtă pentru Occuparea tronului. Musa. fugăritu de irate-seu Solima- nu, se refugi la Mircea, și lu rugâ de agiutoru. Mircea, vrendu se profite de îmbaraţele inemiciloru sei, lu luă suptu scutulu seu și lu trămise în Turcia în frunrea u- nei armate numer6se, commandată de bravulu seu nepotu Danu. După inai multe bătâlie cu sârte diversă, Musa învinse pre Solimanu, și se urcâ pre tronulu Sultaniloru. Acumu Mircea, vEdendu pre amiculu seu imperatoriu 

turcescu, se. credă assecuratu de partea acâsta, Şi în- cheiâ unu nou trattatu cu Vladislavu în contra, lui Sigi- Smunău. Dar Musa nu împărăți multu, şi fă resturnatu de frate-seu Machomede la 1413..În acâstă luptă lua parte și Vladu, unu fiiu naturale allu lui Mircea, care âncă mai înainte făcusse uă rebelliune în contra părin- telui seu, care lu ertasse; ellu fusesse apoi datu de Mir- cea lui Sigismundu în puterea legământului ce se făcusse „mai înainte între ei, Și, născânduse resbellulu turcescu pentuu tronu, fugi din Ungaria, se dusse la Constntino- pole, unde intră în armata imperiale care susțineă pre Machomete 1. Vladu speră că cu agiutorulu lui Macho- mede, fiându învingătoriu, se se facă doinnu îu. loculu iui Mircea. In resbelullu acesta, Mircea s'a purtatu ca unu generalu mare; dar fă nefericitu, căci Musa, fu bă- tatu şi omoritu de frase-seu, Vingătoriulu, furiosu as- supra lui Mircea, coprinse  Giurgiulu la 1416, și lu în-:
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tări cu valluri și cu milițiă turcâscă. Mircea încercă în 

deşertu se respingă pre barbari, şi vădăndu că ţârra a- 
re necessitate de pace după atâtea resbelle, a reînnoitu 
trattatulu de mai înainte cu Turcii. Condiţiunele erau 
destulu de onorabili pentru ţârră; dar acestu passu Mir- 
cea lu făcusse numai constrînsu de înpregiurări grelle; 
suffietulu seu cellu mare nu se împăcă cu acestă umi- 
lință, deși acesta a profitatu ţerrei atunci şi mai cu s6- 
mă de curându conservându-i suveranitatea în întru şi în af- 
fară. De aceea. ellu, la 1418, 6răşi a luatu armele în 

“mână ca se agiute pre Mustată, unu altu fiiu allu lui 
Baiazetu, în contra lui Machomete; însă și de astă dată, 

fă nefexicitu, şi se vădu de nou constrinsn de a jură 

legământulu de mai înainte. După acâstă catastrofă ellu 

mai domni unu annu și muri, la 1419. 
Mircea fă unu omu mare în tote respectele, şi pen- 

tru faptele lui celle mari, lu numimu Mircea cellu mare; 

însă împregiurârile celle grelle, şi mai allessu perfidia lui 

Sigismundu, ru lu lăssară se și închidă ochii muițiamitu. 

Ellu întrodusse multe reforme în administrațiunea ţer- 

rei, organisă uă armată regulată pentru prima Gră în 

ttă Europa, edifică monastirile Codia și Codmâna, mută 

reședința de la Argeşiu la Tirgoviște, şi făcu curtea 

domnâscă, de la Bucuresci, împărţindu-şi timpulu, aşă în 

câtu vâra ședeâ în 'Tirgovişte, şi isrna în Bucuresci. 

ALESSANDRU 1 DOMNULU MOLDAVIEI SI FII SEI 

In Moldavia, după mârtea lui Petru II, urmă în dom- 

niă Stefanu III, care avă multe valluri cu Sigismundu, 

regele Ungariei, și cu Romanu fiiulu xeposatului Petru, 

pînă la, 1397, Atunci Stefanu III, esşindu din vi6ţă lăs- 

să, domnia, fiului seu Petru III. Dar acesta abiă, do- 

mni trei anni, şi fâcă locu lui: Alessandru IL. Ia îm-
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pregiurârile acestea, țârra de giosu se occupasse de Iuga, bărbatu întrepriiidetoriu și cu multă capacitate, care înălță fortereţe pre longă Dunăre și marea NE- grâ, și formă, uă: căllărime ce remase de modellu, însă cădă în mânile lui Mircea, şi fă dussu la Argeșiu. Al- lessandru remase aşa dară singuru domnitoriu în Molda- via, la 1401. Ellu se legă, cu Vladislavu, regele Poloniei, și i dede unu împrumutu de una mie ruble de argintu, pentru care luâ în ipotecă Senatulu, Colomeia şi tâtă Pocuția. Insă Vladislavu lu vîndă lui Sigismundu, înche- | iându cu acesta unu trattatu secretu pentru împărțirea Moldaviei. Alessandru se uni cu Mircea, domnulu Ro- mâniei, însă acesta închise Ochii la 1419. Atunci se în- tOrse 6rări câtre Vladislavu, şi încheiâ cu dînsuln unu trattatu în contra lui Sigismundu. La 1421 murindu-i prima sogiă, Alessandru ' se cununâ cu Ringala sora lui Vladislavu, și la 1423 trămise acestuia într'agiutoriu 400 de căllari moldavi în contra Prussianiloru. La Marien- burgu Românii frecară pre Prussiani, aşa de tare, în câtu fapta acâsta se însemnă îu annalile Poloniloru ca unu zaru essemplu de valință. La 1426, Alessanâru cu 

la Vladislavu, se puse la Brăila și asceptă pre Sigis- mundu se viiă cu armata sea, precumu promisesse, ca se se bată în contra Tureiloru ; însă Sigismundu nu veni. Cu tâte acestea ellu înculpă pre domnulu Moldaviei la regele Poloniei, ca pre unu adversariu alu loru, şi pre- tinse destronarea, lui, Alessandru, Simţindu aceste intri- ge, se uni cu Suidrigillu, ducele Lituaniei, în contra, Po- loniei, la 1430. Vladislavu scullă pre Tătari assupra Li- —tuaniloru și Româniloru. Alessandru luâ, castellele Gali- țiulu şi Camenţia, însă cându erâ se se întârne cu pr6- da a casă, lu împresurară, Tătarii și Polonii, și lu des- polară de tâte. Alessandriu Scăpâ cu mare nevoiă preste 
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Yi 

Dunastru în Moldavia, și după aceea muri de supperare. 

la 1432, 

Alessandru fă unulu dintre cei mai buni domni ai Ro- 

mâniloru, înțelleptu, dreptu, inimosu, amatoriu de sciințe; 
însă avi de vecinu -şi de amicu pre Vladislavu care lu 
vindă lui Sigismuneu. Acâsta și consecințele ei i amă- 
rîră viţa. Sub dînsulu, și de la ellu încuă, istoria Mol- 
daviei începe a fi mai secură şi chronografii îmsemne€gă, 
mai multe fapte ; în afară Moldavia se face cunoscută 
“puteriloru celloru mări. Ellu se occupâ seriosu de or- 

ganisarea și administraţiunea ţerrei; o împărți în d6ue: 

în ţârra de giosu, puindu în fie-care câte unu diregăto- 

riu sub nume de Vornicu. Apoi a întrodussu în ţârră 

Basilicele, unu codice de legi din imperiulu bizantinu. 
Posteritatea i dede numele de Alessandru cellu Bunu. 

Ellu făcă mai multe institute de utilitate publică şi pi6- 

se: făcă sc6le şi uă academiă de sciinţie, edifică mo- 

năstirile de la Bistriţia și Moldavia, d6ue episcopie de 

la Romanu și Rădăuţiu, şi mitropolia de la Suciava. Ca 

se îmmulțiâscă veniturile țerrei şi se accopeie spesele 

necessarie pentru administraţiune, dbschise minerele în 

loculu ce se chiamă și aăstădi Baia, cari adduceau atâtu 

în câtu a pututu împrumută şi pre regele Poloniei. In- 

țellepțiunea şi puterea lui Alessandru a fostu atâtu de 

renumită în câtu Ionnu Paleologulu, imperatoriulu bizan- 

tinu, i a trămissu la 1429, diademă, chlamidă și i a datu 

titlulu de Bdothebe; âră ponteficele romanu întitulă ț6rra 

lui, Regnumu Moldaviae. Suptu dînsulu veniră Armenii 

şi Țiganii în ţârră. Se crede că acestia, suntu unu tribu 

indianu ădussi de Mongolii lui Tamerlan. | 

Dar, din nefericirea Româniloru, amîndoi acesti prin- 

cipi mari ai loru, Mircea şi Alessandru, avură mai mulţi 

fii, atâtu legitimi câtu şi naturali, cari puseră nu numai 

piedecă, desvoltârii țerrelore române, dar âncă le adduş-
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seră și mare reu prin resbellele civili între partitele di- 
feriţioru aspiranţi la, tronu. ă 
„In timpulu acesta, în Transilvania se apprinse uă re- 
voluțiune mare de ţerrani în contra feudalismului care 
agiunsesse nesufferitu, şi abbiă se stinse după mortea 
lui” Sigismundu, la 1437. 

Din Moldavia, mitropolitulu Damianu merse la sino- 
dulu ce se ţină in Florenţa, la 1439, cu scopu de auni 
celle dude biserice, appusenă și resăritenă ; dar, în ț6ură, 
monachulu Teoctistu, produsse uă reacțiune atâtu de mare 
în contra Latiniloru, în câtu Românii arseră tâte cârțile 
scrisse cu littere latine. 

  

XLVI 

NESTABILITATEA TRONURILOR ÎN TER 
RILE ROMANE. — IONNU CORVINU. — 

FINELE EVULUI MEDIU, 

După mortea lui Mircea și apoialui Alessandru cellu 
Bunu se începu luptele celle mari pentru appărarea Eu- 
ropei de fanatismulu Turcilora. Rolulu cellu mare în a- 
ceste resbelle lu are Ungaria, Principatele române, şi mai 
târdiu, Polonia a luatu şi ea, -parte. Impregiurârile aces- 
tea, au făcutu principatela române forte însemnăt6rie ; 
că-ci și Turcii aveau interesu de ale suppune, ca. de aci 
să-şi indrepte operaţiunile loru militarie assupra Europei; 
asseminea și Ungaria aveă, interessu se domnâscă. pînă în 
Dunăre, ca se și facă din acestu rîu unu muru de ap- 
părare în contra furiei Turciloru. De aci dorința loru 
“commune deaatirage în partea, loru aceste -țerri; insă totu 
cu cugetu ca, mai pre urmă se le suppună. Totu din a-
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câstă causă a urmatu uă inconstanţiă fatele pre tronurile 

Principateloru, infiuinţiându la înălțarea or la scoterea 

domniloru în ţerra Românâscă, cându Tnicii, 6ră în Mol- 
davia și Polonii. Cu acâsta s'a datu occasiune boiariloru 
de a întrigâ unii assupra altora, şi assupra domniloru, 
şi de a se vinde cându interesseloru Porţei cându inte- 
resseloru Ungariei şi Poloniei, numai ca se se facă domni. 

Acestă nestabilitate a produssu mare reu: caracterele 
Româniloru s'au flacitu, principii au fostu împiedecaţi de 
a se pute occupă seriosu cu organisaţiunea, ţerriloru din 
întru, de a întări fundamentele stateloru române, şi a 

reţinutu sborulu desvoltârii puterii loru în affară. Cu tote 

acestea domnii au înţellesu' cugetulu puteriloru cu cari 

se federau, și, patriotismulu ne fiendu de totu stinsu în 

inima loru, profitatu de or-ce oceasiune bună ca se sca- 

pe de cursele ce le întindeau atâtu principii crestini câtu 

şi Turcii, aşă în câtu celle due principate n'au agiunsu se 

fiă nici provincie alle Ungariei sau Poloniei, nici nu au 

fostii redusse în passialicuri turcesci. Elle dară, în acelle: 

circonstanţie grelle, cu dreptu se pâte dice, că appărân- 

duși suveranitatea, loru internă totu de-una, şi chiaru 

indepedinţia, de câte ori aveau occasiuni bune, au servitu 

ca unu scutu securitâţii crestiniloru, pre cându Europa 

eră desbinată, isolată, foră puterea idieiloru religi6se de 

mai înainte, şi fâră unu principiu sau unitatea politică 

din timpurile moderne.. 

IONNU CORVINU DE UNNIADE 

Câtra, giumetatea seclului allu XV se află în Ungaria 

unu Românu estraordinariu, Tonumu Corvini, allu căruia 

tată, Voicu, fiiulu lui Şerbanu, căpetasse de la Sigismundu 

pentru meritele sâle castellulu Uuniade, şi cu acâssta 

supranumele de Unniade, la 1409. Prin faptele sele celle
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eroice, lonnu Corvinu se înăiţasse de la militariu com- 
mune pînă la duce supremu. De aci înainte istoria omu- 
lui acestuia face parte din.istoria universale. La 1438, 
Amuratu II purtese cu ostile assupra Singidinului, şi tră- 
-mise pre Magetu pașiă cu altu corpu prin România de 
irrupse în Transilvania. Ionnu Corvinu appărâ Singidu- 
nulu cu multă valinţă; însă în Transilvania Turcii făcură 
mari predăţiuni, şi cându veni în contra loru prefectulu 
țerrei Ionnu Loșonţia, ei se retrasseră ducându cu sine 
la 70,000 de prinși. După aceste îutemplâri, lonnu Cor- 
vinu se numi prefectu allu Transilvaniei și banu allu Seve- 
rinului, și după mortea lui Albertu chiămă la tronulu Unga- 
riei pre Vladislavu II, regele Poloniei la 1440. Turcii 6răşi 
veniră- cu mare putere la Singidunu, însă ei fură trânţi 
de Corvinu la 1441. In cellu-altu annu veni de nou Me- 
getu paşia cu nenumerată mulțime de Turci : în cea d'ân- 
tâiu bătaiă la sântu Imbru, în Transilvania , Corvinu fi 
Dătutu, însă ellu nu perdă inima, ci strînse ste „nu6ă 

“şi frecâ pre Turci atâtu de tare, în câtu tăiă, la 15,000 
şi pre însuși Megetu pașiâ. Sultauulu Amuratu turbata 

„de resbunăre, trămise atunci pre Sabatinu cu 80,000 de 
Turci în Transilvania; însă Corvinu i frânse ŞI pre a- 
cestia la porta de fervu, și i respinse din țerră. După a- 
tâtea, perderi Amuratu se puse se facă apparate gigan- 
tice în contra crestiniloru, dar Corvinu nu i dede timpu. 
Ellu merse cu Vladislavu “prin Moesia, luă, Sardica, şi 
Naissulu, repurtâ mai multe victorie strălucite, și prin- 
se pre Cambeiu pașia, la 1443. Appropiarea, iernei făcă 
se se retragă în Temişiana. - 

La 1444 se făcă pace cu. Turcii pre 10 anni. Insă 
imperatoriulu' bizantinu Ionnu II Paleologulu, principele 

- Epirului Giorgiu Castriotu Schenderbegu, ponteficele ro- 
manu și magnații ce se strînsesseră în adunare generale 
la Segedinu „înduplecară pre Vladistavu -se rumpă pa-
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cea. Regele purcese cu armata din Temișiana prin Moe- 
sia; Corvinu trecă prin România, fâră de nici uă disci- 
plină și supperâ forte pre Vladu, domnulu ţerrei. Amân- 
d6ue corpurile se uniră la Nicopole. Vladu vedându 6s- 
tea, cea mică a Unguriloru, desvatui pre regele de la a- . 

câstă, întreprindere temerariă; însă neputândulu înduple-. 
că, i dede 4000 de căllari români sub conducerea fiiu- 
lui seu Vladu cellu june. Armata, înaintâ pină la Varna. 
Audindu Amuratu, care se află atunci in Asia, le esși 
înainte cu uă putere multu mai mare; bătaia se începă 
la 10 Nouembre 1444, și ţină pînă sâra, ba se continuă, 
și a dâua di; în cea d'ântâiu surrise sortea armeloru 
crestine; dar în a d6ua, deşi Corvinu făcu totu ce pote 
mintea, inima, și braclulu omenescu, fă pentru dînșii fa 
tale. Vladislavu cădă, Corvinu cu Românii fugi preste” 

Dunăre; cându acesta agiunse în România, Vladu, în des- 

perațiunea sea, că nu sciă ce se făcusse fiiulu seu,. lu 

prinse; dar pucinu' dup'aceea, venindu și Vladu cellu Ju-- 
ne, ju lăssâ şi lu petrecă cu ondre pînă la Brasiovu. 

Cându se arătă, Corvinu în Ungaria, afiâ țârra în cea 

mai mare. consternăţiune ; - presinţia lui. însufflă inimă. 

Dar supperatu pre Vladu pentru rușinea păţită, irrupse 

în România, şi puse domnu pre cumnatu-seu Danu. IV. 

La, 1446, Corvinu se allese gubernatoriu alu regatului pînă 

cându va, cresce copillulu Vladislavu IV Postmulu. Vladu 

însă allungâ» pre Danu, şi petrunse cu armele în Tran- 

silvania. Atunci Corvinu se înţellesse cu Stefanu, dom- 

nulu Moldaviei, și apucâ pre Vladu între due armate. 

Acesta cădă în mânile lui Danu, și peri de sabiă. 

«Pentru resbunarea, perderii de la Varna, Corvinu a- 

giutatu de Danu se scullă assupra Turciloru la 4448; 

în câmpulu Mirlei se încinse bătaia cea sângerâsă cu 

„Turcii, care esși tristă pentru crestini. Corvinu cădi în 

mânile lui Georgiu Vucovici despotulu Serbiei, şi şi. re-
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cuperâ libertatea după ce dede ostaticu pre fiiulu, seu ' 
Vladu. e 

In aceste timpuri se turburară locurile şi în Molda- 
via. Stefanu IV fu uccisu de Romanu, şi acesta de Pe- 
tru, care peri la 1449. Atunci se scullă Bogdanu fiiulu 
naturale allu lui Alessandru cellu Bunu, și se făcă domnu, 
Casemir regele Poloniei voi se pună pre tronu pre A- 

„lessandru II, fiiulu lui Elia, şi trămise pre acesta în &r- 
ră în fruntea unei armate, compussă de Poloni, Rusși şi. : 
Români. Bogdanu se retrasse spre Berladu: în giosu, şi 
începi se trattede cu Polonii. Acestia i promiseră a lu 
recunâsce de tutore allu lui Alessandru şi a i lăssâ gu- 
bernulu țerrei pînă cându copillulu va agiunge la matu- 
ritate (că-ci Alessandri erâ numai de 14 anni). Bogdanu 
se învoi, şi Polonii începură a se întârce spre casă. A- 
tunci Bogdanu se repedi iute cu ai sei, și închise pas- 
sulu la satulu Crassina, şi bătă de stinse pre Poloni, 
uccise pre conductori şi uă mulțime de militari. 

Intre acestea, Amuratu II murisse şi pre tronulu sultani- 
loru se urcasse Machomede II care, luându Constantino- 
pole prin assaltulu de la 29 Maiu 1453, puse capttu 
imperiului bizantinu, ce de câtu va timpu se mărgineă 
mâi numai între murii cetâţii. Cu „acâstă coprindere im- 
perulu ottomanu se stabiliă definitivu în Europa. După 
acâsta Machomete trămise la Dunăre uă armat nume- 
r6să, spre a petrunde în întrulu Europei, însă Corvinu 
o. sfărîmă, la, Crussolaţi 1] 1454. In annulu următoriu, 
purcesse însuşi Machomete cu uă armată de 150,000 de 
Turci pre uscatu, și cu unu mare numeru de vase pre 
Dunăre,şi impressură Singidunulu. Corvinu cu pugini cru- 
ciferi, addusși de missionariulu Ionnu Capistranulu, şi cu 
25,000 de militari, attacâ, puterea cea infricoşiată a Tur- 
ciloru, şi o frânse cu totulu, 20,000 de Turci remaseră 
pre câmpulu de bătaiă; 'cei-lalţi. luară fuga în cea mai
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mâte desordine. Eroulu » cestei dille memorabili nu se 
pută bucură multu de suctessele s6le, că-ci dup'â acâsta, 
muri de friguri la Taurunu, 11 Augustu - 1456, plânsu 

„nu numai de Români, de crestini; dar, se dice, că ghiaru 
şi de Machomede, inemiculu seu cellu mai mare. 

FINELE EVULUI MEDIU: SEMNE PRECURSORIE DE UA 0I- 

VILISATIUNE NUOA. 

Am vedutu evulu mediu preparându uă revoluţiune 
politică și uă revoluţiune sociale; prima are se substi- 
tue uă putere centrale totoru puteriloru locali şi care 

va, inălță voinţa “regelui preste capetele senioriloru; a 

d6ua, emancipă servii, înalță burgesia și pune fundamen- 

tele de mărire clasei a treia. | 
Dar popârăle modeme nu se departâdă numai de or- 

ganisaţiunea politică și sociale a evului mediu, ci elle 

au unu altu spiritu, și âncă de acum se arătă în reli- 
giune, în litere, în idei semnele precursdrie de transfor- 
mâri inultu mai considerabili ce suntu curate revoluțuni. 

Unu barone, în armătura sea de Milanu și pre unu 

cursieru de Ispania, etâ nevincibile și nevulnerabile; a- 
cum, pugini cărbuni, silitră şi puci6să, composiţiune des- 
coperită sau recunoscută de unu mionachu, face pre uuti 

bietu ţerranu, sau pre unu facu soldatu se fiă egale, pre 

câmpulu de bătăliă, cu celiu mai avutu senioru'şi cu 

cellu mai valinte căllaru. Puterea, și schimbă loculu; cu- 
getarea asseminea: ea se secularisă. In puterea evului 

mediu, viţa intellectuale circulă numai în cleru; €ccă că 
se desceptă şi între laici. Și precumu clericii se occu- 
pau numai cu ceea ce se ţine de'ceru, laicii se voru 
occupâ numai de ceea ce interess6dă pământulu. Consecința 

acestei simple schimbâri va. fi crearea sciințeloru  fisice,
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naturali și economice, cari și elle voru produce idei 
nude sociali, şi omulu timpuriloru moderne va, începe în 

" fine a face adeverata concistă a pământului, ce e do- 

miniulu seu, și âncă și a consciinței sle, care, pentru 
cei mai mulţi, a fostu lungu timpu sugrumată de greu- 

tatea ignoranței și a superstițiunii.



ISTORIA 

TIMPURILORU MODERNE 

XLVII 

STAREA POLITICA SI IMPARTIRILE GEO- 
GRAFICE ALLE EUROPEI LA GIUMETA- 

| TEA SECLULUI XV. , 

Câtre giumetatea seclului allu XV, Statele crestine 
din Europa, nu mai erau unite între elle prin cugetârile 
religi6se alle evului mediu, dar nici nu agiunsesseră âncă 
a ave ideile ce constituescu unitatea politică a timpuri- 
loru moderne. Elle viețuiau caşi isolate unele de altele. 

Francia, sub Carolu VII; şi puneâ, prin espulsiu- 
nea Angliloru, fundamentale naţionalitâţii s€le; dar ter- 
renulu regale erâ de tote pârțile strimtoratu de domi- 
niele și de influinţia unei feudalitâţi nude, occasionată 
mai multu de usanţa appanagieloru , ce devenisse fu- 
nestă. a 

Anglia, sub unu principe imbecile şi uă regină străină 
coceă în sine şi apprindeâ, resbellulu celloru dâue Rose 

prin ucciderea ducelui de Glocester, capulu partitului 

liberale, care ceres resbellu contra Franciei. 19
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Scoţia erâ teatrulu unei lupte înverșiunate între regi 
şi baroni. Irlandia, deşi suppusă Angliei, eră totu barbară. 

In Ispania erau totu cinciregate. In Castilia, tronulu 
eră forte -debile ; cei mari constringu pre regele I6nnu 
Il de a decapită pre favoritulu seu Alvaro de Luna (1453); 
luptele cruciate contra Mauriloru sunt suspense, și ei se 
ținu bine în Grenada. In Navarra, resbellu civile între 
părinte şi fiu. In Aragonu, Altonsu V Magnanimulu 
(1458) va compromite însuși mărimea, casei sâle înnpăr- 
țindu corânele Aragonului, Sardiniei. Siciliei şi Neapolii, 
ce possedeâ, între frate-seu, I6nnu II, și fiiulu seu, Fer- 
dinandu. Portugalia se dedesse cu totulu la descoperiri de 
a lungulu câsteloru Africei. 

Italia se mai liberasse de supremaţiă germană, dar eră 
înbucățită, într'uă mulţime de State, Alfonsu V de Ara- 
gonu domniă la Neapole de la 1442, şi încercă de a şi în- 
tinde influinția în Italia de susu. Genua, agitată de re- 
voluțiunile sâle perpetue, se da, pre rându, cându Mila- 

- nului, cându Franciei. Lă 1455, ea eră liberă momenta- 
neu: dar, cu căderea Constantinopolii, perdeă Galata, 
Venetia, vrându a se întinde pre continente, și creasse 
de giuru în pregiuru inemici. Unu condottiere, Frances- 
cu Sforza, domniă de currîndu preste Milanu (1447).— 
Pacea se restabilisse în Biserică cu abdicarea lui Felice 
V (1449). Ponteficele Nicola V, principe litteratu, îm- 
brăgișiă pre înveţiaţii cari fugeau de ia, Constantinopole; 
dar pontificatulu perdusse multu din autoritatea, şi pres- 
tigiulu de mai înainte. In Toscana, Cosma, fiiulu banchie- 
rului Ionnu de Medici, adormiă pre Florentini incântân- 
du-i cu înflorirea arţiloru şi poesiei. 

Ancă alți d6ue-deci de principi mai domniau. în Ro- 
maniola și în Lombardia, şi uă civilisațiune briliante, 
dar corruptă, se întinsesse preste tâtă Italia. 

La mâdiă-n6pte, uniunea formată la Calmaru de la
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1397, între Dania și Suedia, se stricasse. Suedii şi alle- 
sesseră unu principe din sînulu loru, pre Carolu VIII 
Canutsone (1448), şi acâstă allegere fă pentru amând6ue 
poprăle originea unui resbellu secularu. In acâstă lup- 

tă, Dania, unită cu Norvegia, erâ preponderante, posse- 

dându atiinci Iutlanda, insulele danese (Tionia, Seelandu, 
etc.), Scimia, Alland şi Orcadele. Suedia ave numai 
Finlanda. a 

Russia se află sub jugulu Tătariloru Ordei de Auru, 
republica Novogorodului o despărţiă de Baltica, şi Po- 
lonia i îs:chideâ Europa. Discordiele o fremântau, și Va- 

sili III fi: resturnatu pentru unu timpu de usm'patoriulu 
Dimitri. 

In Prussla şi în Livonia, ordinea teutonică, învinsă 
de Polon: (perdându Pomerellia, 1435), scuturată de in- 
surecţiunza oppideloru şi a nobilitâţii din provincie, eră 

cu totulu în decadinţiă. - i 
Polonia, mărită (1445), prin uniunea cu Lituania, ţi- 

neă primulu rangu între Statele slave. 
Germania, lângediă de usurpârile aristocrației feudali. 

Nimeni nu mai voiă se porte titluin de imperatoriu,. care 
agiunsesse derisoriu. Fredericu III, archiducele Austriei, 

se allessesse de la 1439. In locu de a seuni în contra 
Turciloru cu eroiculu appărătoriu ailu Ungariei, lonnu 

Corvinu de Unniade, și cu Românii, ellu reţineă pre Ju- 

nele rege allu acestei ţerri, Ladislas VI, și lu lăssă nu- 

mai de nevoia la 1452. | 
Boemia nu se indreptasse âncă din înfricoşiatulu res- 

bellu allu Hussiţiloru. 
Turcii, domni preste Constantinopole (1453), dominau 

„spre mâdiă-n6pte şi la appusu pînă preste Serbia şi Al- 

bania. Totu imperiulu grecu cădusse în potestatea, loru. 

In deșertu naţiunile se strîngeau, şi se uniau între elle 

la Lodi 1454; totu aşa, făcă și marele duce allu Apu-
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sului (ducele de Burgundia), care jurasse sei bată. Co- 

prinderile loru aveau se fiă definitive. 

Europa, întradevâru, nu mai puteâ a se concentră, 

ca în seclulu aliu XI, într'uă mare cugetare religi6să, 

şi nu erâ âncă în stare de a. se întruni pentru uă mare 

cugetare. politiă. 

IMPARTIRI GEOGRAFICE 

Europa Orientale. 1. Imperiulu Ottomanu. — Paleolo- 

gilou le mai remăsesse numai uă parte din Morea (Spar- 
ta și Achaia), şi ducatulu Atenei. Imperiulu Ottomanu se 
întindeâ în Asia pînă la Tauru, în Europa de la Adria- 
tica pînă la marea Negră, şi de la Aarchipelagu pînă la 

“Dunăre; miculu principatu allu Epirului cu capitala Croia, 
conservâ âncă independința, prin bravura lui Scanderbegu. 

II. Statele greco-slave, române și maghiare. — "Turcii 

fusesseră reţinuţi în valea Dunării de şsse State cres- 
tine, dintre cari, trei erau spre mâdră-nâpte de acestu 

rîu, şi trei spre mâdă-di: 10 Bulgaria între Balcani şi 
Dunăre (capitale, Nicopole) ; 20 regatulu Serbiei (capi- 

tale, Semendria), eră mai cași. coprinsă; 30 regatulu 
Bosnei (capitale Bosna-serai), tributariă Turciloru; : 40 
principatulu Moldavei, între Carpaţi și Dunastru (capi- 

+ tale, Zasşi), independinte; 50 principatulu- României, măr- 
ginitu la mâgiă-n6pte cu Carpaţii, şi la mâdă-di cu Du- 
nărea (capitale Bucuresci), tributariă Turciloru; însă a- 
vându tote attributele suveranităţii şi semnele indepen- 
dinţei ; 6% regatulu Ungariei cu Transilvania, între Sava 
și Dunăre spre m6dă-di, Carpaţii la resăritu și la m6- 
Qă-nâpte, (capitale Buda). 

III. Polonia. — Polotzku și Smolenscu erau confinii “ 
sei de câtre Russia. La appusu; perdusse Silesia, şi nu
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mai possedă într'unu modu directu capitala sea Varso- 
via, ce făceă parte din ducatulu Massoviei. 

IV. Ordinea teutonică (capitale Koenigsberg) fusesse 
nevoită a cede Poloniei Samogiţia (capitale Rosstena) 3 
Sudavia, la marginile Niemenului, și Cujavia, la alle Vis- 
tulei , precumu şi uă parte din Pomerellia. Livonia și 
Prussia erau separate, celle due limbe distincte alle or- 

dinii se isolară una de alta. Sa 

V. Rusia.— Marele ducatu allu Moscoviei eră coprinsu în 

provincia actuale a Moscăi. Principatulu de Blasan o mărgi- 

neâila m6qă-qi deassupra rîuleţului Oka; Tveru și republi- 

cele Novogorodului şi Rascovului la medă-n6pte, prin- 

cipatele de Vereia şi de Mojaiscu la appusu, și Mongolii 

la resăritu. Dar chanatulu Cetei de Auru -se desmembră, 

şi lângediă. - | 

VI. Statele scandinavice. Dorfinii despărțiau regatulu 

Suediei de regatele Norvegiei și Daniei, 

Europa appusenă.. 1. Insulele Britanice—Regatulu 

Angliei se întindeă de la Mâneca (Manche) pină la 

Ted; coprindeâ țârra Galliloru, apoi Irlanda, în Francia, 

numâi Calais, şi în fine insulele anglo-normane de Ier- 

sey, Guernesey și Aurigny. Scoţia la mâgă-nâpte de, 

Tweed, erâ independinte. 

TI. Francia. —Ș6sse case de sânge regale mai essis- 

tau âncă: 10 a Burgundiei care ave, pre lângă duca- 

tulu şi comitatulu cu acestu nume, şi alte comitate . 

apoi mai mai possedeâ affară din Francia cea mai mare 

parte. din Țerrile de giosu; 2% a Bretaniei, dâmnă mai 

preste tâtă insula armoricană; 3* cea de Anjou, care 

pretindeâ tronulu Neapolii; ea possedeâ în Francia du- 

catulu de Anjou și alte comitate împreună cu Provenga 

şi ducatulu Lotaringiei (Lorraine); 40 cea de Bourbon, 

care possedeă mai totu centrulu regatului şi alte ducate 

mai mici şi comitate; 50 cea de Aurelianu (Orl€ns), care,
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affară de dueatulu cu acestu. nume, aveă şi alte comitate, 

baronie; 60 în fine, ducatulu de Alengon. Pre suptu a- 

“ceste case putinţi de origine regale mai erau şi altele 

destulu de însemnătâse. Dominiulu regale coprindeâ Nor- 
mandia, Insula de Francia, uă parte din Picardia, Campa- 
nia, Berry, Touraine, Poitoy, Aunis, 'Saintonge, Guianna, 

Langhedoculu, Delfiinatulu și Comitatalu de Lyon. 

III. Germania—Celle şâpte ellectorate occupau pri- 
mulu rangu. Mai ântâiu celle trei epitcopate eclesiastice: 

"10 allu Treverii, 2% alu Mogunţei, 3% allu Coloniei. Apoi 

celle patru electorate laice; 10 Palatinatul Renului;, 20 

margraviatulu de Brandemburgu;, 30 regatulu Boemiei; 
4” ducatulu Sassoniei. Pre suptu elle mai erau uă mul- 
ține de case princiarie, de episcopate suverane, şi de 
cetâţi libere. In rândulu primariu allu caseloru princiarie 
erâ, a Austriei, împărţită în trei ramuri: 10 ramura A- 

ustriei care, pre lângă archiducatulu cu acestu nume, 
possedeă în acestu momentu corâna Ungariei, a Boemiei 
cu celle trei annesse alle sâle, Moravia, Silesia, şi Lu- 

sagiulu; 20 ramura Tirolului, care aveă Tirolulu, langra- 
viatulu Alsaciului de susu și domeniele casei de Hab- 
sburgu, risipite în Suabia; 3% a Carintiei, care aveâ Ca- 
rintia, Stiria, Carniola, şi purtă în acestu momentu co- 
râna imperiale. 

Cețle l-alte case putinți erâ, “cea de Flohenzollern în 
Brandeburgu , de Misnia în Sassonia, de Hesse în do- 
minivlu cu acestu nume, de Wittelsbach în Bavaria şi 
în Platinatu, de Baden în lungulu Renului ete. 

Liga anseatică, totu prosperă, şi oppidele ei »rincipali, 
Brema Hamburgu şi Lubecu înfloriau prin commerciulu 
şi puterea ei martimă. ” IE 

IV Ispania.—Spre meqă-di, regatulu Grenadei , la mar- 
ginea Senilului. Statele crestine erau: la, medă-di spre 
appusu,. Portugalia (capitale Lisabonna), care aveâ âncă
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de atunci limiţii ei de astă-di, Minho, Guadiana şi Oceanulu. 
Mai possedă Asorele, Madera, Ceuta, şi mai multe punte 
de alungulu câsteloru occidentali, alle Africei; 2% în cen- 
îmu, fortele regatu allu Castiliei : Toleda erâ âncă ca- 
pitala sea; la mâdiă-n6pte spre resăritu, regatulu Arago- 
nului, despărțite de Castilia prin munţii iberici, şi care 
domină preste bassinulu occidentale allu Mediterranei, 

unde possedeâ Balea:ele, Sardinia, Sicilia şi regatulu 
Neapolii; 40 la mâdiă-n6pte, regatulu Navarre. 

V. Ialia.—La, msgiă-nopte: 10 republica Veneţiei. Pre 
lângă insulele Chiozza şi Rialto, etc., ea mai possedeâ, pr6 
continente, totu litoralulu ce se întinde de la Adda şi de la 
Padu pînă la Alpii iuliani. Veneţianii aveau âncă Istria, Dal- 
maţia, uă parte din Morea, Negropontele în Archipelagu, şi 

Candia; 20 ducatulu Milanului, care da la appusu de. Mont- 
ferratu și de Savoia, la mdă-npte de Elveţia, la resăritu 
de possessiunile centinentali alle Veneţiei ; 39 Genua mai . 
aveâ Corsica, Famagustu în Chipru, Chiu, Lesbu şi Caffa, 
în mavea Nâgră; 40 Savoia, care accoperiă celle due 
versante alle Alpiloru, de la Seguna (Araris lat.) pînă la 
Sesia ; 5 ducatulu de Monfferratu (capitale Casal) ; 60 

ducatulu Mantue, în familia de Gonzagu; 70 ducatulu 
Modenei în casa de Este. o 

In centru: 10 și 20 republicele celle mici Laca și Sien- 
nd 30 a, Florenței, dâmnă preste Pisa; 40 Statele Bise- 
pices cu numerdsele seniorie din Romaniola. 

Regatului Neapoli coprindeâ şesse provincie : Abbruzzi 

şi Capitanatulu la medă-nâpte, Terra d: Lavoro şi Pullia 
în centru, Basilicata şi Calabria la mâqiă-di ; Sicilia se 
ţines, de acestu regatu, 

n
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XLVIII 

FRANCIA 

STAREA Fi INTERNA.—ILUDOVICU XI.—CAROLU TEMEBARIU- 
LU.—CAROLU VIII 

„Francia făcusse progresse mari în desvoltarea autori- 
tâţii regali. Uniunea tronului cu poporulu ţinusse câtu 
şi necessitatea, ce o provocasse, și regalitatea, uitându pre 
acei cari o agiutasseră, voi se deviiă absolută. Statele ge- 
nerali nui puseră piedeci seriâse, deşi, cu occasinea, nefe- 
riciriloru și rușiniloru resbellului cu Anglii, voiră se ia 
în mânile loru administraţiunea, interessiloru celloru mai 
mari alle ţerrii; elle însă şi perdură îndată puterea er- 
rumpându de uă dată cu pre multu tumultu și violinţă. 
De aci înainte rare ori voru fi convocate şi mai totu- 
deuna au se se arateplecate, Afară de acâsta, totu ce în 
diferite epoche addusesse grigi și temeri tronului, ca feu- 
dalitatea și communile, nobilimea și clerulu, parlamen- 
tulu, universitatea, erau dacă nu sfărimate, dar cu pu- 
cină vi6ță. Uă bună parte dintre seniorii cei mari des- 
părusse, și restulu va căd€ sub Ludovicu XI şi sub Fran- 
ciscu |. Regele aveâ în mâna, sea totu guvernulu ţerrei 
Așa dară, pre cându Anglia, se organisă spre a agiunge 
de a realisă scopulu cellu mai nobile, iibertatea, politică, 
Francia se organisă spre a deveni uă monarchiă, forte şi 
mare unde regele are se fiiă ridicatu preste toți, preste 
legi chiaru, și se dictede după placu. Se puteă dară pre- 
vede âncă de atunci că sentimentulu cellu viu allu unia 
are se flă libertatea, și all. cellei l-alte egalitatea. | 

Atare erâ situaţiunea internă a Franciei cându Ludo- 
vicu XI, tiranu cumplitu, aveni la tronu in 1461; pres-
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te dînsulu plană greulu prepusu de unu ommoru, şi ellu 
eră turmentatu de remușcâri că a scurtatu dillele parin- 

telui seu inspirândui temerile celle mai crudeli. 
Pucinu dup'acea, mesurile ce luâ, spre a întâri tronulu 

şi a umili feudalitatea, determinară pre mulți din cei mari 
ai regatului de a formă în contra lui uă assogiațiune, 
numită Liga binelui publicu ; capii erau Carolu, fratele 

regelui, şi comitele de Charolais, ducele ereditariu allu 

Burgundiei, şi cu ei se uniră cea mai mare parte din: 

brincipii de sânge, precumu şi ducele Bretaniei şi uă 

mulţime din părtinitorii regelui reposatu, ca Dunois, d'Ar- 

magnac, şi mulţi alţii, aşa în câtu Liga se compuneă 

din cinci cente de principi şi seniori. 

Ludovicu XI împrăstiă cu abilitate periclele adunate 

assupră-i de imprudinţa sea. Totulu eră se desbine pre 

inemici. Mai întâiu se aruncâ assupra ducelui de Bour- 

bon spre mâdiă-di, apoi curse în partea de susu contra 

comitelui de Charolais, care ammenință Parisulu. După 

ce a fostu mai multu învinsu de acesta întruă luptă 

lângă Montihâry, ellu lucrâ de a desface liga offerindu. 

pensiuni, funcțiuni, dominie acestoru seniori nesăţioşi: 

Prin d6ue trattate (1465), ellu le dede totu ce vrură. 

Câtu despre binele publicu nimeni nu disse nimicu. Dar 

ellu nu respectă întru nimicu acelle legâminte. In'gene- 

re, acestu monarchu nu puti obține mai nici: uă'dată ni- 

micu cu puterea armeloru ; luii eşsiă mai bine prin in” 

trigi și amăgindu cu promissiuni: De aceea fugiă de res” 

„ bellu, fundându. speranțele sâle, atâtu pre neprevederea 

inemiciloru sei, câtu şi pre propria sea, astuțiă. 

Ludovicu XI, voindu se răpâscă: fratelui seu Norman- 

dia.:care -erâ, de. mare: importanță, occupă pre Carolu Te- 

merariulu, care se făcusse duce de: Burgundia..la 1467, 

prin resculâzri urdite: de ellu la: Liege şi Gandu :şi trasse 

în: parte sea; mai mulţi duci: şi comiţi ; apoi puse Statele:
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generali de dechiărară că fratele regelui se se mulțiă- 
mescă cu unu venitu în bani în locu de appanagiu. 

Carolu Temerariulu ameninţiă atunci, nu numai de a 
rescullă tâtă feudalitatea în contră-i, ci âncă de a chiămă 
şi pre Eduardu IV, regele Angliei. Speriatu, Ludovicu XI, 
se dusse ca. se negoțiede în persână cu Carolu la Pe- 
ronna. Atunci erupse la Liâge uă revoltă , urdită de 
ellu, și despre care uitasse se dea alte ordini. Carolu, 
întărritatu forte, lu aruncă în carcere, şi regele, ca; se 
scape, promise de a da fratelui seu Campania, şi de a însoci 
pre ducele contra celloru resculați, cari se băteau stri- 
gându vivat regele. | 

Trattatulu acesta fă pentra Ludovicu XI ultima sea 
greștilă ; 6ră pentru ducele de Burgundia, fă începutulu 
visuriloru şi întreprinderiloru impossibili. Intr'adeveru, 
Ludovicu făcă pre frate-seu Carolu se accepte Guianna 
în loculu Campaniei; apoi intimidâ pre unii seniori prin 
energiă şi mesuri aspre, și trămise armată în Anglia în 
agiutoriulu inemiciloru lui Eduardu IV, cumnatulu lui 
Carolu Temerarariulu, spre a lu resturnă. Securu atunci 
că a isolatu pre ducele Burgundiei, pre de uă parte, 
strinsă armată multă, ră pre de alta, convocă uă adu- 
nanțiă de notabili, care rupse trattatulu de la, Peronna. 

Mânia Temerariului, allinată unu momentu printrunu 
armistițiu, agiunse la culme cându audi despre mârtea, 
ducelui de Guianna, fratele regelui, în care tâtă feudali- 
tatea, şi -pusesse speranțele ei. Circulau. vorbe de în- 
veninarea: Temerariulu accusă de fagiă pre Ludovicu XI 
şi intră în Francia, jurându de a trece totu prin focu 
şi sabiă; dar poporaţiunile oppideloru desperate i resis- 
tetteră cu armele, și Carolu se vedu nevoitu de a se lăs- 
sâ de .resbellu și încheiâ, pace. 

De la 1472, tâtă attenţiunea, ducelui de Burgundia fă 
întârsă către Germania, Lotaringia, și Elveţia. Ellu con-
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cepusse unu proiectu mare de a uni celle due Burgun- 

die cu possessiunile s6le din Ţervile de giosu, luându 
ţerrile intermediarie. Pusesse degia mâna pre unele din 
elle, atâtu prin bani, câtu şi prin arme. ] mai remăsesse 
de a coprinde Provenga și Elveţia spre s restaur& Lota- 
ringia, cea vechiă, sub nume de Gallia-Belgică. Ellu ce- 
russe de la Frederichu III -titlulu de rege. Ludovicu XI, 

prin activitate și bani, sfărimă aceste proiecte ammenin- 
țiătârie. Archiducele restitui lui Carolu cei optu-deci de 
mii de fiorini, prețiulu rescumpărârii Alsagiului; agintele 

lui Carolu în Alsacu este prinsu şi decapitatu. Elveţianii, 
pre carii supperasse, batu pre Burgundi la Hericourt. 

Totu atunci Carolu fă respinsu în personă la Neuss, 
voindu se susţiiă pre episeopulu Coloniei contra papălui 

şi imperatoriului, și Eduardu IV, care venisse în Francia 
chiămatu de ellu, ne afflându agiutoriefe promise, încheiâ, 
trattatulu de la Pecquingny cu Ludovicu XI, care i 
dede bani şi lu trămise în insula sea (1475). 

Ducele de Burgundia încheiâ unu armistițiu cu regele 
Franciei, spre a fi liberu de a termină affacerile sâle cu 

Germania şi cu Elveţia. Ellu coprinse Lotaringia ; dar 

remâneau Elveţianii: i attacâ nebunesce, și fă bătutu la 
Granson, și după trei luni, la Morat. Apoi, resculându- 
se Lotaringia, ellu fă uccisu sub murii cetâţii Nancy 

(1477. 
Pre cându cea mai mare casă feudale se surpă, Ludovicu 

XI, care nu perdes de locu dimpulu favoritoriu, ruină 

pre cei-l-alți. Toţi aceşti seniori erau culpoși sau de 

conspirâri, sau de crime mari. Dar și ellu nu aveă mai 

puginu scrupulu, căci, spre a ajunge lu puterea absolută, 
recurse. la, crime şi sprejure. Patru mii, cumu dicu scrip- 

torii contimpurani, fură ommoriți, cei mai mulți fură es-, 

secutaţi, f6ră nici uă formă de judecată, ci numai din 

ordinea, regelui. Regele fundă puterea, sea prin terrore
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şi deprinse pre toţi, nobili şi poporu, a se suppune fâră 

a murmurâ, 

Câtu despre possessiunile lui “Carolu Temarariulu, cea 
mai mare parte din elle trecură la casa Austriei. Din 

causa, lipsei de lealtate a regelui Franciei, Maria, ere- 
ditaria Burgundiei, luâ de bărbatu pre archiducele Mas- 

similianu; de aci esşi monstrudsa putere a lui Carolu V, 

care fă causa lupteloru celloru lungi şi sângerâse între 
Francia şi Austria. Acâstă luptă începă sub Ludovicu 

XI prin bătălia, de la Guenegate, perdută de Francesi. 

Ludovicu putu totuşi a încorporă definitivu cu dominiulu 
regale Burgundia şi Picardia, şi constrînse pre archidu- 

cele a i cede condiționalmente unele comitate. Possesi- 
unile senioriloru ommorîți și morţi trecură la tronu, şi 

feudalitatea, şi perdi puterea ei cea mare. 
" Ludovicu se occupâ și cu reforme în întru: stabili pos- 
tele, inamovibilitatea magistraturei, încoragiâ industria 

minereloru și fundâ primele manufacture de setă. Ellu 
încuragiă și pre învețiaţi, fundâ Universitâţi şi îmbră- 
cişiă, imprimeria, etc. 

Acestu monarchu, frementatu de celle mai ardiătârie 
remușcâri, muri la 1483, după ce a dessecatu tâte sor- 
giințele arții și alle superstițiunii spre a şi mai prelun- 
gi vi6ţia. 

Successoriulu seu fă Carolu VIII, unu copila de trei- 

spre-dece anni, debile de corpu şi de spiritu; ellu re- 
mase sub tutella sorei s€le Anna de Beaujeu, care aveă 

cualitâțile tatăseu foră a, ave crudimea lui. Ea, scit se 

țiiă în frâu pre nobili, cari voiau se facă uă reacțiune 
contra politicei lui Lupovicu XI; apoi fă susținută, şi de 
statele generali, mai cu s6mă de deputaţii classei me- 
gine. Ea bătă și prinse pre ducele de Aurelianu, care 

se unisse cu archiducele Massimilianu şi cu du- 
cele”: Bretaniei: spre a o resturnă. Acâstă apucare de
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arme a nobilimii s'a numitu Resbellulu mebuniloru' Ea 

incorporă ducatulu Bretaniei cu Francia, dându de sociă lui 

Carolu VIII pre eredea acestui putinte ducatu. Din 

nefericire , regele, dechiăratu maiorânu, se emancipă 

de tutella surorei sâle. Ellu visâ aventure mari şi espe- 

dițiuni depărtate, și, ca se le pâtă essecută, încheiă trei 

trattate nefavoritâre, cu-Enrichu VII, regele Angliei, cu 

regele Aragonului şi cu Massimilianu: cu primulu, se le- 

gă a i continuă pensiunea, dată de tată-seu lui Eduardu 

IV, şi celloru I-alţi doi le lăssâ locurile ce le luasse Lu- 

dovicu XI de la dînşii. 

  

XLIX 

ANGLIA. 

SITUATIUNEA INTERNA SI RESBELLULU CELLORU DOUE ROSE. 

Anglia, întrecusse tâtă Europa cu instituţiunile ei poli- 

tice.  Parlamentulu şi juratulu da Angliloru votulu im- 

positelorn şi judecata prin cetățeni, uă garanțiă duplă 

a libertăţii, politice și civile. Communile se uniau cu n0- 

bilimea contra tronului. 

In perida resbellului centinnale, Anglia agiunsesse 

treptatu la, acellu regime parlamentaru care este forma 

organică a 'libertâţii. Garanţiele naţionali alle constitu- 

ţiunii angie, la, giumetatea *seclului XV, se potu redu- 

ce la numerulu:de cinci; 1 Dreptulu de a votă impo - 

sitele,atoră, ca regele se potă stringe vre unu impositu 

ce n'ar fi votatu; 20 Dreptulu parlamentului de a re- 

gulă successiunea la tronu şi regenţia; 30 Dreptulu 

de a cere îndreptarea vre unei urmâri relle a guver-
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nului înainte de a, votă impositele; 40% Necessitatea 
concursului ambeloru Camere spre a schimbă legea ; 
5” Dreptulu deputațiloru camerei communiloru de a ac- 
cusâ. pre funcționarii regali. Celle d6ue garanţie individuali 
erau: 10 Nimeni nu va fi: arestatu ci numai în virtu- 
tea unui mandatu allu magistratului; 2. Nimeni nu va 
fi judecatu ci numai de parii sei, doispre-dece juraţi, ju- 
decându în ședință publică în comitatulu unde delictulu 
se va fi commisu şi pronunţându fâră appelu. 

Dar mai presusu de aceste garanție caută se puneniu 
Spiritulu naţionale, că-ci celle mai bune instituţiuni nu 
sunt nimicu dacă moralile publice nu le susţinu şi nu 
Je appără. Aristocraţia anglă, în urma uniunii seculare 
a celloru mari cu poporulu, erâ animată de spiritulu i- 
berale ce avusesse în lupta contra regalitâţii, spiritu ce, 
în genert, a conservatu. 

Dar unu resbellu civile de trei-deci de anni stricâ 
tote aceste condițiuni de fericire alle unui poporu , şi 
deschise tronului callea absolutismului. Acesta este res- 
bellulu celloru Due Rose, causatu de rivalitatea case- 
loru de Iorcu (rosa albă), şi de Lancasteru (rosa-roșiă), 

Casa de Lancasteru, urcându-se pre tronu prin usur- 
parea lui Enrichu IV, dedesse Angliei pre gloriosulu 
Enrichu YV, însă după ellu venisse fiaculu şi imbecilulu 
Enrichu VI. Suptu acesta Anglia perdă Francia. Mîn- 
dia naționale a Angliloru se simți umilită de învinge- 
rile cepăţiră. Ei fură indignaţi mai allessu cându se în- 
cheiâ, armistiţiulu de la 1444, și cându se cunună re- 
gele cu Mărghereta de Anjou, care, ca principâssă fran- 
cese, deveni obiectulu aversiunii loru; Ricardu , ducele 
de Iorcu, credă că a venitu momentalu de a, pune îna- 
inte drepturile sâle pentru tronu, ce erau într'adevâru 
mai mari de câtu alle familiei Lancasteru , considerate, 
nu din puntulu de vedere allu voinței naţionali, espres-
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să prin parlamentu, ci dintr'allu sângelui : ellu descin- 

deâ numai dintr'allu treilea fiiu allu lui Eduardu III, 
pre cându familia de lorcu descindeâ de uă dată din- 

tallu doilea, în liniă femeiască, și dintr'allu patrulea, în 
cea bărbătescă. Prin îndemnulu lui, adunanţia communi- 

niloru accusâ pre ministrulu favoritu, ducele de Suftolk, 
care erâ forte nepoporariu şi assupra câruia plană uă 
mulțime de prepuse antinaționali. Curtea .midilocindu . 
scăparea condemnatului, acesta fi agiunsu de unu vasu 
anglu; Gmenii nâvii puseră mâna pre ellu, lu judeca- 

ră și lu decapitară în midiloculu mârii (1450). Totu . 
în acellu timpu, unu Irlandesu, I6nnu Cade, rescul- 

JA comitatulu de Kentu, strînse împregiuru-i pînă la 

şâi-deci de mii de Gmeni, şi fă câte-va dille domnu 
preste Londra; dar predâţiunile loru şi apoi amnesti: 

ce publică, regele împrăștiară pre rescullaţi. Cade fă es- 

secutatu (1450). Se credă că ellu ar fi fostu unu aginte 

allu ducelui de lorcu, ” 

Regele cădându infirmu dintr'uă apprindere a morbu- 

lui de care sufferiă, Ricardu intrâ în fruntea unei ar- 

mate în Londra și fă numitu de parlamentu Protectoriu 

(1454). Regele făcânduse bine, i luâ puterea din mână. 

Atunci ellu apucă, armele de fagiă, agiutatu de aristocra- 

ţia cea mare, mai allesu de acellu Warwick, supranu- 

mitu făcătoriulu de regi „ care eră atâtu de avutu în 

câtu nutriâ în tâte dillele trei-deci de mii de 6meni pre. 

proprietâţile sâle. Vingătoriu la sântu-Albans (1455), 

prima bătăliă a acestui resbellu, şi prindendu pre re- 

gele, Ricardu obţină de nou de Ia lordi titlulu de Pro- 

tectoriu. Desbrăcatu 6răși de câtre regele de acestu ti- 

tiu, ellu reapucă armele, şi repurtă uă a dâuă victoriă 

la Northampton (1460), şi ceră se fiă. prochiâmatu de 

parlamentu erede legitimu allu tronului după mortea 

lui Enrichu VI. Dar Marghereta esşi din Londra Și pro-
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testâ în numele fiiului seu, apoi susținută de agiut6- 
riele ce i dede Scoţia, pentru cari i cesse comitatulu de 

Berwick, ea puse mâna pre arme. Ricardu fă bătutu şi 

uccisu la Wakefield : Margheretta espuse pre murii ce- 
tâţii Iorcu capulu lui ornatu în derisiune cu uă cor6nă 
de chârtiă (1460). Cellu mai june din fiii lui, comitele 
de Rutland, în etate abbiă de optu-spre-dece anni fă în- 
junghiatu în urma victoriei. De atunci, măcellulu celloru 
prinși, proscrierea celloru învinși, confiscarea averiloru 

loru, deveniră uă regulă, de purtare pentru ambele partite. 
Ricardu de Iorcu fă resbunatu de fiiulu seu cellu mai 

mare, care fă prochiămatu rege în Londra sub numele 
de Eduardu IV. Lancasterianii, vingători în a d6ua bă- 

tăliă la sântu-Albans, pățiră chiaru într'acellași annu, la 
Towton (la mâqă-di spre resăritu de Iorcu), uă înfrângere 
sângerâsă (1461). Margheretta se refugi în Scoţia şi de 

aci în Francia ; Ludovicu XI o agiută cu due mii de sol- 
daţi, după ce ea ipromise că va restitui cetatea Calais 

Franciei ; dar bătălia de le Hexbham nimici aceste spe- 

ranțe (1463). Ea se reînturnâ în Francia, pre cându En- 
richu VI, prinsu pentru a treia Gră, fă închisu în Tur- 
nulu Londrei, unde stete șâpte anni. 

Abbiă se făcusse rege Eduardu- IV, şi luându de so- 
qiă pre Elisabeta Woodvile, nemulțiămi pre frate-seu, 
ducele de Clarenga, şi pre Warwick, cari făcură causă 

» commune. Warwick desbărcâ în Anglia, după ce se îm- 
păcasse cu Margheretta la curtea lui Ludovicu XI, unde 
se refugisseră. Eduardu, delăssatu de ai sei la Nottin- 
gham (1470), fugi în Țerrile-de-giosu, la cumnatu-seu, 
Carolu Temerariulu, precându parlamentulu, pururea Sup- 
pusu voinței cellui mai tare, restabiliă pre Enrichu VI. 

Triumfulu Lancastrianiloru ţină puginu. Violințele loru 
produsseră  nemulțiămiri.  Eduardu appără 6răşi în 
fruntea unei mari armate ce-i dede Temerariulu. War-
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wick fă bătutu. la Barnet, din causa defecţiunii ducelui 
de Ciarenca ; Margheretta, nu fă mai fericită la Tewkes- 
bury (1471). Acâstă ultimă victoriă avă resultate decisive. 
Principele Calliloru fiându înjunghiatu, Enrichu VI mor- 

tu, Margheretta încarcerată, partinitorii Rosei roşie ucci- 

şi sau. proscerisși, Eduard IV remase fâră nici uă temere 
domnu allu tronului. Ellu și însemnâ domnia prin espe- 
diţiunea sea în Francia, după care urmă pacea de la Pec- 

quigny (1475), şi prin processulu frate-seu Clarenca, pre 
care lu condemnâ la mârte (1478). La 1483 muri și ellu, 
victimă a desfrânâriloru sâle. Ricardu de Iorcu, ducele 
de Clocester, fratele lui Eduardu IV, unu monstru de 
ipocrisia şi de crudelitate, profită de jnneția lui Eduardu 
V, spre a i răpi tronulu; dup'aceea lu sugrumâ, una cu 
frate-seu celiu mai june, în Turnulu Londrei. 

Acâstă usurpare desconcertă pre Iorchisti; Buclkin- 
gham, unulu din complicii lui, malcontentu pentru că ia 

refusatu uă favâre, €ră nu revoltatu de crudelitatea sel- 

batecă a lui, se resculă și chiămă pre Gallulu Enrichu 
Tudoru, comitele de Richmond, ultimulu descendinte, în 
liniă femeescă, din familia de Lancaster. Enrichu, strîn- 

se în Britania dâue mii de Gmeni, desbarcă în țrra Gal- 
liloru şi învinse pre Ricardu III la Bosworth. Usurpa- 
toriulu, cu tâte că făcăi minuni de vallintă, peri în luptă 

(1485). 
Enrichu VII fă atunci recunuscutu rege allu Angliei, 

şi uni celle due rose, luându de sogiă pre ereditaria de 
Iorcu, Elisabeta, fiia lui Eduardu IV. Cu dînsulu începe 
d 'nastia Tudoriloru, care domni unu centu optu-spre-dece 
anni, pină la avenirea la tronu a Stuarţiloru. | 

Enrichu VII, spre a se întări pre tronu, avi numai 

se stingă câte-va conspiraţiuni formate de impostori, ca, 

Lambertu Simnel, şi Perkin Warbeck, și domni într'anu 

modu absolutu pre ruinele aristocrației decimate. Optu-
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deci de pers6ne, legate prin sânge cu familia regale, pe- 

risseră. Dacă credemu unui istoricu anglu, mai a cincia 

parte din territoriulu Statului s'a adaosu prin confiscare 

la dominiulu corânei. 

Enrichu VII convocâ rare ori parlamentulu; şi procură 

bani prin împrumuturi forţate, sub nume de bună.voință, 

şi prin confiscâri ; institui, sub vechia denumire de ca- 
mera stellată, unu tribunale cu totulu devotatu sieși, care 

condemnă pre toţi aceia pre cari nu i ar fi pututu attinge 

cu judecata juratului. 
Luâ d6ue mesure importanți cu cari credeă se ruinede 

de totu aristocrația: 1 abrogarea dreptului de mântinențiă 
care permite nobililoru d'a av6 în giurulu loru uă armată 
întrâgă de servitori, cu care puteau turbură ţârra, de ver 
câte ori le plăceâ; 2 a dreptului de substituțiune, care proibiă 
alienarea sau îmbucățirea proprietâţiloru nobililoru; dar 
elle nu și avură effectulu loru, moralile fiiindu mai tari 
de câtu legile. Cu tâte acestea, Enrichu VII favorsâ 

commerciulu şi industria, la cari se dede cu ardore naţi- 
unea, atâtu prin trattatele de commerciu ce încheiâ, câtu 
şi prin călletoriele de descoperiri ce. se întreprinse- 
ră, precumu şi prin desvoltarea ce dede marinei. Totu 

ellu preparâ uniunea, Scoției cu Anglia dându de soţiă 
pre fiă-sea Margheretta regelui Iacobu IV. De la acestă 
unire datâdă drepturile Stuarţiloru la tronulu Angliei pre 
carelu occupala 1603. Uă altă căsătoriă ce propuneâ se facă 
Enrichu VII intre fiiu-seu cellu mare, şi pre care o făcă 

după mârtea acestui principe, intre fiiu-seu de allu doilea 
şi Caterina de Aragonu, fiia lui Ferdinandu Catoliculu, 
avă urmâri mai mari: schisma religi6să în Anglia. Ellu 

muri la 1509. Caracterulu seu nu fii de locu mare, ba 

âncă fă adese ori pr6 micu. perfidu, răpitoriu si erudele. 

Dar domnia sea este pr importante, pentru că întrodusse 

în istoria Angliei uă fasă nduă, adecă gubernulu cellu
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absolutu allu Tudoriloru, care răpi acestei ţerri libertâ- 
țile ei pentru unu seclu și giumetate; și numai după ce 
Anglia, va trece prin alte dâue tiranie, una sangerâsă, 
a lui Enrichu VIII, și alta glori6să, a Elisabetei, popo- 
ralu şi va. adduce aminte de elle, le va recuperă şi nu 
le va mai perde. 

L 

ISPANIA. 
PERDINANDU SI ISABELI,A.—CADEREA GRENADEI 

Poporulu ispaniolu remăsesse pin'atunci mai cu totulu 
străinu de lucrârile celloru l-alte popâră europene. Ellu 
fusesse nevoitu de a şi recoprinde teritoriulu ţerrei pal- 
mă cu palmă de la Mauri; şi acâstă operă, prima con- 

dițiune a essisstinței lui naţionali, nu eră âncă termi- 
nată. Estremitatea, merdionale a peninsulei erâ totu în 
potestatea Musulmaniloru, și formă regatulu Grenadei, 

ultimulu statu din celle ndue în cari se desfăcusse Cali- 
fatuiu Cordovei. Ispania dussesse dară uă vi6țiă parti- 
culariă în totu decursulu evului mediu. Ea fusesse ab- 
sorbită de uă lucrare unică și, ca se dicemu așă, avu- 

sesse numai uă cugetare, de a allungă pre Mauri, cari 
nu i erau atâtu de odioși ca strâini,câtu ca musulmani 
Națiunea ispaniolă şi formâ uă originalitate caracte- 

vistică din causa, isolârii sâle. ?n nici uă altă ţerră reli- 

giunea n'aveâ mai multă putere assupra sufletelor ca 

aci. Ea eră uă giumetate de parte din patriă, şi singura 
legătură cari uni regiunile diverse alle acestei mari 

peninsule. Dup ăoptu secle de luptă, crestinii recu-
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perasseră mai tâtă ţsrra de la Mauri, şi ceea ce mai 

remăsesse nu păreâ că e greu de luatu. Dar cruciatele 

ispaniole erau de lungu timpu suspense, şi Statele cre- 

stine alle Peninsulei și îndreptau activitatea loru în alte 

pârţi: Portugalia spre Oceanu, Aragonulu spre Sicilia şi Ita- 

lia, Castilia, mai allessu, spre discordiele ei intestine. In a- 

ceste trei State regalitatea eră forte cădută. Unu spiritu de 

isolare şi de indipendinţiă domniă în tâte pârțile: prin cetâți 

din causa .multoru fueros, între nobili din causa privi- 

legieloru, rivalităţiloru și briganderieloru loru. Totuși, 

necessitatea de a se uni, spre a se profege între elle 

în contra acestoru violinţe , se simţisse âncă din an. 1260 

de oppidele Aragonului şi, ceva mai târdiu, de alle Cas- 

tilliei. Confrăţia, militariă a burgesiloru numită Sânta Er- 

mandada, erâ în firea ei câtre finele seclului allu XV, 

în timpulu împressurârii Grenadei, căci put da regelui 

şâsse mii de vite și optu mii de 6meni pentru îransportu. 

In Aragonu, regnulu lui Ioannu II (1458) fă turburatu 

de rescullâri continue. Ellu învenivă pre fiiu-seu Carolu, 

principele. de Viane, care i dispută tronulu Navarrei 

(1461). Catalanii se rescullară şi ei; se dederă regelui 
Castilliei, apoi lui Petru allu Portugaliei şi în fine casei 
de Aujou, și se suppuseră abbiă după unspre-dece anni 
de resbellu (1472). 

In Castillia, Enrichu IV (1454) şi attrăgeă de uă dată 

ura și dispreţiulu țerrei prin predilecțiunea ce aveă pen- 

tru. Bertrandu de Cueva, unu favoritu nesățiosu și 

vile care lu desonoră. Nobilii se rescullară şi destronară 
pre regele în effigiă în câmpia de la Avila (1465). În 

loculu lui, prochiămară pre frate-seu, donu Alfonsu, care 
muri la 1467, şi constrînseră atunci pre Enrichu IV de 

a recunâsce de prineipessă a Asturieloru pre sora-sea 
Isabella, cu dauna fiiei s6le proprie (1468). Isabella al- 

lese, d'între mulți peţitori ce aveâ, pre Ferdinandu;
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fiiulu cellu mai mare allu regelui de Aragonu, care se 
cununâ cu ea în secretu la Valladolidu (1469). In con- 
trattu se stipulă ca guvernulu Castiliei se fiiă numai 
allu Isabellei. 

Enrichu IV, întărîtatu de acâsta, recunoscă pre I6nna 
de fiiă şi de ereditară a sea; dar ellu muri la, 1474, şi 
causa I6nnei fi apperată de Alfonsu V, regele Por- 
tugaliei. | 

Isabella, fiendu victoriâsă la Toro (1476), domni apoi 
preste Castillia. După trei anni, murindu Ionnu II, Fer- 
dinandu deveni rege în Aragonu. 

Din acea gi unitatea Ispaniei fă assecurată. Isabella: 
cu unu geniu tare, Ferdinandu, forte abile, deşi 
perfidu şi neleale, lucrară amândoi cu energiă spre a 
fusdă unitatea naţionale în profitulu regalitâţii. Mai ân- 
tâiu, făcură crestină peninsula întrâgă, coprindându Gre- 
nada (1492 și stergându ultimele sfărimăture alle potes- 
tâţii musulmane. Incongiurarea durăsse multu. Grenada 
aveă mai bine de 200,000 locuitori. Se promise Mau- 

riloru că potu remân6 în ţârră, lăssândule legile, usau- 

țele, averile și religiunea loru. Ultimulu rege allu Mau- 

riloru, Boabdil (Abulu Abdalah), agiungându și urcân- 
duse în muntele Padulu, de unde se vedes bine Grena- 
da, se uită lungu spre ea, şi lacremile i curseră pre 

- fagiă. «Fiulu meu, Y disse mamă-sea Aissa, ai dreptu 

se plângi ca uă femee tronulu ce nai sciutu se lu ap- 

peri ca unu bărbatu.» Dominaţiunea arabă, ce a duratu 

optu secle, lăssâ în urmă-i, în Ispania, monumente de 

uă eleganță cu gustii, uă agricultură, uă industriă per- 

fecţionată ; în morali, costume, mobili, detalie pitoresci ; 

în limbă, cuvinte sonore; în cugetare chiaru uă trăssu- 

ră de politeţă delicată, și înfiorită, necunoscută încă, con- 

cistatoriloru neculţi ai Norduiui; »oesia loru era plină 

de filosofiă,
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Poporaţiunea peninsulei presintă uă ammestecătură es- 

traordinariă de Mauri, Ebrei și crestini; spre a o face 
omogenă, impuindu-i aceaşi credinţiă religi6să, Ferdi- 
nandu stabili incisiunea în Castilia la 1480, și după 
patru anni în Aragonu, cu unu cugetu mai multu poli- 
ticu de câtu religiosu. Acestu tribunale infiorătoru avi 

îndată destulă putere spre a obțin€ espulsiunea Ewrei- 
loru din Ispania (1492), şi spre a annulă Mauriloru li- 
„bertatea religi6să ce le lăsasse trattatulu de la Grena- 
da (1499). Dominicanulu Toma de Torquemada fă pri- 
mulu mare incisitoriu. 

Prin tribunalile incisițiunii, regele gubernă consciinţiele; 
ellu căpetă uă putere militariă și venituri considerabili 
făcenduse mare-maestru allu ordiniloru Calatravei, Al- 
cantarei și sântului-lacobu (1494). Ellu se servi cu pu- 
terea Sântei-Ermandadei spre a umili pre baroni, de- 
vâmândule castelele. Bulla crusadei i dede dreptulu de 
a luă uă parte considerabile din vindarea indulginție- 
loru. La mârtea Isabellei (1504), Ferdinandu luă regin- 
ţia în Castilia, cu voia acestei regine mari, şi cu dau- 
na lui Filippu Formosulu, bărbatulu fiiei loru, ISnna Ne- 

„buna, și fiiulu Mariei de Burgundia şi allu lui Massi- 
milianu de Austria. Filippu mii la 1506 și Ferdinandu, 
remâindu atunci singuru domnu preste tâtă Ispania , i 
crescu puterea annessându ambele Sicilie (1504), Şi Navarra 
(1515), care puse în disposițiunea sea una din ceile duse 
porţi alle Pireneiloru, pre cându recuperarea Russilo- 
nului de la Carolu VIII (1493), i dedesse şi pre cea- 
l-altă. America, în fine, descoperită la 1492, va da în- 
dată Ispaniei nescursele sâle tesaure. Murindu (1516), 
Ferdinandu lăssâ acestă nemărginită ereditate nepotului 
seu Carolu de Austria, domnu degiă allu Austriei, aliu 
Țerriloru de giosu şi allu Fianche-Comt6 (Secuaniei lat). 

Reginte fă mai ântâiu faimosulu cardinale Simenes care
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guvernâ cu energiă, trattându aspru pre nobili. Dar şi 
puterea, acestora, scădeâ, căci monarchia ispaniolă avi 

pre urmă se se lupte contra communeros. 

Agiungându majorenu Carolu (| în Ispania, V în Ger- 
mânia) indispuse pre Ispanioli, mai ântâiu prin predi- 
lecţiunea, sea pentru Flamandi și apoi prin titlulu de 
imperatoriu ce i se dede la 1519. Deputaţii opideloru 
formară Liga sântă (Iunta santa) temânduse că tâtă 
puterea şi avuţia Ispaniei voru fi spese pentru Germa- 

nia, şi cerură abrogarea immunitâţiloru pecuniarie alle 
nobilltâtii. Aristocraţia desfăciă atunci causa sea de a 
burgesiloru şi se strînse in giurulu suveranului. Ar- 

mata ligei fă bătută la Villalaru , şi capulu ei, nobilele 

don Juan de Padilla, muri pre eşafodu (1521); resistin- 
ţa mai ţină câtu-va prin eroismulu Mariei Pacheco, dem- 
na iui consârte. 

In atare modu triumfă, regele contra burgesiloru, pre- 

cumu triomfasse contra nobililoru. T6tă libertatea, peri 

în spania, şi, în loculu activitâții, se întrodusse îndată, 

ammorțirea,. 

Portugalia suptu Ioannu II (1481—1495, merse pre 

aceaşi calle a despotismului ca Ispania şi celle- l-alte 

state Europeane. Ellu annulă instrăinarea, locuriloru din 

dominiulu regale, luâ senioriloru dreptulu de vi6țiă și 

de mârte assupra vasaliloru loru, decret mârtea duce- 

lui de Braganca (1483) şi înjunghiă cu mâna sea pre 

ducele de Viseu. Lăssâ uă putere absolută fiiului seu 

Emmanuellu Fortunatulu (1495—1521), care in decursu de 

due-geci de anni, nu convocâ, cortesii ; dar sub care Portu- 

ghesii făcură în India intreprinderile loru celle mai stră- 

Jucite. La 1472, Portughesii trecu Ecuatorulu ; la 1486, 

Bartolomeu Diaz agiunge la Capulu de Buna-Speranţă; și, 
ia 1497, Vasco de Gama se îndreptâdă spre Resăritu, agiun- 

ge pre mare la Indie şi uă lume nu6ă se va descoperi. 

—_——
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GERMANIA SI ITALIA 

FREDERICU II SI MASSIMILIANU. — VENETIA SI GE- 

NUA — MEDICII — POLITICA SANTULUI SEDIU 

In totu decursulu evului mediu, imperatoriulu eră con- 

sideratu ca capulu supremu allu puterii timpurali în 

Europa, și autoritatea sea fusesse adesea forte respec- 

tată în Germania. Ea începusse a scăd€ după stinge- 

rea familiei Hohenstaufiloru. Fiă-care principe , laicu , 

sau eclesiasticu, se făcusse domnu în feuda sea; cetâ- 
ţile erau nisce mici republice. Dieta, compussă din trei col- 

legie (a ellectoriloru, a principiloru, a cetâţiloru), decideă 

despre tte, chiaru şi assupra, interessiloru generali. Siste- 

mulu ellectivu strămută autoritatea, după fiă-care domniă, 

întruă familiă nu6ă pre care ellectorii o căută, mai îna- 

inte de tâte, se fiă debile. Dominiulu imperiale se făcusse 

bucâţi. 

Dar avenirea casei de Austria (1438) la tronulu im- 
periale, de unde nu aveă se mai descindă, creâ uă stare de 
lucruri eu totulu nudă, 

Fredericu III (1440—1493) avu într” adevăru pugină 

autoritate şi fu bătutu de veru-seu Sigismundu, precumu 

şi de Matia Corvinu, emululu seu, în Ungaria. Cu tâte 

acestea, ellu avi presimțimântulu viitorii mâriri a, Aus- 

triei luându dreptu devisă. A. E. 1. O. U. (Austirac est 
împerare orbi universo). Acesta ne annunţă appropiata 

domniă a casei de Austria, erede, cu Carolu V, a, vec- 

hiei supremație imperiali: Ellu înâlță Austria în archi- 

ducatu (1453), şi inaugurâ, acea politică matrimoniale 

care dusse râpede înmilia sea la uă putere formidabile.
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Suptu Massimilianu I, fiiulu seu (1493—1519, care 

luasse de sogiă pre ereditaria Țerriloru de giosu, Ger- 
mania fâcă totu ce pută spre a stabili pacea publică. 
Dieta de la Vormuţia (1495) pruibi, sub pedâpsă de 
mulctă şi de perderea drepturiloru, ver ce luptă între 

State. Camera imperiale, unu tribunale permanentu, fă 
însărcinată de a veghiă la acesta. Dietele de la Augs- 

burgu şi de la Trevere (1500 şi 1512) impărțiră tâtă, 
Germania, affară de Boemia, in dece cercuri, avându 

fiă-care unu directoriu însărcinatu de a mânțin pacea. 
Massimilianu, vedându că Germania şi dă nisce institu- 
țiuni protectrici mai pre susu de autoritatea lui, creâ, 
(1501), din gelosiă, consiliul aulicu, care făcă camerei im- 
periali uă concurinţiă victori6să şi ammenințiătore. 

Massimilianu încheiâ trattate cu puterile străine mai 
multu ca archiduce allu Austriei și ca suveranu allu 
Țerrelloru de giosu de câtu ca imperatoriu: cellu de la 
Senlis (1593) cu Carolu VIII, prin care căpetă ţinutu- 
vile Artois și France-Comt€, şi pre cellu de la Basilea 

cu Elveţianii (1499), și luâ parte întrunu modu forte 

inconstate şi ridiculu în rasbellele Italiei. Italianii lu nu- 

miră: Massimiliano pochi danari (Massimilianu fâră bani). 

Fapta cea mai importante, prin urmârile ei, fă martimo- 
niulu fiiului seu Filippu cellu Furmosu cu Ionna Nebuna, 

care dede casei de Austria, Ispania, Meapolea şi lymea 

udă. Ellu muri (1519) cându începuseră primele agi- 

tațiuni alle reformei. 
Dâcă Germania maveâ unitate, Italia aveă şi mai pu- 

gină. In deşertu se confederară Statele ei la Lodi (1454), 

după căderea Constantinopolii, şi în deşertu venexrabilele 

Piu II le convocă la Ancona (1464) pentru uă cruciată; 

betrânulu muri mai-mai singuru pre marginea Adriate- 

cei, şi Italia cădu 6răşi în discordiele ei secularie.
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„Milanulu, Veneţia şi Genua totu erau âncă celle trei 
puteri mari alle Italiei septentrionali. 

La Milanu, după mârtea, lui Franciscu Sforza la 1466, 

successe nedemnulu seu fiiu, Galeas Mari, care fi uccisu 
de cei mari (1476); Ionnu Galeas, unu copillu de optu 
anni, se urcâ pre tronuiu ducale, suptu tutella mamei 

sele Bonna de Savoia; dar unchiulu seu, Ludovicu Moro, 

depărtâ pre Bonna, închise pre lonnu Galeas, și domni 
în numele seu. Ellu are se chiăme pre Francesi în agiu- 
torulu seu contra regelui Neapolii. care lu ammeninţiă 
cu resbellu spre a resbună pre Ionnu Galeas, ginerele seu. 

Lombardia totu este și în acâstă epochă banca Euro- 
pei. Lembardii sunt sensalii celloru l-alte ţerri. Numai 
ei veniau la feriele de la Beaucair și de la Lionu, și 

se vedură chiaru pre piațele din Bruges. 

Genua, dată de Ludovicu XI lui Eranciscu Sforza, 

şi recuperă pentru câte-va momente libertatea sea, 
după m6rtea lui Galeas Mari, și apoi cădă de nou 
sub jugulu lui Ludovicu Moro, care o ţină atunci ca, 
feudă a corânei Franciei (1490). 

Veneţia eră priina putere în partea, septentrionale a Ita- 
liei. Gubernulu seu oligarchicu eră restrinsu în mâinile a trei 
incisitori de Statu, care se veghiau unii prealții şi și făceau e; 
înșii statutele lor. Ea duceâ uă vicță lină, în braciele plăceri- 
loru suptu acestu guvernu tare, dar foră pietate, şi care se 
desonorâ cu spionarea și denunţiarea. Doi proveditori 
vegbiau preste generalii armatelor, pre cari republica i cău- 
tă şi ialleges dintre condotierii străini, spre a nu ave a se 
teme de ei în întru. Veneţia erâ dară pr tare. De la 
1433—1453, ea cucerisse pre continente patru provin- 
cie. Însă progressele Turciloru făcură multu reu commer- 
ciului ei în Oriente ; în deşertu avi ea cntedarea de a 
trattă cu ei mai înainte de toţi în facia Europei; că-ci 
resbellulu totu irrupse la 1464; ea perdu Negropontele şi
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Scutari; și Turcii petrunseră pină la lagune. Ea se desdau- 
nâ cu Ciprulu şi cu întreprinderi nude îu Italia. Dar 
principii de aici se alarmară și se federară contra ei la 
1482 ; ea esşi triumfătâriă. 
Marea cetate a Toscanei, Florenţia, cea Bellă, încetas- 

se, ca mai tâte oppidele Italiei, de a mai fi republică. 
Și acia guvernulu republicanu trecusse în mâna unuia 
Singuru. Casa domnitâre erâ a Mediciloru, cari luasseră, 
loculu Albizziloru, rădimându-se pre arţile minori sau pre 
classea medină. Ei erau banchieri avuţi, şi toți cetăţeni 
le erau debitori. Cosma de Medici, înturnânduse din es- 
siliu la 1434, fă cași unu domnu în Florenţia pînă la 
1464, foră se pârte nici unu titlu. Prin înţelepţiunea şi 
mesurile sâle, commerciulu, industria, arţile, litterele 
prosperară; şi spese trei-deci și-dâue de miliuni numai 
în construcțiuni de utilitate publică, continuâdu însă de 
a viețui, fâră pompă, ca unu cetăţianu. Concetăţenii sei re- 
cunoscători i dederă supra-numele de Părinte allu patriei. 
Dar libertatea adormisse de recunoscinţa publică pentru 
bine-facerile lui. Nobilii voiră s*o recupere prin conju- 
rațiunea Pazziloru (1478), cari ucciseră, chiaru înaintea 

altarului, pre Iulianu de Medici. Laurenţiu Magnificulu, 
fratele lui Iulianu, scăpându de colpulu pumnaliloru, fă 
cellu mai illustru dintre Medici; ellu dede ospisalitate 
Greciloru allungaţi din Constantinopole, educâ pre Fici- 

nu ca se pâtă traduce pre Platone, încoragiâ pre Chal- 
condilu dea publică uă ediţiune a lui Omeru; asseminea, 
pre Angello: Politianu, Poggio, etc. La 1490, ruinatu de 
generositâţile s€le, erâ se dea falimentu; dar republica, 

lu susțină, şi dede ea falimentu pentru ellu. 
Sub Petru II, nedemnlu seu successoriu, partitulu po- 

poraru, frateschi, rechiămă cu energiă libertăţile prin or- 
ganulu dominicanului Ieronimu Savonarola, care annunţiă
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venirea unui concistatoriu străinu, unui nou Ciru, spre 
pedepsi Italia de crimele ei. 

Nimeni nu mal asceptă ca papatulu se appere Italia 
de străini. După Piu II, Paulu II (1464—1471) care a- 
giută pre Scanderbegu şi înarmă pre Persi în contra 
Turciloru, a urmatu Sestu IV, preoccupatu numai de 
idea cumu se facă nepotălui seu Ieronimu Riario unu 

principatu în Romaniola, şi care, orbitu de acestu cugetu 

egoistu, luâ parte la conjuraţiunea Pazziloru, pre cându 
Turcii coprindeau Otrantulu. Pontificatulu lui Innocenţiu 
VIII (1484—1492) ne conduce la allu lui Allessandru 
VI, din familia, Borgia, rusșinea, și durerea catolicismului. 

Totu atâtu de abile pre câtu erâ de înreutâţitu, ellu 
cumpurâ tiara, curăți sântulu şediu de unu mare numeru 
de seniori mici turburători; dar mediele lui fură perfidia, 
ommorulu, veninulu. Avă de fiiu pre acellu Cesare Bor- 
gia, care aveă dreptu divisă: Aut Caesar, aut nihil; acesta 
e faimosu ca, tipu allu omului ambiţiosu fâră principie 
nici serupulu, care merge la scopulu seu cu sânge rece 
pre tâte câile bune și relle. Cesare vreâ se și creede unu 
Statu în Romaniola, şi se bătă intrunu modu odiosu cu 
seniorii din acea ţsrră, precumu tatălu seu făcusse cu cei 
din Statulu romanu. 

Câtu despre Neapole, Alfonsu V Mangnanimulu, murin- 
du la 1458, Ferdinandu, fiiulu seu, susținutu de Scan- 
derbegu, triumfasse la Troia, assupra lui I6nnu de Cala- 
bria, compețitoriulu seu angevinu. Reutatea guvernului 
seu rescullă pre baroni: ellu i invită la unu banchetu, 
şi puse de i înjunghiâ, Ellu striviă poporulu, monopo- 
lisă commerciulu, lăssâ pre Turci se coprindă Otrantulu, 
pre Veneţiani, Gallipole și Policastro, în fine desgustă și 
nemulțiumiă pre toţi, ceea ce ne esplică cumu pută Ca- 
rolu VIII se coprindă regatulu Neapolii fOră se rumpă 
uă lance măcaru,
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La finele seclului allu cinci-spre-decelea, Italia erâ uă 

țârră multu civilisată, avută, însă corruptă; minunile ar- 

țiloru nu ascundeau de totu decadinţa ei prematură, şi 
strălucirea literiloru nu împiedecâ de a se vede flăcirea 

caractereloru. Resbellele se făceau, nu cu miliţie naţio- 
nali ci cu condotieri, cari desfăşiurau uă tactică plină 

de sciinţă în attacurile loru unde curgeâ pr pucinu 

sânge, unu modu de luptă commodu, însă funestu carac- 
terului naţionale. Perderea, virtuţiloru militare este unu 
semnu fatale pentru unu poporu. Spre a vieţui bine, cată 

a fi pururea paratu de a muri bine; şi Italia tremură 
vedându uă sabiă: de aceea, ridicasse ea în on6re astu- 
ţia, perfidia, minciuna. Totu ce altă dată se deslegă prin 

sabiă, acumu se netediă, se resolvă prin veninu sau cu 

pumnalele. Plină de avuţie și lăssată în puterea anar- 
chiei , Italia erâ uă predă reservată ver căruia ambiţiosu 
forte care ar fi cutedatu s'o coprindă. Carolu VIII voi 
se o suppuiă. Dar, înainte de a lu urmă aci, se nea- 
runcâmu ochii spre alţi concistatori, cari se appropiau 

de ţermii ei. 

LII 

TURCII SUB MACHOMEDE I1.— INTINDE- 
REA SI PUTEREA IMPERIULUI OTOMANU 

LA 1520. 

Coprindându Constantinopolea, Turcii otomani se sta- 

biliră definitive în acea parte peninsulariă care formedă 

unghiulu de la megiă-gi spre resăritu allu Europei, între 

Adriatica și marea Nâgră. Machomede II commandă, de 

la Belgradu, la marginea Dunării, pînă la Tauru, în Asia
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Min6ră. Acestu întinsu imperiu aveă doi iiemici : la ap- 
pusu, corpullu cellu mare de naţiuni crestine; la resă- 

ritu, Perșii, musulmani schismatici sau știți, cari nu re- 
cunosceau legitimitatea, primiloru trei successori ai lui 
Machomede; pre cându Otomanii, fideli tradiţiunii, sau 

soniţi, i recunosceau. Acesti doi inemiti, luptânduse cându 

unulu cându altulu pre rându f6ră a da repaosu Turei- 
loru, i voru conţine în fine atâtu la resăritu câtu şi la 
appusu. 

Guvernulu turcu erâ basatu, ca allu totoru popâră- 
loru asiatice, pre despotismu. Sultanulu or padișiachulu 
aveă uă putere absolută. Suppuşii sei erau caşi sclavi. 
Dar, mai presusu de ellu, erâ Coranulu, interpreţii căru- 
ia, muftii și ulemalele, erau une-ori ascultați de dînsulu. 
Ienicerii, — unu corpu de ostaşi instituitu de Amuratu 
1, numerulu cărora s'a urcatu pînă la patru-deci de mii, 

şi compussu mai cu s€mă din copii de. crestini, pre cari 
i cresceau în religiunea musulmană, — fură uă putere 
tare pentru sultani; dar adesea, și mai allessu mai târ- 
diu, cându se dederă la viâța pr6 mâlle a suveraniloru 
asiatici, ei deveniră, ca pretorianii, nice soldaţi turbură- 
tori și violiați. Affară de acestia, Sultanii mai aveau unu 
centu de mii de Gmeni recrutați dintre ziami şi d'intre 
timarioți, vă speciă de proprietâți date pre viâțiă 
cu condițiune de a servi ca militari. Apoi armatele tur- 
cesci se mni distingeau prin disciplină, prin sciinţa, dea 
fortefică cetâţile și de a turmă tunurile. 

Machomede ÎI făcă Constantinopolea capitale a sea, 
după ce a impoporat'o âncă cu dece mii de familie din 
vecinătate. Respinsu de la Belgradu, de Ionnu Corvinu, 
termină, apoi coprinderea, imperiului grecu (1458—1460), 
laându Atena, Lesbulu, Imbrulu și Morea. Mai târdiu 
(1461) luă şi Trapezunda. 

Crestinetatea. cu tâte adoperârilelui Piu II, nu putusse a
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se uni spre a reînnoi cruciatele, și Mathia Corvinu, fiiulu lui 

Uniade, regele Ungariei (1458—1493), occupatu în res- 
belle cu Boemia și cu Fredericu III, pută numai se nu 

lasse pre Turci se trecă Dunărea. Scanderbegu, apără- 
toriulu Albaniei, căci după d6ue-deci-şi-trei de anni de 
luptă (1468), și Croia fă coprinsă după dece anni. La 
1470, Negropontele fă luatu din mânile Veneţianiloru. 
Diversiunea, operată, din îndemnulu lui Paulu II, de câ- 

tre tătarulu Uzunu Asanu , fundatoriulu dinastiei Mel- 

lulni- Albu în Persia, fă învinsă (1473). Dar cu tâte că, 
Turcii păţiră d6ue bătăi în Moldavia, la Racova și Va- 
lea-Albă, de la Stefanu cellu Mare, perteu care Paulu II 

lu supranumi Afletulu hui Christu ; cu tote că fură în- 
frânţi la Scutari şi la Lepante, şi lungu timpu ţinuţi 

în frâu de ferocele şi vallintele Vladu Țepeşu în Româ- 
nia, totuşi ei luară Cafta de la Genuesi, şi, la 1472, 
înaintară pînă la Piave, în faqia Veneţiei, care spăimân- 
tată, ceri pace şi sacrifică Scutari. La 1480, ei luară 
Otrantulu, spre mâdiă-di de Italia. Dar Machomede II, 
care se lăudă că are se ia Roma, muri în annulu ur- 

mătoriu. 

Baiazetu II, fiiu-seu, domni definitivu numai după ce 

învinse pre frate-seu Zizim care i dispută tronulu. Zi- 

zim fugi la, căllarii de la Rodu, cari lu dederă în mâna 

ponteficelui Alessandru VI, şi acesta lu dede apoi la, 

rondulu seu înveninatu lui Carolu VIII. Baiazetu, spre a 

occupâ pre Ieniceri, coprinse Bosnia, Croaţia și între- 

prinse vă espediţiune assupra Moldaviei, unde luă câte- 

va, cetâţi, după care Moldavia, făcă uă legătură cu Porta, 

recunoscându supremaţia ei, foră se perdă însă nimicu 

din plenitudinea suveranitâții s6le. Dar caracterulu seu 

cellu pacificu nu plăceă acestoru ostași focoşi. Ii se 

rescullară şi prochiămară de Sultanu pre allu patrulea 

fiiu allu seu, Selim, numitu Ferocele. Impetuosulu Se-
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lim, îndată ce se urcă pre tronu, puse de omori pre 
cei trei frați ai sei mai mari şi chiaru pre tată-seu (1512). 

Cu acesta, se descâptă 6răşi spiritulu de coprinderi. 
Mai ântâiu, attacâ Persia, unde Ismailu fundasse dinas- 

tia Sofiloru. Ellu începă acestu resbellu religiosu prin 
măcellirea a patru-deci, de mii de eretici (1514. Districtele 
Diarbechiru, Orfa și Mosulu fură coprinse, și imperiulu 

turcu se întinse pînă la Tigru (1518). Dincuă de acestă 
„limite, Siria erâ sub potestatea Mameluciloru din E- 
siptu. Selim i attacâ, i învinse la Alepu, la Gaza, în 

fine lOngă Nilu şi deveni domnu preste Siria şi Egiptu, 
concista acestei ultime țerri i fă facilitată de copţii și 

de fellaii de aci. Califulu din Cairu, Motawakkelu, i dede 
stindardulu profetului şi abdică în mânile lui autorita- 
tea spirituale. Triburile arabe se suppuseră și elle, şi 
şerifulu de la Meca veni şi offeri vingătoriului cheile 
Caabei. Sultanulu deveni commandorulu fideliloru, adecă 

capu spirituale şi timpurale. 

Unulu din celle mai mari resultate alle acestei coprin- 
deri fă închiderea, câiei Resăritului prin Egiptu şi unu 
colpu de mârtepentru Veneția. Domnu preste basinulu o- 
vientale allu Mediterarei, Selim mai occupâ posiţiunea 
cea tare a Algerului, pre care o luasse din mâna Ispa- 
nioliloru Orucu Barbărossa (1515), acesta se puse suptu 
protecţiunea sea cu titlulu de beiu (1518). De atun- 
ci pină la 1830, Algerulu fă unu cuibu de pirați pe- 
riculoși pentru commerciulu Furopei. 

Aşa, în câți-va anni, Selim mai că duplicasse impe- 
riulu Osmanliiloru. Dominaţiunea sea se întindeâ de la 
Dunăre pînă la Eufrate, și de la Adriatica pînă la ca- 
taractele Nilului. Forma despotică a guvernului le as- 
secură secretulu politicei loru, şi operațiuniloru loru 
militare, unitatea. In fine nici uă armată în Europa nu 
se puteâ, compară cu miliţiele ieniceriloru.
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La 1520 Selimu muri, şi Solimanu Magnificulu încinse 
sabia în Sânta-Sofia. Ellu are se fiă emululu celloru 
doi mari contimpurani ai sei, Franciscu I şi Carolu- 
Cintu, amiculu unuia, şi inemiculu altuia. 

LIII 

ESPEDITIUNILE ITALIEI 

RESUMATULU PERIODEI PRECEDINTI.—LUDOVICU XII. —STA- 

REA YPALIEI IN MOMENTULU INVASIUNII FRA CESE. 

Studiându istoria naţiuniloru mari europeene, vedemu 

că, în decursulu giumetâţii a d6ua a seclului allu cinci- 

spre-decelea, se reproduce uă faptă generale şi socie- 

tatea luându forma de guvernu ce se perdusse âncă 

de la căderea imperiului romanu, adecă puterea absolută 

a regiloru. Acâsta este partea, politică a revoluțiunii cel- 

lii mari ce se operâ, şi care are se transforme) arțile, 

sciinţele, literaturele , și chiaru , pentru giumetate din 

Europa, credințele, pre cându, totu întrunu, timpu şi 

schimbă, şi instituţiunile. e 

Consecința cea mai neapărată a acestei prime tran- 

sformâri ce pune prepopâră, cu avuţiele și puterea loru, 

la bunulu placu ailu regiloru, are se fiă tentaţiunea de 

“care sunt apucaţi regii ca se şi mărâscă Statele loru. 

Resbellele celle mari europene au se iă loculu resbel- 

leloru feudali, precumu regii au luatu loculu senioriloru. 

Primele resbelle europeene s'au întreprinsu pentru co- 

prinderea Italiei, şi ea a fosta resultatulu loru 'princi- 

pale; elle formâgă a doua peri6dă a timpurilora moderne. 

Francia, intrasse înaintea, celloru-l-aite State sub re-
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gimulu feudale, şi precumu ea fusesse espressiunea cea 

mai strălucitâre a sea, totu ea lu scuturâ mai ântâiu 

şi adoptă uă formă nudă și tare. Ludovicu XI, absorbitu 

cu totulu în lupta sea contra feudalității, disesse : «Ge- 

nuesii mi se dau mie și eu i dau dracului.» Dar, după 

ce esşi trmumfătoru şi după ce regulă totulu în înfru, 

căutâ, se şi arunce ochii în afară, fiă chinru numai ca 

se dea altă direcţiune activitâţii celloru mari şi se i ad- 

ducă la suppunerea politică trecândui prin disciplina mi- 

litară. 

Este adevâratu că Carolu VIII nu înțelese nimicu 

din tâte acestea. Elu avă instinctulu, 6ră nu şi cugetarea 

rolului seu. Acţiunea Franciei în affară după, Ludovicu XI, 

erâ uă necessitate. Fiiulu seu nu eră din acei 6meni 
cari potu resiste circonstanţeloru și se le «domine. Ar fi 
pututu însă, cellu puginu, se allegă încai in ce parte 

se i dea direcţiune, şi pentru nefericirea Franciei, a Ita- 
liei și a Europei, ellu luâ pre cea mai rea. 

Italia, avută şi strălucitâriă de splendrea arţiloru, eră 
foră unitate politică şi appărătorii ei erau mercenari. 

Gubernele ei erau corrupte, tiranice şi nepoporarie. La 
Roma, Alessandru VI, erâ plinu de crime; la Neapole, 

Ferdinandu, erâ avaru și perfidu; la Florenţia domniă 

fogOmfatulu și incăpăținatulu Petru de Medici; la Mi- 
lanu, Ludovicu Sforza, care usurpasse tronulu nepotu- 

lui seu. Veneţia eră âncă poter6să, dar Genua erâ în 
deplină decadințiă. Popârăle ei aveau mai multu unu 
neastâmpăru ca de friguri de câtu uă dorinţiă sinceră 
de a se reformă. 

In acâstă stare se afiâ Italia cându veni aci Carolu. 

VIII, unu copilu cu capulu plinu de chimere, cu apple- 
câri oppuse de alle tatălui seu, Ludovicu XI, și care 

visă se coprindă, ântâiu Neapolea, apoi Constantinopolea 
și Terusalemulu. Armata, francese, setâsă de gloriă și cu
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uă artilleriă înfricoșiată, bătă şi împrăstiă întruă clipă 
armata trămissă de Ferdinandu ca se i închidă Appeni- 
nii. Spaima coprinse t6tă peninsula. 

Carolu VIII agiunse foră piedecă la Florenţia , rece- 
putu cu bragie deschisse atâtu de Ludovichu Moru, care 
Ju chiâmasse, câtu şi de Petru de Medici, fugăritu din 

statulu seu. Aci vră se se porte ca unu concistatoru, 
ceri se se pună uă contribuţiune ; dar, vedându attitu- 
dinea poporului, se depărtâ. 

La loma, cardinalii şi seniorii, fiându reu trattaţi de A- 
lessandru VI, deschiseră porțile Francesiloru. Ponteficele 
fugisse în castellulu Sântu-Angello. Carolu VIII ammeninţiă 

dea bombardă vechia forterâțiă, obţină dela dînsulu pre 
fiiu-seu Cesare Borgia, ca ostaticu, și pre Zizim, fratele 

sultanului Baiazetu, care aveă se servâscă Francesiloru 

de instrumentu în proiectele loru ulteridrie în Oriente. 

Dar, după câte-va dille, primulu scăpâ, şi cellu de allu 

doilea muri; căci fusesse înveninatu de mai înainte de 

papălu pentru uă summă de 600000 de zechini de la 

Baiazetu. 

Regele Neapolii, Ferdinandu II, voi se se bată, însă 

fi delăssatu de soldaţii sei. Carolu VIII intrâ foră pie- 

dică în capitale (1459), şi se încoronâ rege allu Neapolii, 

imperatoriu allu Orientului și rege allu Terusalimului. Dar 

nemulţiămi, prin purtarea sea, tâtă ţerra. Intre acestea, 

cu mintea plină de visuri, ellu nu pută vede liga ce 

ce se formă în contra sea, şi în care luau parte Vene- 

ţia, Ludovicu Moru, Alessandru VI, Masimilianu, Ferdi- 

nandu Catoliculu și Enrichu VIII. Uă armată de patru- 

deci de mii de 6meni lu asceptă la pâllele Apeniniloru; 

ellu se înturnă râpede, lăssându d6ud-spre-dece mii de 
Gmeni in Neapole. Bătălia de la Fornuovo (1495) | des- 
chise callea și întră, în. Francia; dar Italia eră perdută 

Conzalvu de Coldova intră în Neapole, şi abhiă doue
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mii de ostaşi scăpară, ne allegendu-se nimicu de stră- 

Jucita espediţiune care începusse era mariloru resbelle 

europeene. 

Italia însă, de abbiâ se liberasse, și turburârile ei 6- 

răşi începusseră; Ludovicu chiămâ pre Massimilianu, care 

fă respinsu cu ruşine de la Livorno. Resbellulu civile 

continuă în Romaniola între pontefice și baronii romani; 

în Toscana, assemenea, între Pisa şi Florenţia, și in Flo- 

renţia chiaru, între partinitorii și inemicii lui Savonarola. 

Acesta peri arsu (1498); dar mârtea sea nu restabili con- 

cordia. 

In Francia, lui Carolu VIILi urmă Ludovicu XII (1498). 

Ellu începi gubernulu seu prin uşurarea impositeloru. 

Pre lânpă drepturile ce aveă, ca erede allu lui Carolu 

VIII, assupra Neapolii, ellu ereditasse pretensiuni și as- 

supra Milanului de la bunică-sea, Valentina de Viscoti. 

Trasse, prin promissiuni, în partea sea Venaţia, pre Ce- 

sare Borgia, Florenţia, şi trămise pre Trivulce, unu Ita- 

lianu care trecusse în serviţiulu seu, se copringă Milanulu. 

Ludovicu, respinsu de tâtă lumea, fugi în Tirolu (1499). 

Urita administrţiune a lui Trivulce, partinitoru ghelfu 

şi care persecută pre vechii sei adversarii, dede din nou 
Milanulu lui Ludovicu Moro; dar Ludovicu XII lu bătă 

lângă Novara (1500), şi Elveţianii, cari se băteau pentru 

ellu, lu dederă Francesiloru; acestia lu trămiseră în Fran- 

cia. Ellu se federă după aceea cu Statele din Italia 

centrale. 

In fine, ca se copringă regatulu Neapolii, foră bătaiă, 

lu, împărți mai de înainte cu Ferdinandu Catoliculu. Ne- 

fericitulu rege allu Neapolii, Fredericu, principe popora- 

ru, dedesse cu încredere fortărețele sâle lui Gonzalvu 

de Cordova,«care credeâ că stofa de ondre se țesse cu 

fire laşe». Cându ceră agiutoru, vedă că e trădatu de 
Ispanioli şi se dede în mânile lui Ludovicu XII, care i
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oferi ospitalitate în Francia. Dar, după ce coprinseră 

Neapole, Francessi și Ispaniolii nu se înțellesseră îutre 

ei. Nisce negoţieri perfiide dederă timpu lui Gonzalvu de 

Cordova de a se întări; Francesii fură bătuţi în trei bă- 

tălie, şi îndată regatulu se deșertă de ostile francesi. 

Spre a put6 conservă incai Milanulu, Ludovicu XII 

subserisse umilitoriulu trattatu de ia Blois (1504), prin 

care, între altele, renunțiă la drepturile sâle assupra 

Neapolii ce se dede iui Carolu, suveranulu Terriioru de 

giosu, eredele Austriei şi allu Ispaniei. Acestu trattatu 

fa sfărîmatu de opiniunea publică în Francia, și se fâcii 

altulu, totu întmacellu oppidu, modificându pre cellu de 

mai înainte cu ceva uşiurâri pentru Francia. Statele ge- 

nerali dechiărară inalienabilitatea provincieioru promise 

lui Carolu ca dominie alle corânei. Puterile străine nu 

protestară de locu; Ludovicu XII pută âncă se suppuiă 

(1507) Genua, care se rescullasse contra domniei francese. 

Familia Borgia cădusse cu Alessandru VI, și acestuia, 

i successe Iuliu II, supranumitu Ferocele. Acestu pontefice 

bellicosu voiă se scape Italia de barbari, însă totu prin 

barbari : basă fragile de independință și de prosperitate. 

Dar voi mai ântâiu se umil6scă Veneţia şi se recoprin- 

qă Ravenna, Cervia și Rimini, râpite de ea de la sântulu- 

şediu. Tâtă lumea se plângeă de Veneţia. Ludovicu XI 

regretă Cremona, ce i o dedesse de curendu, precumu şi 

alte oppide smulse mai înainte din coprinsulu Milanului; 

assseminea, şi Ferdinandu Catoliculu pretindeâ câte-va 

cetâți martime cari fussesseră alle regatului neapoltianu; 

în fine, şi Massimilianu, rechiămă câte-va ţinuturi. Aceste 

invidie şi cupiditâţi se coalisară (1508) la Cambrai con- 

tra, republicei. 

Ludovicu XII trecă Adda și bătă, la Agnadel, pre con- 

dottierele Alviano, care erâ în serviţiulu Veneţiei. Dar 

supreba republică şi apperă, territoriulu ei propriu şi
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apoi, inemicii, fiându satisfăcuţi, se desbinară, și ea pută 
formă singură contra Franciei uă ligă suptu auspiciele 
pontefiicelui, care vreă acum se allunge pre Francesi din 
Itajia. Ludovicu XII dechiărâ, prin clerulu francesu, că 

resbellulu este legitimu, nefiându în contra ponteficelui, 

ci în contra suveranului Statului românu. Iuliu II, se 
băteă ca unu soldatu; ellu intră prin sfărimatura 

murilorn cetâţii în Mirandola. Ludovicu XII convocă la 
Pisa unu conciliu spre a judecă purtarea sea şi a lu de- 
pune. Attacându pre luliu II ca capu allu catolicismului, 

compromise totulu. Iuliu II convocă altulu la Latranu, 
făcă apellu la puterile catolice spre a manţin6 unitatea, 

Catolicismului, dede ligei numele de Sântă (1511), la care 
luară parte Massimilianu, Ferdinandu, Ecrichu VIII, pu- 

terile taliane, şi în fine Elveţiaii. 
Victoria păres la începutu afi în partea Franciei. Gas- 

ton de Foix bătu cu uă rapiditate minunată pre inemici 

în Italia; dar, acesta murindu în midiloculu triumfului 
seu, Francesii bătuţi se retrasseră pînă la Alpi. Massi- 

milianu Sforza, fiiulu lui Ludovicu, intră în Milanu. Fran- 

cia fă attacată de trei pârți, şi Francesii fură bătuţi. 
Elveţianii fură vingători la Novara; Anglii și Germanii, 

commândaţi de Enrichu VIII şi de Massimilianu, puseră 
în fugă căllărimea francese în giua pinteniloru. Elveţianii 
pentrunseră pină la Dijonu, şi fură respinși numai prin 
bani. Singurulu federatu allu Franciei, Iacobu, VI, regele 
Scoției, fă învinsu și uccisu le Plowden de Angli. Ne- 
goţiârile se deschiseră, şi unu trattatu se făcă la Aure- 
liani (1514) între Massimilianu, Ferdinandu şi Leone X. 
suceessoriulu lui Iuliu II. Ludovicu XII se legâa nu mai 
țin€ în semă sinodulu de la Pisa, şi renunțiă la drep- 
turile sâle assupra Milanului. Ispaniolii remaseră domni Ja 
Neapole pînă se se pâtă întinde şi în pertea de susu al- 
taliei. Cu Enrichu VIII se îneheiâ trattatu la Londra.
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Aşa, după cinci-spre-dece anni de resbellu, după ce se 
versă, mânge multu şi se spese summă de bani, Francia, 
nu coprinse nimicu preste Alpi. Ludovicu muri la 1 Ia- 

nuariu 1515. Gubernulu seu in întru a fostu mai bunu 
de câtu politica sea in affară. Justiţia se făcă mai im- 
parţiale şi espeditivă. Se suppresse limba. latină din pro- 
cedura criminale. Inţelleptele economie alle guver- 
nului seu ușiurară s6rtea ţerraului și meritară lui Ludo- 
vicu XII numele de Părintele poporului. Agricultura, 

înflori. Se înălțară edifigie măreţe prin ideile Renas- 
cerii addusse de Francesi din Italia. 

LIV 

RIVALITATAEA INTRE FRANCISCU 1 SI 
CAROLU-CINTU. 

De dâue ori puterile europeene allungasseră pre Fran- 

cesi din Italia: sub Carolu VIII și Ludovicu XII. 

Firele ecilibriului europeauu erau degiâ puse în jocu. 

Acestu ecilibriu, care în fine aveă se triumfe, la înce- 

putu fi de multe ori pusu în periclu: mai ântâiu, și din 

nou, de Francia, apoi, de casa de Austria. Successoriulu 

lui Ludovicu XII, Franciscu I, erâ unu june căilărescu 

și bellicosu. Ellu și însemnâ, regnulu seu făcându in- 

vasiune assupra Milanului. Inşellându, prin demonstra- 

ţiuni false, armata elveţiană, singura putere a ducelui 

Massimilianu Sforza, ellu trece Alpii, şi ia posiţiune ia 

Mariguan în fagia a trei deci și cinci de mii de luptă- 

tori, cari venisseri, se lu appere.. După uă bătăliă de gi- 

ganți, care ţin uă di şi uă n6pte, ellu îi învingător 

(1515). Elveţianii bătuţi deveniau amicii Franciei Şi Jurau
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pacea perpetuă, ce a ţinutu câtu şi vechia monarchiă 
francese. Cu Leone X se încheiâ altu trattatu, concor- 
datulu, şi regele avi dreptulu de a numi pre demnitarii 

bisericesci in Statulu seu. 
Dar în fagia Francei se formă uă putere rivale și multu 

mai întinsă. La 1516, Carolu de Austria luâ în posses- 
siune Ispania, după mârtea lui Ferdinandu Catoliculu, şi 
deveni domnu preste Austria, 'Ţesrile-de-giosu, Neapole. 
Sicilia, Ispania, și America. Ellu nu esșisse âncă din obs- 
curitatea sea, cându încheiasse degiâ unu trattatu la No- 

yon cu strălucitulu monarchu allu Franciei, Ruptura a- 

cestei amiciție se făcă din causa corânei imperiali, va- 

cante după mârtea, lui Massimilianu. Cazoiu şi Franciscu 
I şi o disputară. Electorii numiră pre Fredericu cellu 
Inţelleptu, că-ci pre cei l-alţi doi i vedeau pre tari; însă 
ellu retusă, şi consiliâ pre principi de a allege pre Ca- 
rolu de Austria, mai interessatu de câtu văr-cine prin 

posessiunile sâle de a apperâ Germania contra Turciloru. 

Carolu de Austria deveni imperatoriulu Carolu-Cintu, 

Puterea sea cea mare, condussă cu uă abilitate supe- 
riGră, ammenințâ îndată independința celloru-l-alte State 
europeene. Dar Francia i se oppuse. Ea, deși n'aveă 
mărimea texritoriale a imperiului lui Carolu-Cintu, erâ 
însă mai compactă și tote sorgințiele ei erau în dispo- 
sițiunea regalității acumu absolute. Carolu-Cintu aves uă 
mulţime de piedeci interne : în Ispania, communeros ; în 
Flandria, burgesia ; în Germania, protestanții ; în  Aus- 
tria aveă se se lupte contra Tureiloru ; în America, se 
organisede contistele. 

Cei doi emuli căutară mai ântâiu federaţi. Pre cându 
Franciscu I, în locu d a și appropiă pre Enrichu VIII 
la întrevederea ce avură, lu înstrăină cu totulu attin- 
gându-i amrea propriă prin lussulu, eleganţia şi gra- 
țiele scle celle căllăresci, Carolu se adressă la Wolsey,
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ministrulu regelui Angliei, i promise tiara pontificale și 
şi assecură, federatiunea anglă. Leone X se dechiră și 
ellu pentru imperatoriulu. Ma 

Franciscu 1 deschise ostilitâţile. Ș6sse mi: de Gmeni 
petrundu în Navarra, şi Lussemburgulu este attacatu. 

Dar Francesii sunt bătuţi în Castilia, și imperialii vinu 

şi bătu Meziera. Bayard, căllarulu fără frică şi fâră 

maculd, scăpâ cetatea; dar, în Italia, Lautrec fă datu 

affară din Milanu, şi în annulu următoriu, in lipsă 

de bani, ellu este constrinsu de a cede voinței mer- 

cenariloru sei elveţiani, cari cesu bani, congediu or bă- 

iaiă, şi fă învinsu. După perderea Milanului, Genua și 

Veneţia se retrasseră din federaţiunea Franciei. Totu a- 

tunci, Carolu-Cintu făcusse pontifice pre Adrianu VI, 

preceptorulu seu. 

Intre acestea, Francia fă ammeninţiată chiaru în es- 

sistința sea prin trădarea connetabilelui de Bourbon, uiti- 

mulu mare senioru feudale, care, din causa unei nedrep- 

tâţi ce îndurâ, trecă în partea lui Carolu-Cintu. Bour- 

bon învinse pre imbecillele Bonnivet la Biagrasso, unde 

muri Bayard împutându vingătoriului trădarea lui (1423). 

In urma acestei victorie, imperialii petrunseră pină în 

Provenca. Pescara commandă şi Bourbon servi de că- 

leusă. Însă, energica attitudine a Marsiliesiloru, i cons- 

trînse de a se retrage în desordine. Francesii, cu regele 

în frunte, i urmăriră de apprâpe şi, la Pavia, celle dude 

armate fură fagiă în faqiă. Artileria aci făceâ minuni, 

cându Franciscu ], făcându unu attacu cu căllărimea sea, 

se aruncă nebunesce înaintea focului ei. Bătălia fă p-r- 

dută, şi însuşi regele fă prinsu (1525). Atunci scrise ma- 

mei s6le vă scrissâre detaliată a resbellului, din care 

se făcă resumatulu: tout perdu fors Phonneur. | 

Europa ii mişcată de acestu desastru şi se arătă dis- 

pusă a nu lăssâ ca Francia se cagă. Italia, fiându acumu
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ammeninţată în independința ei Enrichu VIII, care eră 
gelosu de Carolu-Cintu, şi ministrulu seu Wolsey nepu- 
tându uită că imperatoriulu a datu de dude ori altora 
şi nu lui tiarra pontificale, Anglia se federâ cu Francia: 
Dar Franciscu I, impaţientu de a scăpă din captivitate, 
subscrisse funestulu trattatu de la Madridu (1526), prin 

care făcă summă de concessiuni teritoriali lui Carolu- 
Cintu şi se legâ âncă de a restitui lui Bourbon tâte a- 
verile lui. Abbiă fă liberu și nu voi se împlinâscă celle 
stipulate, sub cuvântu că i s'a făcutu violință. - Impera- 
toriulu dechiără de' sperjuru pre Franciscu I, care se 
scusâ că a minţitu cu gura, dar că protestasse in min- 
tea sea. Resbellulu se deschise din nou. Foculu cădu 
mai ântâiu assupra Italiei. Bourbon se aruncâ assupră-i 
cu vă armată de luterani fanatici, allu cărora capu, Geor- 

giu Frondsberg, se lăudă se spendure pre ponteficele cu 

uă catenă de auru. Ellu fă uccisu sub murii Romei, dar 

orda sea turbată,  coprindându cetatea, lu resbună atâtu 

prin crudelitâţile celle mai odi6se câtu şi printr'unu van- 
dalismu înfricoşiatu (1527), sfărămându tâte capetele de 
operă alle maestrilora Italiei. 

Crestinetatea, întregă murmurâ. Francesii, sub Lautrec» 

intră în Milanu și merseră assupra Neapolei; dar acâstă, 
espediţiune esşi reu prin defecțiunea flotei genuese, pen- 
tru că adwmiralulu ei, Andrei Daria, vedă că Franciscu I 

călcă drepturile şi interessile patriei sâle. Francesii de- 
cimați de pestilenţiă, fură constrinși de a capitulă; în- 
vingerea de ia Landriano i dede affară din Italia. A- 
tunci Carolu-Cintu se purtâ ca domnulu ei; obligă mai 
mulți duci de a se recunâsce vasali ai imperiului, pre 
aJţii de a rumpe federațiunea cu Francia, şi pre Cle- 
mente VII de a lu încoronă rege allu Italiei şi impera- 
toriu (1529). Resbellulu cu Francia nu mai aveă nici 
unu scopu: trattatulu de Cambrai, deşi mai puginu onerost
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de câtu cellu de Madridu, totuşi fă destuiu de umilito- 
riu, pentru că regele Franciei, nu numai că delăssă pre 

federaţii sei din Italia şi renunţiă -la pretensiunile s6le 
assupra  Neapolii, ci recunosceă âncă pre Sforza duce 
allu Milanului (1529). Pacea ţină șâsse anni, şi în tim- 
pulu acesta Franciscu I se legâ cu Solimanu, sultanulu 
Turciloru, şi cu federaţiunea protestante de Smalkalde: 
Carolu-Cintu, indignatu de acâsta, începu a tună şi a 

fulgeră la Roma contra regelui Franciei, şi intrâ cu uă 
armată în Francia. Dar pre unde agiungeâ, ţârra erâ 

devastată într'unu modu sistematicu de Francesi, cari 

se retrăgeau foră a da Dătaiă ; ellu fă nevoitu de a se 
lăssâ de acea întreprindere (1536). 

Franciscu I lu citâ atunci înaintea parlamentului seu, 
ca pre unu vassale perfidu. Lupta agiungându la, culmea 
înverșiunârii, victoria lui Solimanu la Esseku şi depre- 
dârile lui Barbarosiă consternă atâtu de multu Europa 

întrâgă în câtu Franciscu fă constrinsu de a subscrie la 

Nizza, prin intermediarea ponteficelui, unu armistițiu pre 

dece anni cu imperatoriulu (1538). Cei doi suverani pă- 

reau reconciliați. Insă, la 1540, rescullânduse marea ce- 

tate Gandu, se offeri de a se da Franciei. Dorinţia re- 

gelui erâ, se ia Milanulu, deşi nu i eră de folosu; refusă 

Flandria, care ar fi fostu acisiţiunea cea mai preţi6să: 

Ba âncă mai multu ; trădându pre aceia cari se încre- 

deau în cllu, Franciscu offeri lui Carolu liberă trecere 

prin Francia ca se mârgă de a lu suppune şi de a pe- 

depsi pre rebelli. Carolu acceptă şi promise de ai da 

Milanulu. Dar abbiă essi din territoriulu Franciei, și 

negă, promissiunea, ce dedesse. Atâtu acâsta perfidiă, câtu 

şi ommoriulu a doi aginţi francesi cari se duceau în Tur- 

cia. determinară pre Franciscu 1 dea luă de nou armele. 

Ellu făcusse legătură cu Scoţia, dar şi Enricu VIII se 

uni cu imperatoriulu. |
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In Italia, Francesii avură mari successe. Flota lui Barba- 

rosiă şi fiota francese luară Nizza. Ducele de Enghien 

repurtă glori6sa, victoriă de la Cerisola. (1544). Dar, 

spre mâdiănâpte, Francia sufferi învingeri. Carolu-Cintu 

agiunse pînă aprâpe de Parisu. Insă carestia, pugina în- 

ţellegere între cei doi federaţi, determinară pre Carolu 

de a face pace la Crespy (1544): restituțiuni mutuali 

de ambele pârţi. Enricu VIII mai continuă resbellulu și 

luă, Boulogne, pre care o restitui apoi, pentru uă summă, 

de bani, în trattatulu de la Ardres (1546). Amândoi acesti 

suverani muriră în annulu următoriu (1547). Uă faptă 

odisă, măcellulu Valdeeniloru, înnegri ultimii sei anni 

CONTINUATIUNE 

Mârtea lui Franciseu I păreâ că lassă pre Carolu- 
Cintu domnu preste situaţiunea politică a Europei. Ellu 
învinsesse pre protestanți în Germania , le dictasse în- 
terimulu, şi domină în Italia. Regele Franciei, Enricu II 

se occupă numai en lucruri ușiuri, împărțindu avuţie şi 
onori la căți-va favoriţi. In fine, ellu simți necessitatea 
de a pune margini întinderii puterii austriace, şi deter- 
mină de a luâ armele. Reînnoi trattatele cu Elveţianii 
şi cu Turcii. Se înţellesse cu principii protestanți din 
Germania, cari lu recunoscură protectoriu allu libertâţi- 
loru loru, şi lu autorisară de a coprinde, ca vicariu allu 

imperiului, oppidele Metz, Tulu şi Verdunu, numite celle 

Tre-iEpiscopate. Ellu le luă foră se întimpine resistințiă, 
însă la Strasburgu fii respinsu. Appariţiunea Fran- 

ciei pre câmpulu lupteloru europeene schimbă, fortuna 
armeloru. După ce Carolu-Cintu fă constrinsu de a tran- 

sige cu ereticii, veni în contra Francesiloru,; însă fă bă- 
tutu la Renty, şi cu tote successele Ispanioliloru în Ita- 
lia, descoragiarea sea fă atâtu de mare în câtu abdică
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corânele Ispaniei, Italiei și a 'Țerriloru de giosu în fa- 

vârea fiiu-seu Filippu Il (1556), apoi imperiulu, în mâ- 

pile frate-seu Ferdinandu , care purtă degiâ titlulu de 

rege allu Romaniloru 

Din momentulu acella, casa de Austria se despărți în 

due ramuri, și vasta domniă a lui Carolu-Cintu nu se 

mai întruni nici uă dată. 

Avmistiţiulu de la, Vaucelles, încheiatu înainte de re- 

tragerea sea, nu impedecâ deschiderea resbellului. En- 

richu Il lu vupse spre a nu lăssă lui Filippu IL timpu 

de a se întări. Se bătură în Francia $i mai cu semă în 

Italia ; Paul IV, ponteficele romanu, făceă mari adope- 

râri ca se dee pre Ispanioli affară din peninsulă. Ener- 

giculu pontefice puneă î6tă puterea sea spirituale ca se 

agiute causei Italiei; ca ponteficii din evulu mediu, tre- 

ceă inarmatu în revistă poporaţiunea și: predică stinge- 

rea Ispanioliloru: acestă semânță de Ebre şi de Mauri». 

gundiele lumii. La, Saint-Quentin Francesii păţiră uă ma- 

re bătaiă, însă ducele de Guise, chiămatu din Italia ca 

se ţiiă frunte Ispanioliloru, sterse acea rușine , coprin- 

dendu de la Angli, după unu attacu de optu dille , cetâ- 

tea, Callais. Totuşi, Ispaniolii înaintându victorioși în Fran- 

cia, Enrichu IL se vedă nevoitu de a legă negoţiâri de 

“pace, şi se încheiâ trattatulu de Cateau-Cambresis. Fran- 

cia, restitui multe din locurile coprinse ; însă rețină Ca- 

lais, dându cinci cente de corâne, precumu şi celle Trei 

Episcopate. Italia cădă pentru lungu timpu sub jugulu 

Ispaniei; acâsta erâ uă mare nefericire. 

Lupta se termină mai multu în profitulu casei de Aus- 

tria, pentru că Ispaniolii remaseră domni în Italia de 

susu și în centru; sântulu șediu fă condemnatu la nepu- 

tinţiă ; ducii de Florenţia, de Parma şi de Ferrara erau 

sub dependințiă, și chiaru confinii Italiei remasetă „în 

mânile străiniloru. Aşa, dară, casa de Austria, cu totă
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separațiunea ei în due ramure, eră totu atâtu de tare 

la finitulu luptei, precumu fusesse la începutulu ei. Dar 
şi Francia şi recuperasse Calais și cu ea integritatea 
territoriului seu, apoi coprinsesse celle Trei Episcopate 

cari-i voru servi ca trei forteficațiuni la confinii sei. 
Acisiţiunea Italiei nu erâ de locu pentru casa de Aus- 

tria uă compensaţiune seri6să de ceea ce perdeă la Renu 

şi la Dunăre. Germania, pauperă şi vânsă, dâcă ar fi 

fostu unită suptu unu capu, i ar fi datu uă putere, ce 
Italia enervată nu puteâ se i procure. Dar acâstă pu- 
tere, la care a doritu se agiungă Carolu-Cintu, dacă sar 
fi stabilitu, ar fi fostu pericul6să independinței Europei 
şi libertâţiloru politice şi religi6se, garantite acum prin 
pacea de Augsburg. 

De altăminte aceste resbelle n'au fostu de totu ster- 
pe. Doue resultate considerabili esșiră de aci : creaţiu- 
nea sistemului ecilibriului politicu în Europa, ce prote- 

ge Statele mici contra ambiţiuniloru celloru mari, şi res- 
pândirea ideiloru Renascerii. Pop6răl6 Europei, meste- 
câte în lupte, se cunoscură mai bine, şi pusse în con- 
“tactu cu vă civilisațiune splendidă, prinseră gustu de 
arți, litere şi sciințe, ce pînă atunci erau unu priti- 
legiu allu Italianiloru. 

In fine, aceste resbelle avură, în fiă care Statu, con- 
secințe chiaru politice. Nobilitatea, dussă departe în țerri 
străine și ținută lungu timpu în castre și în campanie, 
căută se se dedeâ cu suppunerea, la voinţia, regelui , și 
disciplina militară consacrâ, revoluțiunea începută cu pul- 
berea de tunu și cu armatele permanenți. 
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SOLIMAN I1.—INCONGIURAREA VIENEI. 
De la nefericirea de la Pavia, Franciscu [, făcânduse 

mai circonspectu, formasse uă sistemă duplă de federa- 

țiune care, după ideile timpului, nu erâ uă faptă de unu 
rege căllariu : ellu se legasse cu protestanții din Germa- 

nia și cu Turcii, și de care insușipăreâ că se rușin6dă ; 
dar acesta probă că, de uă dată cu societâţile mari mo- 
derne, se născeau și interessele celle mari naționali, și 

că, cestiunile naţionali erau mai tari de câtu cestiunile 

religi6se : evulu mediu murisse într'adevâru. 
In capulu Turciloru se află sultanulu Solimanu il 

(1520—1566). Amicu allu arțiloru , protectoriu allu lit- 
tereloru, autoriu allu unui codice întitulatu Canuname , 
Solimanu II merită gloriosulu și triplulu supranume de 

coneistatoriu, de magneficu şi de legislatoriu. La 1521» 
luă. Singidunulu (Belgradulu), cheia Ungariei, la 1522, 

în fruntea a unu centu-cinci-deci de mii de Gmeni și cu 
patru cente de nâvi, lu Rodulu de la căllarii ospita- 

liari cu tâtă eroica resistințiă a generariului loru, care 

se apperâ cinci luni; în fine, la 1526, trecându Dunărea 

cu dâue cente de mii de 6meni, sfărîimă cu totulu mu- 

mata ungară în fatala di de la Mohaci, unde peri Lu- 

dovicu II, ultimulu dintre Iageloni, şi una cu dînsulu, 

independinţa Ungariei pînă în dillele nâstre. Cor6na Un- 

gariei se cuveniă lui Ferdinandu de Austria, cumnatulu 

lui Ludoyicu II. Dar Solimanu II susțină contra acestui 

frate allu lui Carolu-Cintu pre loannu Zapolia, unu pre- 

tendinte de origine magiară. T6tă Ungaria fă infestată 

de Otomani, chiaru şi Buda cădă în potestatea loru. De 

aci, Solimanu II petrunse în Austria şi încongiurâ Viena:
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Dar în cetate erâ unu preşediu de doue-deci de mii de 
soldaţi, cari făcusseră campaniele Italiei, şi gubernato- 

riu, vallintele comite de Salm. Dâue-deci de assalte se 
dederă și fură respinse. Sultanulu se întârse răpede în- 
dăretu ; credă că se desdaună de acâstă înfrângere în- 

coronându în Buda, cu mânile sâle, pre Ioannu Zapolia, 
vasalulu seu, rege allu Ungariei. Dar ellu ardes de neas- 

tâmperu se stergă acâstă ruşine. 

După doi anni se arătă de nou în Austria în frun- 
tea a trei cente de mii de Gmeni. Din fericire, uâ ce- 
tate neînsemnătriă, Graetz, în Stiria, lu reţină uă lu- 
nă. lu timpulu incongiurârii acestei cetâţi. recepi pri- 

ma, delegaţiune de la Franciscu I. Ellu cugetă se înun- 
de Germania. Dar Carolu-Cintu avusesse timpu de a 
stringe unu centu cinci-deci de mii de luptători. Lu- 
teranii şi catolicii şi dedesseră mâna contra semi-lunei, 
şi Franciscu | nu cutegă se agiute pre îrfricoşatulu seu 
federatu printr'uă diversiune assupra Italiei sau Renu- 

Cu tâte acestea, nu se făcu nici uă bătăliă mare. 

După ș6se septemâni, sultanulu audi că uă flotă ispani- 

olă intrasse în Dardanelle și că ammeninţă Consteatino- 
lea; ellu se retrasse (1532). Turcii er.u totu atâtu de 
spăimântători în Mediterana caşi la Dunăre. Marina lui 

Snlimanu II agiunse se aibă uă superioritate necontes- 
tată. sub direcțiunea lui Cairedinu Barbarosiă (1534). 

Acestu ' piratu, devenindu admirale preste fotele oto- 
mane, percurse Mediterana în lungu şi în latu cu unu 
centu de nâvi, şi pre cându Sultanulu răpiă Persiloru 

Taurulu şi Bagdatulu, în Asia, ellu allungă din statulu 
seu pre Mulei-Hassanu. beiulu de la Tunite. Algerulu 

şiTunitele devenită cuiburile unoru numeroşi corsari spă- 
imeântători poporațiuniloru de pre totu littoralulu Ispa- 
niei și Italiei. Carolu-Cintu făcă assupra loru due es- 
pedițiuni. In cea d'ântâiu, uă flotă de patru cente de vas-
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se commandată de Doria coprinse Gulletta la intrarea 
sînului Tunitelui, și liberâ d6ue-deci şi dâue de mii de 
captivi (1525); însă, după şesse anni, nu fă atâtu de 
fortunatu în contra Algerului, căci flota sea fă sfărimată 
de uă tempestate, și abbiă scăpară numai nisce remă- 
șițe (1541). 

Imperatoriulu protectâ mai bine commerciulu popâră- 

loru crestine, dându insula Malta căllăriloru de la Rodu, 

cari înfrânară muitu timpu pre pirați. Pre cându Carolu- 
Cintu salvă creștinătatea, Franciseu 1 păreâ a fi inemi- 
culu ei. Chiaru în annulu espediţiunii de la Tunite, a- 

cesta încheiasse cu Sotimanu primulu din trattatele cu- 

noscute sub numele, 'ce pOrtă și trattatele nâstre, de 
capitulațiuni. Totuși, este de notatu că tâte trattatele 
acestea aveau de scopu mai allessu protectoratulu locu- 
riloru sânte și allu commerciului europeanu în Levante 
(1535). 

In annulu 1542, se trămiseră agiutâre lui Franciscu 

I, şi în annulu următoriu, admiralele Barbarosiă, intru- 
nindu flota turcă cu fiota francese, erâ se iea Nizza. La 
1548, Solimanu reîncepi resbellulu contra Persiloru, i 
bâtă la, Vanu, în Armenia, cuceri Chirvanulu și Georgia 
(1549—1550), pre cându Dragutu răpiă momentaneu in- 
sula Africa căllariloru de la Malta, şi Sinanu-pașa, Tri- 

poli. Cu câți-va.anni mai înainte coprinsesse lemenulu și 

aruncasse uă flotă pre marea roșiă spre a agiută pre 
musulmanii în India contra Portugesiloru. Prin urmare, 
flamurile sultanului dominau de ia bucile Rodanului pi- 
nă la alle Indului, şi puterea sea se îutindes de la Ca- 
ucasu pînă la Atlantele africanu. La 1555, coprinse Bana- 

tulu Timişidrei ; la 1559, ellu purtă resbellu în Africa; 

la 1565, Malta fii incongiurată foră successu. și în 1569, 

Solimanu muri la încongiurarea Seghedinului în Ungaria. 
Lui i successe Selimu II, pre care lu avti de a renu-
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mita sea, favorită Rosselana. Nisce cerți domestice tur- 

burasseră ultimii sei anni şi avi se combată rescullarea 

fiiu-seu Baiazetu. Ellu fundasse unu mare număr de 

stabilimente de mare utilitate, și înălțasse puterea oto- 

mană la cellu mai mare gradu la care a pututu agiun- 

ge ver vă dată. 

LVI 

DESCOPERIEA PULBERII DE TUNU, A 
IMPRIMERIEI, A BUSSOLEI. — CHRISTO- 
FU COLUMBU SI VASCO DE GAMA.—RE- 

SULTATELE DESCOPERIRILORU. 

Finele evului mediu nu se caracterisă numai prin mo- 

dificarea formei politice cu care se guvernă;, dar, mai 
allessu, prin câte-va, descoperiri cari contribuiră, la ac6s- 
tă revoluțiune si produsseră âncă și altele, întindându' 
cerculu conoscinţiloru Gmeniloru. * | 

Usulu ce se făcă din ce în ce mai desu de pulberea de 

tunu, inventată de Chinesi, applicată de Arabi şi -adop- 
tată în fine de Europei, âncă din seclulu XV, pentru 
armele de resbellu (bătălia de la Geecy), întrodusse unu 

sistemu cu totulu nou de luptă, contra căruia castelele 
şi armaturele senioriloru nu mai erau de nici uă val6re. 

Pre lOngă egalisarea, forțeloru fisice, şi dându preemi- 

nința în resbelle intelliginţei în contra numerului, pul- 

berea de tunu a terminatu cu totulu și revoluţiunea po- 

litică ce a întrunitu în mâna regiloru tâte puterile na- 

ționali; ei insă au abusatu de omnipotința loru în seclele 

allu cinci-spregdecelea şi allu ş6i-spredecelea, după pla- 
culu ambiţiuniloru loru personali. -



499 

  

Luându loculn pergamenului ce erâ raru şi. costătoriu, 
carta sau chârtia de cotone (bumbacu), cunoscută de 
multu Arabiloru, apoi perfecționată câtre finitulu seclu- . 
lui XIII, și de care se făce multu usu într'allu XVI, ea 
devenii unu aussiliaru de mare utilitate imprimeriei şi fâră 
carear fi remasu sterile, foră importanţă. La 1436, Iânnu 
Gutemberg, de la Mogunţia, stabilitu la Stasburgu, creâ 
artea tipografică. După patru-spre-dece anni, se: as- 
sogiă cu Faustu, banchierulu din Mogunția, și cu Scho- 
efier, unu bunu calligrafu care pertecționă procederea 
turnârii caractereloru şi inventâ apparatulu mobile de 
mână. De atunci imprimeria fu creată. Acâstă arte mi- 
nunată se respândi. cu rapiditate în Germania, şi de a- 
collo în Italia, în Francia, în Elveţia, în Anglia şi în tOtă 
Europa crestină. Nisce imprimatori illustri şi erudiţi (Alde 
Manuce în Italia, Estiene în Francia, Froben în Germa- 

nia) dederă, la finitulu seclului allu XV, și în decursulu 

cellui de allu XVI, numerâse ediţiuni de toţi autorii ve- 
chi și de uă mulţime de opere de alle celloru moderni. La 
1529, Coiloguiele lui Frasmu fură publicate în d6ue-deci 
şi patru de mii de essemplarie: atâtu de multu pop6- 
răle erau setâse de a înveţă: « elle începeau de a cu- 
n6sce că strămoşii loru vieţuisseră sub servitutea spiri- 
tului caș: sub servitutea corpului. » Ea contribui multu 
spre a se produce uă altă revoluţiune, a literiloru. 

Pre cându dominiulu instrucţiunii se întindeă forte prin 
agiutoriulu imprimeriei, bussola, cunoscută âncă dintr'al- 
lu XII seclu, sub numele marinetta, şi perfecționată în- 

trallu XIII de Amalfiteanulu Flavio Gioia, duceă pre na- 

vigatori la descoperirea cellei-l-alte giumetâţi a globului, 
necunoscută pîn'aci. Acâstă descoperire a produssu com- 

mertiulu maritimu, sau revoluţiunnea în interessi. Portu- 

shessii intrară mai ântâiu în acestă calle. După ce recoprin-" 

seră pământulu loru de la musulmani, fiendu reţinuţi în des-
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voltarea. loru territoriale prin progressulu parallelu allu 

crestiniloru ispanioli, ei şi întârseră activitatea loru căl- 

lărâscă spre mare, âncă de la începutulu seclului allu 

XV. Infantele don Enrichu, cellu de allu treilea fiu allu 

regelui lonnu I, fă promotoriulu acestei mișcâri, secun- 

datu de Biserică care întrevedeă în descoperiri nisce con- 

ciste n6ue pentru crestinismu. Portughesii trecură preste 

ecuatoriu la 1572; la 1486, Bartolomeu Diaz TEGunoscu ca- 

pulu ce termină Africa spre mâdiă-di; ellu i dede nu- 

mele de capulu de Buna-Speranţia. În fine, Vasco de 

Gama, purcesse de la Lisabona (1379), încongiură Africa, 

abordâ la Mozambicu şi la Monbaga, unde Portogbesii 

remaseră în mirare vedîndu că dau preste Mauri, și a- 

giunse la Calcuta. Gama încheiâ cu zamoriuulu Calcutei 

unu trattatu de federațiune, şi properâ de a se înturnă 

în Portugalia (1499). Camoens cântâ, mai târgiu, în Lu- 

siadele sele, acestă eroică espediţiune. Alvarezu Cabralu 

tundă în India primulu stabilimentu europeanu, la, Cal- 

cuta. In calle fusesse aruncatu de vânturi pre costa 

Brasiliei. | 
Adev&ratulu creatoriu allu colonieloru Portughese fu ma- 

rele Albuchercu. Coprindându Socotora şi Ormuzulu, ellu 

închise vechiele câi alle commerciuiui iudianu, atâtu mu- 

sulmauiloru câtu și Alessandriei şi Veneţiei cari se federară, 
în deșertu în contra lui. Albuchercu dede Îndiei portughese 

capitala ei coprindându Goa (1510), apoi cuceri Malaca, 

assecură federațiunea regiloru de Siamu şi de Pegu, şi 
possessiunea insuleloru Moluce. Ellu şi propuneă dea 

ruină Egiptulu, abătându cursulu Nilului în Marea Roșşiă; 

precumu şi Arabia, derimându Meca şi Medina; dar uă 

disgraţii sfărimâ, proiectele sele, şi muri pauperu (1515). 

Cu tote acestea, concista totu continuâ dea se mări, 
insă mai încetu: I6nnu de Castro coprinse Cambia. Gia- 

pobia, fă descoperită la 1542, și unu comptuoriu se sta-
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bili în facia Cantonului, in insula, Sanciarm. Puntele prin- 

cipali :occupate de Portughesi, după Goa, centrulu domi- 

naţiunii loru, fură Mozambicu, Sofala şi Melinda pre câsta 

Afvicei, de unde scoteau pulbere de auru şi de ivoriu; 

apoi Mascata şi Ormuzulu, în sînulu persicu, de unde 

adduceau mercile Asiei centrali, şi în fine Diu pre costa 

Malabarului, ce erâ totu în potestatea loru, şi Negapa- 

tamu pre a Coromandelui ; asseminea mai possedau Ma- 

lacca, în peninsula cu acettu nume, care punes în mâna 

loru commerciulu ţerriloru din Indo-China, şi Molucele, 

unde occupară Ternate. și Timoru, şi de unde scoteau 

aromate. Comptudriele loru de pre câsta occidentale a 

Atricei, la Congo, etc., avură importanțiă numai după ce 

se începi commerciulu cu negrii, și Brasilia lungu timpu 

pavă alţi coloni ci numai criminali și Ebrei deportaţi. 

La 1492, Genuvesulu Christofu-Columbu descoperisse 

” America. Preoccupata de idea că India esteforte întinsă 

câtre resăritu în câtu se precumpănescă continentele eu- 

ropeanu, ellu speră că.va put6 da preste țermulu ei es- 

tremu, îndreptânduse către appusu preste Atlantica. Res- 

pinsu ca, visionariu de senatulu Genuei, de regele Por- 

tugaliei, şi câtu-va timpu de curtea Ispaniei, pută în fine 

se obţină de la Isabella trei nâvi mici în care se îm- 

bărcâ la 3 Augustu 1492, și, după due luni de uă na- 

vigațiune plină de temeri, agiunse la 11 Octombre 1492, 

în insula Guanahani, uua din Lucaie, pre care 0 numi 

San-Salvadoru. Numai într'a treia călătoriâ, la, 1498, dede 

de continente fâră'se sciă, şi, întra patra, la 1520, re- 

cunosc câstele Columbiei. Discreditatu în urmă prin 

influinţa invidioşiloru la curtea regelui, ellu fă addussu 

incatenatu în Ispania, unde muri (1506) cu pușinu în urma 

morții protectricei sâlle Isabella. Columbu credei, pînă 

în fine că locurile descoperite se ţineau de India. De aci 

numele de Indiele occidentali, care & fostu lungu timpu
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în usu. Numirea de America este numai uă suvenire 
despre Amerigo, unu Florentinu, care avă meritulu, dar 

unu meritu secundariu, de a pune piciorulu pre conti- 
nente înaintea lui Columbu. 

Callea uă dată deschisă, descoperirile se successeră 
râpede. La 1513, Balboa trece istmulu de panamă şi vegi 
ellu mai ântâiu oceanul cellu Mare; Ja 1518, Grijalva 

descopere Mesiculu. Ferdinandu Cortezu coprinde acestă 
„mare ţârră, şi se face domnu preste Messicu după multe 

bătâi sângerâse (1519—1521), şi merse âncă de desco- 
peri California. Acestu concistatoriu, care fă crudele, more 
disgraţiatu, ca Columbu. Magelanu merse mai departe, 
încongiurându totu globulu ; descoperi, la 1520, strim- 
t6rea care pârtă numele seu, între America meridionale 
și Terra de Focu, apoistrăbătă ocecanulu Pacifiicu şi peri 
(1521) de mâna, selbaticiloru. Scadra sea însă continuâ 
şi termină călletoria, trecându pîntre Moluce şi pre la - 

„capulu Buna-Speranţiă. Ponteficele trăssesse mai înainte 
în Atlantica, uă liniă de marcafime, la trei cente şâpte- 
deci și cinci de milliare spre appussu de Asore ; atunci 
căută se se facă uă altă liniă, de demarcațiune, în cellu- 
l-altu emisferu spre resăritu de Moluce (1519—1592). 

Concista Perului de aventurarii Almagro și Pizărro 
(1529—1535), după multe resbelle civili pline de atro- 
citate între concisatori, dederă cornei Ispaniei Peru 
şi Chilia (1542). 

Coloniele Portughese decagiură pre de timpuriu. El- 
le constau numai înt”unu cordonu -de. comptuorie de 
alungulu câsteloru Africei şi Indostanului. Vice-regii 
cari le gubernau aveau autoritatea pentru trei anni 
şi erau preoccupaţi numai de a se înavuţi. Acâstă 
vea organisare ne esplică decadinţa râpede şi ruina 
acelloru stabilimente, unde se trămitea, puţini Portu- 
gesi, cari nu fură atâtu colonie câtu comptudrie de
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commerciu. Portugesii adduceau de aci aromate, sto- 

fe de cotone şi de setă. mărgăritare, pulbere de auru, 

pietre preţi6se; dar, neducândule și ne împărţindnle ei 
în Europa, alte popâră aveau beneficiulu cellu mai se- 
curu allu acestui commerciu. Acumu Ollandesii vinu se le ca- 
ute în Portugalia, şi după unu seclu voru merge a le 
luâ chiaru în India: fericirea ei cade.'. 

Coloniele ispaniole, cari aveau în vedere la începutu 

nu atâtu commerciulu câtu lucrarea minereloru, attras- 

seră, din contra în lumea cea n6uă mulțime de Ispani- 

oli, şi formară în America uă domniă compactă. Tote 

Jocurile coprinse fură divise la due guverne, cellu de 

la Messicu şi de la Lima. In fiiă-care guvernu autori- 

tatea fă împârţită între vice-regele, commandatele puteri- 

loru militarie și capulu administrațiunii civili, şi între 

audienția, tribunalulu superioriu și consiliulu vice-rege- 

lui. Mai târdiu, numerulu vice-regiloru fă de patru şi 

allu audienţiloru de dece. Aceste diferite autorități co- 

loniali depindeau de curtea de commerciu şi de justiţiă 

stabilită la, Sevila, și mai în urmă de consiliulu Indie- 

loru, stabilitu în Madridu sub mâna regelui. 

Cetâţile Americei și aveau municipalitâţile lora , dar 

funcțiunile administrative se refusară Ispanioliloru năs- 

cuţi aci: aşa metropolea dă la uă parte pre creoli, pre- 

cum şi acestia da în lături pre Indiani. Populaţiunea 

dară erâ uă grupă de caste puse unele preste altele: 

Ispaniolii din Europa, funcţionari publici sau _neguţiători, 

soldaţi sau aventurari, creolii, metici de difterite grade, 

Indianii, și mai târdiu negrii, toți separați prin antipatie, 

ce ridicau ver ce temere -guvemului metropolitanu de 

coalițiunea loru,; însă cari dispărură întwuă qi în facia 

dorinţei commune de indipendință. 

Ispania, voindu ea coloniele ei se fiiă unu laboratoriu 

mare pentru producerea metaliloru preţiose, proibi co-
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ca ei se și cumpre tâte de la ea, ca prin monopolu se 

nutrâscă commerciulu şi industria sea. Aceste mesuri 
elle economice, una cu politica funesta a lui Caroiu- 

Cintu şi Filippu II, addusseră ruina Ispaniei şi împin- 

seră pre coloni la revoltă. Resbellulu indipendinţei mes- 
sicane, la 1810, începă întrunu satu, pentru că guver- 
nulu dedesse ordini de a strică viiele, că-ci eră interdissu 

de a face vinu la Messicu. 

- În primele. qille alle concistei, Tspanielii nu considerau 
întru nimicu pre Indi:ni: i pusesseră la lucrâri de mine, 

foră se cruțe debilitatea loru fisică, sau i împărţisseră 
intre propietari pentru cultura pământului. Repartimentos 
fură originea servituţii în America. Effectele se vădură 
îndată. Insula Ispaniola ave unu milionu de locuitori 
la 1492; după n6uespredece anni, remaseră 14000! 

Unu omu cu virtute, episcopulu Las Casas, protestâ 

contra, acestui abusu atroce allu forței și appără cu mare 
elocință causa ÎIndianiloru. In cartea sea, intitulată Cu- 

legorea destrucțiunii Indianiloru, se potu ved6 atrocitățile 
Ispaniohloru, laborile ucceciătâre, torturile, şi vînarea In- 
dianiloru cu câini nutriți cu carne de omu, spre a put 
mai bine se descopere urmele fugariloru. Aceste plângeri 
nu fură deșerte; vingătorii se îmblândiră şi sârtea loru 
se mai îndulci. Dar acesta se făcă cu dauna altei viţe, 
a Negriloru din Africa, ca mai tari şi mai capabili de 
a îndură fatigele lab6rei coloniali. La 1517, Carolu-Cintu 
permise de a se cumperi sclavi și dea se transportă în 
America, şi commerciulu odiosu allu negriloru, pre cari 
i vindeau Portugesii din comptudriele Africei, începă, şi 
abbia a încetatu în seclulu nostru. 

Indigenii Brasiliei: nu fură mai bine trattaţi de Portu- 
gesi. Toţi aceia câti nu şi scăpau libertatea în fundăturile 
selbeloru, fură făcuţi sclavi, ba âncă cumperară, şi Negri
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pentru cultura trestiei de saharu ce a luatu aci mare 

desroitare. | 

Nu erâ însă destulu de a face legi şi de a condemnâ uă viță 
a lucră în loculu altia, spre a scâte din barbariă acea 
mulțime de poporate nomade. Cumu s'aru pute ei stabili la 

unu locu fâră a se civilisă, şi cumu se i civilisede foră, 

ai converti ? Puterea Ispaniei depindeâ de la succes- 

sele missionariloru sei. Primii propagatori ai Evangeliu- 

lui nu făcură progresse mari, sau pentru că aveau acel- 

leaşi prejudecie cu alle vingătoriloru, sau pentru că nu 

cutedau se le înfrunte. Se ceres ca crestinismulu mai 

ântâiu se protâgă pre bieții indigeni și apoi se i lumi- 

nede. Dar puteau ei se considere de fraţi pre carneficii loru? 

[assă-te se te botedu, diceâ unu missionaru unuia din 

ei, şi vei merge în ceru. — Ispaniolii mergu și ei acol- 

lo? Mergu, însă numai cei înțeliepți şi buni. — Daca e 

aşa, eu nu voiu se mergu în ceru. — Dar zelulu missio- 

nariloru fă la înălțimea difficultâţiloru. Indianii se con- 

vertiau cu miile : unii attinși de adevârurile furmose și 

mari alle Evangeliului ; alţii impressionaţi de splendorile 

pompâse alle cultului catolicu. Pentru cei mai mulţi, 

puterea, civilisațiunii și fol6sele ei materiaii erav unu mo- 

tivu de conversiune. Si 
„Catolicismulu întări în America dominațiunea Ispa- 

niei, îndulcindu totu de ui dată şi sufferințele concis- 

tei ; ea consolă pre cei învinși, preparându-i, prin civi- 

lisaţiune, pentru liberarea loru în viitoriu. Din nefericire” 

crestinismulu nu se înarmă, pentru acestă mare lucrare, 

numai cu spiritulu de caritate, ci acceptă şi agiutorulu 

incisițiunii, întrodussă de Filippu II în lumea nusă cu 

tote apparatele ei de spaimă şi de tortură, ca unu freu 

contra passiuniloru de tâtă spegia. In America, mai al- 

lessu, acâstă terribile instituțiune avă unu scopu eselu- 

siva politicu, și servi autoritatea regelui. Aci ea pută,
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cu mai multă energiă de câtu de cea-l-altă parte a 0- 

ceanului, se essercite assupra mințiloru puterea ei de 
m6rte. De trei secle şi giumetate în cuâ, ce au produssu 
Messiculu şi Perulu, cu care se se p6tă onoră civilisa- 
țiunea. lumii? 

Aceste descoperiri avură resultate mari. Vechiulu O- 
riinte, ce dormită de mai multe secle, şi uă lume nudă 

se deschiseră activitâţii Europeiloru. America reîmpopo- 

rată, cu coloni din Europa, va formă societâţi tari, cari 
voru av6 partea loru de lucrare în opera civilisațiu- 
nii generali. 

Elle schimbară cu totulu forma şi callea commertiu- 
lui lumii. In loculu commerciului de uscatu, ce se mân- 

ținusse pîn'aci, ca mai conformu cu deprinderile şi ne- 

cessitâțile popdrăloru , se întrodusse commerciulu rnari- 
timu. Cetâţile din interiorulu continentului declinară, și 

"celle de pre câste crescură. Apoi, importanţa commer- 

ciale ce aveau differitele țerri, după situaţiunea loru 
geografică, se schimbâ cu totulu. In Europa, ea trecă, 
de la ţerrile situate IOngă Mediterana, la țerrile situate 
longă Atlantica, de la Italiani, la Ispanioli şi la Portu- 

gesi; nai târdiu, de la acestia,la Ollandesi și la Angli. 
Cu câtu relațiunile commerciali alle popârăloru se voru 
îmmulți, cu atâtu imperiulu mârii va fi mai aprâpe se 
apuce și imperiulu uscatului, și se va vede uă insulă” 
perdută în negurile Oceanului, că devine, graţie commer- 
ciului, una din puterile preponderătâre alle Europei. 

Elle. desvoltară avuţia mobiliară, ce a agiunsu se fiă 
marea putere a societâţiloru moderne. Pre cându Por- 
tugesii creau marele commerciu maritimu, Ispaniolii des- 
coperiau minele nesecabili alle Perului și alle Messicu- 
lui, şi puneau în circulațiune uă massă gigantică de nu- 
merariu, ce produsse uă mare revoluțiune economică. 
Preţiulu totoru lucruriloru, și mai allessu salariele cres-
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cură. Agricultura, industria şi commerciulu avură destule 

capitaluri spre a prosperâ. Communicaţiunile deveniră 

facili şi dese, îmmulținduse producerea de uă dată cu 

binele generale. 
Atunci acestu fenomenu economicu a avutu și conse- 

cinţe sociali, și începă ceea ce se completâdiă astădi. 
Evulu mediu cunosceâ numai averea territoriale, și se 

află tâtă în mâna senioriloru; industria, commerciulu, fa- 
cilitate de abbundanţa, capitaluriloru , protegiate de se- 
curitatea, ce voru stabili regii în State, au se creede în 
Europa modernă avuţia mobiliară, care va fi în mâna 

burgesiloru. Cea d'ântâiu erâ immutabile și nu eșsiâ din 
familiele cari o possedeau ; cea de a diuava fi accessi-. 
bile la toţi, și nu va remân€ în acelleaşi case, ci nu- 
mai cu condiţiunea râtu va stă și ccea ce a addus'o, lu- 
crarea, purtarea bună, probitatea şi intelligința. Barie- 
ra, ce altă dată ţineă pre fie-care închisu în condiţiu- 
nea nascerii sâle , a cădutu. Acâsta e şi ea unulu din 

semnele timpuriloru moderne. 
In fine, sistemulu de colonisare allu celloru moderni, 

differindu fârte de allu celloru vechi, a produssu uă po- 
litică coloniale particulară care a domnitu trei secle, şi 

care âncă n'a cădutu pretotindeni. 
Colonia grâcă, de totu liberă, formă unu poporu nou 

care începeâ prin lucrarea pământului și agiungeâ îndată 

a lucră și marea; că-ci sârtea, cotonieloru agricole bine 

situate este de a cresce une ori încetu, dar pururea cu 

putere : unele din coloniele grece suntu astădi cetâţi 

mari.. Colonia romană, de uă dată agricolă şi militară , 

dar formată cu scopu politicu ca instrumentu de domi- 

nare, nu se liberâ nici uă dată, ci remase ca parte a 

unui -totu ce prosperă sau scădes, împreună. 

Pârtugesii, absorbiți de commerciu, avură comptudre 

in locu de cetâţi. De aci uă prosperitate râpede şi splen-
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didă ce fă şi căută se fiă trecătâre, pentru că acestă mă- 
rire nu ave baza cea largă şi soiidă a territorului oc- 
cupatu tare prin cultură. Nici Ispaniolii nu cerură de la 

colonii loru lucrarea agricolă a pământului, ci uă labâre 
particulară, ceea ce făceâ în fiă-care di necessaru agiu- 
torulu metropolei, și de aci, prin urmare, resultâ. de- 

_pendinţia ia cea strinsă. 
Anglii şi Francesii voru av6 altă spegiă de stabili- 

mente coloniali, a plantatoriloru, unde pugini proprietari 
voru lucră pământulu: cu bracele mulțimii de sclavi și, 

„îne“ngiuraţi de pericle perpetue, voru fi obligaţi de a se 

redimă totu pre mama loru patriă. 
Vedemu dară că coloniele moderne fură, âncă de la 

începutu, considerate ca nisce medie de a lucră ţesrile 

descoperite numai în profitulu metropelii, care dede com- 

merciulu esclusivu , fiă unei singure cetâţi ca Lisbonna, 
şi Sevilla, sau la companie privilegiate, ca a Franciei, a 

Angliei şi a Ollandei, cari, mai adese ori,'făcură, affa- 
ceri relle, fora ca, cellu puginu, se prospere coloniele. 

LVII 

RENASCEREA. 
în 

SAU REVOLUTIUNEA IN LITERE, IN ARTI Si IN SOIINTIB. 

Acestă srd6re a Gmeniloru de acţiune, care i făceă se 
esse din câile bătute spre a se aruncă pre câi neprati- 
cate, o aveau şi 6menii de studiu. Și ei aspirau după 
uă altă lume, şi o căutau, nu înainte ci în cerâtulu loru. 

redându că mergu se caute unu pământu vechiu, de- 

deră în calle, ca Columbu, preste altulu nou. |
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Sătui de disputele deşerte alle scolasticei, învețaţii se 

vepediau după luminele curate alle anticitâții renas- 

cânde. Descoperirea unui manuscriptu latinu sau a u- 

nei statue gvece preţuiă câtu uă victoriă. Spiritulu , 

pre debile âncă ca se pâtă, merge singuru prin prupria 

sea forță , scutură jugulu lui Aristotelle și allu arţii 

religi6se din evulu mediu, spre a se pune sub disciplina 

unoru maestri nuoi:: unu imperiu mai dulce, pentru 

că acestă dominaţiune, împărțită între mai mulți, per- 

miteâ unu avântu mai liberu şi prepară liberarea com- 

pletă a serviloru intelliginției. 
Cu tâte acestea, fâră invenţiunea admirabile a impri- 

meriei, numai câţi-va 6meni superiori aru fi viețuitu din - 

spiritulu cellu nou, și ceea ce, fâră ea, ar fi fostu pro- 

prietatea unui micu numeru, cu ea se făcă a totoru. 

Italia îmbrăgișă cu mai multă sete invențiunea nu6ă. 

Si causa este că în nici uă altă parte cultulu anticitâţii 

nu eră atâtu de înfocatu, căutarea manuscripteloru atâtu 

de viuă. Italia păreă că voesce a scăpă de viţiele și de 

degradarea în cari erâ cufundată, vrendu se viețuiască 

în timpurile vechie alle câroru resturi le desmormântă 

cu multă pietate. In t6te. cetâţile se restaurau scâlele, 

se fundau biblioteci. Pa 

La, Roma, ponteficele Engentu IV, restaurâ universi- 

tatea romană, şi Nicola, V. căută pretotindeni manuscrip- 

te ; puse de se tradusseră, istoricii greci şi funaâ bibli- 

oteca Văticanului. La Neapole, Alfonsu Magnanimulu 

protegiă pre Laurenţiu Valla şi pre Pontanu, vestaura- 

torii Academiei neapolitane, și cereâ lui Laurenţiu de 

Medici unu manuscriptu din Titu Liviu spre a se împă- 

câ cu ellu. La Florenţa şi la Pisa, Cosma şi Laurenţiu 

Magnificulu începeau biblioteca Mediceo-Laurentiană, și 

offeriau un'asile onorabile erudiţiloru din tâte ţerrile. Cos- 

ma însărcină pre Massilio Ficino de a traduce şi a es-
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„_plică pre Platone, și de a începe contra lui Aristotelle, 
oraclulu filosoficu allu evului mediu, unu resbellu ce a- 
veâ se agiute spiritului umanu de a se emancipâ. Ge- 
nua, numită Superba pentru palaţele ei de marmură, re- 
meneâ, sub domnia străină, inderâtu și nu luă parte la 
acestă mare lucrare; dar Veneţia partecipâ. 

Chiaru descendinții turburătoriloru baroni şi trans- 

formau forterețele în cabinete de studiu, şi uitau armele 
occupându-se cu lectura. Însuși morosulu Ludovicu Moro, 
la Milanu, protegiă artistii şi învețiaţii. Statele de a. doua 
mână se suppuneau și elle mișcârii generali. 

Dar, între tâte aceste numi: glori6se, caută se dâuu 

“unu locu în parte lui Iuliu 1] și lui Leone X. Primulu, deși 

occupatu multu cu negoţiaţiunile şi resbellele, totuși avi 
timpu de a'attrage și de a reţin€ la curtea sea mulţi 

Gmeni eminenți pentru erudiţiunea, intelliginţa formosu- 
lui şi geniulu loru. Unu singuru lucru e destulu pentru 

renumele lui: a începutu biserica Sântului Petru la Roma, 

și a însărcinatu pre Michel-Angello de a i ridică cupo- 
la. «Bellele litere, diceâ ellu, sunt argintu pentru 6me- 

nii din poporu, auru pentru nobili şi diamante pentru 
principi.» În diua cându se descoperi Laocoonele în Ter- 
mele lui Titu, puse de se trasseră clopotele la tâte bi- 
sericile din Roma. Cellu de allu doilea, esșitu din fami- 
lia Medici, fă mai multu patronulu literiloru' şi allu ar- 
tistiloru de câtu pontificele catoliciloru. «A protege şi 
a favorisă progressele literiloru, diceâ însuși, este una 
din celle mai mari detorie pontificali.» Rafaele depinse 

„Pentru dinsulu freschele Vaticanului, Michel Angello, pre 
alle capellei Sixtine, și cumperă cu preţiu de 500 ze- 
chini unu essemplaru manuscriptu din primele cinci cârți 
alle lui Titu-Liviu, pre care lu împresse. Unii dau aces- 
tui seclu numele lui; este uă pr6 mare curtenire, dar nu 
uă ingiustiţiă.
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Acâstă desceptare a gustului pentru erudițiunea an- 

tică nu a făcutu, din nefericire, se se descepte în Ita- 

liani şi virtuțile bărbătesci şi cugetârile forți alle Romei 
şi alle Atenei. De aceea literatura italiană, mai erudită 

în seclulu allu și-spre-decelea de câtu întwaliu patru- 
spre-decelea, nu fă atâtu de originale, nici atâtu de ner- 
v6să ca aceea. Deşi autoritatea lui Aristotelle se înlă- 
turasse prin lectura eternului seu rivale Platoue ; însă 
nu se puti creă filosofia. Se luă de la istoricii vechi 

artea de a gruppă faptele şi de a scurtă narațiunea 

prin discursuri de convenţiune; dar Italia nu avă nici 
unu Erodotu, nici unu Tacitu. Asseminea şi în alte sci- 
ințe nu se făcă nici unu progressu. Nimicu mare, im- 
posante nu se născi, eu unu cuvântu, ca în seclulu lui 

Dante, din profunditâţile naţionalitâții și geniului italianu. 

Italia avu în acestă epochă numai doi seriptori mari, 

Ariosto şi Machiavelli, și unu istoricu celebru, Guicciar- 
dini ; mulţi artisti în stilu şi nici uă operă cu origina- 
litate forte, pentru că imaginaţiunea și spiritulu nu fură 
puse în serviţiulu ideiloru şi sentimenteloru înalte și cu- 

rate. : Rolando furioso allu lui Ariosto, acestu capu de 
operă allu imaginaţiunii şi allu grației, acâstă țessătură 

de feerie strălucite, fă publicată la 1515, în annulu cân- 

du Franciscu L repurtă, cu dauna Italiei, bătălia dela 

Marignano. Opera sea, comico-eroică, este contrariă is- 

oriei şi veritâţii morali. 

Câută se însemnâmu, mai multu ca unu ce care carac- 

terisă moravurile de câtu literatura, că Bocaccio a avutu 

mulți narratori mai licenţioşi de câtu dînsulu. Ac6stă 

im moralitate se întrodusse în teatru și merse crescându, 

căci ochii vedură ceea ce audiau numai urechile, și au- 

torii acelloru comedie, ce se representau la curtea pon- 

tificale şi cari erau pline de obscenitâţi, erau în mare 

ondre. ”
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Caracterele celle mai tari se perdeau de sine. Aşa, 

Machiavelli mai ântâiu și compromise spiritulu seu vi- 
gurosu prin producerile celle mai ușiuri, şi, cându suffe- 

rinţele lui personali, desceptară în suffietulu lui sentimen- 
tulu dureriloru patriei, începă operile politice cu uă carte, 
ce unii voru se o ia de unu actu de desperare: prin- 
cipele. Aci ellu reduce în teoriă, cu unu stilu rece și es- 

peditivu, acea, politică egoistică și crudele ce făceă din 
perfidiă uă arte, din assassinatu unu mediu, și care sa- 
crifică scopului tote noțiunile virtuţii. Se condemnâmu 
acea carte perversă «ce îmvâţă a rapi celloru avuţi bu- 
nurile loru, celloru pauperi on6rea loru, la toți liberta- 
tea»; dăr se recunâscemu că ea înnegresce mai multu 

seclulu pentru care fă scrissă de câtuse pângărescă mâ- 

na care a scriss'0: seclulu lui Leone X, allu acestuia 

care dede unu salvu-conductu unui cardinale, şi apoi lu 
uccide cându veni ; allu lui Cesare Borgia, care înşllă 

şi învenină pre seniorii italiani ; allu lui Ferdinandu Ca- 

oliculu, care se onoră că e perfidu ; allu acelloru, în fine, 
cari urdiră măcellulu cellu spurcatu allu Sântului Bar- 
tolomeu. Successulu eră totulu, moralitatea, nimicu. Insuşi 

Montaigne credeâ că viţiurile sunt necessare : «Binele 
publicu, cutegă a dice, cere se trădâmu, se mințimu și se 
injunghiâmu.» 

Eccă lumea evului mediu, şi de care spiritulu timpu- 
riloru moderne s'au adoperatu şi se adoperă so curețe. 

Întracâstă epochă numai trei ţerri cugetă și producu: 

Italia e în rOndulu ântâiu, apoi Francia și în urmă vine 
Germania. - , 

Franciscu ÎI, care s'a numitu părintele literiloru, nu & 

creatu, ci a agintatu mişcarea ce se produces de sine. 

Vechia, universitate a Parisului cu Facultatea sea de teo- 
logiă, Srrbonna, nu şi putes schimbă nici spiritulu, nici 
met6da. Regele, după. consiliele înveţatului Buda, luându
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de modelu academiele Italiei, fundă, la 1530, unu sta- 
bilimentu. laicu, Collegiulu. celloru tre; limbi sau. Colle- 
giulu de Francia. Aci se propuse gratuita, ebraica, elle- 
na, latina, medicina, matematicele, filosofia, totu ce erâ 
nou, sau totu ce şi deschideâ uă calle nuâă. , 

In litere putemu distinge în acestu seclu câţi-va, serip- 
tori: Rabelais cu verva sea impetu6să; Ronsard (Româ- 
nu de origine, Mărăcine, allu cui tată 4 emigratu cu Fran- 

cesii cari se bătură la Varna, unde eră şi armată română), 
care tinde se latinisede limba francese. Lângă acesta 
şi gruppa poeţiloru sei, vinu Amyot şi Montaigne, în fine 

Malherbe, poetulu lui Enrichu IV care regularisă, miş- 

carea desordinată a etâţii precedinţi. 
Germania nu vorbeă âncă limba sea. Cellu pucinu, 6- 

menii ei cei învețaţi scriau în cea latină. Cellu ma il- 
lustzu eră atunci Erasmu de Rotterdam (1467—1536). 
Căutatu de toţi suveranii, Enrichu VIII, Leone X, Adrianu 
VI, Franciscu I, care i offeri, însă în deșertu, prininter- 

medierea lui Buda, direcţiunea collegiului de Francia ; 

şi, în midiloculu acestei curți de monarchi, conservându 

uă independință calculată cu multu tactu ca se nu se 

suppere nimini. Erâ unu omu cu totulu particularu; căci 

în acea. ferbere a spiriteloru din seclulu allu șci-spre- 

decelea, ce întăriă, atâtu de multu caracterele, remase 

rece, satiricu, şi după unu seclu ar fi fostu neappăratu 

unu scepticu, dacă nu erâ atunci, şi care nu sacrifică 

nimicu ideiloru pentru cari în epocha lui omenii sacrifi- 

cau totulu. Pentru spiritulu seu, şi spiritu formosu, s'a nu- 

mitu Voltaire allu timpului acelluia. Intradevâru că nici 

unu scriitoru n'a essercitatu în epocha aceea unu im - 

periu mai mare. Epigramatele lui contra ignoranței, des- 

frenârii şi nesaţiului monachiloru, attacurile contra indul- 

genţieloru lu făceau se pară a fi unulu dintre reformaţi. 

Dar ellu erâ pr6 prudinte ca se intre întruă luptă atâtu
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de peziculâsă. Disputele teologice, apoi reformna și res- 

bellele religisse paralisară inceputurile literarie şi pre- 

lungiră, timpulu ignoranței în Germania. 

Cu multu inferiori celloru vechi în litere, Italia din 

seclulu allu ș6i-spre-gecelea i egalisă și i a întrecutu în 
arți. Architectura ogivale nu mai aveâ acea mărime se- 

veră. ce admirâmu în monumentele seclului allu trei-spre- 

decelea. Intr'allu cinci-spre-decelea făceâ autoritate go- 

ticulu înfocatu, liniele architecturali se suceau în mii de 

sinuositâţi. Acestu caracteru uimiă, însă nu erâ nici sim- 

plu, nici măreţu. Italia, unde architectura ogivale nu a- 

giunse nici uă dată la perfecțiunea ce a avutu dincolo 
de munti, se inspiră de timpuriu de architectura antică; 

Ancă, dela finele seclului allu patru-spre-decelea se cons- 

truiră aci temple crestine, în cari s'au cereatu de a imită 

„puritatea linieloru Greciloru şi espressiunea religi0să a 

artistiloru .din: evulu mediu. . 
Florentinulu Brunelleschi fă creatoriulu architecturei 

cellei nude. Ellu so6se din uitare vechiele. ordini grece, 
ogivei substitui arcada, și linieloru întortochiete alle: 

-goticului înfloritu, linia. reptă de la templele grece sau 

curba elegante a cupolei romane. Cupola sea de la ca- 

-tedrala din Florența precede cu tinu seclu pre a lui Mi- 

chel Angello de la Sântulu-Petru din Roma și este totu 
așa de mare. Dar erâ datu lui Bramante, unchiulu lui 

Bataele, de a: duce la ultimulu gradu de perfecţiune ar- 

chitectura Renascerii. Construi la Roma palaţiulu can- 
cellariei și curtea Vaticanului, cari sunt demne de a 
servi de modele. Iuliu 1] lu însărcină de a desemnă pla- 
nulu Sântului-Petru din Roma. Mârtea lurapi dela acâs- 

tă lucrâre, și Bramante avă de suceessoru pre Michel-An- 

gello, care împrumută de la dinsulu idea celebrei cupole. 

Laurenţiu Ghiberti, (1378—1455), se puse în primulu 

rangu allu sculptoriloru: prin celle d6ue porţi alle bote-
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vătorului de la Florenţa «demne da fi pusse. la intrarea 
paradisului, » diceă Michel-Angello. Lângă acesta este 
Donatello, și capulu seu de operă, uă statuă a sântului 
Marcu, aveă atâtu de multă veritate, în câtu Michel-An- 
gello, după ce a contemplat'o multu, esclamă : « Marcho, 
pereche non mi parli 2» , 
- Superioritatea, Italieniloru assupra Greciloru în sculptu- * 
ră şi în architectură este de contestatu ; însă, în pictură, 
nu este de locu. Âncă din seclulu alu trei-spre-gecelea, 
Giotto (1276—1336), amiculu lui Dante și disciplulu. lui 
Cimabue, ultimulu dintre pictorii sedlei bizantine, creâ 
unu sistemu nuou. Mai multă veritate în espressiune, mai 
multă correcţiune şi essactitudine în desemnu, passiunea 
și mărimea uniie în composițiune cu graţia, atari sunt 
calitâţile ce făcură din Giotto, în decursulu unui seclu 
întregu, primulu pictoru alu: Italiei. o 

La începutulu seclului XV dâue modificațiuni importanţi 
în procederile materiali, făcură, în pratica chiaru a arţii uă 
adeverată revoluțiune. Pre de uă parte, se applicară prin- 
cipiele perspectivei lineare propuse de Ucello, şi pre de 
alta, frații: Van Eyck, dela, Bruge, perfecţionau. pictura 
cu oliu, şi atunci appărură ş6sse bărbați cu unu geniu 
estraordinariu, cei mai mari pictori. ai Italiei și ai totoru 
timpuriloru, Leonardo de Vinci, Michel-Angello;, Corregio, 
Giorgione, Tiziano, şi divinulu Rafaele. Acestia dederă 
desemnului graţiă, col6rei armoniă, și mai allessu veri- 
tâții formeloru, formosulu: ideale. 

Dacă puterea, creatrice a Renascerii fă undeva, eâ e în 
Michel-Angello Buonarotti. Născutu la 1474, lOngă Arez- 
zo dintr'uă illustră familiă patriciană, arătă din etatea 
cea mai teneră ui vocaţiune atâtu de mare pentru de- 
semuu încâtu pută se învingă prejudeciele nobiliare alle 

familiei sele. Omenii timpului acelluia, voiau se sciă t6te. 
Ellu fă unu sculptoru necomparabile, mare architectu,



516 
. + îi 

deși înfocatu şi necorrectu, pictoru de prima, ordine și 

ingineru emininte: însărcinatu de â fortifică Florența as- 
sediată, o appărâ unu annu întregu. Protegiatu la înce- - 
putu de Medici, perdă acestu agiutoru cându uă revo- 
Juţiune i allungâ din Florenţa. Atunci veni la Roma, un- 
de Iuliu II lu însărcinâ de a construi mausoleulu seu, 
Austeru în moralile sâle, temperatu, forte stoicu de ca- 

racteru, petrceă cea mai mare parte din timpu singuru 

în faca naturei viuă sau mârtă și în meditaţiuni forţi; 

delăssâ, Roma, din mărime de suffletu, pentru că întruă 
di nu fă receputu de pontificile, şi resistete: ammenin- 
țâriloru. Făcă lui Iuliu II, concistatoriulu Boloniei, statua 
ce păreă că mai multu ammenință cetatea de câtu o bine 
cuvintâdă. Insărcinatu de a decorâ bolta capellei Si- 

stine: se închise îu capellă și essecută singuru in doue- 
deci de luni, acelle figuri prodigi6se de profeți şi de si- 

bille, ce făcură revelaţiunea mărimii în arte. Operile lui 
principali în acâstă peri6dă a mausolelui lui luliu II, așa 
precumu se vedu âncă astădi în biserica Sântului-Petru 

sunt: mormintele lui Laurenţiu şi lulianu de Medici, la 
„Florenţa, unde figură Noptea, atâtude celebre sub for- 
ma unei femei adormite; fresculu Ultimei Judecăţi, unde 

se simte geniulu lui Dante, demnu de a inspirâ pre Mi- 

chel-Angello; în fiine, acea nemuritâre biserică a Sântu- 
lui-Petru ce o termină servinduse cu planurile lui Bra- 
mante, dar atâtu de modificate, încâtu a remasu unulu 

din ceile mari titluri alle lui de gloriă. 
Michel-Angello fă şi âncă poetu, mare, ca cumu ar fi 

vrutu se nu lasse nici uă parte de alle arţii în care 
se nu se vegă urmele lui. Scrisse multe sonnete, unele 
magnifice. Strozzi scrisesse de desuptulu formâsei sâle 

statue  Noptea: « Nâptea ce o vedi dormindu în acestă 
dulce attitudine a fostu' sculptată de unu ângeru în pia- 

tra acesta. Deși dorme, ea, vieţuesce. Nu credi? Desc6p-
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to, ea va vorbi, » Se scriă acâsta, după marile  neferi-. 

ciri alle Italiei:. sufletulu: patrioticu allu lui Michel-An- 

gello erâ plinu de acelle durerâse suveniri. Respunse 

lui Strozzi, în numele Nopţii: « Mi place se dormu; mi 

ar plăce€ mai multu se fiu de piatră, câtu voru ţin€ dil- 
lele negre şi rușin6se. Se nu vedu, se nu simtu, mi face 

mare bine. De aceea nu me desceptâ. Te rogu, vorbesce 

încetu ». Da 

Leonardu de Vinci se născu la 1452 în castellulu Vinci 

lângă Florenţa. Patronatu de Ludovicu Sforza, mai tâa- 

diu, fă şi de Ludovicu XII, cându coprinse Milanulu; a- 

poi, de Leone X, şi în fine de Franciscu I, care lu chie- 

mă, în Frância. " 

Pictura occupă cea mai: mică parte din timpulu lui Le- 

onardu; ne a lăssatu lucrări admirabili în relievu, Şi în- 

treprinse colossala statuă-ecestră, a lui Sforza, remasă 

neterminată; ca ingineriu, lucrâ canalluri și fortefuică mai 

multe cetâţi în Lombardia. . 

Antonio Allegri, numitu Corregio, după loculu nascerii 

lui, datori lui Rafaele revelarea geniului seu. « Și eu sunt 

pictoru », esclamă în faca unei cuadre a divinului San- 

zid, Anche io son pittore. Tabellele lui sunt pâte supe- 

ri6ri prin strălucirea luminii și perfecțiunea arţii ; însă 

stilulu seu plăcutu şi grațiosu dusse la aftectaţiune pre 

aceia, cari lu îmitau, fâră se aibă geniulu seu. 

Giorgione Barbarelli: (1448—1511) şi Tiziano Vecel- 

lio (1477—1576), ambii discipli ai lui Bellini, se ținu 

de scâla venețiană ; fură, pururea, și în tâte principii co- 

lGrii. Tiziano, care vieţui n6uă-deci şi n6ue de anni, f6- 

vă a simți multă debilitate, fă pictorulu lui Carolu-Cintu. 

Portretele, sâle 6ccupă primulu rangu între operile lui » 

şi pote că n'au fostn întrecute. Dar gloria lui scade îna- 

intea divinului Rafaele. 
Rafaele Sanzio se născu la Urbinu, 1483, dintruă fa-



Ud18 ” Li 

miliă de pictori. Ancă de copillu maniă bine penellulu, 
şi avă de înv&țătoru pre Peruginu, pre care lu imită 
la începutu cu docilitate, apoi lu egalisă și lu întrecă, 
În fine. Veni la Florenţa în 1503, vieţui de a r6ndulu 
aci şi la Perusia; la Roma se asşedă la 1508 chiămatu 
de Bramante, consângânulu seu. Iuliu II lu însărcină de 
a decoră sallele Vaticanului. Totu ce se pâte immagină 
ca puritate de linie şi de composiţiune armoni6să res- 
piră în Verginile şi în Fumiliele sânte alle lui, pre cari 
nu le putemu îndestulu admiră, 

Rafaele fă și ellu architectu mare; la 1514, succe- 
dându lui Bramante, construi acea curte a Vaticanului 
și decorâ camerile ei. Rafaele fă pururea în favorea; cel- 
loru cu putere, vieţui în avuţie, ducându uă visţă de 
principe, aspirându a se face cardinale, în fine fă cul- 
matu de donurile lui Franciseu I, care i cumpără cu 
prețu mare pre Sântulu Michail alu lui. Muri june, la 
1510 : aveă trei-deci şi șepte de anni. 

Rafaele possedeă. încântarea nespussă a graţiei , așa 
cumu o înțellegeau Grecii, şi o imprese totoru operi- 
loru lui întunu gradu ce fă, ca se dicemu aşa, semnă- 
tura lui, 

Dar pentru ce acesti Gmeni mari nu avură successori, 
pentru ce acestă înflorire splendidă a arţii italiane sa 
vestegitu îndată ? Se fiă Gre, după cum dice uă retorică 
s6că, că tâte aici pre pământu vinu una, după alta, reulu 
după bine, negurele după Immină, mârtea după viâțiă ? 
Sunt însă scoli, ca a Franciei care, uă dată constituită 
a avutu peridde de încetare, însă pururea a vieţuitu, pre 
„cându-a Italiei giace de trei secle în sepulcru. Causa 
este că artea italiană ave nevoiă de forța, morale ce 
dă, viţiă; ei i plăceâ formosulu, dar nimicu mai multu. 
Insă nu e destulu atâtu. Patria, libeftatea, sentimentele 
şi ideile cari înalță mintea și inima, nu se cunosceau.
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Afară de nobilele Michel-Angelio, toţi diceau ca Cel- 
lini : «Servescu cui mi plătesce». Acestu râu se făceă 
generale : scriitorii întindeau mâna, ca artistii, 

Italia, in arți este institutricea naţiuniloru. Fran- 
cia intră şi ea în callea nudă şi ridică mouuminte tari. 
Franciscu I chiămă din Italia, maestri mari, i culmă de 
favori, i ţine prin respectulu cu care i trattâ și addu- 

_ceă modeiele ei. Ionnu Cousin la 1401 fă sculptoru 
şi pictoru; însă scâla francese de pictură va. începe în 
seclulu următoru cu Lesueur și Poussin. 

Germania, din contra, possedes pictori şi maves scul- 
ptori. Albert Durer şi Holbein, sunt încă, faimoși, dar. 
avură successori. 

„ Sciinţa erâ încă incertă între visurile evului megiu ş Și 
între rațiunea severă ce o conduce astădi. Așa, mulţi 6- 
meni distincţi credeau în astrologiă, alţii, deși cu mintea 
forte, continuau de a crede în draci, în magie. Aceste 
credințe seci se îmmulțiau de cându incisiţiunea con- 
demnă pre sectatori se fiă arși , și, în decursu de unu 
seclu şi giumetate, a predominatu una din acelle epide- 
mie morali care, în dillele n6stre, nu ţinu, din fericire, 
ci numai câte-va luni. Mulţime de nebuni cari aveau ne- 
voiă de medicină spre a i îndreptă, periră în flăcări. Pu- 
cine .resbelle au fostu atâtu de sângerâse ea măcellu- 
rile legali alle încislţiunii contra, acestoru nefericiţi. 

Dar dacă secile imaginațiuni alle evului mediu și mân- 
țineau âncă imperiulu loru pugiuu scuturatu ,-raţiunea 
rece şi sănetâsă petrundeă unde şi unde negurile cel- 
le dese. 

Arţile, şi liţerile chiaru, se potu desvoltă numai în u- 
„nele condițiuni. Sciinţa este mai independinte de unele 

cireonstanțe locali; nu este dară de mirare dacă primulu 
înveţatu in seclulu acesta fi unu Polonesu : Copernicu, 
născutu la Thorn, ln 1473, şi care şi făcă studiele în
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Cracovia. Ellu îmbrăgișâ tâte cunoscinţele : se oceupă de” 
filosofiă, fă receputu doctoru în medicină, studiâ desem- 
nulu și pictura spre a put profită -mai bine de călle- 
toria ce făcă în “Italia. La Roma professă matematicele 
cu nare distincţiune. Inturnânduse în ț6rra sea, se oc- 
cupă cu lucrarea cea mare despre sistemulu lumii. Du- 
pă ce cunosc tâte ideile contimpuraniiloru sei și alle 
celloru vechi, pricepi ca pământulu se învertiă în giu- 
rulu s6relui. In t6te sistemele anteridre pământulu eră 
centrulu lumii. A lu face se cadă din acea înălțime su- 
preme, ce cutegare! Ce mare colpu datu prejudecieloru 
vuigare, mai cu smă acelluia ce face se cr6dă că, 
omulu este centrulu totoru lucruriloru! Ellu Şi occupă 
restulu vieţei lui, trei-deci şi șâsse de anni, spre a lu 
verifică prin observaţiune şi calculu. Atare erâ forţa ge- 
niului acestui omu mare, în câtu mai multe consecințe 
ce trăssesse din principiele scle, foră a put6 insuşi se 
le verifice, mai târgiu fură recunoscute de adeverate. 
Eilu eră espussu sarcasmeloru şi riseteloru mulțimii. Lu 
jucau pre teatru, precumu fusesse jucatu şi Socrate.. 
«Ce vreți, diceă amiciloru sei, ceea, ce place lumii nu 
sciu, și lumea nu înțellege ce sciu eu». Cartea, sea, de 
Revolutionibus. orbium coelestium, appără în annulu mor- 
ţii lui, gloria sea, începeă cându i se termin, viţa. 

" Așa, pre cându navigatorii descoperiau și espuneau ac- 
tivitâţii umane lumi nuoe, sciința,. descoperiă. şi espuneă 
meditaţiunii loru adeveratele legi alle universului, De 
ce se ne ntirâmu dară, că seclulu ce vedes, aceste mari re- 
sultate alle cutedârii şi alle inteliginței, se se fiă lăs- 
satu cu totulu puterii cellei formidabili a cugetârii. 
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LVIUL 

| REVOLUTUNEA IN CREDINTE, SAU RE- 
FORMA IN GERMANIA, IN ELVETIA, IN 

ANGLIA. | 

Unulu din 6menii cei rai distincți ai seclului alu ș6i- 
spre-decelea cardinalulu Pole, seriă lui Leone X că eră 
periculosu ca, Gmenii se fiă pre invețați. Şi într'adeveru, 
Renascerea, literiloru a causatu în parte reformă reli- 
gi6să. Studiulu classicitâţii vechie întiase orizontele cu- 
getârii Gmeniloru. Invenţiunea “imprimeriei, descoperisea 
Americei, progressele industriei, nemărginita întindere a 
commertciului, produsseră în minţi -idei nude. Omulu şi 
simți mărindu-i-se întelligința cu câtu vedeă că cres- 
ce domeniulu seu. 

Incântatu de tâte aceste noutâţi, începi a av6 în- 
duoinţiă de multe lucruri considerâte de bune pîn'aci, 
Spiritulu curiositâţii și cercetârii se îndreptâ âssupra to- 
toru lucruriloru; precumu transformasse axţile , literile, 
statulu sociale, voi se transforme asseminea şi institu- 
țiunile religi6se. 

Se vedă atunci unu ce analogu cu ceea ce se vedu 
în. seclulu allu optuspredecelea cându literatura, urcân- 
duse în tote la principie , prepară revoluţiunea politică 
Și sociale de la 1789; assemenea și cea din seclulu allu 
ș6ispredecelea, prin cultulu seu pentea ambele antici” 
tâții, sacră şi profană, cari erau „cași reaffate , dusse 
dreptu la reforma religi6să. ailu căria caracteru adeve- 
vatu este unu ammestecu de spiritu raționalistu luatu de 

la păgâni, şi de ardâre teologică împrumutată dela Bi- 
bliă şi de la sânţii Augustinu şi Paulu, Dar primulu au- 

„toru allu acestei revoluţiuni f însuși clerulu,



De la începutulu seclului XV toți Gmenii eminenţi ai 
clerului cerusseră cu insistinţă reforma, Bisericei, în dis- 

ciplina și moralile s6le. Gerson, Clemanges, cardinalele 
Iulianu pronungiasseră, în respectulu acesta cuvintele celie 

mai aspre. Viţiurile monachiloru erau attacate cu suc- 
Cessu îa seclulu XVI și de alţi bărbaţi. Erasm, muşcă- 
toriu şi batujocoritoru, Ulrich de Hutten, autoriulu epss- 

toleloru Omeniloru obscuri. Spiritele erau prin urmare 

„deprinse cu ideea de necessitatea unei reforme, cându 

appără Martinu Luther, cellu mai mare reformatoriu. 

Luther, unu copillu de minori sassonu, născutu în 

1483, la Eisleben, intrasse în ordinea augustinilor şi se 

- destinsesse multu prin puterea minţii și a cuvântului seu 
a universitatea de la Wittembergu. Vedându desordinile 

Catolicismului, suptu Alessandru VI și supt Leone X, și mai 

cu s&mă scandalulu ce se făceă cu vîndarea indulginție- 
loru, produssulu cărora lu destină Leone X la termina- 
rea, bisericei Sântului-Petru, ellu attacâ mai ântâiu pre 
dominicanulu 'Teizely care eră însărcinatu cu vindarea loru 
în Germania, şi accăţiă pre porţile bisericei din Wtten- 
berg n6uedeci şi cinci de proposiţiuni assupra, i+ dulgin- 
țieloru. Tetzel respunse printr'unu centu şi dece contra 
proposisiuni. Lupta se începusse. 

Leone X credă, la începutulu, că este numai uă certă 
de monachi și trămise în Germania pre legatulu Caie- 
tano, care încercâ, maj ântâiu cu binele, apoi cu amme- 
ninţâri se sperie pre Luthev; dar acesta se întărisse în 
doctrinele s6le. Luther apellă de la legatu la pontifice, 
de la pontefiicele, la unu conciliu, apoi, ne mai recunos- 
cându nici autoritatea conciliului, admise dreptu regulă 
pentru omu numai Scriptura interpretată în tâtă liber- 
tatea. 

Luther se affundâ, din ce în.ce în schisniă; ellu at- 
tacă, autoritatea papiloru, sacramentele, votulu monasticus



şi attingeă aprindătâriele cestiuni alle grației şi alle 
liberlui arbitriu. La 1250, ellu adressă ponteficelui car- 
tea, sea Iabertatea crestină. Leone X lu escomunică, însă 
ellu arde în publicu bulla, pontificale. Poporulu applau- 
dă. Flectoriulu Sassoniti, Fredericu Inţeleptulu, lu pro- 
tegiâ. Carolu-Cintu, abiă deveni imperatoriu, şi, spre a fi 
agiutatu de catolici în resbellele sâle, citâ pre Luther 
la dieta de la Vormuţia. Ellu se presintă aci cu măre- 
țiă și atâtu de bine fi susţinutu de poporu în câtu ni- 
meni nu cutedă se puiă mâna pre ellu, ca altă-dată pre 
lonnu Hussu. Cu t6te acestea ellectoriulu Sassoniei, 
lu ţină, pentru securitatea, sea, multu timpu ascunsu în 
castellulu de la. Vartburgu, de unde agitâ t6tă Germa- 
nia cu scriptele lui. | | 

Dar reformatoriulu economisă multa pre principi, Se- 
cularisarea, averiloru bisericesci erâ unu premiu ce se of- 
feriă nesaţiului loru: la 1525, marele maestru allu or- 
dinii teutonice se dechiărâ duce ereditariu allu Prussiei. 
Ancă din annulu 1525, ellectoriulu Sassoniei, landgrafulu 
de Hess-Caseslu, ducii de Mecklemburgu, de Pomerania 
de Zell și unu mare numeru de cetâți imperiali imbră- 
cișiară reforma, și totu întiacellaşi timpu secularisară 

» averile bisericei de pre tezritoriulu loru. 
Poporulu, arteficii oppideloru. ţerranii din câmpie, 

cari sufferiau de jugulu feudale, adeptară voioși reforma 
ca s'o transforme înt”uă, „revoluțiune sociale. Suabia, 
Turingia se scullară 1ă, vocea anabaptistiloru, cu speranţa | 
atâtu de a nivallă societatea câtu şi de a pune totulu 
în commune. Căpetenia loru fă Toma Munzer. Insuşi | 
Luther predică în contra loru unu resbellu de estermi- 
nare. Împrăstiaţi, la Frankenhausen, ţerranii periră cu 
miile (1525). 

Resbellulu cu ţerranii speriâ tâtă lumea, și aruncau



. 

a. 
unii altora respunderea: principii catolici se confederără 
la Dessau (1525), principii reformați ia Torgau (1326), 

Dieta dela Spira proibi propagarea nudelor doctrine (1529); 
reformaţii protestară în numele libertâţii de” consciinţiă. De 

aci li se dede numele de protestanți. În annulu următoriu, lu- 
teranii fură autorisaţi de â.publică confessiunea oficiale 

a credinţei loru. Confessiunez de Augsburgu, redactată, 
de Malanchton, fă de atunci simbolulu și legământulu 
totoru partinitoriloru lui Luthe: (1530). Ei se confederară 

mai tare prin uniunea de la Smalkalde (1531), şi im- 

peratoriulu, ammeninţiatu de Solimanu EI, le accordă pacea. 

de la Niirembergu (1532). 'După doi anni ei fură destulu 
de tari ca se pâtă restabili pre ducele de Wiirtenbergu. 

Ulricu, şi împuseră catoliciloru tructatulu de ia Cadan. 

Intte acestea, anabaptistii appărură din nuou şi rea- 
lisară pentru pucinu timpu utopia loru la Musteru, în 

Vestafalia, sub faimosulu Ionnu de Leyd, unu croitoriu, 

care fă înălțatu le demnitatea de' profetu şi de rege. 
“Ac&stă cetate deveni teatrulu 'unoru desordini spăimân- 

tătârie; comise de acesti fanatici, cari se appărară pînă 
la estremitate. In fine, cetatea fă coprinsă şi Ionnu de 
Leydu peri în supplicie (1535). 

Carolu-Cintu, îmbarasatu de lupta ce susţineă contra * 

lui Franciseu I- şi Solimanu, nu pută iînâ măsuri energice 
contra'protestanțiloru mai înainte de pacea de la Crespy 

(1544); Atunci eilui bătă la Mâhiberg (1547) și vră se 

„termine îndată cestiunea, religi6să în Germania, prin for- 
mulariulu de la Augsburgu, faimosu sub numele de In- 

„ ferim. o DI ! 

Dar. omnipotinţia sea scăgdă îndată prin defecţiunea 

ambițiosului: Mauriciu de Sassonia, care: se federâ cu re- 

gele Franciei, Earichu II, şi erâ:se puiă mâna pre im- 
peratoriulu la Inspruck (1551). Acesta trădasse pre cor- 
religionarii sei, spre a și face fortuna; imperatorele i



„525 

  

dedesse în recompensă demnitatea electorale; satisfăcân- 
“duşi o şi temânduse de pre marea putere a imperato- 
rului, lu prodede spre a şi o consolidă. Carolu atunci 
se ressemnâ; convențiunea, de la Passau recunosc pro- 
testanţiloru deplina libertate de consciințiă (1552), şi 
fă întărită prin pacea, de la Augsburgu (1555). Dar clausa 
reservatului eclesiasticu şi escluderea calviniloru de la 
beneficiulu. pâcii de la Augsburgu voru fi nisce nude sor- 
ginți de discordiă. Resbellulu de trei-deci anni are se, 
esse de adi. 

Acumu reforma triutnfă în mai t6tă Europa septen- 

tionale ; Gustavu Vasa, liberatoriulu Suediei, o îmbrăcişă 
ca se derime putera. cea mare a episcopiloru, şi învesti . 

“doi luterani, Olaiis şi Laurenţiu Petri, cu celle mai 

înalte demnitâţi, ba âncă unuia din eii concredă chiaru 
archiepiscopatulu de la Upsalu, după ce dieta de Ia Voes- 
teras (1527) dechiarâ demnitâţile şi, dominiele ecle- 
siastice ce proprietâţi alle Statului. 

La 1529, conciliulii de la Orebro regulă dogma şi le- 

„ turgia; ierarchia, şi cea mai mare parte din ceremoniele 

cultului catolicu, fură mânţinute; însă, pentru tâte celle- 
lalte, se adoptară doctrinele .protestanţiloru din Germa- 
nia. Reforma, în Suedia, făcă regalitatea absolută. 

In Dania, Fredericu 1 se dechiărâ pentru reformă la 
1525 și prochiămă libertatea religi6să în dieta de la 
Odensea (1527), care desființiă voturile monastice, 
căsătoria preoţiloru și - suppuse: pre episcopi la -tri- 

bunalile regelui. In dieta de la Copenhaga, Fredericu |, 
approbâ, Confessiunea de credințiă a protestanţiloru: da- 

nesi (1530). Christianu III dechiără, suppressiunea toto- 
ru episcopiloru regatului, și în loculu loru stabili șspte 

supraintendinţi însărcinaţi cu celle religiâse, şi alţi atâţi 

demnitari pentru administrarea celloru timpurali (1536). 
Dar acâstă revuluțiune se făcă în profitulu aristocrației
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laice care supresse statele generali, ţină regalitatea sub 
tutellă și suppuse poporulu la servitutea cea mai Appă- 
sătâriă, - 

Pre timpulu cându se arătâ reforma în Germania, totu 
atunci se născă şi în Elveţia. - Ulrich Zwinglu dechiără, 
la 1517, că unica regulă de credințiă este Evangeliulu. 
Religiunea evangelică se respândi mâi în tâtă Elveţia 
germană, în cantânele commercianți Zurich, Berna, Ba- 
silea, Appenzel, Glaris şi Schaffhusu. Eră cantânele pri- 
mitive, Lucerna, Uri, Schwitz Unterwalden remaseră 
fideli cultului catolicu. Resbellulu irrupse; Zwinglu fă 
uccisu. Vingători la Zurichu, şi lângă muntele Zug 
(1531), catolicii impuseră pacea inemiciloru loru. Fiă- 
care cantonu avă dreptulu de a și regulă cultulu; 
dar doctrina evangelică fă allungată din ţinuturile com- 
muni. Dar şi protestantismulu trasse în parte-i Genua, 
care eră de multu nemulțiămită de episcopulu , suvera- 
nulu ei timpurale, și impărțită între partitele mamelu- 
ciloru și ughenoțiloru (Eidgenossen). Partitulu ughenotu 
învinse cu agiutorulu Bernei. Cetatea ȘI appără inde- 
pendinţia sea contra ducelui Savoiei, suzeranulu episco- 
pului (1536). Atunci veni Calvinu aci. 

Calvinu, născutu în Francia, la Noyon, la 1509, se fă- 
cusse cunoscutu prin cartea sea, Iustitufiunea crestină , 
în care attacă presinţia reale, supremaţia ponteficelui, 
autoritatea sin6deloru , cultulu sânțiloru. Ellu professă 
funesta doctrina a predestinaţiunii. Allungatu din Fran- 
cia, fugi in Genua, unde făcă se triumfe partitulu re- 
formei religise assupra, reformei “curatu politice, susţi- 
nută de Libertini, şi organisâ în Genua unu guvernu 
sacerdotale morosu și rigidu. Priutruă neconsecință sin- 
Sulară, secta care, acceptându doctrina » aspră şi tristă 
a predestinațiunii, annulă ver ce vespundere morale, ŞI 
împuse morala cea mai rigidă. Austeru şi neînduplecatu,



E 
arse de viu pre Ispaniolulu Michail Servet, care cugetă 
intr'altu modu assupra misterului Trinitâţii; dar făcă 
din Genua, pentru totu decursulu seclului XVI, citadella, 
sanctuariulu reformei. De aci ellu agită lumea prin dis- 
ciplii sei, Teodor de Bez în Francia, Ionnu “Knox în 
Scoţia. | 

Celle şâptespredece provincie din Țerrile-de-giosu for- 
mau, sub direcțiunea unui gubernatoriu austriacu sau is- 
paniolu, unu Statu federativu ; fiă-care din elle aveă con- 
stituţiunea şi adunanția sea. Aceste instituţiuni libere , 
spiritulu de independințiă allu puporaţiunii neerlandese 
și vecinătatea cu (iermania, introdusseră aci de timpu- 
riu reforma luterană. Carolu- Cintu sterse însă aci tâte 
urmele luteranismului prin torturele unei incisițiuni spe- 
ciali care pedepsi cu mârte mai multu de trei-deci de 
mii de pers6ne. Dar luteranismulu făcă locu calvinismului , 
ce treci din Auglia în timpulu regnului lui Eduardu VI, 
şi care se întinse râpede, mai allessu în provinciele 
batave. 

Totu calvinismulu triumfă și în Scoţia. După mârtea 
timpuriă a lui Iacobu V. Veduva sea, Maria de Guise, 
ca, reginte, lăssâ direcțiuuea affaceriloru în mâna cardi- 
nalului Beaton care, susțiindu catolicismulu prin mesuri 
crudeli, fă uccisu (1646). 

Reforma se întinse în t6tă Scoţia; în fruntea ei se 
puseră familiele celle mai putinţi alle ţerrei. lonnu Knox, 
chiămatu de la Genua, addusse doctrinele lui Calvinu , 
maestrulu seu, și, pre ruinele monuminteloru catolice , 
biserice, morminte, archive, imagini, stabil presbiteria- 
nismulu, uă sistemă austeră și simplă, în care nu eră 
de locu ierarchiă și ministri eeclesiaatici erau. toţi e- 
gali. (1561). 

In Anglia reforma mu fă opera poporului, ci a unui 

despotu, care însă află țerra dispussă la acestă revolu-
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țiune prin suveniriie lui Wiklef şi a lollargiloru. Dar 
uă causă vulgară şi culposă, produsse in Anglia schisma, 
Passionatu pentru Anna de Bolena, ellu ceri de la pon- 
„teficele Clementu VII despărţirea sea de Caterina de 
Aragonu cu care vieţuisse 24 de anni, sub cuvântu că 

„eră consâogânu cu ea într'unu gradu proibitu de cân6- 
nele Bisericei, şi, ivritatu de nedeterminarea pontefice- 
ui, puse parlamentulu de pronunțiă acâstă sepâraţiune. 

Yiându escomunicatu, ellu se prochiămă de capu allu 
Bisericei anglicane (1534). Parlamientulu, pururea sup- 

pussu, nu întârdiâ de a decretă suprimerea ordiniloru 
monastice, şi regele. confiscă averile mânăstidiloru (1539). 
Enrichu VIII, cu tote că rupsesse ver ce legătrră cu 

Roma, pretindeă însă că e ortodossu: ellu se întitulă 

apperătoriulu credinței , şi pedepsiă cu morte pre aceia 
cari aru fi negatu presinţia reale, precumu şi pre toți 

- aceia cari nu recunosceau supremaţia religi6să a rege- 
lui ! Supliciele începură âncă din an. 1531. Ellu decapită 
pre cardinalele episcopu Fisher, care reprobă divorțiulu 

regelui, şi pre cancellariulu Thomas Morus, care nn voiă se 
recun6scă supremaţia sea, religi6să : acesta este unulu din 
caracterele celle mai furmâse şi unulu din spiritile celle 
mai mari alle seclului acelluia: Din diua aceea, volup- 
tuosulu și sângerosulu Enrichu VIII, se purtă ca cei maj 

„crudeli imperatori ai Romei. Depunse șâsse femei, din 
„cari. repundiâ d6ue, Caterina de Aragon și Anna, de Cle- 
ves, uccise dude pre eșafodu, chiaru pre acea Anna Bo- 
lena, care fusesse causa schismei, şi pre Caterina Ho- 
Ward, pentru desordini anteridrie insociri ei cu regele; 
a treia, Caterina Parr, pucinu lipsi de a nu fi uccisă 

„pentru -opiniunile'sâle religiâse. Cea de a şâssea, lonna 
Seymour, pre care o depunsesse după Anna Bolena, muri, 
după ce născusse unu fiiu, care fu Eduardu VI (1537), 

Uă incisițiune mai teribile de câtu cea din Ispania
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acoperi pământulu Angliei cu uccideri, se numeră pre- 
ste 72000 de condemnaţiuni la, mârte. 

Nici uă revoluțiune navă sorginţi mai necuraţe, şi nu 
se făcă prin câi mai sângerâse și mai rușin6se. După 
uccidere veniâ confiscarea averiloru. Și cu tâte despoiârile 
şi mediele tiranice de cari se servi spre.a strînge bani, 
în fine, încărcatu de debite, dede falimentu. Acâsta se 

„făcă într”unu modu legale, că-ci parlamentulu cruță, din 
servilismu, printrunu votu speciale, pre regele de a res- 
situi ceea, ce luasse împrumutu. Așa, Anglii cari credus- 
seră, că sacrifică numai libertatea politică, cându lăssas- 
seră, după resbellulu celloru dâue Rose, ca Enrichu VII 
se ice puterea absolulă, vedeau acumu că averea, sângele 
şi chiaru credințele naţiunii s'au sacrificatu unui tirânu 
detestabile. , 

Totuşi, pupblicându uă traducţiune a cârțiloru - sârite 
în limba vulgariă, ellu favorisă, foră se sciă, spiritulu de 
essamenare, care născi mai târdiu în Anglia mulţime 
de secte ce contribuiră forte multu, uninduse cu lup- 
tătorii libertăţiloru politice, la revoluțiunea de la 1648 
Căderea Stuarţiloru și a despotismului în Anglia nu are 
altă causă, A o 

Insă, suptu Eduardu VI, prin influinţia regentelui So- 
mesetu, catolismulu decapitatu, cumu s'a numitu reforma 
lui Enricu VII. făcă locu protestantismului puru (1548). 

Uă reacțiune catolică începă âncă din timpulu lui E- 
duardu; Warwick, care erâ în fruntea ei, puse pre tronu, 
la m6rtea acelluia, pre Inna Gray, femee jună torte in- 
teressante prin luminile şi virtutea ei; însă ea, aveă dre- 
pturi depărtate la tronu. Maria, legitima erede, decapi- 
tâ pre nefericita regină. de dece dille şi restaurarea ca- 
tolicismului începi. Ea luâ de bărbatu pre Filippu II 
allu Ispaniei, reconciliă Anglia cu Roma și restabili pre 
episcopii cari refusasseră jurământulu de recunscerea 

: . . , 3
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supremaţiei regelui. Indată supliciele începură: din feb- 
ruariu 1555 pînă la septembre 1558 periră, patru cente 
de reformaţi, dintre cari due cente ndue-deci arşi. Protes- 
tanții au înnegritu gubernulu-Mariei cu supranumele de 
sângerâsa, titlu ce merită, dâcă nu mai multu, dar totu 
cu atâtu dreptu, şi marea lotu regină Elisabetta. Attrassă 

de Fileppu II înti” unu- resbellu în contra Franciei. ea 
perdiă Calais, și, în urma acestui desastru, mai vieţui 
câte-va. luni. Ea repetă „că dâcă i Saru spintecâ inima, 
Sar află scrissu acestu cuvântu: Calais (1558). Biserica 
anglicană, aşa precumu essiste astădi, fă în fine consti- 

tuită de Elisabetta, la 1563, printr'unu votau. allu parla- 
„ mentului, În decursu de 'treideci de anni, classea offici- 
"ale a acestei țevri şi schimbasse de patru ori religiunea, 

după capriciulu regiloru sei. Acestu tristu spectaclu nu 
s'a mai vedutu in altă ţârră. 

  

| LIX | 

SINODULU DE LA TRIDENTU. 

Protestantismulu fă pentru Biserica catolică uă iecțiume 
severă. Ea perdusse în câți-va anni giumetate din impe- 
riulu seu. Necessitatea, unei reforme a 'Bisericei în mo- 
vali și în disciplină fusesse mai ântâiu puntulu pre care 
se pusesseră toţi inemicii pontificatului. Erâ mare nevpiă 
de a li se luă acestă armă din mână şi - de a se reorga- 
nisă strinsu. Patru mari pontifici, Paulu UI, Paulu 1V, 
Piu V și Sestu-Cintu, se applicară cu t6tă seriositatea 
la- acestă lucrare, într'a d6ua giumătate a seclului XV. 

* Omeni distincţi prin talentulu și virtuțile loru fură. 
înălțați la cardinalatu. Protestanţii chiaru applauseră ia
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promoţiunea unoru bărbaţi ca Contarini, Ghiberţi și alţii. 
Tote abusurile ce.se făceau cu dispensele fură urmă- rite, simonia de assemenea, şi fă unu momentu cându acestă lucrare pără că are se aibă resultatulu doritu. 

Se făcă uă încercare de “recontiliare la Rastisbonna, 
(1541), unde din partea. papălui se trămisesse înțellep- 
tulu Contarini şi toţi credeau pacea assecurată, Impera- 
torulu doriâ se agiungă la uă înţellegere ca, se pâtă fi 
apoi liberu în resbellulu ce prepară contra Franciei”; 
“Luther însuși, fatigatu de luptele cu anabaptistii, şi des- 
gustatu vegându că principii cari îmbrăgişau reforma a- 
veau în vedere numai profitele loru materiali cu dauna 
libertâţii, originea, reformei, nu se oppuneâ de locu. 
Protestanţii trămisesseră din partea loru pre Melanchton, 
cellu mai pacificu și mai înv&ţatu allu loru. Dar principii 
reformaţi: pusesseră piedeci de tâtă specia; că-ci ei nu: 
voiau nici se li se ia avarile ce. secularisasseră, nici se | 
se fiă împedecați de la alte beneficie ce meditau. Fran-- 
ciscu ÎI âncă făcu uă opposițiune surdă, temânduse de 
influiaţa ce ar fi avutu imperatorulu assupra Germaniei 
prin acestă pacificarea. | Speranța, de reconciliare perindu, catolicismulu se în- 
armă pentru luptă, Se institui (1542) uă nudă Pncisifiune 
ce și aveă tribunalele superioru la Roma. Missiunea a- , 
cestoru incisitori erâ, se pedepsâscă abbaterile de la cre- 
dințiă în ţerrile catolice. Ei puteau se închidă pre toți 
cei suspecți, chiaru se condemne la mârte pre cei col- 
poşi și se le vindă averile. Erau în fine dâtori de a, face 
totulu spre a înnecă și stirpi eresiele ce se ridicasseră 
în communitatea catolică. Energia incisiţiunii fă atâtu 
de mare în câtu tâte căile Italiei ce duceau spre ţerrile 
vecine se umplură de fugari. Totu ce păreă 'nuou, eră 
veghiatu și proscrissu. Congregaţiunea Indezului, care 
proscriâ cărţile proibite, se formă, Terrdrea fă mare. A-
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ceste megie reusşiră, şi unitatea, catolică fă scăpată în 
Italia; dar cu ce proţiu? Asservirea ei la Austria, i uc- 

cisesse vița politică; mesurile spre a stîrpi eresiele, i 
ucciseră vicţa literară. Nimeni nu mai cugetă; arțile că- 

dură ca literi'e, şi Italia fă trei secle uă ţârră de morţi. 

Moralitatea publică şi privată se depravă. 
Incisițiunea şi reformele erau mesuri de.appărare : se 

cereă acumu de a se creâ instrumente de attacu contra 

reformei. Se îmmulți numerulu ordiniloru monachali cari 
erau miliția sântului șediu, şi celle vechie se reformară. 

Ordinea care avă mai mate considerațiune fb a lesui- 
țiloru. Acâstă mare sogietate s'a întinsu pretotindeni, și 

în tâte pârţile şi a făcutu innemici. Foudatoriulu ei, 1g- 
natiu Loyola, nobile biscaianu, străbătă ascetismulu şi 

agiunse la una din celle mai forţi concepţiuni politice. 

Pre lOngă voturile ordinarie, de castitate şi paupertate, 
acâstă ordine mai făcu unu votu particularu de obediență 
papălui. Aşa, Ienaţiu Loyola stabili, contra protestantis- 

mului ce professă essaminarea liberă, suppunerea abso- 

lută. Reforma, vrându, nevrându, cându nu erâ confis- 

cată de principi, stabiliă libertatea ; jesuiţii ecilibrară 
acâstă tendință aruncânduse în estremitatea oppussă : 
lucrară spre a restaură autoritatea. Ei făceau votu 

de paupertate, dar numai pentru ei ca individe, 6ră nu 
pentru societatea loru, ce aveă dreptu se stringă averi 

Se dederă la politică, sciinție, literatură şi procurară 
tâte mediele de influință, cultivară t6te sorginţile de pu- 
tere, readucându totulu la religiune și la autoritatea, pon- 

teficelui suveranu.. Afară de confessori ai principiloru 
în Europa, şi de apostoli în America, mai dederă din 

sinuiu loru învețaţi, diplomaţi și martiri. 

„Se înţellege că vorbimu de timpurile primitive alle or- 
dinii, de etatea ei cta bună, cându avean ambiţiunea u- 

nei influințe legitime prin talente şi prin virtuți. Dar, 

,
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după ce voru av6 possessiunea, necontestață și puterea, 
atunci ei se voru abate de la aceste regule. Nu voru lu- 
cră, atâtu pentru Biserică, câtu pentru interessele cor- 
por..țiunii loru. Principiele loru se voru muiă. După ce 
au combătutu cu atâta, giustitiă doctrina, graţiei, dându 
mare importanță liberului arbitriu, voru agiunge apoi a 
scusâ tote faptele, ceea, ce face morala nefolositâre i 
după ce au susţinutu în politică, suveranitatea, poporului, 
pînă în puntulu de a gice că e permisu de a uccide 
unu tiranu, se voru aruncă apoi cu vlolință în - partea 
oppussă. Suntemu âncă departe de timpulu acella cându 
confessorii devinu curtenitori, cându, în loculu missiuni- 
loru periculâse, voru face întreprinderi de commereiu. 

Organisațiunea societâţii erâ forte admirabile combi- 
nată. Generalulu erâ pre vicță , ca aceaşi direcţiune : se 
preșdă la guvernarea societâţii. Suptu dînsulu erau pro- 
fesii, cari aveau obligațiunea de a, fi missionari; 6ră, 
coadjutorii spirituali și scolasticii, se dedicau instrucțiu- 
nii publice. Acestia, se distinseră prin metâdele loru, şi 
învețământulu loru eră gratuitu, caşi serviţiulu religiosu. 
Legi aspre assecurau disciplina ordinii şi observarea ie- 
rarchiei. Votulu se făceă la trei-deci de anni, ca se se 
potă cunâsce întrunu lungu noviţiatu calitâţile fiă-că- 
vuia. Toţi erau dâtori a se lăssă de a se guvernă de 

„ Superiorii lor cu: mare abnegaţiune şi suppnnere 6rbă, 
ca bastonulu in mâna acelluia care lu pârtă. Suppunerea 
cea mai absolută luâ loculu totoru mobililoru activităţii 
umane. La 1540, ponteficele approbă creaţiunea, ordinii 
condiționalmente, la 1543 o confirmă, deplinu. Cându Ig- 
națiu muri (1556), societatea aveă în potestatea, sea pa- 
tra-spre-dece provincie, unu centu de collegie, una mie 
de membri. Ispania și Italia erau caşi coprinse, Austria 
şi Bavaria, occupate, Francia şi Țerrile de giosu apucate 
şi missionari cutedători cutrierau Orientele : Brasilia ,
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India, laponia și Etiopia. De accea ponteficii recunos- 
cători dederă acestei ordini tâte privilegiele , şi o ridi- 
cară mai presusu de ver ce jurisdicţiune locale. 

Atunci Catolicismulu credă că pâte reiepţă - ideile de 
conciliațiune cari se arătasseră la începutu în sinulu 
seu, și prochiămâ că doctrinele lui sunt inflessibili. A- 
cesta. se şi decretă de conciliulu de la Tridentu , ulti- 
mulu din conciliele ecumenice sau universali, convocatu 
la 1545 de Paulu III, și care admise ca membri pre 
toţi trămișii și prelaţii totoru puteriloru catolice. | 

Strămutatu de la Tridentu la Balonia , în 1546, de 
Paulu III, restabilitu la Tridentu de Iuliu III „la 1551, 
conciliulu fă. nevoitu de a se împrăştiă, în 1552, la ap- 
propiarea luteraniloru, commândaţi de Mauriciu de Sas- 
sonia, și lucrârile fură dece anni întrexupte, cându Paulu 
IML, şi mai allessu Paulu IV, începură uă luptă violinte 
contra dominârii ispaniole în Italia. Spata, ducelui de 
Alba, terminându lupta în profitulu Ispaniei, Piu IV de- 
lăssâ causa independinţei Italiei, însă fă dasdauratu 
în celle spirituali prin ultimile decrete alle conciliului 
de la Tridentu convocatu 6răși la 1562, şi care întări 
autoritatea ponteficelui assupra catolicitâţii întregi şi 
infalibilitatea, sea în materiă de credințiă. Ponteficatulu 
mai avi dille furmâse sub Piu V » care celebră, ca uă 
renascere a cruciateloru, victoria de la Lepante, repur- 
tată de don luan de Austria assupra 'Turciloru; asse- 
menea, şi sub Gregoriu XIII, care Și nemuri numele prin tolositâria reformă a calendariului; (1), şi, în fine, sub 

(1) Annulu solaru e de 365 de dille 5 re 18' 51” 6”. Astrono- mii lui Iuliu Cesare i dedegseriă aprope 11” 9” mai multu, pentru că ei lu făceau de 365 de gille și 6 6re. Ei numerau annulu ci- vile de 365 de gille, dari adăugeau Ia fii, care patru anni una di complimeutară, ca se împlinescă celle 6 6re ce lipseau de la



Sestu-Cintu (1585—1590), care, înălțatu: din umila con- 
dițiune de porcariu la demnitatea de ponțefice suveranu, 

curăți Statulu romanu de briganții cari lu înfestau ; a- 

poi întrodusse prin economie ordinea în finanţele sântu- 

lui șediu, întinse şi înformuseţiă, Roma, â câria popora- 
țiune crescă: sub dinsulu la unu centu de mii de suf- 
fete; în fine promulgă multe bulle pentru organisarea 
definitivă a Bissericei catolice. 

Aşa acestu sinodu, în locu de a se ridică, după es-: 
semplele concilieloru de la Constanţa şi de la Basilea, 
cari pusesseră principiulu de a reformă Biserica în ca- 
pulu și în membrii sei, şi scădă autoritatea sea. Pute. 
rea spirituale se întări forte, şi papălu remase singu- 
ru. judecătoru de schimbârile ce au a se face în dis- 
ciplină, recunoscutu infallibile în cestiunile credinţei, in- 
terprete supreme allu can6ueloru, capu necontestatu allu 
episcopiloru, şi Roma se pută consolă , ceea ce erâ fu- 

nestu pentru progressulu omenirii, de perderea defiviti- 
vă a unei pârţi a Europei, vedându puterea sea dupli- 
cată assupra naţiuniloru remase catolice. Dar nu t6te 

aceste ţerri acceptară în întregulu loru decisiunile aces- 

fă, care annu, Calendariulu Iulianu fă în usa “pină la 1582. ln 

acestă epochă, celle 11 9” date mai multu fă, căruia annu civile, 

formasseră gece dille, cu cari annulu civile eră mai mare de câtu 
annulu solaru. Spre a restabili raportulu essactu, Gregoriu XIIL 

tăia celle dece gille și decise că în locu de 5 Octombre din an- 
nulu 1582, se se numere 15. Aftară, de acesta, determină ca, în vii- 

toru se se scadă trei bissestile în spaţiulu de 400 de anni, şi că 
acestă supressiune se cadă pre anii seculari a căroru cifră nu 

Par pută împărți cu 400. Așa, annulu 1600 fă bissestile; 6ră 1700 
şi 1800, nu; 1900 nu, dar aunulu 2000 va av6 366 de dille. Re- 

forma gregoriană fă adoptată îndată, în tote ţârrile catolice, şi mai - 

târgiu în celle protestante : în Anglia, abbia la 1752; de aci dis- 

stincţiunea între stilul vechiu şi cellu nuou, Ce diferesce cu dâue- 

spre-dece fille. Românii, Rusşii și toţi crestinii de ritulu orientale 

conservă âncă calendarulu Iulianu.
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tui sinodu. Filippu II însuşi le admise în Ispania numai 
"cu Gre-cari reserve. 

LĂ 

ROMANII DUPA CADEREA CONSTANTI- 
| NOPOLII. 

VLADU V TEPESIU SI STEFANU CELILU MARE . 

Vladu V, supranumitu Tepeșiu este unulu dintre dom- 
nii cei mai interessanţi ai istoriei nâstre. Justu, inemicu 
neîmpăcatu allu muniţiunii. allu adulaţiunii şi chiaru allu 
lenevirii pină la tiraniă, însă bravu şi mare în resbelle, 
ellu ar fi meritatu se aibe .unu biografu cu uă judecată 
tare, imparțiale şi care se lu fi cunoscutu de aprâpe. 
Din nefericire, aceia cari au însemnatu câte ce-va des- 
pre ellu sunt or străini, inemicii lui, sau dintre Româ- 
nii câtre cari ellu s'a, purtatu cu mare asprime. Acesta 
este causa că ei au însemnatu numai fapte oribili, des- pre dînsulu. Puniţiunea, lui de predilecțiune eră punerea în tâpă, de unde i vine supra-numele de Țepeșşiu. 

Ellu s'a urcatu pre tronu prin agiutorulu Turciloru, pro-: miț6ndu crescerea tributului. La începutu, ca se placă Tur- 
ciloru a intratu cu armate în Transilvania, şi a făcutu mare reu Sassiloru și Unguriloru; însă nu e de credutu ca ellu se i fi pusu în ț6pă, cumu dicu scriptorii străini, şi apoi chiaru Omeni innocenți, țerrani cari nu i putusseră face, nici unu reu. | - 

Țepeșiu nu întârdiă de a se arătă pre faciă inemicu allu Turciloru, cu tote că, acestia înfiorasseră tOtă, cres- tinătatea, sub Machomede II, sultanulu loru. Indată ce
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ellu vedă în vecinătate, în Ungaria, unu principe mare, 
pre Mathia Corvinu, fiiulu lui Lonnu Corvinu, a ruptu 
tâte legăturile cu ei, s'a confederatu cu acesta, şi șia 
vîsu de delegații lui Machomede cari venisseră se i câră 
tributulu.. . Dechiărându-se contra Turciloru, a, trecutu 
preste Dunăre, unde se dice că ar fi commisu uccideri 
spăimântătârie. — Coragiulu seu a pusu în mirare șia 
ammăritu pre Machomede, care determină, se viiă însuşi 
cu dâue cente cinci-deci de. mii de ostași, ca se lu sup- 
puiă şi se lu pedepsâseă. Dar Tepeșiu, deși avea pucine 
medie, în facia acestui mare periclu, nu s'a desinimatu; 
ci retrăgându poporaţiunea, de la câmpu în locuri for- 
teficate de natură şi la munți, cu armata sea, cea mică» 
însă allâsă, a cutedatu a se măsură cu marea, armată 
turcescă. Ellu adoptă, uă sistemă de Inptă ca a lui Fa- 
biu : attacă desu şi surprindeâ armata otomană, facân- 
du-i mari perderi. Ba încă întruă n6pte intră cu uă mână 
de 6meni chiaru în „castramentutu Turciloru, şi mai că 
eră se puiă mâna pre Machomede. Ellu se luptă ca unu 
erdu spre a învinge acea mare putere, şi pote că ar fi 
esșitu victoriosu, dacă ar fi remasu în fruntea 6stei s6le 
contra lui Machomede, și n'ar fi fostu constrînsu se mâr- 
gă contra lui Stefanu, domnulu Moldaviei, care, dintruă, 

„fatalitate, se unisse cu Machomede, intrasse în țârră şi 
făceă progresse. | 

Lăssându pre unu generalu cu commandulu contra 
Turciloru, Machomede lu înșellă pre acesta, lu făci se 
accepte uă bătăliă mare, și i împrastiă armata. Pină se 
viiă Tepeşiu cu armata sea “despre Moldavia, Machome- 
de se înțelese că boiârii, cări, ne mai putându sufferi 
asprimea lui, lu delăssară cu toţii la 1462, şi ellutrecă 
în Ungaria. 

Asprimeă, lui Tepeşiu, a avutu şi consecinţe bune, pen- 
tru că dreptatea și securitatea publică agiunsesse în țer-
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ză la unu puntu demnu de mirare, şi se pâte crede că 
stricăţiunea în care se confundasseră boiârii ţeriei, pre- 

„cumu și immoralitatea publică a făcutu pre Tepeşiu atâtu 
de selbatecu. E | 

După fuga lui Tepeşiu sa pusu domnu Radu IV, care 
a domnitu pînă la 1471. Suptu ellu s'au deschisu res- 
bellele celle mari și, putemu dice cu dreptu, fratuccidi, 
între Moldavi și Munteni. Puterile ce au desvoltatu a- 
tunci Românii din ambele ţerri surori, dâcă s'aru fi în- 
trunitu în contra inemiciloru naţiunii române, aceste due 
principate aru fi avutu uă srte bună, şi unu rolu mare 

_ în: oriintele Europei; însă se vede că prejudeciele locali 
„erau pre atunci forte tare înrădăcinate, şi Românii nu 
înţellegeau sau nu vreau se înţellegă, că națiunea ro- 
mână numai unită pote subsiste şi înflori. C'unu prin- 
cipe ca Stefanu, care bătusse chiaru pre Machomede II; 
se înțellege că Radu nu puteă ţin. In âceste lupte, bă- 
taia de la Milcovu în 1474, este fârte însemnătâriă, care 
tină trei dille şi trei nopţi; în fine Stetanu fă învingă- 
toriu, şi Radu, fugaritu, treci preste Dunăre. Preste pu- 
ginu: se întârse cu Turcii ca se Şi recupere tronulu; însă 
fi de nou bătutu. — Aceste resbelle nefericite se fă- 
ceau mai cu s6mă pentru ţinutulu Putna, care se țineă, 
de Țerra-Românâscă şi pre care Stefanu lu încorporasse - 
cu Moldavia în urma agiutorului ce dedesse Turciloru 

„contra lui Tepeşiu, și apoi dreptu limite, între aceste, 
țerri, a remasu Milcovulu. Stefanu luasse de nevastă pre 
Voichiţia, fiia lui Radu ; însă pacea nu țină multu între 
ei, pentru că Radu a. luatu parte cu Turcii în espedi- 
țiunile acestora contra, lui Stefanu, la 1476. Invingându 
pre Turci, Stefanu intră, în_ţerră, prinse pre Radu şi lu 
uceise. Atunci Tepeșiu, se urcâ pentru a doua ră, pre 
tronu. De aci înainte ellu ni se mai purtâ, cu asprimea 
din prima sea domniâ, ci-se occupă cu lucrâri bune pen-
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tnu eră. Se crede că ellu ar fi fostu uccisu la venă- 
tre de ainu omu cumperatu de Turci, cari nu puteau 
uită, rellele ce au sufferitu de I. ellu. 

STEFPANU CELLU MARE 

Stefana, fiiulu lui Bogdanu şi nepotulu lui Allessandru 
cellu bunu, se sui pre tronulu Moldaviei cu agiutorulu 
lui Vladu Tepeşiu, la 1458. - 

După, zumu scriu chronografii moldavi, Stefanu erâ din 
natură aoplecatu spre resbelle, şi prima, sea, adoperare 
în de a și formă uă armată bună; scopulu seu erâ de 
a redică Moldavia de suptu infiuinţele străine și de ao 
face respectabile inaintea puteri.oru vecine.  Ellu cons- 
trînse prin arme, la 1459, pre Casimiru, regele Poloniei, 
de a nu da. agiutoriu lui Petru Aaron care intrigă. în 
Polonia contra sea. La 1461, merse de împressură Chil- 
lia, şi cetatea Alba şi apoi coprinse ţinutulu Putnei cari, 
tâte, erau suppusse domnului României. Din acâstă causă 
avu restellu cu Vladu Tepeșiu. Prin irrupțiunea, ce 
făcă în Transilvania, înterită assupra sea pre Mathia 
Corvinu care, la 1457, trecă în Moldavia prin passulu 
Oitusului cu uă armată înfricoşiată, Stefanu, nefiindu bine 
preparatu de bătaiă, se .retrasse la Suciava, vrându se 
appuce pre Mathia la locuri tari. Acesta, înfuriatu, arse 
Tortuşiulu, Bacâulu şi Romanulu, și înaintâ pînă la Baia. 
Pre cându Mathia se credeâ forte securu, Stefanu lu at- 
tacâ nâptea dându focu oppidului de trei părţi, şi la lu- 
mina, incendiului Moldavii. se răpediră asupra Unguriloru. 
Dece mii de Unguri periră, şi Mathia abbiâ scăpă cu 
multă nevoiă şi plăgitu, fugindu cu rușine preste munți. 
Stefanu nu se credă destulu de resbunutu, și intră pen- 
tru a d6uadră în Transilvania, unde devastă din nou ținu- 

- 
=
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tulu Secuiloru. Mathia, făcă atunci. pace cu Stefanu « şi i 

donă trei castelle în Transilvania. 
Totu întwacestu annu, Stefanu Dbătă în trei rânduri 

pre 'Tătari lângă apa Dunastrului şi prinse pre fiiulu Cha- 
nului. Chanulu trămise uă delegaţiune numerâsă ca se 

ceră pre fiiu-seu, ammenințiândulu cu armele, decă nu lu 
va, liberă îndată. Stefanu, ca se arate Tătariloru că nu 

se teme de chanulu loru; commândă de tăiară pre ptin- 
sulu în facia deputaţiloru şi puse în ţâpă pre toţi de- 
putaţii tătari, lăssându numai pre unulu, cu nasulu și 

urechile tăiate, după uă usanţă barbară, ca se se ducă 
se spuiă chanului celle ce a vedutu. 

Insuffiându în atare modu respectu Tătariloru, merse 

contra lui Petru Aron, care venisse cu agiutoriu de la 
Secui “ca se se puiă pre tronu, lu bătă, şi apoi trecă în 

Transilvania de pedepsi aspru pre Secui. 

In urma acestoru resbelle, la 1470, se deschise lupta 

între Radu, domnulu Terrei Românesci, şi între Stefanu, 

care cugetă se unâscă aceste due ţerri suptu sine; am 
vedutu bătăliele celle sângerâse- între aceste dâue țari 
sorori, şi cumu în fine Stefanu es:i vingătoriu, coprinse 
tronulu și puse aci domnu pre Laiotu Bassarabă, pînă 

cându politica i va permite de a reulisă unirea aces- 
toru doue ţerri; însă Radu veni de preste Dunăre cu 
'Furcii și depărtă pre Laiotu Bassarabă. 

Numele cellu mare ce' și făcusse Stefanu, apoi învin- 
gerea lui Radu, care erâ suppusu și fidelu Turciloru, pre- 
cumu și cetăţile Chilia și Alba, cari ammenințiau possessiu- 
nea Turciloru preste marea Nâgră, determinară pre Macho- 
mede Îl de a trămite uă armată de unu centu de mii Turci 

în Moldavia, cu Solimanu paşia, care petrunse pînă în 

vallea Racovei, apprâpe de Bărladu. Aci i esși înainte 

Stefanu cu 40000 de Români, cu 2000 de Poloni şi 5000 
de Secui. In 17 Ianuariu se dede aci acea bătăiiă me-
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morabile în care Stefanu frânse cu totulu pre Turci, uc- 

cise uă mulţime din ei, şi le luă, intre altele, 100 de 
fAamure. Patru pasşi cădură, pugini Turci scăpară cu îu- 

ga preste Dunăre. Abbia Stefanu repurtasse acâstă vic- 
toriă strălucită, si Radu petrunse în Moldavia. Acesta, 
bătă la Crăţiuna corpulu de ostire espeditu contra lui, 

și atunci purcesse însuşi Stefanu; bătă pre Radu şi lu 
fugări pînă la Râmnicu. Boijăsii munteni interveniră şi 
se făcii pace între ei, defigându Milcovulu de margine 
între ambele ţerri. Abbiă termină Stpfanu acestu res- 
bellu cându Tătarii cu hatmanulu loru Lobodă petrun- 
du în Bassarabia; Stefanu se aruncă asupră-le, i înfrân- 
se și i allungă preste Dunastru; Lobodă fă prinşu. 

Mâchomete Il nu eră însă unu omu de a se resemnă 
şi a lăssă neresbunată ruşinea păţită. Trămise dară ui 
flotă pre marea Nâgră care coprinse Cafa, coloniă ge- 

novecă in Crimu, uceise pre toți neguțătorii români de 
aci şi luâ cetatea Alba, unde se refugisseră uă mulțime 
de Genovesi. Stefanu recuperâ cetatea, şi uccise pre toți 
Turcii prinși. Atunci furia lui Machomede nu mai cunos- 
că nici uă margine; şi adunâ tâte puterile de uscatu spre 
a întră în Moldavia. Stefanu, vegându puterea cea înfri- 
coșătoriă a Turciloru, ceră agiutoriu de la Mathia și de 
la Casimiru. Acesta, abiă se înduplecâ de a trămite unu 
legatu la sultanulu cu rugăminte de pace; 6ră Mathia 

se escusâ că are se appere Dunăria de migilocu în con- 
tra Turciloru. Câtre începutulu annului 1476, Mnchome- 
de construi cinci punți preste Dunăriă spre a şi trece 
armata. Stefanu erâ occupatu cumu se reţiiă pre Turci, 
cându aude de-uă-dată că Tătarii au intratu în Bassa- 
bia. Ellu se râpedi assupra loru și i înfrinse. Vrendu se 
profite de entusiasmulu bellicosu allu soldațiloru sei, fă de 

părere se attace numai-de-câtu și pre Machomede; însă 
generalii sei și totu consiliulu de resbellu se oppuseră
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la acâsta, şi lu consiliară de a se retrage în jocuri tari; 
devastă dară însuși ţ6rra-de-giosu, Și, în vetragerea sea, 
dede mai de multe-ori peptu cu Turcii, uccidîndule 
30000 de 6meni. În fine, la 26 Iuliu, Stefanu voi a dă 
uă bătăliă mare în Vallea-Albă. Aci se versâ multu sân- 
ge: Moldavii făcură minuni de bravură, însă Stefanu, 
vedânduși armata forte împuginată, ţi nevoitu a se re- 
trage la munţi. (1) | 

» Din fericire, uă tempestate sfărîm pre marea Nâgră 
nâvile turcesci-cari adduceau provisiuni; în 6stea turc6- 
scă tâmetea și pestilenţia făcură mare râu, şi Machomete 
se temeă de a se mai mesură cu Stefanu, a cârui ar- 
mată, cresceă și se animă din qi în di mai multu. Prin 
urmare, se vedă nevoitu de a properă spre a, trece Du- 
năria înderătu. Moldavii se luară după dinșii şi i atta- 
cară pârţi, pârți, făcendule mare râu. In fine, Stefanu 
agiunse la Dunăre corpulu cellu mare allu armatei tur- 
cesci, i appucă cu furiă, i adduse in desordine aşa în 
câtu uă mare: parte se macelliră, mulţi se innecară, şi 
câţi scăpară preste Dunăriă dederă laudă lui. Allahu. In 
atare modu Stefanu spăllâ învingerea păţită la Resbo- 
iani, cumu s'a numitu dup'aceea loculu de iuptă, unde 
puse de adunară corpurile celloru căduţi în bătală, făcă 
uă movilă mare și înălță aci uă biserică spre memori. 

Stefanu mai avă se se lupte cu Radu, domnulu Ro- 
mâniei, care fă constrinsu de a fugi la Braşiovu, de unde 
Sasşii lu dederă în mâinile lui Stefanu, care lu uccise. 
Chronicarii moldavi dicu că Stefanu s'a bătutu apoi din 

  

(1) Ellu se închise, cumu se dice, în cetatea, Nemţu, care eră 
bine apperată şi forteficată; însă mamă-sea, uă femeie cu uă vir- 
tute adeveratu romană, unu roi a i deschide pita, consiliândulu 

„se şi susțiiă pre câmpulu de luptă renumele ce și făcusse de 
erou, și mai bine se cadă ca atare dn câtu se scape cu ruşine.
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nou .cu 'Țepeşiu, după ce sa restabilitu pre tronulu ţer- 
rei, lu a prinsu și lu a tăiatu, alţii însă pretindu că 
Țepeşiu ar fi fostu ommoritu la: vînătâriă de către unu 
omu cumperaiu de Turci, ceea, ce pare mai verisimele. 

Sub Machomede II, Turcii nu mai cutedară a face 
invasiune în Moidavia; însă, la 1479, irrupseră prin Ro- 
mânia în Transilvania, cu Alibegu, făcându mari strică- 
țiuni pre unde agiungeau. La apa Vinerii se făcă uă mare 

„Dătăliă şi Stefanu' Batori, prefectulu Transilvaniei, eră 
se fiii înviisu cându veni într'agiutoru-i Paulu Chinedu, 
(Românu de viță) cu Temişianii sei, care șmulse victo- 
ria din mâna Turciloru şi i înfrânse cu totulu. .. 

După mârteaînfricoşatului sultanu, Sfefanu avă se selup- 
te cu Baeazetu II care, venindu cu mare putere, coprinse 
Chilia și cetatea Albă și Turcii infestară ţerra. Stefanu îi 
nevoitu a se retrage și a se: appărâ la munţi pînăi voru veni 
agiutorele cerute din Ungaria și Polonia. Dar Mathia aveă 
resbellu cu Austria, şi Casimiru promise numai cu con- 
diţiune ea Stefanu, care bătusse pre Unguri, pre Turci, 

pre Tătari şi pre Poloni, se se închine lui. Stefanu, în 

nevoia in care se află, consimți a împlini uă ceremoniă spre 
„a mulțiămi vanitatea, lui Casimiru, şi recepu, dreptu totu 
agiutoralu, trei mii de căllari, cu cari curăți ţerra de 
Turci, foră însă de a pute se recupere celle dâue ce- 
tâţi, Chilia şi cetatea, Albă. 

Unu mare resbellu a avutu dup'aceea Stefanu cu Al- 
bertu regele Poloniei, în annulu 1406. Pre cându ellu căută 

a face federaţiune cu puterile crestine în contră Turci- 
loru, regele Poloniei se înțellesse cu Vladislavu allu Un- 

gariei, spre a lu destronâ şi a dă Moldavia fratelui loru 

Sigismundu. Polonii în numeru de 80000 intrară în Mol- 

davia, sub -cuvântu că mergu a se bate cu Turcii, și 
împressurară Suciava, o bătură trei luni fâră ca s'o pâtă 
luă. Intr'acestea Stefanu, cerându agiutoriu de la Tătari
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occupâ tâte passurile, le împiedecâ ver-ce comunicaţiune 
şi începu a î frecâ, Polonii, addusși la desperare, înce- 

pură a murmurâ în contra regelui loru. Albertu se vegdă 

constrînsu de a încheiâ unu armistițiu ; însă bătălia se 

reînnoi îndată, pentru că armata polonă, -în retragerea 

sea, n'a ţinutu callea prescrissă de domnulu Moldaviei, 

și ţerranii rescullânduse în tâte părţile de predârile ce 
făceau, Stefanu vine asupră-le. Se versâ multu sânge, 

mulțime de Poloni remaseră morți și se prinseră, mai 
ailessu cându trecură preste Prutu şi Dunastru, Albertu 

scăpâ cu mare greutate în Polonia, și se cufundă, apoi 

în desfrânări spre a. uitâ rusșinea pățită. Pre Polonii cei 
prinşi, se dice, că Stefanu i ar fi pusu în jugu Şi a a- 
ratu cu ei uă selbă, care se numi Dumbrava Roșiă. 

Stefanu, deși agiunsu la mari betrâneţie şi infirmu, to- 
tuşi nu dede pace -Poloniloru: pre lângă uă incursă ce 
făeă în Polonia, deschise și callea Turciloru cu cari se 
împăcasse, de petrunseră în Galiţia. Făcându apoi pace 

cu Polonii, Stefanu,. după morte lui Albertu, occupâ Po- 
cuția care atunci se află în mânile Poloniloru. Simţiu- 
duse la finitulu vieţei sele, eliu convocă pre boiari în 
Suceava la Dreptate, şi i înduplecă, se recunâscă de suc- 

cessoriu la tronu pre fiiu-seu Bogdanu care i mai re- 
măsesse. Acestuia i dictă testamentulu seu politicu prin 
care i disse, ca s6 se înțellâgă mai bine cu Turcii cari 

sunt mai tari și mai constanți de câtu crestinii, însă cu 
atari condițiuni ca ţârra se nu și pârdă libertatea ei 
politică şi religi6să ; altăminte mai bine se mâră cu to- 
ţii. Marele Stefanu muri la 2 Iuliu 1504 plânsu de toţi 
Românii pentru meritele lui patriotice şi “unu renume 
mare în tâtă Europa. 
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DACIA DE LA MORTEA LUI STEFANU CEL- 
LU MARE PINA LA MICHAIL BRAVULU. 

Bogdanu, îndată după suirea sea pre tronu, intră în 
resbellu cu Polonii, din causă că. vrându se se casăto- 
râscă, ellu peţisse pre Elisa, sora lui Alessandu regele 
Poloniei. Acesta mai ântâiu i o refusâ, apoi to promise 
în twattatulu ce închieară; dar frate-seu Sigismundu, 
care i successe la tronu, nu voi a essecutâ contractulu 
de căsătoriă. Atunci Bogdanu intrâ pentru a doua oră în 
Polonia şi făcu mari stricățiuni; însă si Polonii în nu- 
măru de 60000 devastară uă parte a Moldâviei. La 
retragera acestora, Bogdanu i. attacâ lângă Dunastru, 
unde se făcă uă bătăliă sângerâsă, dar nedecisă. După 
aceste desastre se făcă în fine pace la 1510, prin 
intermegierea lui Vladislavu. In intervallulu ce des- 
parte aceste bătălie cu Polonii, Românii sa desbinară 
de nou între dînşii și și făcură mare reu. Vladislavu 
allu Ungariei înterrită pre Radu, 'domnulu României, 
se se scolle cu resbellu assupra lui Bogdanu; scopulu 
lui erâ de a occupă pre domnulu Moldaviei a casă la 
sine și a lu reduce la neputinţiă de a face-resbellu Po- 
loniloru, cari erau în luptă cu. ducele de Moscua. Dom- 

-nii Români și predară pre rându marginile țerriloru loru, 
„dar, nu după multu, Radu recunoscându-și greșelia, cer 
pace care se făcă fâră se scâmbe nimicu din starea lu- 

cruriloru de mai înainte. 
In timpulu acella Radu V tăcă multe lucruri folositârie 

în România; ellu chiămâ în țârră pre fostulu patriarchu 
“Nifon, dar mai în urmă se certă cu dinsulu şi lu tră- 
mise la muntele Aton. Ellu fundâ episcopiele de la Râm-
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nicu şi de la Buzeu, edifică monastiriulu Deallului, și 

făcă mai multe instituţiuni demne de laudă, pentru cari 
fapte lu supranumiră Radu cellu Mare. Ellu muri la 

1508, şi i successe pre tronu Michail III cellu Reu. A- 
cesta abiâ domni unu annu şi se scâse din domniă de 
câtre fraţii Parvulesci, cari veniră cu armatele -Meadinţi- 
loru. După câte-va scâmbâri crunte, boiarii din Romă- 

nia -allesseră domnu pre Negu Bassarabă, omu cu mari 
calitâţi, inimosu, generosu, amicu alu păcii şi allu arţi- 

loru formâse. 
“Bogdanu, convingându-se că nu se pâte face nimicu 

cu Ungaria şi Polonia, pentru assecurârea viitoriului ţer- 
rii, determină, de a urmă consiliulu părintelui seu; de- 

- legă dară pre logofâtulu Teutu, la 1511, de încheiă trac- 
tatulu cu sultanulu Selimu, care usurpasse tronulu tată- 
lui seu cu agiutoriulu Tătariloru din Crimu. Condiţiunile 

acestui tractatu sunt: a) « Porta se îndatorediă a appără 
Moldavia contra totoru inemiciloru sei; b) ţerra se va 
gubernă. de domnulu ei, legile şi veniturile ei voru re- 

mân6 neattiase; c) domnulu ţerrei: se,va allege de biia- 
rii ţerrii: sultanulu nu va put6 pune nici uă dată dom- 
nu foră allegere; d): ţârra nu se va înţellege cu nici unu 
inemicu allu Porții e) și va da, câte 2000 de Gmeni agiu- 

toru cându Pârta, va av6 resbellu; £) ea va da de bună 
voiă Porții pre totu annulu unu peschieşiu de 4,000 gal- 
beni, 40 de cai şi 24 falconi. 

In virtutea acestui trattatii Bogdanu avi pace din 
partea Turciloru, însă bătă pre Tătari cari făcusseră 
invasiune în țârră în due rânduri. Ellu muri la 1517, 
şi i succese pre tronu fiiu-seu Stefanu V, minorânu, sub: 
tutoria unchiu seu Petru (fiiu naturale allu lui Stefanu 
cellu Mare). În domnia lui, Tătarii mai turburară ţârra, 
dar fură bătuţi de stingere. În România, Negu muri și
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lăssâ, unu fiiu, Teodosiu, în etate de ştpte anni suptu 
tutella frate-seu Preda. . | 

Pre cându dară magneficulu şi concistatoriulu Solima- 
nu se urcasse pre tronulu sultaniloru, în Ungaria; Mol- 
davia și România domniau trei copii. Aftară, de acestea, 
crestinii erau desbinaţi între sine.—În România se am- 
mestecară lucrurile şi junele Teodosiu se espedi la. Con- 
stantinopole, unde muri. Turcii încercară atunci d'a re- 
duce ţ&rra în  pasșialicu; dar boiarii alteseră domnu pre 
Radu de la Afumaţi, ginerele lui Negu, omu cu mare 
coragiu, care făcă cinci bătălie cu Turcii, și i învinse 
de trei ori; Solimanu lu recunoscă apoi domnu şi res- 
pectâ atonomia ţerrii. Pre lOngă coragiu, Radu aves, şi 
minte desceptă, că-ci, în locu de a respunde cu arrăele 
la înfestârile ce făceâ în România Stefanu allu Molda: 
viei, ellu trămise delegaţi de i arătară retăcirea  politicei 
sele și lu înduplecâ de a face pace; amândoi uniţi luară 
mesuri de a, se apperă contra lui Solimanu care purces- 
sese cu uă armată înfricoşată în Ungaria, și care stinse 
apoi la Mohaci independinţia, ei. Stefanu V devenise forte 

” tiranu la maturitate; uccisesse uă mulțime de 6meni 
- destineţi, dar şi ellu fă înveninatu de însăşi soqia sea 

la 1527, cându apoi Moldavii allesseră în locu pre Pe- 

tru Rareșiu, fiiu naturale allu' lui Stefanu cellu Mare. 
Petru Rareşiu fn unu domnu forte cutegătoriu. Ellu 

şi propuse de a coprinde Ttransilvania, pre care, în ur- 
ma căderii Ungariei sub Turci, şi o disputau acestia cu 

Ferdinandu allu Austriei. Solimanu, după ce _coprinse 
Buda, încoronă de rege allu Unganiei pre lonnu Zapo- 
lia, care. se recunoscă de vassale allu Porții; 6ră uă 
parte din Unguri recunosceau de rege legitimu pre Fer- 
dinandu, cumnatulu ultimului loru rege mortu la Mo- 
haci. Petru dară intră cu 6ste în Transilvania și bătă 
în d6ue ronduri pre Austriaci. Cu tote că ellu eră
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învingătoru și cu tâte că Sigismundu allu Poloniei, te- 
mânduse se nu aibe sârteu regelui Ungariei, nepotulu 

seu , făcusse federațiune cu dinsulu contra inemiciloru 
- communi, totuşi Petru, vedându progressele lui Solimanu 

care încongiurassb Vienna, convocâ pre boiarii ţerii şi 

se consultă cu dânşii, ce ar fi de făcutu în aceste îm- 
pregiurâri critice, cându puterea, crestiniloru scade și a 
Turciloru cresce preste mesură, Cu înţellegerea totoru 
trămise delegaţi la sultanulu şi reînnoiră trattatulu in- 

cheiatu cu Pârta de Bogdanu. După aceea, merse de nou 
în Transilvania, decisu de astă dată de a o uni cu Ro- 

mânia, şi coprinse mai multe cetâți ; însă, nevrându se - 

se strice cu Sultanulu, cu care lu amenințiă lonnu Za- 
polia, o lăssâ acestuia, ammânându realisarea propusu- 

lui seu pentru altă-dată. 
La 1541, Petru întră în Pocuția, coprinse mai multe 
cetâți şi înaintă pînă în Galiţia. Sigismundu strînse uă 

armată de mercenari și o trămise cu Tarnovu contra 
_Moldaviloru, care înfrânse veghia loru dinainte. Petru, 
însciințiatu de acesta, se puse în mișcare cu tâtă ar- 
mata, ce se urcă pînă la 25000 de 6meni. La Obertinu 

dede preste Poloni cari se închisesseră într'unu costra- 
mentu de carră, şi i attacâ. Tunarii lui Petru ne fiându 
bine deprinşi, 6ră cei poloni fiându fârte bine esperți, 
addusseră armata moldavă în confusiune ; Polonii profi- 
tară de acesta, esşiră din castramentele loru și se în- 
cinse uă bătăliă care ţină pînă sâra. Moldavii se retra- 
seră cu perderi; Polonii însuperbiţi încurseră, și predară 
țerra ; însă Petru, appucându unu corpu de 1000 căl- 
lari poloni, lu sfarimă şi lu împrastiâ, intervenindu Za- 
polia se încheiâ unu armistițiu. 
“Purtarea lui Petru câtre Turci, precumu și plângerile 

boiâriloru moldavi de asprimea lui, superară întatâtu 
pre Solimanu assupră-i în câtu acesta, purcesse la Du-
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_năre cu uă armată numerâsă. Cugetulu seu erâ câ, după | 
ce şi va resbună pe Petru, se trâcă apoi în Transilva- 
nia, ca să pedepsescă pre Zapolia care legasse înţelle- 
geri secrete cu Ferdinandu, spre a i cede acea ţârră. 
Petru, vegându-se în periclu, nu și perdi coragiulu, ci 
“se înarmă, şi, încheiâ federaţiune cu Polonii dândule Po- 
cuţia. Dar boiarii moldavi, nu numai că nu la agiutară, 
ei âncă conspirară contra lui, și Petru fi nevoitu de a 
fugi în Transilvania. Solimanu înaintă cu armata pînă 
la Suciava şi puse domnu pre Stefanu VI, dechieră ce- 
tatea Albă de forterâțiă turcă;, și ținutulu din pregiuru 
de raiă, apoi uni acesta cu regiunea Chilliei. 

Petru se închisesse în castellulu Ciceiului; ellu se ap- 
părâ patru luni în contra lui Zapolia care vreâ se lu 
dea în mâna Sultanului. Capitulându, Petru. se învoi de 

a. merge în calitate de legatu la Constantinopele, spre 

aşi appără. însuși causa. Aci ellu sciă se convingă în- 
twatâtu pre sultanulu, în câtu lu restabili pre tronu la 
1541. Petru intră în Suciava în applausele poporului, ca- 

re i dede în mână pre toţi rebelii. 

In domnia sea de a doua, Petru avă pururea lupte 

cu Ungurii şi cu Polonii. Ellu făcă .uă espediţiune în 

'Transilvania assupra lui Mailatu care, nemulțiămitu că 

sultanulu dederse Transilvania reginei Isabellei (veduva . 

- lui Zapotia) şi fiiului ei, se scullă cu armele contra Tur- 

ciloru ; Petru lu prinse şi lu espedi la Constantinopele: 

La 1546, ellu muri lăssându de . successoriu pre fiiu- 

seu Eliă. 
De la mârtea lui Petru Rareşiu şi pînă la aNvenirea 

pre tronulu României a lui. Michail Bravulu 1593, 

tunu intervalu atâtu de scurtu, mai năulţi domni se 

successeră în Moldavia. Unulu singuru merită mai cu 

s6mă a fi destinsu pentru faptele lui celle. laudabili, şi 

acesta, este Ionașcu, care se urcă pre tronulu Moldaviei,
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la 1572. Omu cu simţiminte patriotice, coragiosu şi buuu 
duce, ellu cutedă a resiste cu armele Tnrciloru, cari ce- 
reau a urcâ tributulu annuale la 120000 galbini , din 
60000 câtu erâ pîn'aci, Av6ndu agiutoru numai de la 
Casaci, bătăi mai de multe ori pre Turci, şi înfrânse pu- 
terea, lui Allesandru , domnulu României, care cerusse 
de la Portă tronulu Moldaviei pentru frate-seu Petru ; 
_promitendu tributulu duplicatu. Ionașcu pote că ar fi 
mersu mai departe cu successele s€le, deşi uă armată de 
200000 de Turci venisse la Dunăre cu seraschierulu, dacă 
ar fi fostu vândutu de generalulu seu Cernischi. Cu: 
tote acestea ellu se mai luptă bărbătesce contra, mulţi- 
mii inimiciloru şi, redussu la estremitate, capiţulă numai 
după ce seraschieriulu jurâ că va respectă viţa atâtu 
a lui câtu şi a ostașiloru sei; însă acestu jurământu fi 
călcatu, și Ionașcu se uccise una cu toţi ostașii cari se 
dedesseră. Turcii și Tătarii se versară preste țerră şi o 
devastară cu focu şi cu sabiă întrunu modu de spaimă. 
Toti boiârii, cari mai aveau simțiminte naţionali se mă- 
elliră, . . 

-LĂII 

REFORMA IN FRANCIA. — RESBELLE 
CIVILI PENTI:U RELIGIUNE. — FRAN- 
CISCU IL.—C/ ROLU IX SI SANTULU BAR- 

TOLOMEU..— ENRICHU IIL.— GUISU. 

In Francia, protestantismulu se întrodusse mai târdiu. 
Nudele doctrine erau refutate de Sorbonna şi perse- 
cutate cu violințiă de regele care maveă nevoiă de re- 
formă spre a pune mâna, pre domeniele clerului, că-ci



551 

concordatulu autorisă ca ellu şe dispuiă de beneficie. 

Şi apoi aci erau mai pugine abusuri în clerulu gallicanu 

pentru că maveă nici avuţie nici putere multă. Si dacă 

mulţi nobili din provincie regretau domeniele date de 

părinții loru bisericei, dacă doctrinele nuovatoriloru plă- 

ceau spiritului loru feudale, și dacă dorințele de emanci- 

pare politică le conveniau cu dorințele de libertate .re- 

ligi6să, poporulu din cetâțile mari remase cu totulu ca- 

tolicu. Luteranismulu se prinse pucinu aci; însă calvi- 

nismulu, allu căria puntu de purcedere eră, cartea lui 

Calvinu, francesu de origine, întitulată instituțiumea cres- 

tină (1535), făcă. mulţi proseliţi, mai allessu în partea 

- de mâdiă-qi, unde suvenirile ideiloru și resbellului albigen- 

siloru, precumu şi scandalele de la Avignon, inspirau uri 

contra bisericei romane. Franciscu 1 susţine , într'ade- 

veru, pre protestanți în Germrnia contra, imperatorului, 

inemiculu seu ; însă în Statulu seu nu i tolerâ de locu: 

La, 1534, ellu puse de arseră chiaru în presinția sea 

doi luterani, şi, după doi anni, approbâ măcellulu înfio- 

rătoriu ce se făcu contra Valdeniloru alle căroru - cre- 

dințe erau vechie de mai multu de trei cente de anni. 

Eurichu II dede unu edictu de esterminare contra, ere- 

ticiloru, şi arestâ, cinci membri de ai parlamentului sub 

prepusu de eresiă, dintre cari unulu, Anna Dubourg, fă 

spândurată sub Franciscu IL. 

Acestu principe successe tată-seu Enrichu II; sub gu- 

bernulu seu se urdi conspirațiunea de la Amboise, ai 

căria, complici toţi, afară de principele de Cond€ , fură 

prinşi şi omoriţi în suplicie de Guisi, nisce catolici fa- 

natici, cari aveau tâtă puterea în mâna loru. După mâr- 

tea, regelui, Caterina, de Medici luă reginţia pentru fiu- 

seu Carolu IX. 
Ambiţi6sa, Italiană, preocupată numai de a conservă 

- puterea, adoptă uă, politică de toleranţiă; acâsta, eră şi 
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politica integrului seu cancelariu de PHâpital, însă pentru 
motive mai nobili. Acesta aveă unu caracteru anticu, pă- 
reâ, unu Catone. După prinderea conspiratoriloru, Guisii 
voiau se întroducă incisiţiunea, ispaniolă; Ellu le disse : 
«Nu e nevoiă de arderi, nici de torture. Cu virtuți şi 
cu morali bune puteţi resiste eresiei.» Regintea propuse 
unu mediu de împăcare între celle due partite şi des- 
chise convorbirile de la Poissy, cu scopu de a se în- 
țellege (1561). Insă irrupseră cerți , şi urele crescură. 
Măcellulu protestanțiloru la, Vassy (1562) fă semnalulu 
unui resbellu civile de trei-deci anni “are, de şâpte ori 
fă suspinsu, şi de şepte ori reînceputu. 

La începutu, protestanții avură mari successe; dar 
ducele de Guise i bătă la Dreuz. Acesta fiându uccisu, 

„ Caterina luâ în mâna sea direcţiunea lucruriloru şi se 
făcă pace (1563). Ereticii chiămară în agiutorulu loru 

„pre străini, pre reformaţii din: Germania şi din Țerrile 
de giosu; dar nici catolicii nu fură mai Scrupuloși, cari 
chiămasseră pre Ispanioli; şi Caterina de Medici avi la 
Bayonna uă întrevedere cu ducele de. Alba, care i dede 
unu consiliu forte crudele, de a uctide pre capii ereti- 
ciloru gicându că: «capulu unui somnu prețuiâ mai multu . 
ca dece mii de brâsce.» Francia deveniă câmpulu de bă- 
taiă allu partiteloru religiâse ce fremântau Europa. 
” Allu doilea resbellu civile fă însemnatu prin bătălia, 
de Ia Saint-Denis și apoi se făcă pace (1567) prin infu- 
inția pacifică a lui de PHâpital, care se occupă cuseforme 
folositârie în megiloculu acestoru turburâni. Disgraţia 
sea, fă ca unu semnalu de lupte nude : protestanții, cari 
erau pururea nefericiţi cându se băteau în câmpu des- 
chisu, fură, învinşi la Iarnac (1569), unde peri câpete; 
nia Joru austeră şi intrepridă, principele de Cond6. Ma- 
ma lui Enrich IV, Inna d'Albret, imbărbătă, inimile des- coragiate, și. Coliguy, unu bărbatu cu tare ințellepţiune,.
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luându în mână conducerea partitului, deși fî bătutu la 

Moncontour, totuşi pută prin intelliginția sea de a re- 
pară perderile și se împună guvernului -pacea de la 

Saint-Germain (1570). Ba încă determină pentru unu 
momentu pre regele de a adoptă politica protestantă: 
Carolu LX erâ se susţiiă contra lui Filippu II Ţertile- 
de giosu rescullate. Sântulu Bartolomeu nim'ci acestu 
proiectu (1572). Caterina, vedându că nu pâte reduce 
prin arme acestu partițu adesea învinsu, insă nici-uă- 
dată siărîmatu, se învoi la pacea dela Saint-Germain. - 

Carolu IX aveă dâue-deci unulu de anni. Mintea, sea, 
eră bună, dar caracterulu debile şi violinte, stricatu de 
absolutismu și de favoritii italiani. Impaţiente de a scă- 

pă de. jugulu mamei sele, apoi, mobile și passionatu, pro- 
puse „căsătoria, surorii lui,cu I6nau VAlbret, capulu Hu- 

gonoțiloru. Toţi fruntașii reformaţi vinu în Parisu spre 
celebrârea cununieloru. 

După patru dille, în nâptea Sântului Bartolomeu, as- 
sassini plătiți de curte, după planulu Caterinei, în urmă, 
approbatu şi de regele, se. aruncară assupra reformaţi- 
loru şi i uceiseră. Colligny fă una din -primele victime. 
Rrgele Navarei scăpâ, promitându că va abjură calvinis- 
mulu. Ommorurile nu se mărginiră .numai în Parisu, ci 

se întiuseră, şi prin celle-lalte oppide alle Franciei: După. 
acestu mare măcellu, prin care Caterina de Medici cre- 

“ dusse de a sfărimă partitulu protestantu, se începă allu 
patrulea, resbellu civile. Dar acestu partitu energicu; deşi 
perdusse pre cei mai buni căpitani şi soldaţi ai sei, totuși 

se țină tare și smulse guvernului tractatulu de la Ro- 
chelle (1573). Sântulu-Bartolomeu speriasse pre toţi ca- 
tolicii moderați şi toleranţi, cari formară unu partitu 
intermediariu, numitu partitulu politiciloru, în fruntea. 
căruia erâ fratele regelui. Numai cu agiutoriulu acestui 
partitu va put€ triumfă în urmă Enrich IV. Carolu IX,
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care de pre ferestre trăssesse şi ellu, în nâptea Sântu- 
lui- Bartolomeu, assupra suppușiloru sei hugonoți, muri 
în turmente în decursulu cellui de allu cincilea resbellu: 
civile (1574). ! 

Lui i successe Enricu III, unu principe cu spiritu, însă 
desprețuitu pentru viţiele Ii. Politicii .se unisseră cu 
protestanții, şi regele, după unu resbellu scurtu Şi reu 
condussu, făct pace.— Intre acestea, catolicii fanatici, ne- 
mulțiămiţi de regele, formară Liga pentru appărarea re- 

ligiunii, allu căria scopu eră de a luâ direcțiunea, inte- 
resseloru catolice din. mâna gubernului, Enricu de Guise 
eră adevăratulu ei capu, şi nu cruță nimicu spre a face 

dinastia odi6să, sperându de a i substitui farnilia, sea. 
Liga făcă înaintâri răpedi: susținută și servită, de cleru. 

maj allessu de monachi și iesuiţi, ea influinţiă, allegerile şi 
predomni în statele de la Blois (1576). Purtarea, regelui fi 
desapprobată, și protestanțiloru li se accordâ unu termenu 

„de ş6sse luni spre a se converti. Insă, pre cându statele 
generali constrîngeau pre regele de a deschide resbellu, 
i refusau totu-de-uădată mediele de a lu înteprinde: res- 

bellulu lângeți, și regele, scăpându de vigilanția, state- 
loru, properâ de a subscrie altu decretu “de pacificare 
(1577). 
"Fratele regelui, “ducele de Alengon, muri, şi capulu 
protestanțiloru, Enrichu de Navarra, remase erede allu 
cornei. Catolicii, cari formau majoritatea, țerrei, . fură 
amutenințați de a, av6 unu rege calvinu. De aceea Liga 
cresc fârte și se întări. Enrichu III fă constrinsu de a 
dechiără resbellu successorului seu legitimu. Eenrichu 
de Navarra repurtâ bătălia de la Coutras, însă ducele 
de Guise bătă şi împrăștiă agiutâriele ce i veniau din 
Germania. 

Enrichu III eră numai cu numele rege: ducele de Gu- 
ise, care vreâ.se i smulgă şi acestu nume, urdi în Pa-
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risu insurecţiunea; cunoscută sub numele de diua bari- 
cadeloru, şi regele abbiă scăpă (1588). Ducelui de Guise 

i se dede indată uă autoritate suverană. Enrichu III. u- 
militu, şi resbană puindu de ucciseră pre ducele de Gu- 

ise. La acâstă scire, Parisianii se rescâllă şi ducele de 
Mayenne, fratele victimei, se numi locoteninte generale 
allu regatului. Mai t6tă ţerra simpatisă, cu mișcarea, şi 
regele, delăssatu de toţi, se uni în fine cu: regele Na- 
varrei. Ambii regi împress6ră Parisulu cu patru-deci de 
mii de Gmeni; însă Enricu IL fă înjunghiatu de Iacob 
Clement (1589). Cu ellu se stinse familia de Valois. 

Enrichu de Navarra, devine rege protestantu într'unu 
regatu în care marea majoritâtea poporaţiunii este cato- 
lică, și pre care va fi nevoitu apoi a lu coprinde cu ar- 

mele, și are se fiă -recunoscutu rege numai după ce se 

va converti. 

LĂIII | 

* ELISAEETTA SI MARIA STUARTU. 

In Marea Britaniă lupta catolicismului și a reformei 
se personifică în d6ue femei, Elisabetta, şi Maria Stuartu. 

De cumu şi assecurasse bine tronulu, Elisabetta, fiia 
Annei Bolena, se dechiărâ pentru protestantismu, şi prin 
biliulu de trei-deci și nâue de article, puse fundamentele 
Bisericei anglicane, nestrămutate pină astă-di. Nua re- 
ligiune se apropiă de cotolicismu prin mânţinerea, ierar- 

chiei bisericesci şi a leturgiei, însă în fruntea ei eră 
regele. Suveranulu Angliloru este de uă dată și ponte- 

ficele loru: de aci ura cea mare şi naţionale a, loru în 
contra ponteficelui de la Roma.
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Cu unu spiritu înaltu, Cunu caracteru imperiosu, cu 

uă superbiă estremă, avându .multă energiă, astuțiă și 
intelliginţiă, Elisabetta fusesse multu timpu constrinsă . 

- de aşi ascunde sentimentele şi credinția suptu aspra 

domnire a sororii sâle, care o ţină câtu-va timpu închi- 
să în turnulu Londrei, și ar fi proscriss'o chiaru foră 
sprijinulu interessatu allu lui Filippu. Il. Maria nu avu- 

sesse fii cu acestu principe, și dacă Elisabetta ar fi: 
peritu, corona Angliei treceă la regina Scâţiei, Maria 
Stuartu, prin urmare la bărbatulu ei delfinulu, care fă 
regele Franciscu II. Filippu vo'ă mai bine se simță du- - 

rerea de a ved€ că Anglia, devine eretică, de câtu lega- 
tă strinsu de Francia. In diua urcârii ei pre tronu 
(1558), ea se arătâ ceea ce aveâ se fiă în tâtă viția 
sea: luâ în possessiune tronulu cu multă îndemânare, 
şi trecă de la appăsare la commandu fâră se fiiă sur- 
prinsă. Se încongiurâ îndată de 6meni devotați și abili, 
şi scii se conserve pre acej cari erau bine allesşi: de 
aceea fu pururea, bine servită. Avă favoriți, dar nu permise 
nici unuia nici uă dată a se face unu s nguru momentu: 
domnulu ei, şi ministrii cei mai buni, fură instrumente 
folositorie. | a. 
“Filippu ar fi voitu se lege de nou cu ea, sau mai bine 

cu Anglia, legămintele ce o unisseră cu Maria 'Tudoru, 
I offeri mâna; dar Elisabetta se feri de ași dâ unu a- 
tare domnu. Cându se dechiără înaintea lumii întregi de 
protestante, regele i făcă mai ântâiu remustrâri, apoi în- 
cepi se urdiască intrigi întunecâse în contra ei, cu 25 
de anni înainte de a i se dechiârâ pre faciă de inemicu. 
Filippu speră se v6gă uă luptă mare chiaru în interio- 
rulu Angliei ; offeri reginei Scoției auru, nâvi, soldaţi şi 
consilie. , . 

Educată în midiloculu curţii strălucitâre a lui En- 
„richu II, Mari: Stuartu, după mârtea junelui seu bărbatu,
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Franciscu II, se vedu nevoită de a se duce, în etate de 

optuspredece anni, se. domnescă în Scoţia, uă ţerră fa- 
natică care ascultă mai multu de lonnu Knox. Cu tâte 
acestea, Maria, prin blândeţia, sea, și attrasse simpatiele 
celloru mari şi affecțiunea poporului, făcându-i se i res- 
pecte autoritatea. Mulţi principi 'o pețiră, și ea nu voiă 
se all6gă mai înainte de-a consultă pre Elisabetta, con- 
sângena şi a căria successâriă eră; că-ci r6gina Anglie; 
arătasse intențiunea de a nu se mărită nici uă dată. Dar 
Elisabetta, gelsă de Maria Stuartu, care erâ de toți 
prochiămată ca femeea cea, mai formsă şi mai graţi6să, 
se arătă atâtu de râu dispusă. în câtu Maria încetâ în 
fine de a o mai consultă. Ea luă de bărbatu pre Darnley. 

Acâstă însocire fă fatale , că-ci fă originea greşelli- 
loru și a nefericiriloru ei. Suptu unu esterioriu încântă- 
toriu, Darnley ascundeâ unu suffletu micu și applecâri 

rușin6se. Maria, crescută într'uă-curte plină de spiritu 

şi de eleganțiă, se desgustâ îndată de ellu. Darnley şi 
resbună puindu Gmeni cari înjunghiară pre favoritulu 
Rizzio chiaru suptu ochii ei. Ea constrînge pre ommo- 

ritori de a se essiliă, şi lassă, la rOndulu seu, pre co- 
mitele Bothwell de a strangulă pre Darnley şi de a spul- 

beră casa în care dormiă ellu. După trei luni, Maria luă 

de bărbatu pre uccissoriulu. Protestanţii scoţiani profi- . 
tară de acesta spre a, se rescullă contra reginei loru ca- 
tolice. Maria, prinsă, fă închisă în castellulu de Locbhleven, 
şi constrinsă apoi de a abdică in numele fiiului seu Iacobu 
VI, sub reginția lui Muray, fratele ei naturale. Ea scapă şi 
se puse în fruntea armateloru strînse în t6tă premura 

de amicii sei. Dar aceste truppe, recrutațe fiă-cumu, fură 
învinse și.ea, în locu de a se iefugi' în "Francia, se dus- 

se, contra rugămințiloru amidiloru sel, în Anglia, puin- 

duse la disposiţiunea, Elisabettei (1568). 
Credeâ că va află la vera sea unu asile; ea dede
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preste carcere. Arestată, ea fă mai periculosă de cumu 
nu fusesse cându erâ pre tronu, că-ci deveni stindar- 
dulu catolicismului ; şi, prin compasssiunea ce inspiră.ne- 

fericirile ei, fi causa, unei serie de conjuraţiuni interne 
şi de ammeninţiâri străine. 

Intre acestea, lupta, între catolicismu şi reformă ud 
pretotindeni unu caracteru atroce. In Francia erâ sân- 
tulu Bartolomeu; în Ispania , condemnaţiunile de a se 
arde de vii; în Ţerrile-de-giosu essecuţiunile sângero- 
sului duce de Alba. Ammeninţiată de Filippu II, Elisa: 
betta, trămites soldaţi, bani, arme hugonoțiloruîn Fran- 

„_cia, Flamandiloru rescullați și Mauriloru în munţii Al- 
__pujarras. Corsarii angli devastară şi predară numerâsele 

colonie martime alle Ispanioliloru. 
Dillele celle bune de securitate alle Elisabettei , fă- 

cură locu altora pline de tim6re, și espiațiunea, injusti- 
ției începi. Filippu IL, vrându se restârne pre Elisa- 
betta şi se pună --pre tronu pre Maria Stuartu , escită, 
pre catolicii angli, cari erau persecutați. Numer6se com- 
ploturi se urdiră, şi mai bine de dâue cente de persâne, 

din tâte rOndurile societâţii, fură decapitate. Ultimulu 
complotu puse în causă de a dreptulu pre regina Sco- 
ției. Antonu Babington, june catolicu anglu “unu carac- 
teru entusiastu, determinasse se assassine pre Elisabet- 
ta și se liberede pre Maria. Ellu fă essecutatu una, cu 
doi din complicii sei: fură spintecaţi de vii. 

Spre a pune capetu acestoru întrepinderi, Elisabetta 
determină se pârdiă pre Maria Stuartu. Ea o dede în 
judecata unui tribunale compussu din parsecutorii ei cei 
mai ardinți. Mai ântâiu refusâ de a recunâsce jurisdic- 
țiunea la care o suppuneau. Consimți totuşi de a se 
presentă, înaintea, judecătoriloru sei. Appărarea ei fă elo- 
cinte și demnă; o condemnară în unanimitate la mârte 
(1586). Paylamentulu sancționă sentinția. Elisabeta, esită
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patru luni, temânduse pentru reputaţiunea sea, de a es- 
secutâ acea injustiţiă. In fine, dede pre mâna carnefice- 
lui pre nefericita regină refugiată. Maria Stuartu aretâ, 

pre eșafodu coragiulu cellu mai eroicu. Binecuvânțâ pre 
toți servitorii, cari plângeau. Însuşi carneficile i ceri erta- 

re în genunchi (1587). 

Acâstă odi6să essecutare umplă de spaimă pre cato- 
lici, cari numai conspirară. Fiiulu victimei, lacobu YI, se 
appropiă de aceea care uccisesse pre mamă sea, dar care 

puteă se i lasse sau nu cor6na. 
Filippu II se presintă ca, resbunătoriu allu reginei mar-. 

tire, și scâse din îmbucătura Tagului (1588) faimâsa 
armata imeincibile;, dar, la audulu acestei sciri,. Anglia, 

attinsă în patriotismulu seu, făcă celle mai mari sacri- 

ficie şi Elisabetta jură, că va muri pentru poporulu seu, 

7 

Puterea Angliei stâ în marină. Tempestatea veni în agiu- . 
toriulu vaseloru angle, şi armada, învinsă fâră luptă, fă 
parte împrăstiată, parte sfărîmată, Anglia, eră scăpată, 

De atunci, politica esternă a Elisabettei fă în affară, 
plină de successe. Ea paralisă adoperârile lui Filippu 
Il, de a reseuilă pre catolicii din Irlandia. Uă flotă anglă 
petrunse foră se suffere nimicu, pre Tagu susu, și alta 

depredă Cadissulu (1596). Regele Ispaniei și dessecâ tote 
puterile ca se mai facă uă nudă flotă: tempestatea o 

sfărimă şi pre ac6sta; acâstă ultimă încercare destrusse 
cu totulu marina ispaniolă. Cându Filippu II află desas- 
trulu invincibilii Armade şi tristulu finitu allu speran- 

ţieloru s6le celloru mai intime, remăsesse impassibile 

şi ammenințătoriu. « Uă ramură s'a ruptu, disse ellu, 

dar arburele este âncă în fl6rea sea. » Se înșellă, arbu- 
rele eră scursu de sucu și uscatu. Resbellulu cu Anglia 
ruinasse marima și commerciulu Ispaniei, și intervențiu- 

nea. sea în: Francia o scursesse de auru și iuccise renu- 

mele ei militariu.
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Anglia, eșsindu vicţoridtă din acestă luptă, se ridică 
în opiniunea fiiloru ei și a Europei la înălțimea de un- 
de cădusse Ispania. Spre a congiurâ periclele, avusesse 
nevoiă de dictatură, care remase în tâtă puterea ei și 
după ce trecusseră tâte ammenințârile, și regalitatea de- 
veni atâtu de absolută, în câtu unu istoricu dice, că 
guvernulu anglu se assemănă atunci cu dispotismulu o- 
rientale; și, întradevâru, că Elisabetta persecutâ pre toți 
câți seabbăteau, credându mâi multu sau mai pucinu, de 
cum voiă se determine ea reforma. Și aceste persecu- 
țiuni se întârseră în contra puterii tronului; cellu de 
allu doilea rege, va ved€ errumpându revoluțiunea după 
ce va mai continuă tiraniele predecessoriloru, voindu 
se perpetue acellași sistemu, 

Nu mai erâ securitate de nimicu; juriulu e caşi sup- 
pressu, și parlamentulu forte servile; nu i permise nici 
uă dată se facă remonstranțiă, și cându luâ iniţiativa 
spre a ordinâ unu ajunu şi rugățiuni publice, fă nevo- 
itu se câră ertare. Insă, ea economisâ averea suppuși- 
loru, și acâsta profită puterii. ei. 

Marina anglă, după căderea cellei ispaniole, începă a 
se desvoltâ. Amiralele Drake încongiurâ lumea. Magel- 
lanu' murisse pre caile. Spre a lu recompensă, Elisabe- 
ta veni pre vasulu lui și i dede insemnele de căllaru. 
Baleigh dusse coloni în America, septentrionale, şi ad- 
dusse în Europa cartofii şi cireşiulu în Ivlandia. Colonii 
dusși în Virginia adoptară usulu de a fumă tutunulu, 
de unde trecă în Anglia. | 

Industria şi luâ assemenea avântulu sub Flisabetta 
prin venirea multoru Flamandi persecutați de Filippu 
II în Țermile de giosu. Literatura produsse doi .Gmeni 
mari: pre Shakspear, adeveratulu poetu naţionale allu 
Angliei, care se înălță forte multu în tragediă; şi pre 
Bacone, unulu din fondatorii filosofiei moderne, care
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deschise sciințieloru uă calle n6uă, desfăcâdule de prati- 
ca, consacrată şi dândule dreptu regulă esperiențiele şi 
observaţiunile naturei. 

Cu tâte acestea, Elisabetta şi termină ln 1603, ma- 
- vea ei domnire în întristare şi doliu, în urma, rescullârii 

și decapitârii favoritului ei, strălucitoriulu comite de Essex, 
care succesesse, în affecțiunea ei, comitelui de Leices- 
ter. Ea puse Anglia pre callea ei de mărire, făcându o, 
pre de uă parte patrona stateloru protestante, și arră- 
tândui, pre de alta, se ia în mânăsceptrulu Oceanului. 

LĂIV 

FILLIPU 11. — RESCULLAREA TERRILORU 
DE GIOSU. - GULLIELMU DE N ABSAU. 

Pre tronulu Angliei eră protectricea protestantismului; 
în fundulu îrtunecosului palaţu de la Escurialu apprâpe 
de Madridu, viețuiă căpetenia înarmată a catolicismului, 
Filippu II, care domni 42 de anni, numitu de protes- 
tanți demonulu de la megă-gi. Domnindu preste Ispania, 
Țerrile-de-giosu, Milanulu, ambele Sicilie, în fine preste 

cellu mai întinsu imperiu din lume, cu porturile pline 
de nâvi, ostile celle mai bine disciplinate şi commandate 
de cei mai abili generali din Europa, apoi nesecabilile 
tesaure alle lumii nude lu făceau se fiiă suveranulu cel= 
lu mai putinte din Europa. Acestu imperiu mai crescă 
âncă la 1581 prin annessarea Portugaliei, la mrtea car- 
dinalului rege, Enrichu, care succesesse lui Sebastianu, 
mortu în Africa.. Nemărginita dominaţiune coloniale a 
Portugaliei se allătură de uădată la Ispania. S6rele nu 

scăpătă în Statele sâle, și se giceă: «cându Ispania se
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mișcă, lumea se cutremură.» Coprinder ea Portugaliei este 
unica întreprindere a lui Fiiippu II în care religiunea 

wa avutu nici unu ammestecu. Căci deşi intervențiunea 

sea în Statele scandinavice (1578—1582) ascundeâ pla- 
nulu de a coprinde Sundulu, ceea ce lu făcă se cadă 

cându se descoperi, totuşi aveă şi intențiunea de a res- 
tabili în Dania catolicismulu, care fi redicatu într'ade- 
vâru, pentru pucinu timpu de I6nnu II. Pretotindeni în 
celle-l-alte pârți Filippu II lucră ca unu suveranu pro- 
tectoriu allu. interessiloru catolice, rolu ce nutriă super-, 

bia şi serviă ambiţiunea. sea, persecutându eresia în Sta- 
teie s6le şi întralle veciniloru sei. Așa, se luptă, contra 
Turciloru, pe cari i bătă la Lepante (1571) frate-seu 

don-Juan de Austria, însă cari totu remaseră domni 
preste Tunite, Algeru şi Tripoli ; “contra protestanţiloru 
din Țerrile-de-giosu, din Anglia și din Francia, în res- 

pectulu cărora fă și mai neferice. Carolu-Cintu perse- 
cutasse cu inverşiunare pre reformaţi, dar fiându unu 

principe curatu flamandu, trattă cu blândeţiă Țerrile-de- 
giosu, affară ds totu ce se attinge de eresiă ; favorisas- 

se comwerciulu şi industria loru; i amâ ca pre compa- 
triotii sei, se încongiurâ de ei, și le încredință demni- 
tâţile principali alle imperiului. Totulu se schimbă sub 
Filippu II, care, fiându unu rege de totu ispaniolu, .se 

împregiură de nobilii cei mari ai Ispaniei, şi nobilii fla- 
mandi, deprinsi cu affacerile Statului, cu lucrârile res- 
bellului şi politicei, se vegură condermnaţi la nelucrare 

şi scădere. Ellu introdusse în tâte Statele s€le spiritulu 

regalitâții acestei ţerri, atâtu de strînsu legatu cu ca- 
tolicismulu cellu mai rigurosu. Redicâ episcopate nude 
în Țerrile de giosu, applică decretele conciliului de la 

Tridentu şi, spre a assecură 'essecutarea acestoru me- 

sure energice, puse președie în cetâţile principali. 
Ammeninţiaţi în libertatea loru religi6să și politică, Neer-
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landeșii se plânseră: adunându-se la Breda, majoritatea 

nobilimii flamande şi promise agiutoriu mutuale, şi cerură 
de la- Margheretta de Parma, gubernatâria Țerriloru de 

giosu, de a satisface plângerile loru. Insă poporulu, ne- 

fiindu atâtu de paţientu ca nobilimea, puse mâna pre 
arme, sfărimâ în tote pârţile imaginile sânţiloru şi alta- 
rele, arse catedrele. Acâstă resculare fb înnecâtă în sân- 

ge de ducele da Alba, generalulu lui Filippu. Optu-spre- 
dece mii de Gmeni fură ucciși, trei-deci de mii despoiaţi - 
de averi, unu centu de mii emigrară din ţârră. 

Aceste crudimi făcură se irrumpă uă resculare nudă, 
a Golaniloru. Așă fură numiţi în derisiune cei rescullaţi, 
şi ei şi tăcură uă ondre de a da acestu nume de des- - 
preţiu partitului loru. Atrocitatea ducelui de Alba cres- 
că numerulu loru. După ce făcură lungu timpu resbel- 

lzlu ca pirați, ce nu ducesă la nici unu capetâiu, începu- 
ră apoi resbellulu pre uscatu, care le' eșsi?mai bine; 
coprinseră Briel, şi îndată Ollanda, precumu şi Zelanda 

luară armele (1572), 
Susținuţi de protestanții din Garmania, din Anglia și 

din Francia, agiutaţi de natura ţesrei loru curmată de 
canaluri, şi mai allesu commandaţi de Gulliemu pe Nas- 

sau, principele de Orange, numitu Țaciturnulu, și care 
sciă atâtu de bine, caşi 'Colligny, socru-seu, se tragă 

profite chiaru din înfrîngerile sele, revoltaţii se apperară 

cu Successu. 

Violinţia ne mai avându nici uă putere, Filippu voi 
se se pârte'cu blândeţia, și trămise în loculu “ducelui 
de Alba pre don-Ludovicu de Sequesens. Insă armata, 
lăssată, foră soldu şi fâră provisivai, depredâ cetâţile prin- 
cipali, nemulţiămirea generale uni pre catolici cu pro- 
testanți, provinciele vallne cu celle batave: confede- 

rațiunea de Gandu se stipulă. Don-Juan de Austria și 

successoriulu seu, abilele Alessandru Franese, putură
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re provinciele belgice şi catolice “cari recunoscură rege 
pre Filippu II, prin trattatulu de la Masâstricht. Dar pro- 
vinciele de la mâdiă ndpte, din contra, restrinseră u- 
niunea, loru la Utrect, și-se: constituiră în republică, nu- 

mindu pre Gullielmu stațhuder sau gubernatoriu ge- 

nerale (1579). După doi anni, adunarea generale de la 

Haga, capitala federale a Provincieloru-Unite, se separa- 

ră cu solemitatea de cor6na Ispaniei, și dechiărară auto- 

ritatea lui Filippu IL decădută în Provinciele-Unite. A- 

c6stă dechiărațiune fă titiulu fundamentale allu repub- 

licei. Resultatulu definitivu allu resbellului se obţinusse. 

Franese, cu totu - geniulu seu, şi cu tâte că principele 
de Orange fi assassinatu (1584), nu putiă însă reduce 
provinciele de la mâdiă-n6pte. Elisabetta trămise în Ol- 
landa a giutoru cu Leicesteru. Storsu de puteri prin 

spesele celle mari pentru formarea neînvinsei Armada, 

" Filippu II pără că renunţiă la Țerrile de giosu, dându- 

le dreptu dotă fiiei scie Isabella (1598). După câtu-va 
timpu, Filippu II consimți a încheiă unu armistițiu de 

doispre-dece anni (1609). Insă independinţia “ republicei 
a celluru șepte provincie fă recunoscută ie Ispania abiă 
la 1648, în pacea de Vestfalia. 

Cu Provinciele-Unite, Ispania perdă unu locu mariti- 
mu și commerciante de cea mai mare importunţiă, şi cu 

Armada, imperiulu mâriloru pre care lu apucasse în 

urma victoriei de la Lepante. După ommoriulu Mariei 

Stuartu, Filippu voisse se facă concista, Angliei, citadel- 

la protestantismului. Inarmă uă flotă formidabile. La 3 
luniu 1588, eşsi din îmbucătura fagului cea mai îm- 
puitâriă espediţiune ce a pututu ved6 crestinetatea : 135 

de vase mari, . 8000 de marinari, 19000 de soldaţi, fl6- 

rea nobiiitâţii ispaniole și Lope de Vega ca se cânte 
victoria. Ispaniolii, răpiți de acestu spectaclu, o numiră
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Invincibile Armada. Cu avenirea lui Enrichu IV la tro- 
nulu Franciei, ea perdă fructulu a trei-deci de anni de 
intrige și a unei sume mari de auru. In ântru, sterse 
ver-ce libertate politică prin supprimerea libertâţiloru 

Aragonului: alle Castiliei fusessră sfărîmate degiâ de Ca- 
rolu-Cintu. In fine, ea peudă, cu espulsiunea şi stingerea, 

Mauriloru, nă poporaţiune avută şi industri6să. Spre a sa- 
tisface incisițiunea, Filippu împuse Mauriloru de a şi schim- 

bă numele, de a și delăssă limba și costumele strămoşiloru 
loru. Ei se rescullară şi se appărară cu eroismu în Alpu- 
jarras ; însă, după ce fură învinsi de dun Juan de Aus- 

tria, fură stramutați în Castilia şi reduşsi în, servi- 
tute (1569—1570), 
-Suptu acestu despotismu greu cădă şi se stinse în 

Ispania şi în Portugalia, t6tă industria și t6tă activita- 
tea. Din totu ce se importă în America, manufacturele 
ispaniole abbia contribuiau cu a d6uă-decea parte. Din 
celle şâse-spre-dece cente de machine cari țessau lâna, 
şi seta la Sevilla altă dată , remăsesseră: numai. patru 

cente, la 1621. Agricultura deperiă prin stricăciunile pe- 

- riodice ce făceau turmele de oi. Poporaţiunea, decimată, 
de resbelle continue, de emigraţiuni coloniali, se redus- 
sesse âncă şi prin îmmulţirea preste măsură a monas- 
tiriloru. Numerulu persâneloru ecclesiastice în Statele 
lui Filippu II treceâ de unu milionu. Deci, acestu pu- 

tinte monarchu , possessoriulu celloru mai avute depo- 
site de metale “alle lumii, se vedi nevoitu, câtre fini- 
talu domniei sâle, (1596), de a suspinde plâţile și de a 
da fallimentu de mai multu de uă mie de miliuni. Nu 
se sciâ âncă că adeverata avuţiă nu este auralu ce o 
represintă, ci labârea care o produce. Filippu II muri, 
la 1598, de uă infirmitate odi6sa. Ellu lăssâ după sine 

unulu din celle mai teribili essemple de influinţia fatale 

a despotismului assupra vieţei naţiuniloru. Filippu II fă-



566 

cusse din: Ispania, unu cadavru viu. Astădi acestu cada- 
vru se desteptă, dar atâtu de profundă a fostu tirania 
în câtu Gmenii onesti tură condemnați de curindu la ga- 
leră, pentru că au cititu uă Bibliă protestante. 

LXV | 

ENRICHU !V. — VICTORIELE SI GiBER- 
NULU SEU. -— SULIX. 

Anglia. scăpasse de întreprinderile ammeninţiătâre alle 

lui Filippu II, mai allessu cu agiutoriulu tempestâţii;, Fran- 

cia, nu numai că se scăpâ singură, dar contribui âncă 
şi la liberarea Țerriloru de giosu. 

După ommoriulu lui Enrich III, regele de Navarra se 
prochiâmâ rege allu Franciei în castrele sâle. Insă în- 

dată se vădi delăssatu de cei mai mari seniori catolici, 
şi părtinitorii Ligei se îmmulţiră unindus-se cu ei.si re- 

galistii' cari se temeau de unu rege protestantu. Ducele 
de Mayene prochiămâ rege pre cardinalulu de Bourbon 

(Carolu X), și în numele seu făces totulu. Rămâindu nu- 
mai cu ş6pte mii de Gmeni, Enrichu IV nu puteă se con- 
tinue împresurarea Parisului : se retrase în Normandia 
ca se astepte agintoriulu promisu din Anglia. Strimto- 
ratu din tâte pârţile, luâ uă posiţiune tare și respinse 
victoriosu t6te atacurile. Recepându agiutoriu de li An- 
gli, luâ, ofiensiva, şi eră se surprindă Parisulu. Vingătoriu 
de nou la Ivry, veni de incongiură capitala. Parisianii 
se appărară cu mare energiă. Fâmetea secerâ trei- -deci de 
mii de locuitori, fâră ca nimeni se vorbescă de suppu- 
nere. Ducele de “Parma, Alessandru Farnese, care com- 

mândă, ostile ispaniole în Țerrile de giosu, curse aci, și
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înşellându pre regele prin sciinția, sea militariă, întro- 

dusse în capitale provisiuni. Enrichu fă nevoitu se se 

retragă. Campania din 1591 fă plină de lupte mici, în 
cari armata ispaniolă sufferi înfrângeri, şi Farnese vul- 
neratu muri în retragerea sea spre Ţerile de giosu. 

Din fericire, Liga eră desbinată, consecinţiă neappărată 

a bâtâilor ce sufterisse. Cei șâse-spre-gece cari formau con- 
siliulu supremu, se purtau aspru chiaru cu catolicii mode- 
rați, și spândurară pre președintele parlamentului. May- 
enne, speriatu, proscrise pre: capii mișcârii poporale. De 

atunci începi uă opposiţiune surdă contra lui, încuragiată 

in secretu de Ispania, ce împedică proectele lui. 

Între acestea, Cardinalulu de Bourbon murisse. Con- 

sciinţa publică doriâ unu gubernu definitivu. Mayenne 

convocâ uă umbră de state generali. Deputaţii se intru- 

nară la Parisu (1593). Atunci se arătară de facă neîn- 

țelegerile cari impucinau de multu puterea. Ligei. Filip- 

pu II pretindeâ se fiă desdaunatu de sacrificiele celle 

mari ce făcusse pentru ea, și ceres corâna pentru fiii- 

sea Isabella. Simţimântulu naţionale se mișcă tare: par- 

lamentulu dede unu decretu prin care «proibeă ca, 

sub pretestu de religiune, cor6na se trecă în mâni strei- 

ne». Francia respingeă dară pre Enrich IV ca ereticu, 

pre membrii Legei ca instrumente și complici ai stră- 

inului. Remâneâ numai unu mediu de scăpare: conver- 

siunea lui Enrichn agiunsesse necesariă. 

Enrichu abjurâ, la, 25 Iuliu 1593, în biserica de la Sa- 

int-Denes şi se unse rege. 

Liga nu mai aveă nici uă rațiune de a essiste. Ea 

pută se întârdiă, însă nu se împedice triumfulu regelui. 

Prin putere de bani ellu intră în Parisu, şi apoi, desle- 
garea, pontificale, consacrâ pentru totu d6una drepturile 

sele. Toţi erau nevoiţi a se suppune, dar toţi şi vându- 
vă prin bani suppunerea.



a 

După aceea se țină unu resbellu cruntu cu Ispania 
şi apoi se încheiă pacea de la Vervins. Limiţii celloru 
d6ue State fură restabilite, precumu fusesseră in _trat- 
tatulu de la Catcau-Cambresis (1598), 

Enrichu assecurâ pacea, internă a Franciei, promulgâ- - 
ndu celebrulu edictu de la Nantes (1598), care acordă 
protestanţiloru libertate de consciințiă în t6tă ţ&ura; 6ră. 
libertatea cultului numai în interiorulu eetâţiloru și în- 
tr'unu mare număru de oppide; assemenea ci avură 
dreptulu de a compune pre giumetate parlamentele din 
mediulu dilei Franciei, apoi forterețe de securitate, în 
fine totu cei constituiă Statu în Statu, precumu şi drep- 
tulu de a ţin€ irituniri deputaţii loru la Bă-care trei 
anni spre a presintă gubernului plâgerile loru. 

Pacea esternă și internă fiându assecurată, Enrichu IV 
avă se se occupe cu remedierea plăgiloru ţerrei. Fi- 
nangiele sufferisseră fârte; Statulu erâ debitoriu multu 
şi venitulu eră neînsemnătoriu, și apoi toţi, mari şi 
mici, frau. Enrichu le îneredinţâ lui Sully, fidelului seu 
amicu şi vechiu frate de arme. Acesta introduse reguli 
rigurose în tâte şi verifică, singuru produssulu imposite- 
loră. În decursu de doi-spre-dece anni, deşi impositele 
directe fură împucinate, se stinse uă parte din debitu, 

„se rescumperarâ domenie şi patru-deci de miliuni erau 
de reservă. , : 

“Sully îmbrăgișiă, tâte ramurile 'de utilitate publică, și 
mai cu s6mă agricultura ȘI pasciunea, cari sunt, diceă 
ellu: « sinulu care nutresce Francia; şi adevăratele minere 
alle Perului ». Se reînălţară fabrice de setă şi se fun- 
dară manufacture; se fâcură apoi trattate de commer- 
ciu cu Olanda şi cu Anglia. 

Emvichu IV. cugetă se pacifice Europa, precuma paci- 
ficasse Francia. Ellu concepusse planulu de a face uă 
confederaţitine mare de State europeene cu unu congressu -
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in care, se fiă represintate t6te naţiunile spre a judecă 
differințiele internaţionali. Cu acestu scopu, făceâ pre- 
paraţiuni de a întreprinde unu resbellu conyra Austriei, 

şi eră paratu de a începe campania cu patru-deci și 
şâsse de mii de 6meni, cându pumnalele fanaticului Ra- 
vaillac lu uccise, şi, una cu dînsulu, cădă acestu planu 

mare. IN 

LĂVI 

TERRILE ROMANE IN TIMPULU LUI MI- 
OHAIL BRAVULU. 

România şi Moldavia sufferiră mari nevoi suptu dom- 
nia, unoru principi incapabili şi imbecili. Turcii se întin- 
sesseră mai allesu în România şi o predau barbaresce. 
Din fericire, la 1593 se allesse domnu Michail VI supra- 
numitu Bravulu. Acestu omu mare venitu le timpu, con- 

cepi idea de a. formă uă federaţiune cu Aron domnulu 
Moldaviei şi cu Sigismundu domnulu Transilvaniei. ca cu 

puteri unite se lapede jugulu Turciloru. După ce se 

înţeleseră între sine, trămiseră deputaţi în Germania şi - 

in Polonia, chiemându şi pre aceste puteri de a luă 
parte la causa commune a crestinetâţii. Rudolfu, impera- 

toriulu Germaniei, promise agiutoriu, însă Polonii nu se 
uniră cu dînșii.— In 5 Noembre 1594 se făcu jurământu 
la Bucuresti între Michail şi între deputaţii Transilvaniei 

şi ai Moldaviei dea, se scullă cu. toţii contra 'Turciloru, 
In 13 Noembre se tăiară toţii Turcii din Bucuresci şi 

din Iasși. În 15 Noembre Michail arse Giurgiulu, însă 
nu puti luâ și castellulu care eră bine întăritu și ap- 

păratu de Turci. Către finitulu acestei luni, veni la Bu- 
Pa
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curesci unu paşiă cu 2000 de Turci, şi încercă în tâte 
“modurile se  înşelle pre Michail şi se lu prindă: însă 

Michail li attacă n6ptea, și lu măcelli cu toţi “Turcii lui. 
In Ianuariu 1595, Michail trecă Dunărea şi bătu ce- 

tatea Ruscicului. “Turcii lii attacară de pre ghiaţa Du- 
nării cu 7000 6meni. Dar Michail i învinse, intră 

in Rusciucu, predă cetatea, şi purcesse către Duros- 
toru, bătă pre Sangiaculu de acollo și strică fortifi- 
cățiunile cetâţii. Porta remase îmmărmurită de victoriele 
lui Michail; ea şi luâ, acumu callea la intrigă, se bată 

pre Români prin Români; numi domnu pre Bogdanu, 
fiulu lui Iancu Sassulu, care fusse domnu în Moldavia, 

şi Li trămise în ţerră cu unu corpu de Turci, comman- 

dați de Mustafa-paşia, și totu de uă dată sctrisse cha- 
nului tătărescu se irrumpă în Moldavia. cu 30000 de Tă- 
tari. Michail purcesse în contra lui Mustafa, 6râ pre 

fraţii Budesci i trămise contra Tătariloru. Bugescii i bă- 
tură îu d6ue rânduri, şi ucciseră chiaru și pre fiiulu cha- 

nului. Banulu Manta bătă în 24 Ianuariu unu corpu de 

Turci şi de Tătari și i aruncâ preste Dunăre. Michail 
trecă în 26 Ianuariu Dunărea, și bătă pre Mustafa-paşia 
aşa de tare, în câtu i desfăcă t6tă armata. Banulu Cal- 

lomfirescu bombardâ Chîrşova, şi devastâ tâte oppidele 

de pre Ingă Dunăre. Chirali, căpitanulu trupeloru tran- 
silvane, trecă în Dobrogia şi bătăi mai multe cetâţi; că- 

pitanulu Gheţi cu unu corpu de Români merse departe 

în Bulgaria, attacâ în strimtorile Emului pre Sinan-pașia 

care se înturnă din Ungaria încărcatu de predi, îi tăiă 
tâtă escorta lui, şi le luâ tâte; apoi petrunse în Tracia, 
coprinse summă de oppipe, şi respândi terârea pînă la 

Constantinopole. — Aron, domnulu Moldaviei, devastă Ti- 

ghina, arse cetatea Albă şi, împreunânduse cu Chirali, 

occupâ multe locuri pre lângă Dunăre. Dar căpitanulu 
Fărcaşiu, care se destinsesse multu, trecându Dunărea
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Ja Vidinu, perdu. Michail bâtă pre Tătari. şi respiiise pre 
Perchat-paşia. In fine Românii se accoperiră cu gloriă, 
şi timpurile eroice alle străbuniloru loru se întorsesseră, 

După atâtea învingeri ce păţiră Turcii, Machomede şi 

propuse se redice uă urmată câtu se va put mai mare 

contra Româniloru şi se puiă capetu lupteloru; elln tră- 

mise pre Sinan-paşia cu 200000 de Turci assupra lui 

Michail. Acesta, însciinţiatu despre. venirea, acellii pu- 
tarii gigantice, trămise la Sigismundu, domnulu Tran- 
silvaniei, ca se propere cu agiutorulu promisu ; din 
ţârvă strinse 8000 de soldaţi cu cari reţină pre Turci 

uă lună de a trece Dunăria. Sinan-paşia trămise unu 

corpu de Turci la Calafatu, ca se appuce pre Michail 

de la spete; acesta fă nevoitu de a se retrage. Atun- 
ci Sinan-paşia aruncâ uă punte preste Dunăriă între 
Rusciucu şi Giurgiu, și trecă cu armata în ţârră. In 
13 Augustu se încinse bătaia de la Călugăreni. Michail: 
cu 16000 de Români bâtă pre Sinan-pașia, care aveă 

"200000 de Turci; Michail tăiă cu mâna sea pre Carai- 

manu şi pre alţi paşi; Sinan fă resturnatu depre punte 

chiaru de ai sei în desordinea fugei loru, și și rupse 
dinţii. Armata tureâscă fugiă şi numai nâptea împiedică 
nimicirea ej. — Iu nptea de la 14 Augustu se țin unu 

consiliu bellicu. Românii aflară cu calle se se retragă 
spre munţi pînă ce va veni agiutoriulu din Transilvania 

şi din Moldavia, ca cu puteri unite se potă da pre Tur- 

cii cei numeroși affară din țârră. Michaii se retrasse la 

cetatea lui Negru. Turcii oceupară tâtă ţerra şi construi- 

ră castelle de appărare, la Bucuresci și la Tirguvestei. 

In Molcavia Aron şi făcusse mulţi inimici prin pur- 

tarea sea de mai înainte. Acestia, în înţellegere cu Ste: 

fanu Răsvinu și, cu agiutoriulu li Sigismund, prinseră 

pre domni! și lu espe liră în Transilvania, 6ră în loculu 

lui se redică Răsvanu; Noulu domnu, după ce luă me-
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suri de assicurare în Moldavia, purcesse în Transilanai 
„cu 2400 de pedestrii, 800: de căllari și cu 24 de tunuri, 

spre a se uni cu Sigismundu, şi a trece apoi în Româ- 

nia. Sigismundu strînse la, 32000 de pedestri, 5000 de 

căllari, și luâ cu sine 53 de tunuri; la Braşiovu seuni 
cu R&svanu, şi trecă munții pre la Rucăru. Michail i as- 
ceptă lngă Dîmboviţiă cu 8000 de militari, şi cu 22 de 
tunuri. Aci se concentrară ostile celloru trei principi; 

în 15 Octombre ţinură consiliu bellicu, Sinan-paşia se 
retrasse spre a amăgi- armata crestină, ca se €ssă mai 

la largu, şi apoi se o attace de tâte pârțile. Armata 
unită luă fortăreţia cea de lemnu de la 'iîrguvestei în 
18 Octombre. Sinan-pașia, audindu de acesta, se retrasse 
la Giurgiu, lăssându ia Bucuresci uă mineri care se a- 

runce în aeru stea crestină cându se va appropiă. Dar 
armata unită lăssâ Bucurescii la uă parte. şi purcesse 

e a dreptulu la Giurgiu, unde măcelli mai tâtă stea 
turcescă; pucini scăpară preste Dunăre. Crestii luară cu 
assaltu castellulu de la Giurgiu. Sinan-paşia se dusse 

vusșinatu la Constantinopole, şi muri de superare. Si- 

gismundu se înturnă în Transilvania, şi cu dînşulu mer- 
se şi Stefanu Răsnavu. 

Insă în Moldavia, prin. intrigile Poloniloru, se formasse 
uă partită contrariă planului cellui mare“ alu Români- 
loru. Acâsta allesse domnu pre leremiă Movillă, boiâru 
încuscritu cu Polonii. Cându înțellesse Răsvanu de intri- 
gile acestea, mai adună, armată în Transilvania, şi pur- 
cesse dreptu la Suciava. Acollo se făcă uă bătaiă sân- 
gerdsă. Stefanu perdii, fă prinsu și trassu în ţepă. Aceste 
relle, produsse de ambițiunea domniloru crestini, stri- 
cară forte causei commune — In România, politica tur- 
câscă urdi complote contra lui Michail. însă domnulu 
descoperi aceste machinațiuni, tăi, capetele conjuraţi- 
loru, întinipinâ cu armele în mână pre Turci: şi pre Tă- 

Y
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tari, cari se apropiau spre a secundâ pre conjuraţi. Ellu 
trecă în mai multe rânduri Dunăria, şi însuflă terrdre 

Turciloru. 
În Decembre 1596, Michail descoperi că -Sigismundu 

vre se se lasse de domniă și se câdă Transilvania im- , 
peratoriului Rudolfu. Cându Sigismundu purcesse la Pra- 
ga. ca se trattede cu imperatoriulu, Michail determină 
ca se ia şi eliu parte, şi i dede de sogiu pre Banulu 

Michalcea.  Sigismundu se învoi cu Rudolfu se i dea. 

Transilvania pentru ducatele Opol și Ratibor din Sille- 
sia, şi penţru uă summă de 500000 de galbeni; dar, du- 

pă ce se întrse în Transilvania, și scâmbâ eugetulu. 

Commissarii imperiali, cari veniseră se iea gubernulu 

principatului, lu înduplecară de a se duce în Sillesia. 

Insă, după câte-va luni, în 15 Augustu 1698, Sigismundu 

vine pre neasceptate la  Cluşiu, convâcă pre nobili la 
Turda, și se prochiamă domnu pentru a d6ua 6ră; ellu 
trămite la Michail ca se reînnoiască vechia amiciţiă 
cu dinsulu. Acesta se învoi, însă cu condițiunea ca, pi- 
nă cându va fi domnu în Transilvania, se nu lasse pre 

Turci se intre în acea f6rră, și i promise că lu va a- 
giută la nevoiă cu 35000 de 6meni. 

In timpulu acesta, doi paşi de la Dunăriâ intrară cu 

6ste în ţârră; Michail i bătu pre amîndoi ; apoi trecă 

însuși Dunăria, şi făcă mari predăţiuni în ţinuturile 

turcesci, 

In annulu 1599, Sigismundu. chiămă pre veru-seu An- 
dreiu Batori, cardinalulu, din Polonia, şi lu puse domnu 

în loculu seu, ţiinduși sieși dreptulu la uă pensiune şi 
dâue castele; ră ellu se dusse în Polonia. Transilva- 
nii jurară credinţiă lui Andreiu, sultanulu i promise pro- 
tecțiunea sea , și, spre semnu de confirmare , i trămise 

unu st6gu, uă sabiă şi unu busduganu. Cardinalulu ceră 

amiciţia domniloru Români. Michail se :nvoi cu condi-
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țiunea de a nu se desface de causa crestiniloru, şi de 
a se luptă cu puteri unite contra Turciloru. Acâsta nu 
plăcă cardinalului, care se legă cu Ieremia Movillă con- 
tra lui Michail. — Acesta, vedându starea lucruriloru 
proiect giganticulu planu, de a scâte pre Andreiu Ba- 
tori din Transilvania și pre Ieremia Movillă din Molda- 
via, și se întrunâscă tâte părțile Daciei suptu sine. 
Cu scopulu acesta făcă mari preparative , şi în 13 Oc- 
tombre 1599, strînse 6stea la Ploesci, Şi o făcu se i jure 
credințiă nestrămutată or unde o va duce. De aci pur- 
cesse în fruntea ostii. Cându agiunse la pâllele munți- 
loru, dechiărâ publice : «armata are se mârgă în Unga- 
ria într'agiutoriulu lui Rudolfu, și va trece prin 'Trau- 
silvania cu voia cardinalului.» Pre cându cardinalulu 
strînsesse uă adunare generale la Alba-Iulia , şi se de- 
desse la plăceri, aude că Michail cu putere armată a 
intratu în Transilvania, și că dechiără liberi pre Secui, 
invitându-i se și însociască şi ei armele cu alle lui. 

” Cardinalulu trămise deputaţi înaintea lui Michail cu 
propuneri de pace. Acesta ţină deputaţii la sine şi îna- 
intâ spre Săbiiu. Cardinalulu, vedindu periclulu şi strâu- 
se ostile sle la Sebeşiu. Michail merges, încetu, fiendu 
că astepta pre Radu Budiescu și pre-banulu Adrianu cu 
6stea din partea Craiovei. Cardinalulu încercă tote me- 
diele se se împace cn Michail, însă în deșertu. Michail 
dechierâ, în fine : «Andreiu Batori, ca părtinitoriu alu 
Tuxciloru şi desertoriu allu crestiniloru. se se lasse de 
domnia Transilvaniei, și se investâscă 6răşi rassa mona- 
chală, se se ducă în Polonia, de unde a venitu , Şi se 
facă locu lui Sigismundu; sau că puterea armeloru se de- 
cidă resultatulu.» «La 28 Octombre se deschise bătaia 
între Săbiiu şi Şellimberu. Cardinalulu naveă de câtu 
9000 de militari, însă uă bună artilleriă, Michail din 
contră aveă la 30000 6meni, dar uumai 18 tunuri, Lup- 
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ta ţină 10 ore. Victoria remase multu timpu nedecissă, 
Artileria, inemică adussesse pre Români în desordine ; 

Ungurii i împinseră pînă la Cisnada, şi le luară câte-va 
tunuri. Atunci Michail se răpedi furiosu după dînşii, dede 
cu sabia într'unii din officiarii sei, i făcă se -stea pre 
locu, şi se attace âncă uă dată pre Transilvanii osteniți. 

Lupta se încinse cu mai multă furiă între celle dâue 

armate. Românii fuvingu. Polonii, cari combăteau. cu 

Transilvanii, se plâcă şi trecu în partea Româniloru. Car- 

dinalulu desperatu fuge cu pugini de ai sei, şi Transil- 
vanii se respândescu în tâte părţile nâptea. Românii co- 

prindu t6tă muniţiunea și 32 de tunuri. 

CONTINUATIUNE 

Acestă victoriă făcă pre Michail domnu preste Tran- 
silvania. La 1 Noembre, intrâ în triumfu în Alba-lulia. 

Cardinalulu, voindu se fugă prin Moldavia în Polonia, 
fa omoritu de unu Secuiu, care. ] adduse capulu la. Mi- 

chail ; dar acesta se întristâ forte, puni cu mârte pre 

uccisoriu. şi commandâ, se se caute corpulu cardinalului 

şi lu îmmormintă la Alba-Iulia. — Intre acestea, veniră 

commisari de la Rudolfu cu multe vorbe furmâse și cu 

uă diplomă, prin care imperatoriulu făceâ pre Micbail 

domnu ereditariu în România, dar şi cu ordinea se delasse 
Transilvania, se viiă în România spre a occupă pre Turci 
în pârțile Dunării, promitndu-i bani şi osti. Michail a- 
dunâ, pre boiari şi se consultă cu dînşii, şi în fine res- 
punse Commisarilouu: « se spuiă imperatoriului că ellu 
crede că a meritatu depiinu - Transilvania, şi că nu va 

esşi de locu din ea; urmarea agiutorului în bani o 
ascâptă cu tâtă securanţia, că dâcă nu va urmă, ellu și 

va întârce armele contra imperatorului, şi i va” arătă că 

nu i lijescu 6menii».
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Neconstantulu de Sigismundu, îndemnatu de Turci, de 
Poloni şi de Ungurii refugiţi, se res6lve se?viiă crăși 
în Transilvania. Mai ântâiu se înţellese- cu Ieremia Mo- 
vilă, inemiculu lui Michail şi creatura Poloniloru. După 
consiliulu Poloniloru, Ieremia făcă uă incursă în Româ= 
nia, și puse pre frate-seu *Simion” Movillă domnu în 
țOrră. Indată ce Mihail audi acâsta (6 Maiu 1600) pur- 
cesse de la Alba-Iulia în România cu uă armată allessă, 
şi allungâ pre Simeon; treci apoi în Moldavia și constrin- 
se pre Ieremia de a fugi în Polonia. De acumu înainte 
Michail luâ titlulu de « Principe allu României, Molda- 
viei și Transilvaniei. » Ellu compune. ia Iasşi unu guver- 
nu provisoriu din patru boiari mari, renumiți pentru 
vallinţia loru, și se întârse la reședinţia sea Alba-Iulia, in 
Transilvania. Aci veniră commissari dela, Rudolfu, cari i 
addusseră agiutoriu în bani, diverse alte donuri, titlul .. 
de consiliariu imperiale și de gubernatoriu allu Tran- 
silvaniei. De la Constantinopole âncă veni unu Agă care 
A addusse din partea sultanului diverse semne de des- 
tingere. Recepţiunea acestora nu mulțiămi pre commi- 
sarii imperiali, însă Michail le respunse că aşâ cere di- 
plomatica se se porte. Acesta fă puntulu de culminaţi- 
uhe pentru Michajl; ellu aveâ suptu sceptrulu seu cele 
txei pârți principali alle Daciei. Pârţile oecidentali i lip- 
siau âncă; ellu ceră acestea de la Rudoltu cu cetâţile 
Husu, Baia-mare, Urbea-mare. Dar fortuna începu a lu 
lăssă de aci înainte. 

Ungurii țessură intrigi assupra lui Michail, și espediră 
pre ascunsu legaţi la regele Poloniei ca se trămiță pre 
Sigismundu și se agiute pre Ieremia Movillă de a se 
restabili în Moldavia. Asceptându venirea, lui Sigismundu, 
ei se strînseră le Turda, şi căutară elemente a se 0p- 
pune principelui românu; vedindu însă .că Sigismundu 
întârgiă, trasseră în partea loru pre Basta, generalulu
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truppeloru austriace, offerindu-i gubernulu ţerrei, şi pro- 
miseră că se voru suppune lui Rudolfu, d&că va scă- 
pâ de Michail. Securi de agiutoriulu lui Basta, determi- 
nară a se revoltă. Cându Michail înțellesse de intrigile 
loru insărcinâ pre doi boiari a le spune se se astâm- 
pere. Ungurii, însuperbiţi,. scâsseră cu scomotu “pre de- 
deputații Români din adunare. Acesta fă . semnalulu de 
resbellu. Michail şi strînse ostile şi le asşiedâ în câm- 
pulu Mureşului din susu de Aiudu. Basta cu Germanii 
şi cu Ungurii se puse la satulu Mirisldu. In 18 Noue- 
mbre 1600 se făcă* bătaia cea cruntă, în care cădură 
11000 din partea Româniloru. Michail, vedindu că for- 
tuna i a întorsu spetele, curse la Alba-Iulia, scâmbă cal- 
lulu, şi luă, cu sine tesaurile, şi purcesse câtre Brașiovu, 
de unde trecă în țârra Românâscă. 

Cându agiunse în ţerră, i veni scire că, și în Moldavia 
sunt mișcâri contra sea; Zamoiski intrasse cu uă nume- 
rOsă armată polonă, Michail luâ oștile cari erau suptu 

fiiulu seu Petrașcu în România, şi curse în Moldavia. 
Dar Polonii, agiutaţi de Casaci, întreceau cu multu 
puterile Româniloru. Românii fură învinși la Tell6şinu, 

lOngă Seretu. Michail se întârse inderâtu in ţârra. Ro- 
mân6scă ca se şi restaurede puterile; însă, fiându că i 
se închisesse drumulu, trecă preste munți în Transilva- 
nia. Cându agiunse la Tirguvestei, lăssâ acollo pre fiiu- 
seu Nicola, și pre fraţii Budieşti cu 6stea care se află 
în locu; 6ră ellu trecă la Craiova ca se stringă uă: 
nuGă armată. Pină cându se află ellu la Craiova, fraţii 
Budiesci lu vîndură Poloniloru, și întruă înţelegere cu 

acestia ridicară domnu pre Simeon, fratele lui Ieremia 
Movilă. Moldavii și Polonii începură a predă țerra aşă 

de uritu în câtu chiaru Bugiescii agiunseră a se ruşină de 
fapta loru; ei trecură preste Oltu la Michail, aci adunară uă 

armată şi se întârseră contra 6speţiloru perdătoii; bătaia
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se făci la 25 Noembre lângă Argeșşiu, însă Romanii per- 
dură. Michail, nesciindu acumu ce se mai facă, deter- 

mină se se arunce în braţiele lui Rudolfu. Ellu iuă 
cu sine pre banulu Michalcea, trecă prin Transilvania 
şi Ungaria, în 25 Decembre agiunse la Vienna. 

Intre acestea se ammestecară lucrurile și în Transil- 
vania, căci Ungurii, îndemnați de Turci şi de Poloni, 

chiemară la domniă 6răși pre Sigismundu. Basta abiâ 
scăpasse cu vi6ţa, «și însciinţă pre imperatoriulu de celle 
întâmplate. Acumu Rudolfu chiămă pre Michail la, Praga, 

unde și agiunse, la 23 Martiu 1601. Michail sti se con- 

vingă pre imperatoriulu despre sinceritatea lucrâriloru 

scle. Ministrii se consultară multu ce mesuri se ia 
în faca nudeloru împregiurâri;, dar, cându se audi că 
Sigismuudu a intratu în Transilvania, începură a se luă 
cu binele pre IOngă Michail, i făcură mai multe donuri, 

i dederă uă summă de 100900 galbini, şi lu numiră gu- 

bernatoriu allu Transilvaniei , însă totu de uă gată in- 

terveniră se lu împace cu Basta. Michail și Basta şi de- 
deră mâna, spre semnu de uitare de celle trecute; dar 

„Basta se întristă pentru că nu i dedesseră lui guber- 
nulu Transilvaniei. 

Amhata imperiale compussă din 10000 de pedestri şi 
din 8000 de .căllari germani, unguri, români și casaci, 
purcesse în due columne câtre Transilvania, suptu con- 

ducerea lui Michail şi a lui Basta. Armata transilvană 
se află la Gorosl6u, tare de 35000 de militari suptu 

Moise Secheli. Turcii de la Singidunu âncă purcesseră 
întragiutoriulu loru. Michail înșellâ. pre Turci prin seris- 
sori false în numele lui Sigismundu, spre ai reţine de a 
veni. Bătaia se făci la 3 Augustu 1601. După câte-va 
învingeri și perderi alternative, Transilvanii luară. fuga 
Michail 1 fugări atâtu de tare în câtu picară la 10000. 
dintr'înşii, şi perdură 45 de tunuri. Sigismunda fugi în
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Moldavia, la Ieremia Movilă. De acollo trâmise la Tătari 
după agiutoriu, şi dede ordine ca dâmna și copii lui 
Michail se se adducă de la Făgărași la Iasși, pre cari 
apoi i espedi la chanulu tătărescu. 

Militarii învingători se purtară foră cumpetu câtre lo- , 
cuitori şi predară fâră s6mă. Causa plângeriloru cari ve- 
niau din t6te pârţile, o aruncă Michail pre soldații ger- 
mani, Basta pre cei români. 

De aici se născură dispute assupra commaandului su- 

premu. Basta, pretindeâ că lui i s'a datu de imperato- 
riulu, Michail se oppuneă, în fine i dechiărâ: «că ellu a 
suppussu Transilvania mai ântâiu singuțu, și că acumua 
agiutatu ca se o suppuiă a d6ua 6ră, și că prin urmare 
ellu are mai multu dreptu assupra ei de câtu Basta, ba - 

mai multu şi de câtu imperatoriulu chiaru.» În urmarea 
acestoru discordie, Basta determină se pârdă pre Mi- 

chail. In 16 Augustu 1601, cându Michail se află în cas- 
“tre 16ngă Turda, occupatu de idea de a merge în Mol- 
davia spre a și liberă familia, se vedă pr6 de diminâță 

încongiuratu de uă câtă de Valloni şi de Germani. Că- 
pitanulu vallonu, Iacob: Beauri, intră în cortulu lui Mi- 
chail şi i dechiărâ, în numele imperatoriului, că e prinsu, 
Michail trasse sabia, şi plăgi pre unu officiaru germanu. 
Beauri lu colpi cu securea în peptu, şi Michail cădă 
mortu. După aceea Valonii i tăiară capulu și, spre bat- 

jocură, li puseră pre unu cadavru de callu. Abiă a treia, 

di se luâ corpulu lui, şi se adduse la catedrala română 

edificată de Michail, la Alba-Iulia; mai pre urmă se 
transportă în țerra Românâscă și se îmmormântă la mo- 
nasteriulu din Dealu de la Tirguvestei. 

Aşa se fini de mânile uceissoriloru acestu erou, care 
nu pută se se finâscă de armele nici unuia dintre ine- 

micii sei cei mulți, care înălță puterea şi numele Ro- 

umâniloru, insuffiă, respectu ehiaru si Turciloru d, pre ca
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i făcusse, Ântâia ră după Ionnu Corvinu şi Scander- 
begu, se tremure de armele crestine. Dacă Michail nu 
ar fi avutu 'de a face cu. 6meni ca Basta, ca Sigismundu 
Batori și ca Ieremia, Movilă, regiunile, Daciei ar fi luatu 

"altă faciă, Românii Sara fi redicatu de atunci, şi Statulu 
loru ar fi înfloritu. 

După aceștu ommoru barbaru, armata română veni în con- 
fusiune ; în prima mișcare se prinse. banulu Michalcea.' 
sogiulu nedespărţitu allu lui Michail. şi se aruncâ la în- 
chis6re, unde fă uceisu ; uă parte dintre militarii Româ- 
ni, remaşi f6ră coimandu, appucară armele spre a res: 
bunâ mârtea domnului lorn; dar mulțimea, Germaniloru i 
respinse: ei se retrasseră în țâră Românâscă. — Basta 

„și justifică fapta înaintea lui Rudolfa, minţiudu că Mi- 
chail ar fi avutu de scopu se suppuiă aceste ţerri Tur- 
ciloru. Rudolfu, în adeveru, nu approbă crima, înisă o 
trecă suptu tăcere, și lăssâ, gubernulu Transilvaniei în . 
mânile uccisorului Basta. 

LXVII 

IACOBU 1 ALLU ANGLIEI. — CAROLU 1 ȘI REVOLUTIUNEA DIN1648: — CROMWELL 
Pre cându autoritatea regale se redică în Francia prin 

înțelepțiunea şi adoperârile lui Enrichu IV. în Anglia a- 
câstă autoritate intrâîntruâ luptă inegale cu vechile 
tradițiuni de libertate cari se susțineau “ prin noulu spi- 
ritu allu reformei. Assolută subtu. Tudori, ea cădă de 
totu suptu Stuarţi. Iacobu VI, fiiulu Mariei Stuartu și re-. 
gele, Scoției, successe Elisabettei; acesta erâ unu rege învăţiatu, însă mediocru. de spiritu, foră mărime şi fOră
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demnitate. Ellu delăssâ politica 'cea mare a Elisabettei, 
și nu voi a se assogiă cu Enrichu IV la proiectele lui 
celle vaste. Cu tote acestea, ellu susțin biserica agli- 

cană contra catoliciloru, cari tormarâ, conspirațiunea cu 
€rbă de tunu (1605) Descoperirea, acestei conspirațiuni 

infernali, produsse uă adevărată, persecuţiune contra 

catoliciloru: ei tură cași pusși aftară de protecţiunea le- 
giloru şi a dreptului commune. Abia în dillele nâstre 
s'a desffinţatu acea oppressiune. 

Neconformistii sperau multu de la acestu principe care 
„fusesse crescutu în Scoţia în ideile loru. Lacobu i perse- 

cută fâră pietate. Puritanismulu i eră mai odiosu de: 
-câtu catolicismulu ; căci puritanii supprimau ierarchia bi- 
seicâscă, şi lacobu dice cu dreptu: Cine nu admite e- 
piscopi, urmă se nu voiască nici regi. Ereditându unu 
gubernu absolutu, ellu vreâ:se aibe unu parlamentu totu 

așă de docile precumu fusesse suptu Elisabetta, şi care 
se votede creditele şi impositele f6ră nici uă observa- 
ţiune. La, 1614, cinci deputaţi tură îuchiși în Turnu. Dar 
parlamentulu neresemnându-se de a av6 acestu relu, la- 

cobu recurse la celle mai ruşindse traficuri; puse în lici- 
taţiune officiele curţii, ba âncă și funcțiunile de judecă- 
toriu; creâ: şi vîndă titluri, aruncă apoi acelle avuţie 
favorițiloru sei, dintre cari cellu mai celebre este Geor- 

giu. Villiers, mareisulu de Buckimgham. 
“Tesaurulu erâ, deșertu. Iacobu profită de periclele ce 

ammenințiă protestantismulu în Germania, ca se convâce 
unu parlamentu nou. - Camera communiloru votâ due 
credite, cerându însă in dreptarea multoru abusuri. la- 

cobu I dessolvâ 6răși adunanţia (1622). Răpitu de attrac- 
țiunea unei mari dote, determină de a însurâ pre fiiu- 
seu cupă infante a, Ispaniei. Acestu proiectu, nu numai 

că nu esși bine din causa nebunieloru lui Buckimgham, 
ci âncă se termină prin ruptura relaţiuniloru cu acâsta 

3
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țerră (1622). Affară, de acâsta, ar fi fostu şi uă legătu- 
ră nepoporale. Dar nici căsătoria fiiu-seu cu Enrietta, 
sora lui Ludovicu XIII, regele Franciei, ce se făcă la 
1624, nu eră mai bine vădută de poporulu anglu. Ia- 
cobu I muri la 1625, . a 

Acestu rege discută multu şi nu scri mai puginu : operile 
lui principali fură, Vasilicon Doron şi adeverata lege a mo- 
narchieloru libere. Tudorii fundasseră, în faptă, puterea 
absolută ; primulu dintre Stuarţi voi se o fundede în drep- 
tu, și a doua lucrare citată este espunerea dogmatică a a- 
cestei teorie. Iacobu dechiărâ că regele commandă şi cetă- 
“ț6nii se suppunu; că regii domnescu în virtutea, dreptului di- 
vinu, și că a totuputintele, a cui imagine sunt ei, ia. 
pusu mai presusu de legi; că, prin urmare, unu principe 
pote face legi şi se pedepsâscă fâră intervenirea parla- 
mentului, şi că nu este legatu dea observâ strictu legile 
Statului. 

Carolu I, principe piosu, cu morali aspre, unu carat- 
teriu şi cu uă contenţiă nobile, eră, din nefericire, indo- 
patu de principie despotice. Socia sea acordă catoliciloru 
uă favâre umilitâriă pentru naţiune, şi Bukimgham, care 
sciă prin însînuiri se remână favoritulu fiiului, după ce 
a fostu şi allu tată-seu, căpetasse uă încredere atâtu de 
mare în câtu agiunse odiosu ţerrii întregi. 

__ Lupta între regele și Camaera communiloru începi 
la 1625. Ac6stă adunare erâ compussă dintre Gmenii de 
clasea medină, cari se înavuţisseră prin industriă Şi COM- 
merciu suptu Elisabetta și Iacobu, cari dispuneau de 
capitaluri mari, şi cari occupau tote profesiunile liberali: 
Nu e dară de mirare ca ea se voiască dea lu parie 
la putere, şi se controlede actele unui guvernu neabile. 
Pre lOngă acâsta, unu altu motivu tare împingeAnglia 
pre acestă calle. Regele și cei mari ŞI făcusseră, prin 
religiune, retorraa loru aristocratică; poporulu nu făcusse



âncă pre a sea, şi acâstă reformă populară, democratică, 

radicale se arătâ: erâ a puritaniloru, cari cereau liber- 

tâţi religi6se, și a liberariloru politiei, cari, dându-și 

mâna, voru face uă revoluţiune, apoi şi voru dispută re- 

sultatele ei între dânșii. Erâ usanţiă de a se votă, tas- 

sele doganali pentru tâtă durata domnirii unui rege, cam- 

mera, de giosu le votâ numai pentru unu amnu. Carolu, în- 

tezritatu, desolvă adunanţia. Parlamentulu din 1626 merse 

mai departe: puse în accusare pre Buckimeham. Deci, uă 

nudui dessolvare. Buckimghâm, cu speranțiă de aşi 

face popularitate, determină pre Carolu 1 de a intră în 

luptă cu Francia, după ce se stricasse cu Ispania și cu 

Austria, şi condusse însuși uă flotă în agiutoriulu pro- 

„testanţiloru la Rochelle. Acestă espediţiune .esși râu din 

causa, incapacității generariului (1627). 

-Carolu convocâ allu treilea parlamentu. Dar, înfrâuge- 

rea lui Buekiugham încoragiâ cammera communilor. Mai 

ântâiu ea obligă pre regele de a sancţionă billulu dre- 

pturiloru aţiumii, apoi i adressâ, dâue remustrâri, una, 

contra stringerii ilegali a impositeloru, alta, contra lui 

Buckiungham, calificândulu de intepringătoriulu miseriei 

- publice. Regele prorogă parlamentulu; dar, unu fanaticu, 

lonnu Felton, assasină pre ducele de Buckiungham 

(1648).. Carolu, perdându într'unu modu atâtu de neas- 

teptatu pre favoritulu seu, luă, de ministri pre archie- 

piscopulu Laud, şi pre sir Thoma Wentwoth care agiun- 

se îndată comite de Strafford. Acesta, eră unulu 

din capii opposiţiuuii în parlamentu şi autoriulu.billului 

drepturiloru, a doua Carta Magnă, care, devoratu de 

ambiţiune, deveni sperjuru, spre a jucâ în Anglia rolulu 

Jui Richlieu. Regele pronunţiă pentru a treia 6ră des- 

-soluţiunea Cameriloru, şi se decise de a gubernă foră 

parlamentu. | | 

Dar neavându bani, ellu nu putes se ia parte la eve-
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nimentile europeene; ceea, ce j deconsideră gubernulu 
chiaru în ochii supusșiloru sei; discordiele turburau cur- tea; mulctele celle mari, cu cari Și resbună, assupra op- ponințiloru, i procurau bani, şi Laud - maltrattă cu as- prime pre: dessidinţi. Totu în acea epochă, emigraţiu- 

nile în America, crescură forte. Mii de mei și delăssau 
patria din causa, acestui guvernu odiosu , și. se dusseră se fundede colonie. Statele-Unite resăriră din persecuţiuni. 
Guvernulu; speriatu, le interdisse. Anglia şi manifestă ne- mulțiămireazsea, cu occasiunea processului lui Hampden, 
care făcusse, cu occasiunea, strîngerii tasseloru Shipmoney, 
uă resistințiă legale şi plină demnitate (1637). Scoţia, atta- cată de Laud în doctrinile ei persbiteriane, protestă prin rescullarea, de la Edimburgu (1637), şi formă, apoi ass0- ciațiunea politică, și religi6să a covenantului (1638), Awma- ta, condussă de Sfrafford contra Scoţianiloru; refusă de a se bate (1640). 

| Regele, după ce a gubernatu unu-spredece anni 'fâră camere, se recunâsce învins, şi le convâcă. Ellu în- timpină acelleaşi cerintie din parte-le, și le dessâlve de nuou. Dar îndată revine și convâcă allu cincilea parla- mentu, care este atâtu de faimosu sub numele de par- lamentulu cellu hwmgu (1640). Acestu parlamentu luă în. mâna sea strîngerea şi administrarea impositeloru, auto- . ritatea judiciară, şi in fine. tâte drepturile puterii esse- cutive ; apoi desființiă, tribunalile estepționali, prochiemă periodicitaţea, permaninţia, sea şi aruncă, uă accusațiune capitale assupra comitelui Strafford, care, pentru elocinția și mărimea suffletului ce arătă atunci, ar fi meritatu ce-va indulgințiă : peri pre esșafodu (1641). « Acâstă . adunare faimâsă are, cu tâte greşelile şi nefericirile ce a cau- satu, merite şi drepturi mari la, recunoscința totoru a- cellora cari se buciiră, în ver ce patrie a lumii, de bi: ne-facerila guvernului constituționale (lord Macaulay).»
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Parlamentulu, încoragiatu de acâstă victoriă sângerâsă 

assupra autoritâții regali, împută regelui insurecțiunea, 
Irlandesiloru, cari ommorîsseră patru-deci de mii de pro- 
testanti, apoi susțină pre Scoţiani, şi votă, billulu prin 
care luă commandulu armatei. Carolu, după ce. s'a în- 
cercatu în deșeriu de a arestă pre capii opposiţiunii » 

vedându atitudinea poporului, esse din Londra, spre a 
începe resbellulu civile (1643). 

-  Parlamentulu avei în partea sea capitala, cetăţile celle 
mari, porturile, flota. Regele ave cea mai mare parte 

din nobilime, mai deprinssă cu armele de câtu truppele 
parlamentarie. In comitatele de mâgiă-n6pte și de ap- 

pusu dominau regalistii sau căllarii ; parlamentarii sau . 
capetele vthumde, în celle de resăritu, din centru şi de 
mâdiă-di spre resăritu, cari erau mai poporate, mai 

avute, şi cari, fiându unele I6ngă altele, formau unu 

muru în giurulu Londrei. | 

Mai ântâiu regele fă învingătoriu. De la Nottingham, 

unde şi înarborasse stindardulu :seu, merse assupra Lon- 

drei. Parlamentarii fură bâtuţi la Edge-Hill şi la Wor- 

cester (1642). Nedeteiminarea regelui făcă ca aceste 

successe se fiă. nefolositârie. Parlamentulu și duplicâ e- 

nergia sea. Hampden făcă unu regimentu. Olivier Crom- 

vell, care începe atunci. se se facă cunoscutu, formă es- 

cadrâne de frunte în comitatele de resăritu. cu fii arren- 

datoriloru și dintre proprietarii cei mici; ei oppuneau 

sentimenteloru de onâre, c6 animau pre căllari, entu- 

siasmulu loru religiosu. Parlamentarii fură victorioși la 

Newbury. Acâstă victuriă determină parlamentulu de a 
se uni cu Scoţianii ; unu covenantu solemnale fb juratu 

de ambele popâră. Regele, vedându acâsta, trattă, cu 

highlanderii, și chiămâ, truppele sâle din Irlandia (1643). 

Parlamentulu erâ numai uă coalițiune de partite oppuste 

prin ideile loru, şi cari erau unite numai prin spiritulu
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de resistinţiă contra regelui. Presbiterianii, cari desfiin- 
țiau ierarchia în Biserică, voiau s'o conserve în Statu : 
independinții respingeau și una și alta, suveranitatea po- 
litică a regelui, cași ver ce supremația religi6să. În giu- 
rulu loru se grupau sectele puritane , nivelatorii, ana- 
baptistii, milenarii. Acestu partitu erâ cellu mai tare; 
în fruntea sea se puseră 6meni fârte abili : Ludow. Has- 
lerig, şi Olivier Cromwel, acestu' geniu estraordinariu, 
amimestecatu cu inspirațiuni mistice şi cu trivialitate, po- . 
sitivu, ambiţiosu , și care aves, degiă multă autoritate. 
Carolu încercasse, dar nu putusse se şi formede la Ox- 
ford unu parlamentu, ca se lu oppuiă. cellui de la Wi- 
the-Hall. Curtea erâ desbinată de intrigi. 

Cromwell repurtâ (1644) marea victoriă de la Mars- 
tonu-Moor cu escadrânele sâle supranumite câste de Jeru, 
Dar la mâdiă-gi, Essex şi Walter, generali presbiteriani, 
sufferiau învingeri, preste învingeri: In Scoţia, vallintele 

„comite de Montrose rescullă higlanderii și repurtă d6ue 
victorie pentru regele. Vă n6ă victoriă a lui Cromwel, - 
la Newbury, salvă revoluțiunea. De atunci, independinții 
făcându-se mai audaci, luară în mânile loru conducerea 
resbellului prin celebrulu bilu de renuntiatiune. Essex, 
generariulu presbiterianiloru, fă înlocatu cu Fairfax de- * votata lui Cromwell. Resbellulu fă condussu cu uă vig6- 
re irresistibile. Ultima armată a regelui, fă înfrântă la 
Naseby (1645). Montrose e bătutu de convenantarii sco- țiani, Principele Robertu cesse Bristolulu fără luptă, In fine, regele, desperatu și desgustatu, se dusse în castra- mentulu Scoţianiloru , cari lu trattară ca prinsu . și lu dederă parlamentului pentru: patru cente de mii de livre 
sterling (1647). 

Atunci revoluționarii se debinară, Parlamentulu, unde predominau presbiterianii, reieptâ cererile armatei, unde predominâu independinţii. Regele fă disputatu de cel-



„le d6ue partite, şi armata lu fură; dar ellu ucăpă în în- 

„sula Wight, însă gubernatoriulu acestei ifisule erâ uă crea- 

tură a lui Cromwell. Totuşi, la audulu fugei lui, căllarii 

din partea de mâdiă-nâpte luară armele. Cromwel! se 

dusse de i bătă la. Preston, şi pentru că în lipsa sea, 

parlamentulu .avusse pretensiunea de a negoţiâ cu regele, 

vine răpede, redică pre Carolu din insula Wight, şi curăță 

parlamentulu. Toţi presbiterianii fură daţi afară, şi a- 

dunarea fă redussă la optu-deci de membri. 

Independinţii, după-ce luară t6tă puterea, trasseră pre 

regele înaintea unei înalte curţi de justiţiă, căria ellu 

xefusâ de a i recunâsce acestu dreptu, însă care lu con-: 

demnă la mârte. Ellu fă essecutatu la Whitee-Hall (9 

febr. 1749). 

REPUBLICA ANGLA, SAU DDIOTAURA LUI CROMWELI: 

Independinţii prochiemasseră republica, Dar Scoţia 

protestâ. Ea și amminti acumu că Stuarții erau de viță 

scoțiană; şi sentimentulu naţionale se desteptă la au- 

direa, suppliciului lui Carolu. Carolu ÎI, fiiulu cellu mare 

allu regelui decapitatu, fă prochiămatu cu condițiune de 

a recunâsce Cpvenantulu. Carolu, care fugise la. Haga, 

în Ollanda, refusă de a acceptă cu condiţiunile ce i pu- 

neav, şi, desgustatu de presbiterianii Scoției, 'se dusse 

în Francia, unde erâ mamăsea, Enrietta,, ca se trecă 

apoi în Irlandia şi se se puiă în fruntea regalistiloru. 

Dacă, pretendintele s'ar fi pututu împreună cu rebelii, 

dominaţiunea anglă şi appăsarea protestante în Irlandia, 

erâ se fi în mare -periclu. Parlamentulu denumi pre 

Cromwell lordu locoteninte allu Irlandiei. Ellu se învoi 

se puredă numai după ce i se dede uă armată formi- 

dabile şi bine provedută de tâte. In acestă ârră nefericită 

se commiseră atunci fapte orribili.



„Locuitorii, soldaţii, toți câţi purtară armele contra 
Angliloru fură trecuţi prin ascuţitulu săbiei. Se uccisseră | și femei. Cromwell, după aceste successe de gloriă, dar 
care erâ maculată de sânge, fă chiămatu în Anglia, unde 
Scoţianii, cu cari se împâcasse Carolu II, făceau pro- 
gresse mari. Regalistii din Irlandia fusesseră învinşi mai 
“înainte de a agiunge între ei Carolu II, şi acâșta lu a făcutu a se întârce spre Scoţiani. Insă mai înainte de a jură pre condiţiunile cu cari ei i offeriau corâna, ellu 
“încercă de a o recoprinde cu armele, servinduse de val- 
linţia comitelui de Montrose; însă, acesta fiându învinsu 

. de presbiteriani, Carolu se făcă că desaprobă fapta lui, 
„consimţi. fără reservă, la tote, jură de a nu permite es- sercițiulu liberu allu religiunii catolice în nici unulu din 
Statele sfle, și purcesse din Ollanda ca se se urce pre 
tronulu ce i se oftferiă, A 

„ Independinţii, vedendu acesta, se temură, şi Cromwell 
veni răpede. Lupta se făcă apprâpe de Dunbar. La în- ceputu, independinţiie fură înfrânți ; Cromwell restabili bătălia, şi bătăi pre Scoţiani cu totulu. Edimburgulu i 
deschise porţile (1650). 

Acestă învingere fă pentru Carolu II mai avantagiâsă de câtu uă victoriă. Rigiditatea presbiterianiloru se muiă, și ellu se făcă: mai circonspectu. Pintwuă politică abile, dar puginu onorabile, strinse in giurulu seu ambele par- tite: a presbiterianiloru, pentru că credeâ în sinceritata, lui, și a regalistiloru, pentru că nu credeă de locu ceea 
ce diceă şi jură. Eilu fă încoronatu cu solemitatea (1651). Devenindu domnu allu Scoției, voi se ducă resbellulu departe în interioriula Angliei, spre a chiămă. sub stin- dardele s6le numeroșii părtinitori ce credeâ că are. Inşelâ pre- Cromwell, și merse răpede assupra Londrei. Dar pr6 puţini regalisti respunseră la appelulu lui; Cromwell veni cu multă turbare şi armata regale fă împrăs tiată.
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Carolu IL scăpâ ca prin miraclu de-a nu fi prinsu. Sco- 
ţia şi Irlandia erau doinolite acum. 

Așa, rovoluțiunea triumfâ în. întru. Noulu guvernu, 
apucându bine în mâna sea adeveratele interesse alle 

țexrii, dechiărâ resbellu Olandei. Actulu de navigațiune 
fa unu attacu îndreptatu contra Provincieloru-umite. A- 
cestu actu. celebru interdiceă intrarea, în porturile angle 
ver câruia vasu încărcătu cu merci ce n'ar fi unu pro- 
dussu allu locului, sau allu lucrârii naţional: din țârra 

2 câria flamură o purtă vasulu, și nici una. din acelle 
merci se nu fii importată ci numai pre nâvi angle. A- 

cestei legi, ce a fostu în vigâre pînă la 1850, este d6- 

târiă Anglia, fortuna ei navale; dar ea ruină cu totulu 
pre Ollandesi, cari singuri aveau nionopolu, commerciulu 
de transportu. Acâsta, și tassa pussă assupra pescuitu- 

lui ce făceau Ollandessii pre câstele britanice, înterri- 
tară pre Ollandesi, şi ei se înarmară spre a şi protege 

commerciulu. Dar fotele ollandese fură nefericite, cu 

totu geniulu lui Tromp' și allu lui Ruyter. Admiralele 

anglu, Blake, fi demnu adversaru de acestoru marinari 

illustri. Insă, la. 1654, celle d6ue republice, temânduse 
de influinţia casei de Orange, care se unisse prin ma- 

trimoniu cu a Stuarţiloru, încheiară pace. 
Acestea fură ultimile victorie repurtate suptu auspi- 

ciele republicei: Cromwell se numisse protectoru, după 

_ce dessolvasse parlamentulu. | 
Ellu continuă în Irlandia opera, parlâmentului. După 

câte-va lupte energice contra capiloru rebelli, tâtă Ir- 

landia fă suppussă, Atrocitâţile și injustiţia virigătoriloru 

fă în culme; mulţime fură dusși în America, mulți fură 

masacrați, şi numai cei cari nu âveau mai nimicu nu 

fură depredaţi. Mulţime.de coloni, Angli și Scoţiani , 
se stabiliră aci. Anglia espiă âncă aceste violințe prin 

situaţiunea tristă a, Irlandiei de dâue secle în cuă.
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_ Câtu pentru Scoţia, Monk erâ aci essecutoriulu ordini- 
- loru înalte alle parlamentului și alle lui Cromwell; dar ea 

nu fă atâtu de crudu trattată : conservă legile, credinţele 
şi chiaru essistința naționale; că-ci parlamentulu fă res- 
turnatu în momentulu cându erâ se decrete uniunea am- 
beloru popâră alle Marei Britaniei. Cromwell delăssâ 
acestu proiectu. | ! 

Parlamentulu şi preparasse căderea decimânduse de 
sine însuși; ellu nu mai representă națiunea, ci unu pai- 
titu. Malcontenţii, și acumu erau mai toți, doriau unu 
guvermnu tare. Omulu care scapasse libertatea prin vic- - 
toriele s6le contra regalistiloru, şi ordinea. sociale com- 
bătându pre nivelatori, erâ Oliber Cromwell. Armaţa i 
eră devotată, poporulu încântatu de pietatea lui. Parla- 
mentulu erâ se dea unu votu de prorogare: Cromwell 
vine la adunanţă; aruncânduși acumu masca, strigă : «Voi 
nu sunteți.unu parlamentu ; D-deu nu ve mai vreâ» Şi, 
fiendu că unii murmurau, se îndreptâ pre rându spre fiă- 
care din deputați: «Tu, dice, esti unu desfrenatu ; tu, 
unu adulteru; tu, unu beţivu; periţi de aici, periţi toţi!» 
Și la fiă-care apostrofă, băteâ din picioru. Acâsta erâ 
semnalulu, învoitu; soldații intră, dau giosu pre repre- 
sintați din locurile loru și i îmbrâncescu aftară. (30 A- 
prilie 1653). Cromwell aveă autoritatea de suveranu; eră 
rege, deşi nu purtâ numele. 

Dar usulu ce făcă de acâstă putere fă numâi pentru binele 
şi mărirea țerrei s6le. După uă gumetate de seclu, de cându 
Anglia n'aveâ mai multă greutate în politica, europeană de 
câtu Veneţia or Sassonia, deveni, de uă dată, uă putere de 
temutu. Cromwell trattâ pre picioru de egalitate cu toţi su- 
veranii Europei și vedi amiciţia sea mendicată de Ispania 
și invocată de Francia: acâsta se federâ cu ea. Ellu reluă 
rolulu -Elisabettei, delăssatu de necapacitatea "Stuarţi- 
loru, acella de apperătoriu allu protestanţiloru în tâte



țerrile. «Totuşi guvernulu acesta, atâtu de activu fără 

temeritaţe, atâtu de abile de a adulă passiunile naţionali 

fără a se asservi loru, care, in affară, ridică susu Statulu 

fără a lu compromite, şi în întru mânţineâ ordinea cu 

soldaţii revoluțiunii, deși eră ascultatu, temutu, admi- 

ratu, dar nu prindeâ rădăcină. În culmea măririi s6le, 

Cromwell erâ, în mintea totoru, unu domnu ivresistibi- 

le, însă provisoriu, foră rivale, dar fâră viitoriu. Țârra 

eră indiferinte la conspiraţiunile urdite contra vieții lui, 

precumu. şi la rescullârile regaliste sau republicane. Dar 

nu crede nici în legitimitatea, nici în durata acestui gu- 

vernu pururea vingătoru.»- Elu muri în 3 -Septembre 

1658, în etate de cinci-deci şi cinci de anni. 

Fiiu-seu, Ricardu, i successe; dar acesta maveă nici 

forţa nici applecarea de a guvernâ. Partitele, cari âncă srb- 

sisteau, fâră se renunțe nici la speranța nici la acțiu- 

mea loru, redicară capulu. Ricardu abdică după câte-va, 

Jani. Parlamentulu și armata, și disputară puterea. Crom- 

well lăssasse generali buni, insă nici unu successoriu. 

„ Toţi eraă buni pentru unu rolu secondariu, dar incapaci 

pentru primulu rangu. Cellu mai abile dintre toți, fi a- 

cella care termină confiictulu acesta de ambiţiuni su- 

balterne, împuindu totoru superioritatea nascerii, căci a. 

talentului murisse cu protectoriulu. George Monk, bunu 

generale şi administratoru, şi propuse dea restabili mo- 

narchia. Ellu se purtă.cu multă duplicitate și înșellă 

tâtă lumea: purtare abile, însă nici de cumu onorabile. 

Incepi cu cassarea parlamentului: ce se reconstituisse 

după mârtea lui Cronxell, şi înlocâ acestă representa- 

țiune cu uă adunanță de 6meni nuoi, neesperimentaţi, 

prin urmare, docili voinţei lui, Avglia erâ nedeterminată, 

sciindu că uă republică sinceră nu e possibile, şi Decu- 

tedându âncă se i stârgă numele. Erâ uă crisă din a- 

celle în “care successulu este assecuratu cellui cu mai
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multă paţienţă. Republicanii, îngrigiați de viitoriu, ve- 
diadu pre capii loru persecutați, puserâ mâna pre arme: 
fură îndată împrăstiaţi; atâtu de multu resbellulu civile 
devenisse de nesufteritu! 'TOtă lumea se speriă, și Ca- 
rolu II fă chiămatu a occupâ tronulu fâră nici uă con- 
dițiune (1660). Faptă imprudinte, ce suspendă termina- 
rea revoluţiunii, pentru că nici una din cestiunile sule- 
vate de ea nu se deslegasse, ceea ce va face, preste 
d6ue-deci și optu de anni, neapperată uă a dâua revo- 
luțiune pentru stabilirea libertâţii constituționali. Câtu 
despre Monk, ellu fă bine recompensatu ; ambiţiunea 
sea nu merge mai departe. Stuarţii erau dară res- 
tauraţi. | 

LĂVII 

LUDOVICU XII ȘI RICHELIEU. 
Pre cându în Anglia autoritatea regale sufferiă col- 

puri de morte, în Francia, se mânţineă totu la înălțimea 
de mai înainte, ba âncă agiunse, graţiă geniului lui Ri- 
chelieu, cu totulu absolută. Dar ministeriulu cardinalu- 
lui fă precedatu de patru-spre-dece anni plini de tur- 
burâri și de resbelle civili, ce erau se pună în periclu 
opera lui Enrichu IV. Successoriulu acestui principe, fiiu- 
seu Ludovicu XIII, erâ numai de nue anni. Din causa 
minoritâţii lui, reginția se dede mamei s6le, Mariei de 
Medici. Veduva lui Enrichu IV erâ incapabile, avându 
pugină inimă și minte marginită, de a continuă în afia- 
ră opera începută de acestu mare rege; în întru, depăr- 
tă din ministeriu pre integrulu Sully Și și puse tâtă în-
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crederea întrunu aventuratu florentinu, Concini, care 
dispune după placu de tesaurulu publicu; în câţi-va anni 
strinse uă avere de optu milliuni. 

Enrichu IVţinusse pre cei mari în frâu şi i suppusesse 
prin energia și abilitatea sea. Fllu, spre a i put domi- 
nă, se redicasse mai presusu de partite. Murindu ellu, 
elle se aretară de nou cu interesele și passiunile loru. 
Protestantii erau şi ei îngrigiați după disgraţierea lui 
Sully; dar, deşi luară mesuri de appărare, remaseră to- 
tuși în pace, şi nu se uniră cu capii aristocrației malcon- 
tente, Cond6 și alţii, se apuce armele contra curții. 
Acestia publicară unu manifestu prin care cereau ușiu- ” 
rarea miserieloru poporului. Acestă rescullare, fOră scopu 
și fOră motivu, erâ provocată de debilitatea guvernului. 
Concini serviă de pretestu. Ei se impăcară îndată ce li 
se cumperâ adesiunea loru. Dela, trei milliuni, pensiunile 
se urcară la şesse. Economiele strînse și lăssate de En- 
richu IV, fură împărţite. 

Cei mari, spre a da altă colâre rebelliunii loru și. 
spre ași ascunde cupiditatea , cerură convocarea State- 
loru generali. Adunarea se întruni (27 Maiu 1614). De- 
putaţii classei a treia se distinsseră prin intelliginția, 
necessitâțiloru ţearii, şi vorbiră cu elocinţă. Ei cerură 
summă de reforme salutarie şi le susţinură cu multă 
logică, demonstrându şi rellele ce aru decurge dacă 
nu S'aru face. Dar nobilitatea, se purtă cu uă super- 
biă plină de nesocotință; cerți triste avură locu între 
aceste doue ordini, şi guvernulu închise şedinţele sub 
unu motivu ridiculu. Totuși deputaţii aveau mai multu in- 
stinctulu de câtu sentimentulu missiunii loru. Nimeni nu 
protestâ, 

Acestea fură ultimele state generali pînă la 1789. 
Principele de Cond6 profitasse bine de prima revoltă 

ca se nu mai încerce alta. Ellu puti stârce suraze mari 
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.- pentru sine şi pentru amicii sei. TOtă curtea eră în giu- 
rulu seu; pără pentru unu momentu că este adevâra- 

tulu rege allu Franciei. Concini, vedenduse luatu în pi- 

ci6re şi apoi consiliatu de Richelieu, care erâ atunci e- 

piscopulu Luconului şi confessoriulu reginei, avă în fine 
coragiulu de a închide pre Cond€ la Bastillia. Acâstă 
mesură provocâ rescullarea nobililoru; ellu le oppuse 
trei armate; dar regele trecă în partea maicotenţiloru, 

şi conspirâ cu favoritulu seu Aibertu de Luynes, con- 

tra, favoritului mamei s6le. 

Acesta, fiiu de aventuriariu, represintă regelui că eră 

“în etatea de a guvernă, şi că este ruşine se se mai las- 
se a fi purtatu ca unu copillu. Ludovicu dede ordine de 

a arestă pre Concini, și căpitanulu gardei lu uccise cu 
pistolulu. Femeea lui, Galigai, accusată ca necurată, fi 
arsă de viuă ; însă puterea, ei assupra reginei proveniă 

numai din superioritatea inteiliginției ei. 

Ludovicu XIII: credeă că numai este sub tutellă; dar 
de Luynes luâ ioculu lui Concini. Maria de Medici în- 
cercâ de a lu resturnă cu agiutorulu nobililoru pre cari 

1 combătei înainte, şi se cregă ferice, după dude lupte 
neinsemnătârie, că pută se obţină gubernulu de Angers. 

Protestanții nu luasseră parte la aceste revolte, dar 
ei tindeau a formă în locurile baltâse de la Aunis uă 
Ollandă francese, care se aibă dreptu Amsterdamu 

cetatea Rochelle. Celle 806 bisevice alle loru formau 
16 provincie. Dederă lui Rohan commandulu supremu. 

De Luynes, încongiurâ cetatea Montauban ; dar nu put 

face nimicu și muri. Regele pută allungă în annulu 
următoriu pre Soubise din insula Ren6. Trattatulu de 

Montpellier, confirmându edictulu de: la Nantes, le dede 
cetâţi de securitate, Rochelle şi Montauban; dar nu mai 
avură voiă, de a ţin€ întruniri politice fâră autorisarea 
regelui (1629).
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Maria de Medici şi recăpătasse vechia ei infiuințiă ; 
întrodusse în ministeriu pre consiliariulu seu, Riche- 
lieu care, după insistințele ei, agiunsesse cardinale. In- 
dată ce intrâ în consiliu, eclipsi pre toţi collegii sei. 
Voinţia sea nu mai cunosceă margini, precumu spiritulu 
seu nu aveâ limite. Richelieu și propuse trei Scopuri : 
în întru, de a umili nobilitatea cea mare şi a impune 
totoru voinţia, regelui ca. lege; apoi, a reduce pre pro- 
testanți la uă simplă communiune religi6să de altă cre- 
dințiă ; în affară, de a resturnă preponderanţia casei de 
Austria. Acâsta dori se realisede ellu în gloriosulu seu 
ministeriu. Richelieu erâ setosu de putere, dar făcu mari 
lucruri; luâ îndată assupra regelui uă ascendiaţiă es- 
traordinariă. Ludovicu XIII aveă destullă iteligință 
spre a pricepe politica cea mai inaltă , destullă virtute 
de a i plăc€ ce e bine; însă prâ lenosu spre a, lu rea- 
lisâ. Lăssâ mâna liberă lui Richelieu și lu susțină 18 anni 
în contra, curtenitoriloru. 

Incepă reu. Credeă că de uă dată se essecute tote 
planurile s6le, precumu încercasse şi Ludovicu XI, şi se 
vedă nevoitu de aşi schimbă, planulu, ca se i attace a- 
poi pre rându. Attacasse şi sfărîmasse flota protestan- 
tă ; dar cardinalulu se vede împiedecatu în successele 
lui de uă conspiraţiune de assassinatu contra sea, şi 
pâte de destronarea regelui. Richelieu face pace cu u- 
gonoții şi subscrie trattatulu de la Mongon (1626) cu 
Ispania, spre a nu lăssă nici unu agiutoru intrigeloru , 
apoi arestâdă și condâmnă la mârte pre comitele de 
Chalais. Cu acesta da, celloru mari uă lecţiune terribile. 
Le mai dede. şi alta: doi nobili, de cea mai înaltă nas- 
cere, fură trămisși la eşafodu pentru înfrângerea edictu- 
lui contra duellului, «Este nedreptu, diceâ Richelieu re- 
gelui, de a da essemplu numai pedepsindu pre cei mici, 
cari sunt ca nisce. arburi ce nu facu umbră; și pre-
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cumu se recompensă cei mari cându facu bine, pre ei 
mai allessu caută se i ţinemu in frâu.» Dar, dacă car- 
dinalulu ave dreptu de a pedepsi pre culpabili, este 

de regretatu însă că a fostu pre aspru, cu atâtu mai multu 
că une-ori a datu justiției, ca altă dată Ludovicu XI, ap- 
parinţa resbunârii, şi că a făcutu din eşafodu unu instru- 
mentu de guvernare. 

Recuperânduşi prin aceste mesuri Jibertatea sea de 
lucrare, Richelieu se întârse în contra Rochellei. Carolu 1 
nu puteă lăssâ, se cagă acâstă cetate, foră a intreprinde 
ceva spre appărarea ei. Atunci Buckingham veni cu uă, 
flotă. Dar Anglii sunt respinşi, cetatea fi înpressurată, 
şi communicațiunea cu marea tăiată. Apoi, prin vigilan- 
ţia şi fermitatea sea, combate rcua voințiă a generali- 
loru și a celloru mari. Appărarea cetâţii erâ eroică, în- 
să fă constrînsă de a capitulă : din 30000 de locuitori, 

vemâneau 5000. 

Ducele de Rohan, care susţines lupta cu multă greutate 
în Languedoc, contra unoru puteri superidrie , depuse 

armele. Pacea. de. Alais cu edietulu de graţia. lăssâ, pro- 
testanțiloru garanţiele civili şi libertatea religi6să, ce le 
acordasse edictulu de Nantes; dar. cetâţile. forteficate 

fură derimate : incetară de a mai formă unu Statu în 
Statu (1629). 

Unitatea politică a Franciei erâ restabilită şi urmele 

resbellului religiosu sterse. Cei mari deveniră mai ne- 

plecaţi si căntau a perde pre Richelieu. Maria de Me- 
dici se miră vediîndu că fostulu seu confessionariu e unu 

omu de Statu seriosu, ră nu unu instrumentu servile. 
Fa erâ apprâpe de a smulge regelui infirmu unu decretu 

de essiliu contra, lui; dar, mergându se vedă pre regele, 
în câte-va re de vorbă cu dînsulu, ellu reluâ totă as- 

cendinția, assnpră'i. Maria de Medici, care recepeâ com- 

plimentele curții, fă îndată desabusată vedinduse isola-
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tă. Acâsta s'a numitu 1a Journte des Dupes, diua amă- 
gițiloru (1630). Intracea, gi fură victime acei cari se de- 
chiărasseră de partea reginei mame. Maria de Medici 
fă închissă întrunu castellu, de unde, scăpându, fugi 
la, Brusselu. Cei mari mai continuară de a conconspiră, 
şi luară armele cându se revoltă fratele regelui, Gaston, 
eredele tronului; dar, ei fiindu învinşi, ducele de Mont- 
morency fă decapitatu; mai urmară și alte essecuţiuui. 
Cu tâte acestea Richelieu avă se se lupte pină la fini- 
tulu vieței lui. Junele Cinq-Mars, pussu de ellu lângă 
regele, conspiră -se lu omâre. Insuși regele luâ parte la 
conjurațiune. Acea intrigă avi sârtea celloru-l-alte, sup- 
pliciele. 

Richelieu nu erâ bunu admivistratoriu de finanţe; nu se 
applică cu pacienţiă, nici nu eră economu; dar află unu re- 
mediu : creâ intendenții, magistrați revocabili pusși în 
provincie lângă guvernatori cu autoritate assupra justiţiei şi 
îinanțieloru, și acestia agiutară mai târdiu a se limpedi 
chaosulu ce învelluiâ organisaţiunea, finanţiară. 

Politica lui Richelieu fă mare în întru, dar în affară a, 
fostu âncă şi glori6să. Ellu interveni în Italia şi consrinse 
pre Ispanioli și pre ducele de Savoia, Victoru Amedeu, 
a cede Franciei, una cu Pignerolulu, trecerea liberă a 
Alpiloru (1631). 

La 1635, attacâ casa de Austria în peri6da francese 
a resbellului de trei-deci de anni. Richelieu condusse 
operaţiunile bellice cu atâtu succesu, în câtu la mârtea 
sea, 1 decembre 1642, în etate de cinci-deci şi şepte 
de anni, lăssâ, Statului mai multe provincie nude, apoi 
Catalonia și Portugalia revoltate contra Ispaniei, și pre 
Suedesi uniți cu armatele francesse la porţile Vienei. 

Acestu omu spăimântătoriu aveă gustulu literiloru şi 

allu arţiloru; mai multe stabilimente de învețământu se 

făcură. Respectă, pre scriptori fârte multu; dede pensi-
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uni poețiloru și Gmeniloru înveţăţi, și vedă născânduse 
seclulu literariu allu Franciei. 

Ludovicu XIII nu schimbă politica înaugurată și ur- 
mată de cardinalulu, şi chiămă în consiliu pre acella, 
care puteă s'o continue, I. Mazariu, amiculu și deposi- 
tariulu ideiloru marelui ministru, Ludovicu mai vieţui 
ş6sse luni (1643). 

- LĂIA 

RESBELLULU DE TREI DECI DE ANNI. — 
GUSTAVU ADOLFU; PACEA DE WEȘST- 

FALIA, 

Resbellullu de trei-deci-de-anni, ce deveni la finele lui 
europeanu, erâ la, începutu curatu germanu. Pacea de 
Augsburgu nu dedesse uă soluţiune definitivă cestiunii 
religi6se în Germania. Reservatulu ecclesiasticu eră vă 
sorginte de conflicte. Totu finitulu Seclului allu XVI fi 
plinu de lupte şi de străgăniri. Pre de uă parte, luie- 
ranismulu se despărți într'uă mulțime de secte cari în- 
țellegeau întraltu modu cestiunea. graţiei. Universitâţile 
de Iena, Vittembergu, Lipsia se escomunicau între sine, 
şi, în midiloculu acestei anarchie, unu suveranu timpurale, 
ducele Sastoniei, și arrogâ dreptulu de a redactă unu 
formulariu de credință și de a allungă sau de a închide 
pre cei cari se opppuneau. La 1580, reformaţii din Bran» 
deburgu subscrisseră uă formulă de concordiă cu care 
se uniră trei ellectori și unu mare numeru de principi 
și de cetâţi. Dar tâte celle l-alte State alle. Germaniei 
de mâdiă nâpte refusară de a o adoptă. Între aces- 
tea, desbinarea, între luterani și calvini erâ atâtu de
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mare, în câtu cei dântâiu lăssară pre catolici se despoiă | 
de elletoratulu seu pre archiepiscopulu Coloniei, Geb- 
bard de Truchsess, care trecusse la calvinismu (1583). . 
De cea l-altă pârte, catolicii se totu întindeau, mai al- 
lessu prin abilitatea insuițițiloru cari, făcânduși din Ba- 
varia. centrulu loru de lucrare în Germania, combateau 
în tâte pârțile pre protestanți. 

Spre a se oppune acestoru călcâri, protestanții sus= 
penseră  discordiele loru şi formară uă ligă cu multă, 
soliditate suptu numele de Uniunea evangelicii (1603). 
Boemia smulse, printruă insurecţiune înfricoșată, de la 
imperatoriulu Rudolfu Ii (1609) cârțile de maiestate ce: 
recunosceau într'acestă ţârră essistinţia, legale a confe- 

siunii de la 1555, şi o pune suptu vegbinţia unoru 

magistrați permaninţi, numiţi appărători. Casa de Aus- 
tia erâ flăcită de revoltele ce se produceau, nu numai 
în Statele s6le, ci chiaru în familia imperiale : Mathia, 

fratele imperatoriului, lu constrinse, pentru că se 

occupă de astrălogia cu Tycho-Brah6, de a i lăssă 
lui Ungaria, Austria și Moravia. Mathia deveni iope- 

ratoriu, la 1613, şi navă mai multă energiă. 
Successiunea ducateloru de Clăves, Berg și luliers 

(1609) erâ se puiă Europa în focii. Doi pretendenți protes- 

tanți se presintară ca eredi, ducele de Veuburgu și ellecto- 

riulu de Brandeburgu: Austria. puse aceste ducate suptu 

secestru. Protestanții dechierară că einu permitu una ca 

acâsta, şi Enrichu IV erâ paratu de a i susține cu ar- 
mele, cându peri ommoritu (1610). Neinţellegerea, se 
prelungi: “ducele de Neuburgu se făci eatolicu, cellu.de 

Brandeburgu calvinu. Ispaniolii și Ollandesii intrară în 

țErră şi o devastară. 
Dar de uă dată politica Austriei se scâmbă cu avve- 

nirea pre tronu a lui Ferdinandu II, unu principe pre 

„energicu care spulberă în aeru bisericele protestante din
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a 

Statele s6le. Atunci începi resbellulu de trei-deci de 
anni, care se împarte în patru peri6de: 

l-iu, Peri6da palatină, de la 1618 pînă la 1625; 
2-lea, Peri6da danesă, de la 1625 pînă la 1629; 

3-lea, Peri6da, svedesă, de la 1630 pînă la 1635; 
4-lea, Peri6da francesă, de la 1635 pînă la 1648. 

Lupta între aceste due religiuni fă preparată de mul- 
te cause și începu printruă cestiune religi6să, însă se 
termină cu uă, cestiune politică, scăderea casei de Aus- 
tria şi mărirea Franciei. 

Boemii, vădându privilegiele loru violate, se rescâllă 
suptu comitele d ; Thurn, aruncă pre ferestre, după ve- 

chia usanță a Boemiei, pre gubernatorii loru şi alles- 
seră de rege pre ellectoriulu palatinu, ginerele regelui 
Angliei. Dar Fredericu se dede la plăceri, pre cându Fer- 
dinaudu II, împressuratu în Vienna de Boemi şi Unguri, 
resiste şi scăpă; apoi se încoron6dă la Francfortu, şi, după 
învingerea Boemiloru la muntele Albu, și vârsă cu reu- 
tate foculu assupra loru. Trei-deci de mii de familie 
sunt allungate și ellectoriulu fuge în Ollanda (1621). 

Cei proscrisși formâdă uă armată suptu commandulu 
întrepidului comite Mansfeld, care ţine multu timpu în 
trâu pre generalulu bavaresu Tilly; dar dieta de la Ra- 
tisbonna sancținâdă idespoierea lui Fredericu V, trece 
Palatinatulu de susu cu demnitatea de eliectoriu la Mas- 
similianu allu Bavariei, şi adjudică Palatinatulu de giosu 
Ispaniei. 

Protestanţii ammenințiați învâcă pre regii de la m6- 
diă-n6pte, cari, în urma învingerii protestanţiloru ger- 
mani, sunt înşii espusși la colpurile Austriei. Cristianu 
IV, regele Daniei, intră mai ântâiu în luptă, (1625). Dar 
Austria esse totu victori6să, Cristianu este bătutu la 
Lutter (1626). Waldstein, care organisasse pentru im- 
peratoriulu uă armată de cinci-deci de mii de Gmeni,
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perfecţionându sistemulu lui Mansfeld, fără soldu Şi nu- 
mai din predâri, strimtoredă pre Mansfeld, și acesta, fu- 
ge; dar, neafflându agiutoriulu asteptatu dela. Bethlen Ga- 
brru, principele Transilvaniei, more la Zara (1626). Cu 
tâte că la Stralsund Waldstein fi respinsu, totuşi Cris- 
tianu, speriatu properâ, de a face pace la Lubeck (1629). 
Germania de mâgiă-n6pte, despoiată prin edictulu de res- 
Hitufiune, occupată de cei unu centu de mii de Gmeniai 
lui Waldstein, păreâ îngenunchiată sub puterea, impe- 
riale, câudu Richelieu, trămițendu emissari abili si bani 
în Germania şi în Suedia,- paralisă in dieta de la Ra- 
titbonna planurile lui Feridnndu și adduce pre Gustavu- 
Adolfu în Germania, după ce lu împăcasse cu Polonia. 

Acestu mare căpitanu, care se alarmă vedându că pu- 
terea austriacă pune picioru tare pre țermii Balticei, 
desbarcă în Pomerania (1530). Gustavu appări în Ger- 
mania ca, unu fulgeru de resbellu; inventâ uă nuă tac- 
tică cu care desconcertâ. pre adversarii sei. Ellu aveâ nu- 

mai ș6i-spre-gece mii de 6meni, şi patru cente de. mii de 
scudi ce i promiteă Francia pre fiă-care annu. Dar ar- 
mata, sea erâ bellicâsă, minunatu disciplinată. După co 
coprinde Pomerania, bătă pre Tilly la Lipsia (1931) și al- 
lungă apoi pre imperiali din Franconia, Suabia; i respinse 
de la Renulu de susu și din Palatinatu, pre cându ellec- 
toriulu Sassoniei făces, invasiune în Lusaqu şi în Boemia. 
Dup'aceea, intrâ în Bavaria, trecă cu puterea passulu de 
la Lechu, unde fă ommoritu Tilly. 

Atunci appără de nou Waldstein care, disgraţiatu de 
dieta Ratisbonnei, fă rechiematu de imperatoriulu în 

momentulu de periclu și i dede uă putere egale cu a 

sea. Waldstein se aruncă assupra Sassoniei, și constrînge 
pre Gustavu de a veni so appere. Cei doi adversari, cei 

mai mari generali ai acestui resbellu, assupra căroru t6tă, 
Europa și aţintasse ochii, se bătură la Nuremberg, șire-
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gele Suediei repurtâ atunci la Lutzen- ultima sea victo- 
riă, dar cadă mortu (1632). 

Causa Suediei și a, protestantismlui + nu peri cu Gus- 

„tavu-Adolfu. Nisce generali abili, elevii sei, i luară lo- 

culu în fruntea armateloru; 6ră în consilie, cancellariulu 
Oxenstiern. Affară de acestea, Ferdinandu, încoragiatu de 

discordiele dintre Suedesi şi protestanți, uccise pre Wald- 

stein a cârui ambiţiune i inspiră temeri (1634). Dar, în- 
tracestu annu, bătaia lui Bernardu de Sassu- Weimar, 

la Nordlingu, înstrăinându de Suedia pre toţi federaţii 
„ei din Germania, affară de langrafulu de EHesse-Cas- 

se], Richelieu credu că este timpulu de a intră în cam- 
pâniă cu armatele Franciei. 

Atunci începe peri6da francese (1635). Începutulu ei 
nu fă ferice. Ispaniolii trecură în Francia, și spaima se 

întinse pînă la Paris. Dar Richelieu împuse victoria ge- 

nerariloru sei. Francesii trecură Pireneii, și Catalonia cu 
Portugallia, se” rescullară contra Ispaniei. Bernardu de 
Sassu-Weimar, care se vindusse cu armata, sea lui Ri- 
chelieu, coprinde Alsagulu, şi murindu (1639) lassă Fran- 

ciei armata, și concista sea. D'Arcourt repârtă trei vic- 
torie în Piemonte. Între acestea, Banner și 'Tortenson 
batu de mai multe ori pre imperiali în Germania și am- 

menințiă de a petrunde în inima Austriei. În fine, Fran- 
cia, printr'uă seriă de victorie admirabili, preparâ fini- 
talu resbellului. Mai ântâiu, Gusbriant este vietoriosu la 

Wolfenbuttel şi ia Kempen (1641—1642); apoi, în urma 
morţii lui Richelieu, Cond6 triumfă la Roecroi (1643), la 
Friburgu (1644), la Nordlingu (1645), în fine la Lens 
(1648); acâstă ultimă victoriă determină, facerea pâcii 
de la Westfalia, 1648. Dar Ispania nu luâ parte, spe- 
rându se profite de turburârile Frondei din Francia. 

Încă din annulu 1641, negoţiaţiunile începusseră: 
elle fură trattate cu seriositate, în 1644, la Osnabruck,



603 

  

cu protestanții, la Munster, cu Francia. Cei mai renu- 
miți diplomaţi ai Europei veniră unii după alți de luară, 
parte la lucrârile congressului. În fine, după multe dis- 
cussiuni, se subscrisse pacea Westfaliei la 6 Augustu, 
la Osnabruck, și la 8 Septembre 1648, la Munster; a- 
câstă pace este unu capu de operă de abilitate, de sci- 
ințiă diplomatică, și care fă, în decursu de unu seclu şi 
giumătate, codicele naţiuniloru moderne. Celle dsue pu- 
teri ce contribuisseră la învingerea Austriei stipulară 
pentru sine beneficie mari. Imperiulu renuuţiă la tote 
pretensiunile s6le assupra celloru trei episcopate şi as- 
supra, Pignerolului. Mai cedeâ âncă Alsagulu şi alte op- 
pide Franciei. Independinţia Elveţiei şi a Ollandei fură 
formale recunoscute la Osnacruck, 

Înta”acellași timpu, Suedia deveni puterea primariă la, 
mâgiă-n6pte, şi se stabili în Germania de susu la îm- 
bucătura tuturoru rîuriloru celloru mari. Affară de Rugen 
și de cetatea Wismar, ea obţinii Pomerania citeriâră, ar- 
chiepiscopatulu de Verden, cu trei voturi în dietă. 

Dreptulu de a votâ fi recunoscutu și assecuratu prin- 
cipiloru și Stateloru Germaniei in tâte deliberârile assu- 
pra interesseloru imperiului, cu scăderea autorităţii im- 
periali : assemenea, li se recunoscă și dreptulu de a face 
federațiuni îutre sine sau chiaru cu puterile străine, nu- 
mai se nu fiă nici în contra imperatoriului, nici în contra 
tratatului Westfeliei; în fine, pacea de la Augsburgu eră 
confirmată, și ceea ce Austria cercasse se stingă, libertâţile 
religiose şi politice alle Germaniei, crescură și mai multu : 
protestaniii fură admisși în Camera imperiale și în con- 
siliulu aublicu. Așa, Germania căpetă libertatea consciin- 
ției, dar perdeâ Alsaculu şi erâ lipsită de unitatea, po- 
litică, adecă de putere. Ea remase uă confederaţiune de 
State cu tâte'tormele de gubernu, ceea ce o va, face se 
deviiă teatrulu intrigiloru-și câmpulu de bătăliă, allu Eu-
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ropei, ca Italia, şi totu pentru acelleași cause : desbinâ- 
rile şi anarchia. 

  

LXX 

FRONDA SIMAZARINU. — LUDOVICU XIV 
SI SECLULU SEU. 

La mrtea lui Ludovicu XIII, Francia fă de nou a- 
xuncată în mari nevoi. Ludovicu XIV erâ numai de cinci 
anni și parlamentulu dede reginția mamei sâle, Anna 
de Austria, contra, disposiţiuniloru repesatului rege. A- 

câsta lăssâ t6tă autoritatea în mâna lui Mazarin , unu 
Italianu abile, suplu şi mai multu opiniatru de câtu mare; 
ellu erâ disciplulu lui Richelieu și, ca străinu, nu pute 
să aibă in Francia altu interessu ci numai allu regelui; 
ea lu lăssă se i6e assupra ei unu imperiu abso utu. 

Mai ântâiu, seniorii cei mari făcură uă reacțiune în 
contra gubernului cellui aspru allu lui Richelieu şi brna 
regină, ca se i impace, le da totu ce voiau. Dar aces- 
tia devenindu nesufferiţi prin intrigele loru, regintea se 
întârse la politica lui Richelieu , şi numi pre Mazarin 
ministru primariu. Tesaurulu eră de totu scursu, şi par- 
lamentulu nu numai că nu voi se înregistrede due e- 
dicte pentru imposite, dar âncă ceră ca se i se recun6s- 
că nisce drepturi ca acellea din carta Magna: ellu se 
assemenă numai din nume cu parlamentulu anglu, și cre- 
des că va pute face ca acella, ui revoluţiune. 

Mazarin, incoragiatu de victoria de la, Lens, ce repur- 
tă atunci ducele d'Englien contra Austriaciloru „ arestă 
trei consiliari fârte popurali peutru opposițiunea ce fâ- 
ceau curții. Poporulu din Parisu se resculță și dâue cente
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de baricade se redicară, și membrii parlamentului , v&- 
dându că unu centu de mii de 6menii inarmaţi se a- 
gită, mergu la curte şi ceru liberarea, collegiloru loru ; 
ei fură, liberaţi. 
"Dar reginta, irritată de acâsta ca de unu actu de de- 

bilitate, fugi din Parisu şi parlamentulu şi arrogă, tâtă 
puterea legislativă. Pacea. cu Austria fiându încheiată, 
reginta începu resbellulu civile, şi dede commandulu 
lui Cond6. Fronda sau partitulu parlamentariu, care cres- 
cusse forte, și făcu uă 6ste. Suffletulu acestei mișcâri 
eră Paulu de Condi, coagiutoriulu apoi archiepiscopulu 
de Paris și mai târdiu cardinalulu de Retz, unu ambi- 
ţiosu și unu lăudărosu. După unu resbellu scurtu, ce me- 
rită, numele datu, de istoriă, și în care Parisianii fură 
mereu bătuţi, se făcă pace (1648). 

Dar Cond6, devenindu nesufteritu regintei şi lui Ma- 
zarinu, prin vorbe insolinți şi umilinţele ce le împunes, 
fă arestatu cu alţi capi ai facțiuni petits maâtres. T6tă. 
nobilimea, din provincie se rescullâ; Turenne, care luas- 

se parte cu cei revoltați, fă bătutu de armata, regale și: 
Mazarin triumfă, cându Paulu de Condi apprinse de nou: 
resbellulu Frondei. Mazarin scăpâ, fugindu la Colonia, şi 

din essiliulu seu totu continuă de a gubernă atâtu pre 
regina câtu şi Francia, Retz, în fine, fă făcutu cardinale 
Turenne, trecundu apoi în partea regelui, țină în fr6u pre 
Cond€ și lu constrinse de a fugi din Parisu, unde nu 

se puteâ ţin6 multu, pentru că și maculasse gloria prin 
masacrulu Mazariniloru , ceea, ce ellu tolerâ, dacă nu 

comandă însuși. După trei luni, Mazarin se inturnă mai 
tare de câtu totu d€-una şi cu uă pompă de suveranu. 
Fronda și dede suffletulu. Cond6 se dusse de intrâ în 

servițiulu Ispanioliloru cari se băteau în contra patriei 

s6le: Fronda fă îndată sfărimată, şi Ludovicu XIV im-
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puse parlamentului, înt”unu modu straniu, de a înregis- 

tră, în viitoriu edictele regali fără a mai deliberă. 
Acumu resbellulu în affară fă condussu cu energiă, 

Mazarinu se federâ, contra Ispaniei, cu Cromwell care 
decapitasse pre esșafodu pre ginerle lui Enrichu IV. 
Francesii repurtară dâue victorie în contra Ispanioniloru 
în Flandria. Între acestea, Mazarin negotiă, și aci se vedu 
meritele sâle. Cu tâte că nu pută pune pre tronulu Ger- 
maniei pre Ludovicu XIV, înse formă Liga Renului care 
paralisă puterea imperiale și puneâ; giumătate Germania 
suptu patronatulu Franciei. Încheiă, cu Ispania trattatulu 
de la Pirenei (1655), prin care i răpi mai multe ținu- 

turi. Infanta, Maria Theresia, se marită cu Ludo- 
vicu XIV, care renunţiâ formale la vor-ce dreptu assu- 
pra cor6nei Ispaniei, ceea ce nu lu rețină mai târdiu de 

a face .pretensiuni de ereditate. 
Administraţiunea lui Mazarin a fostu viţi6să, însă ellu 

a favorisatu literile şi arţile; dar a compromissu finan- 

ţele intr'atâtu, în câtu la mârtea sea tesaurulu publicu deto- 
riă 450 de milliuni, precându averea sea, propriă se urcă 

la giumetatea acestei summe. La mârtea sea, 1661, tro- 
nulu eră tare în întru, și Francia, prin trattatele de 
Westfalia şi de Pirenei, agiunse a fi prima putere în 
Europa. 

LUDOVICU XIV SI RESBELLELE LUI 

După mârtea lui Mazarin, Ludovicu XIV dechiără că 

vreâ se gubernede singuru, fâră ministru primariu, şi 

făcă, în totu decursulu vieței sâle, meseria de rege cu 
uă essactitudine de miratu. In instrucțiunile adressate fiiu- 
lui seu, i scriă: «Prin lucrare caută se domnimu, şi dom- 
nimu ca se lucrâmu: voindu una fâră alta, ar fi din 
parte-ne ingratitudine și temeritate către D-deu, injus-
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"tăţiă şi tiraniă către Gmeni. » Ellu avă mai allessu tactu 
mare spre a și allege ministri și genârali buni. 

Colbert fi însărcinatu, de Ja 1661 pînă la 1683, cu 
finanţele, agricultura, commerciulu, industria, şi marina, 
şi suptu dinsulu t6te aceste ramure alle activităţii na- 
ționali prosperară. Epocha ministeriului seu este cea, 
mai glori6să din domnia lui Ludovicu XIV, Ellu moderă 
ambițiunea marelui rege și întreținea puterile naţiunii. 
Debitulu publicu eră de patru cente cinci-deci de mili- 
uni, veniturile Statului spese înainte cu doi anni, şi în 
tesauru intră numai trei-deci şi due de miliuni, în locu 
de optu-deci şi patru, din imposite annuali. Ellu con- 
strinse pre contractanţii stringeriloru impositeloru, cari 
profitasseră de necessitâţije Statului, de a restitui ceea 
ce răpisseră împrumutându cu interesse pr mari ; res- 
cumperâ, rentele, redusse dârile urcându impositele in- 
directe, asternu în fiă-care annu statulu de prevedere, 

originea budgetului de astă-di etc. In fine, se întrodusse 

uă regulă atâtu de bună în câtu venitulu eră, în 1680, 

de unu centu ș€pte-spre-dece miliuni. Incoragiă multu 
industria priu subvenţiuni, prin tarife cu tasse mari 

assupra acelloraşi producţiuni ce se importau din stră- 
inetate. Acesta e sistemulu profectoru, regime avanta- 
giosu industriei născânde; dar nu sacrifică agricultura, 
cumu s'a dissu de mulți. Scuti de dâri familiele numerose, 
şi proibi de a se luă instrumentele de labâre și vitele 
agricultoriloru pentru acoperirea impositeloru ' Statului. 
Se creară manufacturi nude, pânurile, tapetele, tapisse- 

riele, setăriele francese erau căutate în tâtă lumea. Spre 
a facilită esportaţiunea , drepturile de dogană fînră 
suppresse în mai multe pârţi; se făcură şi se reparară 
câile; se săpă canalulu Langhedocului spre a uni Ocea- 

nulu cu Mediterrana. Se fundară patru companie de 
commerciu. Marina neguţiătorescă fă încoragiată prin
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premie. Marina militariă crescă forte. Colbert cumperă 
de la particulari mai multe insule în America, fundă uă 
coloniă la Cayenna (1664), şi luâ sub protecţiunea Fran- 
ciei pre corsarii Sântului-Domingo. 

Sorgințile Franciei crescură atâtu de multu, în câtu ea pu- 
tă ase mesurâ cu t6tă Europa. Louvois fă însărcinatu de a 
face preparative pentru conciste. Ellu organisâ armata, fun- 
dă sedle de artilleriă pentru cadeți, şi întări disciplina. Dar 

totu. Louvois, acestu organisatoriu emmininte , îndemnă 
din ambiţiune neîncetatu pre Ludovicu XIV de a face 
usu, ba âncă chiaru abusu de aceste puteri militarie înfrico- 

şiate și numer6se. 
Ludovicu XIV Juâ, de la începutu, uă attitudine su- 

perbă cu tote puterile ; ellu ceră de la papălu uă satis- 

facțiune mare pentru ambasadoriulu seu, apoi puni pre 
corsarii de la Algeru și Tunite, şi trămise 6000 de 6- 
meni imperatoriului contra Turciloru. Acestu agiutoru, ce 

dede inemiciloru 'Turciloru, păreă a fi gloriosu; dar cu 

acesta se delăssâ politica seculariă a Franciei. Ludovicu, 

renunțându acum la, amiciţia Turciloru, va renunță pres- 
te puginu și la a protestanţiloru. Atunci va, reappucâ 

rolulu lui Carolu-Cintu și allu lui Filippu II, adecă de 

capu inarmatu allu catolicismului, de monarchu abso- 
lutu pretindându preponderanța în Europa, și acâstă am- 
biţiune va face nefericixea Franciei, cumu a făcutu pre 

a Ispaniei. La wortea lui Filippu IV, pretinse, în virtu- 
tea dreptului de devoluțiune, ce eră în vigâre în Bra- 
bantu, de a ereditâ parte din errile-de-giosu. 

Ellu addusse pre Ollandesi a se federâ cu sine; An- 
glia, scursă de putere în resbellulu ce avusesse de cur- 

rîndu cu Ollandesii, fă nevoită a stă la uă parte. Ispa- 

nia remâindu singură , armatele francese coprinseră în 

trei luni t6te cetâţile Flandrei occidentali, şi în şpte- 
spre-dece dille, în puterea iernei, t6tă Frache-Comt6
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(1668). Atunci puterile maritime se alarmară. Ollanda , 
Anglia şi Suedia făcură tripla federațiune la Haga, şi 
Ludovicu XIV se vedă nevoitu de a subscrie pacea de 

-la Aixla Chapelle, care i lăssă celle d6ue-spre-dece ce- 
tâţi coprinse în Ţerrile-de-giosu (1668). , 

În cei patru anni de pace cari urmară, Ludovicu XIV 
preparâ uă tempestate înfricoşiată assupra Ollandei. Col- 
bert, care vreă se dea, sboru marinei francese, află mare 

ostaclu în marina Olandei, care aveâ 15000 de vasse 

commereiali din 25000 ce făceau commerciulu europeanu. 
Ellu dară cereă resbellu spre a scăpă commerciulu fran- 
cesu de concurinţia Ollandei, şi Ludovicu XIV aveâ uă 
ură neimpăcată, ca de unu rege despotu, assupra acel- 

loru neguțiători republicani cari provocasseră contra sea 

tripla federaţiune. 
Attrăgându pre Suedia şi pre Anglia în partea sea, 

ellu irrupse de uă dată (1672) în Ollanda cu 100000 de 
6meni commandaţi de Turenne şi de Cond6. Renulu fh 
trecutu, tâte cetâţile deschidu porţile, Francesii agiungu 

pînă la patru leghe de Amsterdam. Dar Ollandesii sca- 
pă prin lentitatea lucrâriloru lui Ludovicu XIV ; ei res- 
tOrnă și uccidu pre marele loru pensionariu, virtuosulu 

republicanu Ionnu de Witt, şi punu, în locu-i, ca statu- 

deru, pre Gullielmu de Nasau, principele de Orange, 
inemiculu cellu. mai neîmpăcatu allu Franciei, care 
servi bine patria, sea. Gullielmu dede drumulu apeloru 

mârii, înnâcă ţerra și constrînge, prin inundaţiune, pre 

invasori de a se retrage. 

Smintla.. planului marelui rege scâllă, tâtă Europa 

contra, lui : Ispania, Austria, Germania, Anglia, foră voia 

regelui ei, care erâ pensionatu de Ludovicu , se unescu 

cu Ollanda. Dar Cond€ şi Turenne sunt victorioși con- 

tra, Ollandesiloru şi Germaniloru cari petrunsesseră în 

Alsagu. Totu atunci fă bătută și flota ispaniolă l6ngă, A-
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gusta (Sicilia). Armatele francese avură superioritatea, 
şi în celle-l-alte lupte; în fine se fâcă pace la Nume- 

gen (1678). Ollanda și recuperă totu ce perdusse; însă 
Ispania mai fă uă dată victimă, perdându mai multe ţi- 

nuturi. Ludovicu constrinse Dania şi Brandeburgulu de 
a restitui totu ce coprinsesseră de la Suedia. Francia 

esșiă darâ glori6să și mărită dintiuă luptă contra tâtei 

Europei. 

Aşa, prima peri6dă a domnirii lui Ludovicu XIV, se 
termină cu profitu și cu gloriă. 

Pacea de la Nimegen este momentulu cellu mai în- 

altu allu acestei domnie. Ludovicu păreă atunci într'a- 

devâru că merită titlulu de Mare ce îi dede casa co- 
munei (h6tel de ville) din Paris. Dar puginu âncă, şi to- 
tulu se întunecâ. Colbert more (1683). Dura şi strinsa 
iufluinţiă a lui Louvois și a Dâmnei de Maintenon do- 
mină pre regele , care, după ce trămise missiunile în- 

călțate (dragonadele) ș pronunţiâ revocarea, edictului de 
la, Nantes (1685). Protestanţii sunt constrînşi or de a se 
converti, sau de a esşi din țârră. Copii loru sunt răpiți 
din sînulu familieloru şi crescuţi - în Biserica catolică. 

Protestanţii erau cei mai buni lucrători ai industriei, 
Dâue cente de mii emigrară din ţârră,, între cari erau 
n6ue mii de marinari, d6ue-spre-dece mii de soldați și 
ş6sse cente de officiari. Unu suburbiu allu Londrei se 
înpoporă cu lucrători francesi. Berlinulu şi totu Bran- 

" deburgulu recepură unu mare numevu din ei. Secretele 
industriei francese fură descoperite străiniloru , şi An- 
glia i face concurință. Refugiţii ducu cu ei în tote pâăr- 

ţile ura loru neîmpăcată contra lui Ludovicu XIV , ba 
âncă chiaru în Francia irrupse unu resbellu civile care 
țină pînă la 1703. 

Totu-de-uă-dată Ludovicu XIV face conciste în timpu 

de pace. Camerele de reuniune, de prin cetâţile coprinse
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i dederă ținuturile ce se ţineau de ultimele sâle con- 

ciste. Apoi ellu trattă pre ponteficele romanu cu cea 

mai mare arroganţiă în affacerea marcisului de Lavar- 
din, şi îndetoră pre dogele Genuei de a veni se se umi- 

lescă la curtea sea. Coaliţiunea europeană se f6rmâ de 
nou îndată la Augsburgu (1686), şi, după doi anni, ea 
află unu agiutoriu putinte cu resturnarea lui Iacobu II 
şi cu avenirea lui Gullielmu de Orange pre tronulu An- 
gliei (1688). Ludovicu XIV înțellesse bine că în Anglia, 
cădeă cu acâsta principiulu monarchiei assolute şi allu 

dreptului divinu. De aceea făcă uă recepțiune magnifică 
lui Iacobu II, lu agiutâ cu fruppe şi lu dusse pre vas- 

sele sâle în Irlandia. lacobu fi învinsu la bătălia de Ia 
Boyne, şi, puginu în urmă, flota francesă fă sfărîmată de 
cea anglă. In celle-l-alte pârţi însă, unde se bâteau, 
Francia erâ triumfătâriă. Luxemburg bătă pre federaţi 
la Fleurus (1620), apoi la Steinkirehe (1692, în fine la 
Neerwiden (2993). Catinat occupă Piemontele în urma 
unei victorie şi assecurâ possessiunea cellei mai mari 
pârţi printr'uă nudă victoriă, la Marsaille (1693). Pre 

mare, mulțime de corsari stricau commerciulu Angliei , 
Ispaniei și Ollandei. Dar Francia se ruină de totu în- 
tmacâstă luptă inegale. «Giumetate din ţârră, scriă Vau- 

ban, se ţine prin elemosina cellei-l-alte giumetâţi.» Af- 

fară de acestea, Carolu II erâ moribundu : urmă a se 

deschide successiunea, Ispaniei. Europa aveă necessitate 
de repaosu spre a se prepară pentru acestu mare eve- 
nimentu. Ludovicu XIV doriă pacea, dar o vreă în a- 
vantagiulu seu, şi caută se desbine pre inemici. Ducele 

Savoiei consimți a trattă : i se restituiră Statele sele cu 

Pignerolulu, şi fiia sea luă de bărbatu pre ducele de 

Burgundia, nepotulu lui Ludovicu XIV (1696). Defec- 

țiunea Savoiei determină pre federaţi a face pace. Du- 
pă nisce scurte negoțieri, pacea se subscrisse în congres-
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sulu de la Ryswick (1697). Ludovicu XIV recunoscii pre 
Gullielmu III, restitui imperiului ceea, ce i dedesseră ca- 
merele de reuniune, duceielui de Lotaringia i se dede 
6răşi possessiunea ducatului seu. Dar Francia ţină par- 
tea de appusu din Sântu-Domingo, şi Strasburgulu. 

Ramura de susu a, casei de Austria aveâ se se stin- 
să cu Carolu II. Trei puteri şi disputau ereditatea : 

Francia, Austria, şi Bavaria. Ludovicu XIV învocă drep- 
turile soqiei s6le, Maria Theresia, cea mai mare din fii 
lui Filippu IV; Leopoldu I luasse de sogiă pre fiia cea 

mai mică, Margheretta ; ellectoriuln Bavariei aves pre- 

tensiuni în numele fiiu-seu minorânu, nepotu allu aces- 
tei Margherette. Primulu proiectu de împărțirea monar- 
chiei ispaniole , acceptatu și garantisatu de câtre Gul- 
lielmu, fă respinsu de Carolu IL, care favorisă pre ju- 

nele duce de Bavaria. Acestu copillu muri : Francia şi 
Austria remaseră singure pretendinţi. Allu doilea pro- 

iectu de impărţire neaprobânduse, ambassadoriul francesse 

trasse prin abilitatea, sea opiniunea publică în Ispania 

spre Francia, şi Carolu II fică unu testamentu în care 
desemnâ de erede pre ducele de Anjou. Ludovicu ac- 
ceptă cor6na pentru nepotu-seu, și disse faimâsele cuvin- 
te: «Nu mai sunt Pirenei.» 
Ă Dar Ludovicu XIV, in locu de'a menagiă Europa 
ingrigiată, o irritâ, conservându lui Filippu V areptulu 

„de successiune eventuale la corâna Franciei, stabilindu 

preşedie în Terrille de giosu şi recunoscându titlulu de 

rege allu Angliei lui Iacobu III, după mârtea lui lacobu 

II. Cu acesta se violă de totu trattatulu de la Rysvick 

(1701), Uă nucă ligă se formă la Haga, între Anglia și 
Provinciele-Unite : Prussia, imperiulu, Portugalia și chiaru 
ducele de Savoia, socrulu lui F-lippu V,partecipară pre 

rându (1701—1703). Liga erâ condussă fârte bine de 
trei 6meni superiori: de Heinsius, marele pensionariu
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allu Olandei; de Marlborough, capulu partitului whig 

în Anglia, bunu diplomatu și mare generalu ; în fine, de 

principele Eugeniu, Francesu, emigratu în Austria; Fran- 

cia aveă, din contra, pucini 6meni capăbili în armată și 

în ministeriu. 

Austria, mai interessată în causă, începe lupta. 

Principele Eugeniu attacă Cremona pre neasteptate, 

prinde pre Villeroi; dar fă allungatu din cetate şi apoi 

bătutu la Lazzara. de câtre ducele de Vendâme (1702). 

- "Peatrulu resbellului se întinse, cându Marlborough des- 

bărcă, în Tervile-de-giosu şi archiducele Carolu in Por- 

tugalia. Invingerea, de la Hochstaedt, aruncă pre Francesi 

affară din Germania (1704); cea de la Romilies, dă fe- 

deraţiloru Terrile-de-giosu; cea de la 'Turinu, Milanulu 

și regatulu Neapolii (1706). 'Talonulu este aâmmenințiatu 

(1707). Spre a reţin6 pre inemici de a înaință din Ter- 

rile-de-giosu, Ludovicu XIV stringe uă nu6ă armată: e 

bătută și împrăstiată la Udenardu. Lille cade după due 

luni de împressurare (1708). Ina din 1709 mai crescii 

aceste nefericiri prin asprimea sea estraordinariă. Lu- 

dovicu XIV cere pace de la Ollandesi. Acestia punu con- 

dițiuni batjocoritorie , se allunge însuși din spania pre 

mepotu-seu. Indignatu de acesta, face appelu la țerră ; 

100000 de $meni se mai înarmâqă sub Villars. Sunt bă- 

tuți și acestia la Malplaquet, ommorîndu însă due deci 

mii de 6meni inemiciloru, și perd6ndu numai optu mii. 

In annulu viitoriu, Vendâme assecură tronulu Ispaniei 

ui Filippu V prin victoria de la Villaviciosa (1701). In- 

tie acestea, archiducele Carolu, protegiatulu federaţiloru, 

devine imperatoriu allu Germaniei, la mortea lui Josifu 

1 (1711). Ecilibriulu europeanu se strică dacă ellu ar fi 

unitu cu corâna imperiului pre alle Neapolii şi Ispaniei. 

Anglia şi Olanda nu mai aveau înteressu de a continuă 

resbellulu. De aceea, phrtitulu vhig este resturnatu, și
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ministeriulu tory intrâ în negoţiâri seribse cu Francia 
(1711). Marlborugh fă rechiămatu. După câte-va lunis 
armata imperiale fă bătută la Denain de Villars. Ac6s- 
tă victoriă precipită, încheierea pâcii. La 11 Aprile 1713; 
Anglia, Portugalia, Savoia, Prussia şi Ollanda subseris- 
seră cu Francia trattatulu de la Utrecht. 

Francia recunosceâ ordinea de successiune stabilită în 
Anglia prin revoluţiunea de la 1688, cedeâ insula. Terra- 
Nuova şi se îndatorâ se derime forteficaţiunile de la 
Dunkirche. Apoi se stipulă ca corânele Franciei şi ]s- 
paniei se nu pâtă fi întrunite pre acellași capu. Ollan- 
da avi dreptulu de a țin preşedie în celle mai mul- 
te locuri fortificate din Terrile de giosu alle Ispaniei 
Ducelui Savoiei se dede Sicilia cu titlulu de repe; re- 
gele Prussiei fă recunoscutu de Francia. Imperato- 
riulu, remâindu singuru, continuâ resbellulu; dar Villars 
coprinde assupra lui câte-va oppide: Carolu VI subscrie 
trattatulu de la Rastadt (1714), prin care luă 'Terrile 
de giosu, Neapolea, Sardinia, Milanulu cu dreptulu de a 
av6 președie în “Toscana. 

Francia făceă, mari perderi; dar obţines, ca prețiu allu 
concessiuniloru s6le, recunscerea lui Filippu V ce pu- 
terile Europei, şi Ispania, ne mai avându Terrile de giosu, 
deveni federata ei naturale, în locu de a mai fi, pre- 
cumu eră de dâue secle, cea mai mare inemică a ei. 
Ludovicu XIV muri, cu pucinu în urmă. Ella şi conser- 
vă pînă în fine acea mărime de caracteru ce destășiu- 
rasse mai cu s6mă în ultimii anni ai domniei sâle (1715); 
domnisse şepte-deci şi doi de anni. Ellu lăssă Francia, 
într'uă situațiune deplorabile. Statulu eră ruinatu şi pă- 
red că nu pâte a se îndreptă, şi va, face bancarotta. Mi- 
seria eră în culme. 

Dar fii uită îndată sufterințele părinţiloru loru; gene- 
rațiunile următGrie au vedutu numai victoriele, Europa
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înfruntată, Francia în decursu de dâue-deei de anni pre- 

ponderante, înfine strălucirea necomparabile a curţii de 

la. Versailles şi minunile literiloru şi arţiloru, ce au au- 

torisatu se se dea seelului allu ş&pte-spre-decelea numele 

de seclulu lui Ludovicu XIV. 

SECLULU LUI LUDOLICU XIV. 

Ludovicu XIV a datu numele lui seclului seu, totu 

cu acellu dreptu ca Augustu şi Leone X, nu d6ră pen- 

tru că ellu lu a creatu; dar pentru că a patronatu, a 

încoragiatu prin generositâţile s6le pre acel cari au tă- 

cutu gloria acestui seclu, nu numai în Francia, ci şi 

în ţes»rile străine. 

Erudiţii cari au fostu onârea seclului acestuia, sunt, 

in filosefiă, Casaubon, Scaliger, morţi la începutulu se- 

clului; apoi marele Saumaise, Ollandesulu Vossius, Ger- 

manii Gronovius, Groevius, Freinshemius, Spanbeim, fâră 

se uitămu pre D. și D-na Dacier, traducători și ellenisti; 

părinţii Petau, Labbe, Brumoy şi Iouvency. 

In istoriă, erudiți sunt: în Francia, Adrien de Valois, 

Morâri (dicfionariu istoricu), Baluze (capitularie) , du 

Cange (Glosariu), benedictinii Mabillon, Montfaucon,; Rui- 

art, Calmet şi Martene; în Anglia, Uss6rius, chronolo- 

gistu; în Italia, Muratori (Cullegere de istorici. italiani). 

Istorici propriu disşi, în Francia, Mezerai şi Daniel 

(Istoria Franciei), Fleury, (Istoria ecclesiastică), 'Tille- 

mont (istoria imperatoriloru), Saint-Râal (Conjuraţiuuea 

Veneţiei şi a Grachiloru) ; în Italia, Davila, Bentivoglio 

şi Vico. Memoralistii, D-na de Motteville, cardinalulu de 

Retz. Geografii şi căllători Bernier, Vaillant şi Chardin. 

Orientalistii Bochart, Herbelot, și Galland (uă mie și una 

de nopți). 
Filosofia politică are pre Olandesulu Hugo Grotius
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(De jure pacis et bell), pre Suedesulu Puftendort (De 
jure naturae et gentium,). | 

Filosofia cea mare se nasce cu Bacone, creatoriulu 
metodei esperimentali în ordinea fisică; cu Descartes, 
părintele filosofiei spiritualiste moderne şi allu metâdei 
esperimentali în ordinea pisichologică  (discours de la 
methode). Hobbes, disciplulu lui Bacone şi mai simţua- 
listu de câtu ellu, vreă se probede în Levwiatanulu seu 
că statulu naturale allu 6meniloru este resbellulu, şi că 
ei au nevoiă de unu despotu ca se nu i lasse se se ba- 
tă între dinșii. In cea-l-altă giumetate a seclului, dămu 
preste pioşii solitari de la Port-Royal, nisce spirite tari, 
Pascal, Sacy, Arnault, Nicola; apoi, preste epicureulu 
Gassendi; preste scepticulu. La, Mothe le Vayer; preste 
autoriulu Dictionarului criticu, Bayle, preste cartesia- 
nulu Malebranche. Se adăogimu pre Ollandesulu Spinosa, 
panteistu; pre Anglulu Locke, simţualistu ; în fine pre 
Germanulu Leibnitz, geniu universale. 

Litteratura produce, în Ispania, pre marele drama- 
turgu Calderon, pre Lope de Vega și pre nemuritoriulu 
autoriu allu lui don Quichotte, Michail Cervantes; în 
Anglia, pre Milton, Dryden; în Francia, uă câtă într6- 
să de litteratori, a căroru sc6lă este mai ântâiu ospel- 
lulu de Rambouillet: Voiture, Balzac, marele Corneil- 
le, Racine, Molire, Boileau, La, Fontaine, pre cându 
D-na de Sevign€ şi scrie epistolele s6le, Luinault ope- 
rele scle, Recan, Segrais, Deshouliăres, pastoralile 
loru. n prosă şi în elocinţia sacră, Mascaron, Fl6chier, 
Bourdaloue, Fân6lon şi sublimulu Bossuet. In elocinția 
forului, Lemaistre şi Patru, longă magistraţii Omer şi 
Denis Talon, şi jurisconsultulu Domat. Pre moralistii la 
Bruyere (Caracterele) şi pre La Rochefoucauld (Massi- 
mele), pre Saint-Evremont, pre Fontenolle cari viețui 
anu cantu de anni (1657—1757) şi care uni seclulu allu
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XVII cu allu XVIII. In fine pre pioşii discipli ai musei 

latine, Rapin, Santeuil, Commire și La Rue. 

In arți, Lulli creâ opera, Le Sueur depinge viația sân- 

tului Bruno, Le Poussin, tabeilele sâle pline de vigore. 

Acesti mari pictori au de successori pre Le Brun, Clau- 

de Lorrain, Mignard, Louvenet. In facia acestei scâle 

francese lucesce, prin colori mai originali, sc6la flamandă, 

cu Rubens, Vandyck, Rembrandt, cu betrânulu şi junele 

Teniers. Scâla italiană, în decadinţiă, are totuşi pre Guidi, 

Albano, Dominichino, Guercini, Slvator Rosa, şi pre Ber- 

pin. Pictorii fancesi au emuli; sculptorii mau. Puget este 

supranumitu Michel-Angllo allu Franciei, cându a pro- 

dussu pre Milone de la Crotona; lângă ellu este Girar- 

don, Coustou, Coysevox. Apoi vinu incisorii Nanteuil şi 

Audran. In fine architecții francesi redică monument ne- 

peritârie. 

Sciinţele essacte se nascu întradevâru în epocha a- 

câsta. In Francia, Tournefort, care se încârcă de a clas- 

sifică plantele ; I. Dominique Cassini, care începe stu- 

diulu geograficu allu Franciei; Vauban, fundatoriulu ge- 

niului militariu ; Rohault, Mariotte și Lemry, chimici și 

fHsici. In matematică Roberval, Pascal, Descartes, Fer- 

mat. Anglia are pre I6nnu Napier, inventoriulu logarit- 

meloru; pre chimiculu Boyle şi pre marele Newton. Ol- 

landa produce pre Hueghens (opticu și telescopicu) şi pre 

mediculu Boerhaave. In Italia, Galileu espiră în carcere 

descoperirea mişcârii pământului ; disciplulu seu 'Lorri- 

celli recunâsce greutatea aerului şi inventă barometrulu. 

In Germania, Kepler şi Tycho-Brah6 facu cunoscute le- 

gile matematice cari conducu stellele, şi Leibnitz dispută 

Jai Newton ondrea de a fi părintele calculului diferenţiale. 

Aşa, întracestu seclu, Italia, dacă ommitemu pre Ga- 

lileu pre câte lu persecută, și Germania, dacă putemu 

de uă parte pre cei doi 6meni mari ai ei, Kepler care
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muri de miseriă, şi Leibnitz, sunt în mare decadinţă. 
Ispania, ca unu avutu ruinatu care n'a custoditu din for- 
tuna ce a perdutu ci numai câte-va nestemate, are pic- 
tori eminenți și trei scriptori fecundi ; dar ţerrile unde 
au trecutu puterea, și preponderanța, Francia şi Anglia, 
avură atunci seclulu loru cellu mare literariu. Prima 
mai allessu, se pune în fruntea civilisaţiunil moderne, 
Și, prin superioritatea spiritului și gustului, face ea Eu- 
ropa se accepte imperiulu pacificu allu artistiloru şi allu 
scriptoriloru ei. 

Nici uă dată spiritulu umanu n'a presintatu uă des- 
voltare mai completă şi mai universale. 

LĂXI 

RESTAURATIUNEA LUI CAROLU Li IN AN- 
GLIA. — IACOBUII. — REVOULUTIUNEA 

DIN 1688 —- GULLIELMU III. 

Urcânduse pre tronulu părințiloru sei foră condițiuni 
și după uă revoluțiune, Carolu îl, deşi frivole și desfră- 
natu, se cred că ar fi profitatu ce-va din lecțiunile es- 
perienţei şi essiliului seu. Și într'adevâru, la, începutu, şi 
înțellesse bine situațiunea sea, mai allessu fiându con- 
dussu de consiliele lui Clarendon, ministrulu seu. Păreă 
că va restabili prestigiulu tronului, şi lu va consolidă 
lăssându parlamentului vechiele lui drepturi, Și remâin- 
du fidele protestantismului de Bisserica anglicană, fâră 
a se abbate nici la drâpta nici la stânga, în favârea 
catoliciloru sau a presbiteraniloru. Ş:, dacă ellu vândus- 
se lui Ludovicu XIV, la 1622. cetâțile Dunkirche și 
Mardik, aceste preţi6se conciste alle lui Cromwell, ȘI
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îndreptasse greșcila uninduse, la 1688, cu Suedia, şi cu 

Ollanda, spre a pune margini întinderii Franciei în Ţer- 

vile-de-giosu. Insă intr'a d6ua parte a domnii sâle se 

schimbă cu totulu: se vîndă lui Ludovicu XIV şi se în” 

târse contra libertâţii şi contra protestantismului. Am- 

biţiosulu rege allu Franciei sciă că n'are a se teme de 

inimicîţia Europei, avendu Anglia cu sine. Aci erâ totu 

secretulu puterii lui, pentru că, întracestu casu numai, 

eră nevoitu de a o împărți, giumetate pre mare Şi 

giumetate pre uscatu. — Carolu sperâ, appropiându- 

se de catolici, că ei lu voru agiută spre a face 

tronulu absolutu; și fiându că Ludovicu XIV urmăriă 

pre continente triumfulu catolicismului şi allu regalitâţii» 

ellu ceri agiutoriulu lui, vindându-i on6rea și interessele 

Angliei. Ludovicu i dede, câtu viețui, uă pensiune de 

d6ue miliâne ; şi totu întrunu timpu, spre a lu ţin€ mai 

bine în dependința sea, arabassadorii Francici încoragiau 

prin bani opponința parlamentului contra Stuarţiloru. A- 

câsta erâ machiavelismu, dar lui i veniă bine, pentru 

că nu lu costă pr6 multu neuatralisarea aversiunii ce 

aveâ pentru ellu protestanții angli. Carolu susţină pre 

Ludovicu şi în espediţiunea acestuia contra Ollandei, și 

înta” acâsta fo approbatu pentru unu momentu de popo- 

rulu seu, care se nutriă cu speranța de a eredită com- 

merciulu batavu. . 

Anglia se indignă, în fiine, contra politicei guvernului 

seu, ce ammeninţiă de uă dată religiunea și libertatea 

ei. Opposiţiunea, facă la începutu, crescii, și fostii pen- 

sionari ai regelui Franciei merseră multu mai departe 

de cumu doriă ellu. La 1674, partitulu t0hg; adecă a- 

ceia cari appărau, contra partitului torg, Bisrrica, angli- 

cană şi prerogativele parlamentului, deveni destulu de 

tare şi constrinse pre Carolu II de a încheiă pace cu 

Ollanda, fâră se lu pâtă face însă dea dechiără resbeliu
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Franciei. În annulu precedinte, totu acestu partitu, lu 
cohstrinsesse de a sancționă billulu zestului (probei), prin 
care toți funcţionarii erau obligaţi de a jură că nu ere- 

„du în transsubstaţiune, ceea ce aveă se depărtede pre 
toți catolicii de la funcțiunile publice. La 1678, li se în- 
chise acestora, Camera Communiloru şi a Lorgiloru, es- 
clussiune ce a ţinutu pină la 1829. Totu înta”acestii antiu, 
unu intrigante de rându, Titus Oates, imagină faimâsa 
conspiratiune papista. Spaima fă universale. Opiniunea 
publică făceă a se crede că incendiulu cellu mare din 
Londra, la 1666, fusesse fapta papistiloru şi că ei au 
se reîncepă; poporulu credă seriosu că papălu cugetă 
se cuceriască Anglia. Credulitatea acâsta nu fă numai 
tidiculă, ci âncă și atroce. Optu iesuiţi fură spînduraţi, 
şi venerabile Strafford, condemnatu, ca proditoriu, abia 
i se commută suppliciulu, după „rugăminţile regelui ; fă 
decapitatu, în locu de a fi spânguratu şi tăiatu în patru 
pârți. Ducele de Iorcu, fratele lui Carolu II și eredele 
immegiatu allu tronului, abjurasse protestatismulu; par- 
lamentulu i luă, print”unu billu, dreptulu la tronu. 

Regele bătutu pre terrenulu religiosu, fn bătutu și 
pre terrenulu politicu. Anglia eră preparată se ie parte 
în resbellu pentru Ollanda, și Ludovicu XIV făcă pacea, 
de la Noviomagu (Nimegen), spre a preveni acâsta di- 
versiune. 

Parlamentulu devenindu ostile, Carolu lu cassâ; nuoi- 
le allegeri trămiseră altulu mai animatu contra curții. 
Unulu din primele sâle acte fu billulu de habeas corpus 
(1679). Acestă lege, una din celle mai mari conciste 
alle libertâţii angle contra despotismului, se afflă in 
Carta Magna; dar fusesse elusu prin artificiele legisti- 

„loru şi mesurile oppressive alle guvernului. In virtutea 
biilului din 1679, nici unu judecătoriu nu pâte refusă, 
ver unui omu arestatu, în intervallulu de dâue-dleci-și



621 

  

patru de 6re de la arrestarea, sea, ordinea de habeas 

corpus, ce constrînge pre custode de a lu duce. înain- 

tea, curţii arătată întmacea ordine, şi unde are se se 

verifice causa inchissorii lui; dacă Curtea lu liberâdă, 

nu mai pote fi arestatu totu pentru acellași motivu. Afta- 

ră de acâsta, judecătorii sunt obligaţi de a aceâptă, în 

multe casuri, cauţiunea offerită de preveniţi şi se sup- 

presse usanța de espatriare care i subtrăgeâ de la ju- 

risdicțiunea, ordinariă. 

Anglia făceâ dară în pace prin legi revoluțiunea sea inter- 

nă, cându unu partitu violinte compromise totulu printr'unu 

ommoru şi printmunu resbellu civile. Puritanii se rescul- 

lară în Scoţia, şi şi însemnară rescullarea cu arme prin 

ueciderea primatului, archiepiscopulu de Sântu-Andreiu 

(1680). Fură sfărimați la Bothwell de ducel: Mon- 

mouth, fiiulu naturale allu lui Carolu II, şi mai multe 

uccideri atroci se făcură după victoriă. 

Uă, altă încerare culp6să de conspirațiune, attrasse alte 

supplicie cenu se credura meritate, şi făcurăaurrită impres- 

siune. în Anglia. Doi 6meni, on6rea prtitului aoh4g, repu- 

blicanulu Algernon Sidney şi William Russel], periră de- 

capitaţi (1683). Opposiţiunea îmmărmurită tăcă, și la 

mârtea, lui Carolu II, ducele de Iorcu, în etate de cinci- 

deci şi doi de anni, se prochiămâ rege iră opponință, 

cu totu billulu communiloru cei luasse drepturile” la 

tronu (1695). 

Educatu, ca tâtă familia Stuarţiloru, în idei de putere 

absolută, Iacobu II mai strînse legătura ce avusesse fra- 

ţe-seu cu Ludovicu XIV. Voi se facă, d6ue lucruri totu 

una de odi6se Angliei, restabilirea catolicismului și an-- 

nullarea. libertâţiloru publice. Frate-seu încercasse şi ellu 

acâsta, însă pre sub mână; ellu o înteprinse da faciă şi 

fâră reservă, pentru că aveâ mai multu zelu și tenaci-- 

“tate de câtu abilitate, şi și faces illusiune despre resem--
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națiunea apparinte a Angliei, de cându cu ucciderea lui 
Sidney și Russel. Ancă dela avenirea sea pre îronu, se 
vedă că prorâgă pre termenu nedefinitu parlamentulu, 
că guvernă foră controlu, şi, înfruntându sentimentele 

„celle mai viue alle poporului, merges la biserică cutâtă 
pompa ce însociă pre Ludovicu XIV cându se ducesă se 
asculte serviţiulu divinu la Versailies. Cei essiliați cre- 
dură. că guvernulu lui Iacobu II erâ pr6 detestatu şi că 
are se cadă la unu attacatu. Argilu desbărcâ în Scoţia 
şi Monmouth în Anglia. Amândoi periră, primulu foră 
măcaru se se p6tă bate, cellu de allu doilea după sân- 
gerosa, bătăliă de la Sedgemoort (1685). Iacobu II puse 
de săpară, spre a celebră dupla sea victoriă, dâue me- 

„dallie, purtându, pre uă parte dâue capete separate de 
corpu, pre cea laltă, dâue corpuri foră capete. Unu a- 
tare rege afflă cu multă facilitate ministri demni de din- 
sulu: doi, mai allessu, remaseră celebri, prin blestemele 
Angliei, colonellulu Kirke şi capulu justiţiei Iefiries. A- 
cesta scriă ministrului Sunderland: « Am începutu astă- 
di lucrarea, mea cu rebelii, și am terminatu cu 95 din 
ei ;» acei cari nu se spîndurau, erau vânduți ca sclavi 
în colonie. Iacobu, spre a recompensă atâtu zelu, făcă 
pre acestu măcelaru de Gmeni ministru. 
„Vă parte din aristocrația şi din clerulu Angliei aru fi 
toleratu dispotismulu Stuarţiloru, căci aceste due clas- 
se și amminteau ceea ce au sufteritu în revoluţiunea de 
la 1648; dar nu puteau se ierte tendinţele făcișe pentru 
catolicismulu alle lui Iacobu II. Restabilirea cultului ro- 
manu eră, pentru cleru, atâtu de bine înavuţitu, uă ru- 
ină completă; aristocrația, assemenea, se temeă că are se 
pârdă domeniele immense ce possedă, prin desființarea 
monastiriloru, apoi, mulți pin membrii sei doriau se v6- 
dă praticânduse cu sinceritate guvernulu constituționale,
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ce eră favorabile infiuinţei loru, şi âncă fârte favorabile 

pentru interesele ţerii. 

Spre a, se put luptă cu succesu în contra unoru in- 

teresse atâta de tari, sar fi cerutu ca Lacobu se fă 

„unu rege forte abile. Regele se distinsesse în juneţia 

sea, ca admiralu, acum păreă ca şi a perdutu tote calitâ- 

țile sâle. Debile şi: încăpăținatu ca unu mulu, precumu 

se esprimă despre dinsulu frate-seu, mergeă la scopulu 

seu cu atâta orbire, în câtu, după cumu diceă unu car- 

dinale « merită se fiă escomunicatu, pentru că compromi- 

teâ şi puginulu catolicismu ce mai eră în Anglia. » Intruă 

țerră protestantă, cumu eră Anglia, se vedeă tot-d6una în- 

congiuratu de monachi, chiămă la consiliulu pre iesui- 

tulu Peters, cruță pre catolici de jurământulu testului, 

cereă se i se presinte adresse cu formula a Deo -rez, a 

rege lex, şi trămiteă cu solemnitate uă ambassadă la 

Roma spre a împăcă Anglia cu Biserica romană. Epis- 

copii anglicani protestă, și ellu i închide. 

Aceste violințe făceau neappărată uă nuă, revoluţiune. 

De multu timpu Gullielmu de Orange se legasse cu capii 

partitului 2chig. Ca ginere allu lui Tacobu II, eră, eredele 

cellu mai de apprâpe: puteă se mai ascepte. Dar re- 

gele se însurasse de a d6ua Gră cu uă principessă ita- 

liană şi cacolică ; din acestă însoţire se născu, la 1688, 

unu fiiu care răpiă drepturile femeiei lui Gullielmu de 

Orange. Acumu ellu nu mai temporisâ: acceptă offerin- 

ţele aristocrației angle şi se prepară de a resturnă pre 

socru-seu cu puterea Ollandei. Ludovicu XIV dede în 

deşertu de scire lui lacobu II despre periclele la cari 

este espussu, și i offeresce agiutoriu; acesta refusă cu 

superbiă. Regele Franciei commise și ellu uă greșellă ma- 

"ve: causa lui Iacobu eră și a sea, pentru că se trattă 

de puterea absolută a regiloru, şi căută se lu agiute foră 

voia lui ; ellu o făcă, dar de giumătate numai; trămise
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uă armată la Renu, ce speriâ Germania, în locu deao 

trămite la Mosa, care ar fi intimidatu provinciele-Unite, şi 
pâte că ar fi reținutu pre Gullielmu. La acâstă nuvelă, 
fondurile se redicară cu 10 la 100 în Ollanda şi Gulli- 
elmu purcesse. 

Flota lui duceâ 15000 de 6meni, și pre fiamurele sâle: 
eră scrissu : Por veligione et hbertate. 'Trămise înainte 
unu manifestu prin care dechiărâ: «că chiămatu de Ca- 
mera senioriloru şi a communiloru Angliei, consimțiă 
la, dorinţele loru, căci, ca erede allu corânei, aveă înte- 
ressu de a conservă legile şi :eligiunea ţerrii. « Merse 
spre Londra foră a, întîmpină resistință; tâtă lumea de- 
lăssâ pre Iacobu : primulu seu ministru, Sunderland, fa- 
voritulu seu Marlborugh, chiaru a dâua fiiă a sea, Anna 
Danemarcei. Ellu nu se încercâ de a resiste, si fugi stră- 
vestitu. Atunci uă processiune lungă percurse stratele 
Londrei, înarmată cu bastâne, săbie, lancie, purtându în 
punta loru uă portocală. Cordelle cu acâstă col6re, ce 
eră a partitului protestantu, fâlfăiau pre tâte capetele. 
Indată se audi resunându strigătulu terribile de : « No 
popery ! Giosu papismulu ! » Tâte capellele catolice şi 
câte-va case fura derimate. Băncile, confessionalile, bre- 
viariele fură strînse la unu locu şi arse; dar nici unu 
catolicu nu perdă vi6ţia, nici chiaru Iefiries. 

Intre acestea, în momentulu cându vassulu, care erâ se 
ducă affară din Anglia, pre lacobu II, și destinde vel 
lele, veniră, mulți 6meni căutându preoţi catolici. Regele 
fu luatu dreptu unu iesuitu străvestitu şi fă maltratata; 
dar câţi-va nobili, recunoscândulu, lu scăpară și intră 
în Londra. A d6ua, qi soldaţii ollandesi agiunseră: de 
astă dată cătă se purcâdă de totu. Gullielmu refu= 
sasse de a ave uă întrevedere cu ellu, și lordii, în- 
truninți în adunanță, estraordinariă, i prescriseră de ase 
duce Ja Rochester. Gullielmu lu trămise sub escorta s0l-



daţiloru angli, şi av grigiă de a lu lăssa se scape. Ia- 
cobu se refugi în Francia, unde Ludovicu XIV lu lecepă 
şi i dede ospitalitate magnifică (1688). 

Ptrlamentulu dechiărâ tronulu vacante şi transmise 
cor6na principelui de Orange şi femeii s6le Mariei, după 
dînșii principessei Annei, escludându de a pururea 
pre cei lalţi discendinţi ai lui Iacobu II. Statuderulu Ol- 
landei deveni rege. Dar, înainte de a occupă tronulu, 
Gullielmu III subscrise faimâsa declarațiune a dreptu- 
riloru (februariu 1686). 

Acâstă nudă cartă, ce puneă regalitatea consimțită 
de t6tă ţerra în loculu cellei de dreptu divinu, conține 

„mai tâte libertâţile şi garanţiele ce rechiămau Anglii 
de secle: convocarea periodică a parlamentului, votulu 
pentru imposite , legea făcută cu concursulu regelui şi 
a camereloru, juriulu, dreptulu de petiţionare etc. Ea 
a fundatu, în Avglia, guvernulu constitutionale sau par- 
lamentariu, cu tâte temperamentele și înțellepțiunea, praa- 
tică, ce i-au assecuratu vicţia. 

Unu dreptu nou, allu popârăloru, se redicâ dară, în 
societatea modernă, în fagia dreptului absolutu allu re- 
giloru care o gubernă, de d6ue secle și care afflasse în 

Ludovicu XIV personificarea sea, cea mai glori6să. Se 
nu ne mirâmu dară -de lupta înverșiunată ce irrupse în- 
tre Francia şi Anglia. Intre elle se desbăteau mai multu 
de câtu due interesse contrarie; erau în luptă d6ue 
drepturi politice differite. Affară de acestea în seclulu 
XVI, Francia erâ appărătâria protestantismului şi a li- 
bertâţiloru generali alle Europei; într'allu XVII, amme- 
niniţiă consciinţia poporăloru şi independința Stateloru. 

Rolulu ce lăssâ ea, lu apucă Anglia: ea are sa fiă cen- 
trulu totoru coalițiuniloru contra casei de Bourbon, pre-
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cumu Francia fusesse centrulu de resistinţiă contra casei 

de Austria. ” 

LXXII 

DACIA DE LA MORTEA LUI MICHAIL BRA- 
VULU PINA LA MORTEA LUI CONSTAN- - 

TINU BRANCOVEANU.. ' 

SERBANU BASSARABA 

După mârtea eroului românu, ostile sâle se retrasseră 
în România. Fraţii Budesci, cari scosesseră din ţerră 
pre Simeori Movillă, le essiră înainte la Cristesci, şi toți 
într”uă înțellegere allesseră Domnu pre Radu Șer- 
banu Bassarabă. Șerbanu restabili pacea în ţârră şi or- 
dinea cea turburată prin atâtea calamitâţi şi se puse în 

bună înțellegere cu Rudolfu allu Germaniei şi cu sul- 
tanulu; însă nu i fă prin putinţiă a se înțellege nici cu 

Moise Sechelli nici cu Ieremiă Movillă. Acesta mai în- 

cercâ de a pune din nou pre tronulu țerrei pre frate- 

seu Simeon; dar fă respinsu. La, 1603, Serbanu trecă în 

Transilvania contra, lui: Moise Sechelli. Bătălia fi sân- 
gerâsă şi Moise Sechelli, învinsu, peri în luptă. Serbanu 
trămise lui Rudolfu 32 de stindarde luate de la inemici, 
și acesta din partea sea i trămise, între alte donuri, și 

vă diplomă prin care lu recunosceâ de principe eredi- 
tariu allu României. 

Intre acestea, în Transilvania și în Moldavia domnii 
se succedeau râpede. Lui Ieremia i urmă, pre tronu frate- 
seu Simeon unu annu, şi apoi Moldavii allesseră (1608) 
pre Constantinu Movilă. In Transilvania, după due 
scârabâri, se puse domuu Gabriel Batori, care vrându se
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resbune bătaia a loru sei din annii trecuţi, irrupse pre 
neasceptate. în România (1610). Serbanu, fiindu nepre- 

paratu, fugi în Moldavia. Batori devastă țerra -trei luni 
ca unu barbaru, și apoi, refusându-i-se de Pârtă domnia 
ţerrei, se retrase turbatu de mâniă. Sultanulu trămise 

în țerră cu unu corţu de Turci pre Radu Mihail ; însă 
Şerbanu strînse 6ste în Moldavia și, susținutu de Cons- 
tantinu Movilă, allungâ pre Radu, recuperă tronulu şi 

scullă t6tă ţârra contra lui Batori. La 12 Iuliu 1611,in- 
tră Şerbanu în Transilvania cu 8500 ostaşi şi bătă as- 
pru, la Petresci, pre Batori care aveă uă armată mai 
dupiă de mare. 

Insă, pre cându Şerbanu eră victoriosu în Transilvania, 
Radu, compețitoriulu seu, veni de preste Dunăre, unde 

fugisse, cu Turci şi Tătari de occupâ tronulu. Cându Șer- 
banu voi se reintre în ţârră, Radu lu bătă şi lu cons- 
trînse a fugi în Moldavia. Vedându că Turcii sunt tare 
apprinși în contra sea, perdă speranţia -de a mai recu- 

perâ domnia ; și luâ familia și se dusse la Viena, unde 

veţui pînă la mârte. Constantinu Movillă, accusatu de 
Batori că ţine cu Polonii, fă scossu din domniă și înlo- 
catu de Turci cu Stefanu Tomșia. La 1613, se scâseşi 

„ Gabriel Batori, şi se puse Gabriel Beclianu. 
Radu Michail după ce domni cinci anni în România fă 

strămutatu în Moldavia, şi apoi, coprinsu de durere de 
ochi, abdicâ tronulu. Atunci se trămise pentru prima 
Gră unu dragomanu allu Porții, Casparu Graţianu, care 
se uni cu Polonii și redicâ arme contra Turciloru; însă 
temeritatea sea lu costâ viâţia (1620). Stefanu Tomşia 
fă restabilitu în Moldavia şi Radu. Michail în România, 
de unde, la 1623, trecă €răşi în Moldavia și muri la 1626. 

Acesta, sufferi mari neagiunsuri în România din causa Gre- 

ciloru cu cari se încongiurasse, însă în Moldavia domni 

cu multă înțellepţiune , și Moldavii i dederă numele de
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Radu cellu Mare! Ellu lăssâ mari avuţie, de unu mi- 
lionu de galbeni, de unde se înțellege câtu de tare a 
storsu țerrile române. 

BASILIU LUPU SI MATEIU BASSARABA 

«Radu Michail despoiasse România cu ministrii sei 
Greci; Alessandru Eliă se purtasse și mai râu, atâtu în 
domnia sea din România câtu și cea din Moldavia. La 
1630, Pârta numi domnu în România pre Leon Stefanu, 
care storse ţcra şi mai tare. Românii de preste Oltu se 
rescullară assupra, lui şi puseră domnu pre Mateiu Bas- 
sarabă (2 Augustu 1633); Moldavii âncă allungară pre 
Alessandru Eliă şi puseră domnu pre Basiliu Lupu. A- 
mindoi acesti domni fură 6meni cu mari talente şi cu! 

„inimă; dar cu caractere oppusse. Ei se adoperară spre 
a îndreptă nevoile interne alle ţerriloru, făcură multe 
stabilimente de mare utilitate și vieţuiră în armoniă 
trei anni. Insă, la 1637, Basiliu redicâ armele assupra 
lui Mateiu, și Românii se bătură 6răși între sine ca nis- 
ce străini de sânge și de interesse. Basiliu perdă ; dar 
acâstă învingere nu lu descuragiă; ellu făcă mai mari 
preparative, chiemâ pre Tătari într'agiutoriu, şi, la 1639, 
ivrupse de nou în Romănia. Mateiu i esși înainte la riulu 
Gaibiviţia și lu bătă înfricoşiatu; la 8000 de Tatari că- 
dură. Basiliu fă chiematu la Constantinopole spre a-și 
da s6na de purtarea, acâsta, şi ellu arătă ordinea Cai- 
macamului după care lucrasse. Sultanulu Amuratu com- 
mandă de stringulară pre Caimacamulu » Și puginu lipsi 
cași Basiliu se nu aibă acesşi sârte. 

Basiliu, totu inemicu allu lui Mateiu, lu calomniâ la 
Sultanulu Ibraim, Successoriulu lui Amuratu IV, care de- 
cise se lu sc6ță din domniă; însă Mateiu, coragiosu și 
prevedătoriu , dejucă tâte cursele ce întinseră Turcii
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şi i intimidâ cu armele cându acestia, vrură se înterce 
cu puterea. o 

După acestea, Basiliu și Mateiu făcură multe lucruri 
demne de memoria principiloru celloru mai înțeilepți; 
ei fundară scâle, unde se studiă limba naţionale, grâca 
şi latina, redicară biserici, spitale, biblioteci, tipografie, 
compuseră codici de legi, regulară finanțiele, şi contri- 

buiră la înflorirea, agricultuţei şi a commerciului, aşia 

în câtu ţerrile acestea începura a prosperă în tote res- 

pectele. | 

In Transilvania muri Georgiu I Racoți la 1498, și 

lăssă de successoriu pre fiiu-seu Giorgiu II în «tate de 

28 de anni, omu cu mari talente, însă fârte ambițiosu, 

şi din acestă causă fârte intrepidu. — In România, Ma- 

teiu perdă amârea poporului din causa a doi ministri 

reu alleșsi, cari, abusându de încrederea domnului stâr- 

seră ţerra şi maltrattară poporulu. — In Moldavia, Basi- 

Jiu, faimosu pentru averile celle mari și pentru fiiele 

lui celle formâse, se încurcâ în resbellu cu Casacii, re- 

fusându mâna, unia din elle Ini Timușiu fiiulu, hatmanu- 

lui Casaciloru ; după doi anni, resbellulu se fini cu nun- 

ta juniloru, la 1652. 

„Atunci Basiliu făcă planu de a răpi cu agiutoriulu 

Casaciloru tronulu lui Mateiu , şi de a pune pre Timu- 

şiu domnu în Moldavia. Planulu însă fă descoperitu şi 

prevenitu. Contra lui Basiliu se scullară cu armele Ma- 

teiu și Georgiu: II Racoți, ca se lu restârne şi se dâe 

tronulu lui Georgiu Stefanu, unu boiăru moldavu , ine- 

micu allu lui Basiliu. In primăvara anului 1652, Româ- 

nii şi Transilvanii irrupseră în Moldavie şi intrară în 

Tassi. Celle due armate prochiemară domnu pre Geor- 

giu Stefanu. Dar peste puginu se întorse Basiliu cu Ca- 

sacii şi bătăi de stinse în mai multe lupte pre Tvansil- 

vani și Români. Mateiu veni atunci în pers6nă contra
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lui Basiliu cu 6000 de 6meni, și cutedâ a da peptu cu 
Basiliu, care aveă 20060 de militari. La 17 Maiu 1653, 
se făcă uă bătăliă cruntă la Finta lângă riulu Galbini- 
ţia (Ialomiţa). Lupta țină pînă sâra cu mare cerbiciă , 
cându se versâ uă pl6iă mare „preste armata lui  Basi- 

„iu, toră de a udă pre a lui Mateiu, Atunci, acesta at- 
tacându cu puteri îndoite, agiutatu fiindu şi de ele- 
mente, trânse pre inemicu. 

După acestă victoriă Mateiu dede 6ste lui Georgiu 
“Stefanu ca se intre în Moldavia, de altă parte purces- 
seră Transilvanii şi închiseră pre Timușii și pre dâmna, 
în Suciava, că-ci Basiliu se dusesse după agiutoriu la 
Casaci și apoi la Tătari. Dar înainte: de venirea aces- 
tora, Timușiu peri, cetatea, şi domna cu tâte averile că- 
dură în mânile lui Georgiu Stefanu. Basi'iu, audindu a- 
cesta, se întârse în Crimea. Chanulu Tatariloru lu puse 
în carcere, apoi lu espedi la Constantinopole, unde fă 
aruncatu în Edicula. — Intre acestea, Mateiu fiindu in- 
firmu de uă plagă căpetată în bătălia de la, Finta, mili- 
ţia pretoriană, compussă mai tâtă din străini mercenari 
(seimeni), începu. a se superbi şi a cere stipendie în- 
treite. Cându Mateiu, după restabilirea Săntâţii, se în- 
târse de la Argeșşiu, află, -porțile capitalii închise. Preto- 
rianii dechierară că loru nu le place domnu betrânu , 
deci se intre întruă monastire. Mateiu fă nevoitu a trat- 
tă cu rebelii și le promise adăugirea stipendiului. Am- 
maritu de acestu despotismu militariu, ellu muri la 8 A- 
prile 1654. 

CONSTANTINU BASSARABA 

Murindu Mateiu Bassarabă se strinse uă adunare ge- nerale de toți boiarii şi demnitarii țerrii şi allesseră 
domnu pre Constantinu , fiiulu lui Șerbanu  Bassarabă.
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Acesta se puse îndată în bună înţellegere cu Racoți din 

Transilvania, cu Stefanu din Moldavia, şi cu chanulu tă- 

tărescu. şi luă mesuri spre a disciplinâ miliția cea des- 

frânată; ellu donâ militariloru: decima, le făcă uniformă 

bună, şi mări stipendiele officiariloru. . Despotimulu mi- 

litariu totu continuă, In urmă, cuget se i desbine și 

se frângă uă parte prin cea-l-altă. Dar acesta nu esși 

bine, şi resultă uă revoltă militariă : se ucciseră uă mul- 

țime de boiâri, se predară case și biserici, insultară pre 

domnu, și începură a, dictâ în tâtă țârra. In fine, chiaru 

Sultanulu, temându-se de urmârile unei atari revolte mi- 

litarie, scrisse domniloru Transilvaniei şi Moldaviei ca 

se intre cu osti. în țârră şi se stîrpâscă acea milițiă pe- 

ricul6să. Domnulu fugisse preste Dunăre. Armata unită 

intră în ţârră-suptu conducerea lui' Racoți şi Stefanu , 

şi rebelii, după ce susținură uă bătaiă terribile la 17 lu- 

niu 1655, fură învinși şi desfăcuţi cu totulu. Eă și alles- 

sesseră domnu pre spătariulu Criseă. Constantinu Bas- 

sarabă se întrse în ţârră și se adoperă spre a resta- 

bili ordinea, care însă mai fă turburată de vemăşiţiele 

rebelliloru. 

Racoți se legă la 1656 cu Carolu Gustavu, regele Sue- 

diei, în contra, Poloniei , şi trecă cu 50000 de soldaţi 

în Polonia. Domnii Români âncă i dederă agiutoriu. Es- 

pediţiunea esși reu, şi Sultanulu, superatu pentru acestă 

espndițiune făcută fOră, voia lui, decretă se scâtă pre 

toţi trei domnii, Racoți, Constantinu și Stefau. — Ra- 

coți abbia se înturnasse în Transilvania şi fă constrinsu 

de a abdică ; însă ellu voi se se susţiiă cu puterea, şi 

cei doi domai români fugiră la dînsulu. Porta trămise 

în România pre Radu Michail şi în Moldavia pre Geor- 

giu Ghica. - 

Radu Michail se puse domnu cu cugetulu de a frânge 

jugulu Turciloru; spre acestu scopu se înțellesse cu
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Racoți și cu Georgiu Stefanu ; dar boiarii din țerră nu se învoiră, ci descoperiră 'Turciloru planulu acesta. Ra- du Michail scii 'aşia de bine se întOrcă lucrulu în 'câtu boiarii trădători fură, dați în mânile lui; ră ellu ca Gregoriu Ghica din Moldavia merseră în Transilva- nia spre a pacificâ acea ârră. Racoți se retrasse în locuri tari. Viziriulu puse domnu pre Acațiu Bărcia- nu Și urcâ tributulu 'Transilveniei de la 15000 la 40000 de galbeni. După ce se întârse în țerră, Radu Mi- chail tăiâ, pre boiarii contrarii lui, predă, averile şi mal- trattă femeile loru, şi respândi terre preste tâtă ţârra; apoi uccise pre toţi Turcii de la Tirguvestei, arse Bră- illa și Giurgiulu, şi se puse pre picioru de appărare contra Turciloru. După aceea, se dusse ca se se înţel- l6gă cu Racoți, care allungasse pre Bărcianu şi se pu- sessse crăși în domniă. Ei tăcură planulu se scâtă pre Ghica din Moldavia și se puiă pre Constandinu Bassa- raba, și agă cu toți se assecurege independinţia țerriloru, Cu uă armată de 20000 de Români şi de Transilvani intrară în Moldavia. Ghica fugi la chanulu Tătărescu, şi veni cu 20000 de Tătari cu cari bătă armata crestină, Intre acestea, Turcii intrară, în România pre la Giurgiu, şi în Transilvania, pre la la pârta de ferru. Michail res- pinse pre 'Turei preste Dunăre ; însă, afiându despre per- derea di Moldavia, se retrasse la Tirguvestei unde audi că și Racoți au fostu bătutu la» Ulpia-Traiană ; apoi veni a treia faimă tristă, că 'Tureii intră în ţerră cu putere mare. Militarii sei perdură coragiulu, și începură a de- sertă, alții umblau a' prinde pre domnu, ca se scape de furia 'Turciloru. Michail, vedându-se în periclu, se dus- . se în Transilvania, şi unindu-se cu Racoți și cu Con- stantinu Bassarabă, strînseră remășițile ostiloru Şi mer- seră contra, 'Tureiloru, și  bătură aşa de tare în tâtu fură tobstrînși a se xetrage în Ungaria.
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Pârta numisse domnu în România, pre Gregoriu Ghica, 
din Moldavia, 6ră în Moldavia pre Stefanu, fiiulu lui 
Basiliu Lupu, (1659). Dar Constantinu veni cu 6ste se 

3 dispute tronulu. Ghica fugi preste Dunăriă. Sultanulu 
înterritatu de aceste fapte audaci alle Româniloru, com- 
mandâ Turciloru şi Tătariloru se trâcă în ţârră, se taiă 
sau să prindă pre toţi locuitorii și sei ducă în servi- 
tute ; mai pre urmă se prefăci că se înduplecă la rugă- 

minţile lui Gicha, şi ordină numai scOterea lui Constan- 
tinu. Acesta, audindu ca ce armată mare vine assupra 
lui, nu se credă destulu de tare sprea i se oppune, 
şi se retrasse în Transilvania ; 6ră de acollo, se dusse 

la Casaci. Racoți âncă fu bătutu, și preste puginu muri 
(1660). Geordiu Ghica fă scossu din domniă, și făcă locu 
fiiului seu Georgiu. In Transilvania, Turcii puseră domnu 
pre Michail Apafi, și crescură tributulu la 60000 galbeni. 
În Moldrvia muri Stefanu Lupu (1662), şi în loculu lui 
se allesse Eustratiu Dabişia. 

Principii Ronâni luară parte în espediţiunea Turciioru 
din. 1663 în Ungaria, şi în cea din 1672 făcută contra 
Poloniloru.— Gregoriu Ghica, prin purtarea sea cea am- 
bigură, perdă domnia, și în loculu lui se numi Duca, 
care, după mârtea lui Dabişia, domnisse în Moldavia. 

Acesta mai făcă due espedițiuui cu Turcii contra Po- 
loniloru (1676) şi contra Rusşiloru (1677), apoi, totu în- 
tracestu annu, fă strămutatu în Moldavia; ellu possedă 
şi ţârra Casaciloru (Ucrania), în care .puse locuţiitoriu 
pre Doroteiu cu titlulu de hatmanu, şi lu installă la 

Niemirovu (1679). 

SERBANU CANTACUZENU 

Lui Duca pre tronulu României i successe (1677) Șer- 

banu Candacuzenu, care domni în pace pînă la 1683, și
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contribui multu prin  mesurile sâle celle înțelepte -la 
ridicarea și înflorirea ţesrrei. Insă, la 1683, atâtu ellu 
câtu și Duca, domnulu Moldaviei, precumu şi Apafi alu 
Ttansilvaniei recepură ordine se însogiască cu ostile loru 
pre vizirulu Cara-mustafa, care mergeă assupra Viennei 
cu 200000 de Turci. | i 

In decursulu celloru dâue luni câtu țină împressura- 
vea, Românii fură, însărcinați cu facerea punţiloru pre- 
ste Dunăriă, şi se purtară câtre Germani ca nisce fraţi 
crestini ; Serbanu puse de ridicâ uă cruce și dechieră că 
ellu ține cu crestinii. Apafi remase cu stea sea la 

_Rabu, spre a împiedecâ, escursiunile Germaniloru. In 12 
Septembre veni Ionnu Sobieski, regele Poloniei, și des- 
pressurâ Vienna. Turcii se retrasseră cu perderi mari; 
şi domnii români se întârseră în țerile loru. 

Insă în lipsa lui Duca se scullasse Cuniski, hatma- 
nulu Casaciloru, și allungasse pre Doroteiu din Niemi- 
rovu; ellu se uni cu Polonii, şi cu fostulu domnu Ste- 
tanu Petriceiu, și ivrupse în Moldavia. Petriceiu trasse 
în partea, sea pre boiarii și pre. țerranii cei nemulțiă- 
miți cu Duca, bătă pre Tătarii cari voiau se i se op- 
puiă, şi pre Turcii cari voiau se facă, escursiuni din Ca- 
meniţia. Cându veni Duca în Moldavia, fă prinsu pre neasceptate și dussu în Polonia. Ellu muri inveninatu. 
Porta, trămise pre Dumitru Cantacuzenu care mai fusse într'unu rându domnu, în ammestecăturele anniloru tre- cuți. Petriceiu cu Polonii și cu Casacii se retrasse în 
Polonia, unde și muri. Dar nici Dumitru Cantacuzenu 
nu 0 dusse multu în Moldavia, că-ci Turcii, în espedi- iunea ce făcură la 1684 contra Poloniloru, nu se mul- 
țiămiră cu puttarea lui, ci lu trămiseră la Constantino- 
pole, şi redicară domnu pre Constantinu Cantemiru. 

Cu puginu în urmă, Leopoldu, imperatoriulu Germa- 
niei, se înțellesse cu Ionnu Sobiescki, ca ellu se coprindă
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Ungaria, 6ră acesta principatele Române. La 1676, So- 
bieski intră în Bucovina, şi provocâ pre Cantemiru ca 
se se suppuiă lui; însă acesta se retrasse la Bârladu 
unde se afl și Șerbanu Cantacuzen cu ai sei. Sobieski 
occupă Iasșii; ellu cugetă se mârgă mai departe, însă 

vădându că nu i vinu agiusârie de la Austriaci, esși din 
țârră. La înturnare, Casacii arseră și predară capitala 
Moldaviei. Pre ealle Polonii fură frecaţi de Români şi de 

Tătari — Între acestea, Germanii coprinseră Buda (1686), 
şi apoi Singidunulu, luară Transilvania suptu protecţiu- 

nea loru, și intrară în correspodințiă cu Șerbanu Can- 
tacuzen pentru târra Românâscă. Generalulu Veterani 

intrâ în ţârra cu unu corpu de Germani; însă Șerbanu, 

vedându că acestu passu contrariagă iatenţiunille sâle, 
trămise de i spuseră se se retragă, că n'a venitu tim- 

pulu de a se scullă contra Turciloru. Veterani se re- 
trasse, și Turcii attribuiră acâsta mesureloru celloru în- 
țellepte alle lui Șerbanu. 

Şerbanu trămise uă deputaţiune la Viena spre a se 
înțellege cu curtea imperiale despre sârtea ţerrei. Mulţi 

însă din boiari nu se învoiră cu planulu iui Șerbanu, de 
a se stricâ cu Turcii şi de a suppune ţerra imperatoru- 
lui germanu. Şerbanu muri la 1688, în etate de 55ani. 

Înainte de îmmormântarea lui Şerbanu, boiarii allesseră 

îndată pre  Constantinu Brâncoveanu, care fă întăritu 

de Pârtă. Ellu trămise la Vienna pre Spătarulu Preda 
Brâncoveanu ca se împiedece or-ce alte relaţiuni din 
partea deputaţiloru cu gubernulu imperiale, ci numai de 
a încunoscinţiă înălțarea noului domnu. - 

CONSTANTINU BRANCOVEANU SI DUMITRU CANTEMIRU 

Suptu domnia lui Constantinu Brancoveanu, țârra fă 

turburată de invasinea ostiloru germane commandate de
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generalulu Haisler; însă, audindu de venirea, Tătariloru 
assupră-le, se retrasseră în Transilvania, (1689). Domnii 
țerriloru române cu Tătarii şi cu Turcii, întrodusseră pre 
Emericu Tokâli în Transilvania și lu installară, după ce 
însă învinseră pre Cermani la Zernesci ; împrăstiindu-se 
apoi faima că vine uă mare putere de Germani din Un- 
garia, se retrasseră în țârra-Românâscă. Turcii trecură 
la Vidinu. 

Sobieski (1691) intră 6răș în Moldavia, şi predă țerra 
de susu; însă fă nevoitu de a se retrage, mai ailesu din 
lipsa de provisiuni, fiindu mare fâmete din causa lăcus- 
teloru ce o devastasseră șâpte anni. — După mârtea lui 
Constantinu Cantemiru se allese domnu fiiu-seu Dumi- 
tru (1663); însă Porta nu approbâ acestă allegere, ci 
numi ea însuși domnu pre Constantinu, fiiulu lui Duca 
şi ginerele Brâncoveanului. După trei anni, acesta făcă 
locu lui Antiochu Cantemiru, frate-seu. În timulu acesta, 
Turcii suptu Sultanulu Mustafă fură de trei ori bă- 
tuți de Germani. După bătălia de la Zenda (1697), care 
fă ultima și cea mai. funestă din tote pentru Turci, se 
deschiseră conferinţe de pace la Carlovitzu. Germanii 
cereau Transilvania cu Temişiana, și Polonia, Principatele 
Române. În fine, la 1699, se făci pace, prin care-Ger- 
manii remaseră domni preste locurile occupate de ei în 
Transilvania, Temișiana Şi Ungaria; 6ră Polonii recu- 
perară Cameniţia. 

Antiochu Cantemiru prin intrige vreă se puiă pre frate- 
sen Dumitru pre tronulu României în loculu lui Brânco- 
veanu. Acesta însă, descoperindu intriga, restabili ellu 
pre ginere-seu Constantinu Duca în Moldavia (1700), care 
domni numai pînâ la, 1704, pentru că bo'arii allesseră a- 
tunci pre Michail Racoviţiă, care după, unu annu, fă res- 
turnatu de Antiochu Cantimiru. — Pre timpulu acesta cur- 
geâ revoluţiunea în 'Transilvania, și în Ungaria suptu
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conducerea lui Franciscu Racoți, şi în Russia lupta în- 

tre Petru 1 şi Carolu XII, regele Suediei. Acesta, per- 

dându bătălia de la Pultava, fugi la Tighina, şi accusă, 

pre Michail Racoviţiă că ţine cu Rusşii. Pârta, lu scâse 

din domniă și trămise pre Nicola Mavrocordatu, primu- 

lu Fanariotu care s'a urcatu pre tronulu lui Stefanu cellu 

Mare. Din fericire, acsestu omu, cruntu, avaru şi inemicu 

allu Româniloru domni nnmai unu anu. Resbellulu între 

Rusși şi Turci deschidâudu-se, Pârta numi domnu pre 

Dumitru Cantemiru, nun omu învețiatu și cu talente, cu 

planulu de a prinde pre Brâncoveanu şi de a lu espedi 

la Constantinopole, şi Dumitru se trecă în România, 

6ră frate-seu Antiochu se se restabilâscă în Moldavia. 

Cu tâte că acâsta se ţinuse secretu, totuşi agiunse la 

urechiele lui .Brâncoveanu, şi produsse mare sensaţiu- 

ne în inima, lui şi avă mare influințiă assupra eveni- 

meteloru ce urmară.— Lui Dumitru Cantemiru se ier- 

tară tâte spesele de instalațiune, ba âncă i se dederă şi | 

bani. Insă, de abiă agiunse la Iaşi, și i veni ordine se 

trămită îndărătu la Pârtă tributulu și celle lalte tasse 

de investitură, se stringă provisiuni pentru Suedi şi Ca- 

saci, se facă, punți preste Dunăre pentru armata, turcă, 

şi se se prepare cu t6te puterile pentru resbellu la pri- 

măvara annului viitoriu, cându este se viiă vizirulu cu 

„armata cea mare la Tighina, Aceste pretensiuni din par- 

tea 'Turciloru scâmbară cugetulu lui Cantemiru, la care. 

infiuinţiă şi trămissulu lui Petru, greculu Policallă, spre 

a lu determină de a se desface de Turci. Rusșii încer- 

cară se lu împace cu Brancoveanu, sperându se lu attragă, 

şi pre acesta în partea loru; dar Brâcoveanu nu cute 

a se pronunțiă. - | 

In 13 Aprilie 1711 Petru subscrise la Luscu urmă- 

târiele punte pentru Moldavia : « Moldavia se se restaure 

in marginile ei celle vechie suptu protecțiunea, Russiei ; în-
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dată ca va intră armata russă în țârră, domnulu şi bo- 
iarii se jure credinția imperatoriului, şi se şi unâscă ar- 
mele loru contra Turciloru; domnulu ţerrei și successorii 
se fiă independinţi suptu protectoratulu Russiei; Dumi- 

tru Cantemiru şi familia lui se domnâscă cu dreptu ere- 
ditariu în Moldavia, şi din altă familiă se nu se puiă 

domnu pînă lu stingerea acestia. » Cantemiru țină în se- 

cretu aceste punte, şi amână câtu puti facerea punţii 
preste Dunăre. Brâncoveanu, care erâ inițiațu în totu 
lucrulu acesta, trămândă cu dechierarea sea, mai allessu 
din neîncrederea în Cantemiru. In 1 Maiu, Cantemiru 

făcă passulu dicisivu publicându unu manifestu prin care 
aretă, «că s'a ruptu de către Turci, şi s'a unitu cu Rus- 
sia; că ellu va se adune uă armată de 10000de Româ- 

ni, car6 se. va ține cu spesele imperatoriului f6ră în- 
greuierea ţerrei ; ellu provâcă pre toţi boiarii se se stringă 

la dînsulu pînă la 15 luniu, spre a luă parte la libera- 

vea, ţerrei ; cei ce nu sevoru află faciă pînă atunci, voru 

perde averea și viâţia. » Manifestulu acesta nu produsse 

effectulu speratu; cea mai mare parte de boiâri nu se 

învoiră cu planulu lui Cantemiru: ei presimţiau 6re- 
cumu că passulu acesta nu pâte se aibă resultatu. bunu. 

„Cându veni generalulu russescu Șeremetovu, se strinse- 
ră forte pugini Gmeni spre a se uni cu armata russă; 
în luna lui luniu, cându întrâ Petru în Iasși, fârte pu- 

„cini boiari şi preoți depusseră jurământulu. Din Rumâ- 
nia, nu se mișcă nimeni, aftară de spătariulu Toma Can- 
tacuzenu care trecă n6ptea cu căllărimea la Rusși. Bran- 

coveanu, din contra, desapprobă acâsta şi se retrasse 
la Tîrguvestei. —În 19 iuniu, Turcii trecură Dunărea, 
Armata russă âncă venisse la Prutu. La Stellinesci se 

încinse bătaia între amând6ue ostile, şi țină trei dille 
fOră întrerumpere. A. patra di, Rusşii începure tare a sim- 
ți lipsa de provisiuni; mortea, de focu şi de fâme iam-
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meninţiă, assemenea. Impărătessa Caterina cumperâ pa- 

cea cu bani de la viziriulu. Cantemiru se ascunse în 

carulu imperătessei. Şeremetovu subscrisse tractatulu de 

pace în 12 Iuliu. Ostea russă se retrasse. Toma Canta- 

cuzenu şi Dumitru Cantemiru trecură în Russia cu uă 

mie de Români, mai toţi boiari. Dar sultanulu, îndem- 

natu de Carolu XII, nu voi se întărâscă trattatulu în- 

cheiau de vizirulu, pînă la 1712 Aprilie 16, În restim- 

pulu acesta Moldavia sufteri forte multu de tâte pârţi- 

le; acumu se restaurâ în domniă tiranulu cellu crudele 

Nicola Mavrocordatu. 

Purtarea ini Costantinu Brâcovânu desceptâ mari pre- 

pusuri la Pârtă. Mavrocordatu, inemicu personale allu 

Jui, şi compeţitoriu la principatulu României, căută tâte 

modurile se lu înnegrâscă și mai tare. A casă se înnal- 

țiră neînţellegirile între dînsulu și între Cantacuzeni. A- 

cestia determinară se lu restârne. Ei se folosiră de Du- 

mitru Racoviţă, care se află fugitu în Transilvania, spre 

a se pune în corespondință cu Michail Racoviţă, care 

erâ, la Constantinopole, şi accusară printr'însulu pre Brân- 

coveanu la Portă, ca proditoriu, care ține corespondin- 

țiă cu curţile de la Viena şi de la Petresburgu, cu re- 

gele Poloniei şi cu republica Veneţiei, a făcutu monetă 

cu numele seu, etc.» In urmarea acestora, şi cu speran- 

ţia de a pune mâna pre nestimatele tesaure alle lui 

Brâncoveanu, Sultanulu decretă perderea lui. Brânco- 

veanu presimțisse ceva, însă nu i veneâ, se crâdă că mo- 

mentulu câderii lui erâ așă de apprâpe. Vezirulu se pre- 

făceă că este totu amicu alu lui Brâncoveanu, cându, în aju- 

nulu păresimiloru, trămise pre Mustafa-agâ, vechiu amicu 

allu Brâncoveanului, la Bucuresci, cu ordine se lu ridi- 

ce și se lu ducă la, Constantinopole. La 23 martiu, Tur- 

culu agiunse în Bucuresti. Indată ce Brâncoveanu audi, 

trămise se lu chieme la curte. Turculu respunse că e
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faticatu, şi are lipsă de repausu. In nâptea spre 24 

țină. conferinție cu Cantacuzenii cumu se prindă pre 
domnu. Mercuri la 24, veni Turculu la curte cu 12ci0- 

chodari inarmaţi pre suptu vestiminte, şi, după ce se sui 
în palatu, unde lu recepă domnulu cu tâte semnele de 
dinstincțiune, scâse unu petecu negru şi lu puse pre 
umerii domnului, strigându, « mazilu ». Brâncoveanu spe- 

riatu cădă giosu. 
Tureulu adună îndată pre boiarii de frunte, le citi 

firmanulu de scâtere din domniă; făcă apoi pre boiari 
şi pre neguţiători responsabili pentru Brâncoveanu, şi 

le dechierâ, că în casu de a lu lăssă se fugă, unu corpu 
de 12,000 de Turci stâ la Dunăre asceptându semnalulu 

de a trece şi de a devastă totu cu focu şi sabiă. După 

"aceea, sigilă tesaurulu publicu şi privatu allu lui Brân- 
coveanu, şi dede de scire imbrichorului care venisse du- 
pă dinsulu cu uă câtă de Turci, se intre în Bucuresci. 

Mustafa-agâ, convocă pre boiari, şi conferi domnialui Ste- 
fanu Cantacuzenu, nepotu de frate allu lui Stefanu Canta- 

cuzenu. În 26 martiu, Brâncoveanu fă ridicatu din Bucu- 

resci cu dâmna, cu 4 fli, cu 4 nurori, cu ginerile Văcă- 
rescu și cu unu nepoțellu. Duminecă în diua de pașei 
(28 martiu) agiunseră la Rusciucu. Intr'acestă di se prin- 
seră la Constantinopole ginerile şi fiia lui Brâncoveanu, 

cari mersesseră se adducă pre fiia lui Antiochu, promissă 
de sogiă, cu approbarea Porții, lui Radn, fiiu-seu. In 

cursu de trei septemâni, Brâncoveanu cu familia sea agiun- 
se la Constantinopole, şi fă arruncatu în edicula. In Bu- 
curesci, imbrichorulu confiscă tâte averile lui Brâncoveanu. 

" Stefanu Cantacuzenu. scullă pre 6meni se facă plângeri în 

contra a lui, că i a storsu şila despoiatu. Sultanulu, credân- 

ducă Brăncoveanu are mai multă avere de câtu s'a aflatu 
la Bucuresci, lu puse la tortură ca se o spuiă. După ce nu 
folosi nimicu cu tortura, lu scâsse afară în 26 Augustu,
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cu tâtă familia. Unu capegiu publică culpa; Brâncovea- 
nu se întorse câtre fiii sei și le disse: «Fiţi cu inimă, 
fiii mei; noi am perdutu totu pre acâstă lume, încai se 
ne mântuimu suffletele , și se ne spăllâmu păcatele în 
sângele nostru.» Antâiu cădă capulu ginere-seu, Văcă- 
rescu, apoi allu fiiului cellui mai june Mateiu, după a- 
ceea allu lui Stefanu , allu lui Radu, allu lui Stefanu, 
allu lui Constantinu , în fine allu nefericitului părinte. 
D6mna, nora, nepoţelluiu şi ginerii cei-l-alţi. după multa 
rugăminte se rescumperară cu 50000 de taleri, împru- 

mutaţi la Constantinopole cu 30 de procente. Insă Can- 
tacuzenii dederă veziriului 40000 de taleri ca se nui 
lasse se se întârcă în ţârră. Deci, fură duşsi la Chiu- 
taia, în Asia Mindre, unde petrecură trei anni de qille, 

pînâ la mortea veziriului Ali-paşsia. 

LXVIII 

REGINTIA SI LUDOYICU XV. 

Successoriulu lui Ludovicu XIV, Ludovicu XV eră nu- 
mai de cinci anni. Parlamentulu dede reginția şi t6tă 
puterea ducelui d'Orleans, nepotulu reposatului rege, 
unu principe inte liginte şi bravu; dar bunu pînă la de- 
bilitate şi desfrânatu într'unu gradu ruşinosu. Pără mai 
ântâiu că e decisu de a restabili concordia în affacerile 
religi6se, praticându toleranţia pentru toți. Dar se pro- 
nunță îndată în favâreaiesuiţiloru, şi puse dese înregis- 

tră bulla - Unigenitus, îndreptată contra jansenistiloru, 
şi acesta numai pentru ca agintele seu principale, Du- 
bois, făcutu, cu tâtă nedemnitatea lui, archiepiscopu de 

Cambrai, se pâtă agiunge .cardinalu. Î
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Doue fapte caracterisă acestă tristă peri6dă : în affară, 
unu resbellu contra Ispaniei; în întru, sistemulu lui Law. 

Dacă Ludovicu XIV combătusse patru-spre-dece anni 

contra Europei, n'o făcusse numai ca se dea unu regatu 
nepotului seu, ci ca se facă din Ispania uă amică pen- 

tru Francia. Ducele d'Orleans sacrifică legămintele de 
familiă, on6rea, şi interessele ţerrii casului eventuale de 
a fi rege allu Franciei, cându Copillulu care domniă ar 

muri. De aceea se uni strinsu cu regele Angliei, Geor- 
giu I, care, ameninţiatu de Iacobiţi și de fory, şi sim- 
ți puterea, legănându-se. Din fericire. pentru dinastia 
Hanovrei, conducerea affaceriloru străine în Francia erâ 
încredinţată lui Dubois, care recepi de faqiă uă pensiune 
annuale de la regele Angliei. Graţiă corrupţiunii aces- 
tuia, se împuseră Franciei condițiuni ruşibâse, între al- 
tele allurgarea pretendintelui Stuartu din Francia, de- 
molirea, cetâţii Mardyck etc. 

Intre acestea, politica gubernului ispaniolu contribuiă 

şi ea ca se întâriască aceste legăminte - dintre Francia 
cu Anglia. Primulu ministru allu lui Filippu V, Alberoni, 

voiă să restitue Ispaniei provinciele ce i răpisse tratta- 
tulu de Utrecht. şi, ca se şi realise planulu seu, nu se 

temei, de a pune Europa în focu. Austria, Francia și 

Angli, se unisseră ca se mănţină acelle trattate. Albe- 
roni și propuse de a occupâ Austria printrunu resbellu 

cu Turcii, de a resturnă pre regintele în Francia prin- 
truă conspiraţiune şi de a restabili pre Stuarţi în An- 
glia prin sabia lui Carolu XII. Dar principele Eugeniu 
bătă pre Turci la Petruvaradin și la Belgradu (1716— 
1717); conspiraţiunea lui Cellamare şi a qucessei de 
Maine fă descoperită (1718); Carolu XII peri în Norre- 
gia (1718). Regintele dechiărâ atunci resbellu Ispariei 
(1719). «Acesta e unu resbellu civile,» disse Voltaire ; 
eră mai allessu unu resbellu absurdu; că-ci Francia com-
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băted, Ispania, amica sea, în profitulu Angliei, ce eră 

âncă inemica sea naturale. Totu acellu mareșallu de Ber- 
wick, care, prin victoriele sâle întărisse pre tronu pre Fi- 
lippu V, commandă acumu, contra lui, armata francese. An- 
glii sfărimară uă flotă ispaniolă lângă Messina. Tâte pro- 
iectele cardinalului Alberoni erau perdute, şi acestu mi- 
nistru care, cu pucinu înainte, erâ consideratu ca omu 
mare de Statu, acumu păr că este unu temerariu și 
unu turburătoriu ambiţiosu. Ellu esşi din ministeriu, şi 
Ispania fîh nevoită de a intră în patrupla federaţiune 
încheiată între Francia, Anglia, Ollanda şi Austria. Du- 

cele Savoiei recepi Sardinia în schimbulu Siciiiei, ce 
se dede imperatoriului, Regina Ispaniei obţină pentru 
fiiulu seu ceilu mare dreptulu în spectativă la ducatele 

Parma, Piancenţia și Toscana (1720). 
Pacea fă restabilită, cu tâte că foră probabilitate de. 

durată, Ispania nu renunţiasse. la speranţia de aşi re- 
cuperă vechiele e: possessiuni.  Neesșindu-i bine res- 
bellulu, ea încercă prin diplomaţiă de a şi agiunge sco- 
pulu ; începură atunci negoţiaţiuni complicate, în cari 

cabinetele Europei aretară multă versatilitate. Trattatele 

de Prado, de Sevilia și de Vienna (1278, 1729, 1731) 

împăcară în fine tâtă lumea. Ducatele italiane, promisse 
Ispaniei, i fură garentisate, şi infantele don Carlos de- 
veni, la 1731, ducele Parmei şi Plancenţiei; sancţiunea 

pragmatică a imperatoriului Carolu VI, despre care vom 

vorbi mai departe, fă acceptată; în fine compania de 

Ostende, fundată de acestu principe spre a face concu- 

rință Angliloru şi Ollandesiloru în Indiele orientali, fi 

delăssată şi cădă. 
Cellu mai durerosu remasu de la Ludovicu XIV eră 

ruina, finanţiariă. Statulu datoriă due miliarde patru 

cente miliuni, din cari a treia parte aveâ se se numere 

îndată. Venitulu pre doi anni eră spesu de mai înainte. 

13
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Mulţi cereau convocarea stateloru generali spre a decre-- 
tă bancarotta. Regintele respinse acestu remediu, nu ca 
immorale ci ca periculosu, şi în fine se decise se ad6p- 
te banca, Scoţianului Law. 

Acestu cutedătoriu finanţiaru, nevoitu de a delăssă 
Anglia din causa unui duellu, voiă se creede uă putere 
nudă, creditulu, şi se substitue numerarului de metale, 
ce nu se pâte ereâ indefinitu, numerariulu de hbârtiă sau 
moneta de hârtiă ce se pâte îmmulți veru câtu. Law 
mai ântâiu fi nevoitu a se mărgini de a face uă bancă 
particulariă, care prosperă forte, căci tâtă lumea se în- 
treceâ de a cumperă hârtia sea, facilitându întrunu mo- 
du singularu transacţiunile commereiali. 

La acestă bancă, recunoscută la 1718 ca bancă regale, 
Law adaose uă companiă de con merciu care avi privile- 
giulu esclusive de lucrare și de negoţiare în America şi în 
India. Succesulu bâncei lui Law făcii pre lume se cr6- 
dă totu așa şi despre allu companiei. Atâtu de mari fu- 
ră speranțele nebune ce și promiteau toți din acestă în- 
treprindere. în câtu acţiuni de 500 de livre se cumpe- 
rară cu unu preţiu de dece ori pînă la patrudeci de ori 
mai mare de câtu val6rea loru. 

Totu Parisulu, Francia îutregă, străinii chiaru veniră 
în mulțime setoși de a se înavuţi. Tâte classele se de- 
deră la speculă nebunesce. Profite fârte mari se făceau 
într'unu minutu. Cutare erâ servitoru diminâța, şi s6ra 
se vedes, patronu. ” 

Intre acestea, banca păreâ că Şi agiunge scopulu: ea 
împrumutasse statului 1200 de milliuni de hârtiă-mone- 
tă, cu care plăteâ creditoriloru sei, şi cari reveniau apoi 
la bancă în schimbulu acţiuniloru companiei; dar ea 
multiplică fârte acâstă monetă de bhârtiă. Neapperatu 
urmă ca perderea se cadă assupra cui-va, şi căi as- 
supra națiunii. Îndată, încrederea despără. Toţi voiau se



45 
şi ia banii representaţi în hârtiă, și banii lipseau. Acei 

cari se credeau avuţi cu biletele loru, fură ruinaţi. Law 

fugi din Francia, urmăritu de maledicțiunea publică ; cân- 

du venisse, ave 1,600,000 de franci, şi se dusse numai 

cu câţi-va ludovici (1720). Ac6sta demoralisâ, forte țerra 

și debitulu Statului crescă; dar creditulu și tuă de atunci 

unu mare avântu. 

In annulu 1723 Ludovicu XV fă dechiăratu majorenu; dar 

totu mai remase sub tutelă. Reginţia fă uă epochă fârte tri- 

stă pentru moralitatea publică. Ministeriul ducelui de Bour” 

bon, carei urmă, fă totu atâtu de desprețuitu. Ellu erâ, do- 

minatu de uă femeie foră rușine, marcisa, de Prie, care se 

vândă Angliei şi provocâ cârta cu Ispania. Prin intrigile 

s6le, infanta care se educă la curtea Franciei, ca pro- 

miss'a regelui, fii depărtată, şi Ludovicu XV depunse pre 

Maria, fiia lui Stanislas Leczinski (1725). Episcopulu 

Fleury, preceptoriulu regelui, care și acunsesse ambi- 

ţiunea în timpulu reginției, lu resturnâ, și deveni pri- | 

mulu ministru 1726. 

Acestu betrânu conservâ puterea, câtu vieţui (1745) 

Deşi cu apparințe modeste, eră totu atâtu de absolutu 

în realitate cași Richelieu. Administraţiunea lui înțell6ptă, 

dar fâră mărime, redicâ ţârra din miseria în care 0 cu- 

fundasseră ultimii anni ai lui Ludovicu XIV și reginția. 

Erâ economu pînă, la avarițiă, și pută se îndreptede fi- 

nanţiele. Agricultura, comerciulu şi îndustria fură în câtu- 

va, încoragiate ; dar ellu, caşi regintele, sacrifică interes- 

sele maritime pentru federațiunea, anglă. Pacificu, prin 

natură şi prin sistemă, se adoperâă una cu amiculu seu. 

Oraţiu Walpole, de a mânţin€ concordia, între puterile 

Europei, 
Mârtea lui Augustu II, regele Poloniei, fâcă resbellulu 

neappăratu. Marea majoritate a naţiunii polone allese 

pre Stanislas Leczinski: electoriulu Sassoniei fă numitu



„sub protecțiunea baioneteloru russe (1733). Regele Fran- 
ciei nu puteâ se delasse pre socru-seu. Fleury fă împinsu 
de clamârea publică. Dar, în locu de a trămite uă, flotă 
în Baltica, espedi unu vasu nnmai şi 1500 de soldaţi ca 
se scape pre Stanislas, înconjiuratu în Dantzigu ; după 
mii de pericle acesta veni în Francia. 

Sa cereâ însă de a face ce-va, sprea sterge acâstă ru- 
şine: Fleury trămise due armate, în Germania și în I-- 
talia, contra Austriei. Armata din Italia, mai allessu, se 
acoperi de: gloriă repurtându victorie; dar timiditatea 
cardinalului nu lu lăssâ se profite de aceste succese : imperatoriulu ar fi renunțiatu la Italia. 

Anglia şi Ollanda offeriau mediaţiunea loru Austriei; 
„ea le accusâ de trădare pentru că n'au urmat”o pre câm- 
pulu de bătăliă, și trattâ de a dreptulu cu Francia. Pa- 
cea, dela Vienna, (1735—1738) dede lui Stanislas, ca des- 
daunare pentru tronulu Poloniei , lăssatu lui Augustu 
allu Sassoniei, ducatulu Lotaringiei și Barrois, cari aveau 
se se uniască, după mârtea lui, cu Francia. 
„Successele lui Fredericu II allu Prussiei, ridicarea unui 

Statu nou în rânaulu puteriloru mari, conţribuiră la scă- derea Franciei din influința ce essercitasse pin'aci. Res- bellulu pentru sucressiunea la, tronulu Austriei şi cellu de Stpte anni arătară necapacitatea generariloru şi perirea spiritului militaru în Francia. La Rosbac „ Fran- cesii fură învinși cu ruşine ; şi pre mare, bătăile ce 
sufferi Francia, o ruinară fârte. 

Ducele de Choiseul, ministrulu de resbellu, se adoperâ de a ridică Francia. Corsica, şi Lotraringia, fară încor- 
porate. Anglii ammenințiau pre Ispanioli; Choiseul înar- 
mâ,. Totu întrunu timpu încoragiă spiritulu de 0ppo0- sițiune ce se manifestă, între colonii anglo-americani con- 
tra metropolii loru; desfăcă Portugalia şi Ollanda de An- 
lia, și întinse uă mână amicale Poloniei, care, din causa 

a
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viţieloru constituțiunii sele, se appropiâ din di în di de 

peire. 
i 

Totu sub ministeriulu seu se dederă affară iesuiții, şi 

constituţiunea loru fă condemnată printrunu actu allu 

parlamentului (1 762). Dâmnei de Pompadour, care muris- 

se, i successe în favorea regelui comitessa du Barry, pre- 

sinția, câria numai eră uă rușine pentru curte. Choiseul 

nu voi se se plece înaintea ei, şi ea lu essiliă, 1770. 

In totu decursulu acestui seclu, parlamentele arătas- 

seră, contra curţii, și contra tendinţeloru ultramon- 

tane unu spiritu de opposiţiune ce nu plăceâ regelui. 

Desbaterile loru cu clerulu, pentru bulia Unigemtus, ce 

condemnâ pre jansenisti și pre care 0 respingeâ parla- 

mentele, turburară totu seclulu allu optu-spre-decelea. 

Regele vreâ, în desertu, se le impună tăcere; în fine le es- 

siliă (1753). Elle se întârseră totu atâtu de resolute de anu 

cede nimicu. Atunci Maupeou desfiinţă parlamentele şi 

puse în loculu loru curţi de justițiă. Acâsta erâ unu e- 

venimentu gravu. Richelieu și Ludovicu XIV annullas- 

seră importanția politică a nobilității. Ludovicu XV, sfă- 

râmându marele corpu allu magistraturei, ce mai remâ- 

neâ pentru susținerea vechiului edificiu şi spre adăposti- 

rea, monarehului? 

Faptele rușin6se alle acestui monarchu cresceau. La 

1773, Polonia este impărțită de Austria, Prussia şi Rus- 

sia, fâră ca Francia se întreprindă nimicu ca se nu se 

uccidă unu poporu întregu. La 1667, associaţiunea nu- 

mită, pactulu de fâmete și reinnoesce contractulu pen- 

tru acapararea grâneloru și care produce fometea arti- 

îciale în 1768 şi 1769. Apoi les Lettres de cachet, cari 

se multiplică întunu modu de spaimă şi cari espunu 

libertitea cetățeniloru la discreţiunea celloru tari, cari 

au se și resbune sau se și sațisfacă ver uă passiune con- 

tra loru. In fine, abbatele Terray propune că nu e altu
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remediu, affară de falimentu, spre a impugină debitulu 
Statului, și, la plângerile ce seaudu din tâte părţile, res- 
pundes: « Regele e domnulu, necessitatea justifică totu. » 
Lăssâ unu deficitu annuale de 41 de milliuni. Și totuşi, 
de la 1715, impositele crescusseră, se dupplicasseră, 
urcânduse dela 165 milliuni la 365. Ludovicu XV muri 
la 1774. Ellu intrevedeâ că espințiunea terribile se ap- 
propiă; dar se consolă, dicendu ; « Acesta va, durâ câtu voii 
fi in vieţiă, suecessoriulu meu va face cum va putâ.» 

LXXIV 

CAROLU XII SI PETRU CELLU MARE.— 
PULTAVA, TRAPTATULU DE LA PRUTU 

SI REFORME IN RUSSIA. 

Pre cându resbellulu pentru successiunea la tronulu 
Ispaniei, făceă se trecă preponderanția în Europa occi- dentale de la Francia la Anglia, unu altu. resbellu da 
orientile Europei Russiei şi precipită Suedia din inaltulu rangu la care o ridicasseră Gustavu-Adolfa şi Carolu XI. Acestu capitulu ar căutâ se aibă dreptu titlu : cumu se surupă uă dominaţiune, şi cumu se inalță unu Statu. Celie due numi. allu lui Carolu XII și allu lui Petru cellu Mare, insâmnă, intr'adevâru, căderea Suegiei și a- venirea Russiei intre marile puteri europeene, 
Câtre finele seclului allu șptespredecelea, Russia aves unu territoriu nemărginitu ce se intiudeâ de la marea Glaciale la marea, Caspică. Locuitorii ei. abbia păreau că suntu 6meni în ochii commercianțiloru angli sau ol- landesi cari speculau în țârra loru. Dar servilismulu de- gradatu allu ţerraniloru în fagia nobililoru, şi allu nobili-
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loru în fagia Ţarului, deveniă în mânile acestuia unu in- 
strumentu de temutu : despotismulu. 

Cându muri Fedoru III, fiiulu lui Alexis, titlulu de țara 
se împărți între cei doi frați, Ivan și Petru; dar auto- 
ritatea erâ în mâna sorei joru Sofia. La 1687, Petru, 
agiungându de 17 anni, aruncă acâsta principessă ambiţi- 
6să într'uă mânastire, şi decise pre frafe-seu, infirmu şi mai- 
nai orbu și mutu, dea renunţă în putere; ellu preparasse şi 
îmmplinisse acestă revoluțiune după consiliele ce i da Gene- , 
vesulu Lefort. Acesta făceă în tâte dillele descrierea și * 
lăudă arţile. Europei, autoritatea regiloru, organisarea ar- 
mateloru şi a floteloru ei. | 

Petru simți că, spre a realisâ proiectele sâle, se ce- 

reâ a se iniţiă însuşi în secretele civilisaţiunii europene; 
şi se dusse se visitede națiunile culte alle Europei. La 
1697, purcesse din Mosca, agiunge în Ollanda, la Saar- 
dam, şi aci, lucrându în decursu de mai multe luni sub 
numele de Petru Michaelofi, ca unu simplu operaru în- 

t”unu laboratoriu de construcţiune de vasse, învâţă ar- 

tea cumu se face uă nave, cumu se dă în apă, cumu se 

conduce, şi trămite în Statulu seu uă coloniă de arte- 

fici, marinari, ingineri, lucrători de tâtă specia. Lucră- 

torii lu numiau Peterbaas /mesterulu Petru). Merge a- 
poi se studie Anglia şi industria ei, Germania şi orga- 

pisarea, ei militariă. La, Vienna, i vine scire despre revolta 

streliţiloru, unu. corpu de milliţiă, ca pretorianii Romei. 

Principessa Sofia, din fundulu mânastirii, i rescullasse spre 

a luă puterea. Petru curse aci, învinge rescullarea, spân- 

dură și pune pre râtă 2000 de turburători, decapită 

alți 5000, şi face însuşi cu securea funcțiunea de car- 

nefice (1698). In decursu de mai bine de uă lună, uc- 

cise aşia, cu mâna sea, in fiă-care di mai mulți. Multu 

timpu âncă ordinâ, în orgiele s€le, se | scâtă streliţi din 

carcere, şi și arătâ desterițatea sea tăindule capulu:
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Da 

Corpulu acesta fi desfiinţiatu foră resistințiă. Cându mai 
târdiu se rescullară Casacii de la Donu şi unii din ve- 

chii streliți, făcă şi acellora aceâşi onâre ca și aces- 
tora : 84 din căpeteniele loru periră de mâna sea. 

Lefort m6re la 1699, dar ţarulu continuă reformele. 

Ellu organisă regimente după miodelulu acellora ce a 
vedutu în Germania. Constringe pre fiii boiâriloru a servi 

ca soldaţi şi marinari înainte de a deveni officiari. Pune 
„de se traduca câzrți străine ce tratau despre geniu și 

artilleriă, și fund6dă uă scâlă sub numele de scâla ca- 
deţiloru de marină, şi altele pentru matematică şi as- 
tronomiă. Edifică la Mosca unu ospitale. Infige din ver- 

stă în verstă (1068 de metri) pari depinși spre a in- 

dicâ callea, calletoriloru și neguţiătoriloru, și începe ca- 
nalele între Donu şi Volga. Dar uită că comerciulu pros- 
peră numai în ţerrile acellea unde nare se se temă de 
capriciele unei puteri suspici6se sau nesaţiâse. Impinge 

sustulu pentru totu ce e europeanu pînă la maniă, 

şi curtea adoptă alte usanţe; dar poporulu le respinge, 
Modele de vestminte se spândurau la, porțile cetâţiloru, 
şi se tăiă barbele şi se scurtă vestmântulu acellora cari 

nu numerau impositulu decretatu pentru tenacii appă- 
rători ai costumeloru vechie 

Spre a facilită raporturile cu popârăle Occidentului : 

defige, prin decretu, începerea, annului la ântâiu ianua- 
riu, în locu de ântâiu septembre (1699). Dar acâsta eră 
uă reformă de giumetate : neadoptându calendariulu Gre- 
gorianu, annulu russu, cași allu nostru, a remasu cu doue- 
spre-dece dille în urmă de allu acelloru popâră. 

Petru erâ absorbitu de aceste reforme, cându unu o- 
rizonte nou se deschide înaintea, ochiloru lui. 

De la pacea Westfaliei, Suedia erâ preponderante îi 
partea de mâgiă-n6pte a Europei; dar posiţiunea ei ceâ
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mare erâ acumu ammeninţiată. 'Tâte popârăle vecine 

doriau se se mărscă cu dauna ei. 

Carolu XI, cellu mai mare rege allu Suediei de la 

Gustavu Adolfu în cuâ, murisse, lassându tronulu unui - 

principe de optu-spre-gece anni. Indată coalițiunea se 

face (1699) între Petru cellu Mare, Augustu II şi Fre- 

dericu III allu Daniei : tâte aceste puteri punu în miș- 

care armatele loru. 

Noulu rege allu Surdiei nu erâ uru unu principe mare, 

ci unu suffietu eroicu, căruia i a lipsitu numai pugină 

înțellepgiune spre a face lucruri mari. Dorinţia sea cea 

mai infocată erâ, citindu pru Cintu Curţiu, de a se as- 

semen cu eroulu. macedonianu. «Nu erâ Alessandru, 

dar ar fi fostu primulu soldatu allu lui Alessandru.» 

La audulu acestei coalițiuni, foră a se miră sau a se 

teme, se înarmâ răpede şi se duce se și appere pro- 

vinciele attacate de Dariu allu Rusşiloru. Se îndrâptă 

mai ântâiu assupra Danimarcei şi ameninţiă de a bom- 

bardă Copenhaga. Danesii speriaţi ceru pace, şi se sub- 

scrie trattatulu de Traventhal (1700). 

Sassonii, condusși de Patculu, un nobile livonianu, care 

se refugisse în Russia, se retrasseră în urma represen- 

taţiuniloru Ollandei. Carolu XII se răpede assupra Rus- 

şiloru și, la Narva, vine în faqia unei armate de dece 

ori mai numerâsă, In câte-va re, acea turmă de bar- 

bari este infrântă. Carolu XII dă libertatea mulţimii de 

prinşi pre cari i despreţuesce, și merge contra Sassoni- 

loru, cari, deşi erau forteficaţi, sunt bătuţi. 

Nicl unu altu resbellu nu se făcusse cu uă rapiditate 

mai fulgerătâre de câtu acesta. Din nefericire, Carolu 

- XIL uu sciă se profite. de acestă occasiune spre a în- 

cheiă uă pace glori6să, nici se recunâscă de care din 

inemicii are se se tâmă mai multu. Inșellatu de succes- 

sulu facile de la Narva, concepă pentru imperiulu russu:
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și chiaru pentru Petru cellu Mare, unu despreţiu ce fă 

causa tristei sâle sorți. Ellu determinâ de a destronă 
pre Augustn din Polonia; și, lăssându câte-va mii de sol- 

dați spre a, veghiă assupra Rusşiloru, petrunse în Polo- 
nia (1702). Ellu perdă aci cinci anni repuriându victo- 
rie sterpe. Spre a termină uă dată, intrâ în Sassonia- 
Atunci Augustu Îl cese, şi renunță solemnale la cor6na 

Poloniei în fav6rea, lui Stanislas Leczinski, protegiatulu 
regelui Suediei (1706). 

Carolu XII fă atunci arbitriulu Europei. Momentulu 

eră solemnale: dâcă sar fi aruncatu assupra Germaniei, 
şi apucâ de la spete coaliţiunea ce băteâ Francia, con- 
secințele unei atari diversiuni aru fi fostu necalculabili. 

Aceste puteri se plecară; lă f6te cererile sele, și, cându 
Carolu XII esși din Sassonia şi se îndreptâ spre Rus- 
sia, elle respirară mai liberu. Ellu începusse în fine a se 

îngrigiă de progressele Russiei. Pre cându erâ preoc- 
cupatu de deșârta ondre de a face unu rege, Petru allu 
Russiei și reorganisasse armata, deprinsesse în lupte 
soldaţii sei, cari repurtasseră victorie mici, însă secure, 

ceea ce le dede încrederea neappărată spre a se mesură 
cu soldaţii eroului suedesu. 

Decisu, în fine, după perderea unui timpu atâtu de 
preţiosu, de a înfrânâ unu inemicu pre care lu despre- 
țuisse pre muliu, Carolu treci Beresina (1708), şi intrâ 
în Russia. N'aveâ âncă planu determinatu: pări, mai 
ântâiu, că vreâ se mârgă assupra, Moscăi, pre cându u- 
nulu din generalii sei, Lubecker, va attacâ nuda capi- 
tale, Petersburgulu. Cu pugină prudinţiă, acestu planu 
puteâ esși bine, și Petru ar fi fostu nevoitu de a acceptă, 
la Mosca, pacea, ce cerusse mai de multe ori. Dar, agiun” 
gându la Smolensk, lassă callea Moscăi, şi se îndreptă 
spre mâgiă-qi. Vede fugindu d'inaintea, sea pre cellu mai 
bunu generalu allu ţarului, şi lu urmăresce. chiaru în
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locuri grelle ; credeâ în rescullarea, Casaciloru cu cari le- 

gasse federaţiune. Din nefericire, armata, se rătăci în 

bâlțile Pinscului, și Carolu agiunse pr6 târdiu. Țarulu- 

invinsesse pre .Mazeppa, şi hatmanulu Casaciloru 1 ad- 

dusse unu micu numeru de Casaci. Apoi veni terribila 

i&rnă din 1709: întrunu singuru mersu cădură +2000 de 

soldaţi morţi. Armata erâ de giumetate perdută. Leven- 

haupt, generaiulu. lui Carolu XII vine în agiutoru-i cu 

uă armată forte împucinată de batălie sângerse. «A- 

ceste bătălie, disse Petru, fură mama victoriei de la 

Pultava.» 

Petru cellu Mare manoperâ cu multă abilitate şi pru- 

dințiă spre a închide pre Suedesi în Ucrania; Carolu 

XII încercă în deşertu de aşi deschide callea prin atta- 

curi .parţiali : tâte fură respinse. Determinâ atunci de a 

încogiurâ Pultava, din care Petru şi făcusse magasinulu 

seu: cetatea aveă numai muri de pământu; dar Rusșii 

întăriră presediulu ei. Petru veni însuşi în fruntea a 70000 

de soldaţi, şi luâ uă posiţiune formidabile. Carolu, după 

ce perdă mai bine de due luni la acestă încongiurare, 

nu i mai remâneă altu mediu ci numai de a da uă bata- 

liă decisivă. Cu t6tă vallința soldaţiloru sei. fă învinsu, 

armata sea prinsă şi parte destrussă. Ellu scăpă cu cinci 

cente de căllâri în Bassarabia (1709). 

Acestă, victoriă fă mormântulu puterii Suediei, şi su- 

premaţia în nordulu Europei trecă la Russia. 'Ţarulu, 

care se bătusse la Pultava ca unu soldatu, scid, ca unu. 

generalu bunu, se profite de victoria sea: coprinse Ca- 

relia. Livonia, Estonia, şi chiămâ la arme pre toți aceia 

câri fussesseră bătuţi de Carolu. Divanulu se alarmă, ve- 

dându că cresce atâtu de tare uă putere abbia cunos- 

cută -pin'aci ; plecă urechia la escitârile lui Carolu. de- 

chiărâ, resbellu Russiei, şi marele viziru trecă Dunărea, 

Țarulu veni înaintea Turciloru , sperându în agiuto-
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riulu Româniloru, şi, neputându appără Prutulu, fă în- 
pressuratu, cu armata sea de 40000 de 6meni, fâră pro- 
visiuni nici muniţiuni, de 150000 de inemici. Țarina, Eca- 
terina, de origine din Livonia, prinsă în resbellu, deve- 
nindu sogia lui Petru prin formusețea şi spiritulu ei, 

lu scăpâ; deschidindu de sineşi negoţiaţiuni cu marele 
viziru, care se lăssâ a se înduplecâ de a face pace. 

Printr'acestu trattatu, Carolu, eră âncă uă dată în- 
vinsu. Ellu mai remase trei anni în Turcia, sperându a 
mai deschide resbellu între Turci și Rusşi, se apperă 
apoi în Bender, cu servitorii şi oficiarii sei, contra a 

15000 de Turci. Cându se decise a se înturnă în Sue- 
dia, la 1714, erâ prâ târdiu. 

Intre acestea, Suedia perdusse, tâte provinciele sâle, și 
aceste despoieri erau acumu pusse în licitaţiune. 

Carolu XII percurse Germania intregă căllare şi stra- 

vestitu, şi intră la Stralsund. Uă armată de Danesi, 

Sassoni. Prussiani şi Rusşi încongiurară îndată unica ce- 
tate ce-i mai remâneă pre continente; ellu o appărâ uă 

lună, și fă constriînsu s'o lasse ca se nu cadă prinsu; 
ea capitulă în aceâşi qi (1715). 

Suedia eră într'uă situaţiune forte tristă: agricultura 
şi industria ruinate, commerciulu nimicitu, 250000 de 
6meni, flOrea populaţiunii, secerată, de resbellulu ce ţi- 
neâ de cinci-spre-dece anni, şi prestigiulu perdutu: 6ccă 

în ce stare Carolu addusesse şi afflă ț6rra, sea. Ellu nu 
lăssă se se vedă că trecutulu i ar servi încai de lec- 
țiune. Consimţi rumai, după consiliele baronului de Go- 
ertz, de a desbină inemicii sei: unu armistițiu tacitu se 
încheiă între Suedia și Russia; Geortz se înţellesse cu 
Alberoni, și Carolu XII, vrendu se destronege pre Geor- 
giu I. attacâ Dania şi intră în „Norvegia; dar peri l& 
Frederickshall, pâte assassinatu (11 decembre 17 18). De 
d6ue ori acestu erou pute se jâce unu mare rolu ; ellu
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se credusse că este unu altu Alessandru, și fă numai 

unu aventuraru eroicu ; perdusse fortuna poporului seu, 

şi ruină țerra pentru unu seclu. | 

Trattatulu de Nystadt, cu Russia, (1721) răpi Suediei 

tâte ţerrile cari udă sînulu de Riga şi de Finlandia. 

- Cându ambassadoriulu Franciei sollicită pentru Suedia 

condițiuni mai puginu aspre, Petru respunse: Nu voiu 

se vedu de la ferestrele mele locurile vecinului meu.» 

Suedia scădea şi Russia se măreâ. Petru făcuse, 

în 1716, uă nudă călletoriă în Europa, şi visitându Fran- 

cia, vedindu minunile ei, încheiă unu trattatu între 

Francia, Russia şi Prussia, prin care se garantisau sti- 

pulaţiunile de la Utrecht. precumu și ver ce S'ar stipulă 

pentru pacea Nordului de ţarulu și de Prussia, Acestă 

convenţiune însemnă delăssarea Suediei de către Fran- 

cia, vechia ei federată. - 

Inturnânduse în Statele sâle, termină nuda sea capi- 

tale ce ave se ia loculu Moscăi; acâsta erâ pre de- 

părtată de Europa şi pre asiatică. | dede numele seu, 

Sântu-Petresburgu. Posiţiunea erâ bine all6ssă. longă si- 

nulu Filandiei, în faca Suediei. Loculu eră insalubru: 

mai multu de 100000 de lucrători periră, dar țarului nu 

1 păsâ de numerulu morţiloru. Se asșegâ însuși în mi- 

diloculu lucrătoriloru, commandă a se adduce pământu 

spre a umpl€ bâlţile, a se săpâ canali spre a scurge a- 

pele stătătârie, şi una, din celie mai formâse capitali alle 

Europei se ridică, prin perseveranta voințiă a fondato- 

rului ei, într'unu locu unde natura păreă că nu se în- 

voiesce nici măcaru se sufiere unu satu. Ancă de mai 

inainte capitala; eră adăpostită de unu attacu de pre mare, 

construindu fortele Cronslott, întruă insulă, la, îmbucă= 

tura Vevei, şi portulu de Cronstadt, săpatu la 1710, 

pre ţermii sinului Finlandei, recepă marina născândă a 

ţarului.
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Abbiă se edificasse capitala, şi îndată se fâcură fa- 
brice şi manufacture de tâtă specia, spre a nu fi ne- 
voitu a se approvisionă din ţerri străine. Spre a faci- 
lită transacțiunile, face unitatea greutâţiloru și mesuri- 
loru și stabilesce unu tribunale de commerciu, compussu 
giumetate din străini, giumetate din Rusși. Totu de 
uă dată minele Siberiei se deschiseră ; fortăreţie _ridi- 
cate din distanţiă în distanţiă appărau confinii de Tătari. 
Relaţiuni de commerciu se stabilescu cu China Şi şi pro- 
puneâ a, deschide uă calle nu6ă commerciului cu India 
şi cu Persia, spre a pune avuţiele acestoru ţerri în mâ- 
nile Russiei. 

Clerulu russu erâ faimosu prin ignoranţia sea : mem- 
brii sei numâi due lucruri sciau bine : că erau de re- 
ligiunea resăritenă şi se urască pre Latini. Petru deter- 
minâ că de aci înainte se se recrute din trei seminarie 
ce făcă în Mosca. Demnitatea patriarchale o lăssasse va 
cante âncă din 1903, o desfiinţii formale la 1721, şi 
stabili în locu-i sântulu sinodu, unu consiliu de 12 dem- 
nitiri mari bisericesci, numiți de ellu şi cari i jurară 
fidelitate. Intwacestu modu se făcă, în realitate, capulu 
supremu allu religiunii, subordinată cu totulu interes: 
seloru și acțiunii autoritâţii timpurali. 

In legile s€le, prescrise totu aceâşi pedâpsă pentru 
blestemele contra lui D-deu şi pentru murmurele con- 
tra persânei s6le. | 

Dar Petru nu se mulțiami numai că întări guvernul 
russu dându-i principiulu autocraticn, ci i modifică chiaru 
natura. Ellu applică ierarchia militariă în t6tă a .minis- 
trațiunea imperiului, dechiărându că officierii simpli voru 
aveâ, nobilitatea, personale, și cei superiori, pre cea ere- 
ditariă. Intr'acestu modu, poporulu russu începă a de: 
veni unu regimentu de muţi, și «disciplina din castre 
luâ loculu ordinii în cetate.»
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Alexis Petrovici , fiiulu ţarului cu prima sea femee, 
condussu de preoţii carjerau capii partitului oppussu re- 

formeloru, în ivritarea lui contra tată-seu şi mamei stle 
de a dâua, disesse vorbe imprudinți. Aceste vorbe și 
intrigele lui, produsseră temeri în inima țarului; lu a- 

verti mai de multe ori, apoi lu arestâ, şi lu dede sub 
judecata unui tribunale escepţionale care, după ce lua 

suppussu la unu interogatoriu, lu condemnă în unanimitate 

la mârte. Audindu sentinţia, principele fă apucatu de con- 

vulsiuni ce i causară, după spussa curtenitoriloru , unu 

attacu de apoplessiă. A d6ua di muri (1718). Dar. En- 

rich Bruce, de faciă în timpulu acella la curtea Russiei, 

scrisse în Anglia că țarulu a datu fiiului seu uă beu- 

tură ce i a produssu mârtea în turmente. Puţini, dice 

ellu, credu acea mârte naturale; dar erâ periculosu pen- 

tru ver-cine de a spune ce cugetă. Apoi mulți alţii, pre- 

-suppusşi de complici, periră. 

Omulu care nu ertă pre fiiulu seu, nu puteâ se erte 

nimicu aginţiloru sei infideli. Mâncătoriele, acestă plagă 

a administraţiunii vusse. nu erau de locu cruţate, ba âncă 

pedepsite fori pietate. Uccideă și băteâ cu cnutulu pre 
ver cine comite abusuri. Numai prin acestă asprime a- 

troce pută Petru, precumu diceâ însuși, se facă 6meni 

din vite. - - 

Țarulu mai avă şi alte successe în ultimii sei anni. 

Aveâ uă armată numer6să și uă flotă; cucerisse prepon- 

deranţia, la Nardu, şi făcii concista Derbentului, spre m6- 

diăgi de Caucasu (1723). Petru arătâ, successoriloru sei 

dupla, calle ce au urmăritu cu cutedanță, spre appusulu 

şi sudulu imperiului. Cu mâna sea despotică, dar pu- 

tinte, împinse Russia spre progressu cu violințiă, dar cu 

rapiditate. După trei anni, geniulu civilisatoriu allu Rus- 

siei, supranumitu de senatu și de sinodu de Mare și de 

Părinte allu patriei, muriă de consecinţiele desfrânări-



658 

  

loru sâle (1725). Voltaire Pa numitu giumetate erou, 
giumetate tigru, şi Fredericu II giceâ de ellu-şi de Rusșii 

lui : «Că erâ apă tare ce rodeă ferulu. 

a 

LXXV 

PRUSSIA SI AUSTRIA IN SECLULU ALLU 
XVIII. — FPREDERICU II. — RESBELI'LU 
SUCCESSIUNII AUSTRIEI. — MARIA TE- 
RESIA. — RESBELLULU DE SEPTE ANNI. 

- Prussia erâ unu Statu creatu de curându și de origine 
modestă. Cu tâte acestea, crescerea şi mărirea ei fă forte 

răpede, aşia în câtu pută, în seclulu allu 6ptuspredecelea, 

se precumpanâscă influinţia austriacă în Germania, și se 

- suceâdă influinţei sucdese la Nordu ; 6ră, într'allu: n6ue- 

spredecelea, se puse allâturi cu puterile celle mari alle 
Europei și astădi essercită uă mare preponderanță. 

Casa de Hehenzollern, învestită la începutulu seclului 
allu XV de Sigismundu cu marg:afiatulu de Brandebur- 
gu, ridicatu apoi totu în acellaşi timpu la gradulu de 
ellectoratu, merse crescându în seclele următrie. Con- 

vertindu-se la reformă, ea uni cu margrafiatulu, la în- 
ceputulu seclului allu XVII, Prussia, ducale, secularisată 

la, 1525. Crescerea ei deveni „mai împuitâriă după pacea 

de Westfalia, sub Fredericu-Gullielmu, supranumitu ma- 
rele electoriu, margrafulu de Brandeburgu. Domeniele iui, 
respândite de la Niemen pînă la Mosa, formau trei gru- 

pe distincte. Erâ dară uă mare necessitate pentru Prus- 
sia de a căutâ a le uni, că-ci domnulu loru nu putei 

„merge de la uă parte la alta for” a cere permissiune 
de la vecinii sei. Acâsta fă preoccupaţiunea constante â 

*
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lui Fredericu-Gullielmu. In virtutea stipulațiuniloru de la 

1648, luă, ţinuturile unoru episcopate avute. Statele sâle 

nu erau împoporate nici avute ; addusse coloni din Olanda 

şi din Frisia, şi puse de săpară canali. Chiămă mulți 

reformaji francesi cari împoporarâ Berlinulu;, mări a- 

câstă capitale care, pre la 1650, aveâ numai 6500 de 

locuitori, şi fundă biblioteca şi castellulu de la Postdam. 

La, 1701, Exedericu II dede șâsse miliuni imperato- 

riului, care, cu tâte justele obiecţiuni alle principelui 

Eugeniu, că are se devină uă putere germană şi rivale 

a Austriei, lu lăssâ se ia titlulu de rege și se se înco- 

ronede cu propriele sâle mâni la Kânigsberg. De atunci, 

Prussia continuă de a se întinde spre Renu, şi regele 

ei fă recunoscutu, la pacea de Utrecht, de ttă Europa. 

Plinu de vanitate și doritoriu de pompă, Fredericu 1 voi 

se copiede curtea lui Ludovicu XIV: multe avuţie fură 

delapidate ; dar _literile şi arțile și avură partea, loru: 

fundă universitatea şi academia din Berlinu, preşedută 

de Leibnitz. - | 

Noulu regatu formă unn corpu impuitoriu, însă totu 

despărţiutu; şi aceste elemente de forță fură regulate 

şi mai adaosse de Fredericu-Gullielmu-I, Regele-sergentu, 

şi care fă inemiculu a ver ce pompă. In locu de a încora- 

giă pre învețiaţi, confiscă, fondurile bibliotecei spre a le 

da armatei, și făcă din Berlin uă manufactură și casar- 

mă: administrâ Statulu ca pre unu regimentu. Eroii sei 

erau Petru cellu Mare și Carolu XII. Făcă din suppuşii 

sei soldaţi ubedienți, calvinisti bigoţi, lucrători nepre- 

getători ; băteâ cu bastonulu pre cei lenoși.—Ancă de la 

începutu făcă uă armată de 60000 de 6meni. Doriâ ca 

soldaţii se fiă de şâsse picire de înalţi, şi da pînă la 

2000 de scudi pentru unulu. Cu atari idei, cumu puteă 

se | placă lui fiiulu seu, care înveță se cânte cu fiauta 

şi citiă pre autorii francesi ? De aceea principele regale
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avă uă juneţiă de suferințe. Ellu vră se scape din acf- 
stă sclaviă, şi conspiră ca se fugă ; dar amiculu seu Kat 

„fă essecutatu, însuşi ellu erâ condemnatu la morte, și fu 

aruncatu pentru câtu-va, timpu în carcere. 

In timpulu lui Carolu XII, se dechiărâ contra, Suediei, şi 
făcă încercarea puteriloru s€le cu multu profitu. La pacea 

de la Stockholm (1715), cumpără Stetinulu şi ttă Pomera- 

nia citeri6ră. Se dechiarâ, apoi de protectoriulu protes- 
tanţiloru în Germania, luându rolulu lui Gustavu-Adolfu, 

şi recepiă în Statele sâle ştispredece mii de protestanți 

dela Salzburg. 

La 1740, Fredericu Il cellu Mare, se urcă pre tronu. 
Ellu totu continuă relaţiunile cu scriptorii prncipali ai 
Franciei: dar în urmă se vedu că nu prâ e dispussu de 
a applicâ massimele lui Voltaire și alle filosofiloru. ad- 
mirate de dinsulu pîn'aci. Ellu studiasse în vița retras- 
să de la Rheinseberg artea de a guvernă. 

In facia acestei puteri ce cresceă, eră Austria ce scă- 

deâ. De la trattatulu Westfaliei, ce fusesse funestu mâ- 

“ ririi casei de Austria, puterea ei merge din ce în ce 

mai reu, cu tote victoriele repurtate contra Turciloru 

la Zeata, ce i dedesse Transilvania şi Sclavonia, şi cu 
tote successele lui Eugeniu, ce i dederă uă parte din 

possessiunile Ispaniei în Italia. Contra lui Ludovicu XIV 

se luptasseră Leopoldu 1, apoi Iosifu 1 și, în fine, Carolu 

VI, fratele seu, care aspiră a succede lui Carolu II în 
Ispania.  Victoriosu, totu graţiă lui Eugeniu, la Petro- 
varadinu 1716, şi la Belgradu, 1717; trattatulu de Pas- 

sarovitz, 1718, dede Austriei Banatulu, Serbia și parte 
din România. Dar într'allu doilea, resbellu, deși victoriosu, 
perdă ceea ce luasse înainte, affară de Banatu (trattatu- 

lu de Belgradu, 1739). 
Afiacerea principală a lui Carolu VI fă regularea suc- 

cessiunii s6le. Ellu naveă fii, și cu dinsulu erâ se se
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stingă dinastiă Habsburgiloru, care dedesse cincispre- 

dece imperatori Germaniei. În dorinţia sea de a as- 

securâ ereditatea fiiei s6le 'Maria-Teresia, făcusse,tote 

sacrificiele. Induplecasse t6te Statele de a recun6s- 

ce solemnale Pragmatica sea, şi cându' muri, la 1740 

lăssă fiiei s6le uă mare collecţiune de pergamene.« Mai 

bine i ay fi prinsu, disse. Fredericu II, uă „armată de 

200000 de 6meni »Abbia închise eliu ochii, și cinci pre- 

tendinţi la ereditate se avătară. Fredericu II fî cellu: 

mai de temutu. ! | 

RESBELLULU PENTRU SUCCESSIUNEA LA TRONULU AUSTRIEI 

(17141—1143) 

„ Fredericu Il n'aveă unu regatu mare; dar tată-seu 

lăsasse unu tesauru plinu și uă armată bună, și natural 

i dedesse talente rari. Uită îndată formâsele doctrine 

laudate în Anti- Machiavelulu seu, şi se suppuse tenta- 

țiunii de a pune mâna pre Silesia, provinciă avută ce 

ax duplică poporaţiunea Stateloru s6le. Ellu, o coprinse 

cu*40000 de soldaţi, apoi offeri cu sinceritate pacea şi 

federațiunea sea pentru acâstă cessiune. Maria-Teresia, 

femee cu energiă şi talentu, erâ caşi unu rege. Ea nu 

vră se înaugure domnirea ei cu uă desmembrare, pînă 

se nu mesâre, cellu puginu, veteranii lui Eugeniu cu 

acestă regalitate înălţată de eri şi cu ostașii ei cari se 

bătusseră numai la paradă. Incercarea nu i esși bine: 

Prussianii repurtară victoria la Molvitz 1741), după care 

mai avură, și alte successe. 
Contra "Austuiei se redicasseră inemici mulți şi cu pu- 

tere. Dar Francia, care vreă se aibe şi ea parte din 

despoiarea Austriei, trămise uă armată nu pre numerâ- . 

să, şi Maria-Teresia avi timpu se rescdile în favorea 

ei pre Unguri. Ea se presintă la dieta loru, cu fiiulu ei
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în bragie. Magnaţii râpiţi de acestu spectaclu, mai alles- 
su de lacrimile junei suverane, în simțulu loru căllăre- 
scu, tragu săbiele, strigându : Moriamur pro rege nostro 
Maria Thâresa! Se muriniu pentru regele nostru Mariia- 
Teresia ! În scurtu timpu, cete de Unguri, de Croaţi, 
de Panduri şi de Talpaci înundă Bavaria; și pre cându 
ellectoriulu Bavariei se încoronă imperatoriu la Francfort 
cu numele de Carolu VII, Austriacii intrau în Munich. 
Maria- Teresia sciu se facă la timpu sacrificiu; delăssâ 
Silosia, şi Fredericu II se retrasse din luptă. 

Acâstă defecţiune trasse după sine şi altele; tâtăgre- 
utatea luptei cădi assupra Franciei.. Armata francese 

fă nevoită a esși din Praga și a face uă retragere pli- 

nă de pericle. 

Intre acestea, Anglia intră în luptă cu uă armată de 50,000 

de soldaţi, și promise Austriei unu subsidin de 12 mil- 
liuni. Ludovicu XV, îndemnatu de nuda sea favorită du- 
cessa de Châteauraux, energică şi ambiţi6să, care voiă 
se lu scâtă din nedemna sea ammorţire, veni în midi- 
loculu soldaţiloru sei, și mareșallulu-de Saxe avi ce-va, 
successe în Țexrile-de-giosu. 
„Dar regele cădă infirmu, și poporulu francesu, mai al- 
lesu Parisianii, făcură demonstraţiuni de simpatiă pentru 
ellu. Acestă regalitate erâ âncă populariă, cu tâte es- 
cessele regiloru ei! 

Regele Prussiei, temânduse de reînvierea, puterii și de 
progressele Austriei, reappucă armele şi petrunse în Boe- 
mia. Acâstă diversiune, mai făcă se respire armatele 
francese, | 

Francesii atunci repurtară uă victoriă, mate la Fon- 
tenoy assupra, Angtiloru și Ollandesiloru, commandaţi de 
ducele de Cumberland, și intrară chiaru în Brussellu.— 
Regele Prussiei, vingătoriu totu întracellași timpu la 
Friedberg, în Silesia, scrisse lui Ludovicu XV :«Am 4-
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citatu poliţa ce Maiestatea Vâstră mi a trassu la Fon- 

tenoy.» Victoria de la Lesseldort i deschise Sassonia 

şi Dresda; aci subscrisse cu Maria-Teresia unu trattatu 

nou, care confirmă, cessiunea Silesiei. Acâstă a d6ua pace 

lăssă pre Francia totu singură în luptă. Mareşallulu de 

Saxe, mai fă victoriosu la Raucoux, şi în urmă la Law- 

teld. Pretendintele Carolu Stuartu, susținutu de Francia, 

petrunse în Anglia pînă apprâpe de Londra; însă, la 

Culloden (1646) fă învinsu, şi acâsta înăbuși revoluțiu- 

nea ce erâ se se producă şi care ar fi paralisatu pentru 

lungu timpu Anglia. . 

Maria 'Teresia şi Georgiu II, ne mai avându a se teme, 

una, de Prussia și cellu-laltu de Iacobiţi,  împinseră cu 

mare activitate resbellulu. Mria-Teresia căutâ, a se des- 

daună îp Italia de ceea ce perdusse în Germania si în 

'Țerrile-de-giosu. Armata, franco-ispaniolă avi la începutu 

suceesse aci; dar Austria, trămiţendu armate numerâse 

în Peninsulă, și bătălia de la Placenţia, apoi defecțiunea 

Ispaniei, dederă imperialiloru Italia de susu. Acestia în 

unire cu Anglii petrunseră pînă apprâpe de “Toulon, dar 

fură nevoiţi a se retrage. 

La mâdiă-qi, Francia pățiă învingeri; dar la mâqiă 

n6pte, eră victori6să. Ludovicu cereâ pecea după fiă-care 

victoriă, «nevoindu, diceâ ellu, a trattă ca unu că Com- 

merciante, ci ca unu rege.» Nimeni nu voiă a crede unei 

neinteressâri neusitate, şi Ollanda, speriată, vădându pre 

Francesi atâtu de apprâpe, restabili, ca la, 16712, sta- 

tuderatulu, sacrificânduși libertatea, spre aşi scăpă inde- 

pendinţia.: Russia âncă făcă causă commune cu inemicii 

Franciei, și aşiă ea susțineâ, cu băxbăţiă lupta contra 

unoru forţe multu mai mari; petrunse in Ollanda şi în- 

congiură cetatea Masetricht, 

Pre mare resbellulu erâ cu totulu în destavârea Fran- 

ciei, şi forţele puteriloru beligeranți erau forte inegali.
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Dar marina francese încai şi onorâ învingerea sea prin- 
trunu coragiu raru. In Indie, Francia aveă doi Gmeni de 
ganiu, la Bourdonnais şi Dupleix cari, dacă s'aru fi în- 

ţellessu între dânşii şi dacă aru fi fostu susținuți, aru 
fi datu, pâte, Indostanulu ei. Certânduse de morte, la 
luarea cetâții - Madras, la Bourdonnais, rechiămatu în 
Francia, fă încarceratu în Bastillia, după accusaţiuni ne- 
demne. Dupleix rescumperâ acâstă faptă rea apperându 

bine cetatea Pondichery. | 
Dâtoria publică a Franciei crescându cu 1200 de mil- 

liuni, şi regele, neputându ași mai face viplințiă, vreă 
se se intârcă la viâţa sea de plâceri ; Anglia, temânduse 

că Franceşii se voru stabili la îmbucătura Scaldei, se 

decise a, trattă. | 
Pacea de la Aix-la-Chapelle (1748) stipulă restitţuirea 

"reciprocă a concisteloru. Parma, Placenţia şi Guastalla 

se ceseră de Austria infantelui don Filippu, Silesia se 
garanţisă Prussiei şi Pragmatica se confirmâ. Commissari 
angli se trămiseră spre a se assecură de essecutarea' con- 

dițiuniloru ; şi cându regele Georgiu ceră espulsiunea, pre- 
tendintelui din Francia, ellu fă arestatu, ca cumu ar fi voitu 

se arate că ministrii angli commandau poliției în Parisu. 

RESBELLULU DE SEPTE ANNI. 

Cându uă pace se face. qu ver ce preţiu, se face rău 

și v'are nici uă securițate. Dâmna de Pompadour, favo- 

rita lui Ludovicu XV, disesse plenipotenţiariloru cari se 
duceau, se tratede la Aix-la-chapelle : «Se nu ve în- 

turnaţi fOră pace; regele o voiesce.» De aceea ei nu în- 
grigisseră, de a neţedi tote causele de neînțellegere. Fran- 
Cia, aveă în America due possessiuni importanţi : Ca- 
nada şi Lusiana. Colonii angli şi francesi, ammestecându 

şi pre Indiani în cerţile loru, începută a se bate. La
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1755 Anglii, fâră se dechiare reshellu, prinseră due 

vase de resbellu francese;. ministeriulu protestă, dar 

şâsse luni trecură fâră se întreprindă nimicu ; şi în a- 

cestu timpu Anglii prinseră summă de vase comerciante 

francese încărcate şi marinati. In fine resbellulu nu se 

put înlătură. 

Interessulu Franciei cereâ se se conserve acestui res- 

bellu caracterulu seu curatu maritimu, spre a şi îndreptă 

tote puterile contra Angliei. Ministeriulu anglu, graţie 

aurului seu, deschise de nou resbellulu continentale. Of- 

feri subsidie ver cui ar voi se intre în federaţiune cu 

dînsulu. Prussia acceptă îndată, simţinduse ammenin- 

țiată de ver unu periclu din causa appropierii ce se fă- 

cusse între Austria şi Francia. Nici unu suveranu nu fă- 

cusse unu usu mai bunu d. câtu Fredericu II de pace. 

Ellu şi assecurasse Silesia prin mesuri înțelepte, începusse 

marea. sea lucrare de a reformă justiţia şi finanţele. Dar 

spiritulu seu i contrariă politica. Prin epigrammatele 

s6le, juste neappăratu, şi attrăssesse ura țarinei Elisa- 

bettei şi a mareisei de Pompadour. Din nefericire, Eu- 

ropa eră âncă în. timpulu acelta de despotismu asiaticu, . 

în care resentimentele personali alle principiloru -și alle 

favoriteloru aveau mai multă putere de câtu interessele 

popârăloru. Maria 'Teresia simți ura ce se născeâ. şi ea 

o sgiîndări, sperându de a profită şi de a şi satisface 

vaneârea neîmpăcată ce aveă contra regelui Prussiei. Ea 

nu puteă se vâdă unu Silesianu fără se plângă, şi pa- 

cea abia-se subserisesse cându ea se prepară de res- 

bellu ; organisă armatele și finanţele, așia în câtu, deşi 

aveă. mai pugine provincie de câtu tată-seu, numeră to- 

tuşi mai mulţi soldați şi aveă mai multe venituri. 

Fa, addusse la, ministeriu pre celebrulu Kaunitz, şi, în- 

ţellegându cumu stau lucurile , propuse cabinetului fran- 

cese de a se fedexă cu dinsa. Unu biletu amicale de lu



666 

  

Maria-Teresia D-nei de Pompadour, în care superba îm- 
peratrice se diceâ, «pr6 buna amică» a acestei femei ga- 
lante, causâ resturnarea vechiei politice francese. Trat- 
tatulu de Versailles fă cu totulu în favârea Austriei, şi 
aceste due puteri , din a cârora rivalitate se versasse 
atâta sânge, se uniră după capriciulu unei femei. Țarina, 
Elisabetta, care nu ertâ vorbele muşcătârie aile lui Fre- 
dericu II, apoi Suedia, Sassonia, tote se înţellesseră con- 
tra marelui rege. Asia, Austria deveniă amica Franciei » 
inemica Angliei, vechia ei federată,, şi Francia attacă 
Prussia, care se bătusse, nu de multu, allâturi cu ea. 
Totu sistemulu de alianță europeană fă resturnatu. 

Resbellulu devenindu europeanu, Francia dede la în- 
ceputu unu colpu maritimu frte vigurosu, bătându flota 
anglă sub Byng. Anglia şi resbună de acâsta, după mo- 
dulu Cartaginii; nefericitulu Byng fă condemnatu şi uc- 
cisu pre vasulu seu. — Pre continente, Fredericu II, ca 
totu d6una, apucându înaintea inemiciloru sei , făcă in- 
vasiune în Sassonia, și învellui armata ei în castrelle 
de la Pirna. Austriacii venindu în ajutoriulu ei, ellu mer- 
se assupra loru pînă în Boemia, i bate la Lowositz , a- 
poi veni de constrinse 6stea sassonă se depună armele, 
și o încorporâ în armata sea. Atunci Francia dechiără 
resbellu sub pretestu că s'a violatu pacea de Westfalia, 
și puse dâue armate în campaniă; dar generalii erau al- 
lesși de favorita regelui. Attacatu de atâtea puteri , şi 
agiutatu numai de Anglia, Fredericu II mar f pututu cu 
totu geniulu seu se se appere contra acestei coalițiuni 
formidabili, dacă federaţii aru fi avutu armoniă în ope- 
rațiunile loru. Necapacitatea, generaliloru francesi, Sou- 
bise şi Richelieu , și lentitatea austriacului Daun i ser- 
viră multu. Fredericu IL;occupă şi Boemia, după sânge- 
rOsa bătăliă de la Praga (1757). Invinsu apoi şi ellu la 
Kollin, de Daun, şi unulu din locotenenţii sei de Rusşi
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la laegendorf, fâră se sciă se profite de victoriă; An- 
glii âncă fură bătuţi la Hastembeck. Așia cerculu ine- 
miciloru, de care erâ încongiuratu Fredericu,. se restrin- 

geâ, din ce în ce (1757). Eliu ceri pace. Toţi lu cre- 
deau storsu «de puteri, şi refusară : se decise atunci, ne 

mai avându altu mediu, «se 'mâră ca unu rege,» cumu 

scrisse lui Voltaire. Necapacitatea adversariloru lu cru- 

ţâ de a și ţin€ cuvântulu. 
Francesii strimtorară pre ducele de Cumberland, şi 

acesta fă nevoitu de a capitulă. Armata francese însă se 

demoralisă prin necapacitatea şi râpirile. commandanţi- 

loru ei, în facia armateloru prussiane, celle mai bine 

disciplinate din Europa. — Generalulu Soubise , favori- 

tulu Dnei de Pompadour, unindu armata sea cu a im- 

periului, merseră în număru forte mare assupra lui Fre- 

dericu, şi l+ Rosbach , fă înfrântu în câte va momente. 

Fredericu, lăssându se fugă pre Soubise , se îndrâptă 

assupra Austriaciloru, i allungâ din tâte posiţiunile şi 

vecoprinde Silesia. Intre acestea , Pitt deveni primulu 

ministru și Anglia făcă mai mari sacrificie pentru allia- 

tulu ei. Francesii se retrasseră dincollo de Renu, şi mai 

fură bătuţi la Crevelt. Acâsta e sârtea armataloru sub 

guvernulu ruşinosu allu curtenitârieloru ; protegiaţii loru 

totu fură mânținuţi în commandu, dar li se dederă ar- 

mate fârte numerdse, spre a pute se se ţină în tagia ine- 

miciloru. 
Aşia, în partea de appusua Germaniei, resbellulu ma- 

veâ altu vesultatu ci numai devastarea ţerrei. La m6- 

diădi și la resăritu, Fredericu da peptu cu Rusșii și al 

Austriacii. Mai bătă pre Laudon, la Liegnitz, Jiberâ ca- 

pitala sea surprinsă de Rusși şi de Austriaci , respinse 

pre Daun dintuă posiţiune tare la Torgau, ȘI remase 

domnu mai preste tâtă Sassonia. _ 

Dar «aceste lucrâri demne de Evcule» dessecasseră
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puterile regelui şi alle poporului seu , şi Fredericu II 
fă nevoitu a se mărgini în defensivă. Din fericire, ţa- 
rina Elisabetta muri (1762), şi Petru III dechieră în- 
dată neutralitatea, Russiei; Suedia se retrasse și ea din 
luptă. Fredericu pută atunci se dea colpuri mai tari. 
Ellu nu repurtă numai victorie, ci şi attrăges, Şi opiniu- 
nea publică. Dacă înainte coragiulu Mariei 'Teresiei es- 
citasse entusiasmulu multora , acum perseveranţa, eroică 
-a lui Fredericu II, talentele lui, ce lu scoteau din po- 
siţiunile celle mai de desperatu, cresceâ pre tâtă diua 
numerulu admiratoriloru sei. Limba maternă, despre- 
țuită de ellu, află accente ca se cânte victoriele lui, și 
tâtă Europa, recitâ versurile furmâse ce scriă lui Voltaire. 

Resbellulu pre mare se. făceâ cu multă furdre, şi Fran- 
cia fă bătută mai pretotindeni; vedînduşi marina, ruinată 
şi tote coloniele perdute, ea doriă pacea. Incheiasse, in 
desperarea, ei pactulu de familkă, prin care tâte râmu- 
rile familiei de Bourbon se legară strînsu spre a. se a- 
giută reciprocu. Anglia însă și agiunsesse scopulu, şi se 
invoi a face pace. Prin trattatulu de Paris (1763), Fran- 
cia perdă cea mai mare parte a possessiuniloru sâle, și 
Anglia căpetâ unu teritoriu mai de dâue mii de leghe 
în colonie. Trattatulu de la Habertsburg, între Prussia 
şi Austri, urmâ îndată cellui de Paris, lăssându Si- 
lesia Prussiei. Resultatulu resbellului de Spte anni eră 
dară mărirea continentale a Prussiei Şi supremația ma- 
ritimă a Angliei, umilirea Austriei şi a Franciei; ome- 
nirea perdusse unu millionu de Gmeni! 

Fredericu II se arătă totu atâtu de mare în consi- 
liu cași pre câmpulu de bătaiă. După ce şi a scăpatu 
țârra de a fi impărţită de inemici, după ce a constituita 
cu gloriă, unu poporu nou în Europa, şi lu a pusu în 
rOndulu naţiuniloru mari, apoi lu scâse din miseriă 
prin administraţiunea sea abile şi vigilante.  Resbellulu



de Sâpte anni împucinasse poporaţiunea Prussiei -cu 

500000 de 6meni; 14500 de case erau arse; în Si- 
lesia , Pomerania țerranii se îngiugau la la aratru, că- 

ci agricultura perdusse 60000 de cai. Fredericu diceă 

că « erâ nevoiă de uă creaţiune nu6ă.»  Reîncepă tâte 

lucrârile de melioraţiune, secându locurile băltâse, a- 

coperindu cu plantaţiuni tâte câmpiele arinse, înăl- 

țându dige spre a recuperă loculu ce înnecasse marea 

întruă tempestate la 1724. | 

Ellu avi grigia de tote, distribui bani pop6răloru spre 

a se ridică din ruină, creâ unu sistemu de creditu fon- 

diaru, reorganisâ industria publică, reformâ administra- 

țiunea. justiţiei agiutatu de luminile cancellaristului Coc- 

ceii! «unu înţelleptu care ar fi făcutu ondre republiceloru 

grece,» diceâ regele, și supresse tortura. Credându într'uă 

di că unu ţerranu a fostu condemnatu pre nedreptu, pu- 

blicâ în diarie: «Ultimulu țerranu şi chiaru mendicato- 

ziulu este unu omu cași regele: înaintea justiției toţi 

sunt egali:» Profeţia principelui Eugeniu se verifică. 

Acestu ellectoratu, devenindu regatu, ispiră, multă temere 

Ausriei. După ce i luâ Silesia, i răpi şi influinţia în 

Germania, deşi la Sans-Souci, pînă aci, nu eră în ondre 

Hermanu, şi nimeni nu strigă âncă vivat 'Teutoniua, acu- 

mu căutâ se și dea unu caracteru puru germanu şi pro- 

testantu, ca opponinte Austriei, Statu catolicu şi giu- 

metate slavu. De atunci, avându ochii assupra tendinţie- 

loru Austriei, de due ori o conțină de a coprinde Ba- 

varia, sub Maria Teresia (trattatulu dela, 'Peschen 1779), 

și sub Iosifu II. Fredericu fo arbitriulu Germaniei. Astă- 

di Austria, în urma; victorieloru repurtate de Prussia . 

în 1866, este cu totulu esclussă din Germania îi Prussia, 

_este în fruntea unităţii federative a Germaniel. Maria Te- 

resia muri la 1780; Fredericu II, la 1786, după 46 de 

anni de domnire glori6să. - 

 



670 

  

LXĂVI 

ANGLIA. — PUTEREA EI MARITIMA SI 
COLONIALE. — STATELE-UNITE ALLE A- 

MERICEI. 

Revoluţiunea de la 1688 avusesse de resultatu, în 
ateu, de a întări libertâţile naţionali, fiă politice, fiă 

religi6se; în afară, de a substitui Ollandei filăcită pre 

Anglia, ca adversară a lui Ludovicu XIV. In aceste res- 
belle flota Franciei fă ruinată, și Anglia apucă sceptrulu 
mâriloru. In generale resbellele nu sunt fâvorabile li- 

bertâţiloru publice; dar Anglia întări și mai multu pre 
alle sâle în această mare luptă. Gulielmu III, deşi fă 
unu rege gloriosu,erâ contrariatu adessea în ntru; veni- 

tulu i se mesurâ cu multă pareimoniă de parlamentu, şi 

fă constrinsu a se desface de garda sea ollandesă. De 

aceea, sta mai voiosu şi mai multu în Haga de câtu în 
Londra. 

La mârtea lui, 1702, i successe buna regină Anna, 

protestantă zel6să, care luă parte in lupta de successiune la 

tronulu Ispaviei. Evenimentulu cellu mai importante allu 

domnirii ei, în 6ntru, fă uniunea Scoției cu Anglia într'- 

unu singuru Statu, sub numele de Marea-Britaniă (1707). 

Parlamentulu chiămă la tronu (1707) pre ducele de 
Brunsvick, cu numele de Georgiu I, pentru că erâ pro- 
testaitu şi inemicu allu Franciei. Ellu nu cunosceă de 
locu limba auglă, nici ver unu articlu din constituțiunea 

„pre care jură de a o observâ; dede guvernulu lui 
Robert Walpole, capulu partitului whig, rechiămatu 
de ellu la putere. Acesta se adoperâ de a calmă agita- 
ţiunile interne şi esterne. Dar corrupse ţârra cumpe-
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rându maioritatea în parlamentu, şi puse commeteiulu 

anglu pre callea cea mare de prosperitate. 

Georgiu II i successe (1727), şi cu tâte că vieţuisse 
râu cu părintele seu, nu schimbă nimicu în guvernu, man- 
ţină chiaru pre Walpole. Inceputulu acestui guvernu se 
însemnâ prin desordini finanțiarie, prin - delapidaţiuni 
scandal6se, pusse în vederea lumii prin processe, con- 

secinţiă naturale” a sistemului corrumpătoriu. Satire de 
totă mâna attacară pre primulu ministru, opposițiunea 
strigă contra lui și poporulu lu arse în efigiă. Ellu în- 

„frână pressa, cumperâ mai scumpu voturile ministeriali, 

și conservâ majoritatea. Dar spiritulu publicu se desteptă, 
şi puterea ce desvoltasse însuși, spiritulu de negoțiu lu 
resturnă. La 1739, națiunea constrînse pre Walpole a 
dechiără resbellu Ispaniei, care nu vreă se deschidă co- 
loniele ei commerciului Anglu; acestu resbellu se ab- 
sorbi, la 1742, în resbellulu generale. . Ellu falsificasse 

instituţiunile Statului, foră se le destrugă, și guvernân- 

du mai ca unu rege, ţârra se deprinse cu formula con- 

„stituţionale : « Regele domnesce: €ră nu guvernă.» Na 

Acestu resbellu generale eră resbellulu successiunii - 

Austriei. Francia, vedându că Anglia ia parte în luptă, 

dede pretendintelui Stuartu, Carolu Eduardu, uă flotă 

ca se restârne casa de Hanovra. Acesta, desbărcându în 

Scoţia, la 1755, strînse în giuru-i multe căpetenie de 

alle munteniloru scoţiani şi merse victoriosu pină ap- 

prâpe de Londra. Constrinsu de a se retrage, mai re- 

purtâ uă victoriă la Falkirk; dar în urmă fă înfrântu cu 

totulu la Culloden. După victoriă, mulți periră în sânge - 

ca complici. II , 
Ca pre atunci se arătâ geniulu lui William Piti, 

numitu de contimpurani marele deputatu allu communi 
ţi i i ri i nteressarea, sea 

loru. Se distinse prin integritatea ȘI Del i 

în fucţiunile mari ce. oceupâ. La 1757, fă ministru p
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maru, În audienţia ce avi la regele: « Sire, disse lui Geor- 
giu, dațimi încrederea vâstră ; voiu merită o. Merit'o, 

respunse Georgiu, şi vei av6-o0.» 

_ Murindu Georgiu II (1760), la tronu veni nepotu-seu 
Georgiu III, unu principe june, piosu, economu, cu mo- 
rali bune; dar cu uă rațiune debile, ce se turburâ în mai 

multe rânduri şi ţină mai mulţi anni. Pitt eşsi din mi- 
nisteriu la avvenirea acestui rege cu. totulu oppusu i- 
deiloru lui. | 

Anglii cugetasseră de timpuriu la Indiele orientali. 

Due companie și întruniră fondurile loru la 1702, și se 
stabili uă administrațiune centrale și unică pentru diri- 
gerea affaceriloru. Aşia se constitui acâstă associaţiune 
de commercianți ce avă flote, armate şi possedă unu ter- 
ritoriu immensu, ce guvernâ popâră numerâse și avă regi 
tributari. 

Dar associaţiunea avi se pârte multe resbelle. 
Francia întrecusse pre Anglia în Indie. Pondichery eră 

puntulu cellu mai importante ce occupasse ea; dar com- 

" pania fă dellăssată: ba âncă gubernulu francesu luerâ 
spre a o ruină, proibîndu importațiunea produsseloru 
industriali alle Indiei. Cu tâte vicissitudinile la cari fă 
espussă, Compania agiunse la prosperitate şi se întinse 
torte. Doi 6meni distincţi, la Bourdonnais și Dupleix, fură 
însărcinaţi cu direcţiunea interesseloru ei în acelle re- 
giuni. Ei întinseră dominarea, ei preste 30 de milliuni de 
Gmeni. Anglii începură a le precumpăni infiuinţia cu ar- 
melle. Resbellele costau multu, și neguțiătorii nu cereau 
nici gloriă, nici conciste, ci dividende bune. Dupleix, care 
se distinsne mai multu plin geniulu seu, fu rechiămatu ; 
ellu purcese plângându, și muri în Francia de miseriă. 

Anglia luă, îndată în potestatea sea acea, formâsă eredita- 
te. Pondichery capitulă după ce fă lungu timpu apptratu de 
comitele Lally, Irlandesu în serviţiulu Franciei, unu omu
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cu talentu şi coragiosu. Lally fă acusatu de trădare, şi 

condemnatu la mârte într”unu modu odiosu: lui i se as- 

tupă gura ca se nu pâtă vorbi poporului. Coloniele fran- 
cese fură perdute, şi la 1763 i se restituiră căte-va, cetâţi. 

Lordulu Clive fă mai totu atâtu de neferice ca Lally.Tră- 

missu în 1764 la Indostanu cu deplină putere,.constrinse 

pre Marele Mogol a lăssâ Companiei veniturile Baha- 

rului, Bengalului şi Orissei, afiară de unu tributu annuale 

de 7500000 de lei nuoi. Dar accusatu în urmă în Ca- 

mera Communiloru de prevaricaţiuni, nu voi se mai vie- 

țuiască, după acestă accusare nejustă, şi se sinuceise. 

Anglii nu mai aveau la Indie concurenţi europeeni ; 

şi atunci intrară în luptă cu Hayder-Ali, suveranulu de 

Mysoru; la 1773, cuceriră Bengalulu. Hayder-Ali, allun- 

gatu din Bengalu, se oppuse Angliloru cu Maraţii uniți 

cu capulu Decanului. F rancia lu agiutâ trămițândui pre 

fuimosulu de Suffren care bătă pre Angli de mai multe 

ori. Intwacestea, Hayder-Ali muri (1782), şi lăssă unu 

demnu successoriu, pre fiiu-seu 'Pipuă-Saib, care continuă 

lupta; dar, lipsitu de agiutoriulu Franciei prin trattatulu 

de Versailles, peri apperându Seringapatamulu. capitala 

sea (1799). Din momentulu acella Anglii fură adeveraţii 

domni ai Indiei; ei domină âncă preste acâstă ţerră în- 

tinsă. unde au 150de milliuni de suppusși, cu cari primii 

guvernatori se purtară crudu şi i stârseră fără pietate, 

Unu successoriu allu lordului Clive, Warren Hastings, 

unu altu Verru allu timpuriloru moderne, 0ccasionă, prin 

-despoiârile s6le, unu processu faimosu de care Anglia 

resună în timpu de şepte anni. 

STATELE-UNITE ALLE AMERICEI 

Anglii nu dedesseră multă importanță Inaostanului, Și 

=ă 
i ădi uă sorei fecundă de 

acestă ţârră e pentru ei astădi uă sorginte aa
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avuţie. Ei pusesseră mai mare preţiu pre nisce colonie 

nu atâtu de avute, dar mai appropiate, şi astădi vedemu 

că acelle collonie su libere, avute, şi formă uă putere 

considerabile şi că dispută mamei loru patrie superiori- 

tatea ei commerciale şi maritimă. 
In seclulu allu șâispredecelea, Anglii întrepriuseră mai 

multe calletorie de descoperiri, de a lungulu câsteloru A- 

mericei de mâdiă-nâpte, și făcură colonisâri, mai allessu în 
ţinutulu ce se numi Virginia, în on6rea Elisabettei. Cre- 

deau că voru descoperi aci mine de auru şi de argintu, 

ca la Messicu, şi d6ue companie se stabiliră spre a le 

„căutâ. Metale preţi6se nu se afflară; dar pescuitulu at- 
trasse în acelle regiuni marina anglă, şi pământulu cellu 
fertile allu Virginiei, unde cultura tutunului luâ mare 

importanță, addusse mulți coloni; netoleranța guvernului 

metropolei procurâ, locuitori și regiuniloru dela mediă- 

“nâpte. 
La 1618, mulţi puritani, fugindu din betrâna Anglia, 

trecură preste mâri ca se caute unu locu unde se pâtă 

rugă pre D-deu după modulu loru ; se stabilită într”unu 

locu unde se înălţă mai târdiu Bostonulu. La, 1627. co- 

lonia de Massachusset fă organisată ; apoi celle de New- 
Hampshir și de Maine, de Maryiand , (1632) în fine 

celle de Connecticut (1635), de Rhode-Island (1636). 

Tâte aceste colonie, fundate de particulari, se des- 

voltară fârte curându. Elie formau, la 1660, uă popora- 

ţiune de 200000 de sufflete, că-ci coloniele dau ospita- 

litate totoru partiteloru învinse în revoluţiunile Angliei. 

Coloniele presiatau trei forme de gubernu: guvernu cu 

carte, guvernu regale și guvernu de proprietari, şi fiă- 

care ave camere legislative allesse. 

La 1739, unu amicu allu lui Walpole i sugeresce idea de 
a pune tasse assupra colonieloru: «Tâtă Anglia betrână 

„e contra mea, respunse ellu, vrei ca se mi facuinemică
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şi pre cea, jună ?» Dar resbellulu de Sâpte anni profitas- 
se multu Angliei, însă debitulu ei se urcasse la d6ue mil- 

liarde şi giumetate, pentru care se cereâ unu interessu an- 
nuale de 88 de milliuni de lei nuoi. Parlamentulu puse 

pre coloniele Americei ţimpositulu timbrului, ce le con- 
stringeâ de a face usu în actele loru cu hârtiă timbrată 
la Londra (1765); opposiţiunea ce se făcu acestui im- 
positu obligă pre gubernu de a lu revocâ. In locu-i se 
puse unu altu impositu, pre sticlăriă, hărtiă şi câiu (1767). 

Locuitorii din Bostonu aruncară în mare câiulu a trei 
vasse venite de la Londra, şi ministeriulu puse sub 
interdictu cetatea (1774). Unu congressu generale allu 

colonieloru se intruni la Filadelfia; se dede uă sup- 
plică regelui, ce navă nici unu resultatu și, după cumu 
prevedusse Wiliam Pitt, care vreă și libertatea Ameri- 

cană şi integritatea britanică, resbellulu irrupse. 
Resbellulu începă pre continentele amesicanu în trei 

locuri diferite, ceea ce pentru Angli erâ commodu, pu- 

tendu duce pre mare soldaţi pretotindeni; dar pentru 

Americani, forte greu, fiându nevoiţi a și împărți pute- 

rile, şi soldaţii loru se cutreiere distanțe mari. Resbellulu 

se întinsesse pre tâte mârile cându luâ, Francia parte 

în luptă. 

Deschiderea luptei fă însemnată printr'unu successu 

ce dede inimă insurgenţiloru : miliţiele americane bătură, 

la Lexigton, uă trupă de Angli, și generalulu Game fă 

împressuratu de 30000 de 6meni în Bostonu. Acâsta eră 

uă glâtă, 6ră nu uă armată. Spre a o orgnnisâ, congres- 
sulu numi generalissimu pre unu avetu plăntatoriu din 

Virginia, Georgiu Washington, care se distinsesse în res- 

bellulu de Scpte anni contra Francesiloru din Canada. 

Cu tâte că Americanii fură bătaţi şi respinşi într'alte 

părţi, ei nu se descoragiară. Congressulu de la Filadel- 

fa nu se temă de a rumpe de totu legămintele cu An-
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glia , prochiămându independința celluru trei-spre-dece 
colonie, cari se uniră într'uă confederaţiune, conservându_- 
totuşi fiă-care Statu libertatea sea religi6să şi politică 
(1776). In acestă dechiaraţiune e de însemnatu printi- 
piele produsse de filosofia seclului în Europa: «Toţi $- 
menii su creaţi egali; Creatoriulu le a datu drepturi ne- 
alienabili ; spre a-şi assecură practicarea acestoru drep- 

turi,- G6menii au stabilitu guverne, cari au autoritatea nu- 

mai din consimțimântulu acellora pre cari i guvernă ; şi 

de câte ori uă. formă de guvernu nu servesce scopurile 
pentru cari s'a stabilitu, poporulu are dreptulu de ao 
schimbă şi supprime.» 

Guvernulu anglu luasse în servițiulu seu 17000 de 
- mercenari cumpăraţi de la principii germani. Voluntarii 

americani, foră provisiuni, fâră medie, nu putură ţin€ con- 
tra unoru soldaţi deprinşi în resbelle, bine proveduţi şi bine 
plătiți cari veniau assupră-le. După câte-va înfrângeri, 

ce lăssasseră callea Filadelfiei deschisă, armata, âncă re- 
crută, se descoragiâ. Puginii amici ce mai aveă Anglia 
între ei, începură a se agită şi unele State flăciră in 
fidelitatea jurată Americei. Dar generalulu americanu 

conservă, în aceste încercâri grelle, intrepiditatea sea 

cea temperată, atâtu de necessariă în atare resbellu. Ellu 
luâ offensiva, și dâcă nu fă vingătoru, nu fă nici bătutu, 
Acestă corstanță salvâ țârra. Bourgoyne descindeă din Ca- 
nada cu uă armată bună. Miliţiele de la appusu, între cari 
Washington ammestecasse şi din celle mai bune truppe, 
tăiară callea. generalului Anglu la Saratoga, lu învâlliră 
de tâte pârțile şi lu obligară de a pune armele giosu 
(1776). | 

Acestă revoluțiune produssesse multu entusiasmu în 
Francia, și corsarii americani erau recepuţi în porturile 
francese. îllustrulu Franclin, care descoperisse parato- 

nerulu, fă trămissu de nuda republică la Paris, unde i



  

se făcură ovaţiuni perpetue. Junimea, ardându de do- 

rinţa de a. sterge ruşinea resbelului de Sâpte anni și 
de a se bate contra rivalii patriei, cereă, se pureâdă cu 

mulţimea în America. Marcisulu de Lafayette, în etate 
de dâuedeci de anni, și lăssâ femeea sea jună și fi u- 
nulu din cei cari se îmbarcară mai ântâiu. — Cabine- 
tulu Franciei nu cutegâ se se pronunţe; dar catastrofa, 
Angliloru la Saratoga, determină pre Ludovicu XVI se 

asculte rugămintele lui Franklin și opiniunile ministriloru 

sei. Marina francesă eră în stare bună, restaurată de Choi- 

seul. Uă flotă se trămise în America, și alta se preparâ 

de a se luptă în mârile Europei. Marina francesă se dis- 

tinse în luptele navali, şi în America, Clinton, ammenin- 

ţiatu de a fi apucatu în Filadelfia de armata lui Washington 

şi de flota francesă, se retrasse spre New-York, unde a- 

giunse dnpă ce insă sufferi perderi simţitorie.” 

Politica, lui Choiseul care făcusse pactulu de famikă, 

şi dede atunci fructele s6le. Ispania, dechiărâ, resbellu 

Angliei şi uni marina sea cu a Franciei (1779). Resbel- 

lulu atunci deveni generale şi se bătură pre tote mârile 

continentiloru. In fine, se formâ uă coalițiune mare con- 

tra despotismului maritimu allu Angliei. Anglia, ca se 

împedece pre Francesi şi pre Ispanioli de ași procură 

din regiunile de mâgdiăn6pte muniţiunile necessarie pen- 

tru arsenalile loru maritime, visitau tote vasele neutre. 

Acesta ruină commerciulu puteriloru neutre şi da locu 

ta multe sbusuri. Caterina II, prochiămă, mai ântâiu (1780), 

libertatea flamureloru, cu condițiune insă se nu accopere 

contrabande de resbellu. Anglia dechiără îndată resbellu 

Ollandei, cea mai debile și mai vulnerabile din puterile- 

neutre. Rodney, admiralu anglu, care se distinsesse în 

luptele anteridrie, se aruncă assupra insulei Saint-Eus- 

tache, una din .coloniele ei. Dar Francia trămise Ame- 

ricaniloru uă flotă sub Rochambeau și bani; federaţii re-
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purtară mai multe victorie (1781). Ispaniolii avură și ei 
successe, şi comitele de Grasse devastâ, Antillele angle. 
Aceste victorie contribuiră la victoriele repurtate pre ter- 
ritoriulu americanu de Washington, Rochmbeau. La Fray- 
ette. Acestia constrinseră la 11 octobre 1781, pre ge- 

„neralulu Cornwallis a capitulă la York-Town, cu 7000 de 
6meni, 6 vase de resbellu și 50 de bastimente de com- 
merciu. Acâsta eră a dua armată anglă ce cădes prinsă, 
înivacestu resbellu. Acestu successu fă decisivu pentru 

independinţa americană. 

Anglii susținură pre mare on6rea renumelui loru. Gi- 
braltarulu fă apperatu cu multă abilitate contra forţe- 
loru întrunite alle Ispaniei şi Franciei, şi 12000 de 6- 
meni periră la acestu obsediu ; Gibraltarulu remase totu 
sub potestatea Angliloru. Dar în India, unu mare ma- 
rinaru allu Franciei, Suffren, repurtasse patru bătălie na- 
vali, şi, în unire cu sultanulu de Mysoru, se nevoiâ de a 
stîrpi dominaţiunea anglă într'acea peninsulă, cându pacea 
de la Versailles puse capetu lupteloru în tâte pârțile. 

Acestă pace se încheiâ la 3 septembre 1783. Inde- 
pendința Stateloru-unite este recunoscută; Minorea, și 
Florida se restituescu Ispanioliloru; Pondichery, Karikal 
și Chandernagor; Tabago, Sânta Lucia, şi Sântu-Petru 
cu Miquelon, remânu Franciei. Acestu resbellu probă că 
Anglia nn e invicibile pre mare, şi a lăssatu a se speră 
possibilitatea libertâţii mâriloru. 

După pace, Washington avă se împace murmurele sol- 
dațiloru cari se credură uitaţi de cându încetasse lupta. 
După ce regulă sârtea loru, se demise din puterea ce 
i se concredusse, şi apoi vieţui ca unu simplu particu- 
laru, la umbra viei și ficiloru sei pre marginea Po'oma- 
cului, în casa sea de la Munt-Vernon, cu gloria că a fun- 
datu independința patriei sâle, şi cu numele cellu mai 
curatu din timpurile moderne.
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Anglia perdes cu liberarea Stateloru-Unite uă mare, 

parte a. colonieloru ei din America, dar i mai remâneâ 

Nuda-Britaia şi Antillele; apoi possessiunile din Africa: 

mai multe stabilimente pre rîpele Gambiei, colonia de 

Sierra-Leone, capulu Corsu pre costa de Auru, insula, 

Santa-Ellena ; şi și deschideâ uă lume nu6ă în oceanulu 

Pacificu, unde stabili, la Botany-Bay, unu locu de de- 

portaţiune, şi unde fundă, Sidney, la 1788; ea continuă 

in fine de a cresce în Indie, unde 'Tippu-Saib, regele de 

Mysoru, i resistă în deșertu; așia Anglia, cu tâte bă- 

tăile sâle, remâneâ âncă prima putere maritimă şi co- 

loniale a lumii. 

  

LXXVII 

DESTRUCTIUNEA POLONIEI. — SOADE- 

REA TURCILORU. — MARIREA RUSSIEI. 

RUSSIA DE LA PETRU CELLU MARE SI CATERI- 

NA II; IMPARTIREA POLONIEI. 

Pre cându unu poporu nou născeă pre cellu l-altu 

ţermu allu Americei, unu poporu vechiu muriă în betrâ- 

na Europa, strangulatu de uă putere ce intrasse de cu- 

rându în rândulu Stateloru mari. 

Adeveratulu successoriu allu lui Petru cellu Mare fă 

Caterina II. Se însemnâmu însă successiunea principiloru 

rusşi, şi revoluţiunile de palațu ce agitară aceste dom- 

mie. Socia fnndatoriului imperiului, Caterina ], guvernă. 

după ellu doi anni, condussă de Mencicoft, care conti- 

nuâ opera domnului seu, cui detoriă înălțarea sea. Sub 

Petru 1], fiiulu nefericitului Alexis; influința acestui MI-
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nistru pără a mai cresce; dar unu favoritu june, Ivanu 
Dolgoruki, captivă, spiritulu țarului, şi vechiulu ministru fă resturnatu și essiliatu în Siberia. Petru Il murindu pre de timpuriu în etate de cincispredece anni (1730), Dolgoruki şi Galiţin dederă imperiulu unei nepste a lui 
Petru cellu Mare, Anna de Curlandia, impuindu-i con- 
diţiuni cari, dacă aru f fostu observate, aru fi nimicitu opera lui Petru cellu Mare în profitulu aristocrației. A ces- ta e prima încercare a nobilimii de a pune mâna pre 
guvernu. A dâua, este conspirațiunea de la 1825; dar, 
în acestu intervallu, nobilii au uceisu trei imperatori ; Ivanu VI, Petru III şi Paulu 1. 

Anna se emancipă de obstaclele pusse puterii sâle. 
Galitzin și Dolgoruki cu ai loru, fură depurtaţi în Si- beria, și favoritulu Biren, fiiulu unui ţerranu, deveni a totu-putinte şi ommori în supplicie pre toţi ce i inspiră 
temere sau prepussu. Dintre părtinitorii lui Dolgoruki, 12000 periră în supplicie, şi 20000 se essiliară. Dom- 
nirea ei avă 6re-care strălucire; ea se încongiură de 
străini, dintre cari unii arătară talente. Russia interveni în Polonia și susţină cu armele pre Augustu III, contra drepturiloru lui Stanislas Leczinski, allesulu naţiunii. Turcia, care sufferi se se opprime Polonia, espiă greștila sea. Deschidându-se resbellu cu Turcia (1736), armatele russe avură successe mari, mai allessu după ce se fe- derâ cu Russia şi Austria (1737); cetatea, Ociacof și al- tele fură luate, Ruşsii trecu Prutulu şi intră în lagsi. Aru fi voitu se trâcă Dunărea, Balcanii Şi se coprindă, rescullându-se Grecii, Constantinopole. Dar înfrângerile ce sufieriră Austriacii, făcură pre Rușsi de a restitui concistele loru în pacea de la Belgradu (1739). Munich a xemasu celebru, ca Suvarow, prin energia sea, selbatecă. Anna lăssasse tronulu lui Ivan, VI, âncă în l6ganu, fi- iulu sorei sâle, ducessa de Brunswick. Biren eră se Bă
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reginte. Ducessa trasse în parte-şi pre Munich, şi Biren, 
după ce guvernă uă lună de qille. fă dussu în Siberia. 
Vanitatea naţionale se înterrită, vedindu ca străinii dis- 
punu, după placu, de corână. Elisabeta, a dâua fiiă a 
lui Petru cellu Mare, merse cu 105 de grenadiri din gar- 

dă la palațu (1741), coprinse tronulu şi aruncă în car- 
cere pre Anna cu Ivan VI, unde acesta se uccise de 

custodii sei după 22 de anni. Reacţiunea contra stră- 
iniloru fă mare; Biren fă rechiămatu; şi Munich îi luă 
loculu ; alţii periră în supplicie; unii, mai fericiţi, scă- 

pară, şi fiendu Gmeni de talente, offeriră serviţiulu al- 
toru guverne nu atâtu de barbare. Pre lângă acesta, a 

fostu numai uă schimbare de 6meni; că-ci favoritis- 

mulu totu remase. In loculu Germanului Munich, fi Rus- 

sulu Bestușeff. Domnirea Elisabettei (1741 — 1762) fă, 

în totale, funestă. In întru, stabilimentile lui Petru cel- 

lu Mare deperiră. Ea supprese dedâpsa cu mârtea, dar 

o înlocâ cu deportaţiunea în Siberia, ceea, ce erâ mai râu, 

pentru că dacă nu se mai tăiau capetele, ca sub Petra 

cellu mare, dar se puteau strămută pop6ră întregi în a- 

cellu mormântu de ghiaţă, unde trămise preste 80000 

de individe. In affară, între altele, dechierâ zesbellu lui 

Fredericu IL pentru motive seci. Mortea sea scăpâ Prus- 

sia de a peri. Petru III, successoriulu ei, aveă pentru 

eroulu prussianu uă admiraţiune totu atâtu de nerațio- 

nale cași ura Elisabettei. Ellu se dechierâ de federatu 

allu lui Fredericu II, şi puse armata sea la dispâsiţiu-- 

nea lui. 'Dar acestu principe incapabile, domni pucinu : 

în momentulu cându voiâ se pedepsâscă desordinile fe- 

meiei lui, ea i appucă înainte, lu destronă și lu stran- 

gullâ. Devenindu suverană, lu numele de Caterina TI. 

Trei popâră stâ în callea Russiei, şi i închideau Oc- 

cidentele : Polonia, Suedia şi Turcia. Caterina II va luă 

pre cea d'ântâiu, Alessandru 1, giumetate din a d6ua, 
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Nicola va voi se ia pre a treia, insă Europa, abbia la 
acâstă încercare ultimă, în fine luminată. se va redică 

ca se conțiiă acestu vallu de 6meni și de barbari. 
Cumu acestu poporu, răscutu de eri, pută se se înal- 

țe preste vecinii sei? Nu atâtu prin forța sea, deși fă 
mare, câtu prin debilitatea, loru. 

Suedia erâ pr6 pauperă ca se facă singură resbellu pen- 
tru că costă acumu multu; pucinu poporată ca se pâtă 
țin€ frunte, ca altă dată, cu micile ei armate mulţimi- 
loru cu cari se făceau resbellele de la Ludovicu XIV în 
cuâ, și apoi Carolu XII o mai storsesse âncă de putere şi de 
auru. Avea nevoiă de timpu şi de repaosu spre aşi veni 
în sine. Intre acestea , Russia şi creasse prin bani unu 
partitu aci, care o va ţin în dependinţa ei pînă la Gus- 
tavu III. 

Turcii aveau confini tari şi provincie formâse. Dar ei 
și perdusseră avântulu loru bellicosu. După ce străbătă 
unu seclu Europa și Asia prin curse furi6se Si prin vic- 
torie, acestu poporu, născutu sub tinde şi nepreparatu 
pentru avuţiă și dominaţiune, cădusse €răși în apatia o- 
rientale, unde aveă se lu ducă neapperatu doctrina sea 
religiosă a fatalitâţii : pre multu repaosu şi molleţiă, du- 
pă pre multă activitate și ambiţiune. Sultanii, trecându 
adesea de ia închis6re la tronu, nu cunosceau nici lu 
crurile nici Gmenii, şi ministrii loru erau cași diuşii. Ve- 
nalitatea, corrumpeă totulu : ordinea, civile Şi ordinea mi- 

„ltariă. Agia dară, pre cându lumea înaintă în giurulu 
loru, Turcii stau în locu şi organisarea loru militariă, al- 
tă dată atâtu de superidriă Europeiloru, cădusse cu to- 
tulu ne mai fiându meliorată. Ianicerii nu mai erau uă 
putere în afară, şi, în întru, cu spiritulu loru turbulentu, 
erau unu periclu permanentu. In fine ei, din disprețiu 
nu se amimestecasseră cu crestinii, Și prin urmare, nu 
represintau nnu poporu mare, ci mai multu uă armată



în castre pre Bosforu, pre cându suppușii loru, cari re- 

măsesseră în corpuri de națiune, prin toleranța loru, for- 

mau uă massă de populaţiuni de trei s6u de patru ori 

mai numerssă, Așia, în Turcia erâ dominarea violinte 

a unui micu numeru preste altulu mai mare; și acesti 

domni ai loru, deşi încongiuraţi de pericle , în decursu 

de dâue secle nu facu altu ci numai și perdu calităţile, 

şi mărescu viţiele, prin urmare, şi împucin6dă puterile. 

Ei nu mai inspirau nimenui temerea de înainte. 

Cu tâte aceste scăderi, în Turcia totu erâ unu cen- 

tru, uă autoritate, ceea cei a lungitu viţa. Dar în Po- 

lonia nu eră nici unu elementu de conservare. Polonia, 

cu câmpiele celle vaste, foră confini naturali , eră unu 

Statu reu organisatu care mergeă pre uă calle oppussă 

Europei și civilisaţiunii. Lupta eroică ce a susținutu, în 

decursu de trei sau patru secle, contra Mongoliloru , 

Rusşiloru şi 'Turciloru, formasse aci uă nobilime strălu- 

cită, bătăiaşă, dar f6ră burgesiă , foră, poporu. 'Țerranii 

erau asserviţi cu totulu. In loculu burgesiei, erau Ebreii 

cei numeroși, cari au fostu pentru Polonia, ceea ce în- 

cepu a deveni și pentru noi, uă plagă. Nobilii, în nu- 

meru de unu centu de mii, erau toţi egali şi aveau a- 

cell6şi drepturi. In dieta generale, opponinţia unui sin- 

guru deputatu paralisâ totu (Hberum peto), și dacă die- 

ta, votă în unanimitate ver uă mesură, nobilii cari nu 0 

approbau , se confederau între ei spre a o combate, şi 

aceste rescullâri armate erau legali. Unu Polonu se sup- 

puneâ numai legii pre care o approbâ. In teoriă , eră 

bine; în practică însă erâ perire: de aci resultă a- 

narchia în permanență. Regalitatea loru ; de la 1572, 

eră, electivă; acestă formă de guvernu ar fi cea mai bu- 

pă, dar e cea mai difficile; ar fi pr6 bună pentru uă na- 

țiune înaintată și bine constituită , și care e capace de 

a o practică avându educaţiune politică şi sociale. In
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Polonia, acestu regime producei, flacitate și confusiune , 
şi lăssă cursu liberu intrigiloru din affară. Pre lOngă a- 
cestea, regalitatea acesta ellectivă, nu mai însemnă ni- 
micu; nu i se permitea de a face legi, nici de a com- 

mandă armata, nici de a împârţi justiţia, pre cându Eu- 
ropa întrâgă lăssă, regiloru puterea absolută, adică con- 
centră în mâna loru t6te forțele naţionali. Gustavu-A- 
doifu, Turenne, Fredericu II reformasseră cu totulu 

artea militariă ; Polonii aveau uă căllăriă magnifică, 

dar foră fortereţie, nici artilleriă sau geniu. In t6te pâr- 
ţile urele religi6se se stinsesseră : la ei erau în vig6re 
legile din timpulu netoleranţei contra luteraniloru şi or- 
todossiloru. E durerosu de a qice.vorbe severe contra aces- 
tei mari nefericiri. Dar e bine se se sciă, pentru înve- 
țătura popbrăloru, câ dacă a peritu Polonia, causa e că 

ea n'a voitu se se scape îndreptânduși la timpu relleie. 
Dar şi inemicii ei, spre a o uccide, au făcutu usu de 

multă duplicitate și violinţă, și ea, spre a le resiste, a 

arătatu, în ultimile ei dille, şi de atunci în cuâ, multu 
coragiu eroicu, şi murindu, — pâte că nu pentru eter- 

nitate, — și a făcutu unu renume neperitoriu. 

Caterina II (1762—1796) erâ uă femee ambiţisă şi 
foră scrupulu. Germană de origine, adulă prejudegiele 
moscovite tăcânduse că respectă deprinderile loru celle 
grâse şi se servi cu străini, fâră a se lăssă de a fi da- 
minată de ei. Ea aveâ, pre lOngă viţie monstruâse, mul- 
tă activitate, vigâre şi petrundere. Termină creaţiunea 
lui Petru cellu Mare, și facă din imperiulu russu uă pu- 
tere de prima ordine. Din nefericire, ea nu se sfiă de 
a face usu de t6te mediele, bune sau relle, şi Polonia 
fi victima perfidiei s6le. 

La mârtea lui Augustu III, propuse de rege Poloniei 
pre Stanislas Poniatovski, uă creatură a sea, și cu t6tă 
opponința patrioțiloru de a, deliberâ sub pressiunea ba-
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ioneteloru russe, candidatulu russu fi prochiămatu cu 

numele de Stanislas Augustu. 
Polonia, Statu putredu şi fâră basă , pentru că n'a- 

veâ poporu, foră capu, pentru că, într'adevâru, n'aveă 

rege, puteă fi salvată numai printruă reformă energică; 

dar, Prussia şi Russia se oppuseră de a se face acestă 

reformă. Fredericu II se înţelesse cu Caterina, care ar 

fi voitu a ţin6 Polonia pentru sine, dar care nu cutedă 

dea nu o împărți cu alţii. Polonia, țârra catolică, nu to- 

leră alte culte. Acestia invocară agiutoriulu Caterinei , 

care se dechiără patrona loru. Episcopii protestă; am- 

bassadoriulu russu din Varsooia, ordinâ de se arestară 

doi. La acâsta scire, papălu se înfuriagă ; Voltaire ap- 

plaudă, Fredericu II asceptă. Dar n'asceptâ, multu. 

Acâstă intervenţiune arbitrariă revoltă pre Poloni. Ca- 

tolicii formâdă Confederaţiunea de Bar (1168). Crucea 

latină se înarmâ contra cellei ortodosse; țerranii, abru- 

tiţi de servitute, uccidu pre seniorii loru; Polonia înn6- 

tă în sânge. Prussia-ii intră în provinciele de appussu , 

Austriacii în comitatulu de Zips; Rusşii înundă tâtă ţerra. 

Anglia, eră preoccupată de attitudinea colonieloru 

ei din America, şi nu luă parte în affacerile continen- 

tali. Francia erâ în ammorțirea ce i comunică ruşin6sa 

simțualitate a regelui ei; sultanulu singuru dechierâ 

resbellu Russiei, în urma călcârii teritoriului seu de 

Rusşi cari urmăriră câţi-va confederați. Dar armatele 

Caterinei fură victori6se, și petrunseră în ţerrile române 

pre cari le occupară. Uă flotă russă, condussă de officiari 

amgli, arse flota otomană la Cesme, spre “mâgiădi către 

appussu de Smirna (1770). Tâtă Europa applause la acestu 

colpu. Toţi doriau allungarea barbariloru din Europa. 

Ubulu singuru, Montesquieu, credeă âncă imperiulu turcu 

necessariu pentru ecilibrulu europeanu. Dar Austria, te- 

menduse de progressele Rnsșiloru la Dunărea de-giosu,



încheiă unu trattatu secretu cu Porta. Fredericu se spe- 

riă şi ellu, şi întârse pre Caterina, fâră voia ei, la affa- 

cerile Poloniei, lăssându se se vâgă, la din contră, uni- 

rea Prussiei şi Austriei assupra ei. 
Acâstă crimă însă nu se făcu fâră resistință; nisce băr- 

baţi generoşi apperară Polonia : Pulawski, Francesulu 

Dumouriez, Oginski; dar coragiulu loru nu pută se în- 

vingă, marele numeru de inemici. Turcii chiaru i delăs- 

sară, făcându armistițiu cu Rusşii (1762). Uă mână de 
Francesi şi de patrioţi, se apperară ca eroi în Cracovia, 
şi susţinură unu obsediu lungu. Regele Stanislas Augus- 
tu, ca cumu nu Sar fi trattatu nici de ellu nici de ţârra 

lui, sta în Varsovia în midiloculu Rusșiloru. Spre a ter- 
mivă acâstă luptă, celle trei curți dechierară, că acei 

cari voru luă armele contra loru, voru fi trattaţi ca ban- 
diți și resvârtitori ; aceste cabinete făcură între dinsele, 
la 5 Augustu, la Petersburgu, trattatulu de împărțire şi 

ambassadosii loru lu notificară regelui și republicei po- 

lone. Maria Teresia, Caterina II și Fredericu II, dorindu, 

cumu diceau, se vâdă încetându versârile de sânge în 

Polonia și în interessulu linistei, au decisu de a pune 
înainte drepturile ce aveau assupra mai multoru pro- 

vincie polone. Cu acâsta, cei mari, după espressiunea 

energică a unui istoricu renumitu, dederă pre faqiă mo- 
ralitatea, loru. Prin urmare, celle trei puteri demândau 
convocarea dietei, spre a regulă nudele limiţi alle repu- 

„blicei. Dieta se deschise la Varsovia, în 19 Apriliu 1773, 
şi trattatulu împussu fă acceptatu. Russia luă Livonia po- 
lonă, palatinatulu de Mycislam, parte din celle de Wi- 
tespk și de Polotsk; Austria țină Galiţia; Prussia şi re- 
servâ, Polonia prusiană, affară de _ Dantzig şi de Thorn, 
ceea ce făcei uniunea provinciei Prussia cu Statele sele 
germane, și punes în mânile ei cea mai mare parte din 
commerciulu Poloniei. Aceste ținuturi erau occupate âncă
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din annulu precedinte. Celle trei puteri garantiră de al- 

tăminte întwunu modu solomnale Poloniei ceea cei mai 

vemâneâ din possissiunile ei. 

Turcia, la scirea acestei împărțiri, ce ammeninţiă se- 

curitatea sea, reîncepă resbellulu (1773) ; dar iupta, la 

începutu favorabile Turciloru, cari respinseră de doue ari 

pre Rusşi de la Silistra, fă în avantagiulu Russiei. Sul- 

tanulu fă nevoitu a subscrie pacea de la Cainargi, priu 

care recunosceâ independinţia Tătariloru din Crimea, cari 

cădură îndată sub influinția russă ; apoi învoi Rușsiloru 

navigațiuneă liberă pre marea Negră, le lăssă mai multe 

cetâţi şi ţinutri şi uă desdaunare de resbeilu de 25 de 

milliuni. Se împuse amnestiă pentru Grecii resculiaţi în 

favârea Russiei, şi ţarulu se recunoscă garantele drep- 

turiloru ţerriloru n6stre fagiă cu Turcia. Despre Polonia, 

causa şi occasiunea resbellului, nu se disse nimicu, Tâ- 

cerea approbă inicitatea comwisă la 1772. 

Curțile despoietârie se dedulcisseră cu împărţirea Po- 

loniei. Turcii erau apprâpe de perire. Ancă din annulu 

1777, contra trattatului de la Cainargi, Caterina trămise 

armate în Crimea, şi chanulu de aci i vîndă suverani- 

tatea sea pentru uă pensiune ce nu 1 s'a datu. La 1783 

se luă în potestate, şi Rușsii începură, la, 1786, faimo- 

sulu portu allu Sebastopolii. "Țarina și aruncă ochii pres- 

te mare. Ea dede numele de Constantinu cellui de allu 

doilea nepotu allu seu, şi aununţiă proiectele s6le cu 

multă pompă întruă căllătoriă triumfale în Tauridea 

(1787). In. acâstă călletoriă, Caterina IL se înţellesse cu 

Tosifu II pentru împărţirea imperiului turcu. Totu atunci 

av cu comitele de Sâgur, în respectulu Turciei, con- 

vorbirea ce nepotu-seu Nicola repetă, în 1853, cu sir 

Hamilton Seymour. 

Divanulu respunse la aceste provocâri dechiărându 

vesbellulu (1787). Attacaţi de uă dată de Ruşsi și de Au-
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striaci, Turcii fură agiutaţi de Gustavu III, regele Sue- 

diei; dar care, trădatu de nobili, după uă victoriă nava- 
le, ammeninţiatu şi de Dania, fă nevoitu de a face pace la 

Varela (2790). Turcii ţinură frunte la începutu cu bra-: 
vură inemiciloru; Austriacii fură respinşi dincollo de 

Sava, şi Ruşsii bătuţi pre mare apprâpe de Sebastopole 
(1788). Dar, după unu annu, Rușsii fură învingători la 
Focşiani; Austriacii luară Belgradulu ; Suvarovu intrâ 

în Ismail, după unu măcellu de spaimă. Din fericire, 

Prussia deveni gel6să de aceste suceesse; încheiâ fede- 
rațiune cu Porta. 80000 de Prusiani se concentrară la 
confinii Russiei. Austria se retrasse din luptă şi făcă 
trattatulu de la Sistovu. Caterina II, remâindu singură 
şi vedându disposiţiunile Prussiei, făcă pace la Iaşsi. 
Dunastrulu se puse, cu dauna uâstră, de limite între celle 

due imperiuri, turcu și russu. Caterina luâ Crimea și 
Cubanulu. Aceste conciste o costară 150000 de 6meni, dar 

țarinei nu i pâreâ-reu de acestu capitale sacrificatu. 
Nefericirea ce ammeninţiă pre Turcia cădă totu as- 

supra Poloniei, şi toţi pricepusseră că uniculu mediu de 

a şi scăpă ţera, eră reformarea constituţiunii loru cellei 
anarchice. Successoriulu lui Fredericu II încoragiă, ge- 
l6să de Russia, pre cei cari doriau reforma, şi promiteă 

federațiunea, sea dacă ar mări armata la 60000 de 6meni 
bine organisați. Dieta decretă că liberum veto şi legea 

de unanimitate se flă sterse; puterea legislativă, împăr-. 
țită intre rege, senatu și nunţii; puterea essecutivă da- 
tă unui rege ereditariu. Entusiasmulu cellu mai viu se 
manifestă, din partea națiunii (1791). Dar se perdu tim- 
pu multu pînă se se decretede aceste reforme; cându 
voiră se le essecute, Prussia aveă alte disposiţiuni. Se 
legasse cu Austria, de tâma revoluţiunii Franciei, şi fă- 
ceâ preparative de a merge assupra Parisului ca so 
reprâmă.
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Polonia delăssată de toţi dede în deșertu 8000 de 6- 
meni lui Kosciusko contra a 20000 de Rusşi; ea fă de 
nou desmembrată, sub pretestu cu patrioţii poloni erau 

nisce jacobini şi lucrau în înţellegere cu republicanii 
din Francia. Prin d6ue trattate încheiate la 13 iuliu şi 
la 25 Septembre 1793, Russia luă giumetate din Litu- 
ania, Podolia şi restulu paiatinateloru din cari rupsesse 

uă bucată în prima împărţire. Prussiei > veni cea mai 
bună parte din Polonia Mare, cu Thorm și Dantzig, ce 

de multu și aves, ochii assupra loru. Mai remânes unu 

petecu din Polonia ; caşi la 1773, printruă clausă de 

rîsu se garantisâ republicei integritatea locuriloru ce i . 

se lăssau. Ă 

Acestă inicitate scandalsă produsse uă resculare. In 

fruntea a 4000 de Poloni reu înarmaţi, și încregenduse 

în agiutoriulu Austriei, ce nu luasse parte la a d6ua 

împărţire, Kosciusko attacă pre inemici și bate 12000 de 

Ruşsi la Raslavice. Varsovia dede affară președiulu russu, 

şi rescullarea se întinse pretotindeni (1794). Dar i lip- 

siau necessariele pentru luptă; Austria unindu şi putera 

sea cu a Prussiei şi a Russiei, Polonia fă strangullată, 

Kosciusko, învinsu la Maciejovice, în 10 octombre, de 

Suvarovu, cădă străpunsu esclamându ; Finis Poloniae. 

Fă prinsu cu amiculu seu poetulu Niemcevicz și dussu 

în Russia, unde fă ţinutu în captivitate pînă la mortea 

Caterinei. Suvarovu merse râpede contra Varsoviei, o 

coprinse după unu assaltu uccidătoru, ce fă îutradevâ- 

ru unu măcellu spăimântătoriu, ca cellu de la Ismail. 

Poniatovski care, prin duplicitatea sea, contribuisse la 

mortea patriei sâle, abdicâ pentru uă pensiune de 200000 

de ducați, ce nu o recepi multu timpu, şi împărțirea 

definitivă a ţerrii se făcă între cele trei puteri, 1795, 

Aşa se consumâ acea violare ruşinosă a dreptului nați- 

uniloru ce sterse patria lui Sobieski dintre Statele Eu-
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ropei; acâsta fă uă pâvgarire duplă, prin ceea ce se 
făcă şi prn ceea ce a autorisatu a se face. Dacă, în 

trattatele ce se legară în urma resbelleloru celloru mari 
alle coaliţiunii, pop6răle fură împărţite ca nisce turme, 

ţevile ca nisce proprietâți, după placulu vingătoriloru, 

acâsta se făcă numai ca consecinţiă a essempleloru ce 
dederă autorii acestei mari despoiâri. 

Caterina cea Mare, sau, cumu au numit'o unii, Mes- 

salina Nordului, după ce a înăbuşitu periculosă rescul- 
lare a lui Pugaceff, şi după ce a subjugatu republica Ca- 
saciloru Zaporogi, muri (1796) de unu attacu tare de 
appopiessiă. Ea încuragiă călletoriele de descoperiri și 
de esplorâri sciințifice, adulă civilisațiunea appusenă în 
representaţii ei principali, întrețţiendu correspondinţiă cu 

Voltaire și cu incicopledistii, şi se lăudă că are se facă re- 
forme liberali; dar nu făcă nimicu, şi eră voi6să cându 

vedes că Rusşii nu și dau copii loru se înveţe în sc6- 
lele ce făceă numai pentru ochii Europei. 

Suedia erâ ammeninţiată se aibă sârtea Poloniei fiendu 
desbinată în partite ce lucrau în interessulu străiniloru, 
mai allessu într'allu Russiei. Gustavu III o scăpă prin- 
tr'unu colpu de Statu (1722), şi ar fi pututu se recu- 

pere de la Russia unele provincie în resbellulu ce i de- 

chiărasse, dacă w'ar fi fostu trăditu de officiarii nobili 

şi apoi uccisu (1793). Ea remase totu sub dependinția 
Russiei, de care o scăpă resbellulu din Crimea, in 1854.
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LXXĂVIII 

DACIA SUBTU FANARIOTI. 

NICOLA MAVROCORDATU 

Acestă, epochă este cea mai ruşin6să și mai umilit6riă 
din istoria n6stră. Fanarioţii, acestă viță servile, dom- 
niră mai multu de unu seclu preste celle dâue pârți alle 

României, şi regimele loru, imagine şi mai degradată a, 

sistemului bizantinu, puginu a lipsitu de a stinge pen- 

tru totu-d6una simțiulu, ba chiaru consciinţa naţionale 
a Româniloru prin resturnarea şi falsificarea, totoru prin- 
cipieloru de moralitate publică şi privată, 

Nămolulu ce lăssară in aceste nefericite ţerri, se res- 
simte cu putere şi astădi, după cinci-deci şi mai bine 
de anni. 

Stefanu Cantacuzenu se installă în Bucuresci cu mare 
pompă în diua de Sântu-Georgiu (23 Aprile 1714). Spre 
a se reconciliă cu Dumnedeu și cu 6menii, ellu desfiin- 

ţiă contribuţiunea pussă pre cleru și văcăritulu, însă 
predâ, moșiele familiei Brâncoveanu spre a săturâ pre 
Turci. Cu tote acestea, de abiâ se ţină unu annu și 
n6ue luni, și fă resturnatu de Nicola Mavrocordatu ; 
în 9 Ianuariu 1716, veni unu capegiu cu ordinea de a lu 

duce la Constantinopole. Stefanu se speriă şi voi să 

fugă; dar i&rna cea grea şi strîmtorarea din partea boia- 

riloru cari se temeau că, dâcă lu voru lăssă se fugă, 

Turcii voru devastă ţârra, lu reţinură de la acestu cu- 

getu. Stefanu cu tată-seu și cu doi fii ai sei fură dusși 

la Cunstantinopole, şi aruncaţi la, închisâre ; în 26 Maiu 

se tăiă capulu lui Stefanu și allu tată-seu. Domna Păuna 

cu fiii sei, după ce agiunseră a mendică în pieţiele Con-
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stantinopolii, scăpară pre uă nave venețiană în Sicilia, 
de acollo trecură prin Italia, și în fine se dusseră la 
Petersburgu, unde Păuna şi fini vi6ția. 

După redicarea lui Stefanu Cantacuzenu din scaunu, 
Porta strămutâ pre Nicola Mavrocordatu la Bucuresti, 
ră în Moldavia trămise pre Michail Racoviţă. Nicola 
Mavrocordatu, care luasse parte la căderea Ini Constan- 

tinu Brâncoveanu, şi acumu la a lui Stefanu Cantacu- 
zenu, intrâ, în 10 Februariu 1716, în Bucuresci cu mul- 
țime de Greci cărora le dede celle mai de frunte dem- 
nitâți în principatu, începă a persecută pre boiarii Ro- 
mâni, reîntrodusse vâcăritulu și darea, clerului, confiscă 

averile Cantacuzeniloru , şi lucrâ din tâte puterile pen- 
tru ucciderea lui Stefanu şi a tată-seu Constantinu; 
prinse pre Michail Cantacuzenu şi pre Radu Dudescu, 

Și i trămise la, Constantinopole , unde periră şi acestia 
de mânile carneficelui. Mulţi boiari fugiră în Transil- 
vania. — In annulu acesta, deschidânduse resbellu 

între Turci şi Germani, acestia făcură mari înain- 
târi, şi. generariulu Steinville intră în Romania. Ma- 
vrocordatu fă prinsu și espeditu la Sibiiu.- Grecii fugiră; 
şi alții se prinseră și se tăiară de Românii cei înfuriaţi, 
alții tură dușsi la Sibiiu. In loculu lui Nicola, Pârta tră- 
mise pre frate-seu Ionnu Mavrocordatu. 

Uă atare încercare se făcii și în Moldavia assupra lui 
Michail Racoviţiă. Boiârii malcontenţi, cari fugisseră în 
Transilvania, veniră cu 300 de ussari, şi coprinseră Iasșii. 
Michail Racoviţiă se închise în fortereţiă, bătăi allarma. 
şi trămise după putere armată. In scurtu timpu ussarii 
fură, încongiuraţi, bătuţi și măcellăriți. După acâstă de- 
monstrațiune de ostilitate, Racoviţiă invită pre chanulu 
tătărescu şi pre paşia de la Chotinu se i dea agiutoriu; 
în Augustu 1717 intrâ, cu 15000 de Tătari şi de Români 
în Transilvania, agiunge la Bisterția, şi răpegi mai multe
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cete de militari prin ţârră cari commiseră mari predă- 
ţiuni, ucciseră şi prinseră mulțime de 6meni. Michail se 
întârse cu spoliele în Moidavia, 6ră Tătarii trecură în 

Marmuroşu, unde scullându-se Românii ucciseră pre toţi 

Tătarii şi le luară preda. . ! 

In 21 Iuliu 1718 se încheiâ pace la Passarovitz între 

Turci şi Germani. Temişiana şi banatulu Craiovei, pre- 

cumu și uă parte a Serbiei cu Singidunulu și cu alte 

castelle de lângă Dunăre şi Sava remaseră în mânile 

imperialiloru. Totoru Româniloru se dede amnestiă, prinşii 

se scâmbară. Nicola Mavrocordatu se întârse la Constan- 

tinopole, și, la 1719, veni a d6ua Gră domnu în Româ- 

nia. Ellu dede voiă Turciloru se şi facă, case şi se se 

asședie în ţârră ; spre mollificarea și demoralisarea Ro- 

mâniloru, de cari sciă că este urgisitu și spre assecura- 

vea despotismului seu, desființiă miliția, și banii desti- 

naţi pentru întreţinerea armatei, i versă în fisculu seu. 

Acestu paşiă botezatu tiranisâ țerra, Românâscă pînă la 

1730.—In 1724 se născă resbellu între Russia şi Tur- 

cia din causa Georgiei. Dragomanulu Gregoriu Ghica 

midiloci pentru compunerea păcii, i se dede mari donuri 

de la Pârtă, ba ânsă i se promise şi domnia în unulu 

din principatele Române. Gregoriu Ghica eră şi nepotu 

de soră allu lui N. Mavrocordatu, 6ră acesta nu viețuiă 

în armoniă cu Racoviţiă. TOte aceste cause contribuiră 

spre resturnarea lui M. Racoviţiă, la 1727. Dragomanulu 

Gregoriu Ghica se numi domnu Moldaviei, 6ră frate-seu 

Alessandru deveni dragomanu. 

CONSTANDINU MAVROCOBDATU 

Murindu Nicola Mavrocordatu, fiagelulu lui Dumnedeu 

pentru principatele Române (Septembre 1730), se con- 

sultară boiarii între sine, și cregdându câ fiiulu acestuia,
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Constantinu, care remase ereditariu averiloru celloru 
mari răpite de tată-seu, va despoiă, țerra mai puginu 
de câtu altu grecu flămându, recommandară pre acesta, 
Porții de domnu. Porta încuviinţă, și Constantinu obțină 

“domnia. Insă, adversariulu casei loru, Miheail Racoviţiă, 
dede veziriului .uă sumă-mai mare de bani, şi lu restur- 
nă de pre tronu, după patru luni. Atunci Constantinu 
versă -tesaurile celle răpite de părintele seu în mânile 
Turciloru, și căpetâ, tronulu totu în acellu annu (1731), 
Constantinu cugetă, mai înainte de tote, se şi scâţiă de 
la țărră banii cu cari şi a cumpăratu postulu; ellu în- 
trodusse capitaţiunea pre capu (capitatio), şi dede ve- 
niturile în arendă. Țerranii despoiaţi de averea loru prin 
stârcerile arendatoriloru, adressară plângeri la Portă, în 
urma cărora Constantinu fă stămutatu în Moldavia(1733) ; 
Gră Gregoriu - Ghica, ca omu cu mai multă capacitate, 
trecă în loculu lui în România. Constantinu Mavrocor= 
datu dusse cu sine în Moldavia sistema de contribuţi- 
nne pre capu și arendarea finanțieloru, prin care stârse 
şi acestu principatu. Pârta lu scâsse la 1735, şi puse 
Grăși pre Gregoriu Ghica. Atunci Constantinu cumperâ, 
domnia ţerrei Românesci cu unu millionu de lei. Cu 
acâstă occasiune se stabili sistema ca. la fiă-care inves- 
titură nudă în principatu, se se numere Porții giumetate 
de milionu, affară de tributulu annuale. 

La 1737 se deschise resbellu de către Russia şi Aus- 
tria contra Turciei. Austriacii invaseră Serbia, Rumânia 
și Moldavia; dar armatele imperiali fură bătute şi res- 
pinse din aceste țerri. Turcii le urmăriră preste confini 

"dincollo, luară Meedia și bătură pre ducele de Lotarin- 
gia, commandantele supremu allu acestei espediţiuni. Pa- 
cea se făcă la Singidunu la 1739; Austriacii renunțiară 
la banatulu Craiovei. Rusşii încheiară şi ei pace şi se
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retrasseră Qin Moldavia. Principatele române remaseră 

cași mai înainte. 

Intre acestea, Constantinu Mavrocordatu întrodusse în 

România faimâsa Reformă care pârtă numele lui. Ellu 

scuti pre cleru de contribuţiune, institui unu consistoriu 

de 10 preoţi, pentru administrarea venituriloru, puse în 

vigâre Basillicele (întrodusse âncă de tată-seu), desființă 

şi miliția care mai remase după reducţiunea făcută de 

tată-seu Nicola, reţiindu numai 2000 de inarmaţi pentru 

veghiele publice şi pentru poste, întrodusse scutelnicii, 

classifâcă pre boiarii cei mici în gentil (n&muri), şi ma- 

zili, determină salariele funcționariloru, asşediâ, contri- 

buaţiunea la 10 lei de familiă, și defipse qillele de lucru 

alle ţerraniloru pentru possessori la 8, la 10 și la 12 

pre annu. Insa ellu nu avi timpu se puiă în lucrare a- 

cestă reformă, fiindu că, lh 1741, Grigoriu Ghica fă chie- 

matu la Constantinopole şi Constantinu Mavrocordatu fă 

strămutatu în Moldavia; 6ră în loculu lui veni Michail 

Racoviţiă de a d6ua Oră. 

Constantina  Mavrocordatu dusse cu sine reforma, sau 

mai bine proiectulu făcutu în România, f6ră de a con- 

sideră că continueie scâmbări de domni nimicescu mâne 

ce s'a făcutu astădi, şi că nici ellu însuşi nu va fi în 

stare a o ţin din causa aviditâţii Turciloru, care nu 

caută norme, ci constrîngu chiaru pre cellu mai bunu 

domnu a stârce ţerra tirănesce. Ellu ar fi pututu se vadă, 

unu essemplu viu în successoriulu seu Michail Racoviţiă, 

care restaurâ tâte sarcinele de mai înainte, puse dare 

pre cleru, şi la cei 10 lei de familiă, cari căută se se 

respundiă în 4 pătrarie de annu, mai adausse unu pă- 

trariu, sau 2 1/, lei. Cu aceste greutâţi se uniră şi rel- 

Jele mesuri finanţiarie, prin cari poporulu se redusse în 

sapă de lemnu. Se născră plângeri contra impillătoriloru, 

însă Porta, promise lui Michail Racoviţiă că lu va ţin€
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trei anni in domniă ; în fine trecă şi acestu nefericitu tim- 
pu. Michail Racoviţiă se relegâ în insula Mitilene (1744), 
și Constantinu Mavrocordatu trecă de la Iașsi la Bucu- 
resci, lăssându în loculu seu în Moldavia pre frate-seu 
Tonnu Mavrocordatu. 

Prin mesurele celle împillătârie alle lui Michail Ra- 
covitiă, se împuginasseră în România ţerranii contribu- 

enţi. Constantinu se vegă constrînsu a mai adauge însuşi 

allu şâsselea pătrariu de contribuţiune (adecă a o suiia 
15 lei de familiă), și a pune patru pătrarie pre cleru. 
Insă la 1746 redusse gillele ţerraniloru de lucru la 12 

pre annu şi desființă seria ţerraniloru printrunu actu 
subscrissu de boiari și de cleru. Ac6stă reformă umană 

tace onre numelui lui Constantinu Mavrocordatu. Dar 

intrigile şi banii lui Grigoriu Ghica, causară strămutarea 
lui în Moldavia, spre a i face locu acestuia în România. 
Constantinu Mavrocordatu emancipă, în 1749, şi pre ţer- 
ranii din Moldavia, defipse dillele de lucru şi celle-lalte 
prestațiuni, şi regulă, sistema fiinanţiară. Insă preste trei 
luni perdă domnia prin banii lui Costantinu Bacoviţiă, 
fiiulu lui Michail, care fă trămissu în loculu lui. Cu tâte 
acestea emanciparea ţerraniloru, jurată de boiari şi de 
cleru, remase în vigâre. 

Murindu Grigoriu Ghica, Constantinu Racoviţiă, la 1752: 
se strămută în România, şi stârse ţârra, făra misericor- 
diă. După neprecurmate plângeri din partea locuitoriloru, 
Porta lu strămută Grăşi în Moldavia, la 1756. Atunci 
veni Constantinu Mavrocordatu de a cinciia Gră în Ro- 
mânia, încărcatu de. deibte, spre a cărora acoperire 
sui contribuţiunea la 12 pătrare şi acestea âncă în- 
doite, adecă la 60 lei de familiă. La 1757 ordină ca 
summa, de 60 lei se se strîngă în 4 pătrarie (fiă-care 
de 15 lei) şi se se puiă reguli “pentru strângerea con- 
tribuţiunii ca se nu se mai facă abusuri; însă ellu nu
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pută. se şi puiă sistema în lucrare, fiindu că la 1758, 
se scâse din domniă, şi se arruncă în Edicula, 

Constantinu Mavrocordatu și rescumperâ, vița, cu 300 

de pungi de bani şi se dusse în essiliu la Mitilene. A- 

collo află âncă creditori, şi preste trei anni cumperâ dom- 

'mia cu 1000 de pungi de bani, preste cari mai promise 

vizirului 250 de pungi, şi așă veni a şâssea 6ră domnu 

în România, la 1761, şi addusse cu sine pre toţi cre- 

ditorii sei greci, cărora le dede funcțiunile principali în 

ţerră, și neajungându posturile celle de pînă acumu, mai 

adausse, şi făcă doi vornici, unulu de ţerra de susu și 

altulu de ţerra de giosu, şi prin urmare stârse țerra Ro- 

mânâscă cu puteri indoite. Dar stârcerile celle mari tras- 

seră assupra lui blestemulu poporului ; apoi, dealtă parte; 

intrigile și banii lui Constantinu Racoviţiă, precipitară 

căderea lui în 1763. După acâstă catastrofă, Constantinu 

Mavrocordatu vieţui ca privatu la Constantinopole pînă 

la 1769. — In Moldavia se numi domnu Gregoriu Ghica, 

fiiulu lui Alessandru, care, după mârtea lui Constantinu 

Racoviţiă, şi alte câte-va scâmbări, se strămută, în Ro- 

mânia. — Pre timpulu acesta se deschise resbellu între 

Russia şi Turcia. La, 1769 Gregoriu Callimachi, domnulu 

Moldaviei, se trămise prinsu la Constantinopole, şi i tă- 

iară capulu. Atunci se numi Constantinu Mavrocordatu 

de a patra 6ră domnu Moldaviei. Dar Rusșii occupară 

ţ&rra. Constantinu, voindu se fugă către Gallaţi, fă prinsu 

şi dussu la Iasși. Ellu muri la 4 Decembre după ce dom- 

nisse în România 16 anni în 6 rânduri, și în Moldavia 

6 anni în 4 rânduri. Omu mai jucatu de sârte de câtu 

dinsulu nu se mai vegă în ţerrile române. — Gregoriu 

Ghica âncă fă prinsu la Bucuresci ; şi trămisu la Pe- 

tersburgu:
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ALESSANDRU IPSILANTE SI CHORIA 

Principatele române dară se aflau în starea cea mai 
tristă, date prâda Greciloru din Fanaru, cari se scâmbau 
mai pre totu annu'u, pentru ca se le stârcă mai tare. 
Deci, cându se deschise resbellula între Russia şi Tur- 
cia, Românii în sterea loru cea desperată, se adressară 
la Russia, ca la -uă putere crestină cerându agiutoriu 
dela dînsa. Caterina, țarina Russiei, le dede promisiuni; 
dar ţerrile deveniră teatrulu resbellului. In fine, la 21 
luniu 1774, se încheiă trattatu de pace la Cuciucu—Cai- 
nargi. In articlulu XVI allu acestui trattatu se stipulară 
mai multe punte favoritOrie ţerriloru Române, între al- 
tele observarea drepturiloru garantite de Machomede 
1V ; ca principatele se aibe agenţii loru la Pârtă, cari 
se fiă respectaţi după dreptulu gințiloru, ete. In urma, 
acestui trattatu, sultanulu dede unu hattișerifu, prin care 
assecurâ, drepturile principateloru. 

După aceste nevoi grelle, Românii, basându-se pre drep- 
turile assecurate, se intruniră la Bucuresci spre a ȘĂ al- 
lege domnu. Aci se formară due partite, dintre cari una 
voiă pre Manuelu Rosetti, 6ră cea-laltă pre Stefanu Pres- 
covanu de la Craiova. Neputându-se uni între sine, se 
dusseră la mareșialulu russescu Romanţiovu spre a lu 
consultă pentru allegerea dintre acesti doi candidaţi. 
Romanţiovu le respunse, se se adressedie la Pârtă, su- 
zerana loru. Intre acestea, Porta, foră de a mai întrebă 
principatele, destinâ, pre dragomanulu Allesandru Ipsi- 
lante pentru România și pre Gregoriu Ghica pentru Mol- 
davia (1774). Amândoi acesti domni gubernară țevrile 
loru forte înțellepțesce, înfiinţară, scle, redicară fabrice, 
făcură biserice, și întrodusseră reforme bune pentru ad- 
ministrarea, dreptâţii. — Intre acestea, Russia, Austria
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şi Prussia, împărţiră Polonia între sine. Austria luâ Gal- 

liţia, şi cându esșiră ostile russe din Moldavia (1774) 

Austria trămise, cu voia acestora, truppe în Bucovina, 

suptu pretestu de a appără Galliţia de partea espussă 

incurseloru 'Tătariloru, şi ocecupă acestu ţinutu allu Mol- 

daviei, apoi intrâ în conferințe diplomatice cu Pârta, 

cerându se i se dea ei Bucovina, ca unu ţinutu neces- 

sariu pentru appărarea provincieloru ei. Pârta, fâră de 

a întrebă ţerra, vîndă Austriei Bucovina, în 25 Febru- 

ariu 1717. In 8 luniu se scâmbară documentele pentru 

asşediarea confiniloru între Austria şi Moldavia. (Grego- 

riu Ghica protestâ contra acestui actu călcătoriu de in- 

tegritatea, Moldaviei, și se oppuse essecuţiunii lui. Din 

acâstă causă, Porta, supperată pre dinsuiu, decretâ scâ- 

terea lui din domniă, şi wâmise unu chihaia la lasși ca 

se lu ducă viu sau mortu la Constantinopole. Cându a- 

giunse Turculu la Jasși, se prefăcă morbosu, şi invitâ pre 

Ghica se viâ pînă la dinsulu. Ghica se duse fâră a cu- 

getă că pâte se fiă vre unu lagiu la midilocu: ianicerii 

puseră mâna pre dinsulu şi lu ucciseră. Capuiu lui fu 

dussu la Constantinopole spre a convinge pre tirannu 

despre lasşitatea commissă; 6ră, în loculu lui, se numi 

domnu Constantinu Muruzu. 

Intre acestea, fiii lui Alessandru Ipsilante, scârbiți de 

guvernulu turcescu, fugiră la Vienna, la losefu II, care 

se appucasse. de a face mari reforme în statele sâle, și 

prin acestu passu compromiseră pre tatălu loru. Dom- 

nulu Alessandru, spre a preveni periclulu, ca se nu 0 

paţiă ca Gregoriu Ghica, se lăssă însuşi de domniă, şi 

se dusse la Constantinopole, spre a se escusâ (1782). 

După doi anni fî trămissu în Moldavia. 

Imperatoriulu. Iosefu II ordină, în 1784, a se face con- 

scripțiune generale în Ungaria şi în Transilvania. Ro- 

mânii din munţii aurari, credându că acesta se face cu
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scopu de a i militarisă, şi de a i scăpâ,cuacestu modu, 
de feudalismulu cellu greu allu Unguriloru, se bucurară; 
însă vedânlu-se înșellați, se adunară, în 31 Octombre, 
la Mestâcănu, în ţinutulu Crișiului, suptu președinția lui 
N. Ursu Choria, care âmblasse pre la Vienna în mai 
multe cause alle loru. In 7 Noembre, ei se strinseră la 
satulu Cuteiu se ţiiă altă întrunire; doi subadministra- 
tori cu câţi-va militari încercară se împiedice intrunirea, 
însă plătiră cu viâţia temeritatea loru, — militarii se 
allungară. Atunci, Cloșca și Crisianu se puseră în frun- 
tea poporului, -și jurară stingerea n6meșiloru (nobililoru). 
In scurtu timpu se strinseră la 20000 de 6meni, dechie- 
rară morte asupritoriloru, și purceseră contra loru, de- 
vastară la 390. de sate nemeșşesci, derîmară 237 de case 
domnesci, şi 23 de biserici unguresci, și ucciseră 140 de 
nemeși. Guvernulu încercâ mai ântâiu midil6ce pacifice 
se astâmpere revoluţiunea, însă nu folosi nimicu ; după 
aceea, strînse osti și letrămise contra Româniloru. In '7 
Decembre se făcă uă bătaiă sâugerâsă în care cădură 
4000 de ţerrani, cei lalţi se risipiră. Conductorii se re- 
trasseră la munţi; însă ei fură vinduţi de câtre soţii 
loru. Crişianu se uccise cu mânile sâle înseși în prinsâre; 
6ră Choria şi Cloșca se tăzară cu râta, la Alba-Iulia, în 
28 Februariu 1785. Acestă rescolă, care esși atâtu de 
tragicu pentru autorii ei, avă totuşi urmâri salutarie 
pentru poporu în genere. Ochii cei ageri ai lui losefu Il 
vedură causele ei în feudalismulu cellu tiranicu allu Un- 
guriloru, și ellu determină stîrpirea lui. In adevâru, în 
22 Augustu, imperatoriulu desființiă servia tutoru ferra- 
mâloru, şi dede voiă la totu omulu de a se mută unde 
i va plăcă. 

In resbellulu ce prorupse între Russia şi Turcia, la 
1788, Austria se uni cu Russia şi trămise în Moldavia 
20000 de soldaţi suptu principele de Coburg. Allessan-
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dru Ipsilante se prinse şi se espedi la Cernăuţi; eilu se 

uni apoi cu Austriacii contra Turciloru. Dar Nicola Ma- 

vrogeni, domnulu României, se înarmă contra Austria- 

ciloru, şi i bătă în mai multe rânduri. Mai în urmă fă 

constrinsu a se trage peste Dunăre. In 20 Februariu 

1790 muri imperatoriulu Iosefu II. Frate-seu Leopoldu 

II tăcă îndată Turciloru propuneri de pace. Mavrogeni 

se oppuse; însă vizirulu, care eră cumperatu, lu uccise 

în castre. In fine se încheiă pacea la Sistovu în 4 Au- 

gustu 1791, cu condițiunea ca tâte lucrurile se remâiă 

cumu au fostu înainte deresbellu. Atâta versare de sânge 

în deşertu! — Russia âncă făcă. pace cu Turcia, la Iasşi 

în 29 Decembre, întindânduşi possesiunile sâle până la 

Dunastru. — După esşirea trupeloru austro-russe din 

principate, se numiră domni Michail Constantinu Șu- | 

țiu în România, și Alessandru Muruzu în Moldavia. 

Acestia se strămutară, la 1792; 6ră, la 1796, se trămise 

în România Alessandru Ipsilante care se ţinusse “prinsu 

de către Austriaci pînă la pacea de la Siştovu. Insă, 

în 1797, se depuseră domnii din ambele principa- 

tele; în Moldavia, se denumi Constantinu Angiarliu. Prin 

aceste scâmbări fatali se ruinară principatele -cu to- 

tulu. — In annulu acesta mai veniră și alte flagele 

preste aceste țerri. 

LXXIX 

SPIRITULU SECLULUI XVIII. — STPATULU 
SOCIALE IN FRANCIA. — INCERCARI DE 

REFORMA. | 

Seclulu allu XVIII este seclulu în care spiritulu de 

reformă a attinsu obiectele celle mai multe şi mai diverse.



Pr 

Unii voiră a reformă Statulu, adecă abusurile admini- 
straţiunii publice şi alle organisârii politice și civili. Alţii, 
înălțându-se pînă la concepţiunea abstractă a unei stâri 
naturali, cându omulu se bucură de tâte drepturile s€le, 
se duceau cu mintea, de a resturnă de totu vechiulu edi- 
ficiu sociale, spre a lu construi de nou. 

Francia eră mai allesu focariulu acestui resbellu con= 
tra vechieloru instituţiuui; ideile de aci se propagau în 
tâtă Europa suptu numele de filosofiă. Filosofia erâ atun- 
ci uă regină adorată de toţi regii. Apostolii ei princi- 
pali erau Voltaire, Roussau și Montesquieu. Voltaire, 
născutu la 1694, mortu la 1718, fu propagatoriulu cellu 
mai briliante, cellu mai ageru şi mai infaticabile allu 
doctrineloru nude. Cu cunoseintie universali, ellu scrisse 
tragedie (Edipu, „Meropa, Machomede, Tancredu) nu atâ- 
tu pentru arte în sine şi pentru descrierea caractereloru, 
câtu pentru respândirea ideiloru lui; scrisse pamflete, 
epistole, ode; apoi dictionariulu filosoficu, Essai sur les 
moeurs totu cu aceâşi preoccupaţiune, ce nu se prâ simte 
în Istoria lui Carolu XII si seclulu lui Ludovic XIV. 
Pretotindeni combătă tare appăsarea, şi mai allessu ca- 
tolicismulu. Montesquieu (1679— 1755), în Esprit des 
lois, caută se dee raţiunea legiloru civili şi politice; ellu 
espune natura totoru guberneloru, şi dâcă nu condâmnă 
nici unulu, offeresce la admiraţiunea Franciei libertatea 
anglă.. Rousseau (născutu la Geneva, 1712— 1778), în 
Contractulu sociale arată drepturile pre cari area se 
stabili societatea, considerată ca produssulu unui con- 
tractu între omu și omu pre baza egalitâţii, foră altă 
preponderanță ci numai voinţia majoritâții. Cu acesta 
prochiămă principiulu suveranitâții naţionali şi a votului 
universale. In Emile, ellu immagin€aă unu planu de e- 
ducaţiune care se desvâlte omulu după natură, în locu 
de a lu mutilă, cumu dice ellu. Pretotindeni ammestecă
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adeveruri mari cu errori totu atâtu de mari, dar susți- 
nândule cu uă elocințiă singulariă. 

De desuptulu acestoru spirite mari, d'Alembert şi Di- 

devot compuneau, în Inciclopediă, unu repertoriu întinsu 

despre cunoscinţiele umane, dinti”'unu puntu de vedere 

anticrestinu. 
Organele revoluţiunii filosofice erau agiutate de econo- 

“misti, a câroru scâlă s'a născutu suptu Ludovicu XIV. Gues- 

nay, mediculu lui Ludovicu XV, formulă în Trattatulu Eco- 

nomicu și în Massimele generali peutru guvernu doctrina 

fisiocrațiloru, care consideră pământulu ca sorginte a 

ver-ce avuţiă, şi demândă celle mai energice încuragiâ- 

ri şi cea mai mare libertate pentru agricultură. Gour- 

nay invâcă si ellu agiutoru pentru industriă. Dar ade- 

veratulu părinte allu economiei politice este Adam 

Smith (1723—1790), caro, în Certârile despre na- 

tura şi causa avuției națiuniloru, face analisa cea mai 

ingeni6să despre diferitele moduri alle activității umane, 

agricultura, industria si commerciulu. Successorii sei mai 

recunoscură uâ a patra causă, lucrarea intellectuale, a- 

dică arţile, literele şi sccințiele. 

Mintea umană însă nu şi a luatu sborulu numai în 

sciinţele morali şi politice. Tote sciinţiele se reînnoiau 

sau se recreau şi se semnalau prin descoperiri admirabili. 

Buffon (1707 —1788), în Istoria naturale a sea, publi- 

cată de la 1749 — 1788, fundâ unn monumentu gigan- 

ticu în care natura fă depinsă cu uă maiestate demnă 

de ea şi care întinse gustulu acestoru studie. pochele 

naturiei nu sunt mai puginu grandi6se, deși pline de i- 

potese cuteglătărie. Suedesulu Linde (1707 — 1778), mai 

bine. dotatu cu geniulu classificaţiunii, cred pentru plante 

metoda sessuale, înlocată apoi de Iussieu prin metoda 

naturale. Franclinu înaintă forte fisica; născutu în 1707, 

la Boston; mortu la 1790; ellu a descinsu electricitatea
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din nuori şi a immaginatu paratonerulu electricu care 
are numele suu. In matematică, Lagrange şi Laplate 
succedeau lui Descrates. lui Newton și lui Leibnitz. Chi- 
mia, în fine, se născeă întradevâru la 1775, cându La- 

voisier descoperi descomposițiunea aerului prin arderea 
corpuriloru, și Guyton de Morveau, agiutatu de Lavoi- 
sier, de Berthollet şi de Fourcroy, o constitui în 1787 
prin crearea nomenclaturei chimice. Geografia, fisica ge- 
nerale a globului, astronomia nu făceau mai pugine pro- 

gresse, grațiă mariloru călători, Cook, Bougainville, La- 

p&rouse, d'Entrecasteaux. 

STATULU SOCIALE IN FRANCIA 

Cându activitatea spiriteloru erâ desceptată într'unu 
gradu atâtu de mare, guvernulu, în Francia, se adoperâ, 
din nefnricire, de a manţin€ cu veru ce preţiu vechia, 

stare a lucruriloru condemnată de rațiunea publică. In 

Francia, vorbindu curatu, nu eră constituţiune. Voința 

regelui, bunulu seu placu decideă despre t6te. 

Ministrii nu se îngrigiau de dreptate, ci numai se fiă 

susținuți de regele. Unulu din principiele celle mai fu- 
neste alle administraţiunii erâ de a face bani, creându 
şi vîndindu posturi inutili ce erau în sarcina țerrii. 

În administraţiune eră desordine. Justiţia nu se da 

totu cu uă mesură la toţi. Nobilii şi clerulu aveau tri- 
bunalile loru, officiarii de finanțe, jurisdicțiunea loru par- 
ticulariă. Demnitâțile magistraturei se cumperau. 

Legea penale commandă se se applice torture înainte 

de judecată, şi prescriă cu uă spâimentătâriă facilitate 
multilațiunile, mârtea şi suppliciele celle mai atroci, fâră 

se permită ca acusatulu se aibă unu apperătoriu care se 
pledede pentru ellu. 

Câtu pentru imposite, guvernulu nu le stringeâ prin
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agenţii sei. Se arendau la companie de contracţanți şi 
la 60 de arendatori generali. Acestia luau de la poporu 
multu mai multu de câtu aveau se verse în tesauru. 
Beneficiele loru erau fârte mari. Apoi, după tâte acestea, 

erau atâtu de riguroşi, în câtu, pentru uă singură fraude 
assupra sârii, erau pururea, încarcerate de la 1700 pînă 
la 1800 de persâne şi se trămiteau preste 300 la galere. 

In locu de uă singură lege erau 384 de usanțe dife- 

rite, aşia în -câtu se întîmplă, că ceea ce erâ justiţiă în- 
t”uă provinciă se fiă injustițiă într'alta. 

Celle trei ordini alle Statului, clerulu, nobilitatea şi 
nenobilii, se distingeau prin privilegie şi dâtorie ce fă- 

ceau din poporulu francesu trei naţiuni diferite, avându 
fiă care ierarchia sea în parte și classe despărțite. Chia- 
ru în famuiliă erau inegalitâţi; dreptulu de nascere 
condemnă pre “cei mici a încinge sabia sau a intră în 

cleru, şi multe fete se aruncau în mOnăstire. De de- 

suptulu acestoru trei ordini erau servii, protestauții, a- 

cestia n'aveau nici statu civile, şi Ebreii. 

Due nobilitâţi şi îmărțiau tote funcțiunile. Cea de arme 

ave tâte gradele în armată, demnitâţile celle mari în 

Biserică şi onorile de curte și de representațiune; a 

togâi, funcțiunile judiciare şi pre celle mari în adminis- 

traţiune. Pentru nenobili nu remâneau altu ci numai in- 

dustria, commerciulu şi cariera finanțeloru. 

Națiunea, contribuiă atunci câtu și astăgi. Dar trei lu- 

cruri făceau acâstă dare mai grea: poporulu erâ mai 

neavutu, cu a treia parte mai puginu în numeru, şi sup- 

pussu la. uă repartițiune inegale. Aşia, clerulu, pre lângă 

nemărginitele sâle proprietâţi, luă decima de pre pro- 

_prietâţile nobililoru. şi nenobililoru, ne dându nimicu sau 

pr6 pucinu Statului. Nobilimea, și funcţionarii regali, af- 

fară de pucine escepţiuni, nu erau suppusși impositului 

fondiariu. Nenobilii, cari possedau abbia,. giumetate din
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texritoriulu Franciei dau 91 de miliuni pentru acestu 
impositu, apoi decima, drepturile senioriali și lucrulu în 
natură. 

Corporaţiunile, jurandele şi măestriele împiedicau sbo- 
rulu industriei, mărginindu numerulu patroniloru , ceea 
ce paralisâ concurrința, permitându numai esserciţiulu 

" măestriei acellia pentru care se plătisse noviţiatulu, ceea 
ce limită pre fiă care în condițiunea sea, ca într'uă 
închis6re. 

Grânele nu circulau de locu dintr'uă provinciă întaalta, 
aşia în câtu speculanții usurari puteau, după placulu 
loru, se facă a fi fomete sau abbundanţiă în unele lo- 
curi, adecă, vîndându cu preţuri urcate sau cumperându 
cu preţiuri pr€ mici. In fine doganele. interne, ce isolau 
provinciele , făceau ca relaţiunile commertiali se fiă a- 
tâtu. de dificili între elle cași cu țesrile. străine.  Navi- 
gațiunea riuriloru eră tassată la mici distanţie și între- 
ruptă pentru plata loru, 

Multe mărturie sunt despre miseria în care erâ cu- 
fundatu poporulu; ţerranii în multe locuri se nutriau cu 
orzu și se învestiau cu piei; în alte ţinuturi, usulu câr- 
nii chiaru erâ necunoscutu. 

Așia, evulu mediu, ce perisse în ordinea politică, vie- 
țuiă âncă în ordinea civile. De aci unu mare contrastu 
între elementele constitutive alle societăţii. Prin idei, 
prin moralile domnitârie, lumea eră în seclulu allu optu- 
spregecelea; prin usanţe şi prin multe instituţiuni, eră 
întrallu treispredecelea. Cându acestă ditferinţiă se sim- 
ți, revoluţiunea fă apprâpe., că-ci ideile nude adducu 
neapperatu instituțiuni nude. Dar nici curtea, nici toţi 
aceia cari Viețuiau din abusuri, ca dintr'uă proprietate 
legitimă. m'aveau nici uă temă, "Dacă vorbiă, ver unu mi- 
nistru de a face reformă, eră îndată depărtatu. Dacă ver 
unu scriitoru se încercă sa facă lumină în lucrările su
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vernului, consiliulu da ordine şi nu i permitea se scriă 
nimicu assuţra materieloru de administraţiune publică ; . 
şi s'a vedutu, înainte cu douedeci de anni de Revoluţiune, 
că se trăriitu la galere nisce bieţi Gmeni cari vîndusseră, 
câte-va eârţi proibite. | 

Viitoriulu erâ tristu şi intelligințiele mari, ca Cati- 
nat, Vautan, Saint-Simon, chiaru Leibnitz, pre timpulu 

lui Ludovicu XIV, şe speriau' cându cugetau la ceea ce 
are se fiii. Unu magistratu, Bois-Guillebert, dice : «A- 

ve se se nască în curându unu processu între acei cari 

plătescu şi între acei cari nu facu altu ci numai de a 

luâ». Si Fenelon, la 1710, giceâ: «Este uă machină betrâ- 

nă odorâgită ce are să se spargă la cea mai mică cioc- 

nire.» Singura femeie care a vrutu se descepte pre Lu- 

dovicu XV din aminorţire, ducessa de Châteauroux, «Ye- 

deă venindu uă mare catastrofă , dacă nu se voru luă 

mesuri.» 

În fine Voltaire scriă, la 2 Aprile 1764: «Totu ce 

vedu producânduse sunt seminţe de uă revoluţiune ce 

are se se facă neapperatu, dar la care nu voiu ave plă- 

cerea se assistu.» 

INCERCARI DE REFORMA 

Cu tâte acestea, în a d6ua giumetate a seclului allu 

optuspredecelea, unele guverne, desceptate de ideile fran- 

cese, recunoscură necessitatea de a face reforme spre 

a înlătură revoluțiunea. Mișcarea se întinse de la uă 

margine la, cea altă a Europei. Se vedemu acumu ca- 

racteriulu şi consecințiele acestoru reforme. | 

Regele Portugaliei, Iosefu 1, chiămă 18 ministeriu pre 

Tosefu Carvalho (1050), marcisulu de Pombal, care înălţă 

Portugalia, umilită de cându Mathuen incheiasse „trac- 

tatulu de commerciu numai în folosulu Angliei; espulse
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pre Iesuiţi (1795), “Cssemplu imitatu îndată, de tote sta- 
tele casei Burboniloru şi de Austria, în fine, redusse pu- 

„terea incisițiunii şi privilegiele nobilimii. — D'Aranda, 
în Ispania, suptu Carolu III (1759—1788), însuffleți 
commerciulu și industria atâtu prin stabilimentulu bân- 
cei Sântului-Carolu, câtu şi prin. edictulu care dechiără 
că industria. nu derGgă nobilitâţii, apoi prin facere de 
drumuri, de canali, așia în câtu poporaţiunea cresc de 
la şepte la unu spre dece miliuni şi armata la 80,000 
de 6meni. — La Neapole, în timpulu minoritâţii iui Eer- 
dinandu ÎV, virtuosulu Tanucei desfiinţiă decimele, sup- 
prime4 unu mare numeru de mânastiri, şi reduceă de 
giumetate corpulu eclesiasticu. — In Toscana, Leopoldu 
(1765-—1790) desființă penalitatea de morte, scoteâ ţi- 
nuturi întregi de suptu apă şi da Stateloru sâle uă pros- 
peritate mare. — Chiaru vechia Austria avă suve- 
ranulu seu liberale, Iosefu II (1780—1790); ellu încer- 
că de a da unitate Stateloru sâle împărțindu-le în trei- 
spredece gubernamente ce îmbrăgișiau tâte ramurele ad- 
ministrațiunii; apoi subordin clerulu catolicu puterii, 
timpurali şi, prin edietulu seu de toleranță (1781), au- 
torisâ religiunile grâcă și protestantă; desființă claca, şi 
drepturile senioriali, făcă manufacture , dechiără Fiume 
și Trieste de porturi libere. — Câtu despre Fredericu II, 
cu tote că remăsesse despotu, am vedutu cumu se adope- 
râ foră pregetu spre a face prosperitatea Stateloru s6le. 

Dar aceste reforme în celle mai multe State n'au pu- 
tere se dea vicţiă, pentru că guvernele nu voru se se 
reformede elle însele, şi că atâtu din lipsa, instituțiuni- 
loru bune, câtu şi pentru că principii”. reformatori mau 
înălțatu nivellulu morale, nici condițiunea, politică a sup- 
puşiloru loru, totulu depindes de la asardulu nasceri- 
loru suveraniloru, ce transmite adesea puterea, absolută 
de la unu principe intelliginte la unu principe imbecile.
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Francia însă, de unde se dedesse impulsiunea aces- 

tei mişcâri, se reformâ mai puginu de câtu tote țerrile 
Tiuropei. Ordinea, Iesuiţiloru se desființasse şi parlamen- 
tele erau annullate. Se derimă fâră a se edifică. Ludo- 
vicu XVI, unu rege cu inimă buna, dar puginu intelle- 
ginte și debile (1774), luâ de ministri pre Turgo şi 

Malherbes. Primulu, fiindu unu omu superioriu, se ap- 
pucâ seriosu de a face reforme. Ellu fă disgraţiatu (1776), 
ca toţi câţi arătasseră bună-voinţiă , şi înlocatu cu unu 
bunu finanţiariu, banchierulu genevesu Necker. Suptu mi- 

nisteriulu acestuia se făci resbellulu Americei care avă 

pentru Francia unu effectu duplu : desordinea finanție- 

loru se mai îngreuiă, şi spiritele se apprinseră forte prin 

contagiosulu spectaclu alu libertâţii colonieloru americane. 

Din acestu resbellu allu Americei, la care Francia luă 

uă parte mare, ea păreă că sa întineritu, însă situaţiu-: 

nea finanţiariă mergeă din ce în ce mai reu. Necker ad- 

ministrâ cu înţellepțiune, însă, publicându faimosulu seu 

compte rendu, redicâ contra lui pre toţi privilegiaţii, as- 

supra cărora vreă se pună imposite, şi ellu cădă (1781). 

Delapidările lui Calonne crescură debitulu cu n6ue 

cente cinci-geci de miliuni. Acesta reveni la idea lui 

Necker şi convocâ uă adunanţiă de notabili , cari, des- 

coperindu culpâsa sea administraţiune , lu constrînseră 

de a se retrage (1788). Brienne nu fă mai fericitu. Par- 

lamentulu refusâ de a înregistră nisce edicte cari pu- 

neau tasse nude şi fă essiliatu. Pretotindeni irrupseră 

turburâri și toţi demândau statele-generali. Brienne le con- 

vocă pentru 1 Maiu 1789. Opiniunea publică, se pronuu- 

țiă ca, clasea a treia, se aibe -uă represiatațiune egale 

în numeru cu celle dâue ordini primarie ; uă nucă adu- 

nanţiă de notabili, refusându de a decretă acestă inno- 

vaţiune, Necker, rechiămatu la ministeriu, luă assupră-și 

acestă mesuri cutegătâriă, şi cu ea începe revoluţiunea
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(1789). Guvernulu ne putându sau nevoindu a scăpă Fran-- 
„cia de rellele ei, națiunea se însărcină însăşi de a face 
reforme şi a se regenerâ. 

- LXXX 

REVOLUTIUNEA FRANCESA. — CONSTI- 
TUENTA. — LEGISLATIVA. — CONVENTI-. 
UNEA NATIONALE. — DIRECTORATULU. 

— CONSULATULU SI IMPERIULU. 

Pentru prima, 6ră, de la 1614, gubernulu făceă appe- 
lu la naţiune. Deschiderea, stateloru generali se făcă la 
Versailles în 5 maiu cu uă mare pompă și între celle 
mai vie acclamațiuni. Erau una mie unu centu patrudeci 
și cinci de deputaţi, dintre cari cinci cente şâideci şi 
unulu represintau clerulu şi nobilimea, şi cinci cente 
optudeci și patru, classea a treia. Acâstă ordine aves 
dară uă magioritate de due deci şi trei de voturi, însă 
remânes, illusoriă cu totulu dcă s'ar fi votatu pre or- 
dine și nu pre capu. După şâsse septemâni de discus- 
siuni, de negoțiațiuni şi de convorbiri netolosit6rie, ordi- 
nea a treia curmâ cestiunea în profitulu seu, şi luâ nu- 

„mele de Adunanțiă naţionale. Atunci Mirabeau disse 
trămissului regelui, care ordină Stateloru din plenitudi- 
nea suveranitâţii s6le de a deşertă sala sedințieloru ; « 
Du-te de spune domnului tâu că suntemu aici din voința 
naţionale, și că nu vomu eşsi ci numai prin forţa baio- 
neteloru;» aceste vorbe caracterisă toâtă, revoluţiunea. 
Cu tâte acestea, salla şedințieloru fu închisă; deputaţii 
se intruniră la eu de Paume Și giurară de a nu sese- 
parâ, mai înainte de a da uă constituţiune Franciei (20
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Tuniu). Ludovicu XVI cesse, celle d6ue ordini privile- 

giate se uniră cu ordinea a treia (27 luniu) şi abiâ, după 

dâue luni de ia convocarea ei, acestă adunanţiă, ce fu- 

sesse chiămată de regele spre a îndreptă desordinile fi- 

nanțieloru, se prochiămâ Constituante (9 _Iuliu). Regele 

ră, dar pr6 târdiu, se se oppuiă cu puterea: Parisianii 

se rescullară, Bastillia este derîmată, Ludovicu consimte 

a depărtă truppele germane, și Adunanţia are uă arma- 

tă. La-Fayette este numitu commandante allu gardei 

naționali; cocarda tricoloră se vede pretotindeni (15 Iuliu). 

Atunci comitele de Artois dede semnalulu de emigra- 

ţiune ce fi atâtu de funestă monarchiei, înterrîtându forte 

multu națiunea. Privilegiații remasşi în Francia avură, 

din contra, pentru unu momentu uă abnegaţiune gene- 

râsă în n6ptea din 4 August, cându renunţiară la pri- 

vilegiele loru. Insă acesta nu mulţiămiă de totu poporulu 

care sufteriă de fâme. Poporulu, rescullânduse furiosu, se 

dusse la Versailles, unde erâ regele (5 si 6 Octombre), 

şi lu adduse la Tuilleries. . 

Adunanţia făcă atunci revoluțiunea prin decretele s6le; - 

la 2 Noembre, ea dechiărâ averile clerului de averi ua- 

ţionali, şi, la 17, creâ assignatele. Egalitatea toteru îna- 

intea legii este prochiămată, uniţatea administrativă a 

ţesrei decretată, supprimându provinciele şi dividendu 

territoriulu în optudeci și trei de despărțiăininte. Se 

desființiă dreptulu de primogenitură și substituţiunile ; 

se decretă stabilirea unei sisteme uniforme de greutâţi 

şi de mesuri, şi în annulu următoriu se completă acestă 

operă de emanicipare prin creațiunea patenteloru şi des- 

fiinţarea ver-cărui dâri sau tasse assupra  obiecteloru 

de prima necessitate. Adunanţia, refusâ regelui dreptulu 

de pace și de resbellu, aristocrației i supresse stemmele 

de nobilitate, se votă constituțiunea civile pentru cleru, 

etc. Parlamentile, mai ântâiu suspinse, fură, după aceea
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suppresse. In loculu loru se instituiră trei classe de ti- - 
bunali şi, pentru causele criminali, juratulu, 

Aceste mari lucrâri, cari reînnoiau tâtă organisațiunea, 
ţerrei, provocară unu mare entusiasmu ce se întinse preste 
t6tă Francia, ; tâte despărţiămintele trămiseră deputațiuni 
cari se întrunită în Câmpulu lui Marte şi celebrară, ma- 
rea serbăt6riă a, federaţiunii (14 Iuliu 1790). 

Opposiţiunea la, revoluţiune se manifestă însă îndată 
din causa, constituțiuni civili a clerului, Majoritatea, preo- 
țiloru refusâ, de a se suppune și de a face jurământulu 
civicu; în multe locuri poporațiunea se rescullă și con- 
tra Adunanției și contra preoțiloru cari jurasseră. Insuși 
Ludovicu XVI, credendu-se attinsu în consciinția sea, 
religi6să, se plecâ planuriloru contra revoluţionarie. Mi- «rabeau încercâ de a reconciliă regalitatea cu nuda, or- 
dine de lucruri. Insă acestu mare oratoriu, eroulu Con- 
stituantei, muri la 2 Aprile 1791, ducându, cumu disse 
ellu, cu sine monarchia ; ellu se îmmormăntâ, la Pant- 
heonu ; dar, mai târdiu, descoperindu-se că se vindusse 
curţii, fă desmormântatu şi cadaverulu seu strămutatu. 

Mârtea lui Mirabeau făcă pre Ludovicu XVI se p&r- 
dă tâtă speranţia. Recurse dară la mediele celle mai pe- riculâse şi se încercâ de a fugi în străinetate. Recunos- cutu la Varennes, şi intorsu în Parisu, remase ca, prinsu în palaţulu seu (luniu 1791), și în 15 iuliu, Adunanţia lu dechiărâ suspensu din funcțiunile sgle pînă. la pro- mulgarea constituţiunii. Iacobinii, clubulu cârora, Şi în- tinsesse ramurele în tâtă Francia şi agiunsesse din ce în ce mai influinte suptu direcţiunea, lui Robespierre, trattară de trădare indulginția Adunanţiei. Ei cereau în gura mare destronarea regelui. Mai multe petițiuni fură redactate în sensulu acesta, cetâţianii se adunară în Câm- pulu lui Marte spre a le subscrie; dar La Fayette şi Bailly împrăstiară aceste întruniri prin forță. Sângele”
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curse şi de atunci se făcă disbinarea profundă între con- 
stituționali și republicani, între burgesiă şi poporu. 

Regalistii, vedându că revoluționarii su desbinaţi, prin- 

seră inimă, şi se adoperară de a adduce intervențiunea 
străină. Imperatoriulu Leopoldu stipulă cu regele Prus- 
siei, Fredericu Gullielmu, la Pilnitz uă convenţiune, prin 
care se legau de a invade Francia, dâcă tote actele re- 
voluțiunii nu voru fi abrogate în dată. Adunanţia con- 
stituante respunse acestei desfidâri insolenţi votându în- 

armarea a unu centu de mii da 6meni, apoi termină în 
pace constituţiunea, pre care regele o jură cu solemnitate. 
Mai înainte de a se separâ, ea decretă ca nici unulu 

din membrii ei se nu pâtă intră în adunanţia legislativă; 

neinteresare funestă care addusse pre scena politică unu 

pr6 mare numâru de 6meni nuoi, şi cu acesta se perdă 

ver-ce garanţiă a spiritului de consecințiă şi de conser- 

vaţiune (30 Septembre 1781). 

LEGISLATIVA 

Nusa, adunanţiă erâ animată contra, regelui de senti- 

mente ostili ce ru și afflasseră locu în sînulu Consti- 

tuantei. Allegerile' se făcusseră prin influinţia cluburi- 

loru, şi majoritatea erâ republicană pre fașiă- Mesuri e- 

nergice se luară ; decretarea penalitâții da, mârte con- 

tra emigraţiloru cari nu voru intră în țerră, şi tăiarea 

salarieloru preoţiloru neascultători, la care Ludovicu XVI 

oppuse vetulu seu constituţionale. Cu tâte acestea, ar- 

munia, domni unu momentu între aceste d6ue puteri mari; 

regele şi allesse ministrii sei d'intre membrii cei mai 

moderați ai partitului republicanu. Ellu dechiărâ chiaru 

" vesbellu Austriei (20 Aprile 1792). Dar trupele francese 

fură învinse la Mons şi la Tournay, și fiindu că Adu- 

nanţia decretasse deportaţiunea ver-căruia ecclesiasticu
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-care ar refusă jurământulu civicu, Ludovicu XVI depârtă 
pre ministrii sei girondini. 

Atunci clubulu Iacobiviloru, allu Cordellariloru esci- 
taţi de Robespierre, Danton și Marat rescâllă assupra, 
Tauillerieloru poporâţiunea suburbieloru Saint-Marceau și 
Saint-Antoine ; după înfricoşiătârie scene de desordine, 

în cari Ludovicu XVI arătâ multu sânge rece, mulțimea 
se retrage (20 Iuniu 1792). 

Acestă mişcare avorţită, fă reînnoită în 10 Augustu, 

şi de astă dată sfărimâ tronulu. Prussia şi Piemontele 
se unisseră cu Austria spre a attacă Francia; Adunan- 

ţia decretasse înarmarea a patru cente de mii de 6meni 
şi prochiămasse patria în periclu : mii de voluntari se 
conscriau la, Paris şi în despărțiăminte. Iacobinii se fo- 
losescu de impetulu patrioticu ce inflăcăresce tâte ini- 
mile şi de effectulu produssu prin finsultătoriulu mani- 
festu allu ducelui de Brunswick. ' Adunanţia refusă din 

nou a pronunțiă decădinţia regelui; ei respundu cu înar- 

marea, suburbieloru şi uninduse cu voluntarii marsiliesi, 
intră în 'Tuilleries, după uă sângerâsă luptă cu Elveţia- 

nii. Regele se refugisse în sînulu Adunanţiei, care de- 
cretâ a se formă uă Convenţiune Naţionale şi că capulu 
puterii essecutive eră suspensu pentru unu timpu din 
funcțiunile sâle (10 Augustu 1792), 

Totă puterea trecă atunci în mânile communii din Pa- 
zisu. Ludovicu XVI și familia sea fură închisși în tur- 
nulu Temple, berrarulu Santerre agiunse commandante 
allu gardei naționali şi mii de regalisti fură aruncâți în 
carcere. 

Totu de uă dată se respîndi și scomotulu că inemicii 
au trecutu confinii, că Longa și Verde sunt în mâna 
loru. Communa desfăşiurâ activitatea cea mai mare: toți 
cetăţianii se înarmâqă și se despunu a apperă Parisulu 
sau a allergă la confini ; eroică essaltațiune, însă tristu
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pângărită prin măcellurile din Septembre. In dillele de 

2, 3, 4 şi 5 Septembre, haite be ommorîtori premiate 

de consiliulu communale uccisseră în. prinsori, diipă uă 

umbră de giudecată, pre regalisti şi preoți, betrâni, femei, 

principessa de Lamballe etc. 

In 20 Septembre, junii soldaţi subtu Dumouriez, mân- 

tuiescu Francia la Valmy. Prusianii se retragu din Cam- 

pania ; Custine ia Mogunția, Anselmu, Niţa şi Montes- 

quieu, Savoia. —Suptu aceste suspicie sângerâse şi glo- 

ri6se se întrunesce Convenţiunea (21 Septembre) și pro- 

chiamă republica. 

CONVENTIUNEA NATIUNALE 

Trei partite erau în nuoa Adunanţiă ; Girondinii, re- 

publicani moderați, strălucinţi de talente și de elocințiă; 

Munteanii, nutriţi cu ideile lui IL. |. Rousseau, plini de 

passiune și de cutedianţiă ; în: fine planţia, formată din 

Gmeni faci fără caracteru ce votă cându cu una, cându cu 

alta. Munteanii, cu falsa loru logică, credură că Francia nu 

se va put scăpă nici uă dată de regalitate, foră a versă, 

sângele unui rege. Ludovicu XVI, condemnatu de Adunan- 

țiă, ce şi arrogasse ea însăși dreptulu de a lu judecâ, fă 

uecisu pre eşiafodu (21 Ianuariu 1793). Acestu crime fă 

nefolositoriu şi fecundu numai în consecinţie fatali, cumu 

sunt pururea criminii. În ântru, addusse gubernulu ter- 

rârei; în aftară, înarmâ contra Franciei pre toţi suvera- 

nii ammeninţiaţi de. propaganda revoluţionariă. Anglia 

intrâ; în coalițiune şi addusse străiniloru reagdimulu flo- 

teloru şi allu capitaluriloru sâle. Ea nu numai că deveni 

legătura universale, dar avă âncă şi direcţiunea, resbellu- 

lui şi Pitt, fă sensalele puteriloru europeene: de aci, râ- 

pedea, crescerea debitului Angliei la uă summă spăimen- 

tătâriă, de care se resimte şi astădi. Francia. se vedă
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atunci ammeninţiată de tâte pârțile; armatele sâle fură 
„constrinse a deșertă Belgia cucerită de curîndu prin vic- 
toria de la Iemmapes, și prodițiunea lui Dumoutriez puse 
în periclu securitatea confiniloru ei. In întru Vandea 
se reculis,. ” 

Partitele Adunanţiei și împutau una alia aceste relle. 
Muntele accusă Gironda, de federalismu, Girondinii ac- 
cusau pre inimicii loru că visedă la dictatură. In câtu tim- 
pu lupta remase pre terrenulu discussiunii, se pără că 
Girondinii triumfau. Acestia obținură darea în giudeca- 
tă a lui Marat. Insă ellu fi absolvitu de tribunalulu 
revoluționariu, și mulţimea lu adduse în triumfa la Con- 
venţiune, 

Acestu atacu imprudinte dedese prefaciă flacitatea Gircn- 
diniloru şi întărritasse pre adversarii loru. Muntele, domnu 
peste secţiunile din Parisu cu agiutoriulu communei şi 
allu Iacobiniloru, le înarmâ contra, Convenţiunii, care votâ, 

„Suptu pressiunea, turburârii, arestarea a trei deci şi unu 
de Girondini (2 iuniu 1793). Unii, ca Vergniaud, ascep- 
tară judecata, loru: alţii, ca Pâtion şi Barbaroux, se dus- 
seră se rescdile provinciele: due deci de despărțiăminte 
se revoltară., Attacată de tâte. pârțile , şi în presin- 
ţia miseriei publice, causate prin întrerumperea, commer- 
ciului și prin depreţiarea, cea, preste mesură a, assigna- 
teloru, Convenţiunea, afâ medie mari întruă energiă fe- 
roce. Preţiulu cereariloru erâ fârte urcatu : ea puse unu 
maximum. Gubernulu erâ facu: ea centralisâ adminis- 
trațiunea, în comitatulu salutei publice, şi se creară 
tribunale revoluţionarie, cu legea, assupra suspecțiloru: 
prin care dispuneâ de vi6ția şi averea, cetăţianiloru. 
Francia, erâ. attacată de tâte pârțile : ea, ţină frunte pre- totindeni prin redicarea poporului în massă, şi Carnot, 
organisă în câte-va luni patruspredece armate. Puterile 
alliate fură bătute de Hoche şi de Pichegru, marea
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armată, vandeană fă sfârîmată la Mans şi la Sevanay, 
insurrecţiunile făcute de Girondini fură stinse. Tulonulu, 

care se dedesse în mânile Angliloru, fii reluatu după uă 

împressurare înfricoşiată în care Bonaparte, atunci că- 
pitanu de artilleriă, începu a şi face reputațiunea sea. 
Convenţiunea, incântată de aceste victorie, decretă că va 
agiută tâte popbrăle cari voescu se și recupere liber- 
tatea loru. _ 

Aceste successe mântuiescu Francia, dar ea erâ sân- 

gerată atâtu de eşafodu, pre care se urcară pre rându 

Custine, regina Maria Antonetta, Girondinii, ducele de 

Orlâans, 6mna Roland, Bailly, câtu şi de spăimântătâ- 
viele essecuţiuni alle lui Fouch6, Couthon și Collot-d'Her- 

bois la Lionu,alle lui Carrier la Nanteș,: alle lui Lebon 

la Arras. Terrorea e în culme, criminii cei mai de spai- 

mă se facu în numele libertâţii.. Tote oppidele Franciei 

sunt înundate de sânge. Victime nobili se trămitu la 

ghilotină. Virtutea este persecutată. Spaima e în tâte 

inimile şi se vede pre tâte feqiele. Nici uă voce nu cu- 

tâsă, se strige contra acestei tiranie, și apoi tăcerea este 

unu crime. Comitatulu saitei publice, unde domină 

Robespiere, Cuthon şi Saint-lust, aveă în giurulu seu, 

pre de uă parte pastitulu estremu allu hebertistiloru, 

care professă ateismulu şi care redicâ, divinitatea, Rafeu- 

nea pre altariulu bisericei de Notre-Dame, pre de alta, 

pre partitulu dantonistiloru or moderaţiloru, ai câruia 

capi erau Danton și Camille Desmoulins. Robesbierre 

trămise şi pre unii și pre alţii la ghilotină: mai ântâiu 

pre Hebert, apoi pre Danton şi pre Desmoulins. Atunci; 

credă ellu că este momeniulu se încetede terrbrea care 

mai făcusse câte-va victime illustri (principessa Elisa- 

petta, Malesherbes, Lavoisier) şi se consolidede .nudele 

instituțiuni după propriele sâle idei. Rechiămâ pre Car- 

rier, supresse tribunalile revoluţionarie din despărțiă-
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minte, făcă ca Convenţiunea se prochiame immortalita- 
tea, suifietului și essistinția Fiinţei supreme, serbătOria 
acestia fi celebrată cu solemnitate. Mulţi dintre Con- 
venţionali și unii dintre 6menii compromisși prin esces- 
sele loru vădură cu mare temere dictatura annunțiându- 
se. Collot-d'Herbois şi Billaud-Varennes se uniră cu Tal- 
lien, Barras, Fouch6 şi încercară puterea loru attacândulu 
cu occasiunea serbătorii Fiinţiei supreme. Neputându 
face se se adopte așa cumu voiă ellu legea atroce din 
22 prieru, care i ar fi datu în mână pre toţi inimicii 
sei, Robespierre se isolâ din comitatulu mântuinţiei pu- 
blice: terrârea' crescă şi mai multu, şi în ultimele sâle 
escesse, uccise pre Andr€ Chânier, Boucher, generalulu 
Bouharnais. In fine, însuşi Robespierre, deși ţină unu 
discursu lungu spre apperarea sea în Convenţiune, totuși fă 
decretațu de accusaţiune, precumu și frate-seu, Couthon, 
Lebas şi Saint-lust. Lebas și. arse creerii; cei lalți pa- 
tru fură . essecutaţi (9 și 10 termidoru, 27 și 28 Iuliu 
1794.) Robespierre fiindu mortu, Francia respiră. 
Termidorianii făcusseră causă commune cu anti-revoluțio- 

narii spre a precipită pre Robespierre, vrându se- continue 
regimele revoluţionariu; însă fură terrâţi spre reacțiune de 
opiniunea publică, pre care o luasseră im agiutoru. Impor- 
tanția comitateloru mântuinței publice şi a securitâţii gene- 
rali fă fârte micşiorată ; legea din prieru fă annulată; car- 
cerile se deschiseră, clubulu Iacobiniloru, ultimulu asile 
allu partitei învinse, fu închisu din ordinea comitateloru. 
Carrier şi alţi agenţi de uccideri' fură ghilotinati ; Le- 
bon, Fouquier-Tinvile periră în annulu următoriu, Con- 
venţiunea se adoperă seriosu spre a face ca Francia se 
uite aceste tragedie sângerâse, dotându țârra cu mai 
multe instituţiuni folăSitârie, precumu Scâla normale; 
Sc6la, politechnică, se6lele centrali, Institutulu, Museulu: 
Conservatoriulu de arţi și de măestrie. Aceste lucrâri
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interne coinciseră cu glori6sa campaniă din 1794. lour- 
dan, învingătoriu la Fleurus, redusse cu totulu Belgia; 

Pichegru suppuse Ollanda cu uă armată foră provisiuni 
şi fâră vestminte; Augereau petrunse în Ispania, unde 
coprinse Guipuscoa, şi Hoche, june cu mari talente și 
virtuţi republicane, începi pacificarea Vandeei. Tratta- 
tele avantagi6se încheiate cu Ollanda. Prussia și Ispa- 
nia, încorporarea cu tesritoriulu francesu a Flandrei sep- 

tentrionali, şi a, rîpei întregi de a stânga a Renului, a- 

poi recunâscerea revoluțiunii de uă parte a Euro- 

pei, acestea, fură resultatele obţinute de armatele fran- 

cese pre uscatu. Pre mare, flotele loru remasse fâră capi, 

în urma emigraţiunii a mai totoru officiariloru, sufieriau 

desastre mari, onorate însă prin devotamentulu ecuip2- 

gieloru : marinarii vasului le Vengeur, de essemplu, prefe- 

riră de a fi înghiţiţi de valluri cântându marseillesa, de 

câtu se dea giosu flamura loru. 

Periclulu erâ numai în întru. Regalistii acuistau multu 

terrenu. Poporulu, gemându de miseriă, făcă dâue insu- 

recțiuni (12 germinale și 1 preriale), cari, neavându re- 

sultatu bunu, completă, învingerea Muntâniloru, şi fu sem- 

nalulu unei terrori nude, ce se aplică în sensu inversu 

de cea de mai îuainte , suptu direcțiunea Girondiniloru, 

acumi de nuou putinţi: numai, ghilotina se înlocă cu 

transportarea, la Caiena. Pichegru, care se vîndusse Bur- 

boniloru, perdă commandulu. Uă încercare a emigrați- 

loru la Quiberon fă degiucată de Hoche, şi se ucciseră 

una mie unu centu de prinşi. Spre a pune capătu une- 

litiriloru acestui partitu, Convenţiunea triumfătâriă de- 

cretă uă constituţiune republicană. Puterea legislativă, 

fa concredută la dâue consilie, unulu de cinci cente de 

membri, cellu-laltu de dâue cente cincideci ; acesta, dis- 

su, allu  Bătrânsloru, fă însărcinatu de a sancţionă legi- 

le preparate de cei Oinci-Cente. Puterea essecutivă se-
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dede unui Directoratu de cinei membri, allesși de 
consilie și reînnoindu-se cu uă a cincea parte în totu 
annulu. Convenţiunea, decise ca noulu corpu legislativu, 
insărcinatu de a face legile organice, se se compuiă cu 
d6ue din trei pârți dintre convenționali. -Regalistii, per- 
dându în atare modu speranţia de a face se triumfe ide- 
ile loru în costituţiunea cea nudă, rescullară la rândulu 
loru secţiunile Parisului (13 vendâmiarie 1795).  Con- 
vențiunea dede commandulu lui Barras , care luâ de 
locuţiitoriu pre Mapoleone Bonaparte, unu generalu June, 
destituitu de currându. Disposiţiunile celle abili alle a- 
cestuia  desconcertară revolta, şi soldaţii ei fură bă- 
tuţi în câte-va re. Revoluţiunea, attacată de astă dată, 
de cotre burgesiă , fu appărată de armată. Cu acâsta 

„ea se annanțiă că va deveni cu totulu militariă, 

DIRECTORATULU 

Cu tâte defectele constituțiunii din annulu III, Direc- 
toratulu, luându frînele guvernului în mâna sea, la 23 
Octombre 1795, începu bine şi cu fericire. Inlocă, assig- 
natele, de totu discreditate, cu mandate territoriali  ve- 
presentându uă valâre determinată, a averiloru naţionali. 
Creditulu publicu se redicâ şi miseria scăgă, Dâue în- 
cercâri alle partiieloru ostili gubernului fară degiucate ; . prima, preparată de Charette cu agiutoriulu Angliei, se nimici graţiă, activitâţii lui Hoche ; cea, de a dâuă, a com- munistului Babeuf, abiâ'începusse și termină prin supliciu- 
lu celloru doi capi principali ai congiuraţiunii. Directoratulu puti atunci lucră în afară cu vig6re. Carnot trămise trei armate ca se ducă resbellulu pre territoriulu inemicu. Insă armata de. la Sambrea, şi Mosa fă constrinsă, cu tâte adoperârile commandantelui ei Iourdan, de a trece în- derâtu Renulu, şi cea dela Mosella fă compromissă. Mo-
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reau o scăpâ făcându uă retragare glori6să (1796). Ar- 
matele francese nu erau mai fortunate în Italia, unde 
Schârer fă bătutu. Dar totulu se schimbă cu venirea lui 
Bonaparte în fruntea a treideci și cinci de mii de Gmeni 
pre teatrulu de resbellu: ellu sfărâmă la. Montenotte, 
Millesimo, Dego diferitele corpuri alle armatei austro- . 
piemontese de 60000 de 6meni, dictâ regelui Sardiniei 
armistiţiulu de la Cherasco, care dede Franciei Savoia 
şi comitatulu de Niţa; apoi împune contribuţiuni Parmei 

şi Modenei, trece Ticinulu, Adda, prin bătălia de la Loâi, 
în fine, Minciulu, şi încongiură Mantua. Regele Neapolii 
cere pace, papălu cumperă unu armistițiu dându trei 

cetâţi în Romaniola, d6ue-deci şi unulu de milliuni, unu 
centu de cadre, între cari erau şi capete de operă, şi cinci 
cente de manuscripte. Austriaculu Wurmser, care veni 

de preste Atese, fă bătutu la Lonato, Castighone, Bas- 

sano şi se închise în Mantua. Infrângerile păţite de Fran- 
cesi în Germania aruncară assupra lui Bonaparte cei 

şâideci de mii soldaţi ai lui Alvinzi; însă și acestia fură 

bătuţi în glori6sele bătălie de la Arcole, de la Rivoli, 

şi Wurmser capitulă în Mantua. Ponteficele rupsesse ar- 

mistiţiulu: trattatulu de la Tolentino i răpi Romaniola, 

Ferrara şi Ancona. Ne mai avendu atunci nici uă temă 

de la spete, Bonapa:te merge assupra Tagliamentului, 

bate pre archiducele, Carolu, trece Alpii, și pune cas- 

trele la ievben, d6uedeci de leghe apprâpe de Vienna 

şi dictâdă preliminariele pâcii. Pre cându ellu făceă a- 

cestu mersu cutediătoriu, Veneţia înjunghiă președiele 

francese de pre tesritoriulu ei; îndată fă aspru punită. 

Prin trattatulu de la Campo Formio (17 octombre 1797) 

cu Austria, Francia acuistâ Belgia , ripa stîngă a Re- 

nului şi insulele Toniane ; imperatoriulu recunosceă, di 

publica cisalpină şi luâ Veneţia, Istria, Erivlu și Dal- 
maţia, ca desdaunare de perderile s€le. Genua eveni
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capitala republicei ligurice. Bonaparte fi receputu. in 
trimufu la, Parisu. | 

__ Ellu află Directoratulu reîntăritu de currându, însă, 
prin mesure arbitrarie cari lu deconsiderau în opiniunea 
publică. Regalistii din societatea de Clichy redicas- 
seră la președinția celloru Cinci-Cente pre generariulu 
Pichegru și la Directoratu pre Barthâlemy. -Doi direc- 
tori, Lareveillere-Lpeaux și Rewbell, spre a scăpâ re- 
voluțiunea, chiămasseră la Paris pre Augereau care în- 
cinse cu d6ue-spre-dece mii de 6meni localulu şedinţie- 
loru consilieloru (18 fructidor, 4 septembro 1797). Celle 
due minoritâţi annullasseră mandatelele collegiloru loru 
şi condemnasseră cincideci şi trei dintre ei la deporta- 
țiune. Carnot și Barthelmey fură înlocaţi în Directoratu 
cu Merlin de Douai şi cu Francois de Neufchâteau. 

Bonaparte nu se simți âncă în stare de a resturnăacestu 
gubernu, vedându că ideile și principiele republicane 
totu sunt cu putere în sentimentele cetăţeniloru. Nu- 
mitu mai ântâiu generalu allu armatei dissă a, Angliei, 
ellu obțină commandulu unei espedițiuni îndreptate as- 
supra Egiptului. De la marginile Nilului, ellu puteâ 
ammeninţiâ India anglă, și prestigiulu unei întreprinderi 
atâtu de gigantice și depărtate ar înălță preste tâtă me- 
sura renumele învingătoriului. Ellu purcesse cu trei-deci 
și şese de mii de Gmeni diu armata sea din Italia, du-. 
cendu cu sine învățiaţi, artisti, ingineri, agricultori. Ellu 
înșellă, veghinția, lui Nelson, care lu cătă in Mediter- 
rana, coprinse în trâcătu Malta, Și desbărcâ lângă Allessan- 
dria, pre care o luă cu assaltu (1798). Bătălia, de la Pi- 
ramide, unde foculu pătrateloru Francesiloru bătură şi 
nimiciră Mamelucii lui Murat-Bey, i dede Cairulu. Domnu 
preste Egiptulu de giosu, ellu făcă gubernulu seu plă- 
cumu musulmaniloru prin respectulu ce arătă pentru cul- 
tulu și moravurile loru și, târă se uite partea, sciențifică â



123 

  

espediţiunii sâle, fund Institutulu Egiptului. Flota 
francesă, destrussă la Abukiru de Nelson, ellu rema- 

se isolatu în Egiptu. Bonaparte se resemnă, trămi- 

te pre Dessaix se coprindă Tebaida, merge apoi 

câtre Siria, ia Gaza, Iaffa, împrăstiă armata turcă la mun-. 
tele Taboru; însă resistenţia cerbicâsa, a Sântului-I6nnu 
d'Acre și pestilenţia lu împiedecară de a merge mai de- 

parte. Se înturnă și bătă uă nu6ă armată turcă la A- 
bukir; lăssându apoi lui Ki6ber Egiptulu cu totulu sup- 

pusu, ellu se îmbărcâ, înşellă de- nuou veghinţia nâviloru 
angle, și agiunge în Francia, unde lucrurile mergeau for- 

te reu (1799). 
Directoratulu se legănâ. Deficitulu eră forte mare, cu 

tâtă greutatea impositeloru. Tâtă Europa, affară de Is- 

pania şi de Prussia, erâ coalisată contra Franciei de mi- 

nistrulu anglu Pitt. Chiaru şi republicele celle ndue, de 

cari Francia se încogiurasse, ise făceau inemice, din ca- 

usa multeloru depredâri commisse de agenţii Directoratu- 

lui. Iu deșşertu 'consiliele decretară, spre a ţin frunte 

attacuriloru Europei, legea de conseripțiune, care obligă 

la serviţiulu militariu pre toți cetâţianii în etate de la 

dâue deci pînă la due deci şi cinci de anni; în deşertu 

se ordină înarmarea a d6ue cente de mii de Gmeni: ar- 

matele francese fură pretotindeni bătue, deși se luptară 

bine. In Germania, Jourdan este constrinsu a se retrage 

şi a se scuti în selba Negră. Schârer, Moreau, Macdo- 

naldu perdu Italia, unde Franciei i mai remâneă numai 

Genua, cu territoriulu ei. Successele lui Brune în Ollan- 

da, contra armatei anglo-russe, și nemuritâria victoriă 

de la Zurich, ude Massena constrînse la retragere pre 

Souvaroft, credutu invinclbile, mântuiescu Francia de in- 

vasiunea străină , însă perdeâ concistele de la Campo 

Formio (1799). _ - 

'Țârra aruncă assupra directoratului respunderea aces-



724 

  

toru nefericiri; și ura în contra lui deveni atâtu de ge- 
nerale în câtu Treilhard, Larâveillăre şi Merlin de Douai 
fură nevoiţi de a se retrage. Inchiderea clubului le Ma- 
n6ge, unde Bernadotte conspiră cu Iacobinii, nu lu re- 
întări de locu. 

CONSULATULU 

Bonaparte, înturnându-se culmatu de uă gloriă uuă, 
attrasse assapra sea ochii totoru. Ellu credă momentu- 
lu propice spre a pune mâna pre putere. Sieyăs, în în- 
ţellegere cu ellu, se demise din Directoratu, precumu 
şi Roger-Ducos şi Barras. Merlin și Gohier fură pusși 
suptu sentineilă la Luxemburgu, celle due consilie se 
transteriră la Saint-Cloud ; commandulu totoru ostiloru 
se dede lui Bonaparte. Ellu veni de se presintă înaintea 
consiliului Betrâniloru, şi fă bine receputu; la allu cel. 
loru Cinci-Cente, vocea sea se perde în midiloculu stri- 
găteloru furi6se : « giosu -Cesare, giosu Cromwell. » Erâ 
se fiă proscrissu, cându frate-seu Lucianu, care erâ pre- 
ședinte, și întârce puterea ce aveă de lă acestu consi- 
liu contra, consiliului însuşi, dechiară adunanţia înnăbu- 
Șită de uă mână de facţioşi, şi împune soldaţiloru so 
şcape de ei. Generariului Leclerc întră cu grenadirii sei 
în sală şi fă deșertată îndată (18 și 10 bramariu (1796). 
Consiliulu Bâtrâniloru, remâindu singuru în şedințiă, dă 
puterea essecutivă în mâia a trei consuli, Bonaparte, 
Sieyăs şi Roger-Ducos, şi formâdă d6ue commissiuni, de 
câte d6ue-deci şi cinci de membri fiă-care, spre a mo- 
difică constitutiunea. Fraucia, sătulă de lupte intestine, 
vedă cu bucuriă acestu colpu de statu, ce deveni cu to- 
tulu poporale chiaru de la, primele mesuri alle consula- 
tului provisoriu, pline de unu spiritu de pacificare şide 
reconciliare. Mulţi proscrisși fură rechiămaţi, jurămen-
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tulu de ură în contra, regalitâţii se sterse, bisericele se 
redeschiseră cultului loru. Nusa constituţiune se termi- 

nă, currându. Gubernulu fă concredutu la trei consuli, 

dintre cari doi aveau numai votu consultativu ; Consi- 

liulu de Statu prepară legile, le presintă la unu 7ri- 

bunatu de unu centu de membri, şi acesta propuneă 

respingerea sau acceptarea loru Corpului Legislativu, 
compussu de trei cente de membri, care statuă f0- 

ră a mai deliberă. Unu Sengtu conservatoriu veghiă 

pentru observarea constituţiunii. Acesta allegeâ consulii, 

tribunii, legislatorii după uă listă nazionale compussă 

prin uă allegere de trei grade. Bonaparte îh desemnatu 

de constituţiune primulu consule : i se dederă Cambacă- 

râs şi Lebrun de collegi. Organisaţiunea administrativă 

se făcă îndată după constituțiune. Din acâstă epochă da- 

t6qă stabilimentulu prefecțiloru cu consiliulu prefecturei 

şi consiliulu generale, allu sub-prefecțiloru cu consiliulu 

de cercu, allu primariloru cu consiliulu municipale. Con-: 

stituţiunea din annulu VIII, suppussă la approbarea po- 

porului, fă acceptată de 3,011,037 de voturi, contra a 1567. 

Debutulu militariu allu noului guvernu fă magnifica. 

Din Italia, Melas ammeninţiă Provenca. Pre cându Mas- 

sâna se mânţineâ âncă în Genua resistendu eroicesce , 

Bonaparte appucă pre Austriaci de la spete, trecându 

pre la sântu-Bernardu şi vallea Aostei. Invinsu de Lan- 

nes la Montebeilo, Melas se retrage spre Allesandria şi, 

aprâpe de aci , în câmpia de la Marengo, este bătutu 

(1800). Austriaciloru se accârdă armistițiu cu condițiune 

de a delăssă Italia pînă la Mincio. Austria refusă de a 

subserie pacea. Brune și Macdonald urmărescu pre Aus- 

twiaci incollo de Atese; Murat allungă pre Neapoli- 

tani din Statele pontificali, şi, totu întwacellu timpu, 

Xioreau, cu unu centu de mii de Gmeni, reportă în Ger- 

mania victoria de la Hohenlinden şi petrunde pînă lâ
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Ems. Imperatoriulu, speriatu, subscrisse pacea la Lună- 
ville. Trattatulu de la, Campo Formio se ratifică , şi se 
recunosciiră - republicele batavică, elvetică , ligurică, și cisalpină, cu noulu regatu allu Etruriei, Președie fran- cese occupară t6te puntele importanţi alle litoralului ita- lianu : Otrantulu, Brindesi, Ancona şi Livorno. Piemon= tele se încorporâ cu Francia, din care se făcă ş6se des- părțiăzainte. | 
Delăssată, de Austria, Anglia vedeă t6te puterile de "la mâgiă nâpte coalisate contra despotismului seu ma- ritimu, suptu impulsiunea, țarului Paulu I, care deve- nisse admiratoriulu passionatu allu primului consule. Ea trămise pre Nelson se bombardede Copenhaga. Uccide- rea lui Paulu I, ce trasmise tronulu lui Alessandru I, i dede, în locu de unu inemicu, unu federatu (1801). Francia și Anglia remaseră Singure una, în presinţia, al- tia. Trattatulu de Badajoz închise Angliloru porturile Portugaliei. Dar ei luară Malta, și Francia perdă Egip- tulu. Kl6ber, care desapprobasse espedițiunea acâsta,, subscrisse trattatulu încheiatu cu Turcii la EI-Ariciu, în virtutea, câruia Francessii aveau se fiă transportaţi în Francia de nâvile angle. Cabinetulu britanicu, desapro- bându pre representantele sâu, Kl&ber repurtâ, victoria "de la Eliopole, recoprinse Cairulu, restabili dominaţiunea francesă ; însă, fiindu assassinatu, succesoriulu seu, Menou, lăssâ uă armată anglă se desbarce la, Abukiru; bătaia, de la Canope lu constrinse de a subscrie unu trattatu pentru evacuaţiunea Egiptulu (1801). Cu totu successu- lu acesta, Anglia, appăsată de unu debitu de d6ue-spre- dece miliarde, consimți se negoţiede, și, la 25 Marte 1801, se făcă trattatulu de la Amiens, Tote provinciele incorporate cu Francia, tote republicele fundate prin vic- toriele ei fură recunoscute. Anglia restituiă coloniele francese, da, înapoi Malta căllariloru Sântului-Ionnu, Ca-
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pulu, Ollandesiloru, şi ţineă pentru sine numai Insula 
ispaniolă a Trinitâţii şi Ceilanu. 

Făcându-se pace în Europa, Bonaparte începi opera 

sea de restauraţiune. Concordatulu se încheiă la 1801, 

approbatu de Tribunatu și de Corpulu legislativu una 

cu legile organice cari lu completau, şi territoriulu re- 

publicei se împărţi în șideci de scaune archiepiscopali 

şi episcopali, în locu de unu centu cinci deci şi optu: 

substitui salarie plătite de statu dotaţiuniloru territori- 

ali alle clerului de mai înainte; lăssâ în mâna gubernu- 

lui veghinţia culteloru, numirea episcopiloru şi archie- 

piscopiloru, dar ponteficele avă dreptulu de canonisare. 

Fundarea bâncei de Francia (1901), a acelloru patrudeci 

de licee cu cinci mii unu centu due deci de burse şi uă 

summă annuale de trei miline cinci cente de mii de franci 

(1801), apoi a ordinii Legiunii de on6re , în fine, promul- 

guwea Codicelui civile (1803), lucratu de Tronchet, 

Portalis, Bigot de Preameneu, și culessu din desbaterile 

şi principiele Convenţiunii naționali, apoi discutatu pre 

rându, dupâ ce sau cunoscutu opiniunile întregei magis- 

trature francese, în Tribunatu şi îu Corpulu legislativu. 

Acestea fură atunci actele glori6se alle primului con- 

sule, care se arătă totu atâtu de mare legislatoriu caşi 

mare căpitanu. Crescându forte popolaritatea, sea, dâue 

conspiraţiuni, a lui Arena şi Ceracchi şi aceea a machi- 

nei infernali, i dederă consulatulu pre viâţiă (1802), una 

cu titlulu de preşedinte allu republicei cisalpine. 

IMPERIULU 

Acâstă situaţiune ar fi fostu strălucită decă pacea eră 

se fiă durabile. Dar fâră a vorbi de Haitti, rescullată de 

Toussaint-Louverture, addussă crăşi la suppunere pentru 

unu momentu de Leclerc, şi în fine constituită în repu-
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blică de câtre negrii Christotu și Dessalines, Anglia ți neâ Malta contra, trattateloru, attacă nâvile francese, tră- ge în parte-şi pre Austria, Russia, Suedia, şi dela ea veniau provocârile de conspiraţiune, cari costară vița du- celui d'Enghieu, redicândulu, contra, dreptului gințiloru, de pre texritoriulu badesu și împuşcândulu în fossatele de ia Vincennes, făcă pe Bonaparte se se urce pre ul- timele trepte alle puterii. După propunerea Tribunatalui, 
approbată de Corpulu legislativu, Senatulu lu dechiărâ de imperatoriu allu Francesiloru, revoluțiune ce fă sanc- ționată de ţrei miliuni şesse cente de mii de voturi (1804). Napoleone, âncă de cându erâ primulu consaie, res- - punse la provocârile Angliloru occupându vegatulu Nea- polii și Hanovra, și făcându preparative mari spre a trece în Anglia. In 1895 se strînseră în castrele dela Boulogne unu centu șeptedeci şi șesse de mii Gmeni, și dâue mii de nâvi și de barce canoniere stau parate spre a i duceîn Anglia. Admirariulu Villeneuve, care erâ se viă cu flota spre a le însoți, findu reținutu la Ferrol, fă nevoitu apoi de a, se închide la Cadice, și totulu re- mase nimicu. Indată Napoleone delassă Anglia și ma- rea spre a se îndreptâ assupra Austriei şi continente- lui. Intruă lună agiunge în centrulu Germaniei cu armata cea mare, și constringe pre Austriaci, învinși la Ver- tingen și la Elchingen, de a capitulă în Ulm, De aci seră- pede assupra Viennei, o coprinde și apoi sfărimă armata austro-russă la Austerlitz, înainte de a, agiunge șâideci de mii de Prussiani cari se appropiau (2 decembre 1805). Ac6stă mare victoriă destrusse coalițiunea, și Austria se învoi a încheiă trattatulu de la, Presburg. Statele ve- neţiane se întruniră cu regatulu Italiei, Napoleone țini Istria și Dalmația, dede Tirolulu și Forarlbergulu Bava- riei, Suabia principiloru de Wurtemberg, şi de Baden. Duciloru de Bavaria şi de Waurtemberg se dede titlulu
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de regi, electoriului de Baden, de mare duce (1805). In annulu următoriu se constitui confederațiurea  Renului 
suptu protecțiunea Franciei; imperiulu germanu se sterse, şi Eranciscn II luâ titlulu de imperatoriu allu Austriei, 

Napoleone erâ salutatu cu numele de Mare. Senatulu decretâ redicarea columnei Vendâme şi arculu de tri- umfu de Etoile. Napoleone ră se puiă fundamante pu- terii s6le și se i dea aspectulu cellu mai împuitoriu. Si 
încongiurasse tronulu, în întru, cu demnitari mari ; voi, apoi, se încingă imperiulu seu, în aftară, cu regi feudali, 
se formede uă familiă de regi, allu căria capu se fiă ellu. 
Puse pre tronurile Ollandei și Neapolii pre fraţii sei L.u- 
dovicu și Iosifu; sororile lui deveniră : Elisa, principessa 
de Luca, Paulina, de Guastalla, cumnatu seu Murat 
mare duce de Berg. Generalii şi ministrii sei avură şi 
ei feude : Talleyrand, principatulu de Beneventu, Ber- 
nadotte, pre cellu de Ponte-Corvo. 

Pitt murisse de durere după Austerlitz, şi Napoleone 
speră pentru unu momentu dea înduplecâ Anglia la pa- 
ce. Insă Fox abia veni la putere şi muri, și elevii luj 
Pitt agiunseră la ministeriu. Cu puginu in urmă, Austria 
fiindu bătută, cabinetulu Londrei înarmâ Prussia contra 
Franciei. Napoleone se răpedi în Germania cu due 
cente de mii: de 6meni, și la 14 octombre 1806, bate 
uă armată prussiană la Iena, pre cându Davoust sfă- 
râmă alta la Auerstaedt. Din Berlin aruncâ assupra 
Angliei bloculu continentale (noembre) care se credeă 
că are se ruine commerciulu anglu, închidându-i tote 
porturile Europei. 

Dar Napoleone dede, la spetele Prussiei, lângă Vis- 
tula, preste optudeci de mii de Rusşi. I bate la Pul- 
tusk și la Eilau (1807) și i nimici la, Friedland. Impe- 
ratoriulu Alessandru se decise de a face pace și, după în- 
trevederea de la Niemen, se subscrise trattatulu de Til-
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- Sitt.. Pomerania. Brandeburgulu,, Prussia vechiă, Silesia se restituiră regelui Prussiei. Provinciele prussiane, Elba şi Hesse-Cassel, formară regatulu Westfaliei pentru Ie- ronimu Bonaparte, Şi provinciele polonese, marele ducatu allu Varsoviei, pentru regele Sassoniei, admisse în con- federaţiunea Renului. Russia și Prussia, aderiră Ia bloculu continentale ; insă Napoleone sacrifică, prin nisce article secrete, Russiei principatele române, căci Turcia eră a- tunci forte strinsu legată cu Anglia, şi elle se credeau de Statele Europei că facu parte integrante din imperiu- lu turcu, | 
Trattatulu de Tilsitt, reduse Prussia , precumu cellu de la Presburgu redussesse Austria, Napoleone, devenin- du din ce în ce maitare în întru, disfiinţiâ Tribunatulu, restabili titlurile feudali, creâ, optuspregdece ducate și formă, cu generalii sei uă nudă nobilime. Imperiulu fă, Cunu cuvântu, uă reacțiune energică și tiranică în con- tra libertăţii, şi substituirea, guvernului militaru în loculu cellui popolaru. Sub republică, totulu se făceâ de dele- gații poporului ; sub imperiu însă, erâ numai puterea și voința unui omu : gloria militariă -imbetasse şi răpisse tote minţile ! Despotismulu nu mai Cunosceâ margini. Cu tâte acestea, Anglia eră infaticabile. Temându-se de a ved6 formându-se contra ei vechia ligă a State- loru de la mâdiă-nâpte, attacă Dania şi bombardâ Co- penhaga. 

Cei doi federaţi ai Angliei fură pnniți în loculu ei Napoleone trămise pre Iunot în Portugalia de resturnă dinastia de Braganţa. Alessandru răpi de la Suedia Fin- la ndia şi o .constrînse de a intră în sistemulu blocu- lui continentale, 
Redicarea de la Roma a ponteficelui, fă prima greşială, care despopularisâ pre Napoleone în întru ; invasiunea Ispaniei, e cea de a d6ua, și acâsta ş prepară, căderea:
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Ponteficele Piu VII vreâ se remâiă neutru în cestiu- 
nea blocului, şi nu recunosceă pre 'Iosifu de rege allu 
Neapolii. Napoleone, după lungi negoțiaţiuni, lu strămută, 
la Savona şi întruni cu imperiulu patrimoniulu sântului- 
Petru (1809). _ 

Ispania erâ gubernată, în numele lui Carolu IV, de 
Manuelu Godoi, principele de Pace, unu. pervenitu ne- 
mintosu, pre care Napoleone lu susţină la începutu, însă . 
ellu lu trădede, la 1806, tractându în scecretu cu pu- 
terile inimice lui. Spre a impedicâ acâstă defecțiu- 

ne, Napoleone trămise pre Murat în Ispania (1808) 
Uă insurrecţiune irrupse la Aranjuez contra lui Carolu 

şi a lui Godoi şi constrîngepre cellu Wântâiu a abdică 
şi a lăssă tronulu principelui Asturieloru, Ferdinandu, îne- 
miculu Franciei.  Napoleone vine la Baiona, chiamă în 

presinţia sea pre Carolu 1V şi pre Ferdinandu, cari abdică 
amândoi in favârea imperatoriului Francesiloru, şi, după 
ce Murat intrâ cu puterea în Madridu, uă juntă ispa- 

niolă, convocată a nume în capitale, cere de rege pre 
Iosifu Bonaparte. Junta de Ia Sevillia, din contra, se face 
sufletulu resistenţiei, și recepe de la Anglia agiutârie 

mari de arme și bani. Peninsula se umplă de guerille- 
ros (cete uşi6re de luptători căllâri). Fanatismulu reli- 
giosu se adauge la simțimântulu patrioticu, şi terrenulu 

cellu inegale allu Ispaniei favoresce resistenţia. Victoria 

de la Bessieres (Ia Medina del Rio Seco) deschise lui 

Iosifa callea Madridului; însă Dupont capitulă cu ruşine 

la Baylen cu optu spredece mii de 6meni. Mai în urmă, 

lunot fă nevoitu, din causa superioritâții puteriloru 

lui Wellington , se deşerte Portugalia prin capitu- 

laţiunea de la Cintra (1808). Napoleone simte că pre- 

sinţia sea e necessariă ad. Spre a put6 dispu- 
ne de armata cea mare, ellu se duce ca se se 

înțel6gă cu Alessandru la Exfurth , şi, recunoscendu-i, 

-
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possessiunea assupra Finlandei, apoi promitându-i âncă 
și principatele române, şi legându-se de a nu mări ma- 
rele- ducatu allu Varsoviei, adecă sacrificându Suedia, 
Țerrile Române, cu dauna Turciei, şi Polonia, ţarulu i 
promite de a i da unu agiutoriu de 150000 de 6meni 
în casu de resbellu cu Austria. Atunci ellu vine în Is- 
pania. In d6ue luni, peninsula este suppussă prin victo- 
riele de la Burgos, Espinosa, Tudela, Somo Sierra, Barce- 
lona se dede, Saragossa este luată după unu obsediu 
memorabile, armata anglă se reîmbarcă, Napoleone in- stallă, pre frate-seu Iosifu, care fă înlocatu pre tronulu 
Neapolii cu cumnatu-seu Murat. După aceea se adoperă 
ca Ispania se profite de bine-facerile revoluțiunii fran- 
cese, desființându drepturile feudali, doganele provinciali, 
incisiţiunea, mulțime de mânăstiri. Insă aceste bine-fuceri 
n'au altu effectu ci numai de a rescullă poporulu fana- 
tisatu de preoţi, şi Napoleone, a câruia presințiă puteă 
se adducă pre Ispanioli la alte simţimente, fă chiematu 
în Germania de a cincea coaliţiune, totu oper'a Angliei. 

Austria a pusu în picidre trei cente de mii de 6meni. Napoleone se râpede assupra archiducelui, lu bate la Eckmuhl, lu aruncă, preste Dunăre (1809), intră în Vien- na, şi trece prin forță Dunărea; dar crescerea, subită a riului ia punţile, și ellu e constrînsu de a face cu uă armată inferidră sângerâsa, bătăliă, de la Essling. Remâne șesse septemâni în insula Lobau, spre a repausă ostile asteptându şi armata Italiei, care vine cu principele Eu - geniu Beauharnais, bătându pre arhiducele Ionnu. După ce se uniră ambele armate, ellu repurtă bătălia cea ma- re de la Wagram (1809). Resultatulu fă pacea, de la, Vienna, Austria aderi la bloculu continentale și perdi mai multe miliuni de suppusși cari se împărțiră între Francia (provin- ciele ilirice), între confederaţiunea, Renului, Sassonia și Russia. Acestă pace fă urmată de însogirea lui Napoleo-
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ne cu Maria-Luisa, fiia lui Franciscu II, pentru care se 

despărți de Iosefina: matrimoniu nepoporariu, și care nu 

i assecurâ pentru multu timpu amiciţia Austriei. 
Atunci fă momentulu puterii culminante a imperiului 

francesu. Ludovicu, renunţiându de a mai fi rege allu 

Ollandei, pentru că ellu nu vreâ se applice rigurosu 

politica francesă ce ruină commereiulu poporului seu, 

Napoleone dechiără acestă ţârră unită cu imperiulu. 
Mai încorporâ cu imperiulu Hanovra “şi cetâţile anseati- 
ce. Imperiulu se întinse de la Alba pînă la Bidassoa, de 
la Garigliano pînă la Mâneca și se compuneă din unu 

centu trei deci de despărțiăminte și patru deci de mili- 
uni de sufflete. Nascerea regelui Romei (1811) dede unu 
erede acestei mari monarchie. 

Atunci :pucâ Russia armele. Alessandru nu vră se mai 

applice bloculu continentale, şi, după uă scâmbare de 
note din ce în ce mai aspre, ellu recepu în portu- 

rile sâle manufacturile angle, arse pre celle francese şi 

publică unu ultimatum prin care cereâ retragerea, France- 

siloru preste Renu (1812). Napoleone începi campania 

Russiei. Armata sea numeră cinci cente şâpte-deci de mii 

de 6meni, şideci de mii de cai, unuspredece cente optu- 

deci de tunuri. Trecă Niemenulu, intrâ în Wilna și luă, 

callea câtre Mosca, f6ră se cutegde dea restaură în urma 

sea regatulu Poloniei ca, să nu supere pre Austria. Smo- 

lensculu fă luatu, după unu obsediu spăimântăroriu ; Mos- 

cowa fă coprinsă, şi Rusşii perdură aci cinci-deci de mii 

de '6meni, uccisşi sau vulnerați. In fine, agiunse înaintea 

Moscăi (Septembre 1812). Incendiulu Moscăi din ordinea 

gubernatoriului Rostopşinu,și uă i6rnă terribile și prematu- 

ră constrînseră pre Francesi a face acea retragere celebre 

pentru perderile loru. Unu geru de 28 de grade, lipsa de pro- 

visiuni, lupte continue, apoi desastrâsatrecere peste Beresi- 

na nimiciră mai de totu acâstă mare armată care și attrases-
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se admiraţiunea . Europei şi i inspiră totu de uă dată timore. Napoleone veni forte iute la Paris, “unde irru- psesse conspiraţiunea lui Mallet. In Ispania, Portugalia 
nu putusse fi recoprinsă;: Wellington, fiindu neespumna- 
bile în fortificârile lui de la Torres-Vedras, respinsesse attacurile lui Soult și alle lui Massena, și repurtasse, la 1812, victoria de la Arapiles assupra, lui Marmont, Aces- te perderi paralisasseră cu totulu successele lui Suchet în partea, de răsăritu a peninsulei, 

Francia, care de lungu timpu faceă resbellulu prin totă Europa, fă redussă atunci a și apperă Propriulu seu ter- ritoriu. Suveranii rescullau popârăle în numele libertâţii și naționalitâţiloru apăsate. Napoleone totu mai încercă de a și stabili linia sea de apperare în Germania. Acâsta e campania de la 1813. Cu uă armată de conserisşi, bate pre inemici la Lutzen, la Bautzen, la Dresda. Insă generalii sei fură bătuţi la Kulm, Ia Grossbeeren, la Den- newitz. Atunci se dede una, din celle mai sângerâse bătălie din timpurile moderne, aceea dela Lipsia saua, Naţiuniloru, Unu centu patrudeci de mii de Francesi resistetteră trei dille la trei cente de mii de inemici, și nu cesseră uă pal- mă măcaru, ci numai după defecțiunea Sassoniloru. Uz, parte a armatei fă sfărimată la trecerea riului Elster. Abia a cincea parte din ostile francese reintrară în Fran- cia; unu centu de mii de 6meni remaseră isolați în ce- tâţile de la Oder și Vistula, 
La 1814, căută se se appere territoriulu francesu. Po- porulu singuru se păreă a fi devotatu lui Napoleone. Burgesiaerâ parată să lu delasse spre a scăpă ţârra, și alleaţii protestau că ei nu se băteau contra Franciei, ci contra preponderanței cellei essagerate aimperiului. Cor- pulu legislativu se plânse abia atunci de despotismu și de atâtea resbelle. Napoleone lu prorosâ, pentru unu timpu nedeterminatu, trămise pre Piu VII în Italia, pre Fer- 
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dinandu VII în Ispania. Trei mari. armate de alleaţi in- 
trară în Francia, sub Bernadotte,. Bliicher și Schwart- 
zenberg. Napoleone despărţi de dâue ori pre Blucher 
de Schwartzenberg cari petrundeau prin vâile Marnului 
și Senei spre a se uni, și din trei-spre-dece bătălie ce 
avă cu ei, repurtâ d6ue-spre-gece. Federaţii speriaţi se 
învoescu dea țin unu congressu la Chatillon care, însă, din 
causa neințellegeriloru, fă foră resultatu. Lupta de- 
veniâ din ce în ce mai neegale. Defecţiunea lui Murat 
dă Italia în mâna Austriaciloru, și resistinția, cea mille: 
a lui Augereau le deschise Lionulu. Anglii intrau în Bor- 
deaux, unde Ludovisu XVIII fă prochiămatu rege. Na- 

poleone totuşi concepă speranţia de a liberă Fran- 
cia printrunu planu cutedătoriu: a lăssă drumulu Pari- 
Sului deschisu inemiciloru, a i appucă apoi din urmă 

cu t6te puterile sâle, şi a i sfârîma, între sine şi Paris. 
Dar Parisulu capitulă după câte-va re de resistințiă. 
Țarulu intră promitându de a respectă voinţia naţiunii; 
senatulu adoptâ uă nu6ă constituţiune, decretă căderea 
lui Napoleone și chiămâ la tronu pre Ludovicu XVIII. 
Napoleone abdică, și luâ remasu bunu de la betrâna sea 
gardă, la Fontainebleau. şi se retrasse la insula Elba, 

care i se dedesse în deplină suveranitate. i 
Guvernulu lui Ludovicu XVIII se perdă în opiniunea 

publică din causa reacţiunii violinți a emigraţiloru con- 
tra a totu ce făcusse revoluțiunea şi imperiulu. Nemul- 
țiămirea publică agiunse pînă la audiulu lui Napoleone. 

Ellu dellăssâ insula Elba, desbarcă la Cannes, și, vedân- 

du că soldaţii vinu de pretotindeni a se uni cu dinsulu, 

intrâ în Parisu, la 20 Marte 1815. 

_ Imdată Europa se coalisă denou ; suveranii federaţi, adu- 

naţi în congressulu de Ia Vienna, dechiară că Napoleone e 

sustrassu de supt protecțiunea legiloru. Imperatoriulu, deşi 

fă pucinu agiutatu de Camera representaţiuniloru con-
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vocată în virtutea unei constituţiuni cu Gre cari garan- 
ție de libertate ce promulgă, totuși redică armate nude, 
Şi, voindu se appuce mai înainte pre inemici, merge cu unu 
cent cinci spre dece mii de 6meni dincolo de Sambra. Bate 
la Ligny pre Prussianii lui Blucher (16 iuniu), şi se în- 
dreptă contra Angliloru commandaţi de Wellington şi 
fortificaţi la Waterloo, pre cându Grouchy este însărci- 
natu de a urmări pre Blucher. Atunci se dede acea bă- 
tăliă de la Warterloo în care tâte se întârseră contra lui 
Napoleone. Bulow veni în timpulu luptei cu trei deci de 
mii de 6meni în agiutorulu cellozu n6ue deci de mii ai 
lui Wellington, după aceea veni însuși Blucher cu alți 
treideci și şesse de mii de Prussiani, care înşellase ur- 
măriret lui Grouchy. Armata francesă nu se pâte fin 
contra unoru puteri de trei ori mai mari; garda muri, 
Napoleone fă târrâtu departe de câmpulu bătăliei şi în- 
tră în Parisu. Camera, deputaţiloru i se arătâ, ostile şi 
ellu abdicâ în favârea fiiu-seu Napoleone II. Wellington 
şi Blucher se appropiau. Ei aru fi pututu se fiă bătuţi ; 
dar Fouch6, preşedintele gubernului provisoriu, — unulu 
din acei cari arătasseră multu zelu pentru toţi regimii, 
ver câtu de oppusşi şi pre cari le trădasse pre rându,— 
refusă lui Napoleone commandulu truppeloru şi lu am- 
meninţiă se lu dea în mâna inemiciloru. Napoleone însă 
nu i dede timpu și, neputându se trecă în America, se 
îmbărcă pre navea Belltroppon, concredându-se în ge- 
nerositatea Angliloru, cari lu trămiseră, la, Sânta-Ellena, 
uă stincă in midiloculu Atlanticei în depârtare de patru 
cente cinci deci de leghe de continente. Aci şi termină, 
vi6ţia, la 5 maiu 1821, după uă, captivitate durerâsă, vic- 
timă a ambiţiunii s6le nemărginite și a organisaţiunii con- 
trarie spiritului timpului ce dedesse Franciei, care fă 
victimă mai multu de câtu ellu iisuși. 

Parisulu nu fă appăratu. Davoust capitulă în facia lui
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Blucher, și consimţi a retrage armata francesă din- 
collo de Ligeru. Federaţiiluară în potestatea loru Pari- 
sulu, ca cumu Iaru fi coprinsu cu armele; închiseră salla 
şedințiloru adunanţiei și restabiliră pre Ludovicu XVIII 
pre tronu. Ac6stă restauraţiune de a doua 6ră fă grea pen- 
tru Francia. Căutâ se se dee federaţiloru apprâpe dâue- 
spre-dece cente de milliuni ca indemnisare de spesele res- 
bellului şi, în timpu de trei anni, unu centu cincideci 
de mii de soldaţi străini remaseră occupându pământulu 
francesu, nutriţi şi întreținuți cu spesele Franciei. In fine, 
trattatulu de Parisu (1815) luâ Franciei mai multe lo- 
curi şi cetâţi, aşia în câtu territoriulu francesu remase, 
în unele pârți, mai restrînsu de cumu erâ la mârtea lui 
Ludovicu XIV, după bătăile sufferite în luptele pen- 
tru successiunea la tronulu Ispaniai, pre cându celle- 
lalte puteri crescusseră forte multu. 

LXXĂI. 

PRINCIPATELE ROMANE DE LA 1797 

1821. — TEODORU VLADIMIRESCU.. 

Pre cându se află domnu în România Constantinu Au- 

giarliu şi în Moldavia Constantinu Ipsilante, unu aianu 

turcescu de la Vidinu, Pasvantoglu, scâse pre pasşia de 

acollo şi se puse în loculu lui, apoi se revoltă contra, 

Porții, și turbură ţesrile de a drâpta şi de a stinga Du- 

nării. Constantinu Angiarliu fă denunțiatu că face causă 

commune cu dinsulu, şi se tăiâ in Bucuresci de către unu 

Turcu trămissu a nume. Alessandru Muruzu se numi în 

loculu lui, şi bătă în mai multe rânduri pre insurgenții 

lui Pasvantoglu. Insă Turcii, cari venisseră într'agiutoriu



din partea sultanului, făcură mari desordini în ţ6rră, 
Dupâ acestea, urmară n6ue schimbâri de domni, pînă ce, 

la 1802, se puseră Constantinu Ipsilante, fiiulu lui Alessan- 

dru, în România şi Alessandru Muruzu în Moldavia. Cu oc- 
casiunea instalârii acestora se publică unu hatișerifu, prin 
care se defipse domirea loru pre 7 anni, se regulă sis- 
tema, de contribuţiunii, se restitui Moldaviei ţinutulu Cho- 
tinului, și se relăssâ tributulu pre unu annu; truppele 
turcesci se retraseră din ţcră, și boiariloru se împuse 
dâtoria se caute de ţinerea se6leloru, a spitaleloru şi a 
drumuriloru. — In annulu 1804 se scullară Serbii suptu 
Cara-Georgiu pentru libertatea loru, și purtară unu res- 
bellu desperatu în decursu de 12 anni contra Tureiloru. 
Constantinu Ipsilante agiutâ pre suptu mână pre Berbi 
cu bani și cu provisiuni. Porta, încunnoscințiându-se de- 
spre purtarea lui Constantinu, determină, se lu scâţiă. Ales- 
sandru, care se află la Constantinopole, înţellegându de 
mesurile ce cugetă Porta, scrisse fiului seu Contan- 
tinu se și dea, dimissiunea și se se ducă la Constan- 
tinopole spre a se curăţi cu modulu acesta de prepus- 
sulu cu care eră îngreuiatu. Constantinu, redimatu pre 
hatișerifulu de domniă pre 7 anni, nu se miscă, ci coa- 
tinuâ dea agiută pre Serbi, cu speranțiă de a fi agiu- 
tatu și ellu Ia assemine întreprindere. Porta, descoperindu 
acestu planu allu lui, determină se i taiă, capulu. Însă 
Constantinu fă însciințatu ia timpu de ambassadoriulu 
russu şi fugi la Brașiovu, de unde se dusse dreptu la 
Petruburgu (1806). 

După ce veni scire la Constantinopoli despre fuga lui 
Constantinu Ipsilante, sultanulu puse de ucciseră pre 
Alessandru tată-seu. Russia „dechiărâ,- resbellu Turciei, 
şi întră cu ostile în principatele române ; ea numi pre 
Constantinu Ipsilante domnu preste ambele țerri. Aces- 
ta formă în puginu timpu unu corpu de Casaci şi de
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Români din amând6ue principatele pentru appărarea, loru; 
însă Russia, care aveă alte planuri, nu se mulţiămi cu 
purtarea lui: lu scâse din domniă, şi trămise guberna- 
toriu cu titlulu de președinte pre unu Russu a nume 
Cosnicovu, (1807). Bătâile curgu la Dunăre, ţerrile suftere; 
de amând6ue pârţile se facu propuneri de pace, Russia 
cere Moldavia şi România, Porta nu se învoiesce; se 
reîncepu bătăliele. În fine Russia, audindu ca Napoleone 
a purcessu assupra ei cu uă armată forte mare, avă pre- 
mură de a încheiă pace, în 28 Maiu 1812, la Bucuresci 

şi luâ Bassarabia, fiindu servită de Dumitru Muruzi, dra- 

gomanulu Porții, care âpoi plăti cu vi6ţia tradarea sea. 

In urmarea acastei pâci, Prutulu deveni margine . între 
imperiulu russu şi între principatele române mutilate. 

Porta promise că va, lăssă pre domni șâpte anai în pos- 
turile loru; ea numi, în 4 augustu, pre Scarlatu Callima- 

chu pentru Moldavia, şi pre I6nnu Caragiă pentru Romania. 
Nuoii domni ai principateloru pusşi pre şepte anni 

căutară mai înainte de tâte se şi facă unu capitalu ca 
să nu 6ssă cu mânile în sinudin domniă; însă, fiindu-că 

acumu şi locuitori ţerriloru se mai desceptaseră și pre- 

tindeau ca administrarea dreptâţii se fiă mai puginu ar- 

bitrariă, se numiră commissiuni cari se cercetede legile 

şi se preiucrede codicii. Pînă la 1816 se finiră lucrârile 

şi se publicară în fiă-care principatu suptu altă formă, — 

Porta nuasceptă ca se se împlinâscă cei şepte anni, și 

revocă pre domni. Caragiă, neîncredândn-se Turciloru, 

luă cu sine tesaurele sâle, și fugi la Brassiovu, de acol- 

lo se dusse la Vienna, apoi în Eleveţia, şi în fine în 

Italia. — In 12 octombre 1818, se adunară boiarii la Bu- 

curesci, şi una cu mitropolitulu făcură uă  petiţiune 
câtre Portă ca se le dea voiă a și allege domnu din 

țârră. Porta trămândă cu respunsulu, Și în primăvara 
annului 1819, fâră se se ia în considerațiune cererea
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Româniloru, trămise domni, în Moldavia pre Michail Su- 
iu, €ră în România, pre Allessandu Suţiu. 

In timpulu acesta eteria Greciloru, ce se formasse mai 
ântâiu la Odessa, în 1815, allu câria scopu eră liberarea 
Greciei de suptu Turci, se întinsesse în tâte provinciele 
Turciei, în ţerrile române, prin influinția Fanarioţiloru, şi 
chiaru în Constantinopole. Cei mai mulți Greci cari locuiau 
prin diverse cetâţi alle Europei fusesseră inițiați într'insa, 
convinși toți că Russia va cooperâ la acâsta. La 1820, e- 
teristii, după ce fusesseră, refusaţi de Capo d'Istria, 
suptu cuvântu că nu este âncă timpulu de rescullare, 
alleseră de capu allu loru pre Allessandru Ipsilante, 
fratele lui Constantinu, şi fiulu lui Allessandru decapi- 
tatu la Constantinopole. Alessandru erâ officiaru în ar- 
mata russă, ellu aceeptâ allegerea sea cu entusiamu, 
vedându că are unu mare rolu de Jjucatu, fâră, se cuge- 
te dâcă erâ la, înălțimea lui, și proiect uă rescullare ge- 
nerale. Intre acestea, Românii, nemulțiămiți cu guvernulu 
loru străinu, ferbeau în Principate. Georgiu Lazaru, unu 
Românu transilvanu, dedesse impulsiunea unei mișcâri 
naționali. Acestu mare naţionalistu şi înveţiatu venisse 
în România âncă din 1816, şi cu multă difficultate, în- 
fruntându multe piedeci, chiaru pericle, ahiă pută des- 
chide unu cursu publicu în limba, română în Sântulu Sab- ba. In limba naţionale, de multu, mai -de la venirea dom- niloru fanarioți, nu se mai învețiasse nimicu; ea nu se mai credes a fi uă limbă aptă pentru studie. Tâte în- vețiâturile se făceau în limba grâcă, şi aci erâ focariulu useloru limbei grece moderne. Alessandru Suţiu muri pre neasteptate, în 29 Decembre 1820. Indată ce se află de mârtea sea, se scullă Teodoru Vladimirescu, unu omu patriotu care şi făcusse renume de omu dreptu Şi ge- nerosu, provocâ pre Români la arme pentru recuperarea drepturiloru vechie, şi spre a allege domnu Românu.



741 

  

Porta, audindu despre mârtea lui Suţiu, numi îndată 
domnu pre Callimachu. Acesta trămise pre locuţiitorii 
sei la Bucuresci, spre a luâ. frenele guvernului pină la, 
venirea sea. Teodoru appucasse a şi formă uă milițiă 
nai mare de una mie de 6meni. Locuţiitorii de domnu 
trămitu contra lui truppele domnesci; însă acestia, în 

locu de u se bate, trecu în partea lui Teodoru. Intre 
acestea, Alessandru Ipsilante, după ce a trămissu comis- 

“sari în tâte pârţile, la 7 Martiu „trecă Prutulu, la Scu- 

leni, însogitu de câţi-va inși. Intrându în Iasşi, după trei 

" dille prochiămâ:« că a venitu timpulu de a scâte pre 

Turci din Europa, şi a restaurâ imperiulu grecescu; că 

uă putere mare (Russia) este parată ale da agiutoriu. » 

Inaugurarea rescullării fă barbară; capitanulu Caravia 

cu câta sea uccise pre toţi neguţiătorii turci stabiliţi în 

Galaţi; preste puginu acelleași scene se petrecură şi la 

Iasşi, suptu ochii lui Ipsilante. Acesta adunasse uă ar- 

mată ca de 5000 de 6meni, compussă de Greci, de Ser- 

bi şi de Arnăuţi; că-ci Românii, deşi nu erau mulțiă- 

iiţi de Turci, însă neîncrederea ce le inspiră Ipsilante, 

precumu şi aceste crugimi, i înstrăinară cu totulu de 

ellu. Intre acestea, imperatoriulu Alessandru, care se află, 

la congressulu de la Lubiana, desapprobâ cu totulu în- 

trepriuderea lui Ipsilante. Uă mulțime de Greci, maial- 

lesu juni de la universităţile Europei, veniră suptu stin- 

dardulu seu şi formară bataliunea sacră (iepăs A6X06), 

cari fiindu învestiți în negru, se numiră şi mavrofori. 

Din Moldavia, Ipsilante trecă în România, şi, la 9 A- 

priliu, puse castele la Colentina; ellu propuse lui Teo- 

doru, se se unâscă cu ellu spre a se bate contra Tur- 

citoru. Capitanu Iordache trecă la Ipsilante, şi cămina- 

viulu Sava cu Arnăuţii demnesci se înţellesse și ellu cu 

dinsulu; însă Teodoru îi dechiără: «că ei, avendu op 

vi diverse, nu potu face causă cominune; dacă Ipsilante
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voesce a liberă pre Greci, se trâcă, preste Dunăre spre 
a se bate cu Turcii, că-ci ellu nu s'a scullatu contra 
Tureiloru, ci contra străiniloru ca se scape ţârra de ei. » 
Sultanulu, audindu de scullarea lui“Teodoru și de a lui Ip- 
silante şi luândule de identice, dede ordini paşiloru de 

pre masginile Dunării se trecă, în principate și se stingă 
foculu revoluţiunii , cu tâte că “Teodoru trămisesse uă 
dechiărațiune la Pârtă prin care aretă că scopulu în- 
armârii lui este numai ca se scape ț6rra, de domnia cea 
odi6să a fanarioţiloru; însă navă nici unu respuusu. Ip- 
silante, neputându trage pre Teodoru în partea sea, se 
retrasse cu ai sei la Tirguvestei (12 Aprilie), şi ocupă 
mai tOtă partea aceea a munţiloru. — Teodoru, vedându 
că Turcii intră în ţ&rră cu puteri mari şi nesciindu cari sunt, 
intenţiunile loru assupră-i, se ridică de la Cotroceni cu ar- 
mata sea ce numeră 5000 de volontari, spre a se retrage la 
Pitesci; însă, agiungând la Golesci, află că acestu oppidu es- 
te occupatu de căpitanu Iordache care vres se i taiă caliea. A- 
cesta, înțeilegendu-se cu câţi-va căpitani străini din armata 
lui Teodoru, întinse uă cursă infama, patriotului românu şi 
lu dede în mânile lui Ipsilante, care comandă, de lu uc- 
ciseră într'unu modu barbaru. —'Turcii, intrasseră în Bu- 
curesci respândindu terrârea pre unde treceau. Boiarii 
câți mai remăsesseră, în țerră, foră însă de-a luă parte 
activă spre a susțină causa înarmârii lui Teodoru, atunci 
emigrară în Transilvania ; fugiră şi mulţi neguţiători. După 
ucciderea lui Teodoru, Ipsilante trăsesse la sine, prin 
intrigi și calomnie assupra nobilii victime, cea mai mare 
parte din voluntarii români şi, în fruntea a 10000 de 6- meni, trecă Oltulu. — Turcii devastasseră ţ&rra, păgâ- nesce și, câtre giumătatea lui iuniu, „purceseră contra 
lui Ipsilante, La appropierea loru, armata, acestuia se impugină tare. Căminariulu Sava cu ai sei desertâ la Turci; Românii, cunoscându că au fostu vinduți, se îm-
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prăstiară. Lu Drăgăşiani se încinse bătălia. Ipsilante nu 
fi faciă, şi locotenenţii sei făcură totulu spre a com- 
promite victoria. Numai bataliunea sacră se luptă cu unu 
coragiu demnu de amici ai libertâţii. Pucini scăpară 
cari fugiră la Codia, unde erâ Ipsilante şi se închiseră 
în mânastire. De aci, trecură în Transilvania, unde Ipsi- 
lante fă arestatu de autoritâţile austriace și espeditu la 
Muncastru. Pucinele cete de eteristi ce mai remăses- 

seră fură împrăstiate. — Porta deschise în fine ochii şi 

cunoscă adeveratulu scopu allu mișcârii Româniloru; ea 

determină a nu mai pune domni străini în principatele 

Române. Ambele ţerri trămiseră câte 7 candidaţi la Con- 

stantinopole, spre a se allege dintre ei domni, şi, la 29 

iuliu 1822, Porta numi pre Grigoriu Ghica în România. 

şi pre Ionnu Sturdia în Moldavia. Cu recuperarea dre, - 

tului de a av6 domni naţionali, principatele Române in- 

tră întruă nudă fasă politică. 

FINE.
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