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INTRODUCERE.
Istoria Vechiă s'a sfirşit prin transformarea Imperiului roman

de Apus sub influinţa popoarelor barbare, care au fost impinse în
lăuntrul hotarelor Imperiului de năvălirea Hunilor, intinaplată cu un
viae mai inainte. Peste o miie de ani, tot o năvălire a unor popoare
inrudite cu Hunii, a adus căderea Imperiului roman de Resărit
şi desfiițarea statelor care, nu de multă vreme, se injghebaseră
în Europa
resăriteană. Năvălirea Tatarilor a nimicit aproape ori ce urmă
de cultură în Rusia şi a prefăcut într'un deşert toată Europa oriental
ă pănă
la hotarele Germaniei. Pe când abia se resuflau de această
grozavă
urgie şi popoarele din resăritul Europei căutau să şi lecueasc
ă cumplitele rane ale acestei năvăliri, o nouă invasie,
cu atât mai primejdioasă cu cât s'a prefăcut în o aşezare statornică, a venit
asupra Europei orientale. Aceasta a fost venirea Turcilor
.
„De aice şi vine deosebirea intre destinatele popoare
lor resăritene, cu totul deosebite de a celor din Apus. Pe când cele
din Apus, scapate de sub jugul Bisericei şi luminate prin Renaştere, se
îndreaptă cu paşi repezi spre un viitor glorios, popoarele din
Resărit
sunt nevoite să verse valuri de sânge pentru apararea patriei.
In lupta
necontenită purtată în contra 'Tureilor şi Tatarilor, unele au căzut
cu

totul; altele au trebuit să amâne, pentru multă vreme, ori ce incercare culturală şi altele au fost nevoite să și intrerumpă

lucit al mersului lor.

cursul stră-

.

„Prin urmare, mai înainte de a continua, mai departe, cu espunerea desvolţărei istorice a statelor din apusul Europei, trebuie să
ne
ocupăm cu popoarele din Resărit, cu atât mai mult că tocmai
în aaceastă epocă au un loc însemnat în Istoria Omenireişi Românii
, carii
în acel timp încep viaţa lor de stat.
:
_ Începem dar Istoria Modernă cu desericrea luptelor purtate în
Resărit şi cu Desființarea Imperiului Roman de Orient. Aceste
lupte

JI
că numai mulţesunt foarte importante în Istoria Omenirei ; pentru
fi scăpată.
mită acestor popoare civilisaţiunea apusană a putut
+

$ 1.

Ungaria.

Istoria Ungariei este neinsemnată in viac, XIV şi XV. Numai
luptele purtate in contra 'Tureilor i dă oare care insemnătate. Sint
şi
în Ungaria câţi va regi mari in epoca aceasta. Aceştia fac cuceriri
nepue
atea
regalit
şi
proteg arţile şi ştiinţile ; dar poporul e apasat
tincioasă faţă cu nobilimea. Noroc că această nobilime e foarte patriotă ; ea se opune germanisărei, luptă cu mare bărbăţie in contra
'Purcilor şi Ungaria e seapată pentru câtva timp.
La stingerea dinastiei lui Arpad, ajunge la tron Carol din familia de Anjou, care domnia in Neapole. EL fu recunoscut de cătră
toţi in 1310 şi a domnit pănă la 1342. Ungaria era desorganisată de
când invadaseră Tatarii. Ar fi trebuit un braţ puternic şi organisator pentru ca să o ridice din decăderea ei. Dar Carol Robert avea,
alte planuri. EL voia să intrunească corona Ungariei cu a Neapolului,
era in legături cu papa şi cu republica Veneţiei și insură pe fiul său
Ludovic cu moștenitoarea coronei Poloniei. Dinastia de Anjou umbla
dar după cuceriri, tindea să domnească şi pe alte eri, pe când, în lăuntru, regalitatea era slabă faţă cu nobilimea şi clerul ; iar în ţară se
îngrămădiseră o mulţime de străini, ceia ce mai sporia încă greutatea
de a guverna o ţară alcătuită din mai multe naţionalităţi. Căci pe
acele vremi, Ungurii tot se ţineau de sfătuirile date de cătră Sf. Stefan, şi fie care populaţie trăia cu limba sa, cu tradiţiile şi legile sale
deosebite.
Urmașul său, Ludovic cel Mare, a domnit şi peste Polonia. EL
se părea menit a indeplini planurile părintelui său. Auzind că fratele
său a fost ucis, el intră in Italia şi cuprinse Neapolul; Ungaria nu
a putut remânea unită cu Neapolul. Dar Ungurii au inceput a cunoaște lumea apusană, cu mult deosebită de lumea din pusta ungurească. Ungurii căştigară mult din acest contact. Ludovic intemeiază
o Universitate, zideşte palate măreţe, aduce în Ungaria o mulţime de
pictori, sculptori și architecţi ; instrucţiunea se respîndeşte, Ungaria
ajunge o mare putere europeiană şi influenţa ei se intinde departe.
Cătră 1368, puterea ei se întinde pănă la Marea Neagră, Balcani şi Adriatica. Peste doi ani, Ludovic ajunge şi rege al Poloniei. Atunci, cu
influință mare în Italia, sprijinit de papă, în legături de familie cu re-
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„gele Franţiei şi cu Impăratul Germaniei, el. crede
că va putea ajunge
Impărat al Resăritului. Dar această mărire a fost
trecătoare. Dinastia
angevină n'a înțeles adevăratele interese ale
Ungariei. In loc să caute
a se întări in Resărit, ea a umblat după lucruri peste
putinţă de indePlinit, Și de aceia, Moldova şi Muntenia au putut
scapa de sub supremaţia ungurească, statele din peninsula balcanică
au libertatea a se intocmi după voia lor, Dalmația scutură jugul,
Veneţia se opune şi domnirea lui Ludovic în Polonia este greu suferit
ă.
Cu moartea lui se stinge familia de Anjou
(1382).
După moartea lui Ludovie cel Mare se incep
luptele pentru suecesiunea la tron. Aceste lupte au fost dăunăt
oare pentru Ungaria ;
pentru că regii au fost nevoiţi să facă o mulţim
e de concesiuni nobilimei pentru ca să poată ajunge şi a se mănţinea
pe tron. Sigismund
de Lucsemburg, ginerile lui Ludovic, a fost nevoit
să lupte treizeci de
ani cu Ladislau din Neapole, care pretindea
tronul Ungariei. Umblând
şi după alte coroane, Sigismund cheltuiește venitur
ile domeniilor sale
„pentru a-şi face partisani, confirmă vechiele libertă
ţi ale nobilimei şi
dă drepturi mari Dietelor. Palatinul ajunge un feliu de
Vicariu general « intermediatorul şi arbitrul între popor şi suveran. >»
În faţa primejdiilor ce apăreau la mează zi, Sigismund se incercă
a lua măsuri,
El mărgini drepturile clerului, favoriză oraşele, chiemă pe
deputaţii acestora în diete şi căută să mai indulcească soarta ţeranilor. Dar trebuia
o mână fermă pentru ca reformele să se pună in lucrare şi Sigism
und,
care ajunsese și Impărat al Germaniei, nu era omul in stare de a
le esecuta

cu energie. De

aceia Ungaria

ajunse un feliu de republică anar-

chică, în care câteva mii de nobili dispuneau de totul. Urmări
le acestei
anarehii au fost că s'au pierdut Polonia, Rusia Roșie şi Dalmaț
ia; Prineipatele Române au ajuns independente şi Mircea cel Mare a putut
fi
unul din cei mai însemnați domnitori din Europa resăriteană. Ungar
ia '
a pierdut ocazia de a ajunge o putere mare. In faţa năvălirei Tureilor, intreaga naţiune maghiară. ar fi putut să-şi ia sarcina de a fi protectoarea naţiunilor din Orient. Dar incapabilul Sigismund nu a făcut

nimic. 'Trupele sale erau rău armate şi nedisciplinate şi se imprăştiau

cu grabă în faţa duşmanilor. Sângele unguresc, în loc de a se varsa
“în luptele cu Turcii, se varsă in resboaiele Hussite ; pentru că Sigismund era şi rege al Bohemiei.

Noroc de Ioan Corvin de Huniade.
Acest

barbat extraordinar, Român

|
de origină, se ridicase prin

vitejia şi prin geniul său militar şi ajunse cel mai insemnat om din
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re trupeUngaria de pe acele vremi. « Numai el putu inspira increde
şi prin arlor prin faptele sale vitejeşti, prin talentele sale strategice
in timdoarea credinţii sale.» El e adevăratul domnitor al Ungariei
El
mul.
Posthu
lav
Vladis
pul domniei regilor Vladislav din Polonia şi
ă
despresură Belgradul atacat de cătră Turci, sdrobeşte armata otoman
1443,
lăngă Sibiu, bate a doua oară pe Turci la Porţile de fier, apoi in
trece
care
după
Sofia;
trece Dunărea, i sdrobeşte la Niş şi cuprinde
Balcanii și se intoarce numai din pricina asprimei iernei. Pacea în”
eheiată a fost ruptă prin stăruinţile papei. În anul următor, 1444, se
i
dă marea bătălie de la Varna, în care pieri Vladislav, regele Polonie
maiola
şi al Ungariei. Corvin fu ales guvernator al Ungariei până
el
ritatea lui Vladislav Posthumul. In fruntea unei armate puternice,
trecu

Dunărea,

dar fu bătut

la Kossova.

Aceste

două

infrângeri

nu

au slăbit intru nimica popularitatea sa; pentru că, pe acele vremi, era
mare lucru numai a se bate cu Turci. In 1153 el trecu Dunărea din
nou, bătu pe Turci ; apoi apără Belgradul şi sili pe Sultanul Mahomet
II să părăsească asediul, după ce pierduse o mulţime de oaste. Puțin
după aceasta, muri « apărătorul creştinătăţii. » « Cu dinsul a murit .
şi nădejdea noastră » zicea papa Piu Il. « Mare nenorocire, serie îstoricul polon Dlugoş, nu numai pentru Ungaria, ci și pentru toată
lumea, creştină.»
Aşa de mare fusese popularitatea marelui barbat, că la moartea
lui Vladislav Posthumul, națiunea întreagă alese de rege pe fiul său
Mateiu Corvin (1458—1490). Acesta era vrednic de marele său părinte. El avusese o educaţie strălucită; vorbia o mulţime de limbi,
era resboinic şi ştiia a comanda). EL sdrobi pe nobilii cari incercau
a i se opune; bătu pe G. Podiebrad din Bohemia şi înfrînse pe Îapăratul Frederic III, Guvernă Ungaria cu multă înţelepciune. EL a
protegiat arţile şi ştiinţile ; a chemat la curtea sa o mulţime de -Italieni, fundă cea intăi Bibliotecă, vestita Corina, care se zice că cu-

*) Foarte aspru, imperios, violent, el a remas in tot d'a una idolul naţiunei ; eâ se părea că se ennoaşte în el, cu viociunea sa, cu
eloquenţa sa, cu fineţa sa de spirit, cu mândria, sa și cu disprețul pentru ori ce menajiare şi scrupule. 'Fot aşa de înfricoşat în cabinetul
său ca şi pe câmpul de luptă, foarte învaţat, unind pe lîngă o xară

cunoştinţă de oameni, o putere estraordinară de muncă, mai puţin mare
prin calităţi'e inimei de cât prin ale inteligenței. Spirit inalt şi suflet

tulburat, Mateiu Corvin avea mai multă ambiţiune pentru sine de cât
pentru patria sa. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, LUI, 715).
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prindea 50,000 de manuseripte, incurajăpe poieţi şi intemeiă o Academie, cu o facultate de teologie şi cu una de filosofie, care a ţinut
pănă la căderea Ungariei. Pe timpul său au trăit marii istorici Bonfinius (italian) şi Turocz (ungur). El aduse din Italia o mulţime de lucrători şi agricultori, cari introduseră in Ungaria industrii necunoscute
şi o cultură mai raţională. El protegiă clasele de jos şi se basa pe
Adunările de Comitate in contra Magnaţilor. A. ţinut pe cler în respect și s'a ingrijit de inflorirea comerţului. Regele ajunsese apărătorul dreptului şi al păcei publice. Administraţia lui inţeleaptă a lasat
urme neșterse in amintirea poporului. Pănă in ziua de astăzi esistă
proverbul:

« De la Matias incoace nu mai este dreptate in Ungaria»*)
.

Din nefericire, el şi a intrebuinţat o mare parte din activitatea sa in
lupte sterpe. Momentul era favorabil pentru o acţiune în contra 'Turilor. Stefan cel Mare, Domnul Moldovei, și Vlad 'Pepeş, Domnul Munteniei, erau gata să se unească cu Românul Mateiu Corvin in con-

tra Tureilor. În loc de a se folosi de puternica sabie a acestor eroi,

el li este duşman.

El se incercă a detrona pe Stefan ; dar fu bătut

cumplit la Baia. Nu a sprijinit pe Vlad 'Țepeşci din contra Pa pus
in inchisoare, când acesta a fost nevoit a și găsi un adăpost in Ungaria. Astfel, in loc dea lupta in contra 'Turcilor, el reînoi greșelile
dinastiei angevine şi a ajuns la resultate nenorocite pentru Ungaria.

*) Ungaria a plâns pe Mateiu; el a rămas scump memoriei poporului. A făcut lucruri mari; dar ma fost un mare caracter; ambiţia lui meschină a făcut mai mult rău Ungariei de cât foloase reale.
Ca. legislator, ca protector al literilor şi artelor, mărirea 'lui e mai puţin contestabilă. Paţini suverani au avut mai mult respect decât el
pentru constituţia ţerei. El convoca în fie-care an dieta şi nu numai
pe prelați şi pe baroni, dar şi pe representanţii comitatelor. De şi
foarte religios, Mateiu ţinu pe cler in respect şi opri apelurile la curtea
din Roma. S'a silit mai eu samă a restringe privilegiile nobilimei inalte. < De când a murit regele Mateiu, s'a dus dreptatea in Ungaria » zice şi astăzi un proverb maghiar. « E un rege inţelept, invaţat,
vorba lui e inalțată prin o mare dignitate, scria despreel legatul papei, vorbeşte numai ceia ce trebue şi intrece, in judecată şi eloquenţă,
pe toţi principii pe cari i cunosc eu.» El a fundat la Buda cea întăi
bibliotecă din regat, vestita Corvina. Se zice că cuprindea cincizeci
de mii de manuscripte, cifră enormă pe acea vreme. Plănuia să intemeieze in Buda o Universitate gigantică ; moartea Pa impedicat; dar
o Academie Corviniană, cu două facultăţi de teologie şi filosofie, a
trăit pănă la bătălia de la Mohaci. (L. Leger, Histoire de VW AutricheHongrie, 234).

VI

Preizeci şi 'şese de ani după moartea sa, Ungaria cădea sub jugul turcese in urma bătăliei nenorocite de la Mohaciii (1526).

$2.

Polonia.

Viac. XIV şi XV a fost epoca cea mai fericită din istoria Poloniei. Naţionalitatea se constituise şi deosebitele principate erau sub
acelaş suveran ; regi mari i asigurau superioritatea asupra statelor din
prejur ; Ordinul Teutonic era sub suzeranitatea ei ; Lituania şi Ru-.
sia apusană se unesc cu ea; Cehii şi Maghiarii aleg rege pe domnitorul ei; iar fruntaria ei se intinde de la Baltica pănă la marea Neagră şi cât va timp ea dominează in Europa resăriteană. În acelaş timp
era și equilibru intre. prerogativele regale şi drepturile nobilimei.
Casimir cel Mare (1333—13'70) era prea slab pentru a lupta în
contra Ordinului Teutonic. El şi indreaptă privirile spre resărit; de
acolo are să capete el soldaţii .de cari avea nevoie. La finele viac.
XIII principele Galiției, cu reşedinţa la Haliciu pe Nistru, putea purta,
"cu mândrie titlul de < stăpân al- tuturor Rusiilor.» Casimir isbuti a
fi recunoscut ca domnitor al Rusiei Roşie. Trăind multă vreme la
curtea cumnatului său Carol Robert, Casimir prinsese gust pentru civilisaţia, occidentală; dar respectă drepturile tutulor claselor. Cu tim-

pul, se formaseră in Polonia niște adevărate caste. Nobilii capataseră
drepturi ereditare, juridieţiune asupra colonilor şi dreptul de a ocupa
locurile pustii. După restabilirea, unităţii, ei capătă şi mai mari drepturi, Numai ei au dreptul de a purta arme; ţara este a lor şi ei se
consideră ca apărătorii drepturilor claselor de jos în
î contra coronei.
Clerul avea, de asemine, domenii intinse.
Casimir nu contestă drepturile nobilimei; dar luă măsuri pentru a introduce

o administraţie

regulată.

El infiinţă miniştri la curte,

starosti prin provinţii, burgravi prin oraşe ; intoemi tribunale provinţiale care atărnau de curtea supremă din Cracovia; obligă pe pro- .
prietari la serviciul militar şi făcu un Codice de legi (1368). Drepturile aristocrației, mărginite dar respectate, au favorisat desvoltarea
energiei nobililor ; dar şi ţeranii au fost protegiaţişi ordinea publică
asigurată. Domeniile regale şi sporiră veniturile şi agricultura se în-

bunătăţi; se lucrară o mulţime de pământuri pustii şi mii de coloni

se imprăştiară in Rusia Roşie. Polonia fiind stăpână pe căile comerțiale care legau Asia cu Europa și "Baltica cu marea Neagră, cetăţile
sale : Cracovia, Posen, Liov, Sandomir, Lublin, ajunseră centre pen-
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tru comerţul internaţional. Evreii fură protegiaţi şi se intemeiară mai
„multe oraşe nouă ; se infiinţară o mulţime de scoale şi, in 1364, Universitatea din Cracovia*), Dar literatura a remas tot latină.
Urmaşul său Ludevie, rege şi in Ungaria, se ţinu mai mult cu
ajutorul nobilimei care ajunse o oligarchie. El lăsă noul său regat
in prada cătorva familii, Fiica sa Edviga, luă in căsătorie pe Jagello,
marele duce de Lituania. Prin această căsătorie Lituania se uni cu
Polonia (1386).
Marii duci de Lituania și intinseseră autoritatea lor asupra unei
mari părţi din Rusia de vest şi sud; chiarşi Rusia Mică și Rusia
Albă, care nu iubiau pe Moscoviţi şi erau gata ă primi o dinastie care
le putea apara serios. Pe la 1400 autoritatea ducilor de Lituania se
intindea pănă la Smolensk și Kiev atârna de ei. Ambiţiunea lor era
a sfarma jugul tatar şi a apara ţermurile mărei Negre in contra năvălirilor asiatice dar in acelaş timp, ei voiau să sdrobească Ordinul
Teutonic și să-și deschidă un drum cătră Apus. Plan măreţ; dar pentru realisarea lui trebuia o rasă mai oţelită in lupte de cât triburile
lituane şi nişte prineipi cu o autoritate mai solidă de cât a lor. Prin
viac. XV se părea posibilă o fusiune a diferitelor elemente ; această
fusiune a fost: impedicată prin catolicirea Jagellonilor.
Prin. convertirea Lituanilor la catolicism,**) Ordinul Teutonic nu

*) Casimir cel Mare a fundat, in 1364, Universitatea din Cracovia după modelul celei din Paris. Mare legislator, la dieta din Vislica el promulgă in limba latină un statut celebru care intrunia şi impăca legile din Polonia mare şi mică. Părinte al poporului seu, ehronicarii spun că, când ţeranii veniau să se plângă de nedreptăţile
stăpânilor lor, el avea obiceiul de a-i intreba dacă nu aveau şi ei pietre
ori ciomege. Ei ordonă ea bunurile ţeranilor cari muriau fără copii
să remână nu seniorului ci rudelor mai de aproape; că va fi permis
ţeranului a se retrage ori unde i va plăcea în casul când sar simţi
ne dreptăţit, şi că un senior nu va putea da un ţeran drept cauţiune.
(Mickiewiez, Flistoire populaire de la Pologne, 34).
.
*%) Lituanii fură atunci (1386) convertiți intr'un chip sumar, cum
fuseseră Ruşii pe vremea lui Vladimir. Brau impărţiţi in grupe şi un
preut i stropia cu aghiasmă pronunţind un nume din calendarul latin: unei turme intregi i se da numele Petru, alteia Paul sau Ivan.
Jagellon sârobi idolii, stinse focul divin care ardea in castelul Vilna,
ucise şerpii sacri şi taiă pădurile unde se prorocea. Poporul conservă
multă vreme cultul zeilor săi; mulţi Lituani s'au prezentat de mai
multe ori la botez, ca să capete de mai multe ori tunica albă de ne-

ofit, (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 152).
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mai avea nici o rațiune de a esista. Nu mai era nevoie de cruciată
contra Lituanilor și afară de aceste, disciplina slăbise şi moravurile
erau

corupte.

Vitoot, care era

nepot

al lui Vladislav Jagello,

rege în

Polonia şi în Ungaria, plecă cu o armată puternică în contra Cavalerilor. Sub stiagurile lui se inaintau Lituanii, Polonii şi o ceată de
Cechi.

Era

lupta Slavonismului în contra, Germanismului.

La Tannen-

berg (1410) se dădu o luptă teribilă. Teutonii fură sdrobiţi. Marele
Magistru cu cei mai insemnaţi dignitari şi 8000 de Cavaleri remaseră,
pe câmpul de 'luptă. Ordinul şi pierdu prestigiul moral şi increderea
de pănă atunci. Germanisarea înse nu a fost impedicată, pentru că tocmai atunci Imparatul Sigismund dădea Prusia lui Frederic de Hohenzollern.

Pe când nepotul său rîdica Lituania la atâta înălţime, Vladislâv
Jagello nw'şi putea mănţinea autoritatea faţă cu nobilimea, care] ehiemase la tron. Sub Viadislav a fost ocasia, perdută pentru de apururea, de a se face o unire între toţi Slavii, Cechii Hussiţi erau gata
a s> uni cu Biserica orientală ; cea mai mare parte din Lituanii erau ortodocși; Ruşii de asemine. Pentru-a realisa un singur Imperiu
Slavon, trebuiau mai intăi bătuţi Tatari şi apoi ca Polonii catolici să
consimtă la unirea cu Biserica ortodoesă, Espediţia în contra Tatarilor nu a avut însă nici un resultat şi nobilimea polonă sa opus la
ori ce intreprindere serioasă în contra Germanilor şi a Catolicismului. Ea era recunoscătoare Bisericei, pentru că o aparase contra Lmparatului şi contra cavalerilor Teutoni, şi pentru că prin Biserică se
introdusese în Polonia cultura apusană. Polonia remase dar credincioasă Bisericei catolice. Renaşterea începu a se introduce ; Universitatea din Cracovia ajunge un centru mare intelectual ; aice se
va
forma Kopernick ; atunci serie Dlugoş vestita sa Cronică a Poloniei
(1415 —1480) ; dar Polonia 'şi vită necontenit origina sa slavonă
Și,
pe fie ce zi, creşte şi mai mult ura dintre Slavii ortodocşi şi
cei
catolici.
Sub Casimir IV, Ordinul Teutonic e din nou învins Şi pacea eternă de la Torn (1466) lasă Poloniei Prusia. Occidentală
cu Marienburg şi Danţig; iar Marele Magistru remâne stăpăn
numai peste Prusia Orientală cu Kănigsborg. Din nefericire, Polonia
nu a ştiut aşi
asigura stăpânirea definiti vă peste ţerile cucerite. Nu sa
făcut nici o
incereare de fusiune. Casimir IV a luat oare
care măsuri pentru intărirea autorităţii regale. Aceasta nu plăcea nobilimei.
Ea luă armele

şi căpătă drepturi

foarte mari şi libertate individuală.

Regele ar fi
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putut avea oare care autoritate numai dacă ar fi fost inzestrat cu
calităţi superioare*). Din nenorocire, mai toţi urmaşii lui Casimir IV
au fost indiferenți, medioeri sau slabi. -De aceia, puterea se concentră
în mânile câtorva familii turbulente şi nevoeşe, buni patrioţi, dar incapabili de un devotament statornic şi durabil, şliahta. Cetățile au
sclăfost cu totul înlăturate de la afacerile publice şi ţeranii reduşi în
a
strălueire
toată
Cu
anarchie.
despotism
vie. Polonia căzuse întrun
conîn
ă
europeian
sa, Polonia nu era în stare a apara civilisaţiunea
|
tra năvălirilor asiatice.
$3.

Rusia.

După invasia mongolă mai nu mai remăsese nimic din Rusia
primitivă. Purtătorii de Sabie erau stăpâni pe provinţiile de la Balapus
tica şi le impoporau cu colonişti străini, iar Rutenii şi Ruşii de
base. puneau sub protecţiunea Lituaniei. Scapase numai o parte din
Mosşi
Tver
,
Susdalia
Riazan,
senul Volgăi. Aice erau principatele de
a
cova. Republicele Pskov şi Novgorod începuseră a decădea. Susdali
încu cetăţile Susdal, Nijni-Novgorod şi Vladimir era suzerană peste
treaga Rusie. Moscovia se înăduşia între puternicii săi vecini.**) Cu
*) Din discursul lui Ritvianscki, staroste de Sandomir cătră re“gele Casimir, in dieta de la 1459. « Cerem protecţie bine voitoare şi
blândă pentru cei cari imploră dreptate; apărarea ţerei. Lasă la o
parte lenevirea şi fii mai cu inimă; arată că eşti barbat; nu uita că
în Polonia trebuie să fii un bun părinte şi nu un părinte denaturat.
Dacă vom dobândi toate aceste, poţi să fii sigur de credința noastră;
ne vom grăbi aţi asculta ordinele ; vom saorifica averile noastre pentru voi şi pentru 'stat, şi vom veghia pentru fericirea voastră ; in casul contrar, fii sigur că nu vom da nimic din averile noastre, și că
vom refusa a merge fără leafă la resboiu. (Lelevel, Histoire de Pologne, IL. 104).
**) Moscovia forma în timpul marilor-principi, un stat care nici
macar nu era compact. Spre apus, ea era departe de Duna şi de Ni;
- stru. Era ţinută departe de marea. Marea Albă era novgorodiană
şi
tatară
Neagră,
Marea
;
polonesă
marea Baltică suedeză, germană,
cu
turcă ; marea Caspică, tatară şi persană. Moscovia era dar un stat
totul

de useat,

cu totul

rural,

foarte

limitat la orizon.

Şi asupra

a-

cestui stat tot apasa jugul tatar, căci era tot provinţie a imperiului
cea
mongol; tot datoria supunere şi tribut chanului de la EHorda cât
de
asiatic
mult
mai
stat
un
era
ea
'sa,
Mare. Cu toată religiunea
invaeuropean. Privia mai mult spre Asia, de unde'i veniseră atâtea musău
suzeranul
Sarai,
la
de
chanul
siuni, şi pe pragul căreia şedea
sulman, (Lavisse et Rambaud, Ilistoire Gentrale, IV, 649).

-

X.

|

E

toate aceste al ei era viitorul. Dinastia sa avea calităţi superioare şi
era susținută de cătră chanii de la Horda de Aur. Aice Adunările
populare nu erau așa de îndrăzneţe şi nobilimea era mai supusă.
« După cum e un soare pe cer, aşa trebuie să fie şi numai un domnitor pe pământ»: aceasta, e credinţa care domnește în Moscovia.
Chanii complectează educaţia despotică primită de cătră Ruși de la
Byzanţ. Ei aveau mare încredere în stăpânii Moscovei, pentru că erau slabi. In curând Moscovia ajunge Rusia Mare, capitala Marilor
Principi. Cetatea se impodobi cu biserici strălucite şi se intemeiază
în ţară o mulţime de mănăstiri, simburile a o mulţime de colonii
însemnate. Călugării pun mâna pe basenul Volgăi şi pe ţermurile
mărei

Albe. Mănăstirea

Troiţa de lângă Moscova ajunge una din cele mai

bogate şi mai celebre mănăstiri din Rusia.
< Marii Principi au lucrat mai mult prin intrigă, corupţie, cumpărarea, conștiinţilor, injosire faţă cu Chanii, perfidie faţă cu
egalii,
ucidere şi spionagiu. Ei au fost publicanii și poliţaii Chanilor;
dar au
creat şi au făcut să erească germinele unei Rusii nouă.
De acum înainte avem un centru în jurul căruia are să se adune
acea istorie
a Rusiei atât de răşchirată până atunei ».
i
,
Succesele principilor Moscoviţi au atras la curtea lor
pe oamenii
cei mai hotăriţi şi pe ambiţioşii din toate Rusiile. Despărţiţi
de acum
înainte de patria, lor primitivă, aceştia nu mai au
altă nădejdede cât
în triumful capului pe care şi Pau ales. Când
suveranii sunt incapabili, Capul clerului veghiază, Consiliul Boerilor
e neadormit. Astfel

un copil de 10 ani, Dimitrie Ivanovici, capătă
titlul de Mare Prin-

cipe. Mare triumf pentru Moscovia ; pentru
că este, în realitate, ridieată mai pre sus de cele alte principate.
Dimitrie fu un principe
resboinic şi cu un caracter cavaleresc, EI
arătă că sufletul rus fusese
numai comprimat dar. nu depravat prin
teroarea tatară şi că vechiul
caracter slavon aştepta numai o ocasie
pentru a începe un răsboiu.
Principii vecini, în luptele cu el, face
apel la Lituania şi la Horda.
Atunci Marele Principe ajunge apărătorul
ortodoesiei şi al independenţei naţionale. Chanul Marhai
strînse o armată puternică, Jagello
se uni cu el, cei din Riazan se
declară aliaţii lui. Părăsită de
Rusia
apusană şi meridională, Rusia Nouă
nu'şi pierdu nădejdea. In 8 Sept,
1380 la Kulikovo, pe Don, se dădu
o bătălie crâncenă, « Lancele se
sfarmau ca spicele, sâgeţile curgeau
ca ploaia, pulberea întuneca soaxele, săbiile scânteiau ca fulgerile,
oamenii cădeau ca iarba sub coasă
şi sângele curgea pâraie ca apa».
Cincisprezece principi remaseră
pe
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câmpul de luptă ; dar 'Tatarii fură sdrobiţi. Dimitrie fu numit Donsko,
Invingătorul de la Don. Bătălia de la Kulikovo a remas celebră în analele Ruşilor. Ea li arătă că puteau învinge pe cei neinvincibili- Ăceastă victorie auunţa eliberarea lor definitivă. În curând înse, un general a lui TPamerlau întră în Rusia și sdrobi pe Ruși. Moscova cuprinsă prin tradare fu arsă, Dar bătălia de la Kulikovo deşteptase simţimântul naţional, ea dovedise poporului că Marii Principii de Moscova
pregătiau liberarea |Rusiei întregi şi strângea şi mai mult legătura,
-dintre suveran şi poporul ortodoes în contra renegaţilor din Tver și
Riazan.
Sub slabii lui urmași, politica moscovită se continuă. Rusia se
dcelară în contra Unirei cu Biserica catolică, făcută la conciliul de
la Florenţa, aşa că în momentul când va dispărea Împăratul ortodoes din Constantinopol, ea va lua în mâna sa direcţia lumei drept
credincioase, iar în contra micelor chanate eșite din desfacerea Hordei,
Rusia lasa să se formeze de a lungul fruutariilor sale acele roiuri de
soldaţi pionieri care formară cele întăi confederaţiuni de Cazaci, avantgarda turbulentă a autocrației moscovite.
In Moscova nu găsim instituţiuni libere, cum erau în Rusia din
Chiev. Puterea e concentrată numai în mâna Principelui. Teritoriile
îndepartate sunt guvernate de cătră oamenii lui, agenţii săi personali
şi supuşi. Interesele nobilimei sunt strâns legate cu ale Principelui,
Nobilii formează armata sa și nici odată nu li trece prin minte să
se revolte.
_
Sunt unele. cetăţi cu monumente frumoase ; dar starea locuitorilor
e miserabilă; moravurile sunt brutale şi grosolane, femeile închise în
harem şi ignoranţa e adâncă. Mai că nu mai esistă literatură, dar noroe că este

Ş 4.
Grecii

luaseră

Acest

de

Imperiul

Besărit.
t

Constantinopolul din mânile Latinilor (1261);

în locul unui Imperiu latin slab
slab.

|

o bogată poesie populară..

Imperiu se alcătuia

dar

au întemeiat unul grecesc tot așa de
din patru

grupe:

1) grupul din Asia;

insule;
2) cuceriri în Europa, 'Pracia și o parte din Tesalia ; 3) câteva

4) parte

din

Pelopones,

Despotatul

din Epir

şi principatul

Valahia

principatul
Mare tot mai subsistă, de aseminea şi ducatul de Atena,
posesiuni
multe
mai
aveau
de Achaia, ducatul de Archipel. Venețienii
Pera, în
şi
Galata
im ivsule, în marea şi Cipru. Genovezii stăpâneau
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Constantinopole şi erâu stăpâni şi pe porturile din Crimeia, Kafa ete,
şi pe coastele Asiei Mici. In Asia Mică se mai mănţine imperiul de
Trapezunda. In fine, tot aice, era puternic sultanatul ture din Iconium. Aceste state deosebite alcătuiau sau mai bine zis complectau
anarhia. A narchie în Epir unde energicii Albanezi (Skipetari) nu vor
să plece capul sub jugul nimănui ; anarchie în Helada Centrală şi în
Morea unde Catalanii, Venețienii, Genovezii, Ospitalierii, nu ascultau
de nime ; anarchie

sulmani şi creştini.

în Archipel,

care

era

zilnic infestat de piraţii mu-

|

.

Manuel Paleologul putuse lua Constantinopole de la Latini; dari
era peste putinţă a lua provinţiile din Asia din mânile Turcilor, Trapezunda din ale Comnenilor provinţiile din Europa de sub stăpânirea Româno-Bulgarilor, a dinastilor indigeni şi-a străinilor din Ilelada şi insule. Imperiul era numai o provinţie din vechiul Imperiu
de odinioară, un corp şubred şi dislocat cu un eap enorm, Constant:nopole. Chiar în acest Imperiu, demnitarii italieni erau tot aşa de puternici ca şi Împăratul. Au perdut provinţiile din care scoteau odinioară trupe minunate şi acum Împărații sunt la discreţia mercenarilor străini. Fiind că nu aveau cu ce'i plăti, aceştia se considerau ca
mercenari autonomi; Imperiul nu avea nici marină şi se apara cu
flote năimite.
|
Pe lângă nenorociri, pricinuite de prădăciunile mercenarilor cre-

ştini şi turci, trebuie să mai adăogim şi luptele civile.

Ioan Cantacuzen

barbat învaţat, inteligent, politie ghibaciu şi scriitor foarte distins,
dar ambițios la culme şi lipsit de ori ce moralitate, detronă
pe fiul
lui Andronic III şii luă locul. Atunci se încep lupte
în care amân:
două pârţile sunt susţinute de cătră Turci. Pentru a trage
în partea
sa pe Orchan, căpetenia 'Tureilor Otomani, Cantacuzeni
i dă pe fiica
sa în căsătorie. După mai multe lupte, nenorocite pentru
Imperiu, cei
doi duşmani se împacară ; dar se aratase 'Purcilor drumul
spre Europa. Aceştia nu'l vor uita,
i
Numai Europa catolică ar fi putut scapa Imperiul Grecese.
Dar
ea avea de ajuns de lucru în lăuntru şi Biserica catolică
cerea numai .
de cât să i se recunoască supremaţia. Şi apoi în Apus
nu mai era
spiritul de cruciadă, Se făcuseră, ce'i dreptul,
în viac. XIV mai multe
espedițiuni, dar mai toate din pricina înteresului
şi mulţi erau de ideie
că întăi ar trebui cucerit Imperiul Grecese.
Grecii însă aveau numai
de cât nevoe de ajutoare. Ioan Paleologul
se duse la Roma, unde ingenunchiă înaintea papei, călători în zadar
prin Franţia sudică şi se
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ce se
întoarse la Veneţia, unde creditorii“| puseră la opreală. După
întoarse în patrie, el plăti tribut Tureilor..
Imperiul se surpa. Nu mai era administraţie. In locul vechilor
; cei mari
strategi sunt despoți, aproape independenţi. Cei slabi sufăr
l trăia
Imperiu
lă.
fac tot ce voese. Finanţele erau într'o stare miserabi
ntele,
monume
de azi pe mâne. N'aveau nici macar cu ce să repare
intelectuală
Viaţa
locuri.
multe
mai
Biserica Sf. Sofie era crapată în
Umirei
asupra
ni
discuţiu
se concentra mai mult în controverse. Mari
şi
(1438)
Ferara
de la
_cu Biserica catolică. Cei întorși de la conciliul
Chiar
i de cele sfinte.
- Florenţa (1439) au fost primiţi ca nişte vînzător
să renunţe la indevoiau
nu
în faţa primejdiei din partea Tureilor,
ți, mai ales
însemna
pendenţa lor religioasă *). Sunt câţiva scriitori
Chalcocondia, Duca,
istorici, între care” G. Acropolitul, Ioan Cantacuzen,
Frantzes, ete. Ştiinţele încă au fost cultivate.
$ 5.

Serbia.

.

s'a putut ţinea mult în
Puternicul Imperiu Româno-Bulgar, nu
viac. XIII. Luptele neconte“starea de strălucire in care ajunsese in
cari aspirau la independenţă,
nite cu cruciferii, neinţelegerile cu Serbii
întindă stăpânirea lor peste ţeşi duşmănia Ungurilor cari voiau să'şi
acestui Imperiu tînăr, care
rile de a dreapta Dunărei, au adus slăbirea
grecesc. După căderea Imera răenit să inlocuiască putradul Imperiu
şi, nenorotire şi mai ma.
periului latin, au inceput lupte cu Bizantinii
Din această causă a căre, strălucita dinastie a Asanilor s'a stins.
în cel de pe
%) Imperiul bizantin, la finea viac. XIV, căzuse
; era numai
liac
fără
și
ncă
urmă grad de înjosire ; decadenţa era profu
numai
Bizanţ
din
l
Cesaru
și
umbră
o
numai
an nume; puterea sa era
abruși
ate
enerv
ţiuni
o fantomă deşartă, domnind peste nişte populaşte naţiunile, valoarea
părăse
urmă,
tisate. Virtutea care, cea de pe
compuneau numai din mermilitară, dispăruse cu totul. Armatele se
din străini. Mândri de
numai
cenari. Garda suveranului ra alcătuită
corupţiune ; dedaţi de
lor
ta
elegan
şi
luesul
de
civilisaţia lor rafinată,
; trăind cu amintiticei
totul la disputele zadarnice şi sterpe ale scolaspresent și învățături penpentru
le
rile trecutului, fără a scoate esemp
alte popoare ea barbari, amestru viitor, Grecii tractau pe toate cele ură. Detestau, mai cu samă,
aceiaşi
ţecându-le în acelaș dispreţ și în
căror ajutor '] împloraseră odinipe acei creştini din Occident, pe al
, al căror cura] neînfrânt îi uoară, pe cari'i tradaseră aşa de adesea Histoire de P Empire Otoman,

milia

126).

şi i spăimânta.

(De la Jonqvibre,

XIV
zut Imperiul Romăno-Bulgar, remâind numai câte-va principate curat
bulgărești, care au să fie uşor sdrobite de cătră Turei.
|
In acest timp se ridică puterea Serbilor cari se folosiau de anarchia ce domnia in Imperiul grecesc şi de slăbăciunea vecinilor de
la răsărit. Ei au imitat instituţiile din vechiele provinţii ale Imperiului. O nobilime puternică, cu drepturi foarte mari asupra colonilor şi
gerbilor, impărţia cu capul statului puterea legislativă şi administrativă. Biserica avea privilegii foarte mari şi era scutită de serviciul militar. Prin oraşe remăseseră oare care urme din vechiele așezăminte
municipale romane. Raguza era un mare centru comerţial ; cetăţile
din interior aveau, de asemine, drepturi mari. Populaţiunea de la ţară
se ocupa cu agricultura şi păstoria. Unia dintre ţerani erau oameni li.
beri cu mici proprietăţi, alţii erau coloni şi șerbi. Păstorii erau absolut independenţi.
Organisarea politică era imprumutată de la Bizantini. Regele era
a tot puternic; dar atârna de nobili; pentru că nu era armată permanentă. Nobilii veneau la resboaie cu oamenii lor şi se revoltau adesea. Aceşti jupani, cnezi şi voievozi, pricinuiau multe greutăţi locuitorilor. .

Țara era foarte inapoiată. Mai nu esista nici un monument.

Clă-

dirile erau, în genere, de lemn. Câte-va inceputuri de literatură, nişte
chronice cu desevârşire seci şi aproape fără nici o valoare şi câteva
scrieri religioase, mai mult traduceri : aceasta era toată cultura, lor,
Serbia ajunse puternică sub Urog cel Mare (1242—1276). El era
inrudit cu regele Ungariei şi cu Împăratul Româno Bulgarilor şi avea
soţie pe o rudă a regelui din familia de Anjou. EL a ridicat mult
puterea Serbiei a lucrat pentru prosperitatea ei materială. Sub fii
săi
armatele serbe ajunseră pănă la Archipel. Albania, de nord
fu supusă

precum şi o parte din Macedonia.

Pe când Imperiul Româno-Bulgar mergea cu paşi repezi spre
de.
cadență, pe tronul Serbiei ajungea Stefan Duşan (1331—1355).
El a
meritat numele de Cel Mare, pentru că a Incrat pentru intemeierea
unui Imperiu de Resărit, capabil de a se opune Turcilor.
Era vorba
a scoate peninsula Balcanică de sub stăpânirea
Grecilor degeneraţi
şi a o supune Slavilor, mai tin eri şi mai energiei
şi se părea că va
isbuti. Pe când Grecii, nu se mai puteau susținea
de cât numai cu
jutorul 'Turcilor, Bulgarii se impacau cu
Serbii, formau un singur popor şiun om de geniu era in fruntea lor.
In curs de zece ani, Stefan
Duşan puse mâna mai pe toate provin
ţii le apusene ale Imperiului şi
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in 1345 Imperiul Serbese ajungea pănă la gura fluviului Marița. Stefan luă atunci titlul de < Țar al Serbiei și al Romaniei » şi se in„coronă cu corona imperială in ziua de Paşti a anului următor, in Uscup,
Noul Imparat se puse pe organisat Imperiul; el se încunjură
cu o curte strălucită şi cu o mulţime de funeţionari şi peste trei ani
publică legile cunoscute sub numele de Codicele lui Duşan, cel mai
frumos titlu de glorie al său. Acest Codice proclamă că legea e mai
presus de cât toţi, întăreşte autoritatea nobililor și a Bisericei: dar
protege pe ţerani şiiea măsuri pentru apărarea agriculturei, comerciului şi industriei. El împărţi ţara in mai multe voievodate. Aceasta
era o măsură greşită; dar nu putea prevedea relele urmări ale acestei
împărțiri
Stefan Duşan intră în alianţă cu Veneţia. Această putere i-ar
fi dat flota de care avea nevoie pentru cuprinderea Constantinopolei
dar tocmai atunci Turcii se instalau in Galipoli. El muri fără de veste
în 1355.
Fiul seu Uroş, era numai de 19 ani. Trebuia o mână energică
pentru a fusiona deosebitele elemente din care se alcătuia Imperiul.
Voievozii luerau după capul lor; pe tron era un copil şi Turcii erau
în Europa.

După

moartea

sa, Lazar

Brancovici încearcă

'Purecilor; dar forţele creștinilor de a dreapta Dunărei
în marea bătălie de la Kossovo (1389).
$.

6.

Turcii

a se opune

sunt sdrobite

Otomani.

La, inceputul viac. XIV din sfârmăturile imperiului Seldjugid
se formară mai multe sultanate şi chanate, numite după numele celor
care le au inființat. Cel mai insemnata fost al Tureilor Osmanlii. A-

ceştia plecaseră din Khorasan sub conducerea lui Suleiman-Șah. Sub

Erthogrul, fiul acestuia, ei s'au înaintat pănă in Asia Mică, unde au
capatat de la un sultan seldjugid pămînturipe lîngă muntele Olymp
şi Sangariu. Sub Olhman sau Osman, de la care şi trag numele, 'Turcii au îmbrăţişat Islamismul. Această convertire a avut mare influinţă asupra soartei lor viitoare. Pănă atunci ei fuseseră o amestecătură de 'Turcomani şi poate şi Mongoli. Noua religie a; făcut din ei
o naţiune. Ei. au absorbit pe Seldjueizi şi-şi au mărit numărul prin
o mulţime de creștini cari au fost convertiți cu sila. Mulţemită lor,
in lume
Islamismul aproape decăzut a capatat o viaţă novă. Se arata
acelaș timp
un popor nou, plin de viaţă şi de energie, fanatic şi, în
2
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cu o organisare de stat puternică și cu o diseiplină admirabilă în ar-

|

|

matele sale.

|

Otman incepu lupta in contra dinastilor greci din Asia Mică,
şi la moartea sultanului seldjucid se proclamă independent (1307). In
curînd el avu o marină puternică şi autoritatea lui se intindea pănă
in Morea. Fiul său Orkhan bătu pe Mongoli, chiemaţi in ajutor de
cătră Bizantinii, şi asedia Brussa. Andronie Paleologul dădu ordine
ca cetatea, să se supună şi astfel căzu fără nici o luptă cea mai puterpică cetate din Aşia Mică. Ea deveni reşedinţa -sultanilor turei
(1326). Orkhan organisă armata ; intoemi trupe regulate: Ieniceri *)
şi Spahii; pe urmă cuprinse Nicomedia, Niceia şi toate porturile de
pe marea Neagră şi Propontida ; pe când fiul său Soliman cuprindea
Galipoli (1356) și prada intreaga Tracie. Împăratul loan Paleologul
rugase pe Turcisă i vină in ajutor in contra lui Stefan Duşan. El
_ muri in 18360. Adevăratul intemeitor al Imperiului Otoman, Orkhan
a fost in acelaș timp şi organisatorul lui. Brussa ajunse cetatea sfîntă
prin fundaţiunile pioase intemeiate de dinsul şi prin oamenii insemDaţi cari petreceau aice. **)

*) Jenicerii. Inrolaţi din copilărie, hrăniţi eu Coranul, intăriţi
in fanatismul lor prin predicările dervișilor cari î urmau de a pururea, ei socotiau miliția in care i inrolase intîmplarea ca familia lor,
patria lor, onoarea lor. Ei aveau totul de la sultanul care i nutria,
şi simbolul lor era cazanul in care-și pregătiau puţina lor hrană. Sobrietătea era la inceput una din virtuțile cu care se hrănia curajul
şi credința lor; prin ea, ei şi intreţineau corpul lor in deplină sănatate şi energia lor in eserciţiu. Ş'apoi o binefacere a religiunei lor
de a'i ţinea tot d'auna prin esaltare mai presus de condiţiunile vulgare ale vieţei; şi pentru astfel de oameni, cari vedeau paradisul intredeschizind gloria şi deliţiile sale pe de asupra câmpului de bataie,
pericolul era o atracţie; duşmanul i atrăgea chiar prin greutatea ce
opunea triumfului lor. Cu ei era să se ofere incă odată mai multin
lume priveliştea a ce poate combinarea infricoşată a fanatismului, isvor
de bravură, şi a disciplinei care ?i inzeceşte efectele sau i susţine slăbiciunile momentane. (Crozals, Histoire de la Civilisation, IL, 231).
„__*%%) Memoria lui Orkhan a rămas venerată la Otomani; ei admiră pururea virtuțile lui, curajul său neinvins şi celebrează pe geniul vast şi intreprinzător care a pus basele solide a imperiului lor.
Auster,

simplu

ca cei întăi

discipuli ai profetului,

el nu lăsă la moar-

te nici aur nici. pietre scumpe: comorile lui serviseră în tot d'auna
a resplăti valoarea şi serviciile soţilor săi. Toată bogăţia lui
consta
în un caftan brodat, un turban, câteva bucăţi de muselin roş,
o lingură și o solniţă, cai de preţ şi mai multe turme de
oi. (D
quitre, Histoire de Empire Ottoman, 118).
„bela do
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După moartea lui Orkhan sa suit pe tron fiul său Amurat |
(1360-1389). «Era de 41 ani, brav, cu o voce puternică care se auzia
departe pe câmpul de luptă, eloquent, sever când era vorbă de disciplină dar drept pentru supușii săi, generos pentru soldaţi. El a
zidit o mulţime de moscheie, ospiţiuri şi şeoale. Nu ştiia nici a ceti
nici a serie. Avea o adevărată pasiune pentru resboiul sfint ; era un
adevărat cavaler al Islamismului. Moştenise de la părintele săuo
mulţime de generali iscusiţi şi bravi; dar era cel mai brav şi cel mai
ghibaciu dintre toţi, şi tot odată şi cel mai pios.»
După ce a purtat mai multe resboae in Asia Mică, Amurat veni
in Europa. El cuprinse Adrianopole (1360), unde 'și aşeză capitala,
şi mai multe cetăţi din Tracia. Creştinii sunt spăimîntaţi de repezile
cuceriri ale 'Turcilor şi de armatele lor neinvinse. În faţa primejdiei
se uită. toate neinţelegerile dintre ei şi o armată de peste şese-zeei
de mii de oameni tree munţii Baleaai. Creștinii fură sdrobiţi lângă
Marița. Crăişorul Marko al Serbilor se supuse. In anii următori s'a
cuprins cetatea Niș. Despotul Serbiei, Ţarul Bulgariei, se supun şi
plătesc tribut. Dar cu Turcii nu putea fi vorba numai de tribut. Vasă inece totul. Creștinii nu puteau fi
lurile Islamismului amenințau

supuşi inainte de a face” ultima

incereare. In 1389, la Kossovo s'a

au fost sdrobiţi ; cu toate că sultanul
dat o crâncenă luptă. Creştinii
Amurat a fost ucis de cătră Miloş Kobilovici. Imperiul Otoman se
intinse pănă la Dunăre. *)
Uciderea lui Amurat nu afolosit creştinilor întru nimică, pentru că lui i urmă fiul său Baiazet Ilderim (Fulgerul). El era un om
învăţat; dar crud, mîndru pănă la nebunie şi dedat viţiilor. După
ce supuse Asia Mică, şi sili pe Impăratul, Serbia şi Muntenia ai
plăti un iribut, Baiazet făcu pregătiri a cuprinde Constantinopole.
Dar

nu avu

timp;

pentru

că Europa,

trezită din amorţire prin

suc-

=) Bătălia sângeroasă şi furioasă, acţiunea eroică a lui Miloş,
moartea lui Amurat şi a lui Lazăr, faptul că acesta isbutise a grupa
toate forţele de la Balcani în contra 'Purcilor, toate aceste au isbit
imaginaţia popoarelor, aşa că înfrîngerea Serbilor s'a prefăcut cu timpu! în o vietorie morală şi a avut mari consecinţi. Poeţii improvi
satori

luară

această

inspira imaginaţia

morabilă.

Poiemele

temă

eroică,

o înfrumuscţară

şi patriotismul,
astfel create au

cu tot

divinisară aşa zicând

celi putea

acea zi me-

fost cântate de cătră toţi Serbii:

ele nutriau şi susţinură patriotismul lor în lunga servitute ce a urmat.
(Lavisse et Rumbaud, Histoire Gentrale, III, 917).
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cesele înfricoşate ale Turcilor, se punea în mișcare. Se formă o adevărată espediţie Cruciată, în care intrau o mulţime de nobili fruntași
sub comanda lui Jean Sans Peur, fiul ducelui de Burgundia. Din Germania o mulțime de principi luară armele şi de pretutindenea veniau
ajutoare. Întreg Apusul, uitând pentru un moment ori ce neînţelegeri, făcea o ultimă sforţare ca să scape Ungaria de miserie şi Constantinopole de ruină.
În 12 Sept. 1396 armatele creştine sunt în faţa cetăţii Nicopoli.
Baiazet lăsase asediul Constantinopolei şi se înaintase în potriva lor.
Pentru întaia dată armatele Apusului se găsesc faţă cu teribilii 'Purei.
Frau aproape egali la număr şi însufieţiţi de o egală ardoare. Dar
bătălia s'a pierdut din causa Francesilor. In loc să asculte de sfaturile lui Sigismund al Ungariei care era de părere ca să se dea conducerea luptei lui Mircea domnul Munteniei, care cunoştea chipul de
a se bate al 'Turcilor, cavalerii francesi reclamă pentru ei onoarea
de

a începe

lupta.

Cu

avîntul

neresistibil

care

a

caracterisat

în

tot

d'auna pe Francesi, ei se aruncă asupra 'Tureilor şi cad în cursa ce
li întinsese Baiazet. Acesta pusese în fruntea armatei sale călărimea
neregulată, care fugia dinaintea creștinilor. Francesii înaintează pănă
în mijlocul armatei otomane şi se găsesc încunjurați de toate părțile de oştirea regulată, ieniceri şi spahii. Francesii 'şi vind
scump
viaţa. Peste 40000 de Turci remân pe câmpul de luptă.
Da. bătălia
era pierdută; pentru că mulţi din creștini se grăbiseră a
părăsi lupta,
prevăzând cele ce au să se întimple. Baiazet ucise mai
pe toţi prinşii
în resboiu, iertând numai pre acei de la cari putea
spera rescumpărare bună. Bosnia, Bulgaria, Muntenia, se supuseră.
Hordele turce
trecură Dunărea şi prădară cumplit totul pănă
în Styria. Constantinopole scăpă; dar "Tesalia şi statele din Grecia
au fost supuse. Pe
când Manuel IL călătoria zadarnie prin Europa
după ajutor, Constantinopole era strînsă greu. Noroc de Tatari.
|
Pe la sfirşitul viac. XIV fruntariile Imperiului
Otoman se intindeau de la Dunărea şi marea Adriatică pănă
la Eufrate. Aice dădu
peste un nou Imperiu Mongol, intemeiat de
cătră 'Pimur sau 'Tamerlan, care stăpânia toată Asia Centrală şi nordul
Industanulhi. Timur,
turcul curat din stepe se găsia faţă cu
Baiazet, turcul modificat, Timur intră in Imperiu, ucise pe un fiu
a lui Baiazet şi pedepsi cumplit pe cei cari "i cădeau in mână. Apoi
cuprinse mai multe cetăţi
din Syria, intre care Damascul. Bagdad fu
de asemene supus. În 1402

el se afla sub zidurile Angorei cu 300000
de soldaţi. Sultanul Tur-

o
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cilor incepu lupta numai cu 120000. Turcii fură bătuţi și Baiazet fu
făcut prisonier. A fost bine tractat dar a murit de scârbă.*) Peste
trei ani muri și Timur,
După Baiazet urmară mai multe lupte intre fiii sei. Aceasta a-:
duse câtva timp un ragaz creştinilor. Când aceste lupte au contenit
prin suirea pe tron a lui Amurat II, Europa ereştină a avut noroc
de Ioan Corvin de Huniade care a oprit câtva timp progresele armelor
turcești. Pe când el i opria pe loc cu toate succesele lor, viteazul George Castriotul Scanderberg, Domnul Albaniei, câştiga mai multe vie
torii asupra necredineioşilor.
După moartea lui Amurat II se sui pe tron Mahomet I[*:). Acesta se grăbi a reînoi toate tractatele cu vecinii săi; pentru ca să
se ocupe numai de Constantinopole. Imperiul grecesc cuprindea numai
4 cetăţi in afară de capitală ; dar Constantinopole era tot; cel mai frumos oraş din lumea creștină de-şi avea numai 180000 de locuitori,
şi era o cetate de prima ordine. Împărat era Constantin Dragases,
fiul lui loan VIII Paleologul. In Fevruar 1453 se începură pregătirile de asediu. Impăratul făcu o ultimă silinţă pentru
a interesa pe
Europa. El se uni cu Biserica romană. Această unire provocă mari
neînţelegeri lăuntrice. Populaţia fanatică nu se mai interesă de apărarea cetăţii. Ea zicea că mai degrabă preferă a vedea în Sf. Sofie

*) « Arborele norocului sultanului, zice un istoric grec, se rupea
de greutatea fructelor care se coceau pe fie ce zi la cântarea paserilor.» Retzas la Brusa, el se bucura de triumfurile sale şi se odihnia de oboselile sale in mijlocul voluptăţilor de tot felul. Numele lui
imprăştiia

pretutindenea

groaza;

el se lăudase că va da calului său

să mănânce ovăs in Roma, şi Italia tremura ; dar uraganul se îngrămădia şi trăsnetul nu era să întârzie a sdrobi pe mândrul monareh,
De odată sultanul aude că armata mongolă a năvălitin statele sale;
trupele au fost sdrobite, Sivas căzut în puterea invingătorului, a fost
inecat in sânge ; fiul său căzut in mijlocul luptei a fost decapitat. La
aceste noutăţi, leul se deşteaptă; intrunind toate forţele sale Baiazed
aleargă inaintea cuceritorului tatar şi o luptă cumplită se dă in câmpia de la Angora. Lupta incepută la şese dimineaţa se sfirşeşte numai cu venirea nopţii. Nici odată Baiazed n'a fost mai demn de numele său de Ilderim ; nici odată n'a desvoltat el o valoare aşa de
strălucită. Dar victoriase obosise. (De la Jonquidre Histoire de Vempire

Otoman,

140).

**) Mahomet II se deosebi prin infamia moravurilorsale. Era
mincinos, fără credinţă, violând tractatele şi eapitulaţiunile ; în ade-

văr crud, i plăceau chinurile

rafinate, aşa de pildă, tăia de viu cu
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turbanul lui Mahomet de cât tiara papei. Europa catolică trimise în
ajutor 50 de soldaţi, principii creștini pun condițiuni şi Serbii trimit
ajutor 'Pureilor. In April, 250000 de Turci încunjură cetatea. Împăratul avea 9000 de oameni, între cari 5000 de Greci, de și în cetate
erau de șepte ori mai mulţi în stare dea purta armele ; restul erau
străini. Incunjurarea cetăţii ţinu de la 6 Aprilie pănă la 29 Mai. In
tot timpul acesta Împăratul e în fruntea luptătorilor. *) La, asediul
general el căzu sub o mulţime de cadavre. Cetatea fu cuprinsă. Împeriul de Orient era sfârşit.
Mahomet învoi soldaţilor să prade cetatea ; darel decise ca ea
să fie, de acum

înainte, capitala Islamului (/slambul) şi nu doria per-

secuţie religioasă. Cetatea a fost prădată. O mulţime de statuie şi
opere de artă au fost nimicite şi multe biserici au fost transformate
în moscheie. Creştinii iertaţi căpătară voie a locui în afară de ziduri,
pe când musulmanii ocupaii înălțimile. La Far (Fanar) se creă o Byzantă, creştină, pe lîngă Sfambul (Islambul) în care locuiau numai mu-

sulmani. Mahomet aduse o mulţime de locuitori. El lăsă creştinilor

pe capii lor religioși, cari ajung capi politiei cu o putere aproape absolută asupra credincioşilor ; dar respunzători cu eapul pentru buna
ordine. El porunci a se. alege un nou patriareh, după formele obicinuite, şi lăsă liber eultul prin biserici. Mănăstirile, mai ales cele din
muntele Atos, fură lăsate cu condiţie ea să plătească o dare. În Galata tot mai remaseră Genovezii; dar nu mai erau așa de insolenţi
faţă cu capul statului, cum fuseseră pe timpul Impăraților.
După cuprinderea Constantinopolei, Mahomet II începu luptele
pentru lăţirea imperiului. EL atăcă Belgradul, unde fu bătut de cătră

ferăstrăul pe vinovat între două scânduri. Era un adevărat principe
ture prin bravura sa în luptă, prin activitatea sa neobosită, prin ambiţiunile sale fără margini, prin subtilitatea diplomaţiei sale, pria liberalitatea sa cătră soldaţi. Fra foarte instruit : vorbia turceşte, greceşte, slavoneşte, limba arabă și persană. Era, tare în geografie, istorie,
în toate știinţile militare de pe acea vreme. Se arătă măreț în construcţii de moscheie şi alte edificii pioase. (Lavisse et Rambaud, Iistoire Generale, Lil, 849).
*) Respunsul celui de pe urmă imparat bizantin la declaraţia de
vesboiu a lui Mohamet II. «Fiind că nici jurămintele, nici tractatele,
nici supunerea nu pot asigura pacea, urmează cu ostilitățile. Inerederea mea este în D-zeu; de-i va plăcea să moaie inima sa, mă voiu
bucura, de această fericită schimbare ; de va da Constantinopole în
mânile tale, mă voiii supune, fără murmur, voinţii sale; dar pe căt
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Ioane Corvin. In cincisprezece ani, el cuprinse Bosnia, Serbia şi Herţegovina,şi mai toată Morea, afară de câteva cetăţi.
Ia zadar Veneţia întoemi o ligă în contra 'Turcilor, în care întrase regele de Neapole, papa *), Uzun Hasan, cel mai puternie dintre principii tureomani şi Stefan cel Mare, domnul Moldovei. Uzua
Hasan este bătut şi Veneţia fu nevoită a încheia pace. Numai în
Moldavia Turcii fură bătuţi la Racova (1415) şi compania din anul
următor în contra lui Stefan a fost și mai nenorocită pentru Maho met,

Pe când armatele turceşti erau oprite pe loc numai în Moldova,

înaintea Belgradului şi la insula Rodos, puterea Genovezilor din Crimeia este sdrobită şi toată Ungaria meridională, Oroaţia, Slavonia, Ca-

rintia, Stiria și Carniola sunt pradate. Iar 'Tatarii din Crimeia sunt

nevoiţi a se pune sub protecţia Porții Olomane şi a plăti un tribut,
Acest; Chanat fusese întemeiat pe la începutul viae. XV de cătră Devlet-Gherei. Familia suverană era încunjurată de cinci familii,
marii vasali,

Mrzaci.

Chanul

era încunjurat de un

consiliu,

în care

"erau reprezentate familiile de frunte. Mirzacii aveau drepturi foarte
mari pe pământurile lor.
Mahomet II muri în 2 Maiu 1481. «Putea muri mulţemit. El
realisase visul tutulor bunilor musulmani. Constantinopole era eapitala Islamului; Imperiile greceşti din Byzanţ și 'Trapezunda erau nimicite ; Serbia şi Bosnia anexate; Albania și Epirul subjugate ; înfine,
Asia Mică era întrunită sub acelaş sceptru. Peninsula balcanică era
cucerită şi Crucea nu mai strălueia de cât asupra Belgradului, pe câteva insule şi cetăţi ocupate de cătră Veneţieni şi pe piscurile albite
de omăt ale Muntenegrului».

timp judecătorul principilor nu'şi va fi dat sentinţa sa, eu sunt dator să trăiesc şi să mor apărând poporul meu>. (De la Jonquitre,
a
Histoire de P Empire Oitoman, 197).
, zicea cu durere
inopole»
Constant
cuprindă
se
să
*) <Am lăsat
Piu II, «şi armele Barbarilor au ajuns pănă la Dunăre şi Sava. Pen:
tru cel mai mie preteest noi ne luptăm unii în contra altora şi lăsăm pe
Turci să domineze şi să guverneze ca stăpâni absoluţi. Creștinii ieau
armele unii contra altora şi și fac lupte crâncene; dar contra Turcilor, cari blastemă contra D-zeului nostru, cari distrug, pănă și numele creştin, nime nu se gândește a ridica mâna. Se zice că sunt
fapte îndeplinite, că numai e chip a le schimba, că de acum înainte
vom avea linişte; ca şi cum ar putea aştepta linişte de la un popor
care are sete de sângele nostru, și care, după ce a subjugat Grecia,
a pus deja sabia în inima Ungariei! Ca şi cum am putea să credem
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Turcii n'au căutat să-şi asimileze nimie din vechia cultură şi nu
au cercat să-și asimileze pe vechii locuitori; tocmai din contra, s'au
isolat de supuşi. Cu toate aceste armatele otomane erau pline de creştini, fie dintre cei convertiți cu sila la islamism, fie ca ausiliari; mare
parte dintre viziri şi generali erau creștiri de origină ; în cât, în mare
parte, progresele Imperiului otoman se datoresc vitejiei şi talentului
locuitorilor din ţerile cucerite *).
|
$. 7.

Imperiul

La sfirşitul viae. XIII

Mongol.

Imperiul mongol se desfăcea. Impăratul

de la Peking nu era în stare a opri pe representanţii săi din 'Turchestan,

Persia şi Kipciak

de a nu se declara

independenţi.

Incer-

cările Mongolilor asupra Japonului și a Indo-Chinei nu au adus nici
un resultat. Ei nu erau deprinși cu marea și căldurile mari din sudul

Asiei i prăpădiau. Dar prin stăpânirea Chinei, ei se puneau în relaţii cu lumea apusană pe marea. In acel timp se stingeau și urmele
de creştinism din Imperiul mongol. Nestorianismul a fost înlocuit prin
Islamism. Acest imperiu a fost văzut d Marco Polo.
Pe la începutul viac. XIV trei regate atîrnau de împăratul mongol: Djagatai (Siberia, Turchestanul, Transoxiana), Persia pănă
la
Oceanul Indian şi golful persic, Kipcial (Bulgaria Mare de lîngă
Volga,
Rusia, Stepele din Cuban, Caueasia). Dar unitatea tot se mănţinea.
Această unitatea a fost ruptă de cătră Timur.

că vom

avea linişte

țaţi la această

din partea unui duşman

speranță ! Mahomet

nu

va

ca Mahomet.!

depune

Renun-

armele de cât nu-

mai când va vedea triumful său asigurat. Fie-ca
re victorie a sa i serveşte ca treaptă pentru a ajunge la o: cucerire
tisfăcut de cât numai când va fi învins pe toţi nouă; el nu va fi saregii din Apus, va fi
pus la pământ Evanghelia, şi va, fi impus lumei
întregi legea și pe
falsul său profet». (. Jansenn, L Allemange
et la Reforme, L, 488).
___*) Poporul turcese s'a format cum se formau
altă dată ienicerii,
car! erau în aceasta imaginea, “Turciei,
recrutându-se printre populațiunile grece, slave, albanese, bulgare, cărora
violenţa li impunea apostasia. Dacă puterea otomană a călcat
în
picioa
re atâtea naţiuni,
acest resultat nu trebuie atribuit caract
erului violent şi grosier al
rase! turce, ci spiritului de fineţă şi de
ghibăcie ce caracterizază pe
popoarele grece şi slavone, voiniciei
Alban
severenței Bosniaeilor și Croaților, întrun ezilor şi Dalmaţilor, percuvînt, valoarei şi talentului locuitorilor din ţerile cucerite.
(De la J onquitre, Histoire de Pempive Ottoman, 191).
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Timur s'a născut în 1333. El era fiul unui emir de la sud de
Samareanda Se făcu de timpuriu cunoscut prin vitejia şi eavalerismul său, ajunse stăpân al Transoxianei şi fu confirmat de cătră sultan în această demnitate. Dar în curînd el fu nevoit a părăsi ţara
şi a trăi ca simplu căpitan de voinici în timp de trei ani. El se văzu
în curînd în fruntea unei armate puternice. In o luptă, a fost străpuns de o săgeată la un picior şi de atunci a fost numit 7'imur- Leni,
Timur cel Şchiop, Tamerlan.
In 1369 el liberă Transoxiana şi fu proclamat rege.
Timur dădu poporului său un nou Aşezămînt prin care Suveranul se declară respunzător numai înaintea lui D-zeu. EL e vicarul
lui D-zeu, susţinător al Bisericei. Recunoscător cătră Biserică, el i dă
o mulţime de pământuri. Guvernul “şi iea sarcina a pedepsi doetrinele false; oamenii guvernului au îndatorirea a esplica poporului
deosebitele puncte ale credinţii şi justiţia civilă se confundă cu cea
religioasă. El împărţi întreaga populaţie în douăsprezece clase; pământul fu lăsat pe mânile vechielor familii şi Turcii se bucurau de
mari avantagie. Tot în o posiţie fericită erau şi cei-cari trăiau la curtea
suveranului.
|
Pe când Mongolii erau suprimaţi în numele lui Mahomet, China
alungă dinagtia mongolă (1370) şi desfiinţă tot ce amintia vechea, dominaţiune. Creştinii nestorieni erau măcelăriți. Astfel că adevărații
Turci remâneau numai cu stepele Nordului.
După ce se îndreptă de mai multe ori spre mează noapte ŞI ajunse pănă la Irtiş, Timur şi propuse să cucerească Khorasanul, unde
se aflau vestitele cetăţi Merv «Regina Lumei> și «strălucitul> Herat,
ţară bogată prin agricultura sa, cu manufacturi de arme minunate şi
fabrice de covoare. In 1382 Khorasanulfu cuprins.
Prin cuceririle sale, Timur ajunsese pănă la imperiul Kipciak.
Neînţelegerile lăuntrice i. dădură ocasiunea a se amesteca. Chanul
Toktamiş, care pretindea corona supremă, fu bătut și fugi la Timur.
Acesta i dădu ajutor în contra Chanului de la Kipeiak şi de aceia

Dimitrie Donskoi a putut cîştiga marea bătălie de la Kulikovo, cea
mai aleasă parte din armata Tatarilor lupta în contra lui Timur. Dar
vând Toktamiş se sui pe tron, Rusia plăti scump victoria sa, Norocul Rusiei a fost că Toktamiş s'a ridicat contra binefăcătorului său. El
fu sdrobit şi muri în Siberia, unde fugise. Imperiul Kipciak se desfăcu.
În anii următori, Timur cuceri Iranul şi ajunse pănă la Bagdad.
In 1398 era de 65 de ani, dar tot tînăr şi viguros. EL întreprinse
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luă numele
cucerirea Indiei, care nu i opuse mare resistenţă. Atunci
de Gazi «Învingător pentru credinţă».
să fie locuţiIn anul următor, el se îndreptă spre Apus; voia
Syria. După cuitor alui D-zeu, Chalif. I trebuia dar să cucerească
rea lui Baiazet, el
prinderea acestei ţeri, sdrobirea 'Pureilor şi prinde
capitala sa Saîn
ce
întoar
nu mai avea ce căuta spre Apus. El se
cari erau
marcanda (1404). Aice primi o mulţime de ambasadori, între
şi de la regii Spaniei şi al Franţiei.
In anul următor el plecă spre răsărit ca să apere imperiul în
contra Chinezilor ; dar muri pe drum.
Cincizeci de ani după moartea lui, Imperiul său se desfâcu în
mai multe părţi.
Prin adoptarea islamismului "Turcii din Asia Centrală încep o
adine
viaţă nouă. Filosofia, literatura și arta islamului pătrund aşa de
neioşi.
necredi
nişte
de
ca
lor
fraţii
în sufletul lor, că ei se leapădă de
Ei adoptară noua religiune fără gândire, milităreşte, fără diseuţie. O
sută de ani, spiritul lor e prelucrat şi întocmit de cătră călugării şi
teologii din Bukhara fără nici o oposiţie. Această Renaştere din Asia

nu e, ca cea din Europa, un avînt înainte; ci o întoarcere spre știința

din timpul califatului ortodocs. Nu îndrăzneau să meargă dincolo de
acea ştiinţă, căci se pierdeau. Timur iubia lucsul, arţile şi traiul bun.
Ambasadorul spaniol trimis la curtea lui nu se mai satură a admira
strălucitele monumente Qin Samareanda şi măreţia de la curte. Pe
lîngă arte se îndeplinesc lucrări de folos public. Cultura matasei e favorisată

şi agricultura de asemine ; se sapă o mulţime de canale și se

încurajază industria, O mulţime de monumente măreţe se ridică sub
urmaşii săi. Musica se desvoltă foarte şi pictura de asemine, mai a-.
les miniatura. Erau o mulţime de scriitori însemnați și în fruntea lor
'Pimur. Opera sa Tenzukat (Institutele) e un model. Intre scriitori mai
merită un loc de onoare Ali-Sir, istoric, moralist, poet, adevăratul
creator al limbei djagatai clasică.
$. 8.

Românii.

Pe când popoarele din resăritul Europei se arătau neputincioase
faţă cu puterea Tureilor, fie din pricina slăbiciunei lor, cum erau Slavii din dreapta Dunării, fie că nu-şi înțelegeau chiemarea lor, cum erau
Ungurii şi Polonii, din munţii Carpaţi plecau roiuri de Români cari
puneau temelia a două state mici ea întindere teritorială, puţin în-
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moşsemnate în privinţa numărului populaţiunei, dar pline de vitejie,
religiuţenitoare a vechei energii romane şi apărătoare pline de foc a,
smul
Fanati
.
pei creştine. Aceste două state sunt Muntenia și Moldova
fanatismul
aprig al musulmanilor are să găsească în văile Dunărei
Martel a pus
creştin, şi precum, odinioară, vitejia Francilor lui Carol
lor sub
Români
vitejia
o margine avintului cuceririlor arabe, tot aşa
loc, penîn
Mircea cel Mare, Ion Corvin şi Stefan cel Mare, a oprit
cretru multă vreme, puterea Turcilor cari amenințau să cotropească
cacare
în
e,
Nicopol
la
știnătatea întreagă. După vestita bătălie de
tă puteafi
valeria apusană şi arătase incapacitatea sa, Europa civilisa
bărbăprada 'Tureilor Otomani. Noroc de Români cari au pus un piept
ca
pentru
ajuns
de
tesc în curs de o sută de ani. Acest timp a fost
peneze
puterea 'Turcilor să se mai tocească şi ca Europa să se organis
scăpată,
dar
fost
a
ătatea
Oreştin
ţă.
tru a li opune o serioasă resisten
nemărîn
Rusia,
cum
după
la Dunăre, de braţul viteaz al Românilor;
.
puterniatot
ginitele câmpii ale Europei resăritene, punea o barieră
e,
ciei tatare. Aceste două popoare merită, la începutul Istoriei Modern

titlul de « Apărători ai Oreştinătăţii ».

ţa RomâniDe prin viac. XII avem urme istorice despre esisten
de la resăritul Carlor, nu numai în Transilvania, dar şi în regiunea
ea,în ținupaţilor. S'a constatatcă erau aşezări numeroase în Vranc
ii româpopulaţ
tul Bacăului şi la Câmpul Lung în Bucovina. Aceste
vechiele
cu
raţi,
neşti trăiau în mijlocul Slavilor de cari erau încunju
şi cu căpeteniile lor.
obiceiuri juridice ale lor, cu religia lor ortodoxă
pintre populaţiile
loc
Pe fe care zi, numărul lor creştea; ei și făceau
u mai multe grupuri
slavone şi ajungeau pănă la Nipru, unde înfiinţa

În 'Pransilvania, Temişiana
deosebite ascultând de capii lor naţionali.
ască ; dar, de fapt, se buşi Maramureş, ei trăiau sub stăpânirea ungure

pe pământul pe
curau de o adevărată independenţă. Erau stăpâni
aţi de cătră Uncare se aflau aşezaţi şi capii lor, Knezii, erau nesupăr
aibă o populaţie ereguri; pentru că înteresul Ungariei cerea ca să
ilor despre resădincioasă şi în aceste regiuni atât de espuse navălir
dar încă favoririt. De aceia regii unguri nu numai că nu opresc,
vania, şi la
Transil
în
sază întomeiarea mai multor ducate româneşti
ungurești şi din serisudul și estul munţilor Carpaţi. Din documentele
multe ducate româsorile papilor din viac. XII ştim că esistau mai
Români mulţ la
erau
neşti în regiunea de la sud de Carpaţi şi că
puse sub suzeraresărit de aceşti munţi. Aceste urzeli de state erau
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nitatea ungurească și era şi natural, pentru că Ungaria era singurul
stat creştin puternic în resăritul Europei.
Lucrurile se schimbă în a doua jumătate a viac. XIII. Năvălirea
"Tatarilor desfiinţase, aproape, regatul unguresc. Românii şi Slavonii din
nu mai au teamă de Unguri, cari
Transilvania şi resăritul Carpaţilor
şi pierduseră

prestigiul

lor moral prin

neputinţa

ce arătaseră faţă cu

Tatarii. Pe de altă parte, după retragerea acestora, regii unguri şi papa
încep a lua măsuri energice pentru întărirea fruntariilor resăritene ale
regatului. Se aduc Cavaleri Teutoni şi Loaniţi, cărora li se concede
locuri întinse : se ieau măsuri pentru aducerea la catolicism a popula”
ţiilor ortodoese de pe aici şi ale Cumanilor păgâni; pe când în Ungaria se intemeia o feudalitate, după modelul ţerilor din Apus. Toate
aceste măsuri loviau în Români, cari erau în primejdie a-şi pierde proprietatea, a-şi pierde religiunea şi a-şi pierde şi naționalitatea, de o
dată cu căderea lor sub jugul atot puterniciei Magnaţilor unguri. Toate
: Intemeierea Principatelor Române.
aceste cause au contribuitla
La 1290 Radu Negra, duce al Fagaraşului, trece munţii cu oamenii săi şi pune temelia unui stat românesc care se va numi Țara
Muntenească, Valahia. Pogorîtor din vechea familie a Basarabilor, care
domnia pe timpul năvălirei 'Latarilor, Radu Negru este primit cu bucurie de ducii Românilor, cari se pogoriseră de mai înainte în Văile
Dunărei, şi un stat puternic se închiagă din întrunirea deosebitelor
stătişoare româneşti. Momentul fusese bine ales. In Ungaria erau tulburări şi dinastia de Anjou, care ajunge la tron, este neputincioasă.
Radu Negru și urmaşii săi, între cari Alesandru Basarab, întră în legături de familie eu principii creştini din dreapta Dunărei, organisază
noul stat pe temelii puternice, înse se pun sub protecţia papei, şi

astfel sunt în stare a se opune încercărilor lui Carol Robert şi Ludo- .
vie cel Mare, cari voiau să-i aducă din nou sub stăpânirea ungurească. O sută de ani de la infiinţarea sa, noul stat e pe deplin îndependent de Unguri și hotarele sale se întind pănă la Nistru şi Marea
Neagră.
Sub Mircea cel Mare, (1386—1418), statul muntean stăpânește
amindouă ţermurile Dunărei pănă la Marea Neagră ; regele Ungariei

tractează cu Mircea ca un egal; regele Poloniei încheie alianţă cu el;

Moldova e sub influenţa sa şi în bătălia de la Nicopole Mircea este
socotit de cătră creştinii din Răsărit e:. singurul capabil de a comanda întreaga armată a creştinilor în contra Tureilor. EI se bătuse cu
Turcii la Kossovo, fusese făcut prisonier şi internat la Brussa. Libe-

|
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rat din închisoare, el se suise din nou pe tron şi se împacase cu Turcii cu condiţie ca să li plătească o sumă de bani pe fie-care an, sub.
titlul de dar (peşcheş), fără ca Turcii să, aibă dreptul a se amesteca
în trebile lăuntrice ale ţărei. După sdrobirea Creştinilor la Nicopole,
sultanul Baiazet întră în Muntenia ; dar fu cumplit bătut şi abia scapă din ţară. Tributul nu mai fu plătit. După ce Baiazet fu făcut prisonier de cătră Tamerlan, în urma bătăliei de la Ansgora, Mircea este
așa de puternice că în luptele care urmează între fiii sultanului, victoria se decide pentru pretendentul susţinut de Domnul muntean.
Dar amestecul său în aceste lupte a contribuit la sleirea forţelor ţerei şi el avu durerea a vede, înainte de moartea sa, pe Turci punând mâna pe Giurgiu şi 'Turnu.
Pe când Muntenia scapă cu totul de Unguri, mai mulţi duci români părăsiau Maramurășul şi se aşezau la resărit. de Carpaţi. Ca şi
în Muntenia,

aceste

așezări

s'au făcut

cu învoirea

Ungurilor ; pănă

când s'a găsit un cap îndrăzneţ care să întemeieze un stat neatirnat,
Dragoş, fiul său Sas şi nepotul săi Balk, au fost credincioşi Ungurilor. Dar Bogdan Voievod, venit tot din Maramureş, trecu munţii, bătu
pe Balk şi'l alungă din ţară și întemeie Principatul Moldovei (1349).
In zadar Ludovie cel Mare s'a încercat să răsbune pe protegiatul său.
EL a fost bătut.- Dar noul stat nu-şi putea apăra siugur independenţa.
De aceia a fost nevoit săse pună, de tim puriu, sub protecţia Poloniei.
Această supunere era cu atât mai necesară, cu cât, în acele timpuri, .
Polonia, stăpână pe Galiţia, era foarte puternică, Pentru a se garanta
îusă-și contra Polonilor, Laţho, fiul lui Bogdan, întră în legături cu
papa. Dar sprijinul acestor puteri catolice putea fi dăunător pentru
îndependenţa politică şi religioasă a Moldovenilor; de aceia, la moartea lui Laţhko, cu care sa stins familia lui Bogdan, ei se adresară la
Lituanii ortodocşi şi chiemară la tron pe Iuga Koriatovici, a căruia
familie se ilustrase prin o mulţime de lupte vitejeşti purtate în contra Tatarilor. Dar domnia acestuia ie foarte scurtă. Ela fost ucis. Atunci Moldovenii 'și aleseră Domn pe Petru Muşat, din ilustra familie a Basarabilor. Sub domnia acestei strălucite familii, Moldova îşi
afirmă îndependenţa sa. Basarabii din Moldova și cei din Muntenia
sunt în tot dauna uniţi, Mircea cel Mare are o influenţă fericită asupra afacerilor Moldovei şi puternicul său brâţ, stăpânind partea de
jos a Moldovei care de atunci s'a numit Basarabia, asigură noul stat
în contra

'Tureilor ; pe când

în relaţiile

cu Polonii

se vede o adevă-

Cel Ban
rată politică naţională şi de sine stătătoare, Sub Alexandru
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(1401—1433) Moldova. este organisată în lăuntru ; Biserica română înforeşte prin zidirea a o mulţime de mănăstiri, se fac oare care lucrări în materie de cultură şi siguranţa publică întocmită dă loc la
6 mare mișcare comerţială, care se dovedeşte prin tractatele de comerţ încheiate cu Polonia. Alesandru cel Bun e socotit vrednic a lua
în căsătorie pe sora regelui Poloniei şi Impăratul Bizantin remâne uimit, la întrevederea sa cu Domnul Moldovei, când se întoreea din
Apus. Intrebat de nenorocitul Impărat cum poate Moldova să sa împotrivească la toţi duşmanii de prin prejur, Alesandru Cel Bun îi res.
punsă că < Moldova nu arc alt apărător de căt pe D-zeu şi sabia sa ».
Prima jumătate a viac. XV este o epocă nenorocită atăt pentru Muntenia cât și pentru Moldova. Mircea şi Alesandru cel Bun lagaseră o mulţime de fii legitimi şi naturali. Fiind că ordinea succesiunei la tron nu era bine definită, au urmat lupte crâncene între deosebiţi pretendenți la domnie. Aceştia neavînd puteri îndestule pentru
a ajunge sau a se mânţinea pe tron fac apel la Unguri şi Poloni, şi
uniia chiar la 'Purci. Din această causă, ţerile române cad, în afară
sub influinţa Ungurilor, Polonilor şi Turcilor; pe. când, în lăuntru,
ca o urmare a acestor lupte, boierimea era zeciuită şi ţerile pustiete
şi întw'o desordine spăimântătoare. Noroe de Loan Corvin, eare cu braţul său puternice ţinea în loc pe Turci.
Stefan

Cel

Mare

Pentru a'opri Principatele pe marginea prapastiei spre care mergeau cu paşi repezi trebuia o minte ageră, o fire îndrăzneață şi un
caracter gata a întreprinde totul pentru mântuirea patriei. Astfel. de
barbaţi s'au găsit în Vlad Ţepeş şi Stefan Cel Mare.
Vlad "Ţepeş era fiul lui Vlad Dracul şi nepot lui Mircea Cel Mare.
Suit pe tron în 1456 cez: întăi grijă a sa a fost restabilirea ordinei
publice în ţară şi înfrânarea acelor boeri turbulenţi cari răpuseseră
pănă atunci atâţia Domni. Ei a fost deo cruzime estraordinară și supranumele de "Ţepeş, pe care i Pau dat Turcii şi l'a aprobat şi Istoria ne arată de ajuns mijloacele întrebuințate. Muntenia fusese în timp
de mai bine de patruzeci de ani prada celor două partide Vlădești şi

Dineştă, numite aşa după doi fii a lui Mircea. Suirea pe tron a unui
domnitor susţinut de 'o partidă insemna esilul, moartea şi confiscările pentru partida contrarie. Vlad'Țepeş luă niăsuri pentru a se mănținea pe tron prin teroare. A pus în ţapă o mulţime de boeri şi pe
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alţii ia supus la deosebite chinuri ; a pedepsit fără milă cea mai mică nesupunere cătră legi; a osîndit la moarte pe leneşi şi pe cei deprinşi a trăi din munea altora șia întrodus ordinea şi liniştea în ţară.
Crud faţă cu supuşii săi, el era de o energie ne mai pomenită
când era vorba a'şi apara ţara. Muntenia plătia tribut Turcilor. Aceștia
'i impuseseră îndatorirea a da pe fie care an 500 de copii cari întrau
în şirurile ienicerilor. EL refusă tributul de sânge şi se pregătia se
opune Turciler, macar că pe tronul sultanilor era cuceritorul Constantinopolei. O armată trimisă în contra sa a fost măcelărită şi cei făcuţi
prisonieri au fost trași în țapă; între aceştia era şi Hamza paşa pe
care, pentru ai face o cinste mai mare, a pus într'o ţapă mai înaltă.
Atunci sultanul plecă în persoană cu o puternică armată. Vlad 'Pepeş
1 atrase prin Jocuri pustiete, unde armata turcească se topia văzând
eu ochii, pe când trupele române o hărţuiau necontenit. Intr'o noapte
Vlad întră în tabăra turcească cu o ceată de voiniei şi numai prin
întâmplare sultanul a scapat de moarte. Mahomet II a fost nevoit a
se retrage în grabă spre Dunărea şi nu s'a oprit de căt tocmai la Adrianopole. Dar cruzimele lui Vlad ridicase pe toată ţara în contra
!
sa. Chiar fratele său Radu cel Fumos era în fruntea nemulţemiţilor
Atacat de cătră Stefan al Moldovei și de cătră Turci, văzînd vînzaaşi
rea în propriele sale trupe, el fu nevoit a lasa tronul (1462) şi
nou
din
căpătă
el
găsi adăpost la Mateiu Corvin. Peste câtva timp,
domnia, dar domni foarte puţin şi muri în 1477,
lui
In primăvara anului 1457, Stefan fiul lui Bogdan şi nepot
“Pepeş,
Ajesandru cel Bun, veni în Moldova cu ajutor de la Vlad
bătu

pe Petru

Aron, ucigătorul

părintelui său, în două rinduri, apoi

şi
«cu voia ţerei se sui pe tron» *). Barbat nu mare la stat, dar inimos
fără
gata a vărsa sînge nevinovat; de multe ori la ospeţe, el omoria

*) Stefan Vodă au strîns boiari şi mari și mici, şi altă curte
măruntă, împreună cu Theoctist mitropolitul şi cu mulţi călugări, la
Direptate ; şi i-au întrebat pre toţi: este cu voia tuturor să le fie
domn. Atunci toţi cu un glas au strigat: In mulţi ani de la D-zeu
să domneşti ! şi eu voia tuturor lau ridicat domn şi lau pomăzuit
de domnie Theoctist mitropolitul. Şi de acolo au luat Ștefan Vodă
schiptrul ţării Moldovei şi au mers la scaunul domnesc la Suceava.
Deci Stefan Vodă gătindu-se mai mari lucruri să facă nu cercă
să aşeze ţara, ci de resboaie se găti, că au împărţit ostii sale stiaguri,
şi au pus hotnogi şi căpitani, care toate cu noroc i-au venit. (Urechiă,
Cap. XII).
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de judeţ. S'a cunoscut îndată că et era aplecat mai mult spre ale
resboiului de cât spre pace ; pentru că îndată a dat oștilor sale stiaguri şi căpitani. In adevăr «Atletul lui Christ» şi <Apărătorul Creştinătăţii»>, cum i zicea papa, în curs de patruzeci și șepte de ani,
a luptat vitejeşte în contra tuturor vecinilor şi mai ales în contra
Tureilor *). Pentru a se asigura de Petru Aron, care şi găsise adăpost în Ungaria, el intră în Transilvania şi prădă o mare parte din
ţară; pentru a scoate Chilia care era în mânile Muntenilor, el uită
binefacerile făcute de Vlad 'Ţepeș şi se uni contra acestuia. Stăpânirea Chiliei era absolut necesară pentru Moldoveni. Numai astfel

83 putea apăra faţă de Turci. Chiar Mahomet ILzicea:

«Câtă vreme

Chilia va fi a Moldovei şi Belgradul a Ungurilor, Tureii nu vor putea
isbuti nimic în partea stîngă a Dunărei». Stefan bătu cumplit la Baia
(146%) pe Mateiu Corvin, care abia scăpă cu fuga în Transilvania.
Resboaiele purtate de cătră Stefan în curs de 47 ani și faptele lui
vitejeşti au făcut că s'a lăsat în umbră mijloacele întrebuințate de
cătră el pentru a asigura ordinea lăuntrică. Istoricii posteriori, plini
de entusiasm și recunoștință cătră Bunul Stefan Vodă «căruia i zic
şi cel Sfint» au trecut cu vederea mijloacele violente, pe care le a
întrebuințat. De sigur însă că acest domn care «la ospeţe omoria fără
Judeţ» a fost nevoit să întrebuinţeze tot metoda energică a lui Vlad
"Ţepeş.
|
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Dușmănit

de cătră Mateiu Corvin,

în relaţiuni

cu Polonii, în luptă de moarte cu Chanul

*) Era acest

Stefan

Vodă

om

nu

nu

tocmai

bune

Tatarilor, pe al căruia fiu

mare

la

stat,

mânios

şi de-

grabă vărsa sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omoria fără Jjudeţ. Eza intreg la minte, nelenevos, şi lucrul său ştia săl acopere ;
şi unde

nu

cugetai,

acolo

7] aflai. La

lucruri

de

resboaie

meşter ;

unde era nevoie însuşi se văria, ca văzându!l ai săi să nu îndărăpteze.
Și pentru aceia rar resboiu de nu biruia. Așijderea şi unde'l biruia
alţii, nu perdea nădejdea;că ştiindu-se căzut Jos se ridica de asupra
biruitorilor.
Iară după moartea lui şi fiul său Bogdan Vodă urma lui luase
de lucrurile vitejeștă ; cum se timplâ: din pomul bun şi roadă bună:
se face. Ingropat'au pe Stefan Vodă în mănăstirea Putna, cu multă,
jele şi plângere tuturor locuitorilor ţării ; cât plângea toţi ca
după
un părinte a lor; că cunoştea toţi că s'au scăpat de mult
bine Şi
apărare. Ce după moartea lui, i zicea Sfintul Stefan Vodă,
nu pentru suflet, că este în mîna lui D-zeu, că el încă au fost
om cu păcate, ce pentru lucrurile sale cele vitejeşti, carele nimene din
nici mai înainte, nici după aceia, nu Pau ajuns. (Urechiă, Cap. domni,
XII).
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1 ucisese, Stefan porni cu resboiu asupra lui Radu cel Frumos, domnul Munteniei; ”] bate în două rînduri, i cuprinde capitala sa; 7] sileşte a fugi peste Dunăre şi pune Domn in Muntenia pe Laiot Basarab *). Nici nu s'a gândit a face Unirea celor două ţeri surori și a
domni el şi peste Muntenia; pentru că, pe acele timpuri, individualitatea celor două principate era aşa de puternică, că ori ce incercare:
de acest feliu ar fi fost o incercare zadarnică.
A. isgoni din domnie pe Radu cel Frumos, favoritul lui Mahomet II, aceasta însemna resboiu cu Turcii. Stefan provoca pe puternicul Sultan. El începu a-şi căuta aliaţi şi evenimentele politice i veniau în ajutor. Tocmai atunci se plănuia o ligă in contra 'Purcilor,
in fruntea căreia era Papa. Veneţia, Neapole, Ungaria, Uzun Hasan .
al Persiei, se legau a lupta în contra cumplitului duşman. Ambasadorul Veneţiei găsi pe Domn in capitala sa şi din serisorile care ni
"Sau pastrat resultă că Stefan era sufletul acestei coaliţiuni. Dar injahebarea coaliţiei cerea timp şi Turcii erau aproape. In iarna anului
1474 o armată turcească de peste 100,000 de oameni intră in Moldova. La Racova (1475) se dădu o cumplită bătălie în care Turcii
fură cu totul sdrobiţi. Peste 20,000 de oameni remaseră pe câmpul
de luptă. Mai tot restul armatei fu măcelărit in fuga sa grabnică spre
Dunăre. Stefan luptase numai cu 40,000 de Moldoveni, 5000 de Secui şi 2000 de Poloni. Pentru intăia dată o armată turcească era bătută aşa de tare**). De aceia, entusiasmul Creştinităţii a fost nemărginit. Senatul Veneţiei "1 felicitează ; iar papa ordonă a se celebra
un te-deum in toate bisericile Apusului pentru strălucita victorie. Se-

*) Stefan Vodă avind inima aprinsă spre lucruri vitejeşti i părea că un an ce n'au avut treabă de resboaie, că are pagubă, socotind că şi inimile

voinicilor

la resboaie

trăind

se

ascut,

şi truda

şi

osteneala cu care se deprinsese oastea a doua vitejie. Strânsau de
iznoavă oaste, şi au luat pre Basarab Laiot ca săl ducă în Țara Muntenească să '| puie domn.
,
a
Ia'n socotește, că subt un copaciu bun câţi se mistuiesc; sau
câtă laudă şi adaoge nu numai purtătorul ci şi ţara, când năzuia la
diasul
şi la: ţară, şi e
domnii cei străini
.
e să-i ducă laEddomnie ; şi cu ajutorul lui era cu nădejde că vor izbândi. (Urechiă, Cap. XII).
%*%) La Podul Inalt au biruit Stefan Vodă, nu aşa cu vitejia,
cum cu meşteşugul; că intăiu au fost invaţat
de au fost pârjolit iarba
peste tot locul, de au slăbit caii Tureilor cei gingaşi, şi apoi agiutând şi puterea cea d-zeiască, eum se vra tocmi voia lui D-zeu cu a
oamenilor, aşa i a cuprins pre Turci o negură, cât nu se vedea unul
!
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natul Veneţiei iea măsuri ca nu cum va Stefan să se impace cu Turtii
« pentru că diplomaţii Veneţiei aşa de ghibaei inţeleseră perfect caracterul lui Stefan, aplecat a asculta cu plăcere laudele, pe care nu
i vorbă le merita, gata a se inflăcăra la cuvintele frumoase ale ambasadorului, şi iubind aşa de mult neatîrnarea ţerei sale că ar fi preferat mai degrabă să fie sdrobit de cât să se supună ».
„Era văzut lucru că Mahomet IL nu avea să lase neresbunată
infringerea de la Racova. El strînse o armată mult mai numeroasă
şi dădu ordin Tatarilor să intre în Moldova, iar Domnul Munteniei
să-și unească armele cu ale lui. In faţa primejdiei grozave de care era
ameninţat, Stefan se incredinţă că nu putea aștepta. de nicăiri nici
un ajutor. Cu toate aceste, el se hotări a opri pe Turci la Dunăre.
Pe când înse Turcii intârziiau de a se arata, Tatarii năvălese în ţară.
Tărănimea, micii proprietari cari formau greul armatei moldovene, cer
invoirea Domnului să meargă pe la casele lor să-şi pună familiile în
siguranţă. Domnul li învoește ; dar nu mai putea apăra linia Dunărei
cu cei 10,000 soldaţi regulaţi cari i remăsese. El dă ordin să se pustiiască totul şi se retrage spre munţi unde se întărește la Resboeni,
numit mai pe urmă Valea Albă. Aici 7] găsese Turcii puternice întărit =),

Cu o furie ne mai auzită, armatele turce se reped la atacul intăriturilor, dar sunt respinşi. Insuşi ienicerii, fala armatei turceşti, sunt in-

cu altul. Și Stefan Vodă

toemise puţinei oameni

despre lunca Bâr-

ladului, ca să-i amăgească cu buciume şi cu trămbiţe, dând semn de
resboiu. Atunci oastea turcească intorcându-se la glasul buciumelor,

şi impedecăndu-i

și apa,

şi lunca, și acoperindu-i

şi negura,

tăia şi

sfărma lunca să treacă la glasul buciumelor. Iară din dos i au lovit
Stefan Vodă cu oaste tocmită în 10 zile alui Ghenarie, unde nice era

loc a şi toemire oaste, nice dea se indereptare; ci așa, ei in de sine
tăindu-se mulţi au perit; şi mulţi prinseră vii pedestrime ; ci şi pre
aceia pre toţi i au tăiat. (Urechiă, Cap. XII).
a
*) Intorsus'au de au intrat spre munţi, unde şi au ales loc de
resboiu la strîmtoare, la Valea Albă, unde se chiamă acuma Răsboenii, de pre acel răsboiu ce au avut Moldovenii cu Turcii. Și pedestruise şi oastea ca să nu nădăjduiască de fugă, ci numai la
arme ȘI
au dat răsboiu, luni lulie în 26, şi multă vreme trăind răsboiul
neales, de îmbe părţile osteniţi ; şi Turcii tot adăogându-se
cu oaste
proaspătă ; iar Moldovenii obosiţi şi neviindu le ajutor
nice
au picat nu fiește cum, ci pănă la moarte se apăra, nice de o parte,
arme, ei stropsiţi de mulţimea Turcilor. Au rămas izbânaa biruiţi de
la Turci:
ŞI atâta de mulţi au perit, cât au nălbit poiana de
trupurile celor
periţi wnde au fost războiul, şi mulţi din boerii cei mari
au picat, şi
vitejii cei buni au perit, cu totul de atunce. (Urechiă,
Cap. XII).
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frinţi de mai multe ori. Pănă ce însuși Mahomet II iea buzduganul
cel cu şese aripi şi stiagul Profetului şi se pune in fruntea năvălitorilor, După o luptă inverşunată, Moldovenii cad, « nu biruiţi, ci
stropsiți de mulţimea cailor turceşti >. La Rezboieni au căzut « floarea vitejilor » ; aice «au apus mărirea Moldovei » cum seriu chiar
istoricii turceşti. Iar locul unde s'a dat bătălia sa numit Valea Albă,
după mulţimea osemintelor care inălbise valea intreagă *). Stefan
scăpă în Polonia. Dar în timpul acesta, oștirea moldovană se aduna;
o furtună îneca pe marea corăbiile turcești care aduceau provisiuni;
boala se declară in Turci. Mahomet II ordonă retragerea. Atunei Stefan 7] urmări ; ţerănimea inarmată ieși de prin codri pe unde și găgise adăpost ; armata turcească demoralisată fu atacată de toate părţile ; o mulţime pieriră la trecerea peste Siret, la locul numit Vadul 'Turcilor pănă in ziua de astăzi şi puţini dintre învingătorii de
|
la Resboieni văzură pământul patriei lor (1476).
In timpul acesta Mateiu Corvin lupta pentru corona Bohemiei,
iar Casimir IV din Polonia se sbătia în luptele cu nobilimea, care
ajungea atot puternică.
Pe

când

Stefan

era în lupte cu Turcii, el

căutase

să fie in re-

şi Cetatea Albă,
laţiuni bune cu Polonii. După ce Baiazet IL luă Chilia
de la Nord.
vecinii
cu
Stefan voi să strîngă şi mai mult legăturile
în Polonia
Nădăjdaind un ajutor serios în contra 'Pureilor, el se duse
şi depuse

omagiu

lui Casimir, Dar abia

4000 de oameni. Albert, urmaşul

căpătă

lui Casimir,

un ajutor derisoriu

de

se ințelese cu fratele

*) Singur domnul moldovenesc cu cei porci soldaţi ai săi se ţin
ascunși în tufele unui codru, astupându i intrarea cu nişte arbori colosali... lose mişeii duşmani, văzind asaitul oastei musulmane, dederă
ienişi ei foc artileriei lor, făcând să se cutremure pământul. Chiar
cerii, :] cărora obiceiu este de a primi în piept artileria și muschetăria dușmană, chiar ei, neputând a susțină fulgerile tunurizor, căzură
cu faţa la pământ. Sultanul, luând în mână buzduganul cel cu şese
aripi, dede pinteni calului. Atunci toţi soldaţii pretorieni, pe dată se
deavuncară la asalt... Cea mai mare parte a dușmanilor moldoveni
lor
dușmani
rămăşiţa
aceste,
veni hrana paloşului otoman. Cu toate
nu lăsă armele din mână, apăându şi femeile şi copiii, şi făcând ultimile sforţe cu oarba lor vitejie. Totuşi mulţi pieriră şi din oastea
musulmană în acest joe mortal. Se înegri atunci faţa mărirei Moldovenilor, se scurtă mâna puterei lor... Căzură atunci în mâna musulmanitor mii de băcţi şi de copile moldovenești, de o aşa frumuseţă,
relaîn cât numai privindu-i gusta! fericirea cerească. (Valea-Albă,
țiune a lui Hoja

efendi,

Archiva

Istorică

a României,

1,

34, 35).
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şi să-și
său Vladislav, care domnia in Ungaria, să depună pe Stefan

Stefan ca să
imparţă Moldova intre ei*). Ei se încearcă a amăgi pe
r, poartă
] poată răpune. Albert se prefăcu că merge in contra Tureilo
. Dar cepe Stefan cu vorbaș intră în Moldova şi incunjură Suciava
Stefan şi
acesta,
tatea se putu apara câteva septemâni. În timpul
Albert
strîngea armata, iar intre trupele polone se iscau nemulțumiri.
polonă
armata
ca
e
condiţi
cu
fu nevoit a cere pace. Stefan se invoi
să se întoarcă pe drumul pe unde venise. Aceasta era peste putinţă.
Polonii pradaseră totul în drumul lor. Regele subserie. pacea, dar apucă pe altă cale. Ajunsă în Codrii Cosminului, armata polonă e atacată de toate părţile şi măcelărită mai toată. Remăsese proverb în
Polonia că « de la regele Albrecht şliahta a pierit ». Stefan luă o
pradă foarte mare; iar pe Polonii făcuţi prisonieri i a inhamat la
pluguri şi i a pus de au arat nişte locuri întinse, pe care au semanat ghindă. Pădurea crescută a fost numită Dumbrava Roşie (1497)
Peste şepte ani, muri marele Domn. Nu era tare bătrân. Era
numai de şeptezeci şi unu de ani; dar privighierea lui neadormită
pentru ţară şi o rană capatată la asediul Chiliei i pricinuiră moartea.
Mai inainte de a muri, el sfătui pe fiul său Bogdan să incheie pace
cu 'Pureii. Era bine incredinţat că părăsită cum era de creştinătate
şi slăbită prin necontenitele resboaie, Moldova nu şi va putea pastra
multă vreme neatîrnarea sa (1504).
Llustitaţiunile

Românilor.

Instituţiunile Românilor de pe acele vremi sunt
mutate de la popoarele de prin prejur, parte ieşite din
imprejurărilor în care se aflau şi multe erau remase în
porului din timpuri străvechi.
.
Capul ţerei purta numele de Domn, Voievod ori
atot puternic. Nici o ingrădire nu putea mărgini voia

parte impruînsăşi natura
obiceiurile po.
Vodă. El era
şi puterea lui.

*) Albert craiul leşese fiind ales de ţară Craiu, după Casimir
tată său, au uitat prieteșugul tătăneseu ce avea cu Stefan Vodă. Nu
făcea oaste impotriva păgânilor, carii în toate părţile fulgera şi trăsnix cu armele lor, ca tunetul, vărsănd săngele Creștinilor, şi stropşind voinicia tuturor, imulţind legea lui Mahomet cea spurcată, ce
găndi ca să-şi arete vitejia asupra Moldovii, socotind
că prea lesne
o va supune, ştiind că de multe ori se ajutase Moldova de la Craii
leșeşti. (Ureehiă, Cap. XII).
-
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Principala lui sarcină era comanda armatelor ; pentru că el era respunzător de buna ordine in lăuntru şi de pacea in afară, Domnul
trebuia să fie întreg la minte şi sănătos la corp. Un cusur fizic fie
cât de mic putea fi un motiv de escludere. Domnul avea puterea jufuncdecătorească. EL judeca impreună cu Divanul, alcătuit din inalţii
hotăta
ţionari, boierii de frunte; dar în toate timpurile « desevirşi
rire remânea la inţelepeiunea Măriei Sale ». Domnitorul era evlavios.
Această evlavie şi o arata el prin pământurile ce dănuia mănăstiri
capii
odată
lor, prin monumentele pioase pe care le ridica; dar nici
Bisericei n'au indrăznita se considera ea o putere in stat, deosebită

de a Domnitorului. Biserica avea drepturi ; dar ele i erau concedate

de cătră Domn.
|
Mai toate locurile fără stăpân,
întinse.
domenii
Domnul avea
ate ea proprietăţi domneşti.
consider
erau
şi la inceput erau multe,
. Ca şi
Aceste domenii alcătuiau venitul cel mai mare al Domnului
ţile
proprietă
regii de la inceputul Evului Mediu, Vodă cultivă singur
sale şi oamenii

moșii,

de pe acele

ca

şi cei de

prin imprejurime, e-

vămile şi darurile
rau datori să Gea prestaţiuni in natură.
erau, de asemine, veniturile lui Vodă *).
vitejii
In jurul său trăieşte o Curte alcătuită din fruntașii ţerei,
oasunt
Aceştia
cumpănă.
grea
cu cari se apara ţara în vreme de
Qenele,

menii de resboiu, Boierii.

Acești boieri sunt ridicaţi la această cah-

impreună cu
tate de cătră Domn. Trăiesc în genere, la Curte, judecă
e puDomnul, comandează pe oamenii de pe moşiile lor şi contribui
pusunt
şi
,
Domnitor
cătră
ternic la apararea ţerei. Sunt creaţi de
Domcă
pentru
ternici pe cât timp i ţine în funcţiune. Sunt bogaţi
drept, ei nu sunt
nul ji a concedat multe moșii şi multe scutele. In
puternici ; pensunt
ei
nimic de cât prin voia lui Vodă; in realitate,

lui D-zeu
*) Autoerat Io Mircea, mare Voevod şi Domn, cu mila
nă
-româ
Ungro
ţara
toată
nd
cârmui
şi
ind
stăpân
şi d-zeiasea dăruire
Ocean,
la
pănă
i
Dunăre
şi ţerile de peste Carpaţi, şi ambe ţermurile
fie scutit de
şi proprietar al Silistrei: satul inchinat mănăstirei să
iu, de gloabă,
vinăric
de
it,
găletăr
de
it,
albinăr
de
t,
porcări
de
oierit,
slujbele şi dăde cai de olac, de boi de carat, mai pe scurt de toate
şi Domn, cu
Voevod
mare
Dan,
11).
maiu
(1399,
mici
rile mari şi
Amlașului
al
şi
incă
şi
nă,
-româ
mila lui D-zeu, stăpânind ţara Ungro
şi Făgăraşului

duce,

scuteşte

moşii

de:

oierit, porcărit,

albinărit, gă-

şi alte slujbe
letărit, vinăriciu, dijme, gloabe, cosit fin, cărat podvozi
73).
91,
Î,
ei,
Romăni
a
ă
Istoric
(Arch.
şi dajdie mari şi mici.

SXAVI
tru că au moşii și mulţi oameni pe moșiile lor. Sunt temuţi de cătră
Domnitor ; pentru că sunt viteji şi deprinși a și face dreptate cu
arma în mână. De aceia Domnitorul ţine ca hotăririle şi daniile sale
să fie intărite și cu iscăliturile: boierilor. Despotismul Domnitorului
şi găsia o ingrădire de fapt în puterea boierilor.
Curtea domnească era intocmită după modelul principilor creştini din partea dreaptă a Dunărei; de aceia şi numirile dregătorilor
sunt în genere slave: Logofă, Vornic, Postelnic, Parcalab, Hatman,
Spatar, Visternic, Paharnic, Medelnicer, ete. Acești boieri aveau mare
insemnătate, pentru că aflându-se pururea pe lângă Domn prin ei se
putea capata mila şi favoarea domnească.
Mai pre jos de boieri veniau micii proprietari. Muntenia şi Moldova erau locuite inainte âe intemeierea, Principatelor. Populuţiile slavone care erau numeroase, după cum ni arată terminologia noastră
geografică, s'au contopit foarte uşor în Românii. Popor de rusă arică,
trăind de sute de ani cu Românii, profesând aceiași religiune şi a:
vând aceiaşi dușmani, Slavi și Români au format foarte degrabă
un
singur popor. Nu'i nici o urmă de ne înţelegere între noii veniţi
şi
vechii locuitori; de la început vedem pe aceștia susţinând cu toată
inima pe infiinţătorii statelor în contra Ungurilor. Această
mulţime
nenumărată de mici proprietari a scapat ţerile române de invasia turcească. Lor li se datoreşte vietoriile de care se mândreşte Istoria
Românilor. Numai energicii apărători ai moşiilor mici
au putut scapa
de cotropire moşia cea mare, Patria.
Pe lingă aceşti lucrători de pământ mai sunt alţi ţerani cari
aveau o condiţie deosebită. In genere Domnitorul
cână dăruia unui
boier un pământ nelocuit i punea condiţiunea ca el
să”l impoporeze.

Acesta chiema oameni de la munte, unde erau strimte
locurile, din

“Transilvania şi Maramurăş, unde starea, ţeranului
devenia din ce în
ce mai grea, fiind că se intăria nobilimea, şi chiar Slavi
de peste Nisîru şi din Pocuția. Aceşti ţerani aşezaţi pe moşiile
altora sunt. supuşi
la oare care obligaţiuni faţă cu proprietarul
locului. De la început
sunt şi Țiganii sclavi £).
|

„_%) Noi Petru Vodă (1444) pentru sufletul sf.
răposatului nostru
părinte Alesandru Vodă și pentru sanatatea
noastră, dăm mănăst,
Probata patru sălaşe de ţigani.
„__ Într'un document din 1387, Mircea cel
Mare dăruieşte mănăstirei St. Antonie

de la Vodița și 40 familii de ţigani.

|
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Organisarea militară era escelentă. Cei de prin prejurul Domnului (Curteaii) datoriau serviciul militar ; apoi veniau calaraşii, micii
proprietari şi dorobanţi, pedeştri. Aceştia alcătuiau armata permamentă, gata a porni la cel intăiu semnal. In fine, la caz de primejdie.
se ridicau gloatele. Foarte puţini aveau liafă. Marea majoritate servia,
pe socoteala sa; şi mulţi veniau la resboiu atrași de dorul prăzii, -în
dobândă. Afară de curteni cari erau bine armaţi,eu imbrăcăminte imitată de la armatele de prinprejur, restul armatelor luptau cu su-. liţe, sabii, arce. Înbrăcaţi în sumanele lor negre, pe de desubt cu un
bumbăcit

şi cu saiele

dese

care forma

o chiurasă prin care

erau
nu pătrunde sabia şi săgeata, iar sulița numai cu greu, ţeranii
cu
scări,
fără
și
lemn
de
şele
cu
o armată spăimântătoare. Călăraşii
penteribili
erau
brinza şi pânea la oblinc, cu suliţile lor cele lungi,
ori cu
tru duşmani. Pedestrimea cu topoarele cele cu două tăiuşuri
a li sta in faţă.
coasele făcea prăpădenie printre cei cari indrăzneau
aşa că, ori care
sa
calea
in
La intrarea dușmanului, totul era pustiet
din pricina foamei.
i ar fi fost puterea sa, el era nevoit a se retrage
părţile se aruncau
Acesta era momentul aşteptat. Atunci din toate
gloatele şi duşmanul era pierdut.
mai ales
Ocupaţia principală era agricultura şi păstoria. Vitele,
şi câteva, obiecte
caii din Moldova, erau bogăţia ţerei. Esportau vite
obiecte de lues
unele
Importau
primare, cum erau mierea şi ceara.
interiorul fain
făceau
şi arme. Mai toate cele necesarie traiului se
in genere, in
miliei; de aceia Ronmânii erau bogaţi. Comerţul era,
străini; de când
mâna străinilor. Târgurile erau pline de comertianţi
Moldova trecea case așezaseră Tatarii la nordul mărei Negre, prin
lea, comerțială care lega. marea Neagră cu Polonia.
fiind foarte
Principatele fiind de curind înfiinţate şi primejdiile
culmişcare
mari chiar de la inceput, nici vorbă nu poate fi de vre-o
pioşi
unde călugării
turală. Afară de cîteva mănăstiri zidite de piatră,
nici un monuptelor,
manuseri
se ocupau cu copierea şi impodobirea
e dugNăvăliril
vremi,
ment mai trainice nu ne a rămas de pe acele
Cultul divin
manilor fiind necontenite, lucrul se esplică foarte uşor.
a Românilor
se făcea în limba, slavonă, care a fost limba liturgică

:

mințean

Serbilor, oIn documentul din 1348, Stefan Duşan, impăratul
ve de cai.
poteoa
40
an
bligă pe ţiganii mănăstirei să dea pe fie care
193).
LII,
123,
I,
(Archiva Istorică a Romăniei,
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,

multă vreme ; această limbă era și limba oficială. Toate actele care
ni s'au conservat sunt scrise in această limbă. Slavonismul era aşa
de puternic că cea mai mare parte din numele proprii de pe atunci
erau numiri slavone. Mai toţi boierii subseriși in documente poartă
astfel de nume. Aceasta ni şi esplică pentru ce cea mai mare parte
a satelor noastre poartă numiri străine; pentru că satul cu nume la
plural insamnă locurile stăpânite la inceput de cătră o persoană cu
acelaş nume la singular.

ISTORIA
IL.
$ 1.

MODERNĂ

LUMEA

Descoperirile

NOUĂ
Portughezilor.

Portugalia era isolată de restul Europei prin regatul Spaniei.
Ea nu mai avea nici o nădejde a'şi mări teritoriul şi toată activitatea

sa se mărgini in Evul Mediu in luptele cu musulmanii sau in certele
lăuntrice dintre regi şi cler. In 1385 ajunge la tron o dinastie nouă
care numără câţiva principi inteligenţi şi activi. În o sută de ani, acești principi au intemeiat un imperiu cum nu se mai văzuse pănă
atunci, făcând o mulţime de descoperiri. Dar prin aceasta sa făcut
un mare bine şi Omenirei. Știiaţa tradiţională, ştiinţa care se intemeia numai pe cărți, 'şi perdu autoritatea inaintea știinţii care se intemeiază pe fapte.
Marina portugheză incepuse a se desvolta numai cătră sfârșitul
viac, XIII. In viacul următor, flotele Portugaliei sunt insemnate; cu
toate aceste ei sunt incă departe de iscusiţii marinari din Dieppe,
din Majorea şi Genova. Portugalia a ajuns un adevărat stat maritim
numai prin iniţiativa şi prin voinţa unui mare om: don Eric Marinahul, Acesta trimise mai multe corăbii ca să facă descoperiri pe
coasta apusană a Africei. Madeira, Canariele, Azorele, erau recunoscute de mult. Ele figurau pe o chartă din 1339. Poate că fuseseră
descoperite de cătră celebrii marinari din Dieppe.
In 1447 Portughezii ajung la Capul Verde. Aici dau peste un
pământ bun, roditor, locuit, cu care se putea face comerţ; de aice
incep a aduce ei pulbere de aur, ouă şi pene de struţ şi sclavi cari
erau convertiți la creştinism. In acest timp Portughezii puseseră mâna
pe insulele de pe coastele Africei, afară de Canarie, care rămăseseră
ale Spaniei. Când don Enrie muri in 1460, Portughezii ajunseseră
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ul ei
eu descoperirile pănă la Rio Grande. Cum au trecut Equator
a
au fost cuprinşi de o mare descurajare. Scopul călătoriilor fusese
se incredinse găsi un drum cătră India, cea atăt de bogată. Acum
şi că, prin
ei,
ţază ei că Africa e cu mult mai mare de cât credeau
urmare, India este departe. Navigaţia era grea şi, lucru foarte grav,

instrumentele cu care se orientau pănă atunci nu li mai serviau în-

tru nimică. Nu se mai vedea steaua polară.
Regele Ioan II luă măsuri. Se caută și se găseşte o metodă nouă
de orientare în mările de la sud de equator, şi se dă un impuls şi
mai mare descoperirilor. In 1:86, Bartolomeu Diaz trece capul de la
sudul Africei, pe care el Pa numit Capul Furtunelor, dar pe care Loan
II, mai bine inspirat, Pa numit Capul de Bună Speranţă. De la descoperirea acestui cap pănă la descoperirea drumului spre Îndia trec
treisprezece ani. La tot timpul acesta Portughezii au făcut mai multe
încercări spre apus, dar în zadar. N'a avut noros atunci Portugalia
de un marinar îndrăzneţ şi energic; de aceia alţii au descoperit America. După această descoperire, ei erau nevoiţi să se grăbească.
Regele Ioan II, care era adevăratul continuator a planurilor lui don
Enrie, luase informaţiuni de la Abissinia şi de pe coastele resăritene
ale Africei şi pregăti o espediţie spre India; dar muri mai înainte
de a vedea resultatui stăruinţelor sale. In 1498, sub domnia lui Emanuel Norocosul, Vasco de Gama descoperi drumul cătră India. De
la descoperirea capului de Buna Speranţă calea era descoperită; pentru că în tot d'a una fuseseră comunicaţiuni regulate intre ţermul
răsăritean

al Africei

energia lui Vasco
După

mai

multe

şi intre

primejdii

India.

pe

sonilor şi în 23 de zile ajunge
comptuar

foarte

important

Era cunoscută

calea; dar

numai

a putut face pe Portughezi să o urmeze.

de Gama

coastele Africei, el se-lasă în voia Mu-

de la Melinda

pentru

băcălii,

la Calicut, care era un

stofe

şi pietre preţioase.

Din o anticitate îndepărtată, corăbiile arabe veniau in India, şi în
Evul Mediu, aduceau aceste mărfuri în porturile mărei Roşie şi apoi prin Egipet le transmiteauîn depositele Veneţienilor, care le împrăştieau în Europa. întreagă. Vasco de Gama se întoarse în Portugalia, unde fu primit eu mari onoruri. *%) In: 1500 Cabral porni spre
India cu o puternică escadră. Dus de vinturi spre apus, e! descoperi

*) Consecinţile călătoriei lui Vasco de Gama au fost de o importanță capitală. Situaţia comerţială a Europei fu. sdruncinată cu to-
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Brasilia; pe urmă se îndreptă spre răsărit și luptă mult timp cu Arabii, cari voiau să împedice, cu ori ce preţ, aşezarea Portughezilor
|
în India.
Regele Portugaliei "şi îasuşi dreptul de stăpânire asupra mărilor
şi pământurilor descoperite; dar trebuia să pună mâna pe porturile
Africei şi ale Indiei, pentru ca să poată impedica pe adversari. Vasco de Gama trimis în fruntea unei flote puternice se puse pe lueru.
El întemeie mai multe forturi, impuse tribut regelui din (uiloa; apoi se presentăla Calicut. Cetatea fu ruinată. După aceasta, el prinde o flotă înearcată cu orez, impune rajahilor din India să nu mai
facă comerţ cu alţiişi să-i vândă mărfuri cu preţuri fiese; apoi se
întoarse în Europa lăsând o eseadră în mările Indiei.

O nouă. flotă fu trimisă sub comanda lui D'Almeida;

pentra că

Egiptul, republicele italiene, ruinate în comerţul lor, Arabii, făcuseră
o puternică coalițiune. Vice-regele Indiei, acesta e titlul noului. comandant, nimiceşte o flotă egipteană, bate pe Arabi, cuprinde o mulţime de cetăţi şi zideşte mai multe forturi. Urmașul său Albuchere
înţelese că domnirea portugheză nu va fi temeinică şi liniştită in India de cât numai când Portughezii vor fi stăpâni pe intrările în marea Roşie şi în golful Persic. El ocupă Socotora, cheia strâmtorei
Bab-el-Mandeb, supuse la tribut pe mai mulţi capi arabi de pe ţermurile Arabiei şi ajunse la Ormuz «< Mărgăritarul Răsăritului >. Cetatea fu supusă la tribut şi Portughezii zidiră aice un fort. Pe urmă
el se îndreptă spre Malabar şi cuprinse Goa (1510) care ajunge cen-

trul posesiunilor asiatice. In anul următor el cuprinse Malaca. Muri

ută ;
tul; Veneţia “şi perdu supremaţia sa și ura Genovei fu satisfăc
socofusese
care
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ruinată
fu
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de
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tă
adevăra
ca
tit pănă atunci
comerţial,
de avantagiele enorme ce i acorda posiţia sa; monopolul
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în 1515. Portugalia ajunsese cel întăiu stat maritim de pe lume.
Urmașii lui Albuchere au continuat opera sa şi au întemeiat
un imperiu colonial, care a ţinut pănă la supunerea Portugaliei de
cătră Filip II. Atunci Olandezii porniră spre India şi cuceriră aşezămintele portugheze, prea slabe pentru a se apăra singure. Portughezii au mai descoperit Molucele, Noua Guineă, Sumatra, Borneo
şi au ajuns în Australia, partea de nord. Nu au esplorat'o mai departe,
pentru că nu vedeau nici un folos. In 1518, ei ajung la Canton, tri=
mit ambasadori la Nankivg şi Peking şi intemeiază aşezări fiese in
«Imperiul Ceresc». In 1542, ei visitară Japonul.
Portughezii au numai un singur scop: a face comerţ cu băcălii,
şi de aceia ei vor să aibă monopolul acestui comerţ. Nu era chip de
impărţit cu Arabii, de care “1 despărţia şi ura religioasă, şi nu permiteau nimărui să se arăte macar in marea Indiilor. Această mare

era a lor şi papa li dase lor toate pământurile

galia trăgea foarte aari foloase din acel monopol

descoperite.
comerţial;

Portudar şi

cheltuelile erau foarte mari. Trebuiau vase, fortărețe şi trupe. Sistema lor de dominaţiune nu era inteligentă şi administraţia lor era
puţin

serupuloasă.

Domeniul

colonial

al Portughezilor

era împărţit

în şepte

pro-

vinţii. Administraţia era simplă. Un guvernator, vice rege, cu reşedinţa în Goa, diriguia toate provinţiile. El era stăpân absolut şi nu
putea fi dat în judecată *). Portughezii se mulţe miau a aduce în pa-

tria lor

productele Orientului fără să-și mai dea osteneala a le îm-

*) Guvernatorul “şi avea reședința la Goa. Asculta numai
de
rege ; incolo era absolut. Jura cu solemnitate la plecare că va
observa legile. Cu nişte oameni întegri, această precauţiune cra
de aJuns şi au fost şi întegri, mai ales la început; dar puţini.
In
rând, demoralisarea s'a introdus între toţi ofiţerii portughezi, de cula
cel mai mic pănă la cel mai mare. Toţi eugetau numai
a se îmbogăţi, și fiind că administraţia colonială se schimba tot
la trei ani
trebuiau să se grăbiască. Facultatea ce li era dată de a
face comerţ,
pe socoteala lor, înlesnia hoţiile. Ei cumpărau de la
indigeni fărăa
plăti, şi mărfurile astfel furate erau vindute coroanei
cu un preţ
esagerat

. Când se întorcea în Europa, guvernatorul
gula socotelile ; dar aștepta pănă în ajunul plecărei

era dator a'şi reşi atunci convo-

ca pe toţi cari aveau vre-o reclamaţie de făcut. Europeienii
teresaţi se înțelegeau între. ei. In asemine condițiuni, veniturtoţi inile Indiei se topiau în mânile șefilor. (Lavisse et Rambaud
Histoire Gencrale, LV, 898).
!

-
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părţi ei în Europa, Olandezii face meseria de intermediatori. Ei vin

la Lisabona, şi curînd au să se ducă în India. Lisabona ajunse una
locuidin cele mai strălucite cetăţi din Europa. Ea avea 100000 de
tori *).
$. 2.

India

in

Evul

Mediu.

**)
De pe timpul Califului Omar, Arabii încep a năvăli în India
se cuprind mai
şi se fae oare care cuceriri; dar nu temeinice. In 712
cunosc India
Arabii
.
multe cetăţi din Sind şi o parte din Pendjab
e de prinmai bine de cum o cunoscuseră Grecii şi Romanii. O mulţim
ri arabi. De
cipi li erau vasali şi mulţi dintre aceştiă aveau mercena
numesc arase
ul
aice au imprumutat Arabii cifrele, care pe nedrept
ici, astronobice; de aice au luat ei cunoştinţiin algebră, matemat
Aice au găsit ei
mie şi medicină. Au făcut şi împrumuturi literare.

e, una din cele mai
*) Lisabona ajunsese uva din cele mai celebr
o sută de mii de suflete
strălucite cetăţi din Europa. O populaţie de
socoti şi foburgurile.
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case
oară a locuinţilor. Odată cu limba, se purifi 1572, Camoens publică
[n
Indii.
în
tau faptele mari care se petrec
starea satelor era cu totul
marea sa epopeă naţională: Lusiadele.. Dax
neluerate de cât odinituri
deosebită. « Sint mult mai multe pămân
rile, unia atraşi de
câmpu
esc
părăs
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'Țeran
oară, zice un contimporan,.
ni au dat pămânnu
e
Indiil
lăcomie, alţii de necesităţile resboiului.
». Selăvia, ca o
re
noast
le
turme
u
pentr
ţuri de semănat, nici fănaţe
aud, Histoire
Ramb
et
sse
lepră, se intinse asupra întregei ţeri. (Lavi
.
,
Gintrale, LV, 826).
tanul eÎndos
i,
patrat
etri
kilom
,000
4,500
do
sa
**) Ou suprafaţa
cât Franţia, de patru-sprezece
ste de opt sau nouă ori mai mare de
a de la Apus de Oder. Pe
Europ
cât
E
ori de cât Insulele Britanice.
state tot așa de vaste, unele
pământul Indostanului este loc pentru
noastră. Bengal e ceva mai
a
Europ
mai impoporate de cât cele din
ane de locuitori ; Bajputana
mic de cât Franţia, dar numără 72 milio
ceia ce numim noi Provinţiile
n;
şi Haiderabad sunt cât Imperiul germa
e ; preşidenţia Madras
Britani
Marea
cât
pe
de la Nord-Vest sunt aproa
Bombay mai mulţi de
din
are mai mulţi locuitori de cât Italia ; cea
cât supușii direcţi ai
de
ori
locuit
mulţi
"căt Spania; Penjab are mai
face istoria Indostaa
fel
TPureiei în cele trei părţi ale lumei, etc. Astci a uni lumi întregi.
ţeri,
unei
a
nului insamnă a face istoria nu
(Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, LV, 826).
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şi o Indie creștină, pe coasta Malabar, o Biserică mai vechiă de cât
cea din Syria.
|
„
„După aceste cuceriri, este mare linişte in India in curs de trei
sute

de ani,

afară

de

câteva

invasii

turce,

care

formează

state

vre-

"melnice.
|
|
La apus de India se află Afganistanul. Afganii sunt tot Ari ca
şi Indienii; dar munţii şi climatul lor i au făcut o rasă mai robustă,
mai resboinică și mai mândră. La jumătatea viac. X o bandă de Tureij
se așază în Gazua, în Afganistan. De aice ei pradau Pendjabul. In
fruntea acestor Turci ajunge Mabmud Gaznevidul (997—1030). EI se
asigurează despre Turcii de la nord, apoi intreprinse resboiul sfânt
in contra -necredincioşilor din India (1001). El făcu patru campanii,
din care s'a ales cu o mulţime de bogății. In una din espediţiile sale
el ajunse pănă la ţermurile Gangelui și cuprinse Guzerata. Imperiul
seu se intindea de la Oxus pănă la Gange. EL pradase metropolele
Indiei, dar pentru a imbogăţi
__junse strălucită, Aici fundă:el

pe

ale Islamului ; mai ales Gazna ao universitate cu o bibliotecă, şi mo-

scheie măreţe cu scoale şi ospiţiuri. Era hoţ şi fanatic; dar un ade-

vărat cavaler al Islamului, destruetor şi intemeitor de cetăţi. Era bun
musulman; dar isgoni din stat limba arabă şi făcu să infloreaseă lim“ba persană. Era protector al poeţilor. Atunci a înflorit marele poet

Firdusi. Însuşi el a fost un mare seriitor.
Sub urmașul său apar Turcii Seldjueizi. Gaznevizii arianisaţi nu
sînt în stare a li se opune. Gazna fu cuprinsă și pradată şi nemărginitele bogății aduse din India au fost prada 'Tureilor. Dar Turcii Seldjucizi n'au întemeiat

nimic

statornie.

Pe la jumatatea, viae, XII Guri,
Gazna,

cupiind această

un trib afgan de la nord de

cetate şi o pradă în curs de şepte zile.

Nici un

monument râdicat de marele Mahmud, nu a remas în picio
are ; totul
a fost ars şi dărâmat; iar locuitorii duşi în robie. Cei cari scap
aseră
la Lahora au fost, de aseminea, infrânţi. Maho
med Guvidul *şi propune să rezidească din nou Gazna Şi să
reintemeieze imperiul Gaznevid. EL cuceri mai toată India şi ajunse
pănă la Benares, „A cest
imperiu nou musulman din India era curat
afgan, Cupitala fu aşezată
la Deh şi imperiul e puternice Aice "Şi găsese
adăpost toţi cei isgoniţi de cătră Mongoli. Islamismul face progr
ese foarte mari prin o pro-

pagandă pacifică. Dar Imperiul e atacat necontenit
de cătră Mongoli

şi la începutul viac.

XV când

Timur intră în India, Imperiul e slăbit,

In'vasia mongolă a fost teribilă. Intro singură zi
au fost ucişi mai bine
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de 100C00 de prisonieri, pentru că nu mai aveau ce face cu ei. Dehli
necrea fost cuprins şi pradat. Pe urmă «mulţemit că a sfârşit cu
dincioşii şi că a curăţit ţara de presenţa lor, el se intoarse vietocâştigate
rios şi incarcat de prăzi >. Dar victoriile lui Timur fuseseră
aceştia
intre
ul
echilibr
mai mult asupra musulmanilor; ele au stricat
mai
Nu
şi păgăni, Timur a lasat după dânsul numai sânge şi ruine.
de pe urmă
era un Imperiu, ci o mulţime de state independente. Cei
din nou
cadă
să
avea
imparaţi afgani nu au nici o insemnătate.. India
sub

Mongoli.

Pe la sfirşitul viac. XV se ridică în Turchestan un copil de 14

sultan
ani care a fost supranumit Baber (Tigrul). Părintele său fusese
in Kok hand şi la vrista de 12 ani el fusese nevoita apara moşteni-

rea părintească contra unchilor săi. La 14 ani el cuprinse Samarcanda.

In curînd insă şi pierdu tronul şi rămase numai cu 300 de soldaţi,
dar
«in mare parte goi, cu ciomege în mână şi cu picioarele goale»;
în
Baber tot păstră titlul de Padişah. O mulţime de viteji se string
năde
mulţime
o
face
jurul său și el cuprinde Cabul şi Gazna. Apoi
văliri în India ; dar nu vrea să peardă Transoxiana şi să fie numai.
impărat al Indiei. Cu'o armată de 12000 de oameni, el bate pe impăratul gurid, care căzu pe câmpul de luptă; cuprinde Dehli și Agra.
e
Toată India se ridică in contra: noului cuceritor. In 1527 el sdrobeşt
e cuceforțele tuturor principilor coalisaţi și iea titlul de Gazi. India
printre
onoare
de
loc
un
rită. Babor era un spirit foarte cult. El are
insuveranii din epoca Renaşterei. A scris memorii foarte insemnate
poet,
tun stil viu şi simplu, scutit de pompa orientală, A fost şi
1530,
în
murit
A
De şi Baber, a fost mai puţin crud de cât Timur.
(4530—1556).
Baber Jasa grea moştenire fiului său Humaium
12,000 de
India nu era cucerită pe deplin şi armata lui era numai de

asoldaţi, In India erau o mulțimede rase şi de religiuni, o masă

unde
narchică și greu de guvernat. El a fost nevoit a fugi ia Persia,
din
se făcu şiit. Dar în curînd, adună o armată devotată şi. cuceri
605).
(1556—1
nou ladia. După dinsul a urmat Akbar « Cel Mare»
Era
Era foarte viteaz ; la vrista de 13 ani căştigase o mare victorie.
necapi
atâţia
pe
e
ascultar
la
vrednice de sarcina ce lua: a reduce
a
indrăzni
nu
supuşi. EL avea un curaj mai presus de cât omenesc; nime
a sta in faţa acestui om care lupta singur cu tigrii, care trecea Gan- gele în not şi se repezia ca un fulger asupra dușmanilor. Imperiul
reconstituit ajunge 'pănă la Dekhan. El a fost legislator şi admini”
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strator. Nu avea o educaţie strălucită ca părintele și bunul său ; dar
_ iubia arţile şi ştiinţile, i plăcea poesia şi iubia istoria.
Akbar era foarte tolerant şi-şi cam bătea joe de islam. El a esilat o mulţime de ulemale, discuta şi critica Coranul. Foarte religios,
el căuta să infiinţeze o religiune nouă. Nu'i plăceau nici Brahmanii,
Ascultă și pe misionarii creştini ; dar inquisiţia era netolerantă, Atunci
se adresă la A Budişti. zesta 'era mai mult o cercetare preliminară,
EL voia să iutemeieze o religie nouă care să impace pe brahmani şi
pe budiști, pe creştini ea şi pe musulmani: un feliu de religie imperială, în care el să fie mare preut şi chiar zeu. O mulţime se grupează în jurul său. Brahmanii susțineau că el e o încarnaţie a lui
Brahma ; Budiştii ”1 considerau ea un nou Budha. Din toate părţile
se ingrămădia lumea ca să ?] vadă făcând minuni. In 1593, el publică
un edict general de toleranţă: toți cei convertiți cu sila se puteau
intoarce la vechea lor credință. Foarte multă lume crede în
religia lui
Akbar. Se infiinţă o nouă eră. Noua religie era un amestee
de ve-:
chiele credinţi; in realitate era libera cugetare, indeferinţa
şi toleranţă. Religia lui a ţinut numai cât timp a trăit el,
Urinaşii săi se
intoarseră la islam. Cu Akbar s'a sfîrşit perioada de strălucire
a imperiului Marelui Mongol.

$.

3.

Descoperirile

Spaniolilor.,

In Evul Mediu Normanzii ajunseseră pănă ia Labrador
și Scoţia

Nouă ; dar descoperirile lor s'au pierdut in
intunericul din acel timp.
Se formaseră numai nişte legende asupra Insule
lor de lu Apus. Se
povestia că nişte pascari luându-se după balene
ar fi ajuns pănă la
Terra Nouă. Dar nu era niniie positiv despre
continentul Ameriesi
pănă în 1492. Intreaga glorie e alui Cristo
for Columb. El sa născut
in Genova și era fipl unui ţesător ; avea
puţină instrucţie, pe care
şi a mai complectat?o in urmă. In 1473
'] găsim la Lisabona, unde se
ocupa cu chartografia şi studia, geografia,
astronomia și geometria. E]
a intreprins multe călătorii. In Feroe
a auzit poate de espediţiile
scandinave spre apus. Portugalia nu
i a dat mijloace a întreprinde
călătoria ce medita. De aceia, in 1486,
el se duce in Spania. Pe acele timpuri, domnia in ştiinţă ideia
că distanţa intre insulele Canarie
şi Asia e numai o treime din circum
ferința globului. Toscanelli din
Florenţa espusese teoria navigărei
cătră vest şi aratase distanţa scurtă dintre Spania și India. Fiind
că pământul e rotund, zicea el, cine

9

călătoreşte spre apus ajunge numai
se numeşte

azi in de

comun

de cât la ţara

aromatelor,

care

Orientul.

Columb, prin urmare, n'a inventat nimic ; ideia era foarte rospândită ; ea era familiară geografilor şi multora dintre navigatori. Dar
meritul cel mare al său este că el a crezut in adevărul ştiinții ; că
a îndrăznit a pune ideia in lucrare şi a dovedit adevărul teoriei. Aceasta e marea lui glorie L/a mai ajutat şi norocul: a dat peste o
lume despre care el nu avea nici o ideie.
Nu isbutise nimic în Portugalia; dar era greu de isbutit şi în
Spania. Atunci era lupta decisivă cu. Maurii. Când această luptă s'a
sfirşit spre marea glorie a Spaniei; când cetatea Grenada, ultima cetate stăpânită de câtră necredincioşi, a fost cuprinsă (1492) ; atunci
Ferdinand şi Isabela i au dat lui Columb mijloacele de a intreprinde
călătoria sa. In 3 August el plecă din portul Palos, zăbovește mult
timp la insulele Canarie, pleacă de aice la 9 Septembre şi după trei
zeci și trei de zile de călătorie el dă de pământ, la insula Guana- hani. După aceasta, el mai descopere St. Domingo, Spaniocia, Cuba

şi se întoarce in Europa.

Ă

Curind după aceia, Columb plecă din nou
rite cu o mulţime de meşteri spre a intemeia o
a isbutit. Coloniştii erau nişte leneşi cari se tot
cumplit pe indigeni şi aceştia se revoltau. In a

lucrurile merg și mai rău. Columb

in insulele deseopecolonie. Colonia nu
plingeau. Ei apasau
treia călătorie a sa

era un esplorator de geniu, dar

prost administrator. Coloniștii se plănseră regelui şi atunci Bobadiila
a fost trimis să cerceteze lucrurile. El confiscă toate averile şi posesiunile lui Columb şi 7] trimise in fieră în Spania. Suveranii au rămas indigoaţi de această tractare neumană și au căutat să impace pe
Columb; dar nu îi au mai lăsat titlurile de vice-rege și drepturile prevăzute în contractul din 1492. 1 dară insă mijloace să intreprindă o
nouă călătorie, care nu a avut nici un rezultat. El muri in 1506, fără
să ştie că a descoperit o Lume Nouă. In tot d'a una crezuse că a
ajuns la coast

resăriteană

rite au să fie numite

a Indiei.

multă vreme

De

aceia pământurile

Indiile

deseope-

Occidentale,

Urmașii lui Columb nu au fost mai capabili de cât el. Gruvernul spaniol căuta aur ; voia să convertească pe indigeni şi săi menageze ; de aceia permitea a se aduce sclavi negri. Se dară ordine ca
să se lase vechilor locuitori oare care drepturi.

Munca lor trebuia plă-

Nouă era departe şi ordinele

regale remâneau nuinai

tită. Dar Lumea

pe chârtie. Indigenii

fură siliţi să muncească

la mine, muncă

grea
4
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De aceia au fost
pentru constituţia lor delicată; ei muriau cu miile.
erau
aduşi voinicii Negri, Indigenii fură împărţiţi pe la colonişti, cari
toate
obligaţi a se ingriji de ei. Vai de îngrijire! De giaba au fost
măsurile luate în favoarea

i

lor.

Magellan, născut la Oporto, a intrat in serviciul Spaniei. El fu
însărcinat să găsască spre apus un drum căiră Indii, pentru ca să
cu
isgonească pe Portugheji din Moluce. A plecât în 25 Sept.1519
strimerit
cinci corăbii şi după şepte luni de călătorie, el a descop
toarea care poartă numele său.O lună întreagă sa chinuit ea să o
poată trece şi a ajuns in Oceanul pe care el l'a numit Pacific. In 16
Martie 1521, el ajunse la Filipine. Peste o lună fa ucis de cătră in.
digeni. Numai o corabie cu 18 oameni sa întors in Spania, pe la
Capul de Buna Speranţă, după o călătorie de trei ani (16 Septembre
1522). Călătoria lui Magellan a dovedit esistenţa Americei ca un con-

i

tinent deosebit.

In momentul descoperirei, populaţia A mericei era, in general,
mai deasă de cât astăzi, mai ales in centrele indigene de populaţie.
Nu se poate determina origina lor. Poate că sunt veniţi din Asia; dar
se poate susținea, că sunt asemănări şi cu vechii locuitori ai Europei.

Valea fuviului

Mississipi e plină de movile

de dimensiuni co-

losale şi cu forme curioase. Sunt peste zece mii numai în Statul Ohio.
Ele sunt făcute cu o regularitate geometrică ; s'au găsit urme de olărie desvoltată și arme de piatră, de şi cunoşteau şi esploatau mi-

ele de aramă. In unele sau găsit şi obiecte de fabricaţie modernă.

Ta sud vestul Statelor-Unite sunt o mulţime de ruine de cetăţi, fortificaţii, figuri zugrăvite şi sculptate. Dovadă că aice au trăit nişte

populaţiuni numeroase, active și inteligente. Platourile din America

Centrală sunt acoperite de monumente dintre care multe erau ruinate
când au invadat Spaniolii *).

La invasia Spaniolilor erau două grupuri de popoare civilisate:
|

*) Podişurile din America

Centrală

sunt acoperite de

monu-

mente dintre care multe erau în ruine pe timpul invasiunei spaniole.
Cercetările paciente ale esploratorilor au găsit, îngropate sub vegetaţiunea

tropicală,

in fundul

pădurilor

închise

de mai multe viacuri

pentru pașii omului, temple, morminte, “statuie, bas-reliefuri, urme
de cetăţi stinse, şi de palate strălucite, care amintesc vechiele minuni
din Egipt, din Assyria, India şi China. Aceste urme ale artii și arehi-

tecturei popoarelor Maya, deşteaptă în spiritul călătorilor entusiaști
esistenţa unor

imperii

înfloritoare, a unor. suverani

absoluţi,

a unei
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Azlecii in Mexico şi Maya in America Centrală ; Muyscas in Columbia, Aymaras in Bolivia şi Quiguas in Peru şi Equator. In colo selbateci n omazi şi semi-selbateci. Aceste civilisaţiuni erau isolate; nici
nu se ştiiau unii pe alţii. Marii cuceritori din viac XVI au cunoscut
numai pe cei civilisaţi. Nenorocire că aceste civilisaţiuni s'au risipit
repede in faţa cucerirei şi n'am apucat a le cunoaște bine. Năvălitorii le au distrus, pentru că aveau arme de fier, prav de puşcă și
cai. Sau esterminat și popoarele şi civilisaţiile *£).
$. 4.

Cuceritorii

(Conquistadores).

Carol I regele Spanisi, suit pe tronul Germaniei sub numele
de Carol. Quintul, era prea ocupat cu afacerile Europei pentru ca să
dia Amepoată da o atenţiune deplină descoperirilor şi colonisărilor.
va conse
continent
noul
in
incepută
opera
cauză
rica. Din această
indrăzneţi,
şi
energiei
tinua, pentru câtva timp, de câţi-va oameni
pe socotiala lor. Aceştia sunt vestiţii «Conquistadores» de la inceputul viae. XVI, cari au făcut descoperiri, au resturnat imperii, și au
dat Spaniei stăpânirea asupra Amerieei, impreună cu bogății nemărginite. Statul

săvirşită, -

„Cea

a intervenit numai

după

de

ce opera

cucerire

era

de-

|

întăi ţară cucerită a fost Mexico. Inceputurile culturei din

America Centrală sunt
lator și resboinie, ar fi
sărit. După dânsul s'au
păstrat nici o amintire.

fabuloase. Se zice că Volan, erou zeu, legispus cea întăi temelie. Era venit despre ră&format mai multe state, despre care nu s'a
Civilisaţia era foarte” desvoltată. Sau întâm-

civilisaţiuni deja complectă,
cută. (Lavisse

et Rambaud,

a unei arte măreţe, stranie, une ori plăHistoire

Gândrale,

IV, 929).

i

indigene în*+) Ceia ce a contribuit a pune pe populaţiunilecă aceștia
aveau
to stare de inferioritate faţă cu oamenii albi, a fost
ţiuni,
popula
e
„Acest
erie.
imprim
de
fierul, pulberea, cai şi caractere
r de copilărie;
o stare
înt
„din punetul de vedere intelectual, erau încă şi defectele lor. Indianul
ile
calităț
în
era mai mult un instinct brut
amăgit, când a
a devenit perfid şi trădător numai după ce albii lau
de o rasă sufiinţi
niște
pe
ca
el
văzut că oamenii pe cari i primise
şi nişte uhoţi
nişte
erau
frică,
de
plină
ință
„perioară, cu o bunăvo
au. Reinteres
]
'
nu
omeneşti
cigaşi. Spaniolul voia numai aur, fiinţile
a poctă
comple
inarea
esterm
,
regiuni
zultatul a. fost, în mai multe
'porului

și a civilisaţiunei.

TV. 933).

(Lavisse

et Rambaud,

Histoire

Generale,
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plat însă o mulţime de revoluţiuni și de schimbări sub influenţa po|
poarelor care, necontenit, se pogorau despre nord.
In momentul năvălirei era imperiul Aztecilor, înfiinţat prin viac.
XIV d. Chr. Aceștia au adoptat moravurile, legile şi ştiinţile inaintaşilor lor; dar erau sacrificii umane, foarte sângeroase. La apariţia
Spaniolilor, domnia Montezuma. Împăratul avea putere absolută, mărginită numai prin autoritatea preuţilor. Era şi o clasă de nobili numiţi Caciqui. Judecătorii erau numiţi pe viaţă şi profesiunea armelor foarte onorată. Erau o mulţime de zei cu o turmă de preuţi; numai in templul din Mexico erau 5000. Scrierea era pictografică,, şi
scriiau pe pîoză de bumbac, piei şi foi de arbori. Anul era de 18
lani câte 20 de zile şi 5 zile complementare. Agricultura era foarte
inaintată şi se făcea după un sistem foarte raţional; iar produsele
principale erau popuşoii şi bumbacul, afară de produsele tropicale.
Luerau minele dar nu cunoşteau ferul. Arta era înaintată și industria asemine. Ei lucrau cu ghibăcie juvaeruri, stofe, ornamente de pene
şi arme. Intrebuinţau în loc de monetă pene transparente pline de pulbere de aur, bucăţi de costor şi pungi cu grăunţe de cacao.
Guvernatorul din Cuba aflând de imperiul Aztecilor insăreină
pe Fernando Cortez să facă o espediţie (1549) Acesta plecă cu 553
soldaţi spanioli (dintre cari numai 45 cu puşte) 10 tunuri şi 16 cai.
A mbasadorii lui Montezuma 7] rugară să nu se inainteze. El atrase
în partea sa pe un cacic şi se încredinţă că imperiul e slab. Nişte
vecini ai Aztecilor s'au unit cu el. Ia apropiere de Mexico, împăratul i ieşi intru

întimpinare

și ”l primi

ca pe un oaspete bine venit.

Spaniolii au remas uimiţi de strălucirea cetăţii şi mai ales de bogăi
ţia reşedinţii imperiale.
Cortez nu ştiia ce să facă ; când masacrul a trei Spanioli i dădu

ocazia de-a lucra. Cu cinci soţi de arme el se duce la palat, luă pe
împărat şi "1 duse in tabăra sa. Acesta fu obligat a recunoaşte

premajia regelui Spaniei.

'Tesaurul imperial fu împărţit.

su-

Indigenii

erau indignaţi ; ei devin furioşi când văd că se râdică un altar Maicei
" Domnului şi când se sluji liturghia pe teraţa templului lor. Știiau
acum că Spaniolii sunt şi ei oameni şi nu se mai speriau acum nici

de tunuri nici de cai. Pe când revolta indigenilor

era aproape de a

isbucni, Montezuma înştiinţă pe Cortez că vin nişte albi în contra
sa. Guvernatorul din Cuba, gelos de el, trimitea trupe să | atace.
Prin un atac fără de veste, Cortez sdrobi trupele trimise in contra
sa. Era şi timpul, pentru că Mezxicanii se revoltară. In luptele care
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au urmat, Montezuma fu ucis, dar lupta fu teribilă. Cortez deabia
scăpă cu 22 de călăreţi şi rănit. După ce se îndreptă, el strânse o
nouă armată

şi cuprinse

Mexico.

Cortez fu recunoscut ca guvernator de cătră Carol Quintul. După ruina puterei Aztecilor și celelalte State se supuseră. Cortez reconstrui cetatea Mexico ; dar fanatismul religios distruse tot ce amintia trecutul ; mai ales clasele intelectuale fură persecutate cumplit
şi nimicite £). Se adresă plăngeri la guvern in contra purtărei lui
Cortez şi el fu nevoit a veni în Spania ca să se desvinovăţaseă. Fu
primit cu mari onoruri ; dar nui se mai lăsă guvernul ţerei. El muri
„în 1547.
Pe când Cortez cuceria Mezico, doi voinici Pizaro şi Almagro
incheiau un act de tovărăşie pentru a cuceri Peru. În anul 1532 cel
intăiu plecă din Panama cu 120 de oameni şi 32 de cai; Almagro

|

avea să vină mai pe urmă.

In Peru era imperiul Incasilor cari domniau peste o mulţime de
naţiuni, Mai inainte de ei, era strălucită civilisaţia poporului Amara.
O mulţime de ruine amintesc. pănă în ziua de astăzi strălucirea sa.
Câtră viac. XI Maneo-Capac întemeie Cuzco şi fu primul Incas. Țara
era organisată pe nişte base cu totul absolutiste. Tot aurul şi argintul era al Incasului. Proprietatea privată era necunoscută. Supuşii
erau indatoriţi la anumite lucrări şi folosul era al tuturor. Statul i
insura şi li da locuinţe. Pământul era împărţit in trei: a Incasului,
a Soarelui şi a poporului. Poporul lucra pământul intreg; dar se fo-

losia numai de recolta de pe partea sa. Membrii familiei
purtau

cu toţii

numele

de

Incasi.

Erau

drumuri

imperiale

frumoase,

podur

in guvernare. Un
*) Elementul religios luă o influenţă, decisivă tot ceia ce putea
a
ă
matic
siste
fanatism orb conduse la distrugerea
lor trecute, tradiţiuniaminti Mexicanilor invinşi amintirile gloriilor lele au fost distruse ;
"Temp
lor naţionale, învăţămintele religiunei ler.
rupte in bucăţi.
idolii sdrobiţi, manuscriptele pictografice arse sau
tea injosirei
rmita
unifo
Această furie iconoclastă a invingătorilor şi
, au avut
aztecă
atea
societ
in
lor
l
inviașilor, ori eare fusese rangu
toată clasa inmai
ani,
câţiva
de
curs
in
,
nimici
a
de
at
drept rezult
sau preuți. Au
telectuală şi cultivată a populaţiunei, învățații nobili
rămas numai

plebea,

câţiva

negustoraşi

ȘI meșteri

prin oraşe,

Şi țe-

au intrat prin
rani. Câteva femei de la curte şi din aristocrația aztecă
ud, Histoire GE
căsătorie

in nobilimea

ntrale, LV, 955).

spaniolă.

(Lavisse

et

Ramba
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suspendate peste prăpastii, locuri de odihnă pe drum. Marele învăartă pe
ţat Humboldt zice că au fost cele mai frumoase Jucrări de
comunicare le a făcut vre odată mâna omului: mari inlesniri de
de pamulţime
o
Erau
caţie in acele ţeri cu munţi inalţi şi torente.
Alate și temple cu ornamente măreţe: plăci de aur şi de argint.
veau manufacturi numeroase ; produsul lor era comun şi se impărţia
:
de cătră funcţionari. Religiunea Soarelui era blândă, fără sacrificii
umane, cu o mulţime de mănăstiri de virgine consacrate Soarelui.
Agricultura ajunsese la cel mai mare grad de perfecţie. Pretutindenea sunt urme de apeducte, canaluri, ziduri pentru a sprijini terenul
in locurile inalte, care erau cultivate. Lucrau metalele, dar nu cunoşteau fierul. Toate productele tropicale erau. cultivate, dar mai a-

les popuşoii şi cartofele.

E

a

Când Pizaro s'a înaintat, el a fost bine primit. Iocasul i a trimis mai multe ambasade , pe urmă veni in persoană. Pizaro măce-

lări cortegiul imperial şi făcu prisonier pe Incasul Aiahutlpa. Acesta i fagădui că i va da atâta
o cantitate enormă de aur
cu 150 de oameni şi 50) de
voltă, Incasul a fost ucis.

s'a adus
aur cât va încăpea întro casă.
|
Almagro
și
şi de argint. Intre aceste veni
cai. Fiind că s'a auzit că indigenii se reIn două luni ei ajunseră la Cuzco şi în-

trară în cetate, în 1523. Spaniolii au remas înmărmuriţi, mai ales
de fortăreață şi de templul Soarelui. Toţi sau imbogăţit din pradă.
Pe urmă s'a construit o catedrală şi mai multe mănăstiri ; iar templele au fost prefăcute în biserici. Apoi se fundă Lima. Populaţia,
cu toată blăndeţa, sa, n'a mai putut suferi. Mai toţi Spaniolii au fost
ucişi ; dar garnisona din Cuzco se ţinu bine şi Peruvienii se descurajară. Ei fură supuşi.

Pe urmă au fost supuse Chili, Argentina şi cele a'te regiuni din
Americă
dar

de Sud.

In acest timp se fac mai multe încercări in America de Nord;
toate ies rău. Solo incercă a se aşezain valea fluviului Mississipi,

unde se credea că sunt multe bogății. El debareă pe coastele Florişi
dei cu 1000 de oameni şi 300 cai; se munceşte in zadar doi ani
moare de suparare (1542).
In 1534 Jacques Coeur fu trimis de cătra guvernul frances să
esploreze ţermurile vecine cu Terra Nouă. El descoperi fluviul Saint

Laurent ; dar nu era nici aur, nici pietre preţioase. Zadarnică a fost
şi iacerearea lui Roberval (1543). Noua Franţie fu uitată pe cineizeci |
”
de ani.

a

Consecinţile

[DR

Descoperirilor.

<Columb a dat ome-

nirei o lume nouă, Aici omenirea va fi mai liberă, mai bogată, mai”
scutită de prejudiţiile seculare, mai accesibilă la progres de cât în lumea vechiă. Preponderenţa trece de acum înainte la statele din vestul
Europei, pe când, pănă atunci, cele de la sud fuseseră in fruntea ci|
vilisaţiunei.
. Porturile Mediteranei şi au perdut
schimbat
Căile de comerţ; s'au
importanţa lor şi cele situate pe Ocean au câştigat enorm. Alexanfrandria, Veneţia, Genova, sunt loviţe de moarte şi chiar porturile
încetează
ceze şi spaniole din Mediterana perd foarte mult. Comerţul
.
universal
adică
a fi mediteraneian pentru a ajunge oceanic,

toţi că
Navigaţia făcu progrese enorme. Atunci sa încredinţat

Se infiinţază flote.
navigația pe Mediterana era o adevărată jucărie.
nte nouă de
instrume
ză
enorme cu corăbii foarte mari;se inventea
orientare şi se găsesc nouă manevre şi nouă eserziţii.
mult. Europei
Viaţă popoarelor europeiene se schimbă foarte
remedii nouă.
şi
găsesc
dar
;
dau în America peste boale necunoscute
şocolata alcătuită din
De aice ni au venit quinquina, coca, tutunul,
aice vor aduce agricultorii povanilie şi cacao, produse americane. De
se vor aduce cureanii
puşoii, cartofele, tomatele, ananasul ; de aice

şi o mulţime

de lemne

preţioase şi materii colorante.

ajunseseră rari. De
Mare revoluţie economică. Metalele preţioase
nuse mai scotea aur şi argint; și puţina avere în

multă vreme nu
de la un popor la altul, |
merătoare câtă era pe lume se tot trecea
minele pentru că se secături
prin resboie şi prăzi. Nu se mai lucrau
din metaleie preţioase se imoseră și, pe de altă parte, o mare parte
;se lucrau odoarele bibilisau. Se făceau racle pentru sfintele moaşte
obiecte ; sau se infundase prin
sericeşti; se făceau juvaeruri şi diferite
De aceia, banii fiind rari
lăzile avarilor ori ale speculanţilor Evrei.
|
totul depreciate.
produsele solului şi ale industriei erau cu
se aduce din America mii de
. Dar de pe la jumătatea viac. XVI
se scumpesc cu 90 la
tone de aur şi de argint. Atunci toate obiectele
se regii Europei, cari o
sută; se umplu băncile de aur; se imbogăţe
au mijloace să construiască
dusese foarte greu pănă atunci; aceştia
şi să întreţină armate permonumente măreţe, să înfiinţeze flote mari

puternică.
manente. Ilarnica şi econoama Stare 4 Treia devine
In acelaş timp, toate ştiinţile progresară.

cureali ; pentru

că făcuseră

greşala

de

a nega

Teologii rămâneau înLumea

Nouă.

Ei nu

se descopeştiu ce să gândească despre acele populaţiuni nouă care
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riau zilnic; nu știu ce loc să li asigureze in tabela genealogică din
Biblie ; după cum civilisaţiunile descoperite nu puteau întra în cadrele inguste ale ştiinţii istorice așa cum Biserica o învăţa. De aice
nevoia pentru spiritul omenesc de a cerceta, a compara, a căuta să
şi dea singur socoteală de cele ce apăreau înaintea ochilor, adică li-

berul esamen. Din această stare a spiritelor trebuia să iasă numai de
cât o mare revoluţiune, şi a şi ieşit Reforma ».
II.
ă

$.

CAROL
1.

QUINTUL

Spania

unificată

Viacul XV și XVI are o însemnatate deosebită în istoria Spa»
niei. Prin însoţirea lui Ferdinand Catolicul, regele de Aragon, cu
Isabela, regina Castiliei, sa îndeplinit unitatea naţională. De acum inainte avem o istorie” generală a Spaniei. Prin unirea Castiliei cu Aragonul, regii au ajuns puternici. Anarchia este combătută, ordinea.
e restabilită şi puterea regală consolidată. Din acestea au urmat o
acţiune energică în afară, cuceriri şi ambiţiuni mari, întreţinute prin
“energia poporului spaniol şi prin bogăţiile colosale care se aduceau
din Lumea Nouă.
.
La suirea pe tron a Isabelei fuseseră dasordine cumplite, Nobilii făceau ce voiau. Ei pradau bisericele, devastau câmpiile, pradau
şi omorau. Erau cumplite vremi şi națiunea intreagă suspina după
un guvernământ puternic. Regii catolici au respuns la chiemarea lor.
Mai

a!es Isabela

era

plină

de ardoare

in

represiunea

anarhiei.

Toţi

vinovaţii au fost omorâţi; o mulţime de castele au fost dărâmate şi
cei răi au fost nevoiţi să părăsască ţara. Pentru a mănţinea ordinea
pe viitor, Ferdinand şi Isabela sau folosit de hermandades (fraternităţi) Qintre oraşe, care fiinţau de mult. După indemnul lor, toate comunele s'au intrunit intr'o Hermandad generală. Prin aceasta se menţinu ordinea; pentru că comunele o aparau cu milițiile lor: ele fac
poliţia regatului, judecă repede și pedepsesc cumplit. Prin aceasta sa
făcut o strânsă legătură intre regalitate şi clasa de mijloc.
Dar trebuia intărită puterea regală faţă cu aristroerația facţioasă, cu clerul bogat şi puternic şi cu comunele care ţineau la drepturile lor. Trebuia introdusă o nouă sistemă de administraţie. Re.

gii au redus pe nobili ca să ocupe grade onorifice la palat; iar administraţia a fost incredinţată la legişti, lefrados, devotați puterei re”

- 534, N1-
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gale. Aceşti cameni neinsemaaţi au sdrobit toate piedicele şi au răpus Feudalitatea şi Biserica. S'au intemeiat Consiliile de finanţe, de
stat şi de justiţie, mai pe urmă şi altele.
Intre aceste Consilii era și Consiliul Inquisiţiei, tot aşa, de puternic ca şi cel de Justiţie. Erau in Spania locuitori deosebiți de Spanioli prin rasă și religiune, Jidovi și Mauri, cari trebuiau asimilați.
Numărul mai spori incă după cucerirea Grenadei. Aceste populaţiuni
puteau fi o primejdie pentru Spania. Căci nu era vorbă numai de religie deosebită ; ei se deosebiau şi prin civilisaţie, doctrine şi simţimente, absolut opuse.
Chiar de la inceput sas ocupat de Evrei. Poporul incepuse mai
dinainte ; el măcelărise pe Jidovi şi pe cei cari i protegiau. O mulţime s'au botezat de frică. Erau uniia sinceri; dar mulţi s'au intors
la, vechia lor religie după ce a trecut primejdia, in secret. Erau mulți
Spanioli de frunte inrudiţi cu acești « creştini noi». Pentru aceasta
sa stabilit In quisiţia (1481). Evreilor li s'a impus ori să părăsască
ţara, ori să se boteze. Mulţi au plecat; cei remași au fost priveghiaţi
de aproape de teribilul tribunal.
Tot aşa sa făcut şi cu Maurii. Capitularea Grenadei li asigurase
libertatea de conştiinţă şi de cult. Ximenes, confesorul reginei, i provocă la revo'tă prin mijloacele întrebuințate pentru a i converti. Atunei li sau luat toate drepturile acordate prin capitulaţie şi li s'a
impus esilul ori abjurarea. Mulţi sau botezat. Inquisiţia "şi iuă sarcina de a i ţinea de aproape. Scopul ei era politie şi religios; de aceia a fost aşa de populară in Spania, Ea protegia puritatea raseio
dată cu puritatea religiunei ; era păzitoarea dreptei credinţi dar şi a
naţionaliiăţii.
Puterea regilor crește necontenit. Adunările (Cortes) au fost ne”
voite a renunţa la ambiţioasa speranţă de a dicta legi suveranilor şi
a impărţi puterea eu ei. Ele devin mai smerite. Cu timpul au fost
convocate numai pentru votarea subsidielor. Prin Comune se pun magistraţi regali, cu puteri foarte intinse; oraşele sunt puse sub tutelă.
Regii ţin în respect şi pe Biserică. Autoritatea regală capătă dreptul a recomenda

dreptul

la scaunele

vacante.

Aceasta

insamnă

că regii

au

a alege pe episcopi, şi i aleg pintre cei mai demni clerici din

Spania. Clerul ajunge mai mare, mai instruit ; dar şi mai puţin independent de cât cel vechiu. Nobilii sunt obligaţi a înapoia pământuvile răpite de la Coronă. Regele ajunge mare magistru al Ordinelor
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lui un.
Alcantara, Calatrava şi Santiago, ceia ce pune-sub autoritatea
milion de supuşi şi venituri enorme.
- Ordinea internă fiind restabilită pe deplin, Ferdinand putea face
cuceriri, Resboaiele oferiau nobilimei ocasiunea de aşi arata bravura
şi a se inbogăţi. Se cucereşte Grenada. Aice populaţiunea era deasă
şi bogată, armata numeroasă şi vitează, regii bogaţi şi ţara greu de cucerit, fiind că avea munţi inalţi şi trecători greu de străbătut. Lupta
ţinu zece ani. Numai desbinările dintre Mauri şi artileria au putut
aduce căderea acestui regat (1492). Mai in acelaş timp, regele Fran
ţiei inapoie Cerdagne şi Roussillon. Pe urmă se cuceri regatul de Neapole. In 1512 se cucereşte Navara şi regele loan Albert rămâne nu-.
mai cu Navara de Jos, la est de Pirinei. Numai Portugalia ramase
in afară de influinţa lui Ferdinand şi Isabelei.
La moartea Isabelei (1504) a rămas o fiică, Joana Nebuna, măritată cu Filip cel Frumos, suveranul 'Țerilor de Jos. Nobilii incercară
a pune mâna pe putere, cum făcură şi la moartea lui Ferdinand (1516).
Acesta

incredinţase

sever, făcut pentru
potul lui Ferdinand,

regența

cardinalului

a comanda.
care domnia

Ximenes,

geniu

imperios

şi

Acesta nu prea plăcea lui Carol neîn Țerile de Jos;

pentru că era de

o probitate rigidă şi cu un patriotism spaniol prea esclusiv. Miniştrii”
lui Carol se gândeau mai mult la 'erile de Jos. Ei au impedicat
multă vreme pe Carol de a veni in Spania; şi când a venit, Ximenes
primi ordin să nu se apropiie de Curte. Noroc că a niurit degrabă şi n'a avut durerea de a se vedea cu totul disgraţiat.
Nascut din Filip de Burgundia şi Ioana Nebuna, Carol | semăna
mult cu mama sa, la fisic şi la moral. Palid, cu fruntea lată şi goală,
căutătura imperioasă, eu ochi albastri cugetători şi melancolici, erescuse incet; avusese mai multe crise nervoase; dar era foarte ghibaciu

in

esereiţiile corporale ; era un

nevoit să petreacă o viaţă mai

călăreț, desăvirşit ; a fost însă

mult sedentară

din pricina griji de

a administra ţerile in frantea cărora era. Spirit recs şi lucid, el nu cău-

ta să hotărască evenimentele ; se. găndia mult și se decidea cu greu *):

*) De talie mijlocie, el era palid la faţă, cu fruntea niare şi descoperită. cu privirea imperioasă, Ochii săi albastri arătau în acelaş
timp reflecţiune şi melancolie. Buza inferioară, mare şi groasă, treceu
peste: cea de sus. A crescut cu greu și încet; spre sficşit,-a avut câte-va

crise

nervoase,

care lau doborit pe mai multe oare. Numai după

ce şi a cules toate coronele salea ajuns la deplina sa vigoare.

Cu
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Carol
: moştenise de la părintele său Burgundia, Ţerile de Jos
şi Franche-Comtâ; bunicul său- Maximilian nu i putea lasa de cât numai Lirolul, dar poate şi corona imperială; de la mama sa i remânea
Spania. Remisese orfan la vrista de şese ani şi fusese crescut de cătră
episcopul de Utrecht, Adrian.
Când veni in Spania făcea tot ce -i dictau miniştrii săi Aamanzi.
Nu părea că ar voi serios să guverneze. Era prea grav; era seump
la vorbă, aşa că părea incapabil.
S'a văzut indată neînţelegerea intre consilierii flamanzi şi naţiune.

El

luase titlul de rege

al Castiliei fără

a consulta

Adunarea.

Aceasta se puseîn oposiţie (1518). Era teamă că nu va voi să depună jurământul de credinţă. După multe negoţieri, Adunarea jură;
dar şi Carol jură
că va respecta privilegiile oraşelor, legile şi obiceiurile regatului. Adunarea mai ceru ca străinii să fie indepărtaţi ; dar
Adunările spaniole făceau gură tot d'a una şi tat d'a una cedau. S'au
impacat mulţemindu-se numai cu făgăduinţile guvernului. Atuaci
străinii de cari Carol era ineunjurat, se pun pe pradat; aşa că eo
mare lipsă de numerar in Castilia, fiind că mai tot aurul din ţară,
aur care venia din Americă, era espediat in Ţerile de Jos. Adunarea
din Aragon refusă a i da titlul de rege, pe câtă vreme trăia Ioana,
“Nebuna. Guvernul a fost nevoit a ceda. In Catalonia cu greu se eapatau bani; representanţii aratau regelui sumele enorme care se cheltuiau cu curtea lui.
In timpul acesta muri Impăratul Maximilian. Atunci la corona
imperială se aratară doi pretendenți : Francisc I, regele Franţiei, şi
Carol 1, regele Spaniei. Francise I capatase mai multe domenii în
Italia şi nu se mulţemia. El ambiţiona să aibă heghemonia asupra

toată slăbiciunea din tinereţă, el a dobîndit de timpuriu o rară ghibăcie in tcate eserciţiile corporale, Mai intăi a strălucit in turnieruri ;
mai târziu,

ca să

placă

Spaniolilor,

el s'a pogorit

în

arenă

şi a ucis

un taur. Calăreţ escelent, el escita admiraţia soldaţilor săi. S'a abținut a lua parte la lupte la inceputul regnului său ; grija administra
ţiei intinselor sale state 7| siliau să ducă o esistenţă sedentară şi aproape retrasă. . Spirit rece, de o luciditate perfectă, Carol nu căuta,
să prevină evenimentele. Delibera indelung cu sine insuș și scriia cuvintele pentru şi contra. Asculta pe consilierii săi. Hotăririle lui erau
aşa: de bine cumpănite că în momentul cînd le anunţa, erau definitive. Cu toate aceste ințelepciunea lui politică tot nu ”] putea opri de
a se mânia

Gen&sale,

câte odată din cale

IV, , 89).

afară,

(Lavisse. et Rambaud,

Histoire
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ate in contra Tureilor. 1 trebuia
creştinătăţii şi conducerea unei cruci
a lucra pe lingă Electori. El se a
țitlul de Impărat. De aceia incepu
ade Hohenzollern, care stăpânia
dresă mai întăi la puternica casă
se
an. loachim de Brandeburg
preape jumatate din pământul germ
scop de Maynz, fratele său, intră
dădu în partea sa; Albert. Archiepi
fiind în viaţă, de alegerea nein vorbă. Maximilian se ingrijise, încă
Spania sume colosale de bani'
potului său şi acesta i trimisese din
Electorilor sumele convenite.
Dar el muri inainte dea fi putut plăti
l de Sickingen, care
Francisc | era sprijinit de cătră cavaleru
uri ale Rinului. Prin
din castelul său imprăştiiă groaza pe ambele ţerm
puse la disposiţia
El
el se putea capata sprijinul nobilimei de jos.
tea in partea sa*).
Electorilor suma de trei milioane şi atrase majorita
Papa Leon X 71 susţinea.
. Archiepiscopul
Carol se puse pe. lucru şi dădu sume colosale
aşa făcu și Comitele
de Maynz şi vîndu de cinei ori votul său. Tot
Cestiunea era
palatin. Pe lingă bani, Francisc | avea şi oști gata.
gravă

pentru

Germania.

In afară

ea era ameninţată

de cătră

Turei;

se alegea
în lăuntru incepuse mişcarea de Reformă a lui luter. Dacă
in contra TurFrancisc L, Germania putea fi sigură că va fi aparată
tem să nu-și
se
anii
Germ
cilor ; dar Germania se teme de Francesi ;
străinului
peardă independenţa lor. Atunci in faţa Electorilor vînduţi
lime ;
se ridică poporul. Antipatia naţională se deștepta în mica nobi
n
,
susți
burg
Augs
i
pretutindenea, toţi se ridică. Fugger, bancheri din
pe Carol şi presiunea populară este aşa de puternică că Dieta este

silită să aleagă un German.

Carol era puternic şi putea, şi el, res

pinge pe 'Lurci ; el era German și Spania fiind departe, suveranii din
Imperiu nu se puteau teme de el. Carol a fost ales in 28 Iunie 1519

şi se sui pe tron sub numele de Carol Quintul.

'Poată lumea din Spania e iritată de alegerea lui Carol la Imperiu. Era ştiut că are să plece indată în Germania, şi această alegere

*) « Dărnicia Francezilor e în adevăr minunată, serie un diplomat austriac,'ei imulțesc făgăduinţile, presenteie, banii în numărătoare, pensiunile. Dau tot ce cer Electorii. E grozavă primejdie pentru Germania noastră. N'am văzut nici odată atâta lăcomie ca la
principii noștri! Mă mâîngâiu cu nădejdea înse că, vinzindu şi onoarea
pe bani, și vor cumpăra în acelaştimp varga cu care vor fi bătuţi

cr sa

ei şi bunurile lor.» (J. Jansenn, I” Allemagne et la Reforme,
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se considera ca un dispreţ pentru Spania. Pare că gâciau toți că resursele Spaniei au să fie intrebuinţate pentru planurile ambiţioase
ale acestui monarch cosmopolit. Spania doria un rege naţional. După
Flamanzi ea era nevoită să sufere pe Germani. Cu mare greutate Carol putu capata o sumă pentru drum și plecă ineredinţând regența
lui Adrian de Utrecht, fostul său invăţător.
Cum a plecat Carol, a şi isbucnit revolta comunelor, Comuneros.
depuAu urmat o mulţime de violenţe și de ucideri. Fură urmăriţi
; pentaţii cari votaseră subsidiul. Revolta e victorioasă pretutindenea
intreaga
pe
stăpâni
erau
tru că regentul era fără soldaţi *) ; resculaţii
indrăzneți. .
Castilia ; dar ei nu avuseseră nici un plan. Nu mai sunt
ei se mulţeIn loc de a impune reforme şi in loc de a dicta legi,
lor. Aceste
plângerile
de
lungă
mesc a trimite Impăratului o listă
el ar fi
dacă
plângeri erau aşa de puţin indestulătoare, în cât chiar
im pedica
consimţit la cererile lor, inbunătăţirile cerute nu ar fi putut
remânea
a
de
loc
in
:
puterea absolută. Resculaţii. mai fac o greşală
uni cu
se
uniţi, ei se ridică in contra nobilimei. Atunci. nobilimea
orașele; dar
Impăratul şi insurecția fu invinsă. Aristocraţiă invinge
regelui.
a
absolută
din această invingere câştigă numai puterea
dar Imputea
Dușmanii monarchiei se arataseră neputincioşi,
numai să i ierte.
păratul să fie mai, milos; mai ales că toţi cereau
fără milă penfost
a
inse
El
Chiar nobilimea stărui pentru aceasta.
El vi ni în
tru cei cari se ridicaseră in contra Majestății imperiale.
ni teribile, de
Spania cu o armată germană. şi au urmat proseripţiu
De acum inainte nu
care nu au fost scutiţi nici nobili, nici clerici.
au să fie saoriSpaniei
au să mai fie revolte în Castilia și interesele
Spania. Nu mai avea nici tim”
ficate. EL nu mai guvernează pentru
ÎI

pentru un om să aibă o sa*) După vechiul sistem, era destul în campanie. „Acum trebuia
a
intr
a
bie sau un arc şi era gata de
mai costisitoare şi mai grea. Mai
mijloace nouă şi echiparea devenia
ȘI
urmă trebuia puşcă, arme scumpe
intâi, trebuia praY de pușcă, pe
mai
ajuns
a
nouă ; arta militară
greu ce mânuit. S'au inventat arme ia de disciplină şi de esereiţiu.
nevo
t
urma
a.
ta
aceas
complicată ; din
sa organisat un nou sistem şi sâ
și
Pentru a face faţă nouălor cerinţi,
speciale destinate pentru resboiu
socotit folositor a forma corpuri
aocup
alte
la
de
ţii
solda
toţi
pe
de a indeparta, pe cât era posibil, s au creat armatele permanente ;
țiuni ce aveau pănă atunci. Astfel de a întrebuința trupe mercenare.
iul
şi s'a făcut, de asemine, obice
on en Angleterve, |, 230).
isati
civil
la
de
ire
Festo
le,
(Buck
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Spania are

pul, nici voinţa, de a mai asculta plângerile Spaniolilor.
să fie bună

numai

ca să i dea

soldaţi şi bani;

o storeea

ca să su-

pună pe Europa, fără a i da în schimb altă ceva de cât numai o
glorie ruinătoare *). Suveranul dicta singur ; dar avea mare incredere
in Granvelle. In 1543, el lăsă regent pe fiul său Filip. Atunei autoritatea lui Granvelle crescu şi. mai tare. După moartea lui; fiul său
moşteni această autoritate. Spaniolii nu erau intrebuinţaţi nici în
- armată. Generalii lui Carol Quintul au fost Italieni, Germani sau Francesi. Numai ducele de- Alba era Spaniol. In marină, Genovesul An“dreiu Doria era atot puternic. Afară de aceasta, Curtea era plină de
străini ; dar, Spania i plătia. Starea economică era tristă şi Adunările se plângeau necontenit, dar ele pierd ori şi ce insemnatate când
remân alcătuite numai din deputaţii oraşelor.
Şi cu toate aceste, Carol avea in el ceva spaniol: era foarte
netolerant ; dar din sinceritate ; avea o ură de moarte pentru ori ce
eretic. A urmărit cu ardoare pe eretici şi pe cei necredincioși. O mulţime de Mauri au fost botezați cu sila; iar cei intorşi la vechia lor
credinţă au fost osindiţi, ca apostaţi. Au primit ordin ca ori să se
impace eu Biserica,
ori să plece, ori să moară. Mulţi fugiră prin munţi
şi incepură o luptă de moarte. Această revoltă a fost inăduşită in
sânge. “Poţi Maurii an fost nevoiţi a se boteza şi Inquisiţia fu insărcinată a i ţinea in de aproape privighiere.
El abâică in 1555 şi se retrase in mănăstirea de la Yusta. Pen”
tru toată lumea înse el era tot Inpăratul. El se interesa, de afacerile
Europei şi de ale Spaniei. Nici odată nu și-a aratat părerea de rău
că a depus puterea:supremă. A murit in 21 Septembrie 1558.
|
Domnia

lui glorioasă

indeplinit ruina

a fost o nenorocire

libertăţilor publice

pentru

Spania.

El a

şi nu i a asigurat imacar o ad-

*) Nevoit a se opune de odată Tureilor, protestanților, regelui
Franţiei, el era mai in tot d'a una ebsent din Peninsulă. Sa dus
de nouă ori în Germania, de şepte ori în Italia, de zece ori în Flandra, de două ori în Africa. Se ducea ori unde presenţa sa era necesară, negoţiind, luptându-se, ocupat a se arata tuturor popoarelor
sale, a da piept tutulor dușmanilor; reţinut mult de multiplele sale
datorii departe de Castilia şi de Aragon. În patruzeci de ani de domnie, de abia a stat cincisprezece ani in Spania. Aparițiile sale erau
rari şi -scurte, de multe ori strinse intre două campanii, absorbite de
negoţiaţiuni și preparative de resboiu ; de la 1543 pănă la 1556. n'a
mai venit nici odată. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gântrale, 1V, 357).
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EL treministraţie econoamă, o justiţie severă şi o politică naţională.
despotis
buie făcut respunzător de toate relele pe care le a căşunat
mul in Spania.

Ş 2. Reshoaiele
op

pentru

Italia.

i

ii
zeceăiani când a murit părintele
ii
Epre
AS trci
Carol VIII-Grait

fiinţă el era major, sora
său Ludovie XI. Cu toate că după legile in
regentă ; pentru că reca
e
sa Ana de Poaujeu a domnit multă vrem
-

isgoni pe favoriţii părin
gele era slab ASSpirit şi slab la corp. Ana
osîndiţi

confiscate celor
telui său şi dădu libertatea şi pământurile
; fiind că feudalitatea era
te
ăteş
' de cătră el. A inceput a guverna bărb
”
sdrobită

definitiv.

Carol

VIII

a luat

in căsătorie

pe Ana,

moşteni-

stă însoţire Bretagne s'a utoarea tronului de Bretagne, şi prin acea
e apanagiste de odinioară
nit cu Franţia. Astfel dintre marele feud
care era încă puternică.
mai remăsese numai familia de Buvbon,

e foarte puternică. Sunt
La sfirşitul Viac. XV autoritatea regală
ure

oacă când vrea şi ele sing
Adunări Generale ; dar regele le conv
în loe_de serviciu militar,
au dat regelui dreptul de a impune taese
legis-

a sa toată puterea
Consiliul regelui ajunge 3 doacentra in mân
ţi
acestui Consiliu erau aleși şi numi
lativă şi administrativă. Membrii
finanţiară ori diplomatică, se
de cătră rege. Numai la mare nevoie,
ului, Universitamai

convocau

tea fusese

Adunările

o adevărată

Generale.

putere;

dar

La inceputul Viac
ea

se compromisese

prin

inţele-

ne
raa loanei WAre. Ea se supu
gerea cu. Englejii şi prin condemna
rne
idă la reformarea disciplinei inte
Bisericei ; un legat al papei pres
toate
i
datoare a supune Parlamentulu
şi a sistemei de studii ; ea fu
mişcărej
să peardă în curând şi direcţia
cestiunile ce o interesau. Are
care
oare
ase
fest
mani
ei. Parlamentul
intelectuale, in timpul Renașter
înera
el
că
71 obligase să declare
„pretenţiuni politice. Ludovic XI

, nu finanţele şi resboiul.
iţiaiar
stituit numai pentru a adiministra just
oxdonanţele regale.și. i permisese
EI i dase dreptul de a inregistra
a face şi observaţiuni.
l VIII era atot

guvernului, Caro
Astfel când luă în mâni frânele
nobilime
roasă și era incunjurat de o
puternice ; avea 0 armată nume
ntul
tame
devo
pe câmpul de luptă şi
- doritoare de a-şi arăta bravura
nsiune în
icată simţia nevoia de o expa
său cătră rege. Franţia unif
Italia.
indreptă ochii tutulor este
afară şi ţara spre care se
patru coarde:
cu
XVI, e o liră
« Jtalia, zicea un papă din viae.
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Roma, Veneţia, Florenţa şi Milano». Aceste patru coarde fuseseră
odată in deplin acord; dar de. la, Nicolae, V armonia se stricase. Cea
mai mare grijă a deosebitelor state italiane era ca nu cumva unul
dintre ele să ajungă puternic, ea să poată întruni pe toate cele alte
sub autoritatea sa. La cel mai mic prepus ge şi injghebau alianţe.
Aşa de mult lipsia conştiinţa de o patrie italiană, că toţi se uniau
contra

puterei

care se presupunea

că ar putea

face

unitatea;

și a-

ceasta pentru că fiecare stat ori cetate era foarte gelos de libertatea
şi independenţa sa. Se temeau mai ales de unirea papei cu republica
Veneţiei.
| Curtea, papală ajunsese, in aceste timpuri, un local de viţiuri şi
asasinate. Sub Inocenţiu VIII, ajuns prin bani la pontificat, sunt numai lupte intre papă şi. baronii vasali, Fiul şi nepoţii săi căutau să
se inbogăţească prin asasinate. Când fu ales papă Alesandru VI Borgia, în noaptea de 10 spre 11 August 1492, cardinalul de Medici şopti
cătră vecinul său: «Eată-ne in gura lupului; are să ne sfăşie pe
toţi, dacă nu vom găsi chipurile să scăpăm ». Alesandru
VI era jurist, om cu oare care cultură, şi cu opt copii, groaza Italiei. Indată
ce fu papă, el făcu cardinal şi archiepiscop de Valenţia pe fiul său
Cesar in vristă de 16 ani.
Când se auzi că vine Carol VIII, papa şi regele din Neapole
cerură ajutor de la Sultanul Baiazet. Acesta, trimise 800990 de galbeni, cerând ca fratele său Djem, care găsise “adăpost la papă, să fie
ucis, Aceasta s'a şi făcut, mai pe urmă.
Ludovyie Morul, regentul Milanului, voia să detroneze pe nepotul său loan Galeas $Sforza şi, pentru aceasta, avea nevoie de ajuto- |
rul Francesilor. El aminteşte lui Carol VIII de drepturile pe care
Franţia le avea asupra regatului de Neapole, de când domnise aice
familia de Anjou, și'l face să creadă că intreaga Italie va saluta venirea Francesilor. Când Borgia fu ales papă, i se mai spunea că va
scăpa Biserica de ruşine, intrând in Italia.
In adevăr Italienii aşteptau un mântuitor. Se mai zicea că ereştinii din Imperiul Otoman așteptau numai o ocasie pentru a se ridica cu toţii in contra Tureilor.
|

In. Florenţa domnia lui Petru
de Medici ajunsese nesuferită, şi
această mândră cetate căzuse

*) Desordinea

din strălucirea politică de odinioară £).

Adunărilor

prea

numeroase,

zice Guieciardini,
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Moravurile erau stricate. In această stare de lucruri se râdică un călugăr, Ieronim Savonarola, care incepu a predica contra moravurilor
corupte şi ameninţa cu urgia cerească pe această cetate cu totul stricată. Cuvintele lui pline de foc au avut un efect estraordinar. Medici este alungat ; republica a fost restabilită şi, lucru Şi mai greu,
morâvurile s'au purificat. Savonarola uria Renaşterea şi a ars in piaţa
Senioriei o gramadă de opere de artă, cărţi, mobile preţioase şi podoabe femeiești. Populaţiunea de jos este cu dinsul şi el este adevăratul stăpân al republicei in curs de câţi-va ani. Romanii aşteptau
din Neacu nerăbdare să scape de tirania familiei Borgia şi locuitorii
pole erau bucuroşi de căderea dinastiei de Aragon. Carol VIII putea,
intra in Italia, sigur că nu va intimpina nici o resistenţă. Ca şă fie
; .
liber in Italia, el dădu Angliei bani; Spaniei Cerdagne şi Rousillon
.
reia

MD

„ae a

Germaniei, Artois, Franche-Comt6 şi “Charolais.
“Ta 1494 el se pogoară în Italia cu o armată de 26000 de oa-

meni; dar nu avea nici ofiţeri, nici bani, nici corturi. Acum Ludovie
CaMorul. nu mai avea nevoie de el, pentru că murise nepotul seu.
ii
iol VILI intră in Toscana; fu primit cu entusiasm de cătră locuitor
din Pisa, cari erau

siguri că vor scapa

de jugul Florenței ; apoi

ina-

iată spre Florenţa unde fu, de asemine, aclamat de cătră partisanii
pe toată
lui Savonarola şi pe urmă porni spre Roma. Papa rugase
regele
ds
afară
mişcă
se
nu
nime
lumea să-i vină intru ajutor ; dar
casin
e
inchis
se
de Neapole. Carol VIII intră in Roma ; iar papa

a întâlni
telul Sf. Inger. După aceasta se indreptă spre Neapole, fără

din Fraaţia, Carol VIII
nici o inpotrivire, şi cinci luni după plecarea
in Neapole. Se
intră in Neapole. larna lui 149, Francesii o petrec
plănuia să treacă
“dau serbări strălucite şi se fac planuri mărețe. Carol
Europa şi, ajuns
din
Turei
pe
marea Adriatică, să bată şi să alunge
-

stat divulgate ; nici o
deliberările indelungate şi târzii, secretele de
ne ; eram surprinși
italie
ilor
afacer
rea
mişca
și
claritate in direcţiunea
nu aveau cu noi
afară
fără de veste de soarta cea rea; principii din
ii in caresă
oamen
lipsau
că
ă
pricin
din
nici inţelegere nici prietinie,
impărțite
mâni,
de
me
se increadă; finanţele, imprăştiete in o mulți inainte ds a fi strinse...
te
risipi
erau
intre nişte administrații negligente,
ile publice :. statul era
Cetăţenii luminaţi se departau de la afacer rierilor ; licenţa, arbiaventu
a
lasat pe mâna ambiţioşilor vulgari şi
trarul şi

n&păsarea

erau

in toate

dregătoriile

;

Florenţa,

desprețiuită .

orată >. (Lavisse et
de supuşii sâi, suspectă principilor italieni, deson
24).
IV,
Rambauid, Histoire Gentrale,
5
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Impărat al Răsăritului, să treacă in Asia şi să scoată Sfintele Locuri
“din mânile musulinanilor, luând titlul de rege al lerusalimului.
Dar pe când se făceau aceste planuri măreţe, Neapolul regreta
pe Aragonezii, Ferdinand Catolicul se pregătia să i ajute, Maesimilian
era iritat pentru că regele Franţie
părat şi Italia se pregătia.

avea pretenţia

de

a ajunge Im-

Carol trimisese la Veneţia pe istoricul. Comines ca ambasador.

Acesta a, fost primit întrun chip admirabil şi-opt luni lau dus nu
mai intro serbătoare. Dar sincerul istorie dădu aice peste o lume
stranie, necunoscută şi a remas inmărmurit, ca şi cavalerii regelui seu,
când au văzut Roma şi Neapole. Sarcina lui Comines era a. incheia
o alianţă cu republica. Conducătorii republicei tot |: purtau cu vorba
pe când toate puterile, intre care Spania şi Impăratul, trimiteau am

"basade. Pe Comines ?] amăgeau că ar fi vorba

de a incheia o ligă

in contra 'Purcilor ; pe când in realitate. se forma liga in-contra Francesilor, mai ales: prin. stăruinţile lui Ludovic _Morul. În această ligă
intrau Veneţia, „Milano, Impăratul şŞI „regele Spaniei. Comines inștiinţă pe Carol VIII ŞI acesta se grăbi a părăsi Neapole, lăsând garnisoane in cetăţile importante şi nădăjduind pe familia, Colonna, care
„avea să'l tradeze. Lângă Fornuova se. găsi in faţa armatei ligăi, ecare
se alcătuia din 40000 de oameni. Italienii au fost sdrobiţi ; dar străînul părăsise Italia,
După Fornuova, Sforza era trădător, Medicii alungaţi. din Florenţa, famili: 3 A-Ara
de. Aragon “desonorată. Numai Roma şi Veneţia rămâneau natinse. Alecsandru VI 'și inchipui că va putea intemeia o
suveranitate care să fie ca un fel de arbitru peste toată Italia. El
nu a isbutit; dar fiul său. Cesar era de faţă. El aruncă rasa şi se
puse. pe lucru; mai intăi ucise pe fratele seu Joan şi] aruncă în
Tibru. De atunci Papa e in mâna teribilului său fiu.
„Ieronim Savonarola râdicase in contra sa pe clasele bogate şi
poporul de jos nu era in stare a] putea susţinea. El predică cum
că comite ! un „pacat de moarte acel care avea ceva măi “mult” de cât
str'ctul necesar. EI

impuse

o dare ] progresivă

care

lovia

cumplit

pe

bogaţi, iertă datoriile, fundă o bancă de imprumut care imprumuta
mai fără dobîndă şi isgoni din Florenţa pe camatarii cari luau câte
32 la sută. După retragerea lui Carol VIII, „popularitatea lui incepu
a scădea ; papa "I-declără 6retic și el fu ars. de viu in.1498..
« Tăcut, nepătruns, tot dauna mascat, Cesar Borgia era une
ori cuprins de un acces de turbare furioasă. EI a fost marele tiran
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din epoca Renaşterei. Voia să pună mâna pe intreaga Italie. A intrebuinţat toate mijloacele : intervenţie străină, escomunicare, esterminări. A cuprins o mulţime de feude ale Bisericei in ducatul său de
Valentinois şi ajunse pănă in Lombardia. Nu se putu atinge_de Nea-

pole, care era ocupat.
de cătră Francesi și de Spanioli; dar intre
“prinse a cuprinde cetăţile din centru.
Pe unde trecea el, nu. mai era
vorbă de dreptul

ginţilor;

Papa dase ordin

să nu se cruţe nici femeile, nici copiii inici. O zaul-

estermină

mai

pe toață familia

Orsini.

ţime de cardinali au fost otrăviţi. În acest timp, soldaţii lui pradau
Roma şi făceau grozăvii prin sate. Când muri -părintele său, Cesar
se retrase in ducatul său; după aceia fugi in Spania, unde muri ».
Sora sa Lucreția era vrednică de părintele şi de fratele său. N umele
N dai
i
.
“ei a remas, de asemine, celebru.
tronul Franpe.
fără a lasa un. fiu. (1498),
Carol VIIL_murind.
XII,

ției se sui Ludovie

fostul duce

ruda

de Orleans,

pietă a lui. Indată după incoronare, Ludovie XII
tenţiuni asupra ducatului de Milano, ca "moştenire
lentina de Visconti și asupra regatuluide Neapole
a Franţiei. Aliat cu Veneţia și cu papa, el intră

cea

mai

apro-

se râdică cu prea mătașei sale Vacare trebuia să fie
in Italia şi in două

zile cuprinde Milanesul. Ludovic Morul fu prins şi trimis in Franţia;
iar guvernator în Milano s'a pus cardinalul George de Amboise. Pen-

tru a putea cuprinde și stăpâni Neapolul, el se inţelese cu Ferdinand
Catolicul ca să'l impărţaseă. Regatul de Neapole fu cuprins şi regele

seu se predă

Francesilor.

Dar

în curând aliaţiise certară de la pradă. |

a se impăca primind
Francesii fură bătuţi şi Ludovie XII fu nevoit
o sumă de bani și rămănând numai cu Milauo.
“In timpul acesta ajunge la tronul pontifical Julin II (1503—1513),
up.

papă

cu

« suflet

erou

şi violent, a căruia

ură

tifice resboinie, eu casca in -cap şi imbracat in
numai militară>. Anii intăi îi a întrebuințat
stat şi a lua de la familia Borgia cetăţile şi
Biserică. Pe urmă incepu acţiunea sa politică
pe străinii cari puseseră mâna pe unele părţi
era a face din statul pontifical arbitrul Italiei
intregi.

Dar

mai

intăi,

el se hotărî

este fără milă ; pon-

zale, a cărui istorie e
în a pune ordinea in:
castelele răpite de la
in afară. Juliu II uria
din Italia; politica lui
și, mai apoi, a lumei

a se folosi de armatele străinilor».

posesiuni ale Bise“pentru a umili pe Veneţia, care răpise mai multe
Genovez e oitalian.
ricei şi care ameninţa să sdruncine echilibrul
ei pe
rigină, el uria de moarte pe Veneţia, care ridicase in contra
toate statele italiane prin o nemăsurată ambiţiune.
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se interesază de
Multă vreme celebra republică se părea că nu
uni in Mediterana și
afacerile italiene. Stăpânind o mulţime de posesi
Veneţia se mulţeavând nenumărate comptuare pe toate ţermurile,
mici teritorii. Dar
mise, in Italia, numai cu lagunele sale şi cu câteva
opolei. Veneţia pierlucrurile se schimbaseră de la căderea Constantin
nţată și in supreduse o mare parte din teritoriile sale şi era ameni
iale o lomaţia sa comerţială. Pe de altă parte, descoperirile teritor
se gândiră a
viseră cumplit in comerţiul său. Diriguitorii republicei
ie de slă
intemeia un imperiu continental. Bi se folosiră cu ghibăc
me de po:
biciunea Germaniei şi a statelor italiene şi răpiseră o mulţi
de
sesiuni de ale statului pontifical, regatului de Neapole, ducatului
un.taface
va
ica
republ
Milano şi de ale Impăratului. Toţi se tem că
tea Italiei pentru sine.
se
Pentru aceste cuvinte

formă,

in 1508, liga de la Cambrai in

care intrară: Împăratul, Franţia, Spania, papa şi

statele cele „mici

italiene.. Numai Florenţă se ţinu neutră. În anul următor se dădu ma-

rea bătălie de Agnadelo, in care 10000 de Italieni remaseră pe cânpu de luptă. Armata Xeneţiană fu sdrobită. Ludovic XII se opri la

Mincio ; pentru că mai departe trebuiau să opereze armatele impe.
riale. In faţa primejdiei care o ameninţa, Veneţia nu “şi perdu curajul. Celebra diplomaţie venețiană se puse pe lucru şi se folosi de rivalităţile dintre aliaţi. Maecsimilian 'și rechiămă armata și Iuliu II “şi
schimbă politica.
Papa inţelese că numai Veneţia poate apara Italia in contra
Pareilor, Germanilor şi Francesilor, dușmanii Italiei, de când Milano
era in mânile lui Ludovic XII. Fiind că impăratul şi cu Franţia incepură din nou resboiul, Papa se aliă cu Veneţia, cu Elveţienii, cu

Enrie VII

şi cu Ferdinand

Catolicul. El insuşi lupta in persoană.

La Mirandola a intrat prin o spărtură

făcută in zid.La 1511

se in-

cheiă liga sfântă intre Ferdinand, Papa, Imparatul, Veneţia şi Elveţia.

Noua ligă era indreptată in contra, lui Ludovic XII. Ea puse pe picior de resboiu 36000 de oameni; pe_când Gaston.de Poir, comandantul armatelor francese, avea numai 23000. Lângă, Ravena se dădu o
“bătălie teribilă in care 16000 de oameni remaseră pe câmpul de luptă.

i ; dar incereaseră o perdere ireparabilă : musi
ători
ce
inving
Franfură

rise Gastonde Foix,in vristă numai de 22 ani.
Iuliu IL muri in 1513. El a putut crede pe patul său de moarte
că opera sa s'a indeplinit şi că, după el, « pontificele roman va fi stă”
!
pânul și suveranul lumei ».
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Liudovie XII se impăcă cu noul papă; dar Italia e perdută. EL
insuși muri in 1515.
“Sasar,

2 Rara E SPINI IRI e ze

6.3. Francisc [ şi Carol Quintul.
de AngouDupă moartea lui Ludovic XII se sui pe tron ducele
ci de ani.
lâme, Francisc I, vărul mortului rege. El era, de douăze
de curte şi
departe
«Nalt şi viguros, frumos la faţă, eloquent, trăise
prea multa lingușire a
se făcuse şi mai voinic. Era insă stricat prin
sa, Luisa de Savoia,
celor cari”] incunjurau. Mai ales '] stricau mama
rege gentilom. Știia
un
şi sora sa mai mare, Margareta de Valois. Era
uitate >*).
multe, era deștept; dar fără spirit de contin
erau aliaţii paEl continuă planurile lui Ludovic XII. Elveţienii
prin Savoia, sdrobi
pei şi ai ducelui de Milano. EL trecu munţii Alpi
e Milanul şi
cuprins
an,
pe Elveţieni in marea bătăiie de la Marign
de Burbon. Atunci se innumi guvernator pe vărul său Conetabilul
ţinut aproape trei sute
cheiă cu Elveţiemi pacea perpetuă. care a
de ani.

pontifical Leon X (1513—
In timpul acesta se suise pe tronul
strălucita familie Medici. A1521) fiul lui Laurenţiu Magnificul, din
l al'humaniştilor ; iubia artele
cesta era un om invaţat şi bun, discipu
Avea insă nevoie de bani şi penşi poesia, dreptul roman şi vînatul.
Oâată a făcut pe bani trei zeci şi
tru aceasta nu alegea mijloacele.
pacific al Renaşterei, protector
unu de cardinali. El a fost patronul
ÎI NI

Pa

la faţă şi cu multă graţie, cu
%) Viguros şi "nalt, era frumos tă și mare de aer de sincerinuan
un svris atrăgător, o eloquenţă insicalităţi cavalerești, aşa de preţuite
alte
cele
şi
ia
vitej
a,
oasi
tate. Curt
te
erau naturale; ele au fost desvolta
la principii de pe acele vremi, i departe de curte prin gelosia Anei
şi mai mult prin educaţie. inut de Amboise şi a ajuns de timpuriu
de Bretagne, el a trăit la castelul
neobosit. Cu toate aceste, isolarea
un. cavaler îndrăzneţ, un vinător
asupra desvoltărei spiritului său.
tă
roci
i
aceasta a avut o influinţă neno
devotamente fanatice şi de iubir
EI a trăit întrun cerc ingust de
tristă
ei
a
tenţ
esis
de
ola
cons
se
oarbe. Mama sa, Luisa de Savoia, că a dat Franţiei un suveran, Vor:
şi meschină pănă atunci cu ideia cuvinte in care se arata iubirea ei
bind de fiul seu ea întrebuința
cesarul ei».
ea] numia « regele, seniorul,
de mamă dar şi mîndria sa:
84).
IV,
Gântrale,
- (Lavisse et Rambud, Flistoire
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pe-.
a lui Rafael, a edificat catedrala Sft. Petru. Mare veselie şi multe
puteau
treceri la curtea pontificală pe vremea lui ; de aceia nici nu
ajunge la urechile papei mișcările revoluţionare din Germania.
au
Francise I sa inţeles îndată cu acest papă pacific. Amândoi

avut o intrevedere la Bolonia şi au incheiat un Concordat, prin care
X a
se regula situaţia Bisericei din Franţia faţă cu papalitatea. Leon

făcut pe
isbutit să asiguroze familiei sale domnirea in Florenţa şi a
ui de
regatul
contra
in
regele Franţiei să nu mai intreprindă nimic
Neapole.
iei,
După ce Carol, regele Spaniei, a fost ales Imparat al German
Îm.
resboiu
declare
1
să
are
t
Tmpăra
noul
că
Franeisc LI a fost sigur

trebuia să isgonească. „pe _Francesi
Roman
u! ea
paratul Sfintului Imperi
maneta:
ae
dia Tealiă şi stăpânul

Germaniei

și al Spaniei trebuia să bucăţească

Franţiă “pent a piitesimpretiiiă” raşehiratele_ sale staturi. Anaadoi

rivali caută “aTiaaţa lui Enric VIII, regele Angliei. Acesta avu 0
intrevedere cu regele Franţiei lîngă Calais, in localitatea care s'a nu-

o0mit < Champ du Drap Gor> după bogăţiile ce Sau aratat aice cu
rea
VIIL
Enric
casia acestei intrevederi. Dar ea a fost zadarnică.
mas jignit de măreţia şi bogăţia aratată de cătră Francesi şi ministrul său cardinalul Polsey ţinea cu- Impăratul, pentru că acestai
promisese că va fi ales papă.

in Dieta
Carol fa incoronat in_1520-3i apăru inaintea, Germaniei ceru
sub-

de la Worms

din

1521. El numi un Consiliu de regență,

sidii pentru T6sboiul diă Italia şi nu dădu mare atenţie certelor reli-

gioase.

EL se gândia la Italia; voia să fie un Impărat din Evul Me-

diu, un feliu de monarch universal *). Toate i mersese cu bine pănă

*) Ca şi Cesarii Germaniei din Evul Mediu, Carol Quintul credea că demnitatea imperială, urzită in Germania, ajungea deplină in
Italia. Impăratul

era inaintea

ochilor

săi nu atâta

suveranul Germa-

niei pe cât arbitrul și apărătorul creştinătăţii, monarchul universal,
pe care vechia tradiţie "] silia să facă din Italia centrul. puterii sale.
Dacă putea scuza ceva ambiția nemăsurată și visele chimerice ale
noului Impărăt, apoi era de sigur norocul prodigios al casei sale. În
curs de patru ani representantul casei de Austria dobindise <un im
periu in care nu apunea soarele.> Era de abia de douăzeci și unu de
ani; un viitor indelungat se deschidea inaintea lui; el cugeta să profite pentru a cuceri alte. pământuri. EL arbora o devisă nouă Plus
oultre. (Lavisse et Rambaud; Histoire Gentrale„
IV, 97).
a
E
me?

n

atita
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atunci ; era de douăzeci şi unu de ani; un lung viitor se deschidea.
inaintea sa ; voia să mai cuprindă şi alte ţeri *).
.
Cei doi rivali evitau luptau. Cu toate aceste ea se incepu in Flanin Italia
dra, unde Carol. cât pe ce era să fie făcut prisonier. Dar
|
(1522).
Lautrec pierdu Milanul și fu bătut la Bicogua
lul
Conetabi
O altă nenorocire veni asupra armatelor francese.
Impăratul. EI era
de Burbon trădă patria sa şi intră in înţelegere cu
era viteaz
ii,
un principe foarte puternic, avea o mulţime de domen
Ludovic XII. Dar
şi luase o parte activă la resbosiele din timpul lui
le că i va
i făgăduis
era ambițios şi voia să aibă o coronă. Împăratu
aceste negoţieri şi de
da in insoţire pe sora sa. Francisc | afiase de
pleca in Italia.
aceia i luă comanda avantgardei de la armata care
l şi cu regele
Atunci conetabilul de Burbon se înţelese cu Impăratu
avea să fie făcut priAngliei ca să desmembreze Franţia. Francis I
lul rege de A.
sonier, Enrie VIIL numit rege al Franţiei și conetabi
|
Impâratul.”
relate. Complotul fiind descoperit, el fugi la
şi isgonită. CoArmata franceză intră in Italia ; dar fu bătută
r impearmatelo
ea
netabilul de Burbon intră in Provence in+frunt
in loc pe trădător şi arriale. Curagioasa apărare a Marsiliei ţinu
intrat in Italia, după el,
mata lui se imprăștie. Când Francisc I a
puse Roma şi Florenţa
toţi Italienii se dau în partea sa. Clement VII

|

cu el.
sub protecţia regeîui şi Veneţia incheie alianţă

numai cu câte
Francise IL cuceri, Milanul și Imperialii remaseră
susţinu un
cetate
Această
va cetăţi in' Lombardia, intre care Pavia.
armată imperială. Atunci
asediu de patru luni, pănă când veni o nouă

ÎN
*) Fără nici

o indoială,

Carol

Quintul

era mult

mai

puternice

cari domniseră in curs de trei
decât Maxmilian şi de cât toţi impăraţii t, după lupta indelungată
isbuti
viacuri inainte de el. În Italia el a
emaţia sa ; pe Anglia, el ştiia
supr
i
stabil
a-și
esii,
Franc
cu
cu papa şi
lind pe W'olsey ; afară de
măgu
şi
Erie
cum so ţie linguşind pe
ai face oposiţie.
să indrăznească
Franţia, nu mai era nici un stat care itatea imperială nu i prea era
demn
,
Din punctul de vedere al forţei
meseriaşii din Flandra, minele
de mare folos; infanteria spaniolă,
ii sale. Dar când s'au sfîrşit
puter
din Mexico şi Peru, iată isvoarele
poia dreptului şi după cum
cuceririle, forţa se putea ascunde dinara sabia trancă sub vălul aun alt Carol ascunsese groaza ce inspi o sută de provinţii cu magia
legerei romane, urmașul său guvernă
une
transmite posterității o dominaţi
numelui de Împărat roman şi
gerin
roma
re
Empi
Saint
Le
e,
(Bryc
tot aşa de vastă şi mai trainică.
,
manique, 419).
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Armata sa fu sdrobită și el
Francisc | incepe lupta cu novăle. trupe.
captivitate la Madrid.
insuşi fu făcut prisonier (1525) şi dus în
i, spăriat de progrePapa Clement VII, din familia de Medic
ia şi cele alte. state lisele Impăratului voi să facă o ligă cu Veneţ
a şi Enric VIII, Dar
bere din Peninsulă, cu Elveţia, Franţia, Turci
serios; pe când Carol
toţi se dau inapoi când e vorba de a lucra

atraşi sprenm maia
Quintul areo armată infricoşată, alcătuită din Germani
şi de aventuRoma de ura religioasă, de Spanioli lacomi de pradă

Burbon. Era o adepieri francezi şi italieni, comandată de Carol de.
. Ei torturează
vărată invasie de Barbari cari se vărsau asupra Italiei
pace. Nici nu vor
Milanul și ajung la Bolonia. Aice aud că s'a făcut
să prade Florenţa
să audă de ordinul de a se retrage. Tinta lor era
sumă de
şi Roma. De Ja Florenţa se mulţemese numai a lua o mare
o armată nubani, după care se îndreptează spre Roma. Papa avea
de 30000.
mult
mai
erau
mai de. 3000 de oameni; pe când năvălitorii
odată. Omo- .
In 6 Maiu 1527 cetatea fu prădată cum nu fusese nici
bani.*)
riau pănă ce nu mai puteă și torturau cumplit ca să capete
fugă și
cu
scăpă
Papa e ţinut prisonier in curs de 7 luni; in fine
se împăcă cu Impăratul.
i

,
*) Pătrunzind in cetatea eternă, armata lui Carol de Burbon
, in
cruzime
in
t
intrecu
a
,
germani
şi
spanioli
ri
mercena
alcătuită din
de atâtea ori
prădăciuni ignobile, pe hoardele barbare care au intrat
au fost măaţi
nevinov
călugări
de
şi
preuţi
de
în acea cetate. Sute
trecuţi sub
fost
au
i
celăriţi. In spitalul Sântului Spirit, toţi bolnavi
străLuter,
pe
papă
mă
procla
i
german
aseuţişul sabiei. Lanscheneţii
ceremode
joc
-şi
bătindu
și
icale,
pontif
haine
în
ţi
îmbrăca
bat uliţile
in
niile sacre. Ei îmbrăcaseră un asin in haine eclesiastice şi omoriau îngenun
asinul
pa
șească
împărtă
să
voia
nu
care
batae pe un preut
capo
chiat. În curs de opt zile, aceste escese grozave se prelungesc: prasunt
lare
particu
le
locuinţi
şi
biserici
'operile artistice de prin
landate ori nimicite; archivele şi bibliotecile distruse. Cel mai sarac
,
Janssen
(J.
.
galbeni
de
mii
patru
la
schenet avea în mâni trei pănă
139),
III,
,
Reforme
la
et
IP Allemagne
A doua zi incepu prădarea Romei. Nici un asil nu fu eruţat,
pici bisericile, nici casele străinilor, nici palatele cardinalilor din partida italiană, nici mănăstirile cele mai venerate. Spaniolii ucideau fără
milă, pănă ce se săturau. Asediau casele in sunetul trîmbiţilor şi
treceau pe locuitori sub ascuţişul sabiei. Germanii şi reservau sacrilegiul şi au aruncat pe stradă eucharestia şi moaştele. Au fost mame
care și au ucis pe fetele lor cu cuțitul casă le scape de ruşine. Germanii mergeau pe strade cu mitra în cap, cu „veştminte sfiinţite pe
umeri, călări pe catârii papei; ei au ţinut in Vatican un conelav bu-
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Pe când aceste grozăvii se petreceau în Italia, Francisc | după
de robie încheiase tractatul de la Madrid, prin care se ceda
an
un
Impăratului vechia Burgundie. El însă protestase mai dinainte contra acestei condițiuni, după cum protestaseră şi Adunările din această
o
provinţie.
Acum se schimbaseră lucrurile. Nici Anglia, nici Italienii nu se
mai temeau de Francisc |; din contra, acum dușmanul care ameninţa independenţa tutulor statelor europiene era Carol Quintul. Poate
statele din Italia se unesc in contra Împăratului, a cărui trupe pradau Italia; iar Ungaria şi Bohemia căutau să scape de servitute. Un:
gurii, după Mohaciu, erau mai bucuroşi a fi supuşi 'Tureilor de cât
L nu era mai activ. Armatele lui erau
Germanilor. Păcat că Francisc
Genovezul Andreiu Doria comanmarea.
pe
puternic
viteze şi el era
da o flotă puternică alcătuită din corăbii venețiene, genoveze și francese. Italia aşteaptă un an sosirea trupelor franceze, In 1528, Lautrec
intră în Italia, pune Genova sub suzeranitatea Franţei şi ajunge pănă
că
la Neapole. Par Andreiu Doria se dă in partea Împăratului pentru
Francesi.
pentru
Francesii negligiau patria sa şi Italia este pierdută
de
In acest timp Soliman Magnificul in fruntea unei armate
era
120000 se inainta prin Ungaria ca să cuprindă Viena. Impăratul
a,
pacea
înehete
se
nevoit să se împace in apus. De aceia in 1529,
Italia;
la
1
la Cambrai. Impăratul renunţă la Burgundia şi Francisc

accătă Tati în căsătorie pe sora lui Carol Quintul.

El fu
Atunci Impăratul remâne stăpân deplin al Peninsulei.
și al
Germaniei
al
ineoronat de cătră papă la Bolonia ca Imparat
impeItaliei. Principii italieni remân mai mult ca niște guvernatori

falit Râpublica forentină este desfiinţată şi Toscana fu prefăcută
in ducat sub familia
ţa, Livorno

Atunci

de Medici; dar

Impăratul luă citadela Floren-

Quintul are timp

să se ocupe şi cu afacerile re-

şi Pisa.

Carol

ntul lui Iuliu
fon în care au depus pe Clement VII; au violat mormî
ţi. Penîmbogă
se
a
gindit
s'au
ei
II. După ce şi au stîmpărat furia,
wu

ca să

smulgă

Romanilor

cea

de

pe

urmă

leseaie,

ei n ardeau

care le frigeau și
icioarele, li sfărmau dinţii, Îi tăiau urechile, pe
e şi prădăciune,
ucider
După
ce.
mănân
le dădeau la victime ca să le
re Generale,
Histoi
et Rambaud,
au urmat foamete şi ciumă. (Lavisse

IV, 30)-
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dieta din Augsburg
ligioase din, Germania. EL convocă
ută. *)
ori ce nădejde de impacare era pierd

(1530);

dar |

ce se
a să uite pierderea Milanesului. După
putec
| nuis
—Fiănc
VII și
atrase in partea sa şi pe Clement

inţelese cu Enric VII, el
papei, Caterina de Medici. Cu
insură pe fiul său Enrie cu nepoata
ţă cu principii protestanți din Gertoate aceste el tot remase in alian
aera puternică şi i era de mare
mania; pentru că liga protestantă
cu Germania şi nu băgă samă
jutor. Carol Quintul nu 'şi bătea capul
'şi intărească dominaţia in Italia
progresele ligăi; pentru că voia să
a
nde o mare espediţiune în contr
şi pentru că se pregătia a intrepri
le cu
in adevăr religioasă, nu ca lupte
"Purcilor. El voia o espediţiune
ia.
ga numai casa de Austr
Purcii din Germania, unde câşti
capul creştinătăţii, voia să aImpăraţul-SEt.„mperiu- Roman,
re--aceasta- intreprinse o espediţiune
pere intreaga creştinătate_și „pent
in contra 'Tunisului. Marea.

Mediterană. ajunsese _pe. mâna

piraţilor

Nord era in. anarhie, acești. pigreci şi otomani. Fiind că Africa de.
şi căpitani de ai lor se araţi se indreptară spre apus. Câţiva fraţi
a lor pe sultanul care domnia în
şezară în Tunis şi atraseră in parte
din Alger i chiemă in ajutor in
această regiune. Pe urmă Sultanul
Unul dintre ei, Kair-ed-Din, acontra Spaniolilor şi Portughesilor.
duşmani, el se puse sub projunse rege. Văzindu-se incunjurat de
anul trimise 2000 de ienitecţia Sultanului de Constantinopole. Sult
pe socoteala sa. O espediţie
ceri şi i permise a mai strânge şi alţii
foarte rău. Mai toată flota,
intreprinsă de cătră viee-regele Siciliei ieși
nieri. Kair-ed-Din organisă
fu înecată şi mai toţi soldaţii făcuţi priso

el negociază,
*) Eată toată politica lui Carol Quintul. În aparenţă
cere cu er
tante,
protes
ideile
în
ă
abund
el caută o cale de impăcăciune,
at, e
convoc
fie
să
reforma Bisericei, insistă pentru ca un conciliu
maţie
Diplo
.
dogmei
asupra
iuni
chiar dispus să facă oare care conces
timp,
e
câștig
să
ască,
amăge
să
numai
caută
şi duplieitate ! Impăratul
Nu
lovi.
ai
ntul
inome
să adoarmă pe duşmanii săi, pănă ce va veni
preal
orb
ul
ument
instr
fost
fi
ar
l
vrem să zicem că Carol Quintu
mă care ar fi
tenţiunilor Romei. EI ar fi ajutat bucuros la o refor
el nu sa
odată
nici
dar
at;
slăbit pe papă şi ar-fi mărit pe Împăr
; scopul
siuni
confe
două
celor
a
ă
sincer
are
gândit serios la o impăc
fratelui
lui era distrugerea protestantismului prin violenţă. EL serie
să se
sau
be
schim
se
să
ca
odată
nici
suferi
seu Ferdinand «că nu va
el zice
;»
ania
Germ
in
nă
creşti
ţa
credin
fi,
ar
ce
şi
ori
in
ze
altere
silit »
«că nu se vainţelege cu protestanții de cât numai doară de va fi
73).
LX,
ite,
Phuman
de
ire
Vhisto
sur
(F. Laurent, Etudes

25

ș

de ani groaza
o marină puternică, care a fostin timp de de două sute
puternică,
era
lui
Armata
creştinilor. În curând el supuse Algeria.
|
alcătuită din Albaneji, Greci şi Slavoni.
400 de corăbii și cu
de
flotă
o
cu
veni
. In 1535 Carol Quintul
l şi scăpă din roTunisu
o “armată de 40000 de oameni. El cuprinse
tului corsarul prădă
bis 2000 de creştini. Dar după retragerea Impăra
coastele Mediteranei şi-şi resbună cumplit.
nu a avut nici un
Cruciata, intreprinsă de cătră Carol Quintul
declare din nou
să
[1 fac
resunet in Franţia. Consiliarii lui Franeise
Carol cuceria definitiv Milaresboiu. Piemontul fu cuprins, pe când
lanesul.

Dar

in

curând

armatele

francese

au fost alungate

din

nou

ce. Francesii pustiesc todin Italia şi Carol Quintul intră în Proven
la Arles, pe care '] cuprinse; dar
tul în calea lor. Carol inaintă pănă
20000 de oameni. Şi apoi el
fu. nevoit a se retrage după ce perdu
in contra Turcilor. In 1538
avea nevoie de pace pentru a putea lupta
se neheie poe
iei cu o flotă puTSÂL Carol Quintul porni in contra Alger
Ta
o furtună cumplită împrăştiă şi
ternică şi o armată foarte mare. Dar
făcură ca armata de pe uscat să
inecă mai toată flota şi ploi teribile
Mai toată armata căzu in robie.
fie bătută. Alger nu putu fi luat.
spăiDin. Toată creștinătatea eră
Puțin după aceia muri şi Kair-ede şi
i Francisc I se folosi de ocasi
mântată de acest desastru. Numa
scanun
Era
să incheie o alianţă.
trimise o ambasadă la Soliman ca
in să intre in legături cu căpedal ne mai auzit ca regele prea creşt
ratului, capul lumei creştine. Dar
tenia necredineioşilor in contra Impă
rtant din punctul de vedere poactul lui Francisc IL ara foarte impo
în o eră nouă; că alianțele, ea Şi
litic. El arătă că omenirea a intrat
ve politice şi motive de interes,
resboaele, pornesc numai din moti
Mediu era sfirşit. *%).
iar nu din motive religioase. Evul
+

ÎI
I era bătut şi făcut prisonier
*) In 24 Fevruarie 1525, Francisc ania spăimântaţi plecau caGerm
sub zidurile Paviei. Protestanţii din
e in voia celui mai puternie. Anlăsat
iau
simţ
se
ene
itali
ele
Stat
pul.
invingătorului. Numai alianţa ”
glia lui Enrie VIII se tîra inaintea ăviile lui, putea restabili equigroz
turcă, resboiul turcesc, cu toate
ţia, cel întăiu, ideia acestui reFran
in
avut
a
e
librul european. Cin
vine ea de la Francisc Î, sau
dacă
mediu eroic și atroce? Nu se ştie fapte insă sigur: cea intăi misiune
ui
de la mama sa regenta Luisa. Un
tă după Pavia. Numele trimisul
francesă in Turcia a avut loc inda
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Impăratul era ţinut in respect in Flandra; pe când Francesii
aliaţi cu piraţii turci prădau Italia şi băteau armatele imperiale. Ca-

“rol Quintul intră in Franţia şi sileşte pe Francisc I a incheia pacea
de la Crespy.
.
“Curând după aceasta moare şi Francisc I, in 1947.
Sub urmașul seu, Enric II, incepu a fi puternică familia de Gnise
sub cei doi fraţi, Francisc şi Cardinalul de Lorena. Resboaiele se
continuă; dar mai mult la nord. Poate că nici nu sar fi bătut in Italia, dacă papa şi principii italieni nu ar fi rugat pe rege să apere
independenţa lor.
Enrie II voia să facă resboiu in Germania. Aice era slab Carol
Quintul. Pe atunci el se ocupa cu pacificarea Germaniei și cât pe ce era
să comprime ori ce agitare politică şi religioasă. După bătălia de la

Miihlberg se părea că Germania e la picioarele Impăratului. Dar principii germani erau geloşi de autoritatea lor și luteranismul prinsese
rădăcini puternice. Ori cât de puternic părea Carol Quintul, puterea
lui era şubredă in Germania. Principii germani cer ajutor de la Enric
II. Acesta se leagă a li plăti un subsidiu şi ei permiteau să iea pământurile care au fost pururea ale Imperiului, de şi limba germană
nu se vorbeşte, adică Cambrai, 'Toul, Meta, Verdun. Aceste cetăţi au
fost cuprinse de cătră Francesi in 1552.
Imparatul atacat de cătră Mauriciu de Sacsonia de abia scăpă
din Tirol şi se impacă cu Protestanţii la Passau. Atunci toţi
fuga
cu
principii germani se unesc cu el ca să scape din mânile Francesilor
cele 'Trei Ipiscopate. Carol Quintul cu o armată de 60000 de oameni
îneunjură cetatea Metz. Francise de Guise apără cu multă energie cetatea, de şi avea o armată numai:de 10000. Imparatul fu nevoit a
se retrage după ce pierdu jumătate din armata sa.
Carol Quintul insură pe fiul său Filip cu Maria Tudor, regina
Angliei.

a remas

necunoscut.

El ducea

Sultanului.o scrisoare şi inelul lui

Francisc 1. Trecând prin Bosnia, ela fost măcelărit impreună cu cei
' doisprezece soţi ai săi. Se pare că chârtiile şi inelul au fost găsite
şi trimise la Constantinopole. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale,
IV, 722).
|
« Amiciţia și afecțiunea ce esistă intre glorioasa mea maiestate
şi voi, serie Soliman cătră Francisc |, fac ca dorinţile voastre să fie
primite pe lângă persoana mea, isvor de fericire; dar această afacere
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in culmea
Impăratul inbătrânise repede *). Chiar pe când era
căuta nuşi
a
pentru
gloriei, el manitestase dorinţa dea se retrage,
sale iubite, el se înmai de mîntuirea sufletului. După moartea soţiei
numai de simţul
tări şi mai mult in acest proiect. Dar nu era mișcat
sale planuri
religios ; supărarea că nu şi a putut indeplini măreţele
El chiemă în
şi infirmităţile corporale au contribuit foarte mult.
veni prin Italia
Flanâra pe fiul său Filip, care are 21 ani. Acesta
pretutindinea
d
primin
an,
şi Germania. A călătorit in timp de un
lui seu.
părinte
mai mult
mari onoruri ; dar aclamajiunile se adresau
recealu-şi severiEI iuspira puţină simpatie. Nu plăcea Germanilor
tatea sa.

Carol
dinţă fiului
pendinţile
de Austria

El încreQuintul abdică şi impărți vastul său imperiu.
Spania şi desău Filip ţerile suecesiunei de Burgundia,
irea casei
din Italia; iar fratele său Ferdinand luă moşten
a
şi titlul de Impărat.

mai departe.
După abdicarea lui Carol Quintul, resboiul continuă
barbat al Mariei Ludor.
Filip al IL amestecă in resboiu şi pe Anglia, ca

Bisericei, când auzi
Ducele de Guise plecă in Italia şi era in statele
repede inapoi; dar acă papa s'a impacat cu Franţia. El se intoarse
de la Saint— Quentin.
junse prea târziu. Filip II câştigase marea victorie
cetatea Calais.
Ducele de Guise a putut cuprinde numai
bressis. Prin
a fine, in 1559, se încheie pacea, de la Cateau-Cam
dar remânea cu cele
această pace, Franţia renunță definitiv. la Italia,

luă în cisătorie pe
Trei Episcopate. Filip ÎI, care remăsese văduv,

fica lui Enric IL
Spania 1emânea cu
« Astfeliu după patru zeci de ani de lupte,
niu sau de proprietate: ea prinu samănă cu altă afacere de dome
a Celui prea Inalt, creatorul luveşte religiunea. După ordinul sacru
legea profetului nostru, soarele
mei şi binefăcătorul lui Adam, după
mult timp moscheie şi musulde
e
ică
celor două lumi, această biser
iunei noastre ca un loc
manii şi fac in ea rugăciunea. E contrarcarereligse face rugăciunea să fie
in
şi
care poartă numele de moseheie
. Cele alte locuri afară de
acum schimbat. prin schimbare de destinaţie creştinilor; nimic nu va
le
mâni
in
moscheie vor continua a rămânea
supăra,

sub

dreapta

noastră

aparare,

pe cei cari loeuesc in ele. Ei

re. (De la Jonquibre, Hisvor trăi liniştit sub aripa protecțiunei noast
226).
an,
țoire de Empire otom
ise foarte repede.
=) Fisiceşte şi moraliceşte, Impăratul inbătrân
oasei.

ul lumei, in timpul glori
Atunei pe când se putea crede domn
cu împărăteasa că vra să se lase
ise
vorb
el
s,
Tuni
la
uni
sale” espediţi
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o rezistență neinvinsă la or ce insupremaţia. Dar Franţia dovedise
lui Carol Quintul impusese barcercare de desmembrare. Ambiţiunea
la un Equilibru european. ) Prin
baţilor politiei datoria de a se gândi
“și indreaptă activitatea spre
ocuparea celor Trei Episcopate, Franţia
au natural. Ea anunţă voinţa
răsărit, spre provinţiile care o complect
unde se intindeau limitele rasei.
de a intinde fruntariile patriei pănă
a fi lupte pentru Italiași ajung
Marele lupte europeiene incetară de

luptein Germania.

|

E

Franţiei nici uri folos în
Resboaiele pentru Italia nu au adus
a nici una din cuceririle sale.
privinţa politică. Ea nu a putut păstr
e puternică, de oare ce singură
Dar a dovedit inaintea lumei că e foart
tul. ba a seapat Europa
a fost în stare a ţine piept lui Carol Quin

buinţeze cei de pe urmă
de măriri şi amindoi puseseră la cale să intre după aceia, moartea
ani
ani pentru mântuirea sufletului lor. Patru
ul in proiectele sale. Dar
prea iubitei. sale soţii intări pe Carol Quint
sentimentul religios. Deibdicarea lui nu a fost dictată numai din
mităţile sale corporale,
infir
cepţiunile şi neisbutirea proiectelor sale,
. El voi să-şi sfirşească
.
sale.
ârei
botăr
au fost in mare parte causa
rilor celor şeptespreregnul acolo unde] incepuse. In mijlocul Adună
25 Octombre 1555,
în
ela,
Brucs
la
Jos,
zece provinţii din 'Țerile de
dorinţa de <a se
și
sa
la
obosa
săi
ilor
supuş
ă
anunţ
Carol Quintul
a, pe când seiSpani
spre
incet
desbraca de toate»... Apoi a plecat
Yuste, unde voia
tirei
mănăs
nsul
cupri
în
ion
nalţa pentru el un pavil
care se ajunge
prin
lor
să aibă definitivul repaos. Trecând pasurile munţi a zis: <Amsă ma.

a, el
la acel canton indepartat din Estramadur
doi ani, trăind ca un sul
trăit
mai
A
»
i
morţi
a
toare
trecă
tree numai
sse et Rambaud, His”
(Lavi
1558.
veran. EL a murit în 21 Septembre
die

,
țoire Gentrale, IV, 129).
monarchie univer*) Incercarea lui Carol Quintul de_a .crea_o
avu drept connia
Germa
în
chică
monai
a
sală şi a ridica autoritate
pârticulariste
ilor
puter
a]
es
progr
nou
un
să,
“auali
a
ultim
sequenţă; ii”
chiă habsMonar
e.
polit
cosmo
r
şi o înfrîngere decisivă â tendinţelo
Germalângă
stătea
n,
mpora
conti
c
istori
unui
ia
burgică, după espres
pe
are,
prinți
i
rehie
oliga
ria
pia mai de grabă de cât o domina. Victo

germane, primise din
care o pregătia de secule toată munea istoriei
entele veniseră in
incid
revoluţia religioasă o impulsie decisivă. Toate
gîndul, a discuta
chiar
nici
a,
putere
avea
favoarea sa: poporul nu mai
mult, cetăţile
mai
zi
autoritatea suveranilor, cari apasă pe fe care
comerţială,
lor
tea
erita
prosp
făra credit in diete şi atinse grav în
lă şi moectua
intel
iunea
direcţ
şi
că,
politi
lor
nţa
pierdeau, după influe
a, abAustri
din
urgii
rală pe care 0 conservaseră pănă atunci. Habsb
iile
domen
in
nţaţi
ameni
şi
ice,
dinast
lor
r
sorbiţi de grijile intereselo
ania
Germ
in
ndeau
lor imediate prin progrese'e eresiei nu: mai preti
cu spo-

pii, inbogăţiţi
de cât numai la o suveranitate nominală. Princi
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,

Rede o Monarchie universală, catolică şi absolută, care ar fi înădușit
A*)
ităţi.
naţional
elor
forma şi ar fi impedicat desvoltarea deosebit
ceste: resboaie au introdus in Franţia Renaşterea.

II. RENAŞTEREA.
$.

1. Literatura.:

de artişti, o
«Renaşterea nu a fost numai operă de literați şi
raţională şi
totul
cu
ura
intoarcere a spiritului omenesc cătră literat
cu samă, o reînoire
la modelele de artă ale anticităţii. Ea a fost, mai
o teorie originală
a vieţii morale, un nou chip de a concepe lumea,
te în raporturile
liberta
de
e
despre societate şi viaţă publică, o tradiţi
_creştinului

cu

Biserica».

.

mult
Renaşterea a inceput in Italia ; pentru că Italia scăpase de

prin Evul Mediu.
de disciplina rigidă şi de cadrele impuse individului
Espediţiile cetăIn Italia era de pe atunci un spirit cu totul realist.
i dase noţilor maritime şi contactul. cu civilisaţia bizantină şi arabă
ascuclase
de
luptele
ţiunea clarăa lucrurilor omenești ; agitaţiile şi
pricina tulţiseră in ea simţul realităţilor politice. Italianul, nevoit din

le supușilor lor,
liile clerului şi stăpâni pe conștiința ca. şi pe bunuri
re Gentrale,
Histoi
ud,
Ramba
et
se
mai nu aveau adversari. (Lavis
a
op
ura po
IV, 448).
noi că
zicem
ce
pentru
d?
indivi
ui
*) In ce se cuprinde esenţa u
ţi
facultă
are
om
e
fie-car
că
u
Pentr
?
ilă
ructib
el are o esistenţă nedest
de
zător
respun
e
că
pentru
;
diverse, pe care e chiemat a le desvolta
nouă,
viaţă
o
in
e
renaşt
a
pentru
dar
intrebuinţarea lor ; el moare,
a vieţii sale anterioare.
ale căreia condițiuni sînt o urmare riguroasă
pe care sunt chiemate
e
divers
ăţi
facult
La naţiuni, găsim de asemine
responsabile; li se
sunt
ele
cărora
ea
uințar
intreb
de
a le desvolta şi
mai mult o trans- i
e
dar
creat;
este
întîmplă şi lor să moară, ca tot ce
a fie-cărui om
it
deoseb
Geniul
.
cţiune
distru
o
cât
formare a vieţii de
misiunea sa
init
indepl
de
se manifestă in operile sale ; fie-care are
ni arată de
i
naţiun
ei
fie-căr
Geniul
ei.
omenir
in destinul general al
ilor şi
indiviz
ea
misiun
asemine misiunea sa, care este in armonie cu
e formează
ă misiun
cu aceia a geniului uman. Acest geniu și aceast
popor represintă intru
re
Fie-ca
ilor.
alităț
națion
al
al
esenţi
caracterul
fără care el ar incât va o idee ; această idee e principiul vieţii sale,
are un rol gloel
ios,
credinc
e
remân
i
el
timp
cât
pe
ceta de a fi;
existența sa;
la
abdică
el
ște,
rios in istorie; in ziua când o părăse
(E. Lauiuni.
condiț
alte
in
e
renaşt
a
pentru
moare,
a,
incepe „a declin

rent,

Etudes sur histoire de Vhumanită, X, 34).

de ghibăburărilor lăuntrice a fi pururea deştept, capatase calităţi
cea
putere,
o
e
l
cie, de neincredere şi viclenie ; inţelesese că spiritu
*).
mai mare din lume ; Italianul, cel intăiu, avu un spirit modern
da
poată
să
se
omene
lui
Dar pentru ca acest avint al spiritu
dea
se
i
să
roade mai ales in artă, era de nevoie ea să fie incurajat,
mijloace

a realisa nouăle

sale

concepţiuni.

La

aceasta au

contribuit

deosebiţii tirani, cari apar in cetăţile italiene. Tiranul nu domnsște
a dipici prin delegaţie divină, niei prin pact teudal, nici prin tradiţi
nastiei naţionale. E un om nou care s'a impus prin violenţă sau sur”
prindere, uneori prin serviciile făcute cetăţii. Poate fi un senior, ori
un condotiere,

sau

un

bancher

ghibaciu.

El

este

ceva

numai

prin

geniul seu personal, prin vitejia sau diplomaţia sa; el e obligat a
fi neastimparat şi despot. EL e absolut. Tiranul e leu și vulpe, după
imprejurări : despot şi viclean. Nici vorbă nu poate fi de lealitate
sau blândeţă. E tot mândru, chiar când a fost invins şi resturnat.
Tiranii au fost protectorii ştiinţilor şi artelor. Tiranul, om nov,
fiu al operelor sale, iubeşte pe oamenii a căror nobleţă este, de asemene, cu totul personală: artişti, poeţi, humanişti. El li asigură
averea şi gloria; iar ei-i fac renume, in present ca şi in viitor. Această protecţie a. ştiinţilor și artelor, Mecenatul, consolează pe cetăţi
de libertăţile pierdute și adună în jurul principelui o clientelă devotată, gata al lăuda, care atrage şi spiritul publie. Dar despotismul
luă precauţiuni in contra libertăţilor spiritului. Toate statele au avut
pictori, sculptori şi architecţi ; pentru că aceste arte nu prea sunt
revoluţionare ; dar literaţii, filosofii, humaniştii, sunt ţinuţi de aproape
şi privighieţi ; ei se simt in largul lor numai în republica Veneţiei.
"Poţi, pictori şi poeţi, aplaudau civilisaţia creată de cătră stăpânii lor,

=) Italia, scapase de timpuriu de disciplina rigidă şi de cadrele
inguste impuse individului prin evul mediu. Pe urmă capatase un
spirit realist preferase dreptul roman inaintea scolasticei. Espediţiunile cetăților sale maritime, contactul cu civilisaţiuni'e bizantine Şi
arabe, i dase noţiunea clară a lucrurilor indepartate; agitaţiuni:e, luptele de clasă a comunelor sale, ascuţise in ea simţul realităţilor pelitice.

Italianul,

incă

din

evul

mediu,

nevoit

de tulburările

civile a

fi pururea deştept pentru a nu fi surprins, desvoltă caităţi de mlădiere, de neincredere şi de vielenie naturale rasei sale ; el inţelese
că spiritul este o forţă, cea mai mare de pe lume; el, cel intăiu, in
Apus, a avut spiritul moderi. (Lavisse et Ranibaud, Histoire Gentvale, IV, 1).
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Italienii erau ca şi principii lor. Moravurile erau elegante, corupte şi violente. Onoarea de pe acea, vreme e meșteșugul prin care
un om de spirit poate comite o faptă rea, de folos pentru el, fără
nici un scrupul de moralitate sau umanitate. Moravurile ajunseseră
la o fineţă şi la o gingăşie, pe care nu o mai aveau nicăirea, Serbări, cortegiuri, turnieruri, intrări strălucite in cetăţi, representaţii
teatrale cu. danţuri şi concerte, declamaţiuni : in aceasta se cuprindea
mai toată viaţa cetăților italiene in timp de pace. Erau mai multe
zile de serbătoare de cât de lucru. Dar moravurile erau corupte, şi
lumea nu numai că nu desaproba o faptă rea sau o crimă, ci din
contra, o aplauda şi făcea haz. Şi cu toate aceste erau o mulţime de
superstiții. Moravurile erau foarte violente, cu complicitatea opiniunei publice. Omul nu se mai mira de nimic, nici nu se indigna de
nimic. Erau absolut nesimţitori. Se comiteau crime grozave şi torturi
ne mai inchipuite, și toate cu sânge rece.
Aceste moravuri au avut mare îinfluinţă asupra literaturei. Ele
se oglindesc in operile seriitorilor de pe acel timp”).
Ariosto alcătueşte « Orlando furioso » in care-şi bate joe de e-

*) De la aşezarea Barbarilor in provinţiile romane, nici o transformare intimplată in Europa nu ar putea fi comparată cu transformarea ce a urmat după imprăştierea ştiinţii nouă, im a doua jumătate a viac. XV. Minunaţi de frumuseţa modelelor artei și poesiei

antice, de a Grecilor mai cu samă, oamenii au ajuus a se uita cu displăcere și dispreţ la tot ceia ce fusese făcut și produs de la epoca

lui Trajan pănă la Nicolae V. Latineasea seriitorilor de după Tacit
;
se privi ca o limbă bastardă ; arehitecţura evului mediu ca barbară
filosofia scolastică o vorbire

ori cât de Grec

era,

uricioasă

Aristotele,

şi neinţeleasă,;

care fusese

chiar Aristotele,

in curs de trei secole

de
mai mult de cât un profet şi de cât ui apostol, fu aruncat jos
408). j
pe tronul său. (Bryce, Le Saint Empire roman germanque,

Ciceronienii considerau

ca o 'eresie tot cuvintul care nu se gă-

forme
sia in Cicerone. De. aceia și creștinismul trebuia să imbraca
ciceroniane. Aşa caidinalul' Bembo vorbind „despre intronarea unui
nemuritori ; când e
papă, zice că trebuie să fie recunoscător, zeilor
sub numele de
desigaă
o
vorba de sf. Fecioară, principele Bisericei
transformă pe
;
ceresc
zefivului
suflarea
spirit
sf.
pe
zeiță ; el numeşte

Fiul lui D-zeu

ciceronian unia

in Minerva

ieşind din fruntea lui Jupiter. Cardinalul

pe lingă aceste eopilăcii

d>

erudit

un adevarat dis

Sapreţ pentru cărţile sfinte; găsind intro zi pe piosul ŞI iavaţatul
copilăriilo aLasă
«
Romani:
cătră
Epistola.
traduce
a
dolet ocupat
ceste, i zise el; astfel de inepţii nu convin unui om grav ». (FE.
Laurent, Btudes sur Phistoire de VPhumanite, VILL, 400).
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cu multă artă
poca cavalerească din Evul mediu. Opera sa e serisă
scrisă cu o lişi eo capo- d'operă de invenţiune eroi-comică. Dar e
dar e
cenţă foarte mare. E un model de limbă limpede şi sonoră;
săi.
lor
purani
foarte potrivită numai cu moravurile contim
cel
Nicolae Machiavel este cel intăiu prosator din acel timp şi
> e o simmai grav filosof politic din Italia. Cartea sa < 1 Principe
din timpul
italian
plă descriere esperimentală a politicei principatului
să
Renașterei. El arată prin ce mijloace poate un principe italian
intruni
a
ajungă
să
şi
e
supună pe duşmanii săi, să li ocupe cetăţil
toată peninsula. Pentru aceasta, trebuie principelui, pe lingă calităţi
personale, şi o lipsă absolută de ori ce serupul. EL poate intrebuinţa, pentru a şi ajunge la scop, toate mijloacele. Machiavelismul nu
e o doctrină inventată de cătră el; e o observare metodică a faptelor care se petreceau sub ochii săi*). El a dat esemplu de o mare
probitate diplomatică. Fost secretar al republicei forentine, el era
disgraţiat, ruinat, de cătră Medici ; era redus la o miserie estremă.
Consultat de cătră papa Leon X asupra politicei ce trebuia urmată,
cu un singur cuvînt el ar fi putut ajunge consilierul și ministrul papei. Dar el a condemnat politica lui Leon X, s'a sacrificat mai de-

grabă pe sine, de cât să sacrifice conştiinţa sa de barbat de stat. A
trăit la ţară, la o mică proprietate a sa, şi acolo a scris el insemna”

tele opere:

Principele, Istoriile florentine, Discurs

cade din Titu Liviu, ete.

asupra primei de

E

In Memoriile lui Benvenuto Cellini e tabloul vieţii italiene din
acel timp ; dar autorul dovedește că era inzestrat cu o mare inde.
pendenţă de caracter. Nici odată nu s'a injosit.

Aretino ni arată cât de jos căzuse Italia. EL şi făcu din pana sa
*) Machiavel face apel la ilustra familie de Medici ca să scape
Italia de Barbari. Italia așteaptă un mântuitoriu. Nu pot spune, serie
el in ultimul capitol din I/ Principe, cu câtă dragoste va fi primit
el in toate provinţiile care au suferit de jugul străinilor ; cu câtă
credinţă, pietate şi cu câte lacrimi. Care porţi se vor inchide inaintea lui ? ce popoare vor refusa a i se supune ? care Italian nu'l va
servi ? Toţi sunt sătui de dominaţiunea barbară ! Ilustra voastră casă
inbrăţişeze dar acest proiect, cu acea audacie, cu acea speranţă, pe
care o dau intreprinderile drepte, pentru ca această patrie să se ridice sub stiagurile voastre, şi ca, sub auspiciile sale, să se verifice
cuvîntul 'lui Petrarca: curagiul se va lupta cu furie, şi lupta va [i
scurtă, pentru că antica valoare nu e incă moartă in inimile italiane(Laurent, Etudes sur Phistoive de Phumanite, X, 319).
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teribilă un mijloc de câştig. Şi bătea joc de Biserică, şi cu toate aceste Biserica 71 lăuda, pănă şi pe amvon, de frică. Predicatorii comparau cu. Părinţii Bisericei pe acest seriitor foarte de multe ori absolut: necuviincios.
Geniul universal Michel Angelo a fost şi un foarte: mare poet
prin înălţimea şi austeritatea cugetărei. Sonetele sale sunt de o mândrie inaltă; Epigramele lui sunt foarte amare.

$ 2.

Arta.

Arta a făcut mari progrese in viac. XVI şi numărul artiștilor
e aşa de mare că trebuie să ne mărginim numai la cei mai insemnaţi dintre ei şi la operile care i pot mai bine caracterisa. Două fapte
sunt mai de luat aminte: clasicismul se desvoltă în Italia şi inftuinţa italiană, propaganda esteticei romane, se imprăştie in Europa intreagă. Se introduce in artă un stil mai cuprinzător, mai grav şi mai
abstract ; inbrăcămintea se intocmeşte in o < draperie » bogată ; se
introduce un « decor pitorese» şi < tipul» se idealisază. Această o
transformare nu se va opera de odată, ci se va forma cu incetul
că
pentru
doctrină şi o pedagogie. Atunci inse va incepe decadenţa ;
loe in
inspiraţia individuală va fi oprită în Joe. Dar cănd va sta pe
scoala
la
intra,
va
care
Italia, o inflorire artistică va incepe in Europa,
in
Romei. Cele alte ţeri inse nu vor imita servil ceia ce vor invaţa
|
Italia.
modelele andupă
Architectura. Architecţii au inceput a lucra
ticităţii ; dar au potrivit elementele antice la nevoile nouă şi au in=
viac,
trodus in monumente o decoraţiune graţioasă şi liberă ; dar in
simplă.
mai
şi
severă
mai
XVI se cantă o măreție mai sobră,
ă şi
Bramante (1444-1514) se inspiră de acea bogăţie decorativ
edificiilor
uni inspiraţiile mai severe ale gustului florentin cu graţia
rîcelebru;
mult
de
era
El
lombarde. In 1499, el :e duse la Roma.
inși.
elevi.dist
dicase la Milano o mulţime de monumente şi formase
Stilul său
In Roma, el studie, desenă şi măsură monumentele antice.
şi
-Belvedere
zidi
E]
roman.
"deveni mai aspru şi mai sever: clasic şi
avuV
făcu planul pentru Catedrala Sf. Petru. Marele papă Neculai
; dar numai
sese ideia a construi acest edificiu măreț al catolicismului
e ; dar
Bramant
pe
insăreină
El
sub Iuliu IL incepu a se lucra serios.
acestemelia:
acesta puse numai fundamentele şi muri lăsând numai
edia
maiestate
tui edificiu, care: trebuia să intrunească < măreţia şi
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fiiciilor antice cu magia eaţedralelor din Evul Mediu ». Papa Leon X
insărcină cu conducerea lucrărilor pe Rafael. Acesta modifică planul
„primitiv şi continuă lucrările pănă la moarte. Michel Angelo, numit
după el, reveni la planul lui Bramante, mai modificându'l, și inventă
celebra Cupolă, pe care n'a trăit să o ridice.
După Michel Angelo remâne architect mare Vignole, al cărui
Tractat asupra celor cinci ordine ajunse Manualul universal al architecţilor. Architeetura ajunse a concepe un tip absolut, impersonal şi
internaţional « in loc de a fi resultanta nevoilor, tradiţiilor, credinilor unui popor şi a materialelor de pe solul natal ».
Sculptura. Desgroparea capo-Woperilor antice : Laocoon, Hercule,
Torsul de lu Belvedere, Venus, Apollon, ete. a făcut pe sculptori să a- jungă la eleganţă și să scape de rigiditatea inaintaşilor lor. Din nefericire ei nu au putut distinge intre deosebitele epoce ale artei antice.
_ In sculptură, mișcarea pleacă din Florenţa. Au fost o mulţime

de sculptori dar toţi au ramas in urma

lui Miehel Angelo 'Baonarotti

(1415-1564). EL absoarbe și cuprinde toată viaţa şi toată gloria sculpturei italiene in viac. XVI. A fost pietor neintrecut şi poet de frunte;
dar pentru el, sculptura e cea dintăi dintre arte. Ascultase in tine:
reţă lecţiunile şi convorbirile filosofilor platonicieni, şi predicele lui
Savonarola avuseseră, de asemine, mare influinţă asupra lui. A cetit
şi a meditat pe Dante ; a studiat necontenit şi de aceia a pututel să
esprime in statuiele sale « cugetările nevăzute şi chinurile ascunse ale
a
sufletului ».
_EL a trăit 89 de ani, sub treisprezece papi, in cea mai agitată
epocă din istoria Bisericei.. A petrecut mult la Florenţa, -a:oi la Roma.
Cele

mai

insemnate

opere

ale lui sunt:

tor şi amenințând ; a zugtăvit

David, Moisi, aspru, domina”

Profeţii şi Sibylele in Capela

Sixtină ;

pe când, sus pe boltă, a zugrăvit Inceputurile lumei. După aceasta nu
"Sa mai ocupat cu pictura timp de 23 de ani. In 1520 ela inalţat
capela funebră a familiei de Medici cu celebrele statuie : Auror a, Ziua,
“ Amurgul şi Noaptea. Peste câtva timp, papa i-a cerut două tablouri
şi el, fără să lase pe nimeni să] vadă sau să/l ajute, a zugrăvit Judecata de pe urmă şi Căderea demonilo» (1534), care au smuls strigăte

„ de. admiraţie.
El a. murit io Roma;

dar nepotul

său i-a adus

in ascuns cor-

pul la Florenţa, “undei s'a făcut o inmormintare regală. Cu el se
pogoară in mormânt şi sculptura italiană.
- Pictura. In sculptură şi in architectură, arta din epoca Renaş-
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din viac. XV
terei este inferioară artei antice ; dar in pictură artiştii.
sunt superiori, fără nici o îndoială. E mai mult adevăr in espresie,
mai multă corectitudine şi mai multă esactitate in desen, pasiunea
şi măreţia unită cu graţia. Aceste calități, pe care le găsim la Gioto,
|
ajung la o mare perfecţiune sub urmaşii săi ),
Cei mai mari pietori din epoca Renaşterei au fost: Miehel An|
gelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Corregio, Tiziano.
geomusicant,
şi
inginer
fost
a
Leonardo da Vinci (1453-1518)
toate.
in
metru şi poet, mecanic şi naturalist, sculptor.şi pictor, bun

El a zugrăvit in Milano Cina cea de taină pe păreţii refectoriului de
la Santa Maria dele Grazie și apoi s'a dus a Florenţa, unde făcu mai
multe opere, intre care Gioconda şi o altă Cină. Spre sfirşitul vieţi,
sale, el se statornici in Franţia, protegiat de cătră Francisc|. Aice

şi muri,

-

-

|

de care s'au
*) «După locul de origină, după formulele estetice
scoale:
patru
in
grupa
pot
se
XV
sec.
artiştii
servit în operile lor,
,
florentină, ombrică, paduană şi venețiană.
a) Scoala florentină interpretează scenele religioase cu totul altfel, de cum fuseseră interpretate pănă acum. Se dă tipurilor atitudini
; se preocupă mult de anatomia corpurilor ; se dă figurilor
naturale

|

multă espresiune de forţă.

|

b) Scoala ombrică nu sufere influinţa clasicismului ; cu toate că
se afla la mică distanţă de centrele unde noua formulă estetică, era
in mare onoare. Pictorii infăţişază mai mult espresiuni de sentimente
de cât imitaţiunea naturei reale. Mai în toate figurile se infăţişază
|
N
esaltarea religioasă, resignaţiunea, și estasul.
ui.
clasicismul
a
nouă
direcţiei
e) Scoala paduană e representanta,
Tablourile din această scoală sunt mai mu't in genul profan. Triumcunoful lui Iuliu Cesar, Hercule şi Anieu, a lui Mantegna dovedese
|
RR
omenese.
corpului
ştință adâncă a strueturei
di,
spiritul
de
afară
in
d) Scoala venețiană remâne multă vreme
recţiunei nouă şi aceasta din causa legăturilor ce avea cu Bizanţul-

citadela vechelor tradiţiuni.

Prin via. XV artiştii incep a face cu- .

incep a res:
noştinţă cu scoalele din Florenţa şi Padua; operile lor
mai
insamnă
se
ele
şi
ului
naturalism
a
şi
ui
clasicismul
pira influinţa
caracterisremânea
vor
care
ales prin colorit, eleganţă, forţă, calităţi
A
tice scoalei venețiene.
Acestea sunt, in viae. XV, scoalele cele mai principale.
Ele nu ineadrează toată viaţa artistică a Italiei. Toate orașele
erau

centre, in care

artiștii puteau

trăi ; găsiau cumpărători -şi admi-

ratori. Ca şi odinioară in Grecia, intreg poporul italian gusta farmecul artelor. Aceasta ni esplică pentru ce pictura atinge cel mai inalt
grad al frumuseţei ideale a perfeeţiunei clasice, in secolul următor,

prin cei trei

artişti geniali:

Rafael Sanzio >.

Leonardo da Vinci,

Michel Angelo şi
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a avut o viaţă fericită.
Rafael Sanzio din Urbino (1483-1520)
t de a pururea. Vesel, a« Un noroc egal și constant la intovărăşi

fermecătoare. Toate incermabil, cu un spirit delicat şi o modestie
ori ce lucrează el i cocările şi operile sale au o puritate ideală. La
sau

simţiment de invidie
munieă și un suflet de Madonă». Nici odată
, nu i-a tulburat erivalitate nu sa apropiet de frumosul său suflet
ante Pa recomandat
quilibrul. In 1508 el e in Roma. Ruda sa Bram
i in acel moment
ități
lui Iuliu II și el ajunse pictorul oficial al papal
a a luat in mâna sa diunic şi efemer, in care se pare că papalitate
cele două tradiţiuni,
recţiunea politicei şi <a incercat a impăea pe
tare şi dogma».
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a
creștină şi clasică, pe filosofie cu religiunea, liber
: Disputa asupra sfintei
Cele -mai insemnate tablouri a lui Rafael sunt
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că a sf. Ecaterina şi
tat câteva capo-d'opere, intre care Căsătoria misti
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sf. Jeronim.
mai insemnaţi
Tiziano Vecelio (1477-1576) şi Giorgione sunt cei
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Portr
mina şi armonia care domnește in operile lor.
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sază,
sinteti
se
şi
esc
contop
se
care
in
propriu
său
cu geniul
,
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Histoire Gentrale, IV, 250).
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epoca Renaşterei au
Pe lingă artele de care ne am ocupat, in
ndi, care a gravat operile
mai făcut progrese mari gravura cu Raimo
ia ; saparea în lemn, care &
lui Rafael şi a intemeiat scoala din Bolon
ea în meiale, care a ajuns
produs mai multe opere insemnate ; sapar
olăria şi dantela, care a
la, mare perfecţie sub Benvenuto Cellini;
progrese in Veneţia.
fost adusă din Orient şi a făcut mari

$ 3.

Arta

in

Europă.

ă era incă puternică in Fran.
La inceputul viac. XVI arta gotic
zeci de ani are să fie invinsă cu
ţia şi plină de vigoare. Peste cinci
ia artei de o schimbare aşa de
desevirşire. Nu este esemplu în istor
aceste, schimbarea e treptată.
radicală și aşa de repede. Şi cu toate
cu moda italiană. Clerul de sus
Artiştii caută a impăca vechia artă
mari primesc nouăle idei,
susține arta italiană şi architecţi
itectura civilă. În Ile-de-France
Progresele sunt mai repeziin arch
esc 0 mulţime de castele. Sub Fran
şi pe ţermurile Loarei se construi
le
Fontainebleau se simţese progrese
cise I, la castelele de la Blois şi
Franţia are o mulţime de architecţi
mari făcute de cătră Renaștere.
care
pu Luvrul şi Philibert de W Orme
intre cari: Pierre Lescot care ince
El
pe urmă a fost şi mare sculptor.
zidi palatul rPuileries. Acest de
său
1 şi Jean Goujon, contimpuranul
a făcut mormântul lui Francisc
ul
grup
t
lucra
a
bleau. Germain Pilon
a lucrat la Luvru şi la Fontaine
in
Cous
mândreşte in Franţia cu Jean,
celor « Trei Graţii». Pictura se
faIn acelaş timp, Bernard, Palissy
(1501-1589) şi cu familia Clouet.
rnă.
mode
mica
şi astăzi şi intemeiă cera
brică olării care sunt admirate
in.
itate intelectuală şi artistică
(Pot pe atunci era o mare activ
spiunui
c pentru natură ; desvoltarea
Germania. « Un sențiment adân
arta gerce
prin
şi individualist : eată
rit naţional şi burghez, local
l gotic
Stilu
impune admiraţiei istoriei >.
manică din acea vreme se
stilului

persistă

pănă la jumătatea iacului.

Propaganda modelelor

sunt
stampe Niiremberg şi Augsburg
clasie se face prin cărţi și prin
p &
ince
agande. Altenburg şi Colonia
centrele. aeestei neobosite prop

zidi in stilul nou,

mult, In lipsă de marmură, se
In sculptură se lucrează foarte
bronz. Adam Krafţt (mort in 1507)
lucrează în lemn, in piatră și în
mnate opere a lui sunt Calvariul,
a trăit în Nuremberg. Cale mai inse
şi Pasiunea.

au fost in acelaş timp
Gravura iea un mare avînt. Toţi pictorii
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şi gravatori. Între artiștii mai insemnaţi avem pe /olbein cel Bătrân
(1460-1524) şi Hans Holbein cel Tânăr (1497-1523), pe marele Albert

Diirer (1471-1523) şi pe Luca Cranach.
Albert Diirer: a fost pictor, arhitsct, inginer, sculptor, matematie şi gravator. El a făcut mai bine de o miie de gravuri. Între operele sale se pot cita: Adoraţia Magilor şi mai ales Răstignirea lui
Christos. Nu prea posedă frumuseţa formei; dar pictura lui e plină,
chiar prea plină, de cugetări. Melancolia lucrată de el e poiema desperărei, a tristeţei sufletului neputincios de a găsi adevărul suprem *),
Danţul morţilor a. lui Hans Holbein complectează cugetarea lui Diirer,
După deşertăciunea ştiinţii, deşertăciunea vieţii. In cele alte eri din
Europa, arta e mai puţin insemnată in acest viac.
Musica. Progresele făcute in această artă nu se pot compara cu
resultatele măreţe la care au ajuns cele alte; Musica nu a avut de
unde imprumuta. Totul era de creat: notație şi estetică. Dar in viac.

XVI

ea a ajuns o artă.

o

|

In musică găsim două nume ilustre: Palestrina şi Luter.
Palestrina dă formula cea mai perfectă şi cea mai inaltă a artei din epoca sa. El compuse, in 1565, liturghia papei Marcel, o adevărată capo d'operă, care a remas ca un model de admirat în tot
dauna. El e creatorul armoniei moderne şi a stilului espresiv.. Iu acelaş timp, Liuter caută o musică mai simplă, mai accesibilă pentru
popor şi, după ce a găsit'o, o face un instrument puternie de pro
pagandă şi de predicare. Liturghia papei Marcel de Palestrina și Choral-Buch a lui Luter sunt două poluri opuse; cea intăi e musica de
artă dusă pănă la cea mai inaltă perfecţie şi cea de a doua e musica poporului, care cântă pentru intăia dată in istorie.
Importantă e şi Psaltirea hughenotă, in care psalmii traduşi,de
Clement Marot erau puşi in musica de Franck.
De la Palestrina, Italienii au să domnească in musică pănă la
finea

viac.

XVIII.

*) Albert Direr muncia necontenit pentru a'şi putea susţinea.
familia. In mijlocul unor imprejurări grele, intre numeroase greutăţi
şi mari oboseli, el a dat dovadă necontenit de o ardoare de muncă
minunată şi neobosită. El era in acelaş timp pictor, desenator, săpător pe aramă,

pe

costor,

pe

fier, pe lemn, sculptor,

juvaiergiu, tipo-

graf. Ar fi greu de găsit o ramură din artele plastice in care geniul

său admirabil să nu fi esercitat o influință decisivă. E1 a fost şi seriitor, (J. Janssen, L/Allemagne et la Reforme, I, 170).
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La inceputul viac. XVI

Ş.4.

musica

a inceput a se tipări.

Ştiinţa.

Ştiinţa a făcut progrese foarte mari. S'au făcut o mulţime de
descoperiri care au intrecut cu mult ştiinţa antică in matematici şi
se deschid eăi nouă în ştiinţile naturale. Italia, şi aice, e în primul
rang ; apoi vine Germania. |
o
i
In 1545 apare cartea lui Cardan (1501—1576) in -care se cu.
prinde resolvirea equaţiilor de al treilea şi al. patrulea grad. El era
un geniu universal. Lucrările lui, zece. volume in folio, sunt un te- :
saur de erudiție şi cercetări personale foarte adinci. El a făcut mari
servicii ştiinţii. Soluţiunea equaţiilor cubice conducea la noţiunea guantităților imaginare. Opera lui principale e Ars Magna*), Tartaglia, inferior in geniu lui Cardan, a fost un profesor minunat. El făcuse aceiaşi descoperire ea şi Cardan şi mai inainte de acesta; dar numai

prin o întîmplare fericită.
Geometria remânea tot la Puclide;

Koperniek,

născut

la Thorn in Polonia, in 1473 publică celebra sa

De

menele

cereşti

se

pot

espliea

« feno-

celestium “prin care arată că

revolutionibus- orbium

operă:

dar in Astronomie, Nicolae

numai

admiţind

invârtirea

pământu.

lui în jurul osiei sale și descrierea unei orbite; de asemene pentru
cele cinci planete, soarele presupus că stă nemişcat». Ideia era veSamos

din

chia ; Aritture

o avusese

cu

optspredece

secule

mai ina-

chip definitiv s'a dovedit

inte ; Kopernick a probat'o; de şi intrun
numai de cătră marele Newton.
In fisică şi chimie observăm de asemine progrese
celsiu a introdus

în medicină preparatele

chimică. In ştiinţile naturale incepe

%) Lombardul

originale
sat

a se crea o metodă

(1501—1576)

e una

Con-

din figurile cele mai

zece enorme in folio, in care a atins toate cu o
şi a ingrămădit tesaure, de erudiţiune curioasă şi de cer-

timp, orbește, super-

cetări adinci personale, inbrăţişînd, in acelaşi
cele

mai

matici in Pavia,

estravagante

din

timpul

său. Profesor

de

mate-

la vristă de două zeci şi trei de ani, peste trei ani

el fu doctor in medicină. (Lavisse

IV, 307).

proprie;

pentru

putere

stiţiunile

Para-

printre invăţaţii din această epocă. Geniu universal, el a la-

materie

egală

Cardan

mari.

chimice ; el a fundat scoala

et Rambaud,

Histoire

Gendrale,

N

50

in botanică, basată pe
„ad Gesner introduce o clasificare metodică
a şi Agricola puorganele du fructificare; Rondelet crează ichtyologi
|
ne temelie ştiinţifică in mineralogie.
0) cel inMedicina se mândreşte cu Ambroise Parc -(1513—159
adevărată
o
sunt
lui
ile
tăiu chirurg vrednic de acest nume. Scrier
encyelopedie a ştiinţii “medicale de pe acele timpuri.

IV.
$.

1.

REFORMA.
Luteranismul.

Biserica fusese. atot puternică in Evul Mediu şi pentru că fu-

clasele
sese singura instituţie care se ocupase cu ştiinţa, protegiase
e lasocietat
acea
in
de jos și se incercase a pune oare care ordine
incepe
ea
sată in prada celui mai tare. Dar, cu trecerea timpului,
intre om
oare
mijlocit
singura
e
că
a abusa de puterea sa. Pretindea
minNemulţe
şi d-zeu şi reclama o supunere absolută la ordinele ei.
du-se cu acest rol spiritual, Biserica se transformase in o vastă administraţiune, al cărei cap era papa, şi strîngea creștinatatea intreagă
in puternicele sale mâni. Ea impedica ori ce avînt cătră libera cer.
cetare ştiinţifică, pretinzînd că numai ea cunoaşte adevărul, şi prigonia de moarte pe toţi cari cugetau in afară de ea; şi, pe când ridica

in contra sa pe toţi cari cugetau, ea şi instrăina toate populaţiunile
prin lăcomia sa nesăţioasă *).

Religiunea ajunsese numai
.

nişte. cerea:

:

*) După cum senatul şi Cesarii storseseră argintul lumei pentru
ca să imdestuleze nevoile republicei şi ale imperiului, trebuia de asemene ca pontificii Romani să găsească astfel de mijloace. Impositele strânse de cătră papi dase loc de multe ori la conflicte intre
autoritatea eclesiastică şi autoritatea lumească, şi pe unele locuri găsiră o resistenţă pe faţă. Perceperea unei tacse directe este de multe
ori grea ; dar natura omenească e astfel că acelaș om care se va decide cu greu a piăti un imposit legalminte stabilit, nu se va da inapoi inaintea ori cărui sacrificiu pentru a cumpără îndulgența care va
şterge pacatele sale. Cu. nişte populaţiuni pe jumatate barbare şi
cu toate aceste religioase, cum erau acele care aveau a face cu papalitatea acest chip de procedare presenta foloase foarte mari ; in
schimbul banilor ce lilua, ea li dădea o valoare evident egală. Îndulgenţa, cuprindea iertarea, nu numai a păcatelor cerești, dară şi,
“in cele mai multe casuri, a pedepselor pronunţate de cătră legea civilă. Ea era o garanţie absolută in contra torturilor infernului. (Draper, Histoire du developpement intellectuel de P Europe, III, 153).

Dl
monii și practice esterne, care corumpeau moravurile clerului și ale
societăţii. Viţiile clerului scandalisau mai mult pe lume decât corupţiunea laicilor : pentru, că de şi viţioşi, ei se pretindeau sfinţi şi pentru că, în puterea darului lor, preuţii tot pretindeau a fi superiori

celor alţi oameni *).

|

|

Corupţiunea clerului era cu atât mai rău văzută cu cât lumea
era foarte religioasă. De aceia pretutindenea era o dorinţă generală
de reintoarcere la adevăratul creștinism, la credinţa cea curată a Evangeliei și la o viaţă religioasă mai reală și nu numai formală. Lu-

*) Incepând cu viacul XIV, Biserica se opreşte pe loe, apoi
Pentru a-şi asigura predominarea asupra spiritelor, ea voinapoi.
dă
ise să ajungă unica mediatore intre cer şi pământ. Ori ce avint al
sufletului i păruse suspect; ea pretindea o lăsare absolută, o resigsunare a personalităţii omenești intre mâmniie sale ; singura virtute
ordinele
la
a
supunere
era
,
mântuire
de
necesară
premă, condiţiunea
€ei, şi practica amănunţită a ceremoniilor pe care ea le presinta,
dispunea
care
de
Cerul
supuneri.
acestei
rau espresiunea şi garanţia
care ea o
ea după plăcere, i da pe mână pământul. Dar lumea pe
pentru
.intăi,
mai
supune
a
Pentru
cucerise, o cucerila rindul său.
o cenă,
complicat
e
organisar
0
crease
ea
urmă,
pe
mai
a o guverna
dialtă
in
numai
nu
papei
tralisare escesivă, care punea in mânile
necefaţă,
face
a
Pentru
ţii.
creştinită
aţia
recţiune, dar şi administr
venituri imense
sităţilor unui guvern așa de intinsă, era nevoie de
ă giganfinanţiar
mașină,
<o
cât
de
fi
mai
şi Biserica, ajunsese a nu
et Ram(Lavisse
>.
necesari
banii
centru
la
trimete
a
tică, destinată
,
,
375).
bsud, Histoire Gentrale, IV,
un contempo« Mulţi preuţi negligează cu totul predica, zice viţiul cel mai
bogății,
stringe
a
de
ran, şi grija sufletelor. Pasiunea
vremi, se arată şi se
de frunte, cel mai adine înrădăcinat pe aceste

orice rang, de ori ce ordia,
descopere in ardoarea ce pune clerul de
sale. Biserica din Germania
e
mijloacel
şi
taesele
a şi spori veniturile.
S'a calculat că ea poseda
era cea mai bogată din toată creștinătatea.
de aceia năzuinţile ma;
funciară
tea
aproape o treime din proprieta
mai mult proprietăţile
rilor demnitari eclesiastici pentru a spori şi
de jos nu are nici leafă
Clerul
.
..
.
lor sunt şi mai de condemnat

fesă

afară

de

ce'i dau creştinii pentru slujbele sale şi afară de dijma

impinge adesea la
foarte nesigură. Sărăcia, dorinţa de a dobiîndi, ”]
şi ”] espune la
sale
vocației
sfințenia,
cu
te
nepotrivi
foarte
espediente
abundență şi
in
inoată
despreţul popular. Clerul de sus, din contra,

lux, şi prea adesea nu se sfieşte a şi arata măreţia lui in afară, revoltâna sta
găţii, jignind,

lemagne

pe desmoşteniţi, escitând in clasele de jos setea de boscandalizând pe toţi oamenii serioşi. (J. Janssen, L” Al-

et la Reforme, |, 515).

-
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mea intreagă se ridica nu in contra dogmelor Bisericei, ei in contra
viţiilor care se incuibaseră in ea *).
Pe când acesta era sentimentul unanim in societatea creştină,
papii mulţemiţi că s'a sfirşit Marea Schismă din Occident, se ocupă
numai a şi mări domeniile din Italia şi a fi protectori ai Renaşterei.
Se pare că nu au nici o ideie de ceia ce se petrecea in sufletul po-

pulaţiunilor drept credincioase**).

Me

|

|

Italia, Franţia şi Spania erau ţeri foarte religioase ; dar erau
protegiate de cătră guvernele lor in contra incălcărilor Bisericei. Nu
era insă tot aşa şi in Germania. Rasa germanică era cu mult mai aprinsă in instinctele sale religioase. Populaţiile nu se mulţemiau cu
religia materialisată de cătră Biserică. Ele așteptau un om care să le
inveţe Evangelia şi să le scape de autoritatea atât de abuzivă a papilor. Nicăirea abusurile Bisericei nu fuseseră mai mari de câtîn Germania; pentru că aice lipsia un guvern puternic care să se opună
papilor. 1)e. aceia Reforma nu numai că a inceput in Germania, dar
a şi avut un caracter cu totul deosebit de câţ in cele alte ţeri. Aice
toţi se ridică in contra Bisericei. Humaniştii cari erau mărginiţi de

*) Cuvântul de reformă sau reformare a Bisericei, care deşteaptă
astăzi ideia de schismă, nu avea această insemnare la inceputul viac.
XVI Departe de a fi un semnal de revoltă, elera strigătul tutulor,
suspinul Bisericei şi dorinţa naţiunei, singura şi comuna aspirație a .
tutulor

oamenilor

de bine,

clerici şi laici.

tarea aproape unanimă a societăţii, privia
ea tindea mai mult la disciplină. Ignoranţă
mie nerușinată la alţii,

desfrinare

reformă,

Această

in cuge-

foarte puţin la dogmă;
grosolană la uniia, lăco-

jos, simonie

sus, ia

toate treptele

precupeţirea lucrurilor sfinte şi o insărcinare sacră ajunsă un isvor
de bogăţie, in scurt toate desordinele ce decurg din esereiţiul prea
indelungat a unei puteri fâră control şi fără friîu: iată ranele Bisericei. Toată lumea le vede, toată lumea vrea să le lecuiască prin dragoste fiiască cătră Biserică. (Lavisse et Rambaud, [Histoire Gencrale,
1V, 474).
**) Leon X se inșelă cu totul asupra naturei Reformei. Om de
plăcere şi cu gusturi delicate, iubind serbătorile costisitoare, şi scandalisând adesea ori pe evlavioşi prin conversaţia sa necuviincioasă şi
prin purtarea, sa licenţioasă, el şi făcea o glorie a patrona pe savanţi,
a se interesa de progresul literilor. şi al frumoaselor arte, şi a fi cunoscător in lucruri antice. Agitaţia Reformei era prea puţin lucru
pentru ca să tulbure dulcea şi plăcuta viaţă a unui gentilom desăvârşit, şi era departe de a şi închipui că grosierul călugăr german
era un antagonist demn de a se măsura cu papalitatea, (Draper, Fistoire du dtveloppement întellectuel de ! Europe, INI, 163).
'

53
cătră Biserică in studiile lor; *) ţerani cari protestau contra dijmelor şi a dărilor de tot feliul; **) principi cari năzuiau a pune mâna
pe putere şi cari erau geloşi de averile nemărgenite ale clerului;
toată lumea se va stringe in jurul omului care o va ridica in eontra
Bisericei. Aice Reforma e o revoluţiune intreagă, revoluţiune religioasă, morală şi politică. Ha are să aducă nu numai căderea catolicismului, dar şi a Imperiului cosmopolit din Evul Mediu.
Principii germani capataseră drepturi foarte mari în dauna puterei imperiale. Se ridicase câte-va case mari, care erau aproape stăpâne pe intreaga Germanie. Cele mai insemnate dintre aceste familii
erau: Hohenzollern in Brandeburg, Wittelsbah in Palatinat şi Bavaria,
Westin in Saesonia și Zăringen in Suabia. Casa de Austria era cea
mai puternică. Ea avea o mulţime de posesiuni in toată, Germania,
pe Rinul de sus şi pe Dunărea superioară, la Dunărea de mijloc cu
capitala Viena şi in Germania sudică. Mazimilian, capul acestei case,
ales imparat la 1496, era un adevărat condotier. Bine făcut, foarte
- toţi pentru bravura lui ; era eloquent Şi indrăzaeţ;
voinic, 1 iubiau
“dar îi lipsia statornicia şi măsura. El a impus «pacea perpetuă» ;

*) Germania,

serie

legatul

papai,

e „plină

de gramatici

şi de

poeţi care-şi inchipuie că nu pot fi oameni invăţaţi, şi mai cu samă
helenişti, dacă nu se depărtează de calea insemnată de cătră Biserică. Doctorii in dreptul canonic sunt mai toţi din partida lui Luter.
Chiar clerul, afară de parochi, e in mare parte atins de eroare, O
lui Huten,
legiune de nobili scăpătaţi in miserie arde sub conducerea

de dorinţa de a vărsa sângele preuţilor şi așteaptă numai numai un
semnal pentru a isbueni revolta. Intreaga Germanie este in contra

Şi
Romei. Toţi dorese intrunirea unui consiliu pe pământul germân.

de pesoane
bat joc. de escomunicarea papei; un număr neecalcuiabil
Romei se incontra
in
Dușmănia
că.
spovădueas
se
să
voiesc
iai
nu

rădăcinează

pe. fie-ce zi mai adâne

in clasele diriguitoare. (J. Janssen

|
|
N
LL
D Allemagne ei la Reforme, II, 151).
> %%) 'Ţeranul din viacul XV ia mai toate ţerile germanice nu era
acel om apăsat, incovăiat, sub o resignare tristă, cum ”l| vom vedea
după marea revoluţie socială din viacul XVI; e un bărbat viguros
si îndrăzneţ, o natură plină de energie, strius legat de viaţă. El are

drept a purta

arme, in putere a sa apăra, ca și membrii

corporaţi-

“ilor muncitoare din cetăți. El iea parte la viața publică, la intruaie
rile comunale, la judecăţile populare. Putem aprecia in documentello-

epocei
cului

care

ce ocupă

privesc şi care sunt in așa mare număr
el în societate.

Cunoaşteia

viața,

importanța

moravurile.

ciunile, ridicolele, plăcerile sau accesele lui de mânie.
PP Allemagne et la Riforme, 1, 190).

slăbi-

(J. Janssen,
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țiilor Romei şi pe poporul de jos contra tiraniei nobililor și a principilor *).
|
|
Acest cap nu se putea ivi pintre Humanişti.
Ei erau pe jumătate pâgâni şi glasul lor nu avea un mare răsunet.
Dar ştiinţa

*) Mica nobilime, din pricină că şi prea inbucăţise proprietăţile ereditare, se dedase plăcerilor și desvoltase un lues din cale afară, şi pe urmă şi din pricina deprecierei proprietăţii funciare și a
desvoliărei capitalului, pierduse in multa teritorii elementele materiale a influenţii sale politice. Proletariatul nobil forma o clasă însemnată şi seniorii ruiaaţi, căzuţi, priviau cu un ochiu de invidie la
mănăstirile bogate, la egumeniile infloritoare, şi mai ales la colegialele princiare. Lăcomia. seniorilor spirituali cari tindeau a spori încă,
şi tot d'auna, posesiunile lor deja destul de intinse, măreţia ce atătau in afară şi parada insolentă ce făceai de bogăţiile lor, totul făcuse ca organisarea eclesiastică să ajungă din ce in ce mai urită, şi
această nemulţumire amară era împărtăşită de o mulţime de oameni
cari,

de

altmintrelea,

nu

cugetau

de

feliu

a se depărta

d>

Biserică

şi de doctrina sa, Confiscarea proprietăţilor eelesiastice, impărtirea
bunurilor elerului, reclamată de mult de cătră Hutten şi Sickingen,
e presentată ea o necesitate urgentă, măgulia sentimentul celor mai
mulţi şi părea o operă <resonapilă şi atrăgătoare». (J. Janssen, I/A/lemagne et la Reforme, IL, 243).
Imprimeria care sa inventat

de curind

la. Maynz

este arta ar-

ţilor, ştiinţa ştiinţilor. Mulțumită repadei sale difusiuni, lumea a fost
anzestrată cu o comoară măreaţă, pănă atunci ascunsă, da inţelepciune şi de ştiinţă. Un număr infinit de opere pe care prea puţiai

" studenţi

le

puteau

altă

dată

consulta,

numai

ei,

in

şi in bibliotecile celor alte mari cetăţi universitare,
duse in toate limbile,

Janssen,

L Allemagne

şi imprăştiete

Paris,

acum

la toate popoarele

et la Reforme, |, 7).

din

in Atena,

sunt -tralume.

(J.

Altă dată, tinerimea săracă nu era chinuită de amorul propriu
ca cea din ziua de astăzi. Lipsa de averi nu era o defavoare. Din
contra, multe mâni erau întinse pentru a veni in ajutorul studentu-.

lui. fără

mijloace. În toate aşezămintele

eclesiastiee, adică

in toate

clasele de invăţămînt, colegiile, şcoale monastice, gimnasii, universități, cei săraci se bucurau de privilegii. Erau admişi gcatuit, la imatriculare ca şi la cursuri şi la promoţiuni. O mulţime de 'fundaţiuni, de daruri, erau făcute iin favoarea tinerilor _nevoieși..... ori ce
student sărac era liber a 'şi căştiga viaţa intrând in serviciul altora.
Foarte a lesea, invăţaţii primiau servieii personale d>:la aceşti tineri
fără mijloacz. Lucrul mânilor nu se sozotia ca desonoraţ în evul
mediu, şi şeo arii nu se găsiau umiliţi a indeplini pe lingi profesorii
lor insărciaarea de servitori, după cum pajul nu credea că se injose-

şte servind pe seniorul său.

Numai prin acest mijloc se putea reeru-

ta clerul ia masa

(|. Janssea,

), 73)-

poporului.

L Allemagne

et la Riforme,

-

A
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a contribuit foarte mult ca să isbucnească Reforma. Gustul de şti.
inţă era foarte desvoltat. Din cele şeptesprezece universităţi din
Germania ieşiau o mulţime de tineri. Era
o mulţime
u
de şcoale pentru popor şi mai bine de o mie de tipografii. Dar această Germanie studioasă, doritoare de ştiinţă, primeşte pe Humanişti, dar nu se
leapădă de trecut. Bogataşii de prin cetăţile germanice sunt alipiţi
de tradiţiunile naţionale şi în literatură ca şi în artă germanismul
domină.
_
Intre barbaţii cari represintă această tendințăa spiritului ger.

man, distrugerea abusurilor introduse

in cler dar conservarea

dog-

melor şi dragostea cătră patria germană, Erasm şi Reuchlin ocupă un
loe de frunte.
<Erasm din Rotterdam a avut o mare influinţă asupra contimpuranilor săi. Toată lumea caută să se pună bine cu el ; erasmian ajunge a fi sinonim cu escelent și infailibil. EL nu sacrifică religia pentru filosofie, ci vrea să impace creștinismul cu anticitatea. El așteaptă
o periodă de lumină şi de pace, in care lumea scapată de ură şi
certe pentru

dogmă,

tate morală.

Nime

va

inainta

cătră

un

n'a văzut mai bine

nici unul nu le a biciuit mai fără milă.
cl discută

sistema

monarehică

ideal de ştiinţă şi de puri-

de cât el viţiile

timpului şi

In Adagia şi in Colloguia,

şi proprietatea individuală ; in Lauda

prostiei el satirează viţiile clerului. El critică amar formalismul care
se introdusese in Biserică şi susţine că trebuie să se redea lumei Evanghelia, care era ascunsă sub superstiții şi forme. EL a ţradus Noul
Testament şi scrierile principalilor Părinţi ai Bisericei. Dar el nu era pentru revoltă ; vorbia de rațiune unor oameni cari aveau nevoie
de credinţă şi de reformă unor revoltanţi. Nu era el omul aşteptat. %)

*) Pe

acest

liberator,

pe

acest

cavaler

care putea invinge

su-

perstiţia şi moartea, mulți "| aclamau in Erasm. Ia acei ani așa de

plini, cari sunt ca floarea radioasă a omenirei ce renăștea la speranță
şi la viaţă ; in epoca lui Michel Angelo, alui Direr, alui Rafael; in

momentul

când

lBud6

reinoieşte

studiile

grece

şi când Reuchlin fan-

dează ştiinţa ebraică ; atunci când Kopernie meditează cartea sa asupra revoluţiunilor globurilor cereşti, toate gloriile se şterg înaintea,
gloriei acestui literat, care şi a creat un regat in humanism. Acest
copil al hasardului, care a crescut fără desmierdări şi fără bucurie,
aruncat într'o mănăstire la virsta de două zeci de ani şi care, degrabă vindecat de ilusiunile sale, râtăceşte pe toate drumurile mari
din Europa, nevoieş și suspect, esercitează asupra spiritelor o stăpănire aproape oficială. Regii şi papii, cardinalii şi principii, solicită oi

7
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Reuchlin era un om foarte religios, supus autorităţii eclesiasa
ţice. El nu se incredea in « sirenele anticităţii > şi lucra pentru
restaura creştinismul primitiv. Pentru aceasta el studiază cărţile ebraice. Câţi-va profesori din Colonia cred că prin aceasta se ivește
Reucho primejdie pentru religie şi cer a se arde Comentariile lui
intre
lin asupra Talmudului şi Kabalei. < Atunci se incepe o luptă
intunerie şi lumină >. Apărătorii lui Reuchlin atacară pănă și insăși
esenţa creştinismului. Epistolae obscurorum virorum (1514—1517) fă
noarea de a fi in corespondenţă cu el. Erasmian ajunge sinonim cu
escelent și infailibil. Toţi cei atinşi de cultul adevărului sau de pa:
siunea Jiterilor se proclamă discipuli ai săi. El linişteşte, intăreşte,
mângâie. Discipul direct al neo-platonicienilor din Florenţa, el nu săcrifică religiunea inaintea filosofiei; ci urmăreşte impăcarea creştinismului cu anticitatea ; din această impăcare el aşteaptă sosirea unei
periode de lumină şi de pace, in care lumea, scăpată in sfârșit de
urile, de certelo de dogmă şi de şicanele de şcoală, va inainta cu incredere cătră un ideal din ce in ce mai eterat de ştiinţă şi de puritate morală. (Lavisse et Rambaud, Flistoire Gendrale IV, 394).
«Nu sunt oameni, zice Erasm, cari să aibă mai puţină religiune de cât acei cari se numese astăzi religioşi (călugăr); şi dacă monach insamnă solitar, cui se cuvine pe nedrept acest nume de cât celor pe cari "i vezi pe toate drumurile. Viaţa spirituală e numaio ficţiune ; ea nu se deosebeşte intru nimie de viaţa lumească ; pentru
că, zice Gerson < elerieii n'au de cât numai o grijă, iubirea de argint
şi ambiţiunea onorurilor lumești ; in loe de regula sf. Benedict ei urmează preceptul lui Horaţiu, bogăţia inainte de toate, virtutea după
bani >. (E. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanită, VII, 173).

Erasm esereită asupra

timpului

său o influinţă imensă. Spiri-

tul remâne uimit când se gândeşte la mulţimea cunoștinţilor lui mai
în toate ramurile știinţilor cultivate pe vremea lui. Vorbia cea mai
pură latinească. Privirea lui pătrunzătoare imbrăţişă toate lucrurile,
şi principala lui

originalitate

e, mai

cu samă,

geniul său

activ

care

intrania ca intrun focariu genurile cele mai variate ale literaturei.
I se datorește ediţiuni nouă din clasicii latini, traduceri din autorii
greci, ediţiuni şi traducţiuni din Părinţii bisericei, ediţiuni şi comentarii asupra Bibliei,

Multă vreme el a fost cea intăi putere întelectuală din Apus

şi centrul viu al Europei literare. Serierile lui erau obiectul unui entusiasm fără esemplu. Le «devorau» cu o ardoare necrezută. El însuşi povesteşte că a fost salutat cu numele de «principe al ştiinţii» .
de < precursor al adevăratei teologii», de «steaua şi podoaba Germapiei >, Când, in toamna anului 1513, el s'a intors din Anglia, venirea
lui, socotită ca un eveniment mare şi plin de bucurie pentru Germania, a fost sărbătorit ca sărbătoarea generală a tutulor spiritelor cultivate. In multe oraşe a fost primit ca un rege. (]. Janssen, [PA/-

“ lemagne et la Reforme,

IL, 10, 21).
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cură de risul lumei pe călugări cu ignoranţa şi ingustimea lor de
e
spirit*),
Reuchlin şi Erasm erau necăjiţi că apărătorii lor mergeau prea
departe. Dar acum nu mai era timp pentru moderație şi impăcare ;
pentru că apărea < Mântuitorul Germaniei cel atât de mult așteptat »

Luter s'a născut in 1483 în Eisleben. Ridicat din popor, el în-

văţase carte numai cu mari greutăţi. In universitatea de la Erfurt
ordinul
a ocupat mai mult cu filosofia și a intrat mai pe urmă in
din
anilor
ile
greutăţ
de
amărât
Augustinilor. « Pasionat şi escesiv,
.

la Heidelberg,
*) Când Ioan Reuchlin, născut in 1455, a venit
Nimine nu-i
.
ştiinţii
le
aţiuni
ilustr
pintre
el era socotit de pe atunci
intăi invăcei
dintre
unul
contestă meritul de a fi fost in Germania
să se
făcut
au
nte,
consta
jări
incura
ţă,
țaţi a căruia esemplu, influin
greturei
litera
şi
limbei
inţeleagă importanţa și necesitatea studiului
ul
ământ
învăţ
in
Homer
lui
limbei
cești, și a făcut un loc inviolabil
ani. Îmde
zeci
două
de
vrista
la
grec
nar
dicțio
inalt. A publicat un
de comite palatin al Impăratul Maximilian Pa ridicat la dignitatea
ebraică și a deschide o
limba
a
profes
a
periului. In 1498, el începu
neperitoare de a
gloria
are
cale nouă acestei ramure de știință. EL
acestei limbi, (J.
al
fic
ştiinţi
rat
fi fundat in Germania studiul adevă |, 83).
|
,
Janssen, I/ Allemagne «t la Riforme,
toate cunoit
intrun
fi
a
pare
Rudolf Agricola, născut in 1442,
ca pe un al
teau
soco
|
nii
mpura
Conti
său.
ştinţele clasice din timpul
ii anticităţii să fie traduși
doilea Virgiliu. A insistat mult ca istoric
germană.

în limba

A

studiat

filosofia,

adînc

şi scrierile lui in acest

tatea definiţiunilor şi prin pudomeniu au rămas celebre prin esacti ina *i erau de asemine famimedic
şi
ritatea limbei. Istoria naturală
ebraică Și a tradus psalmii duliare. Spre bătrâneţă a invăţat limba e acţiunea personală ce a emerit
pă original. Dar adevăratul său
să apentru a face pe contimpurani
ei
sereitat el, sunt stăruinţile lui
gne
Allema
L”
n,
Jansse
(J.
antice.
dopteze capo doperile literaturei
_
_
,
la Rtforme,L, 52).
că era născut

pentru
montanus,
Ioan Miiller supranumit Regio
inceput a studiia fia
jos,
de
onia
la Konigsberg, un sat din Franc
pr ede doi-spre-zece aul; la gese-s
losofia şi matematicele la virsta
deschis in Viena

u in arte şi a
zece ani, el obţinu gradul de maistr atici ; mai târziu profesă totamatem
de
şi
conferinţi de astronomie
el s'a retras la „Nirenberg. Dorin»
ice îlosofia. Cătră sfirșitul vieţii,
părea că sa incarnat in el; dar
totul,
te
ţa de a şti totul, de a cunoaş
a de a respândi pe cât era po&l cra in acel timp cuprins de dorint ice. EL s'a pus dar pe lucru
ştinţit
sibil instrucţiunea şi cunoştinţile
şi

a

ajuns

â

entusiasma

pentru

vesele inalte o cetate impoporată
ajutor

şi simpatie

je

lucrările

Și

intelectuale

şi

pentru

inte.

negustoroasă, aşa că el a găsi

in toate clasele societății pentru deosebitele

inven.

e, |, 112),
zelului său. (J. Janssen, IP Allemagne et la Reform
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tinereţă, el era ingrijit de păcate, se temea de pedeapsă şi nu vedea nici o scapare. După cetiri indelungate, el s'a incredinţat că oBimul nu se: poate mântui de cât numai prin credinţă. Era supus

sericei şi condemna violenţile apărătorilor lui Reuchlin.

Numit pro-

Frefesor la universitatea din Wittenberg, creată de curînd de cătră
de
deric Inţeleptul electorul de Saesonia, el a ajuns a fi foarte iubit
cătră studenţi pentru ardoarea lui pentru muncă, pentru devotamentul lui cătră ştiinţă şi pentru căldura eloquenţei sale ».

In acest timp, Renaşterea triumfa

cu Leon

X. Dar

nui a

jungeau papei bani pentru cheltuelile sale de lues, nici pentru conunde
strucţiile sale, nici pentru politica sa. Germania era ţara de
construitrăgea Biserica cele mai mari sume de bani. In Roma se
publiX
Leon
».
germane
„seră multe palate « pe socoteala păcatelor

că Indulgenţii şi Albert de Brandeburg fu însărcinat cu desfacerea
lor in Germania. Dominicanul 'Tetzel e pus in fruntea afacerei și

vestiţii
rau să
genţi ;
mania,

bancheri Fugger din Augsburg sunt interesaţi la ea. Nu ese strîngă mulţi bani; se mai vinduseră şi altă dată induldar data aceasta, in starea în care se aflau spiritele in Gerlucrul era foarte grav ; pentru că se dovedia incă o dată că

religiunea s'a materialisat cu totul ; de vreme ce păcătosul putea do-

bîndi iertarea păcatelor, fără credinţă, fără căință ; ci numai prin
bani. Aceasta scandalisă pe toată lumea.
In 1517 Luter lipi pe uşa catedralei dn Wittenberg 95 de
proposiţii. Prin această publicaţie el nu se atinge: de papă; dar lovia complit in Biserică ; pentru că se afirma că nu e nevoie de întermediatori intre om şi d-zeu. Atunei toţi nemulțemiţii din Germania aclamă pe Luter ea pe şeful de multă vreme aşteptat. Luter nu
voia să inceapă lupta cu Biserica ; aceasta i se părea o adevărată nebunie;

dar

din momentul

acesta

Se formează în jurul său un

el nu

mai

era stăpân

pe

opera sa,

partid puternic şi foarte violent.

“ Papa 71 cită la Roma; pe urmă, după stăruinţile

lui Frederic

Inţeleptul, i a permis a se justifica in Germania, inaintea unui legat, Caietano, legatul papei, era un bărbat luminat; el împărtăşia
multe

din

părerile

lui Luter;

dar

ţinea

la autoritatea

papei.

El re-

fusă ori ce discuţiune şi cerea de la Luter să pronunţe numai şese
litere: revoco. Luter făcu apel la papa, mai bine informat. Burghezii bogaţi se declară pentru el şi Luter deveni şi mai îndrăzneţ. Leon
X căuta să impace lucrurile. Blând de felul său, el găsia in multe
dreptate lui Luter, şi apoi, avea interese in Germania. El ţinea să

,
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nu se aleagă Impărat Carol. De aceia trimise pe cardinalul Miltitz,
om bun şi impăciuitor. Acesta făcu pe Luter să scrie
o scrisoare de
supunere, prin care promitea că va tăcea «de nu va fi provocat». Dar
Eck, unul din cei mai învăţaţi barbaţi ai Germaniei şi un duşman
al ideilor nouă, provoacă la o discuţie publică pe Caristadi, diseipul
a Îmi Luter. Acesta nu era în stare a se măsura cu el. Luter “i luă
locul. Eck

“şi

pierdu

răbdareain

cursul

discuţiunei

şi voi

să dove-

drască că Luter e un eretic. Atunci Luter iesă din Biserică.
O mulţime de lume se uneşte cu el. Între aceştia era Filip Melonchton nepotul iui Reuchlin şi Ulrich von Hulten, Acesta aduse în
jurul lui Luter pe toţi cari doriau o reformă radicală. «Atunci se
incepe o luptă pe faţă in conira Bisericei. Hutten era mai pre sus
de toate un patriot. Atunci se incepe o mișcare adincă: prediei, satire,. cântece, dialoguri; gravura complectează scrierea şi Luca Cranach ilustrează atacurile lui Hutten. Atunci Luter publică două serieri prin care ridică pe popor in numele libertăţii. El invaţă că nu-

mai credinţa şi lăsarea omului in voia lui D-zeu ”] poate mântui $).
Dar prin aceasta cădea puterea preutului, pe care Biserica “şi intemeiase dominaţia».
Leon X condemnă proposiţiile lui Luter; de nu se va impăca
in șese zeci de zile, el va îi escomunicat. Luter apelă la un Conciliu
general și arse bula de escomunicare (29 Decembrie 1520).
Dar

in timpul acesta se alesese Impărat Carol, nepotul lu: Macsi-

milian şi rege al Spaniei. Toată lumea era in neastimpăr; căci nu

se știa ce va face el. Mulţi credeau că noul Împărat, German de pe
tată, va căuta să se intereseze de viitorul Germaniei; dar se amăgeau. Carol era foarte ambițios. El visa o monarchie universală şi
Germania era, pentru el, numai instrumentul ambiţiunei sale cos-

mopolite. Impăratul era dator să se intereseze de viitorul catolicismului in Germania, şi papa, capul Bisericei catolice, era in alianţă cu
dușmanul său de moarte,
ter inaintea

Dietei

a cita pe Lucu Francisc I. El se mărgini

de la Worms.

l o reacțiune a spiritului evangelic cona fost
*) Protestantismu
care se reprodusese in catolicism. Pe când
vechi
legei
tra tendinţilor
religiunea evului mediu concentra pietatea in practicele exterioare,
protestanții raportează totul la credinţa în Isus Christos. Biserica “şi
schimbă de asemenea natura; preutul nu mai fu intermediatorul neeesar intre credincios şi D-zeu, pentru că Christos era singurul Me-
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Luter pleacă, şi, pe drum,

terea sa. In 17 Aprilie 1521

i

se incredinţează şi mai mult de pu-

el compare inaintea Dietei. Când fu in-

se roagă săi atrebat dacă sunt ale lui operile ce “i se arătau, el
de om» zice
astfel
corde o amânare. «Nu are să mă facă eretic un
ă. El
eu dispreţ Carol V. A doua zi, Luter nu mai stătu la îndoial
dogea
privir
in
scris
a
ce
răspunse că nu va retracta nimic din ceia
ut
melor, că e gata a retracta scrierile polemice in care a intrec măsura, dacă şi duşmanii săi vor face acelaş lucru; iar in ceia ce priveşte scrierile in care el arată nemulţemirile naţiei germanice in contra Bisericei romane, el nu va trăda nici pe popor, nici adevărul.
Strins de aproape-el declară : «Nu pot supune credinţa mea nici papei
nici coneiliului; pentru: că e limpede ca lumina zilei că au greşit adesea ori. Pănă când nu mi se va dovedi cu dovezi din Scriptură că
sînt greşit, nu pot şi nu voiă să retractez nimic ; pentru că pu e
bine pentru un creştin a vorbi in contra conștiinţii sale. Aşa să-mi
ajute D-zeu! Amin !» Conştiinţa liberă infrunta moartea pentru a r&
mânea. credincioasă adevărului. Luter fa scos afară din lege.
Pe când se intorcea de la Worms, Luter fu luat de cătră nişte
oameni alui Frederic de Saesonia, protectorul său, şi dus in castelul de la Wartburg. Aici incepu el traducerea Bibliei «cel mai mare
eveniment din istoria intelectuală a Germaniei in viac XVI». Mai
fusese

şi alte traduceri,

dar nu

pătrunseseră in popor.

Pe atunci era

tocmai in Germania tendinţa de a se forma o limbă comună. Luter
se folosi in traducerea sa de limba pe care o vorbia poporul. Tra-

“ducerea lui e <o traducere de geniu; mai mult încă,o creaţie nouă

şi o nouă revelare». Dar acţiunea Bibliei lui are să fie mare in vii-

tor. Asupra contimpuranilor, el lucra mai mult prin serierile și predicele sale, prin cântările sale.

Giator; sacerdoţiul nu mai avu regulă de prescris, nici mântuire de
distribuit; pentru că totul se va indeplini in interiorul omului şi prin.
sacrificiul atot puternic al Fiului D-zeu. Sdrobind puterea Bisericei
Reforma a liberat pe creştin de ori ce putere omenească; in acest
sens ea este o doctrină de libertate. Dar cuvîntul de libertate să nu
ni facă ilusiune. Reformatorii nu voiau nisi de cum să dea omului
libertatea așa cum o inţelegem noi astăzi. Creştinul e liber de oameni
in ceia ce priveşte

credinţa, dar nu e faţă cu D-zeu;

mai pentru că e in dependenţă absolută cătră
dent

de. ori ce autoritate omenească,

de Phumanite,

VIII, 5).

(E. Laurent,

din contra,

toc-

D-zeu, el e indepenFtudes su» Phistoire
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Pe când Luter stăteain Wartburg, Reforma făcea progrese. Preuţi
se insurau; călugări părăsiau mănăstirile ; predicatori cutrierau Germania. Mişcarea era mai mult populară. Principii observau ; unele cetăţi cum e Niirenberg sunt mai indrăzneţe; ideile lui Luter insufleţiau pe poetul-cântăreţ Hans şi pe Albart Direr.
Papa Adrian V nu era in stare a opri Reforma. Dieta, din Nurenberg decidea ca să se amâne aducerea intru indeplinire a edictuJui de la Worms și ca un conciliu general să decidă asupra cestiunei luterane (1523). Regența instituită in Germania de cătră Carol
Quintul, pe atunci in luptă cu Francisc |, e neputincioasă. De această
neputinţă se folosesc demagogii, Carlstadt şi Muncer. Aceştia provocară Rescoala 'Țeranilor. Liuter inţelese că viitorul Reformei e compromis. Numai principii "1 puteau ajuta contra Împăratului ; dar pentru aceasta era necesar ca el să rupă cu demagogii. Cavalerii luară
armele avind in fruntea lor pe Franz de Sickingen. Ei cuprinseră
mai multe cetăţi, dară fură bătuţi; Sickingen se predă ; iar Hutten

şi găsi adăpost la Zurich unde muri.
Dar mai greu

a fost inăduşit de reiscoala ţeranilor. In 155% se

revoltă mai toată Suabia

de

sus.

Cererile

lor se mărgineau

in dovuă-

corsprezece articole intre care cele mai importante erau : reducerea
mieşuvadelor, desfiinţarea dijmelor, lbertatea „pădurilor şi apelor,
lor
buna
că
incredinţaţă
rarea dărilor și a amendelor, ete. Ei erau
.
«obsercereau
aceea
stare materială li va veni de la Reformă. De
». Revolta se intinde
varea legei lui d-zeu şi : libertatea evangelică
Semne şi mai graHesa.
şi
in curînd in Franconia, Alsacia, Saesonia

uni cu ţerănimea. Se
ve: proletarii de prin oraşe amenințau a se
ete. și chiar in cefac mişcări la Munster, Osnabriick, Miihlhausen,
Maynz. Revotăţile remase catolice, cum erau Colonia, Ratisbona,
mulţime de mănăstiri
luţia a făcut mult rău; sau ars şi dărâmat o
sdrobiţi. In 1525 totul era
şi castele ; dar nu aveau capi şi au fost
Asupra ţeranilor căzu
terminat. Resbunarea seniorilor a fost teribilă.
sclavi,
un jug şi mai greu. Fi ajung aproape
De atunei poporul La pă*)
lor.
contra
in
Luter se declarase
II
ÎI

ţeranii ? Dacă se vor găsi
*) Pentru ce să ne arătăm blânzi euproteg
fa.
e și scăpa, cum
a!
şti
va
D-zeu
ei,
e
printr
şi nevinovaţi
sunt
că
t
dovedi
e
scapă,
nui
cut cu Loth şi cu Ieremia. Dacă D-zeu
tot sunt vinovaţi,
criminali. Dacă au greşit prin stupiditate sau frică, care, de frica oaacela
ca
şi au meritat pedeapsa lui D-zeu, intocmai
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răsit, Poporul nu mai luptă pentru el; dar el avea sprijinul prineicipi.oi și aceștia formează «< protestantismul militar şi politie >, in faţa
căruia, se vor sdrobi proiectele de monarehie universală..
Eiectorul de Saesonia şi Filip de Hesa înbrăţișaseră Reforma.
Lor se datorește infiinţarea ligă de Torgau, in care intră mai toată

Germanis

reformată. *)

Find că Impăratul

era din

nou

incurcat

in Italia, fratele său Ferdinand, in dieta de la Spira, permise principilor « a se purta in ceia ce priveşte edictul de Worms cum vor
socoti că vor putea respunde înaintea lui D-zeu» (1526). Carol fiind
ocupat in Italia, Reforma se intinde. Albert de Brandeburg, mare
margrat al Ordinului Teutonic, secularisază mănăstirile din electoratul său. In Magdeburg, Brunsvick, Brema, se suprimă ceremoniile
religioase. **) Luteranii şi ficsază doctrinele: liturgia ajunge mai

menilor, renegă pe Christos. Și dacă mă arăt așa de aspru cătră ei,
causa este pentru că au silit pe cei fricoşi şi pe cei slabia lua parte
la rebeliunea lor, ceia ce: şi fac in toate zilele. Să li dea dar paie
de ovăs ca să mănânce, pentru că ei nu ascultă cuvîntul și pentru
că n'au nici umbră de bun simţ! Apoi dacă e aşa apoitrebuie săi
facem să'şi inţeleagă datoria cu puşea şi cu biciul şi de sigur căau
meritat aceasta | Să ne rugăm pentru dânșii, pentru ca să inveţe a
se supune; dar nu'i de feliu vreme să'i plângem ! Credeţi-mă, termină Luter, lasaţi carabinele să cânte pe la urechile lor ; altmintrelea vor face de o mie de ori mairău. (J.Janssen, //Allemagne et lu
Reforme, II, 566).
*) « Împăratul, soriu principii aliaţi la Vorgau cătră Enrie II,
are un singur scop: a pune sub jug pentru de a pururea pe naţiunea

germană,

Pentru

a scutura

un jug

aşa

de

umilitor,

mai

mulţi

principi s'au intrunit; dar, nefiind destul de puternici pentru a indeplini ei singuri o întreprindere aşa de mare, ei roagă pe regele
Franţiei săşi aducă aminte că strămoşii săi au fost pururea binefăcătorii naţiunei lor și că e de datoria sa a'i ajuta să indepărteze un
pericol comun. Ei '] roagă să garanteze, pe fie-care lună, pe toi timpul cât va ţinea campania, a li se trimite cel puţin o sută de mii
galbeni (coroane), şi a se pregăti să atace, şi el, pe Impăratul, cât mai
in grabă va putea. Ei îi promit că i vor fi in toată viaţa lor recunoscători şi'i vor proba gratitudinea lor, sau alegândui'l drept cap al
lor lumesc,

sau in alt chip, gata, in ori ce imprejurări,

a sacrifica a-

verile lor, viaţa lor, in tot ce li va sta prin putinţă, pentru serviciul majestăţii sale >. (J. Janssen, L Allemagne et la Reforme, IIL, 705).
*%) « Liturghia catolică, scriia Luter e o grozăvie blestemată,
o comedie monstruoasă, tîrînd după ea abusuri nenumărate, născând
şi propagând toate putorile idolatriei, şi mai pre sus de toate pe
purgatoriu câre, en toate spaimele sale chimerice, cu toate slujbele
private şi tirguelile sale, nu e de temut, cum nu e nici fantoma dia-
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mult o predică; comunicarea sub ambe chipurile; se suprimă confesiunea ; nu mai sunt ornamente in Biserică ; se inchido mulţime
de mănăstiri şi se confiscă averile clerului. Dar pastorii numiţi sunt
nepregătiţi, intoleianţi şi servili. Însuşi Luter s'a insurat cu o călu-

găriță.

-

-

In timpul acesta, Ferdinand, căruia Carol i lăsase posesiunile
germanice a lui Macsmilian, lucra ca să intemeieze o dinastie austriacă. El fu ales rege al Bohemiei, şi apoi şi al Ungariei. Încureat
in aceste două ţeri, el fu nevoit a lăsa să meargă lucrurile in voia
lor în Germania. Aceasta sa văzut la dieta din Spira (1529) când
Electorul de Sacsonia, landgraful de Hesa, margraful de Anhalt și
Brandeburg, şi patrusprezece cetăţi imperiale, intre care Ulm, Strasburg şi Niiremberg protestează in contra decisiunei dietei. Catolicii
nu erau pregătiţi şi Soliman incunjura Viena. Cetatea îu scapată.
Pe când se câştiga această vietorie în contra Tureilor, Habsburgii erau stăpâni in Italia, invinseseră pe Francasi şi aveau timp
să se ocupe de Protestanţi.
|
i
1530
In
impăcare.
o
incerce
mai
să
Dar Carol Quintul voia
se presentase Confesiunea de la Augsburg, redigiată de cătră Melanchton cu multă ghibăcie. Ei insista mult asupra punctelor comune și
trecea repede asupra diferinţilor. Dar impăcarea era peste putinţă.
Luter zicea singur că va fi posibilă < numai când papa va consimţi
să desființeze

|

papalitatea ».

Un decret imperial ordonă stricta esecutare a edictului de la
Worms. Atunci protestanții infiinţară liga de Smalcalda *). Cestiunea
era nu numâi religioasă ; era vorba şi de constituţia germanică. A-

volului.

Papa,

cu

adevărat

de cât toţi episcopii,

usurpă

e Antechrist ;

locul

Reseumpărător, ceia ce n'au indrăznit

el se_ pune

mai

pre

sus

lui D-zeu și pe al

d-zeiescului

a face nici Lureii,

nici Vatarii,

Intrun cuvint, papa e curat dracul in persoană; el propagă minciunile lui prin mijlocul liturghiilor, purgatorului, legăturilor călugăreşti, meritului faptelor ; guvernează pe oameni ca și cum ar fi mai
pre sus de D-zeu; el se ridică chiar asupra lui D-zeu, condemnând,
torturând, eşterminând pe toţi creştinii cari nu suie in ceruri ticăloasa lui autoritate, ete. (]. Janssen, // Allemagne et la Reforme, LII, 386).
*) Şese principi, o mulţime de comiţi şi unsprezece cetăţi de ale
Imperiului, formară liga zisă de la Smalcalda. Era făcută pe gese

ani. Aliaţii se legau, in casul când unul dintre ei ar f apucat sau
persecutat din causa cuvîntului lui D-zeu, pentru. motive religioase
sau sub ori ce alt pretecst, a resimţi injuria ca și cum ar fi perso-
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de resbunare
meninţat de cătră Turei, Carol mai amână proiectele
u principii
şi pacea de la Niiremberg decise ca pănă la viitorul concili
fost neliniştită
să nu fie supăraţi. Timp de zece ani Reforma nu a

(1532). Mai inainte de a sdrobi Reforma, Carol ar fi dorit să se curme
abusurile. De aice veniau neinţelegerile lui cu
infrînge ori ce resistenţă la Roma, trebuia ca
găsi nici un aliat in Europa. Principii germani
ori ce preţ. Dar Reforma făcea progrese şi se

papii. Dac pentru a
papa să nu mai poată
trebuiau impăcați cu
intindea şi afară din

i
Germania.
urmă rar se intimpla să fie determinate prin
din
e
siunil
Conver
convingerea

religioasă ; interesele materiale contribuiau foarte mult *).

și a face tot posibilul pentru a veni in ajutor celui apasat, fără
a mai aştepta ajutorul celoralţi, pentru ea el să fie cât mai in
pus din nou in pace şi in siguranţă. (J. Janssen, LD Allemagne
Reforme, III, 243).
Ceia ce voiau Aliaţii de la Smalealda era deplina libertate de
a desfiinţa. cultul catolic, de a suprima institutele de învăţământ eclesiastic,- de a confisca bunurile clerului, de a avea mâna liberă pentru întemeiarea acelor Biserici de Stat care nu lasau catolicilor altă
alternativă de cât apostasia sau esilul. (J. Jansenn, IP Allemagne et la
Reforme, IL, 357).
*) Din o scrisoare a lui Luter: < Nu se aud de cât numai plângeri ; pastorii se plâng de avariţia ţeranilor şi toţi se arată. aşa de
nemulţemitori pentru darul sfintului cuvint a lui D-zeu că, fără indoială, D-zeu se pregăteşte a ne pedepsi cu asprime. Dacă nu ne ar
opri conştiinţa, mai că aş dori, in adevăr, ca aceste populaţiuni să
nu mai aibă nici parochi, niei predicatori, ci să trăiască ca nişte porci,
ceia ce şi fac de altmintrelea; nu mai e nici frică de D-zeu, nici
disciplină, pentru că escomunicarea e desfiinţată. Datoria autorităţii
este de a se ingriji mai ales de biata tinerime spre a crește in frica
de D-zeu şi in disciplină ; este nevoie numai de cât a se stabili scoale,
predicatori și parochi ». (]. Janssen, [/Allemagne et la Reforme, LII, 65).
« În ceia ce mă priveşte, zicea Luter, mărturisesc, şi de sigur
alţii mă judecă tot așa in fundul inimii lor, că nu mai am ași
că
cea ardoare, acel zel pe care'l aveam altă dată, şi că sînt mult mai
negligent de cât eram sub papism; de la evangelie incoace nu se
mai vede acea gravitate de moravuri care strălucea odinioară la preuţi şi la călugări. Pe acele vremi se făceau donaţiuni, zidiau ; nime
nu era aşa de sărac ca să nu socoată drept datorie a face vre 0 o-

nală,
chiar
grabă
et la

frandă.

Acum

la noi are

succes

numai hoţia

și prădăciunea,

o pedeapsă. Nimine nu mai vrea să facă bine ; nime
pe săraci». (J. Janssen, D'Allemagne ei la Reforme, III,
Atâtea văduve, orfani, bătrâni infirmi căzuţi in
grozave în o sărăcie nespusă şi in desolare, merită,de

fără nici

nu mai ajuiă
77).
acele timpuri
asemine, mila
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Dar ideile radicale şi mistice făceau une ori esplosii violente. Noua
ortodocsie găsia adversari. Anabaptiștii reclamau interpretarea liberă
a Bibliei şi pretindeau a restabili ascetismul din evul mediu, admi“ nistrau un al doilea botez şi se recrutau mai mult prin clasele de jos *):
Erau persecutați fără milă. După inăduşirea revoltei ţeranilor, Ana”
baptiştii se intind spre nord. Un pitar din Harlem, loan Mathissen,

noastră; pentru că capii de familie cari trebuiau să hrănească această mulţime de victime neputincioase au fost măcelăriți cu miile. Casele sunt in cenuşă, câmpurile şi viile in paragină, hainele, mobilele
furate sau arse ; sau răpit muneitorului de pământ vacele sale, oile,
caii, carăle, şi cu toate aceste principele ori seniorul vrea să fie plătit şi să şi primească de la ţeran darea obicinuită. D-zeule din cer,
de unde să găsească văduvele şi micii orfani aceşti bani ? O mizerie
aşa de grozavă ar induioşa şi o peatră! (JI. Jansenn, [/ Allemagne «i
|
la Reforme, II, 594).
« Suntem informaţi, zice Landgravul de Hessa, de cătră o mulţime de baili, de funcţionari, de oameni din popor, gentilomi, oameni
de jos, intrun cuvînt de tot feliul de persoane, că un mare număr
dintre predicatorii şi pastorii din principatul nostru duc o viaţă scandaloasă, beu şi mănâncă pănă nu mai pot, joacă jocuri de hasard,
sunt camatari și sunt dedaţi la toate viţiile. Se inbată prin căreiume,
se bat, se sfădese ; sunt necuviineioşi și grosolani cu femeile...» (J.
Janssen, IP” Allemagne et la Reforme, IIL, 459).
+) « Progresul Anabaptiştilor, serie un contimpuran, & fost așa
de repede că in curind doctrina lor s'a intins in toată ţara. Ei formară 'un partid insemnat, botezară o mulţime de digeipuli, atraseră
o mulţime de oameni foarte cum se cade. Ei predicau numai caritaiea, credinţa, ardoarea cătră suferinţă şi se aratau răbdători şi umili
in mijlocul celor mai mari nenorociri. Ei rupeau impreună pânea in
semn de unire şi de caritate,se ajutau cu credinţă unii pe alţii, predicau comunitatea averilor şi trăiau ca nişte fraţi. I persecută pretutindinea pe nedreptul, i pun in temniţă, i torturează ; focul, sabia,
rugul, apa, temniţile, sunt intrebuinţate pentru a i reduce, și unii
socotesc că in câţiva ani mai bine de dovă mii dintre aceşti nenorociţi au fost ucişi. Cu toate aceste ei au suferit toate chinurile aceste eu blândeţa și cu statornicia martirilor >. (J. Janssen, I/ AlleLL
magne et la Reforme, LII, 112).
diavolului; iar Melanchemisarii
sunt
Anabaptiștii
că
Luter zicea
ton seriia că «trebuiesc pedepsiţi in corpurile lor, şi chiar dacă necesitatea

o va

cere condemnaţi

la ultimul

supliciu;

pentru

că auto-

ritatea are dreptul a proscrie in statele sale niște doctrine absolut
falşe, un cult şi eresii condemnabile > şi Bucer justifica supliciile
scriind : « Dupi, cum autoritatea are drept a opri formarea de conspiraţiuni, de aseminea ea ar putea a se opune ori cărei secte născânde ; căci pentru ce mai avem un guvern insărcinaţ a interpreta
legea divină ?» (J. Janssen, L/Allemagne et la Reforme, INI, 118).
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organisă propaganda. Ei fac progrese mari in Vestfalia; pun mâna
pe Miiaster şi proclamă rege pe Joan din Leyda « Loan cel drept
pe tronul lui D-zeu >. Se introduce poligamia şi comunitatea averilor. Ei sunt stăpâni pe cetate in curs de un an. Dar in fine au fost
sdrobiţi. Aceasta era o mare victorie pentru protestantismul princiar,
Niei odată nu păruse mai puternic, mai bice stabilit şi mai stăpân
pe sine. Dar liga de la Smalcalda se disolvă, toemai când Carol era
liber a şi pune in lucrare proiectele *),
EI era incredinţat că eresia nu va putea fi stinsă de cât numai prin violenţă. Era pios, inbătrănise fără de vreme şi voia să
mântuie o dată. Protestanţii făceau progrese. Electorul de Palatinat
intra in ligă ; archiepiscopul de Colonia primia pe predicatori in cetate. Dar liga avea o organisare rudimentară ; ea se disolva puţia
câte puţin sub presiunea rivalităţilor lăuntrice. Filip de Hesa se impăcă cu Împăratul şi atrase şi pe tânărul dar ambițiosul Mauriciu
de Saesonia. Liga se descompune.
|

Atunci Turcii fiind liniștiți,

papii dând subsidii

şi Francisc ]

incheind pacea de la Crâspy, momentul era favorabil pentru inceperea luptei. Luter muri tocmai când se anunţa această primejdie
grozavă

(1546).

Dacă ar fi isbutit a strobi pe
primat independenţa principilor, ar
format din Germania supusă basele
porul aratase mai mult devotament
inbogăţiţi prin averile Bisericei.
La, inceputul

anului

1547,

ra la picioarele Împăratului.

protestanți, Habsburgii ar fi sufi transformat Imperiul și ar fi
monarehiei lor universale. Popentru Reformă de cât principii

toată

Germania

de sud şi de vest &-

Protestanţii fură bătuţi in marea bătă-

lie de

la Mihlberg (1547). Atuncişi cei din nord se supun şi Filip
de Hesa se predă in mânile Împăratului. Dar acesta nu a ştiut a se
folosi de victoria sa şi a fost prea crud. Fratele său a fost şi mai

crud in Bohemia. Oposiţia veni
păratul, de la papă. Impăratul

tocmai de unde nu se aștepta Imera in adevăr foarte pios; dar se

*) « Toată bună voinţa mea e de prisos, serie Carol Quintul
cătră sora sa; cu toate scrisorile mele. cu toate rugăminţile mele,
principii refusă a lua parte la Dietele Imperiului. Am aflat din mai
multe părţi că scopul lor este a stabili intre ei un guvernământ nou,
inaintea căruia, desfiinţind

autoritatea

Impăratului

lor eclesiastici, se vor sili a supune Germania
D' Allemagne ei la Reforme, Il, 615).

şi pe

a principi-

intreagă.

(J. Janssen,
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considera ca egal cu papa, vicar a lui Christos şi unsul Domnului;
de mai multe ori trecuse peste competenţa sa. Mauriciu de Sacsonia
se arătă iritat pentru că socrul său Filip de Hesa era tot ţinut in
robie. El se revoltă și cât pe ce era să facă prisonier pe Împărat. €)
Carol Quintul fu nevoit a incheia pacea de la Augsburg (1555)
prin care se acorda libertatea de cult pentru luterani ; se considera
ca bună impărţirea principilor germani in corpus catholicorum şi corpus evangelicorum, se prevedeă reservutul eclesiastic şi se restrîngea
puterea Împăratului. **,)
-

*). La inceputul anului 1552 el se repausa la Innsbruck, incredinţat nebunește că opera sa era sfirșită ; aştepta venirea primăverei pentru a se duce la Trente, când se imprăştie de o dată
vestea că Mauriciu de Sacsonia a cuprins Donauwerth şi că alerga
cu grăbire prin Alpii Bavariei ca să pună mâna pe suveranul său.
Carol sări ; el fugi spre sud, pe de asupra ometelor din Brenner ; pe
urmă spre est la adăpostul stîncilor de dolomit, coloarea sângelui, care
inconjoară Pusterthal in fundul văilor tăcute din Carintia. Coneiliul
din 'Lrente se imprăştie plin de groază; Europa văzu şi Imparatul
recunoseu că in triumful său imaginar asupra spiritului revoluţiunei,
el oprise numai pentru un minut un torent neresistibil. (J. Bryce, Le
Suint Empire romain germanigut 422).
*), Prin pacea de la Augsburg principii protestanți dobindiau
in fine ceia ce doriseră aşa de mult: o pace nelimitată şi stâpânirea
- necontestată a bunurilor clerului cu dreptul de a usa de ele cumli
va plăcea ; mai mult incă, prin suspendarea legalminte recunoscută
a juridieţiunei episcopale, li era acordată libertatea deplină de a esercita puterea

ce usurpaseră

şi a decide in ultima

instanţă

in inte-

riorul teritoriilor asupra doctrinei, cultului, legilor eclesiastice, disciplinei, numirei ori destituirei pastorilor.
Principiul supunerei pasive a supușilor pus de la inceputul revoluţiunei religioase de; căiră teologii ei cei mai influenţi câștigă la
Augsburg o victorie deplină asupra drepturilor celor mai sacre a indivizilor, drepturile de conștiință. Acsioma favorită a nouălor bisevici de stat « Celui care aparţine pământul aceluia aparţine şi cultul »
primi o sancţiune strălucită. Ori cu libertate de conştiinţă era suprimată.
Cel mai neinsemnat membru al sfintului Imperiu era autorisat
de acum inainte <a indrepta pe svpuşii săi pe calea credinţii> O
singură libertate li se lasa: a părăsi ţara după ce li s'au vindut averile şi au plătit o snmă oare care statului. (J. Janssen, / Allemagne et la Reforme, IL, 790).

Spiritul Renaşterei era mai antipatic lui Luter de cât chiar catolicismul ; reformatorul din Wittembrrg se uita cu groază la visul
unei nouă vriste de aur indeplinită numai prin progresul literilor şi
prin desvoltarea inteligenţei, puterea virtuților omeneşti. El nu avea,
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Calvinismul.

din luLa inceputul viac. XVI Elveţienii erau cei intăi soldaţi
agricultura era pâme şi nici un resboiu nu se câştiga fără ei; dar
numai prin oraşe
şi
răsită, familiile in miserie ; nu mai era comerţ
cerute. Ea a
erau bogataşi mari. Reforma va aduce inbunătăţirile
clerului şi
fost in Elveţia nu numai o reacțiune contra imoralităţii
triumful
ă:
politic
o renaştere a simțului religios ; ci şi o revoluţie
claselor muneitoare asupra capilor de bandă, victoria politicei naţionale asupra celor cari uitau patria in folosul principilor străini.

Urzitorul Reformei in Elveţia a fost Ulrich Zwingle născut în
1484, După bătălia de la Marignan el nu vrea să fie nici pentru

papă, nici pentru regele Franţei; era duşman neimpăcat al serviciului la străini. In 1518, fu chiemat ca predicator in Zurich. Această
cetate era devotată papei. Aici se vărsau banii străini pentru inrotărie
lare de mercenari, dar tot aici se şi cheltuiau. El se ridică cu
căUn
in contra acestui obiceiu imoral şi Elveţia se declară neutră.
lugăr care venise spre a vinde indulgenţii fu luat pe fugă ; Dieta a
fost nevoită să deschidă porţile pentru Reformă. În curînd se nimicese icoanele, se desfiinţază celibatul preuţilor şi se intocmeşte un
cult nou. Reforma face progrese şi: se intinde in cele alte cetăţi:
|
Berna, Bassel, ete.
credincioase şi se unesc cu
remân
ne
munte
nele
Dar cantoa

Austria. Atunci Zwingle întră in alianţă cu princii

protestanți din

Germania şi vrea să se înţeleagă cu Franţia. Se incepe un răsboiu
(1531).
intre cantoaneși Zwingle cade mort in bătălia de la Cappel
Pacea

cu condiţiune
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ca deosebitele cantoane

să-şi ţină le:

gea lor *).
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mai nici o simpatie pentru mişcarea intelectuală a timpulnumai de
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cuvânt
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"dispreţuia raţiunea cel puţin cât ori şi ce papist
de fei motive
toleranță i făcea oroare, şi, dacă fusese adus prin fel
,

e romane
morale şi intelectuale a desaproba sistema, Bisericei catolic
tot așa de comexa numai pentru a pune în loc o altă doctrină rai
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(Green, Flistoire du peu-

Lu
a
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, « Dacă un merstrăini
la
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servici
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-%), Zwingle se
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pe fiii tăi, şi şi-ar
ar
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din
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care in gefemeia
e pe
bate joc de fetele tale, ar calca in picioar ar veni pe urmă să te
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dacă
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Reforma

a fost continuată

yon in Picardia in

de cătră

1509. Refugiat

veligiunei creştine, pe care o
vestită, el susţinea că numai
se indreptăţeşte numai prin
sarea religiunei nu numai că

la

loan Calvin, născut la No-

Bassel, a seris

Jnstituţiunea

dedică lui Francisc I. In această operă
Christos e unicul mijlocitor, că omul
credinţă și nu prin fapte, că materialie nefolositoare dar e şi primejdioasă,
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EL voia să se aşeze ia Strasburg.

uDar in timpul acesta Geneva scapase de sub domnia episcop
catolică. Calvin
lui, se constituise in republică şi desfiinţase liturgia
. El voia o ree chiemat Ia Geneva şi numit profesor. de teologie
instituţiile statului şi în
formă în doctrina şi în disciplina Bisericei, in
l primi o Confesiune
moravurile vieţii private. EL redactă şi Consiliu
că voia să impună idede credinţă. Fu isgonit din Geneva, pentru
. Dar fu rechiemat inaile sale și pentru că nu făcea nici o concesie
lui >.
poi şi făcu din Geneva « Roma protestantismu
pastori şi bărbaţi pioşi,
Se infiinţă un Consistoriu, alcătuit din
ile. EL avea dreptul a
care avea indatorirea a supraveghia moravur
pedepse, mai mult spirituale.
cita pe ori cine inaintea sa şi a dicta

numai după lupte neconCalvin a dobindit puteri foarte mari, dar
întîmpla ca

energie. Se putea
tenite şi după o mare incordare de
puteau ieși rău alegerile, el
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aratau indulgenţi pentru greşele
ceia ce proecta el; une ori se
nemulnu avea
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să-l ajute

sa insăreinare.

in greua
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mulţi

indrăzneţ. EL isbuti ca să se primeas
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ÎI

«

ochii ria ta casă, şi te ar junghia sub
scoată, pe tine bătrân, din prop la bătrăneţa ta neputincioasă și la
soţiei tale, fără a se uita măcar şi cacă in finear arde casa și hambocetele femeilor din jurul tău, cerul nu sar intredeschide pentru a
barul tău, nu ai zice tu, când
zice tu că nu- D zeu ? Și când faci
trăsni pe aceşti mercenari, nu ai
tu Zia : Aceasta e legea răsboiuasemenea lucruri în o ţară străină, că, pentru că nu culegem portolui. Tu respunzi că Elveţia e sara
ea produce lapte, cai, vite, vin și
cale, vinuri dulei şi matasă. Dar,
ei. Sluj-

ri sunt frumoși şi voini
grîu, şi lână in abundență şi copiii noşt
ea şi luesul: ea produce nuţiun
ambi
i
la străini favorisază numa
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ităţii, moravurile depravate.
mai roade rele: revolta in contra autor
Histoire Gentrale, IV, 460),
d,
bau
sărăcia maselor.» (Lavisse et Ram
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că ordonanţele eclesiastice, la care toţi erau datori să se supună. Moartea pe rug pentru cei cari se opuneau. »
Condemnarea lui Michail Servet arată că, intoemai ca și Luter,
Calvin
nu inţelegea libertatea de conştiinţă şi toleranța religioasă, că
aceşti mari reformatori erau de ideie că trebuie ars de viu un eretic.
Servet era un doctor spaniol foarte invăţat. El intrevăzuse circulaţia sângelui. « Spirit universal, neliniștit, indrăzneţ, foarte religios,
mistic, el a scris Restitutio. Christianismi in care se aflau relativ la
'Preime idei nepotrivite cu teologia eatolică şi protestantă, tendinţi
panteiste ». Arestat de cătră Inquisiţia din Lyon, el seapă şi-şi găseşte asil in Geneva. Aice fu dat in judecată şi ars de viu.
- Calvin “şi intări autoritatea sa in Geneva dând cetăţenia la o
mulţime de refugiaţi francesi. De atunci el ajunse stăpân absolut in
această cetate. El susţinea autoritatea sf. Scripturi; introduse simplititate în cult, gonind ori ce ceremonii; nu. primia nici o pompă
in sacramente ; invăţa că comunicătura e numai un simbol de unire
cu Christos şi admitea predestinarea *).
Ia ultimii ani, autoritatea lui e mare nu numai in Geneva; el
e inspiratorul şi legislatorul Reformei in Franţia, Perile de Jos, Anglia, Scoţia, Polonia şi Ungaria. A murit in 1564. El a intemeiat o
Academie spirituală in Geneva **),
*) Mai preocupat de cât Luter de a preveni reintoarcerea, sub
ori ce formă ar fi ea, la vechiele abusuri și superstiţiuni, Calvin reduce cultul la o simplicitate austeră ; predicarea ajunge obiectul esenţial al oficiului religios, adaosă cu cântarea psalmilor şi rugăeiunea; goneşte ori ce pompă esternă, ori ce ceremonie, ori ce apel la
impresiunile simţurilor. Nici icoane, nici ornamente. Nici o pompă in
sacramente. Nici apă sfinţită, nici azimă, nici sfintul mir. Nici altar.
Comunicătura nu mai e, cum vrea catolicismul, o minune care, la
rugăciunea, preutului, face să se pogoare corpul şi sângele lui Christ
in Eucharestie,
nici, cum zicea Luter, un act miest in care, de şi
pânea remânea pâne, corpul lui Isus era present in realitate ; pentru Calvin ea era numai o comunicare spirituală cu D-zeu.
“Calvin a mai adaos predestinarea, Această doctrină care avea
să anihileze pe om, a creat nişte barbaţ: de o voinicie fără samâa.
Doctrina care nega cu frenesie liberul arbitriu: a ridicat mii de martiri ai libertăţii; pe unde a trecut ea, a lasat oameni liberi şi popoare
libere. S'a dovedit că adevăratul mijloc de a face neinvinsă persoana
umană, era a o incredivţa că ea nu-i nimică. (l.avisse et Rambaud,
Histoire Gântrale, LV, 522).
**) Pentru a intemeiao adevărată republică creştină, Calvin nu
se dase inapoi dinaintea a ori ce sacrificiu; el luase Reformei o parte
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Reforma in Franţia e cu totul independentă de cea din Germania ; ea a inceput inainte de Luter. Dar aice prin cuvintul Reformă se inţelege mai mult o reformă in disciplina bisericească. Toată
lumea cerea un conciliu care să aducă Biserica la puritatea ei primi”
tivă. Biserica Galicană era geloasă de drepturile ei faţă cu papa; '« clerul frances era o clasă luminată, ghibace in politică şi in afaceri,
foarte

tolerant in religiune, foarte independent de scaunul

din Roma,

foarte patriot şi popular. Episcopii sunt in fruntea Renașterei și protectori ai Humaniştilor ». In Franţia poporul nu se ridică contra elerului *).

din speranţele şi din libertăţile ei ; scosese din programul său tot;
ce îi se păruse chimeric sau primejdios ; rupsese cu toate jumătăţile
de măsuri ; imprăştiese ilusiunile; respinsese ori-ce compromisuri ; a-:
“ junsese chiar, după o luptă crâncenă,a face pe protestantism să se:
lepede de principiul său: libertatea de conştiinţă. « Dar a fost foarte
„mare printre oameni, pentru căo ideie religioasă puternică, insufleţită intru câtva, inalţată şi restabilită in toată măreţia. sa, adîne imprimată in crierul oamenilor, e in tot-d'auna un viu, durabil şi rodnic mijloc de moralitate.>. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale,
1V, 525).
*
Domnirea lui Calvin e cea mai absolută care se poate inchipui,
„dar şi cea mai fără temelie: e o atot paternicie care trebuie creată
din nou in fie-care zi; când îi scădea creditul, el nu mai era nimic.
" Amestecul de atribuţiuni în mica lui republică punea sub sdrobitoarea lui autoritate Biserica şi Statul, viaţa privată, viaţa publică, relaţiunile diplomatice şi pănă şi intrigile electorale, nervul r&sboiului
in micele democraţii. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, LV, 513).

=) Pănă la moartea lui Enric I[, Reforma din Franţa nu semăna cu nici una din Europa: scutită de ori ce amestec politic, fără
nici o incercare de rebeliune, fără nici un strigăt sediţios, nerezemându-se

nici,

ca in Germania,

pe

principi,

nici, ca in Anglia, pe re-

galitate, nici, ca in Elveţia, pe patriotismul democratic,
aiurea,

pe cutare

familie sau

nici, ca pe

cutare rasă. Pănă atunci, ea nu e lucrul

nici unui partid, a nici unui grup; a avut cu sutele, martiri, abia
cunoscuţi cu numele, cari nu s'au ştiut unii cu alţii; ea nu are câp,.
nici organisare, nici cuvint de ordine, nici plan de atac, ba nici chiar
"de apărare. E o mişeare spontaneă, născută pe ici colea, in popor,
din cetirea Evangheliei şi din reflecţiunile libere individuale. E vechiul spirit frances, care nu se teme de cât numai de D-zeu, care nu
vrea să se inchine de cât numai inaintea lui D-zeu, și cu atât mai
intransigent in revenaicările sale cu cât el opune preutului nu pe un
om, ci pe D-zeu. Pe atunci, Reforma francesă e una din formele Henaşterei, Renaşterea simțului religios. (Lavisse et Rambaud, /fistoire
,
_Gentrale, IV, 534). -
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“In 1508 Lefovre d'Etaples, profesor de matematică și fisică, celebru in toată Europa ca < restaurator al filosofiei » incepe a învăţa
că omul se mântuie numai prin credinţă, desaprobă rugăciunile în
limba latină şi se ridică contra celibatului preuţilor şi contra superstiţiunilor, lămurește misterele botezului şi. a comunicăturei. Franeise
I ?] protegiază, pentru că era protegiat de cătră Margareta de Angoulâme, sora regelui, care uria fanatismul grosolan al călugărilor și
simţia frumuseţele unei religiuni readusă la vechia ei simplieitate.

Diseipulii lui sunt toleraţi şi pănă in 1525 nouăle idei nu sunt persecutate. După nenorocirea de la Pavia toţi sunt spăimântaţi. Regenta are nevoie de alianţa papei şi Parlamentul continuă a condamna, măcar că regele seriia din Madrid să se oprească.
Când se intoarse Francisc ] din robie, Reforma fusese aproape
inăduşită. Atunci incepe politica cea indoielnică a lui Francisc I faţă
cu reformaţii. Când e bine cu papa, persecută ; când e unit cu principii protestanți din Germania, atunci *i tolerează şi intră in corespondenţă cu teologii luterani. Dar era peste putinţă ca să nu inţeleagă regele Franţiei că Reforma, cu facultatea ce da creștinului de
a interpreta, liber sf. Scriptură, cu organisarea ei populară, cu dreptul de discuţiune care era in natura sa, putea fi o piedică pentru
despotismul regal. In faţa indrăznelei protestanților, regele s'a încredinţat că toţi sunt nişte revoluționari. Atunci se ordonă o mul" 4ime de intemniţări şi de esecuţiuni. Se decide esterminarea; ereticilor şi e oprit a se publica vro scriere fără autorisarea guvernului,
lucru necunoscut pănă atunci. Valdensii sunt persecutați cumplit.
Pe urmă regele 'şi schimbă politica ; intră in corespondenţă cu
principii ptotestanţi şi cu Meianchton și dă a se inţelege că el persecută numai pe cei esaltaţi. Cancelarul Antoine Gu Bourg dă un
edict de amnistie : se incepea un răsboiu nou cu Împăratul şi protestanţii trebuiau menagiaţi. Dar când sa incheiat pacea de la Nizza,
du Bourg este inlocuit, eretieii sunt urmăriţi şi Albigenţii sunt măcelăriţi.
Urmașul său Enric IL e fără milă faţă cu eretici. E aliat al
principilor protestanți din Germania ; dar aceasta nw'l impiedică a
prigoni Reforma in Franţia. EL a instituit o Cameră deosebită in Parlament, insăreinată cu urmărirea ereticilor. Atunci se incep persecuţiuni, teribile care fac o mulţime de victime, şi cu toate aceste nu-

mărul reformaţilor creşte necontenit, Ei intemeiază biserici organisate
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şi o mulţime dintre nobili imbrăţişază nouăle idei, intre care amiralul Coligny şi d'Andelot. Chiar in Parlament erau eretici.
Fanatica familie de Guise era causa tutulor acestor persecuţiuni.
Enrie II muri tocriai când se gândia să plece asupra Genevei.
Cu moartea lui se incepe o nouă eră pentru Reformă in Franţia.

$ 3.

Anglicanismul.
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Nicătrea,

Și virtuțile

după un călător
locuitorilor din acel re-
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Cea mai mare parte din clerul englez ţinea cu reformatorii; dar
nime nu voia schismă ; toţi doriau numai să purifice Biserica.
Enric VIII, tănăr, frumos, era foarte popular. Voinic şi ghibaciu
in eserciţiile corporale, el era iubit la curte, unde da petreceri stră-.
lueite; invăţaţii 71 iubiau, pentru că părea liberal și cultivat; era prienu
tin a multor din bărbaţii de la Oxford. Dar incercările acestora
fost
a
VIII
Enric
şi
politică
libertatea
la
aspirau
Ei
au putut isbuti.
un rege absolut; aspirau la toleranța religioasă, şi au văzut cu ochii
|
lupta cumplită dintre Reformă şi papalitate *).
Intre bărbaţii cari au avut mare influenţă asupra lui Enrie VIII
a fost Wolsey «unul din acei clerici cu aptitudini lumești, născuţi
pentru combinaţiile politice şi diplomatice». EI ajunge arhiepiscop de
York şi Cancelar al Angliei. Voia să aibă putere şi asupra Bisericei
şi căpătă titlul de cardinal. Aspira să ajungă papă şi credea că doetrinele luterane erau primejdioase pentru autoritatea principilor; de:
.
acsia el era contra Reformei.
combătu prin
"
şi
Luter
lui
contra
in
Enric VIII se declară
Apărător al
de
titlul
o scriere a sa; pentru aceasta papa i acordă
Credinţii. Dar erau -multe din ideile lui Luter care conveniau regelui englez. El era despot şi ar fi dorit să fie şi cap al Bisericei; era
lacom

de bani

şi găsia

minunată

de altă parte, el ştiia că opiniunea

secularisarea

averilor clerului. Pe

publică in Anglia este contra a-

busurilor papale şi că doria o Reformă. Nu-i remânea Ge cât numai
>

i din
gat se opun naturalminte viţiilor din societăţile reale. Oameni
e
destitui
să
puteau
dar
Utopia şi alegeau pe regele lor pe viaţă;
l

consiliu
dacă se incerca a reduce pe popor în selăvie ; ei alegeau
lor, misiunea guideia,
După
.
resboiul
Uriau
ntul.
parlame
sau
regal
de privilegiați şi a favernului nu era a inbogăţi pe un mie număr
L

ce plăcerea

regelui ; ci era fericirea: poporului. Autorul Utopiei nu e

muncii, dreptului
mai puţin indrăzneţ când se ocupă cu problemele
aceste cestiuni,
toate
In
publice
i
sănătăţi
şi
unei
educaţi
criminal,

'Poma Morus a întrecut pe constructorii de republici ideale. Ordinea
bosocială din timpul său i apare ca o «conspiraţiune permanentă a
gaţilor contra saracilor». EL vorbeşte despre muncitori, de, cari 80cietatea are nevoie numa! de cât, şi cari due <o viaţă mai miserabilă de cât a vitelor». ((Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, IV,

559).

=) Enrie

VIII

„
,
era bogat pna economiile strașnice ale părinte-

lui său, tînăr, frumos, popular. Poporul "i iubia din eausa gustului:
său pentru esereiţiile atletice şi pentru măreţia sa: era un cavaler
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romană, Pretecssă găsiască un pretecst pentru a rumpe cu Biserica

tul fu găsit.

era mătuşă şi care
"EI era insurat cu Caterina de Arâgon care i
vreme cu
fusese logodită cu fratele său mai mare. Prăia de multă

care
soţia, sa, când papa primi o scrisoare de la regele Angliei, prin

e în neacesta i făcea cunoscut că are mustrare de cuget că trăieşt
știia foarte
legiuire şi cerea de la papă să anuleze căsătoria. Papa
dragostea
ci
rege,
pe
u
năcăja
bine că nu aceste scrupule religioase

pentru Ana de Boleyn, pe care voia să o iea in căsătorie. Enrie VIII

vioera un rege puternic, apărase doctrinele Bisericei şi era foarte
Ara
de
na
Cateri
Dar
uşor.
lent. Papa ar fi anulat căsătoria foarte
iei ar fi lovit
gon era mătuşa lui Carol Quintul şi nulitatea căsător
lui Enric VINIL că
pe puternicul Impărat. El se mulţemi a respunde
dispense pa
poate fi foarte liniştit; căsătoria sa făcut in urma unei
a nu plăpale ; prin urmare putea, fi in pace cu conştiinţa sa. Aceast

la Unicu regelui. EL protestă contra serisorei papale şi făcu apel

nță. Univerniversităţile Europei ca să decidă acest punet de conștii
in a
sităţile dușmane papei se declară pentru rege. Negreşit că tot
leVIIL
Enrie
Atunci
.
Anglia
cest sens sau pronunţat şi cele din
Toma
iat.
pădă pe Caterina de Aragon (1533). Wolsey fusese disgraţ
Morus fu numit Cancelar și Toma Orammer primar al Angliei.
a treAtunci se pune temelia Anglicanismului. Clerul fu obliga
_
se 0
apoi
;
Bisericei»
cunoaște pe rege «protector şi cap suprem al
preşte a se trimite vre un ban la Roma. Parlamentul decide că «re
gele are drept a numi şi depune pe episcopi; că regele e cap al Bi-

gericei». Ori ce legătură cu Roma se rumpe și se pedepsesc cumpht,
toţi cei cari nu vor

să recunoască

supremaţia

regală *).

Puţini in-

a fost
esceleni, şi un arcaș de prima forţă. Din primele zile,la curte
Şi reLavăţaţii
i.
turnierur
şi
o serbătoare continuă, baluri, petreceri
Vorcultivat;
şi
liber
părea
lui
spiritul
că
pentru
iubiau
formatorii ']
bia latineşte, franţuzeşte, spanioleşte şi italieneşte ; : plăcea să cetească cărţi bune mai mult de cât ori cărui principe de vrista sa; se
ocupa mult cu bfacerile ; in fine, era amicul personal a mai multor
membri dintre invaţaţii din Oxford. (Lavisse et Rambaud, Flistoire
Generale, IV, 557).
_5) Actul de supremație ordona «ca regele să fie primit, socotit,
recunoscut

ea unicul

şi supremui

cap

pe pămîntul

Bisericei din An-

glia, şi ca de coroana sa imperială să fie alipite şi unite, pentru a
„de poseda şi a se folosi cu acest titlu şi calitate, de toat> onorurile,
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drăznesc a ridica glasul in contra acestor măsuri; pentru că teroarea
domnia asupra Angliei intregi *),
Toma Oromvell, tu însărcinat a reforma cultul şi dișeiplina. El
desfiinţă o mulţime de mănăstiri şi cu această ocasiune, ca şi in Germania, se distruseră o mulţime de obiecte de artă. Nemărginitele domenii a 1200 de mănăstiri au fost secularisate (1540). Tot atunci se
redactă şi cea întăi Confesiune a Bisericei anglicane. La inceput reforma e moderată. Se fac puţine schimbări în dogmă ; se ordonă a
se crede in botez, pocăință, împărtăşire şi in transubstanţiaţiune (prefacerea pânei şi a vinului in insuşi corpul şi in însuşi sângele lui
lisus Christos). Luteranii fură persecutați şi prin Statutul celor şese
articole se combătea comunicarea sub ambele chipuri şi se găsia bun
”
celibatul preuțţilor.

După

imoartea lui Enric VIII luă regența ducele de Somerset,

unchiul de mamă

a tânărului rege Eduard VI. El fu numit protec-

tor şi guvernă cu atâta străşnicie că timpurile lui Enric VIII păreau
_
uşoare faţă cu guvernarea lui.
ajung
lucrurile
Protectorat
sub
Enrie VIII r&măsese credincios;
şese
celor
departe. Se desfiinţează legile relative la erezie şi actul

articole ; se suprimă ceremoniile religioase; se introduce in Biserică
limba englesă ; se preserie o liturgie nouă prin Actul de umiformitate

şi se invoieşte căsătoria preuţilor. Atunci se întîmplă mai multe revolte pentru că instituţiile de caritate ale mănăstirilor fuseseră desființate, iar moşiile clerului fuseseră date la nobili cari le prefăcu-

juridicţiunile, autorităţile, imunităţile, foloasele şi privilegiile legate
de ele, şi, mai mult, toată putereade a esamina, reprima, indrepta,
reforma şi amenda acele erori, eresii, abusuri, ofense şi neregularități care trebuiesc sau pot fi reformate legalminte prin autoritate sau
juridicţiunea spirituală. (Green, Histoire du peuple anglais, 1, 381).
3) Un sistem de teroare organisat cu ghibăcie incătuşă pe Anglia tremurândă

la picioarele lui Enric VIIL ; sau văzut cele mai no:

bile capete căzând pe eșafod; nici virtuțile şi ştiinţa unui Toma Morus, nici origina regală a unei lady Salisbury, nu i-a putut scăpa de

supliciu. Purtarea selbatică a regelui faţă, cu femeile sale arăta Englejilor că nu era nimic mai pre sus de. <energia» lui Enrie. VIII,

nici de ajuns de sacru pentru a. opri <apetiturile» lui. Parlamentul
nu se mai intruni de cât peuiru a sancţiona actele unui despot fără
scrupul și pentru a ridica cu insăşi mânile sale edificiul monarchiei
absolute ; toate legile care garantau libertatea au fost abrogate și
guvernul regal putu a se servi cu îndrăzneală de toate espedientele
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au fost inăseră în păşuni. Oamenii muriau de foame. Aceste revolte

intre cari erau mulţi
- duşite prin mercenari aduşi din toate. părţile,
slăbănog şi mediocru
era
VI,
catolici. Somerset fu inlăturat; Eduard
obligat să asculla inteligenţă, La vrista de treisprezece ani, el era
şi două de
te numai discuţiuni teologice. Prin legea celor Patruzeci
timpul lui
pe
era
ce
articole, Anglicanismul se depărtă mult de ceia
Enrie

Ă

|

VIII.

cu drept
Eduard VI a murit in 1553. Regnul lui a fost numit
:
cuvînt Tirănia protestantă,
fiica
După moartea lui Eduard VI ajunsela, tron Maria Tudor,
reo
la
a
aştept
se
lui Enrie: VIII şi a Caterinei de Aragon. Anglia
această
acţiune religioasă şi dacă Maria Tudor ar fi fost mai blândă
reacțiune

ar fi fost primită

ca o adevărată

binefacere.

Maria insă,

Ea se hofanatică ca o spaniolă, voi se impună Angliei voința papei.
Aa
o
"tări a pună capăt schismei.

lui EEa introduse din nou liturgia catolică, desfiinţă statutele
a
uţiune
Persec
duard VI, restabili vechiul cult; iar cel nou fu oprit.

casătorie pe Filip Il,
deveni şi mai teribilă când Maria Tudor luă in
în Anglia; dar măre ge al Spaniei. Acesta incercă a se face popular
lui deşteptă o nare
reţia lui, eticheta curţii sale spaniole şi fanatismul
duşmănie in sufletul Englejiior.
în
Cardinalul Pole, inrudit cu familia regală, “intră cu triumf
VIII au
Londra. Regatul se impăcă cu papa. "Toate legile lui Enric
rămași
cei
;
fugi
a
eră
apucas
aţi
fost revocate. Mulţime dintre reform
a, cauţiune
au fost aruneaţi in temniţă sau osîndiţi la moarte. Persec
tolică ajunse la culme. Nimine nu putea scapa de inquisiţie; mănăs

făscumpe tiraniei: taxe nelegale, decrete şi întemnițări arbitrare,
|
anglais,
peuple
du
Histoire
(Green,
.
oposiţiune
o
nici
ră a intilni

375).

|

|

Cinci ani au fost de ajuns lui Cromvel pentru a dărma zidurile mănăstirilor, a lăsa pe călugări pe stradă, a vărsa sume nemărginite

in tesaurul regal.

Importanţa

acestei

operaţiuni a fost fără sa- ”

măn. Enric VIII nu a păstrat nimică din bunurile imense ale mănăstirilor; el le a vîndut, le a dat curtenilor săi. Ele au trecut prin
urmare

in mânile

aristocrației.

Astfel toată

clasa

de

sus laică se gă-

si mai mult sau mai puţin interesată la mănţinerea nouei ordine de
lucruri care i procura dotaţiuni aşa de bogate. Domeniile: monastice
au servit în Anglia a dota noua aristocrație care a fost sprijinul cel

mai puternic al religiunei Tudorilor. ((Lavisse et Rambaud,

Gântrale, IV, 575).

7

Histoire

si

din nou şi li s'au inapoiat averile. Toma Crantirile au fost infiinţate
EL a subscris o abjurare in termini foarte ujudecată.
in
mer fu dat
miliţi ; dar in faţa morţii a murit cu curagiu.
Cei de pe urmă ani ai Mariei Tudor au fost foarte trişti. Po”
porul o uria şi o insulta și barbatul ei fugia de ea.
Amestecată in resboiul cu Franţia, ea a pierdut cetatea Calais
şi această pierdere i-a adus moartea. Ea a muritin 1558. < Regnulei
â servit numai a popularisa in Anglia causa Reformei, compromisă
de cătră reformatorii din timpul lui Eduard VI.»

s. 4

Reforma

in

Nord.

"Reforma lui Luter a străbătut şi in ţerile de Nord. Cristian II
şi: Suo(1513—38) regele Danemarcei, care domnia şi peste Norvegia
El
crud.
foarte
dia în puterea Uniunei de la Calmar, era un rege
pe burgheji
purtă multe lupte cu ordinele privilegiate, sprijinindu-se
ințelepte
măsuri
multe
mai
şi pe ţerani. Pentru aceasta a şi luat el
dându-li
,
pentru uşurarea claselor apasate. E] desfiinţă robia ţeranilor
lor taţă cu
dreptul a se muta ori unde vor voi şi micşură sarcinile
acorda Luteranilor
nobilii. Aceste măsuri a lui şi favoarea pe care o

revoltă dar reprovocară rescoala, nobilimei şi a clerului. Suedia se

intors in Davolta fu inăduşită şi Cristian “şi resbună cumplit. Abia
sub Gustav Eriksohn
nemarca, el aude că Suedia s'a revoltat din nou
fugi.
a
numit mai pe urmă Vasa. Cristian fu nevoit
in 1523. EL era daSuediei
al
rege
at
Gustav Vasa fu proclam
din Hansa şi Suedia era sa- 4or cu sume foarte mari neguţitorilor
itele resboae; venituvacă, “Ţara era redusă la miserie prin neconten
rile

coroabei

erau

pradate ; Jămi

nu

existau;

minele

erau in deca-

putea să iea regele sumele
denţă şi industria moartă. Numai de la cler
şi stăpânia două treimi din păde care avea nevoie. Clerul era bogat
nimic Ja liberarea patriei;
mânturile Suediei. El nu contribuise intru
Danezilor.
ba din contra conspira in favoarea
orilor luterani.
Gustav Vasa acordă favoare şi libertate predicat
mănăstirile. În 1527
O. mulţime de călugări şi de călugăriţe părăsesc
el convocă

o dietă la Vesteras.

Cancelarul

regatului

ceru

o reformă

la greutăţile statului. Dieta
şi impută clerului că nu vrea să iea, parte
numai să nu se atingă dogrespunse că primeşte ori ce propunere
se făcu că abdică. Dieta |
mele şi autoritatea papei. Atunci regele
a rămânea rege nurugă să revină asupra decisiunei sale şi el primi

|

82

mai când sa ineredințat că i se vor admite toate propunerile. Dieta
Dar
recunoscu regelui dreptul de a pune mâna pe averile clerului.
noşi
edictele regale sunt mai mult fiscale, de o cam dată. Regsle
și se
pilii se aruncă asupra averilor clerului. Se desfiinţă episcopatul
târziu.
mai
isată
introduseră credinţile luterane. Biserica a fost reorgan
Regele nu putea să fie puternic şi nici nu putea face vre-o înbunătăţire de cât numai 'cu condiţie de a avea mijloace. De aceia
Gustav Vasa a intrebuinţat totul pentru a inbogăţi corona; cu toate
EL
acestea el a guvernat in inţelegere cu nobilimea şi cu poporul.
chiemă
sate,
multe
mai
e
se sili a desvolta bogăţia naţională : intemei
a face
in ţară artiști, maiştri şi architecţi; regulă industria şi se sili
să inflorească marina comerţială.
EL se impăcă cu Danemarca și cu liga hanseatică, apără Fina
landa in contra Ruşilor și intră in legături strînse cu Polonia. El
creat o armată permanentă şi o "flotă şi a făcut din Suedia un stat
modern.A murit la 1559.

In Danemarca, Reforma se introduce sub Cristian III, pentru

că clerul luptase contra noului rege. Doctrinele lui Luter se predicau de mult; dar Reforma fu adoptată in 1036 în dieta de la Copenhaga. Bunurile clerului a fost confiscate pentru a plăti datoriile
regatului și pentru ușurarea impositelor. Dijmele au fost menținute
„pentru intreţinerea şeoalelor. In 1539 se organisă Biserica şi se hotărăşte ca pastorii să fie aleși de cătră popor, ca şi episcopii.

V.

SOLIMAN
$. 1.

MAGNIFICUL.

Căderea

Ungariei.

repezi
După moartea lui Matei Corvin Ungaria merge cu paşi
spre peire. Dar tocmai in mijlocul suferinţilor ce au să urmeze se
desvoltă şi mai mult caracterul ei naţional.
Sub urmașul lui Matei Corvin apăru Ştefan Verboecay, naţionalist infocat, duşman al străinilor ori cari ar fi ei, duşman al sresiei,
prietin al micei nobilimi; dar duşman ne impacat al magnaţilor şi
mai ales al ţeranilor.
Pe timpul acela suferinţile ţeranilor erau nespuse. Aceştia s'au
revoltat sub Doja; dar această revoluţie a fost inăduşită cu cruzime.
Atunci dieta din 1514 primeşte Decretum tripartitum juris prin care :
Nobilii erau datori să fie supuşi regelui; dar aveau dreptul a resista

.
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cu armele in mână la ordinele nelegale ; nici o lege nu se putea face
fără consimţimentul poporului”; se inţelege că nu era vorbă de oamenii de stările de jos cari sunt reduși in selăvie. Acestor legi toţi
sunt datori.să se supună, chiar şi regele. Cât pentru ţerani, ei sunt
supuşi servituţii fără incunjur, simplă şi perpetuă. < 'Peranul nu are
nici un drept pe pământul seniorului afară de salarul pentru muncă».
Numai seniorul are drept de proprietate. Țeranul nu are drepta cita
pe un nobil inaintea justiţiei. Aceste disposiţiuni se luau toemai când
Turcii se inaintau şi când Ungaria era in preziua pierderei libertăţii
,
sale.
armatei se luptau intre
Comandanții
Ungaria era in anarehie.
ei. De multe ori erau două diete rivale, în două cetăţi deosebite.
In 1526, forţele Ungariei sunt zdrobite de cătră 'Purei in ma.
rea bătălie de la Mohaciu « cimitirul naţiunei».
staBuda
din
lua
După infrângere, pe când Soliman Magoificul
pardouă
tuiele și cărţile lui Mateiu Corvin, in Ungaria se formează
lui Cafratele
Ferdinand
tron:
tide in jurul celor doi candidaţi la
profu
Zapolia
rol Quintul și Ioan Zapolia, domnul 'Fransilvaniei.
cea din Presburg aclamat de cătră dieta adunată la Tokai, pe când
că Zapolia se
legea pe Ferdinand. Aşa de mari erau urile politice
merge alăturea
pune sub protecţia Sultanului şi primatul Ungariei
|
cu 'Tureii la asediul Vienei.
şi |
Martinuzzi
cardinalul
cu
sa
După moartea lui Zapolia soţia
ASoliman.
lui
protecţia
alţi nobili pun pe fiul ei Sigismund sub
ascultă de Ferdinand,
care
apus
la
de
tunci sunt trei Ungarii: cea
lui Zapolia şi a fiustăpânirea
sub
partea răsăriteană cu Pransilvânia
turcesc. Ungaria are să rălui său şi cea centrală cu Buda, paşalic
de ani. Ţara a suferit
mână sub 'Turci timp de una sută cinci-zeci
au fost distruse, fiind-că pocumplit. in aceste timpuri ; oraşe intregi
0 mulţime de copii erau fupulaţiunile au fost transplantate aiurea;
ca sclavi. Mai ales arraii şi făcuţi musulmani cu sila sau vinduţi
'Lureii prădau eu atât mai
matele turceşti neregulate făceau grozăvii.
cumplit

cu cât nu aveau

intenţia

a se așeza în Ungaria

intrun chip

"Țara era impărțită
statornic. Ei lăsau vechiele divisiuni teritoriale.
Cele două popoare .
lor.
tot în comitate şi acesteaşi aveau adunările
unde şedea un
străine trăiese alăturea fără a se amesteca; iar Buda,
paşă, cade repede din vechia sa strălucire.
se
Ta aceste timpuri se introduse Reformain Ungaria. Mişcarea

palăţi mai întăi pintre Saşi cari tot erau in relaţiuni cu vechia lor

84.
trie, Sacsonia. Desastrul

formei in Ungaria. O

de la Mohaci

favorisă

mult

progresele Re-

mulţime de episcopi căzuseră cu arma in mână

luptând pentru neatârnarea pâtriei in această luptă supremă și nobilii găsiau că e bine a se folosi de ocasie şi a pune mâna pe averile clerului, macar pe o parte. Atunci mulţi oameni dia popor primiră nouăle credinţi a'e stăpânilor lor. Cei doi „regi nu primesc Reforma ; dar nici nu o persecută serios. Pentru propagarea Reformei
se introduce tipografia (1533) şi in curînd se inmulţeşte: numărul tipografiilor. Calvinismul se introduce msi ales pintre populaţiile de
pe malurile 'Tisei şi Debrețin ajunge un focar al Reformei. Politica
turcească nu vedea cu ochi răi această impărechere religioasă şi de
aceea, cătră 1560, Reforma ajunge la apogeul său in Ungaria. Ea a
favorisat mult cultivarea limbei naţionale; pentru că trebuiau cărți
penira: serviciul divin şi pentru controversele religioase. Dar se naşte
şi o literatură profană. Atunei trăiesc Gyarmath, creatorul poesiei maghiare, şi eroniearii Heltai şi Verancici.
|
|

Ş, 2. Polonia

sub ultimii

Iageloni..

La moartea lui Casimir IV, Polonia şi Lituania şi aleg regi
aparte. În Polonia se alege Albert, fratele său domneşte in Ungaria
şi celalalt frate, Alesandru, e rege al Lituaniei. Albert; era un om
foarte ambițios și ambiţia lui crescu din ce in ce mai mult prin o
norurile ce i sau făcut și prin respectul ce iau aratat popoarele de
prin prejur, la suirea sa pe tron.
Albert căuta se atragă in part, sa Stiahta, nobilimea rurală,
Şi să domnească

cu ea in

contra

aristocraților,

Pani.

El

reorganisă

tribunalele civile, reduse competinţa celor eclesiastice, scuti mica
nobilime de vamă şi de dări, opri pe ţerani de a se strămuta de
pe moşiile stăpânilor lor şi dădu nobililor dreptul de a forma mici
diete pentru repartisarea impositelor. El căută să mai mieșureze drepturile burghejilor cari erau in majoritate Germani. Se răzima pe şliahtă,
dar mulţi şlehtari erau saraci și trăiau mai mult din vinzarea votu-

rilor in dietă.

|

|

Bătut de către Ştefan cel Mare in 1497, el văzu Polonia pustiită şi de cătră Turci.
La moartea sa (1501) Polonia şi Lituania se unesc din nou pentru că in Polonia se alege Alesandru.
Sub acest rege, nobilimea ajunge din nou a tot puternică. A-

S5

tunci se constituieşte Senatul şi Polonia ajunge un feliu de republică
aristocratică. Nobilii sunt deslegaţi de ori ce datorie de credinţă cătră
rege, când regele nu li iea in considerare părerile sau nu judecă cum
voesce ei. Senatorii sunt judecaţi numai de cătră Senat şi guvernanutorii sunt la ordinele senatorilor din provinţii. Ia Senat pot intra

mai magnații, eclesiastici şi laici. In 1506 sa hotărât că regele și ur-

deputamaşii săi nu vor putea lucra nimic fără voia Senatului şi a
oraşelor
ților din provineii ; dar in acest timp se mărginese drepturile
i
Funcţionari
dietă.
in
parte
lua
pot
şi numai burghejii din Cracovia
i.
erau numiţi pe viaţă şi, prin urioare, independenţ

Sub domria

lui Sigismund I (1506-1548)

şi Sigismund

II

(1548— 1572), Polonia pare foarte strălucită şi cu toate acestea se vein
de că ea este incapabilă de a forma un stat care să poată trăi
|
mijlocul vecinilor cari se inputerniciau pe fie tare zi.
Sigismund

I a domnit

peste

Polonia

şi peste Lituania.

Albert

a fi prode Brandeburg se foloseşte de incapacitatea lui şi isbuteşte
Pe
clamat principe ereditar al' Prusiei sub suzeranitatea Poloniei.
Bohemia și pe
când Polonia pierdea Prusia, Austria punea mâna pe
Varşovia era
capitala
- Ungaria, Cuprinderea ducatului Mazovia cu
şi senatorii se
puţină compensare pentru Polonia. Sub dinsul nunţii
rurale, atâta
declară inviolabili, iar ţeranii ajung robi. Comunele
« şliahta se
zică
să
vra
yveme libere, cad sub juridicţia nobidilor;
timp ea
acelaş
în
proclamă stăpănă absolută pe domeniile sale şi
».
refusă a recunoaşte autoritatea regalității
de reSub urmaşul său, Rforma pătrunse in Polonia, Ideile
Reformae
1551
In
forma pătrunseseră de mai inainte „prin Husiţi.
puternică

și devine agresivă ; o mulțime

guniţi şi inlocuiţi prin pastori luterani
făcut, mai pe urmă, o reacţie catolică,
Cum nu s'a ocupat de Reformă, tânărul
cu reforme politice; avea bune intenţii,
In dieta

de la Lublin

şi Polonia.

tuania

de

preuţi catolici sunt sur-

şi calvini. Cu -toate că s'a
Reforma tot a fost tolerată,
rege nu şa bătut capul nici
dar nu era de feliu hotărăt,

(1569) se făcu unirea

Livonia se unise

mai inainte.

definitivă intre Li-

|

timpurile acestea Polonia e însemnată in priviaţă culturală,
Limba latină e tot la locul de onoare. Suni câțiva poeţi minunaţi.
din Bolonia şi
Mulţi tineri şi complectează studiile in universităţile
naţională. Se
literatură
o
Padua. Cu întroducerea Reformei se naște
sfinte.
cărţile
fundează o mulţime de tipografii. Catolicii traduc şi ei
frunte. Pe
Kochanowski, traducătorul psalmilor, se arată un poet de
Pe

|
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acele vremi trăiesc istoricii Martin Bielski şi Mateiii Strikowschi,
Martin Kromer ; iar in ştiinţă Polonia se mândreşte cu marele Kopernic.

SI 3, Rusia.
„La suirea pe tron a lui Ioan III cel Mare (1462), Rusia Mare
se impărţia in şepte state, intre care erau şi trei republice: Novgorod, Pscov, Viatea. Alte părţi ale Rusiei erau numai vasale. 'Para era
despărțită de Europa cultă prin Polonia, Lituania, Ordinul Purtătorilor de Sabie, Ordinul Teutonic şi prin posesiunile Suediei. Spre
est şi sud o stringeau de aproape Tatarii. Chanul de Crimeia, pus
sub suzeranitatea Porții, putea cere ajutorul acesteia. Mările erau pe
mâni străine şi ţara era tot tributară Tatarilor. Rusia era un stat mai
„mult asiatice de cât europeian.
|
Luerurile se schimbă cu suirea pe tron a lui Ivan III”).
Cel mai mare rău de care suferia ţara era că Marii Principi nu
aveau incă ideie de stat. Părintele impărţia ţara intre fiii săi, ca și
cum ar fi fost vorba de o proprietate privată. Aşa, făcuse şi părintele lui Ivan. El impărţise ţara intre cei patru fii ai săi și lasase o
parte văduvei sale. Ivan intreprinse desființarea apanagielor şi isbuti,
EI luă sub stăpânirea sa pământurile fraţilor săi şi desfiinţă funestul
drept, pe care "1 avuseseră nobilii pănă atuncea, de a putea părăsi pe
prinţul lor pentru a trece sub ascultarea altuia. EL i pedepsi ca trădători. Moseovia intreagă ajunse sub autoritatea lui. Principatele Tver,
Riazan, și alte două, au fost aneesate ușor.

*) Ivan III, căruia o domnie de patruzeci şi trei de ani avea
să permită a realisa ceia ce Rusia aştepta de la el, era un priucipe
imperios, rece, caleulator, tipul deplin al principilor susdalieni şi moscoviţi. De feliu resboinie, nu se ştie dacă avea curaj. A fost vietorios
in Lituania, in Livonia şi pănă in Siberia, mai fâră a ieşi din Kremlin. Părintele său umblase numai pe drumuri și păţise multe; dar
Stefan al Moldovei zicea despre Ivan: «Ivan e un om straniu ; stă
liniştit in casă şi triumfă asupra dușmanilor, şi eu, vecinie pe cal, de
abia "mi pot apara ţara >. Ivan obosia pe duşmanii săi prin negociaiuni

şi prin

aşteptare

şi nu intrebuinţa

forța

de

cât in ultimul mo:

ment. Evlavia
lui era unită cu multă ipoerisie; plânse pe rudele ucise prin ordinul său. Născut despot, el pătrunse secretul autocrației
şi devine un zeu infricoșat in oehii Ruşilor. U căutătură a lui făcea
pe femei să leşine. Era darnic la osânde de moarte şi chinuri pentru
rebeli, or cât de sus ar fi fost ei. | se da numele de Groznicul, pe
care nepotul său l'a meritat cu mai multă dreptate, (A. Rambaud,
Histoire de la Russie,

187).
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Novgorod cel Mare era foarte puternic. Cetatea era situată in
o posiţie care o apara in contra piraţilor şi concentra in mâna sa
tot comerţul Rusiei cu lumea apusană. Era aşa de puternică că se
zicea : « Cine se poate pune cu D-zeu şi cu Novgord cel Mare?» Republica și avea principele său, luat in genere dintre străini. EI era
dator a apara ţara şi a intreţinea ordinea in lăuntru. Şi luau, in genere, principii din easa de Moscovia; dar absolutismul care se intemeia aice nu piăcea republicanilor din Novgorod. Recunoşteau supremaţia Moscoviei, dar erau geloşi de drepturile lor.
Ambiţiunea lui Ivan ]II a fost favorisată de anarchia din ce.
tate. Erau două partide: cea care ţinea cu Moscovia şi cea aplecată.
spre Polonia. Partida polonesă proelamă de prinţ pe regele Poloniei.
Ivan aminti locuitorilor tractatele anterioare şi având clerul în partea
sa i sfătui să < stăruiască in ortodoesie ». Scrisoarea lui a făcut mare
impresie asupra majorităţii poporului. Atunci el stringe o armată.
Polonia nu veni in ajutorul Novgorodului. Armata republicei a fost
sdrobită, (1471). Se făcu o pace prin care se prevedea restabilirea
stărei de mai inainte. Ivan a fost moderat in victorie; dar partida
moscovită abusă de victoria sa. Dușmanii ţarului se ridică şi ei sunt
vietorioşi. Atunci Ivan venițdin nou. Agitatorii sunt trimişi la Moscova.
şi, de acum inainte, aice trebuie sa vină toţi nemulţemiţii ca să ceară
dreptate. Când. poporul se revoltă, după intoarcerea sa, Ivan proclamă răsboiul sfint în contre celor uniţi eu catolicii. Cetatea fu supusă,
Ivan garantă averile şi viaţa locuitorilor ; dar se intoarse la Moscova
cu clopotul cel mare care sunase pănă atunci pentru intrunirea Adunărilor, şi cu o mulţime de prisonieri. Cetatea se supuse definitiv la

a

1495.

In curind au fost supuse Pskov şi Viatca. Imperiul ajungea
până la Lituania, Oceanul Ingheţat şi Urali. In 1499 se descoperi
Siberia.
Patarii erau in anarchie pentru că se intemeiase o mulţime
de chanate, care se luptau intre ele. Multe căpetenii de ale lor in-

trau
familii

în serviciul Marilor Prinţi; mulţi se botezau şi o mulţime de
mari din Rusia de astăzi
Ivan era în bnne relaţiuni

se trag din acei Tatari botezați.
cu Mengli-Gherei, chanul Orimeiei,

care se pusese sub suzeranitatea 'Turcilor. Prin această politică, el se
asigura despre
şi despre

Lituania, care era ţinută in respect de cătră 'Tatari,

Turcii

Astrachanul

Otomani.

era tot sub stăpânirea Marei Horde.

”

IN

Trăind bine

58
cu chanii

de Crimeia

şi de

Cazan,

Ivan

ridică

in contra

Hordei

pe

Uzum- Hasan, şahul Persiei şi nu se mai ingrijia a plăti Tatarilor re-.
gulat tributul. Atunci chanul Tatarilor se uni cu Cazimir al Poloniei
şi plecă in contra Moscoviei. Ivan avea o armată de 150,000 de oameni ; cu toate aceste era ingrijit de resultatul resboiului, El a fost

incurajat mult de cătră Vassian, mitropolitul Moscovei.

Cu toate a-

ceste el nu era de părere a se da lupta decisivă. Tot o amâna necontenit ; pentru că nu voia că viitorul Rusiei să atârne de la-o siagură luptă. Şi a isbutit cu amânarea sa; cu toate că toată lumea 7]
acusa de laşitate. Tatarii cari suferiau cumplit de frig, au fost ne-.
voiţi a se retrage, cu o foarte mare pradă. Această pradă a deşteptat lăcomia Tatarilor din Stepe. L-a intoarcere, armata a fost atacată
şi bătută ; chanul a fost ucis şi, in 1502, Mengli-Gherei cuprinse Sai
rai şi desfiinţă Horda Mare.
Ast-fel se sfirşeşie jugul tatar.
In Lituania, nobilimea ţinea cu Polonii ; dar poporul şi clerul
şi indrepta privirile spre Rusia ortodoesă. Ivan a purtat două resboaie cu Lituanii și cu Purtătorii de Sabie. Resultatul acestor resboaie
a fost că o mulţime de teritorii au intrat sub stăpânirea lui.
El a luat in căsătorie pe Sofia Paleologul, moștenitoarea Impăraţilor bizantini, care şi găsise adăpost in Italia. Papa stăruise mult
pentru această căsătorie; pentru că credea că va trage mare folos.
Sofia a venit incunjurată de o mulţime de Greci și de Italieni; ceia
ce a fost de mare folos pentru Rusia. N'a fost insă nici o vorbă de
unirea cu Biserica catolică la care se gîndise papa. Prin această căsătorie, Hușii ajungeau moștenitori ai Imperiului Roman de Răsărit.
Ivan a şi luat ca marcă a imperiului său vulturul cu două capete,
marea Imperiuiui Bizantin. Această insoţire a mai fost Rusiei priincioasă și in alte priviri: s'a introdus in eu civilisaţia bizântină şi ital ană*%).

*) Cu Sofia alergară la Moscova o mulţime de emigraţi greci,
nu numai din Roma. ei din Constantinopole şi din Grecia, precum au
fost Dimitrie Ralo, Teodor Lascar, D mitrie Trahaniotul. Aceştia au
fost barbaţii de stat, diplomaţi, inginerii, art ştii, teologii Rusiei. Ei
aduseră cărţile greceşti, moștenirea “prețioasă a civilisaţ ei antice,
Ivan ILL ajungea moștenitorul Impăraţ lor din Bizanţ și al Cesarilor romani ; el luă drept marcă nouă a Rusiei vulturul cu două
Gapete. Moscova suceeda B zanţului, după cum această cetate succed: se Romei. Ajunsă unica metropolă a ortodocsiei, ei i se cuvenia mi-
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Ivan III a fost in relaţiuni cu Europa. El a măritat pe fiica sa
cu regele Poloniei şi fiul său Ivan a luat in căsătorie pe fiica lui Ştefan cel Mare al Moldovei. El a fost in corespondenţă cu Mateiu Corvin, cu mai mulţi papi şi cu sultanul Baiazet II. Cei intăi ambasadori ai săi au fost numai Greci şi Italieni; dar mai pe urmă a trimis
numai Huşi.
|
”
A făcut mari cuceriri, fără să se pună in fruntea, armatelor. Era
foarte straşnic la mânie. Numai când se uita la el, femeile leşinau.
Când adormia după masă nime nu indrăznia a se clinti din loc. Procesele erau tot dauna insoţite de chinuri grozave. Prin aceasta a inspirat tutulor o groază necesariă pe acele vremi. A murit in 1505*).
Fiul cel mai mare a lui Ivan 1II, numit tut Ivan, barbatul moldovencei Elena, murise in 1490 şi lasase un fiu, Dimitrie. Ivan III
ţinea mult la acest copil şi curtea era impărțită in două: partisanii
Elenei şi ai Sofiei. Intr'un timp Sofia fu isgonită de la curte și fiul
ei Vasile fu pus la inchisoare. Dar in curind Ivan ill se schimbă.
Elena e inchisă şi Vasile asociat la domnie. Nu era in stare norâ,
moldovancă, să lupte cu soţia, vicleana greacă.
Vasile urmă pe tron după părintele său ; fiul Elenei a murit in

siunea de a protege pe creştinii greci in Orientul intreg şi a resbuna.
luarea Constantinopolei de cătră Turci. Împreună cu Greci veniseră
Italieni : Aristote Fioraventi din Bolonia, care a fost architectul, inginerul militar, capul artileriei lui Ivan III; Marco Ruffo ambasadorul său in Persia; Pietro Antonio, care construi palatul iraperial ; turnătorul Paul Bossio, architecţi, fabricanți de arme. (A. Rambaud, His,

201).

toire de la Russte,

*) Acest principe care, născut vasal al unui popor nomad, a in-

temeiat

mărirea Rusiei,

poate

să se

compare

cu

Ludovic

Ceia

XI.

contra feudalităţii a făcut Ivan in contra apa-

ce a făcut acesta in

najielor prinţiare, şi, ca şi el, a lovit vechiul sistem: in propria sa
familie. A. fost fără milă pentru micii dinasti ruş, după cum regele
Franţiei a fost pentru Armagnac și St. Pol. A pus sfirşit invasiilor
mongole ca şi Ludovie celor englese; a respins cea de pe urmă incurgiune a chanului

fără

luptă,

ca şi Ludovic

pe

Eduard

VI.

Au

a-

vut acelaş gust pentru străini, mai ales pentru industriașii Italieni,
pentru artele utile. Amîndoi au pus să se caute bogăţiile metalice a
ţerilor lor. Ei au

creat

de aseminea

o diplomaţe,

au

intărit armata

naţională şi i au dat caracter permanent; au făcut codice de legi.
Prin codicele lui Ivan IIL sau şters privilegiile, particularităţile legale şi judiciare a deosebitelâr provinţii. (A. Rambaud, Histoire de la
Russie, 202),
-

*
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avut nici o insemnătate
inchisoare ; iar alţi fii a lui Ivan III nu au

politică.

aruncă in temniţă pe
Vasile continuă politica părintelui său. El
ă a se espedia la Moscei mai insemnaţi barbaţi din Pskov, ordon
ori fură transplantaţi şi
cova clopotul cel mare ; o mulţime de locuit
a fu supusă. Apoi coli se dădură pământuri in Moscovia ; iar cetate
Polonia pentru Licu
prinse Smolensk şi purtă mai multe resboaie

ia şi cu Prusia.
tuania. In acest resboiu el a fost in alianță cu Austr

în lăuntru puterea
"A întrat îm alianţă cu statele din Apus; iar
lui deveni și mai absolută. A murit in 1533.
Ivan

cel

Groznic

(1533—1584).

mama
Era numai de trei ani la moartea părintelui său, de aceia
şi in
lăuntru
in
energie
fost
sa a fost regentă. Guvernămiîntul ei a
afară. După ce ea muri otrăvită, in 1538, boierii și impărţiră dempe
nităţile ca o pradă. Micul Ivan văzu cu ochii cum boierii omorau
pănă
iau
impărț
şi
toţi carii erau de aproape şi credincioşi, cum pradau
ani;
şi juvaierurile, hainele şi blănurile din palat. Era de doisprezece
târziu.
dar simţia adine aceste violenţe şi 'şi va aduce aminte mai
şi in
t
pălmui
e
El şi alege un consilier al său; dar acest consilier
primejdie de moarte. Aceste violenţe trebuiau să aibă un capăt. In
ziua de crăciun 1543, Ivan chiemă pe boieri, "i dojenește, li arată
faptele şi li spune că sunt mulţi vinovaţi ; dar că va pedepsi numai
pe unul: pe Andrei Șuiski. Acesta e uris*),

*) Era de ajuns ca cineva să i arăte cât de mică dorinţă de a

i plăcea, pentru ca să ajungă victima prepusului oligarchilor. Ivan,
ca un copil părăsit, rău instruit, fără nici o creştere, a fost singurul
său dascal. El cetia mult, la intimplare : Biblia, Vieţile sfiinţilor, chronicarii bizantini traduşi în slavoneşte. Dar mai cu samă el medita.
Din lecturile sale el se ineredinţase de ceia ce insamnă un rege și
ştia bine că el este stăpânul legitim. Acei boieri aşa de insolenţi eu
-dînsul in intimitate, nu-i vedea el indată ce era vorbă de o ceremopie publică, de o primire de ambasadori, arătându-i un mare respect
şi ingrămădindu-se pe lîngă el ca nişte sclavi ? Suit pe tronul său,
el primia complimentele trimișilor străini ; era nevoie de semnătura

lui pentru a se. da putere de lege actelor celor mai contrare voinţii
sale. Aceste nu erau niște forme deşerte ; ele presupuneau o putere

reală. Cu toate aceste, Ivan ?şi ascundea gîndurile. După sărbătorile
erăciunului in 1543, de odată, el chiamă inaintea lui pe boieri; li

vorbi cu un ton ameninţător ; li făcu aspre imputări pentru felul cum
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El era numai de trei-spre-zece ani. Adevăratul autor al acestei
lovituri
de stat era mitropolitul Macarie, un om foarte invaţat şi
|
foarte inteligent.
„De atunce Ivan guvernează povăţuit de cătră Macarie. El se
incoronează şi iea numele de Țar, impărat, cuvînt derivat din Cesar *).
Ivan era violent și căuta numai de petreceri. El nu se ocupa
cu trebile publice şi lasa frânele guvernului pe mâna neamurilor soiei sale. Când se întimplă un incendiu grozav in Moscova care prefăcu in ruină mai toate monumentele vechi și in care au pierit o
-mulţime de oameni, populaţiunea, nebună de spaimă, acusă pe ţarși
-pe cei cari guvernau de această mare nenorocire (1547). Preutul Sivestru incurajă pe ţar şi!l făcu să şi schimbe viaţa. El i recomendă
pe Adaşef, un om foarte capabil din mica nobilime, ea pe cel mai
vrednice de a i fi consiliar.
Silvestru şi A daşef incep a guverna.În 1549 se convocă o 4dunare

Generală, alcătuită din

cler,

nobilime

şi representanţi

ai ora-

gelor. Se ieau o mulţime de disposiţiuni inţelepte şi se coreg multe
abusuri. Apoi incep luptele in contra Tatarilor. In 1552 se cuprinde

„Kazan şi doi ani după aceia Astrachan. Atunci Cazacii de la Don recunosc

autoritatea

ţarului şi prin

aceasta Rusia capătă o armată pen-

tru a purta resboiu in contra Tatarilor. Ei ţineau in respect pe Ta-

guvernau. Unia dintre cei mai turbulenţi şi din cei mai compromiși
'au fost esilaţi in cetăţile indepărtate. (A. Rambaud, Histoire de la
a
,
Russie, 217).
*) In

anuar

1547,

Lvan

ordonă

mitropolitului

din Moscova

ca

să incoroneze. El luă nu numai titlul de Mare Principe, ci numele
de Tar, nume dat in Biblia slavonă regilor din ludea, Asiria, Egipt
si Babilona, Impăraţilor din Roma și din Constantinopole. Prin buin familia 'Ţarilor din Bizanţ. Prin
nică-sa Sofia Paleologu, el intrase
el era inrudit cn Porfirogeniţii |
l,
Monomachu
strămoșul său Vladimir
“şi prin Constantin cel Mare cu Cesar. Moscova era a treia Romă,
“moștenitoarea 'aetuală a Cetăţii Eterne. Ni putem inchipui ce prestigiu aducea demnităţii suveranului rus acest titlu uimitor, impirumutat din anticitatea biblică, de la maiestatea romană, de la suveranii
ortodocşi din Bizanţ. El amintia in acelaș timp liberarea Rusiei. Au:
torii slavoni dăduseră acest titlu august chanilor mongoli, suzerani al
„principilor moscoviți. Acum când norocul se intorcea spre Rusia, prin“ţul ei trebuia să poarte titlul de Țar. (A. Rambaud, Histoire de la
Russie, 217).
Si
|
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o

tarii din Crimeia, impreună cu Cazacii de la Nistru, de şi aceștia recunoșteau suzeranitatea Poloniei *).
In 1543 Englejii descoperiră Moscovia apucând prin Oceanul
Ingheţat şi ajungând la Archanghel. De atunci s'au inceput relaţiunile intre Marea Britanie şi Rusia.
De la 1557 şi pănă la moartea lui, e o luptă crâncenă intre ţar
şi intre cei cari voese să-i mărginească autoritatea. Atunci a meritat

el supranumele

de «cel Groznic>

pentru chinuirile şi măcelurile ce

ordoană. Adaşef guverna bine; dar pentru aceasta el avea nevoie a
pune pretutindenea numai oameni credincioşi lui. Pe de altă parte,
Silvestru era aspru pentru greșelile ţarului. Nu plăceau lui Ivan;
dar i a ţinut pe cât timp a fost sigur că ei i sunt credincioşi.
În 1553, el se inbolnăvi cumplit, Crezindu-se aproape de moarte,
el recomendă boierilor pe fiul să Dimitrie, care era numai de un anIndată se şi formează mai multe partide la curte. Vărul său de pe
mamă atrage pe o parte din boieriși incepe a se pregăti. Ivan roagă
pe boieri să aibă milă de copilul său. Silvestru stăruia ca pretendentul Viadimir să intre in camera bolnavului; iar fratele lui Adaşef
refusa jurămîntul de credinţă, sub pretest că familia Romanov, neamurile

impărătesei,

are

să guverneze

in numele

micului

ţar. Cum se

*). Populaţiile din Rusia Mică colonisaseră stepele de la sud și
cuceriseră deşertul de la 'Tatari. Mulţemită libertăţii, deşertul se impoporă cu o repegiune neauzită, și, pe acest pământ virgin, se formă
o naţiune nouă care nu ştiia ce e sclăvia. Regele Poloniei favorisa
această rasă indrăzneaţă de pioneri şi de soldaţi curagioşi. Aceste populaţiuni resboinice erau impărţite in douăzeci de polcuri de Cazaci;
fie care şi avea poleovnicul său şi toţi ascultau de hatmanul Micei
Rusie, numit de cătră rege.
Ă
Afară de Cazacii de prin cetăţi, erau cei de dincolo de porog
sau cataractele Niprului: Zaporojenii. Latăriţi in o insulă fortificată
- din Nipru, ei nu recunoșteau nici o autoritate. Ca şi cavalerii din Hodos sau de Malta, ei erau cantonaţi pe teritoriul cuprins de la musulmaoi şi continuau resboiul sfint in contra Turcului și Tatarului,
chiar când intreaga creştinătate era in pace cu el. Nu sperau iertare
şi nu

iertau;

trăiau

numai

din

prada

luată

de

la duşman;

alergau

inaintea, primejdiilor şi a martirului; nu primiau nici o femeie în tabâra lor. Erau un feliu de călugări resboinici: toţi egali, toţi fraţi,
trăind ca Spartanii la mese comune. Alegeau pe: capii lor. In legătură strinsă cu Cazacii de la Don, ei erau, pe uscat şi pe mare, dușmanii neimpăcaţi ai islamismului. (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 815).
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îndreptă, Ivan isgoni pe Adaşef şi pe Silvestru şi pedepsi pe o mulţime dintre partisanii lor *). Pintre aceştia cel mai de frunte era Prinţul Curbski. Acesta fugi in Polonia, strînse o armată puternică și
.
intră in Rusia, pe când despre sud invadau Tatarii.
o
prin
locuitorilor
cunoscut
face
"Parul părăseşte Moscova şi
im1
l
_ scrisoare că el ge leapădă de guvern; pentru că mitropolitu
pedică de a pedepsi pe trădători, pe boieri cari sunt causa tutulor
nenorocirilor. Toţi sunt înspăimântați “şi se hotărăse al ruga să revină. El se invoieşte după multe stăruinţi, primeşte să iea din nou
frinele guvernului, dar şi făcu o gardă puternică şi are tot dreptul
a pedepsi pe trădători. Mitropolitul fu esilat şi ucis; apoi fu ucis
prinţul Vladimir cu toată familia sa şi cu o mulţime de boieri **).

=) In
toţi credeau

1533
că

'Ţarul căzu greu bolnav ; era in primejdie de moarte
va

muri.

Atunci

boierii

şi arătară

din

nou

toată

a-

roganţa lor ; ei refusară a jura credinţă lui Dimitrie, fiul ţarului. Discuţiuni sgomotoase ajungeau pănă in camera bolnavului ; Vladimir,
vărul ţarului, refusa jurământul şi se zicea că mama lui impărţia bani
la so!'daţi. Boierii credincioși se temeau ca ţarul să nu fie ucis. Ivan
nu mai putu păstra nici o ilusiune asupra soartei ce aştepta pe fiul
şi pe soţia sa, dacă muria el. El s'a indreptat; dar a pastrat o impresie adincă din acele zile de groază. Când ?1 vom vedea mai pe
urmă dându-se resbunărilor, lăsându-se la niște furii care par neesplifără
cabile, trebuie să ne gândim la acele teribile nopţi petrecute
.
tulburară
care
rebeliune
de
şi
violenţă
de
somn in 1553, la scenele
jurămîntul,
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a
de
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la
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de
sale
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Vladimir
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baud, Histoire de la Russie, 226).
=) Despre resbunările Teribilului pi a rămas un monument
ţarul cere rufoarte curios; synodicul mănăstirei Sf. Ciril, în care
3470 de viecuprinde
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< Adă-ţi

Doamne, de sufletele robilor tăi, in număr de 1505 persoane,

Novgorodieni ».

,

,

: uciderea
Alte episode. din această teroare autocratică au fost
a nepoIvan,
lui
cumnatei
uciderea,
Moscovei,
st. Filip, mitropolitul
din
esecuţiune
marea
şi
tului său Vladimir, pedepsirea Novgorodului,
ni
Novgorodie
de
mulţime
o
ucişi
fost
au
Piaţa Roşie în 157], când
232).
Russie,
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de
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Rambaud,
(A.
și Moscoviţi.
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De atunci o mână de fier apasă
fost suplicii teribile la Novgorod,

asupra Rusiei intregi. In 1571 au
unde populaţia regreta vechiele li-

bertăţi. Se zicea că ar fi intrat in relaţii cu Polonii. Cei din Pskov.
erau morţi de frică în ziua când a intrat ţarul in cetatea lor. El ia
ierțat. O mulţime de ucideri au fost, de asemine, ordonate la Moscova. Omoria fără milă ; pentru că boierii complotau necontenit şi
pentru că erau inţeleşi cu Polonii şi cu Tatarii. Mai toată nobilimea
"care ar fi putut să se mai opună autocrației a fost nimicită. Prin aceste măceluri, Ivan III a scapat pe Rusia de anarchia polonesă. De

acum inainte are să fie liniște. Are să mai fie crud mai mult cu cei
din jurul său, când ”] apuca furia. Cu bastonul său greoiu şi cu un
fier ascuţit la capăt el ţintuia un om de podele. Așa a ucis pe fiul:
său Ivan, moștenitorul tronului. În urma acestei nenorociri remâneau
zadarnice toate torturile întrebuințate pănă atuaci ; pentru că urmaii săi erau niște copii şi slabi de duh.
Ivan era foarte crud. Dat cine nu era crud in viac. XVI ? Şapoi
fusese lipsit de ori ce educaţie, turmentat de băutură şi scos din răbdare

prin necontenitele

comploturi

ale boierilor.

Avea

insă ideie

de

binefacerile civilisaţiunei apusene. A atras in ţară o mulţime de străini;

a întrat în legături cu Apusul şi a protegiat Imprimeria. El a convocat Adunările Generale, care au făcut mai multe reforme şi au
“ introdus judecătorii juraţi ; a ţinut in tot d'auna să se esplice inaintea poporului *).

|

Ivan cel Groznic a purtat mai„i multe resboaie,
Germanii din Livonia cari convertiseră pe păgâni la catolicism,
acum i silia să se facă luterani. Ordinul Purtătorilor de Sabie era in
deplină decadenţă.. O armată rusă a întrat in Livonia, a pustiet ţara
cumplit gi a pus mâna pe o parte din ţermul Balticei. Pe aice are
să primească Rusia arme şi muniţiuni din apus. Intervenirea Polo»

%*) Vedem că ordonă o mulţime de suplicii; dar nu prea ştim
pentru ce le ordona. E sigur, oare că boierii nu conspirau ? De sigur,
Ivan a fost crud; dar şi moravurile aristocrației moscovite din acele.
vremi sunt tot aşa de crude. În secolul lui Filip II şi al laquisiţiei,
al torturilor, al resboaielor "de religiune, trebuie să ne mai mirăm?
Şi apoi, de Și foarte instruit, fusese rău crescut; văzuse ce însamnă
oamenii cari "| înconjurau; mai pe urmă, se dase destrinău! lo., şi alcoolismul Va făcut şi mai crud. Luteligganţa lui. -de altmintrelea pătrunzătoare și lucidă, era supusă la erise, resultat al temperamenturui său bolnăvicios. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gendrale, V. 745).

95

niei nu a avut alt resultat de cât desfiinţarea Ordinului şi impărţirea posesiunilor sale intre vecini. Polonia a fost nevoită să recunoa|
|
scă cuceririle ţarului in Livonia.
pradat'o
In 1571 Tatarii din Crimeia au invadat in Rusia şi au
cumplit pănă la Moscova. Ei s'au reîntors luând o mulţime de robi.
Resboiul cu Polonia s'a sfirşit prin mijlocirea papei, care se
gândia la Unire. Ivan sa folosit de această intervenire ; dar când a
venit vorba despre Unirea Bisericilor, el a început a batjocuri pe
papă şi a declarat că episcopul Romei «nu e păstor, ci lup». Dar
de atunci s'au inceput relaţiuni diplomatice intre Rusia şi curtea pontificală,
Infine, pe timpul său Yermak cucereşte Siberia. El muri in 1584.
e autocrat;
Rusia din viac. XVI e o monarehie absolută. Țarul
suD-zeu,
e părinte al naţiunei, cap al forţelor militare, unsul. lui
veran absolut. El are puterea lumească şi spirituală şi nu e incurcat
ai săi,
de un papă, ea monarehii din: Apus. Toţi supuşi se zic «robi»
care
din
A fi <boier din sfat» aceasta e totul; iar nu origina
ţarului.
se trage cineva. Aceşti fruntași sunt cei intăi intre sclavii
mica
din
mulţi
sunt
care
in
Esistă o Dumă „(Consiliu al Boierilor),
Adunănobilime şi in care ţarul are incredere. Une ori se convoacă
de jos. Aceste
rile Generale, in care ieau parte şi negustori şi oameni
Adunări au votat une ori mare importanţă.
nobilime fac serCurtea era măreaţă. Tineri din cea mai inaltă
oare care
vicii domestice la palat. Vechia nobilime tot a conservat
şi ceremonii. Prodrepturi, mai ales drepturi de intăietate la ospeţe
militar.
prietatea atrăgea după sine obligaţia serviciului
mare insemMănăstirile sunt foarte bogate, dar clerul nu avea
nătate.

; dar coBurghezia din unele oraşe avea oare care privilegii
nulă.
merţul era neinsemnat şi industria aproape
moşiei pe care
stăpânul
pentru
Țeranii erau obligaţi a munci

de cei cari
erau aşezaţi ; dar aveau libertatea personală. Era mai greu

se făcuseră <oameni ai proprietarului».
după cea
Administraţia era pe mâna unei biurocraţii imitată
de la Byzanţ.
Sunt câteva cântece populare și scrieri eeleslabă.
e
Literatura
au fost Macsim,
siastice. Intre seriitorii din cler cei mai insemnaţi
Macarie care a
alţii.
şi
adus de la Sf. Munte, Nil Sorski, Vassian
S'a seris în atrăit pe vremea lui Ivan IV, a fost un bun scriitor.
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nul său Curbski au fost
cel timp şi câteva cronice. Ivan IV şi duşma
scriitori buni.
ra era hieratică imMonumentele erau mai mult de lemn. Pictu
aurul şi argintul, mai
prumutată de la Byzanţ. Se lucra cu ghibăcie
ales

pentru

Teoanelor.

imbracarea

Venirea

a determinat o

Ltalienilor

biserica <Adormare mișcare artistică. Aristotel a zidit în anul 1479
ţa biserică din
mărea
mirea> din Moscova. Sub Ivan 1V s'a construit
i cetăţii Kazan =),
Piaţa Roşie din Moscova. in amintirea cuprindere
ina putea înNici o vorbă de cultură ştiinţifică. Numai Medic
|
viac. XII incepa
teresa pe Ruşi și ea era cu totul băbească, Prin
tru este contra
veni doctori din Apus, dar chiar in viac. XVI, Silves

urmare ele se
medicilor «pentru că toate boalele vin de la D-zeu şi prin
muria
pot lecui numai prin pocăință». Când b-lnavul căutat cu doctor

fost luat
se tăia capul doctorului. Un doctor trimis de cătră Elisabeta a
.
pe fugă; nu puiea fi doctor «pentru că venise fără cărţi»

Ş.

4.

Imperiul

După moartea lui Mahomet
II. Fratele său Djem (Zizim) luă
împartă imperiul. Bătut de două
ţia, de unde fu trimis la Roma.
dru VI Borgia.

II s'a'
armele,
ori, el
Aice a

Otoman
suit pe tron fiul său Baiazet
ocupă Brusa şi propuse să
fugi la Rodos, apoi in Franfost otrăvit de cătră .AlesanÎN

e

aud

in îisto»
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raselor
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Spaniei
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chroni
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ui, Ivan nu incede cât o cucerire, erao cruciată. In timpul asaltul
observat că, în
S'a
i.
credinţ
sfintei
rdul
tase a ţinea desfăşurat stinda
şi că diaconul
ă,
momentul când zidurile cădeau, ţarul era la biseric

zi. «Şi va fi numai o
cetia următorul verset din evangelia din acea
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«Baiazet era blând, se ocupa cu poesia și era foarte învăţat ; era
religios şi a construit o mulţime de moscheie, ospiţiuri şi şcoale. Ghibaciu la eserciţiile corporale, el era brav şi gelos pentru resboiul
sfint». EL făcu mai multe espediţiuni in Ungaria; apoi se ridică in
contra Veneţiei, cuprinse Lepanto şi mai multe cetăţi din Morea. A
mai luptat cu Mamelucii din Egipet şi li a invoit să stăpânească mai
|
”
multe posesiuni din Asia,
abdicat
A
bătrân.
e
că
fiind
abdice
să
Baiazet
Lenicerii "1 silesc pe
şi a murit curînd după aceia, de supărare ori otrăvit (1512).
Suit pe tron, Selim I fu nevoit să plătească ienicerilor câte cincizeci de galbeni de fie-care soldat. Apoi ucise pe toţi principii din
familia sa; dar plângea după uciderea lor *) şi prescria ua doliu publie. Era teribil mai ales cu vizirii săi, Şepte au fost ucişi pe rând,
Foarte răsboinie, el s'a luptat nu în contra creştinilor. Din conpace
tra, a căutat să trăiască bine cu creştinii; a incheiat tractat de
şi a primit cu multă onoare pe logofătul "Tăutu, care -venia din partea lui Bogdan, fiul lui Stefan cel Mare, ca să inchine Moldova Turastcilor. A acordat Moldovei condițiuni foarte favorabile. Se purta
fel cu creştinii, pentru că voia să se asigure de linişte la fruntariile
Europei, în tot timpul cât va purta răsboiul sfint in contra eretici|
|
lor Islamului.
40,000
Peste
EL căuiă mai intăi să curăţe imperiul de ereticii şiiţi.
cu o arde oameni au fost măcelăriți. Apoi plecă in contra Persiei
Mai
teribilă.
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mată puternică. In apropiere de Tauris
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cât pe ce Şahul era
toată armată persană a fost tăiată in bucăţi şi
mulţime
o at
şi au lu
să fie făcut prisonier. Capitala a fost cuprinsă
de

prisonieri,

cari

iar ienicerii

indrăzniseră

a se

revolta şi voiau, a

iţi cu străşnicie,
sili pe Sultan să se întoarcă inapoi au fost pedeps
şi Mesopotamia de
Georgia şi Kurdistanul au fost supuse, de asemine
istoric ture.
- nord. In aceste răsboaie sa distins Idrisi, cel intăiu
rins cucerirea
După răsboaie purtate cu Perșii, Selim a intrep
in puterea MaEgiptului. De prin viacul XIII, acsastă ţară căzuse
ales in Cirmai
melucilor, cari se recrutau printre sclavii cumpăraţi,
ţiunea, dar era
casia. Cavaleria Mamelucilor esploata cumplit popula
iau şi Sycea mai bravă din toată lumea musulmană. Tot ei stăpân
ria. Selim

bătu armata

Mame'ucilor

şi cuprinse

Syria

(1516).

In a

dinurmător, ei fură sdrobiţi din nou lingă Cairo, unde 25,000
revols'a
cetate
ă
ei rămaseră pe câmpul de luptă. Când aceast
independen- 50,000 de oameni au fost ucişi. Tuman, apărătorul
|
Egiptului, fu prins şi spânzurat.
ului. ASupunerea Egiptului şi a Syriei atrăgea şi pe a Yemen
Meca şi Medina;
tunei Sultanul ajunse «servitorul cetăților sfinte»
atunci luă el numele de Calif *).

nul
tre
tat,
ţei

Selim I pregătia o espediţiune contra Rodosului, când muri dude opt ani (1520).

pă o domnie

Soliman

Magnificul

(1520—1566)

a fost
«Soliman a domnit patruzeci şi şese de ani şi domnia lui

ă. Contimpucea mai lungă şi cea mai importantă din istoria otoman
mijlocul lor.
ran cu Francisc I şi cu Carol Quintul, el străluceşte in
nuScriitorii şi ambasadorii străini Pau lăudat şi Europeii i au dat

mele de Mare şi Magnific. Frumos, voinic, foarte instruit, poet, So-

as„_*) Suveranul a purtat pe rînd mai multe titluri pe care şi
incă
turce,
oarde
unei,
al
şef
vechiu
Ca
cumula.
tăzi continuă a le
păgână,

el poartă

numele

de

Chan.

Convertit

la islamism impreună

oşilor».
cu poporul său, el a luat titlul arab de Emir, «cap al credinci
J,
Baiazet
lui
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in
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a.
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el
tate,
suzerani
ce
ori
de
Emaneipat
pe«stăpân
e,
tinopol
titlul, tot arab, de Sultan. Stăpân peste Constan

ste două continenteși două mări» el n'a ințârziat a se ridica la titlul
de Padişah (rege al regilor). Cucerirea Syriei, a Egiptului şi a Ara-

biei,

baud,

la făcut

«servitor al cetăților sfinte»

Histoire Gencrale, LV, 748).

şi Chalif.

(Lavisse et Ram-
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liman ajungea la tron plin de esperienţă; fiind că guvernase Cafa
in Crimeia şi fusese admis in consiliile şi în tabăra părintelui său.
Era mai uman, de o natură mai generoasă şi mai miloasă de cât a
celor alţi Sultani *).
Imperiul era liniştit ; ereticii fuseseră sdrobiţi şi ienicerii pe- depsiţi pentru insolenţa lor. Putea să se ocupe dar numai cu luptele in contra creştinilor.
In 1521, el cuprinse Belgradul şi aceasta aduse căderea tutu-

xor cetăților pănă la Drava.

Apoi trimise o flotă de 300 de

vase

contra Rodosului. Peste 100000 de "Turci căzură in deosebitele asal- “
turi ce s'au dat pentru cuprinderea cetăţii ; dar in 1523 Rodos a fost.
cuprins. Marele Magistru şi o parte din Cavaleri capatară invoirea
a se retrage in pace. El s'au aşezat la Malta. Sunit infoeat ca şi părintele său, el uria de moarte pe Perșii
şiiţi. El porni in contra lor cu resboiu care a ţinut pănă in 1555,
când s'a incheiat; cea intăi pace intre Turcia ortodocsă şi Persia eretică,
Resboiul principal purtat de cătră el a fost resboiul cu regele

Ungariei, cu Împăratul şi cu aliaţii lor.

In această luptă Soliman a fost in inţelegere cu regele Franției. Aceasta se părea ceva peste putinţă. Regele Franţiei era regele « Prea-creştin » Fiul mai mare al Bisericei catolice şi de câte ori
se plănuia ceva contra 'Tureilor, privirile tuţulor .se indreptau spre
Franţia, apărătoarea creştinătăţii. Chiar Francise | după victoria de
la Marignan medita o Cruciată intre toţi regii din Europa ; de aceia
şi ţinea el să fie ales Împărat.
Dar când se incepe lupta, cea mare intre .Francise | şi Carol
Quintul, când independenţa statelor europiene este ameninţată de
intre cei
ambiţiunea casei de Austria, lucrul se schimbă. Duşmănia
că
doi rivali e aşa de mare, că se uită interesele religioase. Dovadă

%)

Soliman

era frumos,

cu o sănătate

robustă,

tare ia

permis:

deschis,
a suporta oboselile a şesesprezece campanii, cu un spirit
urdintre
parte
mare
mai
cea
când
Pe
.
foarte instruit, poet strălucit
pentru
i
seraiulu
a
sau
ui
haremul
area
inchiso
din
ieși
vor
maşii săi
unchiu“a se sui pe tron, el poseda esperienţa afacerilor ; pe timpul
tase
îndepăr
nu'l
său
e
părintel
şi
Kafa
in
tor
guverna
lui său fusese
şi ani
aceia
de
;
a
suride
i
nici din consilii, nici din tabâră. Totul
cea
cât
de
ă
clement
mai
şi
să
generoa
mai
pure el uman, de natură
GenâHistoire
d,
Rambau
mai mare parte dintre sultani. (Lavisse et
rale, IV, 715). .
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politica europeiană intra in o fasă nouă. Carol Quintul, cel întăiu,
era să se unească cu 'Lureii; dar a fost impedicat de cătră Vene:
ţieni. După nenorocirea de la Pavia, Francisc Î, ne mai putându-se
intemeia nici pe Anglia, nici pe prineipii protestanți din Germania,
se incredinţază că numai prin o alianţă cu Turcii s'ar-putea măn'
ţinea eqvilibrul europeian. El trimise lui Soliman o scrisoare Şi inelul său, Soliman trece Drava (1526) cu o armată de 100000 de oameni şi 300 de tunuri. Forţele ungurești sunt sdrobite la Mohaciu
şi regele se inecă in fugă.
|
posesiunile
spre
drumul
deschidea
se
Prin căderea Ungariei
Gercontra
austriace şi spre Germania. In 1529, Soliman plecă in
maniei. El incunjură Viena şi numai apropierea iernei '] făcu să se

retragă. Dar Germania fusese pradată pănă la Ratisbona şi se intorceau "Turcii cu o pradă imensă şi cu o mulţime de robi. Asediul
Vienei

deşteptă spiritul naţional in Germania şi inspăimântă pe cre-

ştini in toată Europa. Dar

Quintul in Italia li

succesele lui Carol

arată că el e mai primejdios chiar şi de cât Turcii. In 153! Soliman
prădă Styria. Carol Quintul şi fratele său Ferdinand cer pace și Şoliman, care se pregătia a pleca in contra Perşilor, incheie un tractat in 1533. Dar această pace se incheiă mai mult cu Ferdinand de
cât cu Impăratul. De aceia, macar că Turcii nu mai năvălesc in
Germania, resboiul se continuă in Mediterana și alianţa intre Francise şi Soliman deveni şi mai strîusă. După cuprinderea Rodosului,

(Purcia avea o marină infricoşată. In 1535 se incheie, la Bagdad, un

tractat de comerţ intre 'Lurcia şi Franţia şi apoi o
şi defensivă,
Drept respuns la espediţia lui Carol i in contra
vasia in Provence, Soliman pradă. Italia Sudică şi
ţime de insule din Mediterana.
Francis I nu a tras mari foloase din alianţa

alianţă ofensivă
Tunisului şi incuprinde o mul:
cu Tureii; pen-

tru că el era vecinie intre frica, de a nu fi considerat ca un rău creştin
şi intre interesele sale politice, care i dictau această alianţă; dar Capitulaţiile incheiete cu Poarta au fost foarte importante din punctul
de vedere

economic,

Porturile

francese

capătă

o

mare

desvoltare;

neguţitorii fraucesi au mari drepturi in imperiul Otoman; ei
bucură de libertatea religioasă şi regele Franţiei e < protector al
Locuri ». Cele alte naţiuni nu pot face comerţ de cât numai sub
vilionul frances şi numai regele Franţiei e tractat ca un rege
cătră cancelaria turcă.

se
Sf.
pade
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In 1547 sa incheiat pace intre Sultan şi
ca Germania să plătească Porții un tribut de
care an. Acest tribut s'a plătit pănă la pacea
Dar această pace a fost caleată de mai multe

Impărzt, cu condiţie
30,000 galbeni pe fiede la Carloviţ (1699).
ori şi au urmat mai

multe lupte la confiniile Germaniei.

-

penCea de pe urmă espediţie intreprinsă de Soliman a fost
Ungaria.
in
e
tru cuprinderea cetăților care mai remăseseră nesupus
Soliman
Sigetul fu aparat cu multă energie de cătră bravul Zriny.
ă
aruncat
fost
a
care
cetate
muri inainte de a se cuprinde această
şepde
vrîstă
in
muri
in aex de cătră bravpal său apărător. Soliman
şesesprezece
tezeci şi unu de -ani, după ce a comandat în persoană
campanii in contra duşmanilor. *)

Imperiului.

Organisareau

de prin
La inceput “Turcii se cârmuiau cu Obiceiuri, aduse
tismul, lestepe şi platourile Asiei. După ce au imbrăţişat mahome
primitivi.
imami
gea lor e Coranul, Suna și Sentinţile, celor patru
KannunnamehAceastă legislaţie era necomplectă. Mahomet II a făcut
« legislatorul >.
şi Soliman Kanuni-raia. Soliman a capatat numele de
şi Calif. El e
h
Padişa
Capul statului poartă nume de Sultan,
şi în mateca şi vechiul Împărat Bizantin ; are dreptul a decide
bizantine, <Surie religioasă. S'a imprumutat şi ceremonialul Curţii
Cesarilor. Sultablima Poartă» e sub paza lui D-zeu ca şi palatul
sclavi. Erau mai
nul e < stăpânul Universului » și toţi cei alţi sunt

la mo= Inţelegem pentru ce sultanii se credeau predestinaţi
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asele
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aceiaşi demnitari ca şi la curtea imperială. Creştinii fiind consideraţi
ca, selavi nu pot lua parte la trebil6 publice; ei sunt escluși și din
-armată și de la guvern. Sultanul guvernează numai cu sclavi renegaţi. Marii viziri şi amiralii lui Soliman sunt luaţi dintre aceştia.
Din patruzeci de mari viziri, câţi au fost in 'Purcia, numai doispre-

zece au fost musulmani de naştere. Toţi oamenii indrăzneţi, toţi cei
cari dorese şi sunt capabili a şi eroi o soartă mai bună, toţi aven“turierii, se fac musulmani. Se fac şi convertirii cu gramada mai ales
pintre micii proprietari.
|
Kanun-nameh prevedea patru stâlpi ai Imperiului: Vizir (al
doilea după Impărat), cadi-el asker (marele judecător) defterdar (marele logofăt) şi nişangiu (secretar de stat). Mai pe urmă s'a introdus şi reis-efendi (ministru de esterne), după cari veniau agalele (co| mandanţii) şi ulemalele (oamenii de legi).
Sultanul e representant a lui D-zeu ; Seic-ul-Islam putea inter“preta legeași are puterea a da fetwa, un fel de consultaţiuni. Sultanul putea să nu ţină samă de fetva; dar nu indrăznia din pricina
“fanatismului, Sultanul trebuia să fie numai de cât din sângele lui
Osman. Pentru liniştea şi siguranţa sa, el punea de omoria pe teţi
cari mai erau din acest sânge,
Imperiul era impărţit in Sangiacuri, guvernate de cătră Bei.
„Aceştia administrau, comandau armatele și esploatau pe raiele; erau obligaţi a intreţinea buna ordine, a face dreptate, astringe contingentele necesare şi a trimite regulat tributul. Mai pre sus de cât
ei erau cei doi Beglerbei de Rumelia şi Anatolia.
Capitlan-paşa era comandantul suprem al flotei. Comandantul
suprem al unei armate in campanie se numia serasfier şi numele de
"paşă se da celor alţi comandanţi şi chiar marilor demnitari civili.
Armata se alcătuia din seniceri *) infanterie şi spahii cavalerie. Pe lângă această armată regulată mai erau trupe neregulate : aZingii, cavalerie, şi azabi, infanterie. 'Tureii au 'armată regulată mai
inainte de cât ori ce stat din Europa. lenicerii se recrutau din copii creştini răpiți cu sila; dar unia intrau de bună voie şi mulţi

*) lenicerii (soldaţi tineri) erau hrăniţi de cătră sultan. Aceasta
se vedea şi de pe numele ofiţerilor lor. Colonelul regimentului se
numea Ciorbagi-başa (cel intăi făcător de supă) ; după el venea Ahci başa (primul bucatar) şi Saca-başa (primul apar). Semnul de adunare a soldaţilor era nu atâta stiagul pe cât ortalele, cazanele de fă-
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erau musulmani numai de formă. Ienicerii aveau mari privilegii și nu
puteau fi pedepsiţi de cât numai de cătră ofiţerii lor. Sub Soliman
erau in număr de 12000,
Haremul avea mare influenţă ; mai ales Sultana Valide, mama
.
sultanului.
Musulmanii plătiau numai dijmă; jar raielile plătiau capitaţie
|
şi dare funciară.
scoale pe lângă moscheie.
şi
ospiciuri
inființat
au
sultanii
Toţi
logica, metafisigramatica,
In acele opt colegii principale se invăţa
ca, filosofia, retorica, geometria, astronomia, cam ceia ce era trivium
|
şi guadrivium din scoalele Apusului.
a fost perioada străSoliman
De la Mahomet II şi pănă la
lucită a literaturei musulmane. Erau concursuri de poesie. Cel mai
mare poet au fost Abd-ul-Baki.« Sultanul şi chanul poesiei lirice », cum
i zie Turcii. Au fost o mulţime de filologi, enciclopediști şi istorici.
Din ştiinţi au cultivat numai matematecile şi geografia.
Sau ridicat o mulţime de monumente strălucite in Constantine:
pole şi Adrianopole. Sulemanie e superioară chiar şi sf. Sofie.
Popoarele supuse nu erau tractate tot in acelaş chip. Unele erau vasale, plătiau tribut şi “și conservau capii şi legile lor, cum erau Ţerile Române, Naxos, Georgia, ete; altele erau aproape independente, ca Albania, Muntenegru, triburile din Liban. Ţerile supuse
nu erau in o condiţie mai rea de cât mai inainte; ba din contra :
'TPareii asigurau ordinea in locul anarchiei de mai inainte. Nu erau
persecuții din punctul de vedere religios. Turcii respectau hierarhia
şi privilegiile bisericei. Numai cât patriarehul era dator să dea o miie.
de galbeni la intronare. Mai pe urmă chiar membrii Bisericei dădură
ocasie Sultanului a se amesteca și a face numirea. In Fanar trăieşte
au
o aristocrație laică, care se gândeşte numai la interes. De aice
și iea Turcii pe dragomanii lor.
Națiunea greacă remăsese fără cap. Mulţi nobili fuseseră uciși şi
mulţi emigraseră. Au fugit şi mai toţi oamenii mai culţi. Literatura
vene”
elenică ajunge nulă, iar Greci invaţaţi suut numai in posesiunile
să

"eut supa și pilaful. Le purtau pănă şi la părăzi,
pă care, in luptă, “şi pierdea cazanele era notată
sturna, cazanele, insemna a face revoluţie. Corpul
lor se numia Ogiac. Aga era capul său suprem şi
et Rambaud, Histoire Generale, IV, 757).

la defilare. O trucu infamia. A reintreg al ieniceriautonom. (Lavisse

104
ţiene.: Mulţi proprietari
tru popor de cât chiar

:

mici se fac musulmani și ajung mai răi penTurcii. Grecia mai are nenorocirea de a fi,

aproape zilnie, teatrul luptelor dintre Turei şi Veneţieni. Grecii mai
trăiesc şi mai resuflă numai in comerţ. Comerciantul grec e mai bine

apărat contra străinilor de cât pe timpul Impăraţilor creștini. El: plăteşte o vamă de 10”/, pe când Italienii, cari *] sdrobiseră pănă atunci
cu concurenţa
lor, plătesc 40%/,. E o activitate comercială cum nu
se mai văzuse de multă vreme. Numai concurenţa Evreilor şi a Maurilor, alungaţi din Spania şi a Armenilor, are să li facă mult rău Greeilor mai pe urmă. Dar Grecii sunt tot aşa de isteţi ca şi ei, şi sunt
foarte bravi neguţitori. Comerţul e scaparea neamului grecesc.

Popoarele slavone sunt apăsate cumplit, mai ales că ele veniau
in drumul armatelor care se indreptau spre Germania şi Ungaria.
Foarte mulţi se fac mahometani. Mulţi dintre Albanesi se inrolează
ca mercenari şi servesc in armatele turceşti, sub nume de armatoli,
remâind creştini; dar mulţi au imbrăţişat Islamul.
Românii sunt in o condiţie escepţională.
|
Ă
Meca şi Medina erau guvernate de cătră şerifi naţionali, sub
autoritatea sultanului; Kurdistanul și avea capii săi- ereditari.

$. 5. Principatele

Române

Sub urmașii lui Vlad “Ţepeş, Muntenia cade, din ce în ce mai
tare, sub 'Turci. In zadar s'a incercat Stefan cel Mare, in mai nuulte
rânduri, a surpa pe cei inchinaţi 'Turcilor şi â uni populaţiile celor
două principate în contra duşmanilor creştinătăţii. Chiar domnitorii
" puşi de cătră el pe tronul muntean s'au unit cu Sultanul in contra
sa. Mai in toate luptele cu Turcii, domnul Munteniei luptă alăturea
cu ei in contra eroului moldovan. Lucrul se esplică uşor. Muntenia
era foarte geloasă de neatârnarea sa și ideia de o Unire
a celor două
principate

era cu

totul străină acelor timpuri. Pe lângă

aceasta, Ţara

Muntenească vecină cu Turcii şi închinată lor de aproapeo sută de
ani, se încredințase prin o crudă esperienţă că ori ce încercare dea
scapa de jugul turcesc este o incercare zadarnică. A mai continua
lupta în contra puternicei Impărăţii otomane ar fi insemnat, pentru
Munteni, a espune ţara și mai mult la jăfuirile turceşti. Dacă domnitorii puşi de cătră Stefan cel Mare nu se puteau ţinea câtva timp
pe tron de cât unindu-se cu Turcii, atunci inţelegem pentru ce nici
nu poate fi vorbă despre o domnie a lui Stefan în Muntenia. Dacă
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țara nici nu gândea la- o Unire, cu atât mai puţin nu ar fi putut suferi o anecsarela Moldova, In asemenea imprejurare, Ştefan ar fi putut, poate, a ţinea Muntenia sub stăpânirea sa; dar numai cu mari
sacrificii şi cu inăduşirea a multor rescoale.
|
Dintre domnii munteni contimpurani cu Stefan, cel mai însemnat a fost Radu cel Mare (1494—1507), căruia Biserică i a dat acest
nume. El a adus in ţară pe patriarehul Nifon, destituit de cătră Turci
şi pe cât se ştie nu fără temeiu. Acesta afost pus consiliarul Domnului şi l'a ajutat la organisarea ţărei. Se întemeiară două episcopate, cea din Râmnic şi de la Buzeu. Dar în curând se iviră neinţelegeri intre Domnitor şi intre patriareh. Acesta voia să se amestece şi în guvernarea ţărei și in hotăririle date de către capul statului voia să introducă obiceiuri juridice din Bizanţ şi decisiuni ale
dreptului canonice, care nu se potriviau cu judecăţile Românilor, care
se intemeiau mai mult pe bunul simţ. Următoarea imprejurare strică
cu totul bunele relaţiuni dintre ei.
' Un boier moldovan. fusese nevoit
a fugi de urgia Domnului său şi'şi găsise adăpost in Muntenia. El
'şi lăsase in Moldova pe soţia sa care nu voise să'l urmeze. Nu mai
putea

să

se intoarcă

înapoi,

dar. nici soţia

nu venia

la el.

Vodă

i

dădu in căsătorie pe sora sa. Patriarchul declară că numitul boier e
un eriminal ; pentru că sa insurat fără ca Biserica să fi anulat prima căsătorie. Aceasta era mare necinste pentru Domn. In zadar sa
incercat el să convingă pe patriareh că e absurdă pretenţia lui de

a se face “proces şi a se pronunţa despărţenia, de oare ce soţia din
Moldova nu voia să vină înaintea judecății. Patriarehul intemeiat pe
canoane, persistă in hotărârea sa. Atunci Radu i a făcut cunoscut să
iasă din ţară spunând «du-te părinte, pentru că tu ne strici obiceiurile noastre cu invăţăturile tale». Patriarehul a părăsit ţara, blestemând pe Domnitor. *)

*)
mână

A

zicând:

trimis Domnul
eu

să

de'] aduse

domnesc,

iar

in ţara sa şi dete toate pe

tu să ne indreptezi

şi să ne inveţi

legea lui D-zeu, şi să fii tată și păstor mie şi tuturor oamenilor şi
solitor oamenilor la D-zeu. Şi sfintul chiemă pe toți egumen de la
toate mănăstirile Uugro-Vlabhiei şi tot clirosul Bisericei, şi făcu sobor
mare dimpreună cu Domnul şi cu toţi boierii, cu preuții şi cu mirenii şi tocmi. toate obiceiurile pe pravilă.... «Pasă de ieși din țara
noastră, că viaţa şi traiul şi invăţăturile tale noi nu le putem răbda,
că strici obiceiurile noastre». (Biograf. patriareh Nifon, Arch. istorică

"a Romăniei, |, 133).

a
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După moartea lui Radu și după

Mihnea,

numit

cel Rău,

scurta domnie

a fratelui său

pentru cruzimea sa cătră boieri, şi a lui Vlă-

duţă, s'a suit pe tron Neagoie Basarab, fiul spiritual al patriarehului

Nifon. El a domnit nouă ani (1512—1521) şi domnia lui -eate
domnia feţelor bisericeşti ; pentru că Neagoie era un om foarte religios,
Sub dânsul, călugării greci ajung atot puternici in ţară.
De la intemeierea principatelor Române, mănăstirile din Resirit fuseseră sprijinite şi ajutate de către Domnii români. Mai ales după
căderea Constantinopolei, ajutoare române se îndreptau zilnic spre
Stintele

români

Locuri,

reduse la miserie pria

erau singurii

capi

cucerirea otomană. Domnitorii

de popoare

doxă.Ei erau protectorii naturali

independente in lumea orto-

a populațiilor ortodocse şi susţi-

nătorii locaşurilor sfinte, după cum in ţerile române şi găsiau adăpost cei cari fugiau de furia Otomanilor şi cei cari
umblau după ajutoare. Rusia pe acele vremi, era departe. De aceia, mai ales
pe la

inceputul viac. XVI,

incepe a se: imulţi

numărul Grecilor in țerile

române. Veniau ca să 'scăpe de persecuție şi. miserie; veniau să culeagă mila de la evlavioşii Români; *) veniau de se așezau in ţară
ca comercianţi. Şi casa ca și punga Românilor erau desohise
pentru
acești fraţi in ortodoesie, cari nu mai aveau o patrie. Călugării
se
intoreeau cu daruri bogate iar. comercianții realisau
foloase mari, folosindu-se de neindemănarea Românilor in afacerile comerciale. Murtenia, și mai cu samă Moldova, veniau în calea dea mai comercial
ă
care lega Apusul cu ţerile de la Nora. Mărfurile Veneţiei şi ale Genovei veniseră multă vreme pa Marea Neagră şi Dunărea și prin
ţerile române se indreptau spre Polonia şi spre Nord. Românii nu se
ocupau

cu comerțul, care

era lasat în mânile străinilor : Germani, Ar-

meni, Evrei. Acum incep a se ingrămădi Grecii, cari,
cum am văzut,
puseseră mâna pe comerţul din imperiul otoman.
.
Neagoie Basarab a adus moaștele patriarchului Nifon, a
făcut
măreaţa catedrală de la Curtea de Argeş şi a poftit la sfinţirea ei tot

*) Grecii incă intrebuinţau Indulgenţiile. Dositheiu, patriarchul
Ierusalimului şi el grec fiind, carele venise în Ardealla. Braşov cât
se ceară milă de la creştini, cât să și vândă indulgenţiile sau
iertările de păcate, de care şi tatăl meu Loan Şincaiu şi cumparase
una
cu 40 de lei ca să i se puiă pe piept, când se va strica
;
dar.
eu
n'am. lăsat să i se pună, bine ştiind că darul lui D-zeu
nu
se
poate
vinde pe bani. (Şincai, Chron. Rom. LL, 198).
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clerul din Răsărit. Peste o miie de membri ai bisericei şi preuţi au
luat parte la această solemnitate (1517). Dar piosul doinnitor nu s'a.
o cinste
mărginit numai a incarca cu daruri pe acei cari făcuseră ţerei
aşa de mare. El a introdus un obiceiu care va să fie funest pentru
ţară in viitor. EL a închinat mai multe mănăstiri din ţară cu moşiile

lor la mănăstirile din Muntele Atos şi alte Sfinte Locuri. La ince-

put această închinare insemna că, după ce- mănăstirea din ţară și va
indeplini toate nevoile sale şi va satisface, în toate, condiţiunile imse puse prin actele de danie a moșiilor dăruite, prisosul de venituri
va transva trimite ca un ajutor în Resărit. Vom vedea că aceasta se
de propretenţie
o
in
grecească,
forma, cu timpul şi sub influinţa
s'a
chiar
inceput
la
prietate asupra acelor mănăstiri şi moşii. Dar de
lamai
şi
văzut că ţara sărăceşte cu atâtea pomene şi 'Tureii devin
slabă.
comi, faţă cu o ţară așa de darnică, şi mai ales aşa de
Afumaţi
la
de
Radu
Dintre vrmaşii lui Neagoie Basarab, numai
|
două rânduri.
2 domnit mai multă vreme. El a domnit cinei ani in
ani cari urmează au
De la 1529, când moare el, in cei două-zeci de

guvernat şese domni

fără nici o importanţă.

Moldova

(1504—1546).

fiul său Bogdan. Bra
Ştefan cel Mare asociase la domnie pe
natural al marelui
fiu
,
Petru
inse o parte din boieri cari ţineau cu
moarte, află că aceştia refusă
domn. Pe când Ștefan era pe patul: de
rat. El ordonă a fi transporsă recunoască de domn pe fiul său prefe
adunarea, ordonă a se tăia
tat cu patul său în piaţa unde se ţinea
oti voinţa sa, poruncia se, acapetele celor cari indrăzniau a nesoc
palat, el poate muri liniştit, Voclama fiul său Bogdan, şi, intors in
ungatei sale domnii de patruinţa lui triumfase ca în tot eursul indel
|
zeci și şepte de ani (1504).

cu părintele său. A purtat
Urmaşul marelui Voevod nu semăna
nau cu ale lui Ştefan. S'a
şi el câteva resboaie dar care nu sema
in căsătorie pe sora

e refusa, a-i da
bătut cu Polonii, pentru că regel
fugitului Petru ; s'a bătut cu Radu
sa Flisa şi pentru că da adăpost
ul Putnei; a purtat resboiu
cel Mare care voia să iea inapoi ţinut
Cu Polonia sa incheiat o pace
cu 'Tatarii cariinvadaseră in Moldova.
enia au remaâs lucrurile in starea
prin care Petru era gonit; in Munt
ilor prietinia Poloniei nu ia fost
de mai inainte ; iar in contra 'Patar
|
de nici-un

folos.

Singurul

act important indeplinit

de cătră el a fost incheiarea
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unui tractat cu Sultanul Selim I (1513) prin care Moldova se pune
sub protecția turcească. Chiar Ştefan cel Mare sfătuise pe fiul său să
facă acest pas, incredinţat cum era că Moldova nu va “putea lupta
multă vreme cu 'Turcii, de oare ce puterile i era secătuite şi creștinii vecini i erau duşmani. Condiţiunile in care sa incheiat tractatul
au

fost foărte favorabile

pentru

Moldova.

-

Bogdan muri in 1517 lăsănd de urmaş pe fiul său Ştefan cel
Tânăr, in vrâstă numai de unsprezece ani. El domnește cu ajutorul
Divanului

ţerei care

era

condus

de cătră

Hatmanul

Luca Arbore. La

vrâsta de şesesprezece ani, el a început a guverna singur. Atunci se
incep neinţelegerile intre domnitor şi intre Arbore, care se purta tot
ca un epitrop al domnului și, in poiitică, era aplecat spre
partea
puterilor creştine. In adevăr, in 1523, se trimite o ambasadă in Polonia in fruntea căreia era Luca Cârjă, unul din fruntașii boierimei
din. acele vremi şi mare orator. Ni s'a pastrat discursul pronunţat de
cătră el inaintea regelui Poloniei şi acest discurs e un monument de
eloquenţă şi de adâncime diplomatică. Arbore a fost ucis inpreună

cu cei doi fii ai săi.

Atunci

volta este inădușşită, pentru
de

cătră ţerani. Mulţi

o parte

din

că nepotul

boieri au fugit

boieri

se rescoală;

dar re-

Marelui Ştefan era sprijinit

prin

ţările străine iar cei prinși

au fost ucişi cu toţii. Atunei boierii remaşi au alergat la un alt mijloc. Ei a atras in partea lor pe soţia domnului. şi Ştefăniţăa murit
otrăvit de propria sa doamnă (1527). Era de douăzeci şi unu deani,
Ștefăniță murind: fără a lăsa moştenitori, a putut, în fine a
junge la tron, Petru Rareş, fiul natural a lui Ştefan cel Mare, care
petrecuse in Polonia de Ja moartea părintelui săv,

«Se cunoştea că e ficior lui Ştefan-cel Mare, pentru că indată
s'a apucat de făcut lucruri vitejeşti,» aşa incepe cronicarul „Urechie
descrierea domniei lui Petru Rareş. *)
o

|
*) Și apucindu-se de domnie, nime nau pierdut nădejdea
; că
pace şi odihnă era tuturora, şi ca un păstor bun ce străjuește turma
sa, așa in toate părţile sale străjuia și privighia, şi se nevoia să lăţească ce au apucat; că nimica după ce s'au aşezat la domnie
n'au
zăbovit,

ci de

rezboae

s'au apucat,

şi la ţoate

i mergea cu noroc.

ȘI cu adevărat era ficior lui Ştefan Vodă celui Bun ; că intru tot

semănă tătâni-seu; că la rezboae i mergea cu noroc : că tot au
izbânait,

şi multe lucruri bune şi d-zeeşti apucase de făcea. Țara şi moşia ca un
părinte o socotia. Judecata cu direptate o făcea. Iar la stat era om
cu=
vios, şi la toate lucrurile indrăzoeţ, şi la cuvânt gata a da respuns,
de'l cunoşteau toţi că-i harnic să domnească țara. (Urechia, Cap. XV).
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Frumos la faţă, foarte viteaz, viclean peste măsură şi inşelător, fiul
lui Stefan cunostea politica Europei prin traiul indelungat in Polonia”).
Suit la tron în nişte timpuri grele pentru creştinătate, după căderea Ungariei la Mohaciv, Petru Rareş se hotărăşte a se folosi de
neinţelegerile şi luptele din Ungaria, intre Ferdinand şi Zapolia, și
a pune mâna pe Transilvania. Pentru aceasta intrebuinţează o ghibăcie fâră samăn.

Avea

două

rânduri

de ambasadori, la curtea

lui Fer-

dinaud şi la a lui Zapolia ; convingea pe unul că e prieten al Turcilor şi pe fratele lui Carol Quintul că lucrează numai pentru creștini,
ai-şi alegea așa de bine pe trimișii săi că ambasadorul lui Carol Quintul serie despre Visternicul Măteieş trimisul lui Petru, că «el nea
lui»,
aflat toate secretele noatre, pe când noi 'nu am putut gâci pe ale
i
şi că « Ungaria intreagă nu are un ast-fel de om>.**)
El intră

in

Transilvania

şi bătu

armata

lui Ferdinand

la Fel-

Viena.
dioara in ţara Bârsei (1529), tocmai pe când Soliman asedia
pe
mâna
punea
şi
sultanului
Prin aceasta și făcea un merit inaintea
Se
Braşovul.
şi
Bistriţa
mai multe cetăţi din Transilvania, intre care
lui,
planurile
retrage insein Moldova când Zapolia, care pricepuse
in conindreptă
se
urmă
Pe
sultanul.
] ameninţă căl va denunța la
Moldovei;
amanetată
Pocuția,
tra Poloniei, care stăpânia pe nedreptul
au pierdut tunudar pierde bătălia.de la Obertin, unde Moldovenii
|
Feldioara.
rile câştigate de la Germani in: bătălia de la
protegiatul Turci“Pe când ast-fel se pusese rău şi cu Zapolia,
lor şi cu Polonii,

amicii

lor, Petru

se

mai

face

vinovat

inaintea

lui

Italian iscusit ajunsese
Soliman și pentru uciderea lui Gritti. Acest
pune măna pe cele trei ţeri
favoritul marelui sultan şi şi propuse a
PI

=) « Caracterul său
nu-i lipsia mai
nimic
şi
se schimba necontenit ;
cioare. Tot de auna cu

cie
era de o estremă mobilitateși nestatorni său .
tul
Cuge
te.
cinsti
e
turil
apucă
cât
mult de
în pi- |
unul când şedea şi altul când se scula pănă
rile,
lucru
toate
in
iş
piez
şi
uri
dovă gând
-

ese sfiuţenia credinţii, in cât
chisr cu prietenii sei. De atâtea ori ,frâns
mal puneau nici un temeiu
nu
niminea, fie din vecini fie dintre aliaţi

mai tare când dânsul mai straşpe jurămintele sale, şi atunci se feriau Românilor, Il, 559).
Ă
nic se jura». (A. D. Xenopol, Istoria
ne
şi
iaș),
(Mate
rnie
viste
acest
cu
e
amici
%%) « M'am dat in mare
r
adevă
In
nţă.
ponde
ată cores
am invoit a avea tot de a una o regul bun şi mai ales prudent, şi
e
foart
el este un barbat foarte modest,
se află altul in Ungaria >. Aşa
atât de ager in trebi precuni nizi nu
Împăratul. (A. D. Xenopol,
serie ambasadorul lui Carol Quintul cătră
552).
Istoria Românilor, 1L,

110

.

române, Muntenia, Moldova şi Transilvania, pentru sine şi pentrucei
doi fii ai săi. Venise insăreinat cu o misiune din partea sultanului;
dar se intoarse repede inapoi, pentru că se incredinţă că Petru Ra
reş i găcise planul. El reveni din nou, cu o escortă de 7000 de oz-

meni și cu avuţii ne spuse, trecu prin Muntenia şi intră in Transilvania.

Aici

e amăgit;

de

comaudantul

oştilor

moldovenești şi dat pe

mâna Ungurilor, cari-l ucid *). Fiii lui sunt trimiși la Suceava, impreună cu bogăţiile. Aice sunt uciși prin ordinul lui Petru Rareş
Vra să zică pe lângă pârile Ungurilor şi Polonilor se mai 2
dăugi şi uciderea lui Gritti. Pe lângă aceste, pe fie-care zi sosiau la
Poartă plângerile boerilor, cari nu mai puteau suferi cruzimile lui.
Soliman se hotărâ să-şi resbune. EL strînse o armată puternică
şi plecă in persoană in contra Moldovei. Petru, părăsit de toţi, fugi
in Transilvania şi se inchise in cetatea Ciceu, unde şi trimisese mai
inainte

pe

doamna

şi copii săi (1538).

Soliman

se plecă la ruga tri:

misului boierilor Trifan Ciolpan și li dădu domn pe Ştefan, pronumit Lăcustă ; apoi s'a retras din ţară.
|
|
|
Pe când in Moldova domneşte Ștefan Lăcustă, Zapolia incun-

jură pe Petru in Ciceu. Văzându-se in mare primejdie, Petru se roagă
sultanului

să i permită a veni la Constantinopole

ca să se desvino-

văţească inaintea sa. Cererea sa a fost primită și, in 1540, luând cu
sine mari bogății, Petru plecă la Constantinopole.

Sultanul Va iertat;

dar l'a oprit in Constantinopole. Aice a trăit el pănă ce Poarta sa
încredinţat că Ștefan Lăcustă a intrat in inţelegere ca creștinii, Atunei Petru e numit domn pentru a doua oară. Alesandru Cornea,
ridicat domn

de

cătră

boieri, e ucis

şi Petru

se

suie pe tron (1541).

Se părea că s'a lasat de planurile sale. In adevăr ela făcut
mănăstiri, şi căuta de suflet şi, in acelaş timp, cum zice cronicarul,
< numai in ospeţe petrecea >. Dar toemai atunci medita planuri urieşe.
a
Europa se spăimântase după cuprinderea aproape definitivă a

*) «Domnule Gritti, veniţi afâră in siguranţă cu copiii voştri,
cu averea şi cu servitorii voştri şi cu cine vă va plăcea, pentru că
vă făgăduim pe D-zeu, pe fecioara Maria, pe cele patru elemente,
pe pâne, pe vin și pe spada noastră că veţi veni fără pericol şi veți
putea fi întovărâșiţi de cine veţi voi. În credinţa cărei făgăduinţi vă
trimetem această scrisoare a noastră pecetluită cu pecetia lui Petru
Moldovanul, domnul nostru». (A. D. Xenopol, Istoria Românilor,
, 549),

Mi

.

Ungariei şi prefacerea ei in pașalâc. Dieta de la Spira votează o armată numeroasă şi Ioachim de Brandeburg e insărcinat cu comanda
supremă. Electorul intră in inţelegere cu Petru Rareş. Acesta se obligă a da pentru armata creştină vite şi proviziunile necesare şi,
prin un tractat incheiat in 1541, se lega că «pre insuşi impăratul
Pureilor in persoană, viu sau mort, “| vom da pe mâna preu lumipatei domniei sale căpitanului suprem al resboiului > ; iear pe urmă
ea «noi şi ţerile noastre să fim uniţi, legaţi şi intrupaţi pentru tot
da una cu sacriul Imperiu Roman şi purtând noi şi urmaşii noştrii
sarcinele Imperiului, să câştigăm stat şi scaun in Imperiul Roman,
vrednice

starea

de

noastră >. Electorul

era

să i numere

500,000

de

galbeni de va prinde pe sultanul. Câtă indrăzneală trebuie să fi avut Petru Rareş pentru ca să se oblige la ast-fel de condiţii, când
era vorbă de un sultan ea Soliman Magnificul! Pentru el lucrul nu
părea .greu, de vreme ce prin tractatul incheiat cu Turcii, el era obligat să iea parte impreună cu oastea sa la luptă în contra creştinilor. Dar espediţia germană nu a avut nici un resultat. Dieta sa
aratat neputincioasă ca în tot dauna şi Soliman a scapat.
Petru Rareş a murit in Septembrie 1546.

VI.

RESBOAIELE

$. 1.

Reacţiunea

PENTRU

RELIGIUNE.

Catolicismului.

creştinismul cel
Luter și părtașii săi susțineau că ei represintă
tatea papei, ei făceau
adevărat. De când nu mai recunoșteau autori
n VI consultă dieta
apel la un Coneiliu general. Când papa Adria
i schisma, dieta care
de la Nâremberg asupra mijloacelor de a preven
ace un Conciliu in o cevoia impăciuirea Germaniei, i ceru să convo
de această cerere ; dar
tate germanică. Papa Paul II se ocupă serios
un Conciliu general ; penpe timpul său, nu mai putea fi vorbă de
de a pururea, de Biserică.
îru că refonnaţii se despărţiseră, pentru
Atanci el convoacă un ConciEI incereă o impăcare ; dar in zadar.
nu s'a putut intruni de cât nuliu lui Trident, 1542. Acest Conciliu
pacea de la Crespy.
mai trei ani după aceia, după
1545; dar papa nu era mulConciliul se deschide in 15 Mart
ră a lua parte şi Carol Quintul.
ţemit ; pentru că protestanții refusa
o ee ; de aceia, papa profită de
avea, pretenţia a dirige el desbateril
A”
şi transferă Conciliul la Bolonia.
pidemie care se născu ia 'Tirol
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tunei Împăratul opri pe episcopii germani a lua parte şi publică Interimul de la Augsburg prin care se făceau mari concesiuni protestanţilor. Convocat din nou la Trident, Consiliul şi intrerumpe lucrările din pricina lui Eorie II, care opreşte pe episcopii francesi a lua
parte. După aceasta s'a strîns tocmai in 1562 şi când și a inchis, Şe=
dinţile sale erau faţă 255 de Părinţi.
|
_
|
Acest Conciliu: are o insemnatate foarte mare in istoria Bisericei catolice; pentru că a respuns la așteptarea de viacuri a lumei catolice, a reformat Biserica şi a luat astfel din mânile duşmanilor ei
o armă puternică *).
Mai intăi, s'a redactat o profesiune de credinţă, professio fidei
tridentina, pe care trebuia să o jure toţi episcopii şi toţi profesorii
universităţilor ; apoi a intocmit o serie de decrete foarte importante,
Dintre aceste decrete unele, canones, erau privitoare la dogmă; altele, decreta de reformatione, se ocupau cu disciplina, Prin aceasta Conciliul- respunse la cele două cerinţi pentru care fusese convocat: a
stărpi eresiile şi a reforma moravurile. Unele state din Europa nu
au primit de cât foarte târziu decisiunile acestui Conciliu : iae in
Fran-

ţia nu s'au promulgat nici odată **),

|

*) Cu toate greutăţile pe care a trebuit să le imviBgă, eu toată

oposiţia pe care a intimpinat'o decretele sale, Consiliul din Trident

a avut urmările cele ma; importante din toate Conciliile. Lămuriod
şi definind dogmele contestate, el a eselus prin aceasta pe protestanți
din sinul Bisericei şi prin urmare a strins unirea catolicilor şi a eoncentrat forţele lor. De aice a resultat in cea mai mare parte a Europeio adevărată Contra-Reformă. Pe de altă. parte, restaurând disciplina, silindu-se a stărpi toate abusurile, fiesând intrun chip uniform
legislaţiunea Bisericei in cele mai multe materii, Conciliul făcea în

adevăr acea reformă catolică care era așteptată de un secol şi jumă-

tate. De aice a resultat o adevărată renaştere eclesiastică, care avea să
se manifesteze sub forme diverse, mai ales prin crearea unor instituţiuni nouă, destinate a mănţinea in cler: diseipliua restabilită prin
regenerarea vechielor ordine rehgioase şi prin fundarea de ordine
nouă, in line prin o mare desvoltare a misiunilor străine. (Lavisse et
Rambaud, Histoire Gencrale, V, 27).
*1) Decretele consiliului din Trident trebuiesc impărțite in două

categorii deosebite. Unele numite adeseori canones privesc dogma, cele

alte decreta de reformatione stabilesc regula de disciplină, Ele corespund prin urmare la cele două scopuri pe care şi le propusese Concilhul: a stărpi eresiile şi a reforma moravurile, Şi unele și altele,
pornind de la un Conciliu ecumenice care avea o competinţă universală, trebuiau a fi ascultate numai de cât de cătră creştinătate, dar
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Conciliul definind şi lămurind dogmele a strins unirea dintre catolicişi a concentrat forţele lor. De aici a resultat o Contra- Reformă.
El a restaurat disciplina, sa silit a stărpi abusurile, a fiesat legislaţia
Bisericei şi a realisat reforma atât de mult așteptată. De aici a resultat o adevărată renaştere eeclesiastică: instituţiuni nouă, regenerarea vechielor

religioase

ordine

şi fundarea

de

desvol-

nouă,

altele

tarea misiunilor la păgâni.
Contra- Reforma se incepe in Bavaria și in curind, toţi principii
catolici din (iermania Sudică isgonese pe protestanți, opresc cu asprime ori ce propagandă şi instrueţia este dată pe mâna Jesuiţilor.
Calvinismul fu oprit pe loc in Elveţia și in Franţia. Pe lângă acţiunea guvernului, clerul organisă o propagandă puternică in contra Hughenoţilor. In Spania şi in Italia, Inquisiţia impedică eresia. Clerul
catolic se pune serios pe lucru. Se visitează eparhiile, se string necontenit sinoade şi se intemeiază seminarii pentru pregătirea anume
a clericilor. In 1588 se formează Congregația Indexului, care are drept
scop a arata credincioşilor cărţile vătăniătoare şi a opri cetirea lor;
se redactează un Catehism universal ; se publică un Corpus juris canonici : se creiază colegiile : grecesc, engles, germanic, in Roma și Universitatea (Giregoriană de cătră Grigorie XIII ; se pedepseşte cu escomunicarea ori cine se va incerea «a comenta, a esplica, a adnota >
decretele conciliului din Trident şi Renaşterea puterei pontificale se
constată

că la jubileul

faptul

prin

din 1600

au

la Roma

alergat

trei

milioane de inchinători.
Vechiele ordine religioase se reformează ele singure. Şi in mai
puțin de o sută două zeci de ani se intemeiară mai bine de cinci spre zece ordine nouă. Mişcarea e foarte mare mai cu samă în [talia de
Nord. Cele mai multe din aceste ordine se ocupau cu predicarea, cu
educaţia copiilor şi cu ajutarea neputincioşilor. Mişearea e, de asemenea, mare în Franţia, in viae. XVI. Atunci s'a intemeiat Ordinul 0vatorienilor, se reformează al Benedictinilor, cari se vor ocupa de acum

inainte

mai mult

cu

istoria

și cu teologia, se

fundează

o admi-

cu o sancţiune neegală. Canoanele relative la dogmă. partea neschimbăcioasă a religiunei, cuprindeau credința şi aveau in tot-d'auna ca
sancţiune anatema: ori cine nu se supunea inceta de a fi catolie şi
devenia,

eretic.

Decretele

relative

la disciplină, care e variabilă

după

chiar ; dar

nu e-

timpuri şi locuri, rar erau sancţionate prin anatemă;
tarea,

cineva

retie. (Lavisse

putea

fi temerar, revoltat, schismatic

et Rambaud,

refusând ascul-

Fistoire Gântrale, V, 14).

-
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rabilă instituţie,

a Surorilor

de caritate, de

cătră

Vincent de Paul

și

Sulpicienii cari se ocupă special cu pregătirea clerului.
Dar cel mai insemnat, prin puterea organisărei, prin măreţia scopului, prin intinderea lucrărilor şi prin urile pe care le a ridicat a
fost Ordinul Jesuiţilor, intemeiat de cătră Ignaţiu de Loyola. Acesta
era un ofiţer strălucit de cavalerie. Rănit la asediul Pampelunei, el
petrecu timpul boalei şi a convalescenţei sale in o mănăstire. Când
i s'a urit, el ceru cărţi de cetit şi i se dau viețile sfinților. Natură aprinsă şi entusiastă, el se decide a şi consacra viaţa pentru apararea
acelei religiuni, pentru care suferiseră atâţia martiri şi care dase lumei atâtea esemple de sfințenie. Când e restabilit pe deplin, el se
inchide in grota de la Manrese şi când iese in lume, e atâta de entusiast şi are idei așa

de stranie pentru acele timpuri, că era aproape

a face cunoştinţă cu tribunalul Inquisiţiunei. Un episcop Pa indemnat
să meargă la Paris, să studieze teologia şi să supună disciplinei imaginaţiunea

sa aprinsă.

El

pleacă

la Paris,

se inscrie

la Universitate,

_in vrîstă de trei zeci şi șepte de ani şi iea doctoratul şi se leagă strîns
cu Francisc Xavier, cu Spaniolul Laynez şi cu alţi doi. Toţi cinci pun
basele Societăţii lui Isus. In 1537, ei se duc la Roma și supun papei
statutele acestui nou Ordin. Papa rămâne inmărmurit. Incă nu se văzuse niște statute in care să se fi studiat mai bine inima omenească;
nu so mai imaginase incă atâtea mijloace dea anihila cu totul libertatea omului și al da, cu suflet şi cu corp, in mânile unei asociaţiuni.
Noul ordin trebuia să aibă o putere nemărginită și papa nu dădu aprobarea de cât numai cu condiţiunea ea membrii ordinului să asculte orbeşte de ordinele papei. Ignatiu primeşte, pentru că e ineredinţat că nu ordinul ci papa se va supune orbeşte. La moartea sa
(1556) Ordinul poseda patru spre zece provinții.
Laynez complectă Constituţia serisă de cătră Loyola. Jesuiţii nu
sunt obligaţi a purta costumul monastic, nu sunt constrînşi la eserciţii comune, li se lasă timp de ajuns pentru predică, confesiune, controversă cu ereticii şi mai ales, pentru educația tinerimei. După un
noviciat de şepte spre zece ani, jesuitul poate ajunge coadjutor sau
profes. Ordinul are in fruntea sa un General, iar in fruntea provințuei e un Provincial: se impune ascultarea pasivă şi absolută şi Generalul e ales pe viaţă %).
*) Această Constitaţiune nu impune Jesuiţilor nici costumul monastic, nici eserciţiile comune, nici rugăciuni ; ceia ce li lasă tot tim-
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Papii li acordară privilegii mari, pentru că numai prin ei au
putut organiza cu succes lupta în contra protestanților și prin ei s'a
putut lăţi creştinismul dincolo de mări. Jesuiţii pun mâna pe Universitatea din Ingolstadt şi Viena şi intemeiază colegii în toate cetăţile mari din Germania, Țerile de Jos şi Elveţia. In Franţia li se
opun parlamentarii şi cei cari ţineau la libertăţile Bisericei galicane ;
dar in zadar. Ei se incercară a pătrunde in Anglia, dar sunt persecutaţi cumplit sub Elisabeta şi sub urmaşul ei. Ei fac progrese mari
in Polonia şi Portugalia ajunge pe mânile lor *).
Merg repede şi pun mâna pe lumea catolică; pentru că se deosebese in totul de cei alţi călugări. Se imputase pănă atunci BiseJericei, şi cu drept cuvânt, că persecută ştiinţa și că este lacomă.
suiţii se declară protectori ai ştiinţii. Ştiinţile naturale şi matematice,
astronomia, literatura
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o mare

desvoltare in

colegiile lor

şi in Universitățile unde sunt atot puternici ei. Din rîndurile lor au
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mente docile in mânile lor. Era multă pompă, multă solemnitate; dar
se indepărtase cu mare hbăgare de samă tot ce putea forma caracterul. Nu sunt lacomi, nu au voie să primească nicio donaţie pentru
mănăstirile lor; dar colegiile pot primi; şi fiind-că colegiile sunt de
sute de ori mai numeroase de cât mănăstirile, ei ieau de ajuns. Sunt
in tot locul şi isbutesc pretutindinea. Toată lumea se spovăduieşte
numai la duhovniei jesuiţi, pentru că sunt indurători. « Nu poate omul greşi cât poate D-zeu ierta» e macsima lor; şi păcătosul, sigur
de iertare, se tot afundă in păcate pănă ce ajunge:o < unealtă iu
mâna confesorului >. Pria aceasta dominează ei pe femeile de la Curte,.
pe Miniştri şi pe Regi și chiar şi protestanții.se ingrămădese a li incredinţa creşterea copiilor” lor.
|
Trăind sub o disciplină “de fior, ei nu vorbese şi nu lucrează de
cât după ordinele Generalului, care cu un cuvânt poate trimite pe
strălucitul profesor universitar să predice creştinismul la selbateci.
Francise Xavier incepe misiunile. lu Ladiile Orientale, Jesuiţii străbătură Industanul, Japonul, China, Iodo-China. Se convertese o mulţime de Indieni ; dar au făcut o mulţime de concesiuni noilor convertiţi in ceia ce priveşte disciplina şi au căutat de interesele lor materiale, ceia ce a adus desaprobarea papei şi scăderea bisericilor întemeiate. Creştinismul face, de asemine, progrese in America. Jesuiţii
predicară in Brasilia şi intemeiară reducțiunile din Paraguay, care erau administraţe de cătră ei. La finea viae. XVII, ei aveau aice trei
zeci de reducţiuni cu o populaţie de 280000 de Indieni *).
Pentru progresarea misiunilor sa intemeiat in Roma « Colegiul
de propaganda fide > prin care s'a regalarisat şi centralisat acea mare
mişcare de espausiune.

*) Prin jesuiţi, Roma pătrunsese in unghiurile cele mai indepărtate ale pământului ; prin ei ea stabili comunicaţiuni intre fiii remaşi credincioşi in inima ţerilor protestante, şi cu o ghibăcie politică
care vedea departe in viitor, ea puse mâna pe tăcute pe educaţia tinerimei. La confesiune, ei smulgeau femeilor secretele vieţii lor şi pe
ale familiilor lor; dădeau esemple de evlavie ori unde erau oameni
evlavioşi şi ştiiau să ţină primul loe in lumea elegantă şi risipitoare.
Nu

era

costum

sub

care

să nu întălnești

pe.jesut;

acum

miserabil

cerșitor, mergând cu picioarele goale şi acoperit cu sdrenţe ; ori profesor invaţat,

făcând

gratis

lecturi

ştiinţifice ; ori om

de

lume,

dân-

du-se la lucs şi la cheltuieli. princiare ; au fost jesuiţi cu corona pe
cap. Nu era loc unde să nu ajungă a se insemna. Ei erau consiliarii
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$. 2. Pilipll.
“«Fiul lui Carol Quintul era ambițios ca şi părintele său; dar
ţinea mult la Spania. Nici nu a voit săieasă din ea. De aicea voiea
el să reguleze mișcările Europei, să sdrobească eresia, să dirigă papalitatea şi să facă din puterea spaniolă principalul motor al lumei
creștine. lar Spania la rândul ei 7] iubia pănă la nebunie; avea pentru el un feliu de venerație şi de cult. Şi a ramas cel mai popular
şi cel mai admirat dintre regii Spaniei. *%)
|
EI veni in Spania in 1559. Se incunjură numai de Spanioli şi
nu mai era in jurul său un Consiliu cosmopolit, cum fusese pănă
atunci. Castilia deveni centrul monarchiei şi toate ordinele pleacă de la Madrid. Era încunjurat de oameni capabili și devotați, cari'l ajută
cu luminile lor; ascultă,

dar

numai

el decide.

A

avut

pasiunea pu-

terei mai mult de cât păriutele său şi n'aimpărţit'o cu nime. A avut
coasilieri ascultați, cum erau prinţul de Eboli, ducele de Alba, Anbarbaţilor de stat din acel timp, şi aveau locul lorin cabinetele regilor şi dirigiau conştiinţa lor. Se” lăudau că formează legătura dintre
„religie şi literatură. Jesuitul datoria o supunere absolută superioru- .
lui său ; prima sa datorie era de a se supune ordinelor sale, ori care
ar :fi fost ele, şi de a indeplini misiunea incredinţată, chiar dacă i
Sar fi impus a şi jertfi viaţa in o ţară păgână. Erau pregătiţi a se
amesteca printre oameni şi a dobândi esperienţa afacerilor din lume).
(Draper, Histoire du developpement întellectuel de b Europe, INI, 172).
-*%) Filip II, moştenitor al ambiţiunei părintelui său; moşteni şi
puterea lui ; el a fost fără indoială cel mai puternice suveran care
domnise pănă atunci peste creştinătate.! Era rege al Castiliei, Aragonului şi Navarei, unite pentru intăia dată in o mare monarhie de cătrâ
Carol Quintul. Duce.de Milan, regt al Neapolului şi Siciliei, el strîngea, așa zicând, intreaga Italie in infricoşatele sale ghiare. Ca duce |
de Burgundia el era stăpân peste provinciile ce!e mai impoporate,
cele mai bogate din Europa. Însurat cu regina Angliei, el dispunea
de forţele Marei Britanie, prin influenţa ce o esercita asupra fana:
ticei Maria Tudor. In Africa el poseda capul Verde, provinţiile Tunis şi Oran, Canariile şi alte insule importante ; in. America, Peru,
"Perra-ferma, Noua Grenadă, Chili și nemărginitele teritorii scaldate
de Paruguai

şi de la Plata;

el ocupa

insulele cele

mai bogate, eta-

ţiunile cele mai importante din marele Ocean: Santa Elena, Filipinile, Cuba, St. Domingo, Martinica, Giuacelupa, Jamaica. Posesiunile
Indiilor formau in realitate o lume ; numai Mecsicul era de cinci ori
mai mare de cât Spania. Filip II ziceacu mândrie că soarele nu apunea nici o dată in statele sale ; și Spaniolii, tot aşa de mândri ca
şi regele lor, se lăudau că pământul se cutremură când Spania se
mişcă. (F. Laurent, Ftudes. sur Vhistoire de Vhumanitt, X, 130).
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tonio Perez; dar erau simpli consilieri. Ori ce superioritate de talent,
inteligenţă şi situaţie”l aduceala prepus. El a fost singur primul său

ministru. A voiţ să vadă totul cu ochii săi şi pănă la bătrâneţe se
considera ca cel intăiu servitor al ţerei. %)
“EL incepu a persecuta pe eretici. O mulţime dintre ei sunt arşi
de vii in faţa a o sută mii de .oameni, -cari asistau şi aplaudau acest
Auto-dă-fe şi, in. faţa acestei mulţimi nenumărate, el jură că va estermina eresia. Toată viaţa sa şi-a ţinut cuvântul. Avea un fel de
groază de eresie şi a sacrificat totul pentru a scapa Spania de eretici.
Biserica drept recunoştinţă i s'a supus orbește; episeopatul, ca şi
intreaga naţiune, era condus de cătră rege. Fiind-că s'a incredinţat
că erau inţelegeri intre ereticii din Spania şi. cei din afară, el s'a hotărât să isoleze cu totul Spania; opri pe Spanioli a căuta ştiinţa in
afară şi obligă pe cei cari studiau-în străinătate să se intoarcă. Prin
aceasta a scapat Spania de agitaţiile care au frimântat Apusul ; dar
a pierdut şi foloasele ce se trag din asemine agitări care, de multe
ori, reinoese inimile şi transformă naţiunile.
Fanatismul a făcut mai mare rău Spaniei de cât ori cărei ţeri. *)

El asculta dar numai el decidea. Voia să alerge la luminele
supuşilor săi; dar inţelegea a regula după luminele sale proprii. Mai
mult chiar de cât părintele său, el a avut pasiunea puterei. A avut
favoriţi, a avut servitori foarte apreciaţi; nici o dată n'a impărțitcu
ei puterea. Nici principele de Eboli, nici ducele de Alba, nu sa ridicat mai pe sus de consilierii influenţi. Aceşti barbaţi de stat erau
rivali din natură şi representau tendinţile cele mai opuse: primul,
partisan al moderaţiunei, tot dauna gata a deschide o cale mijloacelor de impăcare, şi decis a lucra asupra popoarelor prin blindeţă,
după cum domnia asupra spiritului stăpânului său prin reserva, devotamentul tăcut şi prin modestie ; cel de-al-doilea, brutal, mânios, inclinat spre soluţiuni viguroase, devotat fără supunere, ambițios, compromiţător prin zelul său, uricios prin mândria sa. (Lavisse et Ham|
baud. Histoire Gendrale, V. 52).
___*) Spania avea o inaltă misiune de indeplinit, a apara cu ar6tă pentru ce bandele lui Camele in mână esistenţa catolicismul; ui
rol Quintul şi a lui Filip IL au fost in curs de un secol groaza Europei. “Timp de opt sute de ani, viaţa naţiunei a fost, pentru a zice
ast-fel, o luptă de toate zilele in contra Maurilor. In viae. XVI, cele
alte popoare nu se .mai gândiau la un resboiu in contra necrediacioşilor ; eugetau aşa, că sa văzut regele prea creştin făcând alianţă
cu 'Lureii, Spania tot urmăria lupta cu necrediricioşii Nu era inţelegire putineioasă intre ea şi Islam. Credinţa catolică şi naționalitatea
spaniolă se confundară intru atâta-că Spania ajunse reprezentanta
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Maurii convertiți erau numai in aparenţă creştini şi moravurile lor
remăsese ca şi inainte de convertire. Spaniolii i uriau şi pentru că
erau harnici, muncitori, economi, şi pentru că se inbogăţiau. Filip Il
decise că n'au voie a purta costumul naţional, a avea băi, să fie
uşile deschise la nunţi şi femeile să ieasă cu faţa descoperită, Limba
arabă e proserisă. Atunci Maurii: se revoltară. Revolta a fost inăduşită după doi ani de luptă. Ei au fost isgoniţi din vechiul regat de
Grenada şi imprăştieţi prin cele alte părţi ale Spaniei.
_
Don Carlos, fiul regelui, era sehiiod la corp şi foarte slab la minte.
|
Avea accese de nebunie, *) şi atunci devenia teribil. Ura de moarte
pe -părintele său şi se plângia că nu e intrebuinţat la nimie. Regele
'] numeşte in Consiliul de stat. Atunci se dovedeşte şi mai mult incapacitatea lui. El voia să fugă în ţeri străine şi se pună condițiuni
de impăcare părintelui său, E arestat şi intemniţat. A murit in inchisoare (1568).%*)

prin escelinţă a catolicismului. Când dar o schismă sfăşie Biserica ;
când catolicismul evului mediu fu sdruncinat pănă in temeliile sale,
destinata Spaniei fu decisă. Ea era apărătoarea născută a vechielor credinţi. Rolul glorios ee îndeplini în lupta dintre catolicism şi protestantism dădu un caracter

sacru monarhiei spaniole în ochii credincioşilor.

Spania ajunse: «sfânta monarehie, fără care barca sfântului Petru arpieri

in

curănd»>.

(F. Laurent,

Etudes

sur

Vhistoire de Vhumanite, LĂ,

60).

%) “Don Carlos era slab şi rachitic ; pe dinsul cădeau fatalităţile
“
bolnăvicioase a celor două case regale din Castilia şi Portugalia. Cor-pul i era mâncat de friguri ; vorba lui incureată, gusturile . lui desor“ donate şi violente. Judecata lui era cu desevirşire slabă, Avea ceasuri de oare care bun simţ ; arata uneori sentimente inalte şi generoase, dar la cea mai mică ciocnire, maşina omenească se desfăcea
şi se produceau mişcări desordonate. Accese de violenţă şi de cruzime in contra persoanelor și contra animalelor. La cea mai mică resistenţă, punea mâna pe pumnal. Într'o zi sa inchis in grajdul regal
şi nu a ieşit de cât după ce a rănit şi bucăţit pe toţi caii de acolo.
În ultimele lui acte era o nevoie de cruzime bolnăviciosă, o bucurie
răutăcioasă de a vede cum sufăr alţii (Lavisse et Rambaud, Histoire
|
Geântrale, V, 63).
+) In noaptea de 18 anuarie 1568, regele chiemăla palaț pe
_Ruy Gomez, pe ducele de Feria, pe Antonio şi pe l-uis Qoijada. Cuvintele pe care le a pronunţat el atunce au produso impresiune aşa

de adâncă că ecoul lor a ajuns pănă la noi: <A vorbit eum n'a mai

vorbit nici un om' pănă atunci.» A trebuit să invoace in contra principelui moştenitor interesul regatelor “sale, "n contra propriului său
sânge necesităţile raţiunei de stat. EL se sculă ; cei de făţă '| urmară;
prin nişte coridoare lungi, această grupă tăcută, luminată de abia prin
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In 1580 Filip II cuceri Portugalia. Adunarea erei ”] aclamă de
rege, dar ceru . autonomie şi constituirea unei dinastii naţionale. EL
refusă şi Portugalia e anecsată fără condițiuni.
Aragonul care se revoltase pentru a şi apara libertăţile a fost
|
Ia
pedepsit aspru.
L.umea protestantă se infioră de feliul cum înăduşia Inquisiţia Re:
forma în Spania. *) Ea începu a se agita şi atunci Filip ajunse Apărătorul Catolicismului. Luptele intreprinse in acest scop au să'l ducă
la ideia de a supune lumea. Mai ales după 1580, el incepu a se crede
regulatorul lumei şi capul creștinătății. Ca astfel se poartă el cu papii, ca un protector și ea un patron. In conflictul cu Paul 1V,el de:
„clară că nu va ţinea socoteală de interdict. Dar când papa e uevoit
a cere pace, Filip nu abusă de victoria sa ; fu respectuos, dar nu supus. E voia ca și papa să/l respecte şi să'l lase a fi stăpân al clerului său.
Papii i erau recunoscători, pentrucă el luptase și in contra 6

o slabă lumină, inainta spre camera Infantului. Prin ordinul regelui,
uşile fuseseră intocmite aşa că se puteau deschide fără nici un sg0mot. Don Carlos iera culcat și vorbia cu gentilomii săi. Inainte de
a fi prevenit, teribilii visitatori erau la căpătâiul său şi luau armele
pe care le avea pururea lingă el. Figura posomorâtă și severă a lui
Filip se arăta la lumina camerei. - Infantul speriat la această apariţiune se aruncă dn pat. « Majestatea 'Voastră, strigă el, vrea să mă
„omoare ?» Regele i respunse cu răceală să se liniștească şi că tot ceia
ce era să se facă era spre binele lui. Un servitor adusese cuie șiun
ciocan ; el bătu ferestrele cu cuie. După ce a terminat, Fuip insăr:
cina pe ducele de Feria cu paza principelui ; interzise oi ce comu:
nicaţiune şi pe urmă ieşi fără a se uita la fiul său. Nu avea, să-l mai
vadă nici o dată.
Mulţi au acusat pe Filip II de această asprime. Se pare inse
că el nu s'a hotărit cu uşurinţă, int”un moment de mânie, sub imperiul fricei sau al indigaaţiunei. Pe cât -a putut, el a amânat mă
surile nerevocabile ; planurile culpab le ale fiului său au triumfat asupra nchotărirei sale obicinvite și au silit, aşa zicând, mâna. (Lavisse
et Rambaud, Histoire Gencrale, V, 65).
*) Cu totul deosebită de Inquisiţia cin cele alte ţeri, cea din:
Spania avea un ţel politie pe lîngă cel religios. În eretic ea căuta mai
mult să lovească pu străin. Pentru aceasta, ea este o instituţie esen:
țialmiate spanioală şi când vorbim despre ea trebuie să ţinem samă
de acest rol in joit. De aceia a și fost ea pururea populară lu Spanioli, cari i erau recunoscători pentru că ea apara cu ori ce preţ, pu:
ritatea credinţii. Suspeetă papilor, ea era scumpă regilor, pea căror
scopuri politice ea le servia, pe când apara in acelaş timp interesele

religioase. Ea era, in acelaş timp, păzitoarea geloasă a ortodoesiei şi
a naţionalităţi.

(Lavisse et Rambaud,

Histoire

Gentrale, LV, 332).
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reticilor şi in contra necredincioşilor. Pe fie care zi porniau corăbii din
Alger care pustiau ţermurile și marina turcească era atot puternică
pe marea Mediterană. Noroe că Turcii n'au priceput de cât folos li
ar fi fost lor dacă ar fi susţinut pe Maurii revoltați. După sdrobirea
Maurilor, Filip II striase o flotă puternică care sfărămă flotele turcești in marea bătălie de la Lepanto. Această victorie câştigată de Don
Juan de Austria, fratele natural a lui Filip II, a fost inceputul decadenţei puterei maritime otomane.*)
Filip IL a găsit un duşman vrednice de dinsul in Elisabeta, regina Angliei. Elisabeta şi Filip personifică cele două principii in luptă ;
cele două religii care și dispută imperiul in viac. XVI. Elisabeta era
silită să apere Reforma, ea nu era fanatică cum era Filip IL; dar Englejii nu puteau remânea indiferenți la suferinţile coreligionarilor lor
din Ţerile de Jos. Pe lingă aceste idei religioase se mai uniau şi interese economice. Spania avea o mulţime de colonii şi, mai ales de
când supusese Portugalia, avea in mână și comerţul lumei. Sentimentul religios era dar unit cu lăcomia la poporul engles. Se făcuserăo
mulţime de corsari cari făceau mult rău comerţului spaniol. Intre acești «<câni de mare» era, Francis Drake. Acesta a atacat ţermurile
Perului şi ale Chili şi coastele Peninsulei Iberice.
Filip ura pe Elisabeta ca eretică şi o despreţuia ca femeie. O
menagiase multă vreme ; dar acum nu mai era chip. El făcu pregătiri
urieșe, Învincibila Armada se alcătuia din 130 de vase cu 2640 de tu-

nuri, 16000 marinari şi 19000

de soldaţi. Elisabeta. mai nu luase nici

*) Noutatea bătăliei de la Lepanto a căşunat o bucurie nebună in toată Europa. Marcu Antoniu Colona se sui la Capitoliu, ea triumfătorii antici, şi consacră pe altarul Maicei Domnului o colonă de
argint pentru a eternisa numele şi victoria sa. Sutele de glasuri ale
renumelui repetară laudele, decernate de cătră papă lui Don Juan,
când, de pe amvonul Sf. Petru, i aplică cuvintele Evangheliei: «fost'a
om

trimis

de la D-zeu,

numele

lui Ioan».

-

La Constantinopole, intristarea nu a fost mai mică de căt bucuria, creştinilor. Marina creată de cătră Selim I şi Soliman era nimicită ; sultanul a fost aşa de inlemnit că a stat trei zile fără a mânca,
nimic, cu faţa prosternată la pământ, rugând pe D-zeu să aibă milă
de poporul său: Bătălia dela Lepanto
a costat pe Uttomani mai mult
de cât oameni şi vase, a cărora pierdere se poate repara; atunci au
pierdut acea putere de opiniune care constituie puterea principală a
popoarelor cuceritoare, putere care se dobindește o dată și nu se mai
regăseşte. (De la. Jonqutbre; Histoire de VEmpire Oltoman, 2179).
11
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neinsemnate,
o măsură. Națiunea făcu totul. Au urmat câteva lupte
, s'a descuSidonia
Medina
dar comandatul flotei spaniole, ducele de
O mare
ragiat. Furtuni cumplite au făcut mai mult rău de cât luptele.
pierdere,
parte din flotă s'a inecat. Filip fu foarte măhnit; de această
Această
.
cuprins
fu
pentru că acum era ameninţată Spania. Cadix
le și
cetate era marele întreposit al comerţului metropolei cu colonii
zice că
cea mai bogată din Spania. El fu ars (1596). De atunci putem
.
Angliei
ea
a căzut puterea maritimă a Spaniei și a inceput ridicar
- Filip II a fost amestecat in toate luptele religioase care se intâmplă pe vremea lui în Franţia- El luase in căsătorie pe fiica lui Entimp
pie II şi aceasta insemna o alianţă intre cele două familii, atâta
se arivale. Slăbăciunea' urmaşilor lui Enric II i dădu 0casia a
aprin
că
pentru
,
oţilor
mesteca. Filip li dă ajutor in contra hughen
din
ii
ceasta el întreținea tulburările in Franţia şi lipsia pe resculaţ
, pen'Perile de Jos de sprijinul hughenoţilor. Se ingrijia de Franţia
negreşi
colonii
avea
a
tru că ştiia că această ţară ambiţiona, şi ea,
ii
git pe socoteala Spaniei. Afară de acestea, el mai vedea că Frances
vedeau cu bucurie rescoala din Ţerile de Jos. Când s'au împăcat hughenoţii cu regele, chiar era vorbă de o espediţie francesă in Flandra. Primejdia era așa de mare, că Filip Il a fost şi el vesel, a ris şi el, când
a auzit de cele ce s'au intimplat la Paris in noapte de St. BartelemyEI găsi ocasia a şi resbuna în contra Casei de Valois. El dădu
subsidii Guisilor, din casa de Lorena şi mai cu samă s'a ingrijit când
regele
2 văzut că singurul urmaș la tronul Franţiei e un hughenot,
mari
face
și
a
incepu
de Navara. Când Enric II a fost asasinat, Filip
planuri în ceia ce privia pe Franţia. Se aştepta ca ea să se desmem
breze, ori ca orbirea catolică să o arunce in braţele lui, recunoscând
ă mai
de regină pe fiica sa. Noroc că patriotismul frances se deştept
ţa
puternic de cât fanatismul religios şi scăpă Franţia de sub influin
mulo
it
cheltu
a
care
in
luptă,
de
lui Filip II. După mai mulţi ani
ţime de bani şi soldaţi, el se lasă de ori ce pretenţiune şi subscrise
pacea de la Vervins (1598) *)

%) Ca un om ca Filip II, care n'a avut nici o dată nici un priecărui persoană rece şi măreaţă respingea ori ce incredere, stăa
tin,
pân aspru, părinte fără inimă, rege sângeros şi fără indurare, ca să
fi putut â el venerat de o intreagă naţiune, in mijlocul căreia trăia
şi care urmăria cu ochii toate faptele sale, acesta e unul din faptele
cele mai minunate şi cele mai neesplicabile care la prima vedere ne
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Cele de pe urmă zile a lui Filip II au fost zile amărâte. Se gândia .cu durere la netrebnicul fiu care avea să urmeze la tron. Cu toate
aceste, el suferia cu statornicie totul, regulă singur ordinea și pompa

i nmormiîntărei sale şi muriin 12 sept. 1598.*%)
« Istoria sa aratat severă pentru el.
cult pentru marele lor rege ; dar cele alte
cina despotismului, eruzimei' şi netoleranţei
sa tocmai pe popoarele care au ajuns, mai

i

Spaniolii
popoare
sale. A
pe urmă,

au an adevărat
7] urăsc din priridicat in contra
in fruntea opi-

niunei. O ură teribilă se ridică contra acestui om care li âpărea ca
un

adversar al progresului şi ea un instrument al decadenţei Spaniei.

Nu puteau ierta omului care voia să le ducă spre trecut, spre pierzare, cum
creştea in
EI a avut
porul său,

a dus pe Spania. Dar, cu cât ajungea mai odios, cu atât
imaginaţia oamenilor. Ajunsese « Demonul de la Mează-zi».
pururea in vedere mărirea erei şi a rasei sale. A stors pe podar i asigurat, pentru multă vreme, un renume de putere.»

loveşte mai intăi in istoria modernă. A găsi un rege care se distinge
prin toate calităţile cele mai potrivite ainspira teroarea și desgustul
şi a fi obligat a recunoaşte că el a fost mai multiubit de cât temut
şi că a fost idoiul unui popor foarte mare în tot cursul unei domnii
foarte indelungate, acesta e un fapt aşa de important că merită un
studiu

serios.

(Buckle, Fistoire

de la civilisation en Angleterre,

V, 34).

*) Filip ajunse a fi considerat ca un om fără inimă «surisul
şi pumnalul lui erau fraţi >. Dar pe cât ajungea de odios, peatăta el
şi devenia mai mare in imaginaţia oamenilor. Şi 7] inchipuiau ca pe
un gigante sombru, ca un feliu de geniu al răului, ridicat pentru a
opri progresele libertăţii religioase şi a libertăţii politice. El personifică toate viţiile, toate ororile şi toate cruzimile. Atâtea uri şi mânii
se condensară in o supremă injurie <Demonul de la Mează-zi».
Nu e nici așa de negru, nici așa de mare. Negreşit, să nune
ispitim a 7] reabilita : a fost netolerant, a fost erud. Prefăcătoria lui
şi resbunările lui esecutate cu sânge rece produe oroare. Mai degrabă
i am ierta un acces furios de pasiune. Var in fine, el şi a indeplinit datoria sa de rege. Dacă avea -o ideie falşă despre datoriile sale,
el dădu tmpul săv, munca şi viăţa sa acestei erori. A avut pururea
in vedere

mărirea

erei

sale

şi a rasei sale;

pentru

a scăpa

viitorul

monarchiei, el n'a stat la indoială a sacrifica pe propriu său fiu. A
stors pe poporul său, dar i a asigurat, in curs de o jumătate de viac,
preponderența in Europa, şi pe mai multă vreme, un renume de putere şi de forţă; și cu toate aceste el nu a fost un mare rege, el nu a
înţeles timpul său, el nu a ințeles nici chiar pe poporul său. EL a crezut că va putea guverna o naţiune de soldaţi dn fundul cabinetului
său. şi că va

cutului.

putea

conduce

(Lavisse et Rambaud,

Europa

inlănţuindu-o

Histoire generale, V.

la doctrinele

105).

tre-
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« Cu toate că a suferit o mulţime de pierderi, Filip IL este tot
cel intăiu intre regi. Rolul lui nu fusese fără măreție; negreşit, triumfal lui ar fi fost o nenorocire pentru Europa ; catolicismul lui apăsător, ingust, intolerant, ar fi impedicat sborul cugetărei, ar fi oprit
progresul ştiinţific, ar fi ruinat civilisaţia Apusului dar contimpuranii
nu puteau vedea aceasta. Ei vedeau numai nobleţa atitudinei sale,
fermitatea şi statornicia de caracter ; simţiau un feliu de respect inconștient. pentru suveranul care suferise cele mai teribile infrîngeri
fără a se clăti. EL oprise progresele Reformei şi scapase catolicismul
in Franţia ».
Filip II avea cunoştinţi intinse, dar se deosebia mai ales prin
gustul său pentru artele frumoase. El a incurajat pictura ; a zidit palatul Fscurial intr'o localitate pustie. A voit ca să fie zidit in formă
de gratar, pentru că bătălia de la Saint-Quentin se câștigase in ziua
şi cu ajutorul Sf. Laurenţiu %). Aice trăia el in singurătate, ocupându-se numai cu afacerile publice. Avea o adevărată patimă pentru
muncă.

Necontenit

cetia, seria, ordona,

punea

toate

la cale.

Dar

era

prea minuţios : munca lui era uriaşă, dar stearpă. Și a prea incarcat
memoria şi nu "şi mai aducea aminte. Se hotăria cu greu. În cireumstanţe foarte critice, a trimis ordine după şese luni şi de multe ori
|
a scapat ocasiu favorabilă.
Dar, ori cum, Filip IL a fost un mare rege şi Spania s'a ridi-

cat sub el la o mărire cum nu a mai fost. Ea era in fruntea lumei
catolice ; ea o apără, o dirige, o domină. De la inceputul epocei mo-

*) Filip II credea că intervenirea Sf. Laurenţiu a făcut ca el să
câştige victoria de la Saint-Quentia. Escurial fu clădit in formă de
gratar, in amintirea torturilor sfintului. Edificiul, construit in granit,
avea, in liniile sale rigide, un aspect foarte simplu, foarte imposant
şi foarte auster. Biserica era zidită in centru, ca să arăte şi mai bine
ideia principală care domnise la clădire şi care inspirase pe fundator.
Călugări, Hieronymiţii instalaţi pentru de a pururea, aveau datoria
să ofere lui D-zeu omagiul neintrerupt al cântărilor şi rugăciunilor.
In bolțile de sub pământ aveau să odihnească suveranii Spaniei. Aice a adus Filip remăşiţile lui Carol Quintul; aice a pus remăşiţile
femeilor şi copiilor săi inainte de a se pogori el. Escurialul era un palat, o mănăstire şi o necropolă, Versailles şi Saint-Denis al Spaniei,
şi prin această impreună locuire a regilor morţi, a regelui in viaţă
şi a călugărilor, ca un simbol de striasă alianţă a Spaniei din viacul
XVI

cu catolicismul și cu spiritul evului mediu. (Liavisse et Rambaud,

Histoire Gâncrale,

V, 92).
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derne, ea şi a reformat biserica și prelaţii săi strălucese in Conciliul
de la Trident prin virtuțile şi ştiinţa lor.
Ea a făcut progrese mari şi în literatură. Filip II a intemeiat
o bibliotecă bogată la Escurial. Atunci se naşte istoria și drama şi
- incepe poesia. Romanul şi drama ajung la culme. Atunei trăiesc nemuritorii Cervantes şi Lope de Vega.
Moravurile inse sunt grosiere şi violente; e o mare brutalitate
unită cu delicateţă şi rafinerie de sentimente. Spaniolii sunt foarte
“mândri şi demni. Cerșitori, golani ori soldaţi, ei ieau o atitudine e-

roică. Spania are incredere in sine și punctul de onoare e foarte desvoltat. Toţi sunt gentilomi. Soldaţi minunaţi, ei despreţuiese munca,
“dar şi espun bucuros viaţa în Europa şi in Ameriea,
Dar starea economică e teribilă. Lenea nevoieşte pe Spanioli să
cumpere toate de la străini. De aice miseria şi toate viţiile ce derivă
din ea. Hidalgo ca și omul din popor e bântuit de foame. Cu toate
tesaurele aduse din America, totul peria: comerţul, industria, marina,
Statul era putred de dator. Carol Quintul lăsase o mulţime de datorii
şi Filip II incheiase pacea de la Cateau-Cambressis, pentru că nu mai
avea cu ce continua resboiul. El trăieşte de azi pe mâne; vinde titlurile de nobleţă, vinde funcțiunile publice. Biserica e silită să contribuie ; de multe ori el pune mâna pe veniturile ei: şi tot nu sunt
bani. Chiar după incheiarea păcei cheltuielile sunt tot mari; pentru
că aşa cere eticheta curţii. Curtea cheltuieşte a zecea parte din venitul staţului şi Escurialul a costat venitul ţerei pe un an intreg.
Regele simte primejdia și e desperat. Adunările o văd şi ele, dar nu
indrăsnese a o arata. Filip părea cel mai bogat rege al creștinătății, -

mulţemită minelor din America, dar acest aur se topia in mânile lui.
In 1596 el făcu banerută de stat. S'a ruinat atunci multă lume, dar
când regele a avut din nou nevoie, bancherii au fost fără milă.

_$8.

Ţerile

de

Jos

şi Filip

IL.

"perile de Jos trecuse la familia de Habsburg la moartea lui Carol 'Temerarul (1477), pentru că fiica acestuia, Maria de Burgundia,
luase in căsătorie pe Maesimilian. După moartea lui Carol Qaintul
ele trec sub

Spania. Marele

Impărat

le favorisase mulţ, pentru că e-

rau cel mai frumos juvaier al coroanei sale. Comerţul, industria, artele, literile şi ştiinţile erau infloritoare şi Anvers era centrul transacţiilor. comerciale, bursa, capitala imprimeriei şi cel intăiu port:
Londra

din

viac. XVI,
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Cum incepe a guverna, Filip IL publică ordonanţe in contra, eresiei. Regenta Margareta de Parma, sora naturală a regelui, era aplecată spre măsuri mai blânde. Ea insă era condusă de Granvelle,
Primat al 'Ţerilor de Jos. Acesta ge strică cu Guillaume de Nassau,
Priucipe de Orange supranumit Taciturnul. Eloquent, ambițios, ghibaciu și foarte popular, Guillaume era cel mai bogat și cel mai puternie nobil din Terile de Jos. El se uni cu FEgmonţ, general strălucit care decisese victoria de la Saint-Quentin şi ceru îndepărtarea lui
Granvelle. Acesta plecă. Adunările generale cer să se iai inblânzească legile relative la eresie, dar Filip II le mai inăspreşte.
Atunci nobilii se uniră prin Actul de alianţă. Nu voiau să in-

treprindă nimic

in contra autorităţii regale, dar cereau Gesfiinţarea

Inquisiţiei și se legau intre ei a nu se da
sacrificiu, pănă ce nu vor isbuti. Peste două
inaintea regentei şi i arată cererile lor. Ea
lângă rege. Burghezia se uni cu nobilimea
sfărămând

o mulțime

de icoane.

Atunci

inapoi inaintea ori cărui
mii de nobili se presintă
promise că va stărui pe
și poporul incepu lupta
s'au

nimicit

o mulţime

de

capo dW'opere de pictură şi sculptură. Catolicii, apucaţi fără de veste,
sunt reduși la neputinţă şi calviniştii fac tot ce vor. Regenta opri
Inquisiţia și retrase ordonanţele relative la eresie.
|
Dar in curând, guvernul prinse curaj; calviniștii fură bătuţi şi

ducele de Alba“) veni cu o armată spaniolă de 17000 (1567).

Atunci

o mulţime de calviniști fug in Anglia și in Germania şi ţara este
pacificată. Comiţii Egmont și Horne sunt arestaţi, iar Margareta se
duce in Italia.
Remas guvernator, ducele de Alba instituieşte Consiliul Tulburărilor sau Consiliul de sânge, cum i a zis poporul. Sa intemniţat o
mulţime de resculaţi, sau confiscat averile la sute de mii de emigraţi
şi, în mai puţin de un an, el credea că s'a isprăvit totul. El insuşi
propuse regelui o amnistie.

*) Ferdinand Alvarez de Toledo, duce de Alba, in vristă pe atunci de vre-o şese-zeci de ani, era « un bătrân, lung, uscat, purtând
o barbă lungă, albă şi rară >, Sub Carol Quintul, el se ilustrase la
Pavia, in campaniile in contra 'Tureilor, in Tunis şi Algeria, in Provence și la asediul Marsiliei. Sdrobise pe protestanții germani la Mibhlberg,

guvernase

Italia

cu o mână

in contra tuturor fără deosebire,
ştiia pe cine insărcinează

toire Gentrale, V,

187).

de fier, in numele

regelui Spapiei,

chiar şi in contra papei.

ca să'l resbune. (Lavisse

Filip II

et Rambaud, Ais-
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Dar cei isgoniţi și emigraţii luară armele sub comanda lui 'Tae
citurnul. Au fost bătuţi. Ducele de Alba și resbună straşnic ; dar
A(1573).
său
locul
in
rechiemat in Spania şi Reguessens e numit
bun
cesta era un barbat moderat şi inţelept, administrator ghibaciu şi
să şi.
general. Dar nu voi să facă nici o concesie in materie religioa
care
din
e
amnisti
o
publică
resboiul continuă în nord. Requessens
prea
Era
erau scoşi numai două sute şi desfiinţă Tribunalul de sânge.
târziu. Leyda care se aparase cu multă energie fu recompensată prin
iintemeierea unei Universităţi calviniste (1575) şi Requessens muri
Gele
Adunări
nainte de a fi terminat resboiul. Atunci se convoacă
nerale care prin Pacificarea din Gand uniră ţara intreagă in contra
Spaniei. Don Juan de Austria, numit guvernator, se invoi să publice
el intră
o amnistie şi să indepărteze trupele spaniole, dar in curând
nul.
in neinţelegere cu Adunările Generale care chiamă pe Tacitur
Don
.
religiune
de
pacea
face
Acesta intră in Brucsela şi, in 1578, se
Juan muri

de ciumă. Alexandru Farnese, fiul Margaretei,

e numit

gu-

me
vernator. EL era un adevărat barbat de stat şi superior lui Guillau
sunt
atunci
şi
sa
partea
in
in talente militare. El atrage pe catolici
declară
două ligi faţă in faţă. Adunările Generale adunate in Haga
popoare, iar
depus pe Filip II, pentru că <« regii sunt făcuţi pentru
1584. Mauîn
asasinat
e
nul
nu popoarele pentru regi >. Dar "Pacitur
ofensiva
luă
şi
viciu de Nassau, fiul lui Guillaume, strinse o armată

Reîn 1591. Farnese murind, se complectează Cele Şepte Provinţii şi

1596, Peste
publica este recunoscută de cătră Franţia şi Anglia in
Unite
cincisprezece ani recunoaşte și Spania independenţa Provinţiilorşi li dă drept a face comerţ in India.

$ 4.

Luptele

religioase

in

Franţia.

FranLa moartea lui Euric IL se sui pe tronul Franţiei fiul său
famâna,
in
fu
ul
Guvern
ani,
cincisprezece
de mi
cişe IL care eră nu
miliei de Guise, unchii reginei Maria Stuart.
şi mulţi noIn timpul acesta calviniștii se immulţese in Franţia
germană
ea
nobilim
la
pili inbrăţişară noua doctrină. Ei se gândiau
au
forţă,
o
ajung
care se inbogăţise pe socoteala clerului. Hughenoţii
la creaturile lor,
acum şi armată. Guisii impart demnițăţile statului

reney
depărtează pe principele de "Conde, pe conetabilul de Montmo

recompense
şi nemulţemesc pe căpitanii, cari veniseră să ceară solda şi
străine, din Lodupă terminarea resboiului. Domnirea acestei familii

130
ţilor. Nu se fac de feliu prisonieri. Resboiul nu e tocmai religios. Un
episcop luptă in rândurile hughenoţilor ; in aceiaşi campanie, şefi şi
soldaţi, schimbă partida. Protestanţilor li merge reu. Cond€ ebătut

la _Dreux şi Francise..Guise e numit-locotenent-general *) dar el fu
asasinat la Orleans (1563). Atunei se incheie pacea de la Amboise.
In

1563, Carol IX ajuns_major **), Caterina de Medici se intâl-

ni la Bayonne cii regina Spnaiei şi cu ducele de. Alba. Nu se ştie
ce s'a pus la cale in această celebră intrevedere ; dar cele ce s'au
petrecut mai pe urmă sunt inspirate de sigur de cătră Filip II.
Pacea de la Amboise nu putea ţinea mult, căci se induleise lumea la resboiu și la pradă şi doriau toţi libertăţi; protestanți şi catolici atacau pe faţă autoritatea. Un nou resboiu se sfârşeşte prin o
nouă pace, dar toţi sunt nemulţumiţi. Colisny protestă şi catolicii erau furioși. Ei ziceau ca trebuiese măcelăriți toţi hughenoţii, ca să se
sfirşască o dată cu eresia. Cond6 şi Coligay fug la Rochelle și resboiul se incepe sub conducerea reginei de.Navara, «care remăsese văduvă.

In bătălia_de la Jarnac (1569) Condă a fost ucis. Atunci se pu-

ne in fruntea hughenoţilor tinărul rege_al_N lavarei, Enric. Reformaţii
sunt bătuţi din nou la Moncontqur. Dar Carol IXe gelos de reputaţia, militară a fratelui său care comanda armatele catolice. El acordă hughenoţilor
pacea. de. la..St..(zermain (1570) prin care li se acor-

dă: libertate de cult, primirea in fincţiunile statului şi patru cetăţi
de siguranţă.
*). Guise și conservase popularitatea sa militară. El intrunia toate
calitățile unui comandant pe care poporul ştiia a le aprecia, mai ales in momente de fierbere : dignitatea liniştită, sângele rece, zelul sigur care

nu

are

nevoie

de

sgomot mare.

De la inceputul agitaţiei re-

lgioase purtarea lui nu variase; de aceia şi inspiră el mai multă incredere de cât ceilalţi principi, a cărora schimbare şi nehotărire dădeau
pe faţă o ambiţie neliniştită sau lipsa de convingeri. El avea avantajul de a fi urmat in tot dauna linia dreaptă. A fost serbătorit ea
viitorul cap al armatei catolice. I s'a dat numele de nou Moisi şi nou
Jehu. (C. Dareste, Fistoire de France LV, 184).
**) Carol LX avea mai multe calităţi strălucite, maniere graţioase, afabile, gustul ereditar al familiei de Valois pentru esereiţiile corporale, pentru representare, chiar şi pentru litere şi arte, Dar mama
- sa “| crescuse la cea mai rea scoală politică. Temându-se in tot d'auna
să nu i scape de mâni, ea i lasa deplină libertate in gusturi, aplecări, plăceri, şi “| ţinea politiceşie in cea mai strinsă şi mai severă
tutelă.

Ne

inspirând

fiilor săi nici un principiu,

nici o regulă, şi op-

rind şi pe alţii de a li inspira, ea n'a făcut din ei nici barbaţi, nici
regi.

(C. Dareste,

Histoire

de France,

1V,

281).
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Edictul de la St. Germain a produs o schimbare in politica regelui. Guisii sunt disgraţiaţi şi Coligny ajunge atot puternic. Acesta doria să indrepteze spre altă parte dorul de a se bate care intrase
intre Francesi. El medita un resboiu cu Spania.

Caterina incepu a se teme de influința lui Coligny. Cu toate aceste Carol toţ ţinea la e]. Pentru a se impăca şi mai mult certele,
sa

decis căsătoria lui Enrie de | Navara, „capul hughenoţilor,

gareta,. sora

regelui. La

această

cu Mar-

nuntă au venit o mulţime de hughe-

noţi, indrăzneţi și slobozi la gură. Parisienii sunt indignaţi. E o mare
agitaţie pintre neguţitori şi meseriași, catolici fanatici, iar catolicii
de

la curte,

cu Guisii

in frunte,

sunt furioși).

Carol

nu

mai lua în

samă consiliile Caterinei. Se pune la cale uciderea lui Coligny, dar atentatul indreptat contra lui nu isbuteşte şi el devine şi mai scump
„regelui. Atunci Caterina făcu pe fiul ei să inţeleagă că hughenoţii au
să caute a și resbuna pentru acest atentat.5*) Carol.e sdruncinat in
increderea sa şi Guisii profită de ocasie ca să resbune moartea părintelui lor.
In noaptea spre 21 august, serbătoarea Sf. Barth6lemy, Guisii

atacă palătălTăi Colizay, “care este ucis, Haric şi Condg cel tânăr
cari erau la palat, abjură eresia şi se fac catolici. Trei septămâni a

*) Resboaiele pentru religiune desvoltaseră in toate clasele populaţiunei spiritul de neascultare, obiceiuri de violenţe şi chiar şi instincte crude. Fie care cugeta să şi facă dreptate- singur. Carol LX
nu era ascultaf ; fie care se baza numai pe sine; burghezii, meșterii
şi simplii ţerani ajunseseră foarte resboinici: duelurile şi omorurile
se inmulţau. Presimţimente funebre domniau pretutindinea. Câliva
hughenoți fugiră, spăimântaţi, ziceau ei, de bunătatea regelui. Sfătuiau pe Coligny să fugă cu nebunii. « De se va face nunta la Paris,
zicea părintele lui Sully, livrelele au să fie stacoșşii ». Se vorbia numai de ciocniri, de curse şi de măceluri. Se intimplaseră atâtea măceluri in deosebite punete ale Franţiei, că era natural a se teme de
un măcel in Paris și se simţia că acesta are să fie mult mai teribil
de cât toate cele alte. (C. Dareste, Histoire de France, IV, 218).
**) PiuV serie cătră Caterina de Medici : « n nici intr'un chip
şi pentru

nici o causă nu trebuiesc cruţaţi dușmanii

un respect omenesc
țat

lui D-zeu ... Nici

nu vă poate face să cruţaţi pe cei cari nu au cru-

nici pe. D-zeu, nici

pe voi

înşi-vă.

Numai

prin esterminarea

de-

- plină a ereticilor va putea regele să redea nobilului său regat vechia
sa religiune. Am auzit că unele persoane lucrează pentru a scăpa viaţa
câtorva prisionieri. 'Lrebue să faceţi. totul pentru ca să nu să intimple aceasta şi ca sceleraţii să fie daţi supliciului» (F. Laurent, Ltudes su» Phistoire de Vhumanită, LX, 142).
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|

|

|

ţinut măcelui hughenoţilor in Paris ; apoi se omoară prin provinţii.
Sau omorîţ
peste zece mii de hughenoți (1572)*%).
Puterea regală, > rEspse
âfiă atunei, >. e atacată. Regele | inceper
tase a fi cel întăiu gentilom din ţară, pentru că întrebuinţase contra
duşmanilor arme neleale. Incep a se împrăștia o mulţime de scrieri
in contra tiraniei **). Hughenoţii ieau armele, dar in curînd se face
pace. knric, fratele lui Carol 1X. fu ales _rege.al Poloniei, dar Carol
IX. moare
înin 1574.
Pănă la venirea fiului său Enric din Polonia, Cateșina iea frânele guvernului. Ea se razimă la inceput pe Guisi. la 1875, veni En-

S'auemerit,
peste zece mi de hughenoți (1579).

rie III. Protestanţii

ieau armele,

dar

au fost bătuţi

de cătră Enrie

de Guise, care ajunse idolul Parisienilor. Caterina, care se temea de
el, se invoieşte la un armistițiu ; dar Enrie de Navara şi Cond$ fug de
la curte, abjură catolicismul și ieau armele.
Ducele de Alencon se
pune la mijloc şi hughenoţii capătă libertate,
de conştiinţă afară din
Paris, şi opt cetăţi de siguranţă ; iar nobilii care se uniseră cu dinşii

*) In noaptea spre 24 august, la oara unu și jumătate, elopotele de la St.-Germain PAuzxerrois dau semnalul. După uciderea lui
Coligoy, Guise strigă: « Haide, camarazi, să continuăm opera ! E ordinul regelui » Vocsinul de Ja palat, serie 'Lavanne, se aude in zori
de ziuă. Totul se incrucişază, totul se pune in mișcare, totul se es„_cită şi caută să şi verse furia. Sângele şi moartea alerg pe strade,
cu atâta grozăvie că Majestăţile Lor, care erau autorii, nu mai pot
de groază in Luvru; toţi hughenoţii sunt uciși, fără să incerce a se.
apăra » Asasinii

se aruncau

asupra

cadavrelor,

le ciuntiau, le desfi-

gurau şi le aruncau in rîu. Soldaţii pradau casele in care erau adăpost ţi hughenoţii şi puneau mâna pe tot ce putea fi luat. Oameni
din popor omoriau pe toţi cari li ieșiau in cale, hughenoți ori catoJici. In curînd Seina a fost coperită de cadavre. (C. Dareste, Histoire

de France, IV, 283).
i
|
**) Ducilor de Guise şi de Montpensier li s'a dat numele de

căpitani calăi. Carol IX e representat, în mai multe serieri contimporane, ea om care nu mai poate găsi somnul pentru că vecinic se
representau in faţa lui grozăviile din noaptea teribilă. Toată lumea
a înţeles că St. Barth6lemy era o pată de sânge care nu se mai putea șterge. Morala ultragiată și relua drepturile ei ; puţin câte puţin
se ridică din fundul conştiinţii publice o reprobare unanimă în contra
curţii. Regele fu considerat ca un tiran, şi Caterina, Italiana, Flo-xentina, cum i ziceau, fu detestată.. Şi doi ani după aceia, ambasadorul venețian seria că St. Barth6lemy era ascuns in o tăcere adincă,
ca o crimă care apăsa pe memoria Franţiei. (C. Dareste, Histoire:de

„ France, IV, 290),

|

|
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primesc

guvernamente

in provinţii. Aceasta inseamna că Enric se lea-

pădă de St. Barth6lemy.

-

Atunei Catolicii nu mai au incredere in rege. El nu mai e apărătorul natural al catolicismului, care jurase la incoronare că va es- |
termina

pe eretici.

Catolicii se hotărăsc ase

apara singuri şi, o dată

cu aceasta, a apara şi unitatea naţională ameninţată. Se formează un
plan general de asociaţie şi toţi catolicii sunt somaţi al adopta. Se
formează Sfânta Ligă. Membrii ei sunt datori să se supună orbește
"capului, care nu era designat; dar toată lumea ştiia că e ducele de
Eric de Guise."
La inceput Liga era o asociaţie îndreptată în contra
reformaţilor ; mai pe urmă are să ajungă a fi espresia revendicărei
drepturilor. nobilimei in contra tiraniei și, la sfărşit, capul ei aresă
Ă
pretindă corona.: .,.
Enrie III simte primejdia şi vrea să se pună in fruntea Ligăi.
El dă o ordonanţă prin care se condamnă eresia
; dar Liga nu avea,
incredere in cuvântul lui. Protâstanţii fac şi ei o contra-ligă şi fac
apel la coreligionarii lor din străinătate. Resboiul se incepe din nou
dar religia e numai un pretecst.
După moartea fratelui regelui, Enric do Navara ajungea moşteDar el era
nitor al tronului, pentru că Enrie III nu avea urmaşi.

protestant și nu voia să abjără” Patimile religioasese deşteptară din
nou, când se văzu că se putea ca un hughenot să ajungă rege. Liga

şi prin faptul că dădeveni şi mai puternică ; nemulţemirile creșteau

rile erau sdrobitoare şi pentru că veniturile statului se cheltuiau numai pentru a intreţinea lucsul de la curte, care era o insultă faţă
cu miseria generală. Pe lângă aceasta, Eurie mai era şi despot. 'Poată
|
lumea din Paris se declară in contra lui.
Liga se organisază ; Parisul e impărţit in cinci despărţiri şi are
in frunte pe Cei şase-sprezece, după cartierele capitalei. Ea are arme
şi soldaţi de ajuns. Parisul iatră in relaţiuni cu cele alte cetăţi și se
decide a cere ajutor de la papă şi de la regele Spaniei. Spania dădu
și debani şi Filip incheie un tractat cu Liga. El i promite ajutor
se in-.
Când
Burbon.
de
clară că va recunoasce de rege pe cardinalul
cep

luptele,

Enrie JIL

se intoarce

sunt in Franţia trei guverne,

spre hughenoți.

Ast-fel,

in 1585

afară de al regel ji : la nord, Liga; la

,
vest şi sud, Unirea protestantă; și Ia” Paris, Cei Şesesprezece

c din nou şi incepe a negoţia cu catolicii.
deşte
oi
'se resgân
—Răg

Guisii i impun
EI se împacă cu Guisii şi condamnă pe protestanți.
ţilor. Parisul
reseula
condițiuni grele şi r egalitatea capitulează inaintea
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era sureseitat şi regele sta ca un prisonier in palatul său ; el nu mai
avea de feliu armată. Guise i face cunoscut că va veni la Paris ca
să arăte regelui plângerile poporului. El veni macar că regele 7] oprise a veni. Cât pe ce era să'l asasineze in palatul Luvru. Dar Parisul construieşte baricade (ziua baricadelor) şi regele nu indrăzneşte
a se atinge de el. *) Enric III părăsește Parisul. De atunci fanaticii

sunt stăpâni pe.„Paris. Se alege o Comună. Atentatele, violențele de

tot felul, remân nepedepsite. Cu toate aceste, mulţi sunt partisani
ai regelui, mai ales membrii Parlamentului. - Regele primește toate
condiţiunile puse de ligă intre care era şi convocarea Adunărilor Generale (1588), la Blois. Aice fu ucis ducele de (iuise prin ordinul regelui.. Caterina de Medici muri câte-va zile după aceia.
.
După uciderea ducelui de Guise, Cei
esesprezece numesc lo-

cotenent-general pe ducele de Mayenne, fratele Tui. Ei ştiau că numai

din revoluţie -puteau aştepta ceva, căci erau oameni putrezi de datori şi cu o reputaţie ingrozitoare. Mai cu samă clericii erau esaltați.
Se fac procesiuni pe strade ca să inferbinte şi mai mult populaţia ; *%)
*) Guise seamănă cu zeul din fabulă care deslănţueşte tempestele şi le alină după voinţa sa. Se simţia stăpân pe popor, şi se crezu
stăpân şi pe curte. Nu a voit să meargă mai departe ; nu doarcă i ar fi
lipsit curagiul ; dar pentru că socotia că succesul i este asigurat. Nu se
mai indoi că regele şi regina mamă nu se vor supune voinţilor sale. Pu-.
tea fi primejdios acest calcul ; dar cel puţin primejdiile nu se puteau
vede atunci. Din contra, el era sigur de atot puternicia-sa şi putea
face ce voia. (0. Dareste, Histoire de France, IV, 402).
**) A fost in Paris o procesiune de mai bine de o sută de mii
de credincioși cari purtau făclii şi strigau: « Doamne. stinge rasa
Valois». Preuţii au pus pe altar imagine de a lui Enrie III, făcute
de ceară. și in timpul leturghiei le au străpuns de mai multe ori în
inimă. Ua călugăr indeplini în sfirșit dorinţele catolicilor, asasinînd
pe Enric III. Clement consultă pe egumenul său <om cu știință şi
versat in sânta scriptură >. Eată respunsul acestui uns al Domnului:
< EL li zise că va căştiga o laudă nemuritoare intre catoliei și că va
fi sigur de viață vecinică, vărsând cu mânile sale săngele unul tiran
așa, de furios persecutător al Bisericei lui D-zeu » Ul&ment avu o vedenie, intoemai ea eroii din Vechiul Testament: « D-zeu, ascultând
rugăciunea servitorului său, i trimise pe ingerul său in vedenie care.
in o lumină mare, s'a presentat in faţa aczstui călugăr, şi, arătânduii
o sabie

goală,

zise aceste

cuvinte:

«Frate Iacob, eu sint trimesul lui

D-zeu cel atot puternic, care vin să te ineredinţez că prin tine trebue ucis tiranul Franţiei. Cugetă dar la tine şi te pregăteşte, fiind
că cununa de martir i este pregătită». (F, Laurent, Etudes sur Phistoire de Phumanite, X, 445).
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iar Sorbona dă un decret prin care Enrie III este depuse. Parlamentul spăimântatse supune. Liga ajunse stăpână şi în ţară şi armatele
regale sunt pretutindenia bătute. Atunci regele se uni cu Enrie. de
Navara.

Armatele

lor intrunite

se urcau

la cifra

de

40,000

de sol-

daţi. Cei doi regi au ajunsla Saint-Cloud. Conducătorii Ligăi se simt
pierduţi. Ca să scape, ci comit o crimă: Dominicanul Iacob Cl&ment
omoară pe Enric III (1 August, 1589). Acest asasinat a găsit o mul-

țime de apologi
Ş 5.

Elisabeta

şi

Maria

Stuart.

După moartea Mariei Tudor, Parlamentul proclamă pe Elisabeta,
fiica lui Enrie VIII şi a Anei de Boleyn.%)
|
«Era in vrâsta de douăzeci şi cinci de ani. Nu era frumoasă,
cu toate laudele ce i adresau contimpuranii. Avea o faţă lungă, osoasă, cu părul roz, ochii mici ; peliţa i era albă şi căutătura foarte
inteligentă, era lacomă şi vanitoasă; i plăceau mult juvaerurile şi găteala, ca și mamei sale, dar nu avea grațiile ei ; de şi avea pretenţia a
fi dănţuitoare perfectă. Voacea i era aspră şi injura ca un soldat.

*). Elisabeta era de douăzeci şi cinci de ani la suirea sa pe
tron şi frumuseţa ei amintia pe a mamei sale. Inaltă şi cu o infăţişare imposantă,

ea făcea

impresie

prin

maiestatea

inteligentă

a feţei

sale, luminată de doi ochi superbi şi plini de foc. Crescută la curtea
literară alui Enric VIII, amazonă curagioasă şi foarte ghibace in darea la semn, ea unia pe lângă talentele unei musicante desevărșită
ştiinţa unui erudit; adaugaţi că dănţaia de minune. La vrâsta de
șesesprezece ani ea cetise pe Cicerone intreg şi o mare parte din Titu
Liviu. Dimineaţa, medita un capitol din Noul Testament în teestul
grec, şi peste zi cetia sau o pledoarie alui Isocrat, sau o tragedie de
alui Sofocle. Vorbia limba francesă și italiană ca pe limba sa ma_ternă. Ca şi părintele său, părea francă şi cordială. Lacomă de popularitate, ea moștenise curajul lui neinvios. şi increderea lui nemărginită in sine insuși. Avea glasul 'Tudorilor, selbatic şi aspru; era
măreaţăşi iute, şi grozavă la mânie. Dar, caşi mama sa, era pasio:
nată pentru mese și plăceri ; iubia pe oamenii de spirit; se îmbrăca
cu măreție şi pănă la bătrâneţă a pastrat pretenţiile cochetăriilor de
copilă. Escesivă în toate fără nici un sentiment de pudoare, de sfială şi de delicateţă; dar in fond, era o natură de fier, nesimţitoare
la pornirile patimilor. Nici odată pretenţiile şi capriţiile nu le au amestecat cu afacerile statului. Din contra, lăsând ori ce deșertăciune
de o parte, indată ce părăsia apartamentele sale de recepţiune, ea
devenia, in mijlocul miniştrilor săi, cel mai limpede văzător și cel
mai ferm dintre barbaţii politici din timpul său. (Green, Histoire du
peuple anglais, I, 418).
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Vorbia latineşte şi franţuzeşte ; cetia greceşte şi cunoştea și limba spaniolă şi italiană. Era plină de spiritul Renaşterei ; nu i plăcea
teologia şi dacă s'a pronunţat pentru Reformă, aceasta a făcut-o din
punctul de vedere politie. Foarte inteligentă, ea avea un instinct sigur şi, fără a fi sângeroasă, ea era foarte aspră când era vorba de
interesele statului.
Englejii simţiau mare ură contra catolicismului din pricina reacţiei nebune din vremea Mariei Tudor; dar Elisabeta era pentru toleranţa religioasă. In Consiliul ei erau şi catolici şi protestanți, şi violenți și moderați, și oameni vechi şi noi. Ministrul său principal afost
William Cecil, mai pe urmă Lord Burghley, perfect administrator şi
mare patriot. EL voia să pună pe Anglia in fruntea ţerilor protestante.
Pentru aceasta trebuiau numai de cât trei lucruri : pace cu Franţia, regularea cestiunei religioase, bani. Se cedă Francesilor intr'un chip definitiv cetatea Calais, se regulează cursul monetelor şi se restabilește
Actul de Supremaţie şi Actul de Conformitate.
Elisabeta se afla in bune relaţiuni cu Filip II la inceput, căci
tot Franţia era considerată ca duşmanul ereditar. De aceia privirea
ei se indreaptă asupra Scoției unde regența era incredințată Mariei
de Lorena, sora ducilor de Guise, şi văduva lui Iacob V. Maria guverna cu blândeţă şi moderaţiune, adică tot ce putea fi mai nepotri.
vit in Scoţia de pe acele vremuri. Reforma incepea a se introduce.
Joln Knoz*), a contribuit mult la -lăţirea Reformei. Ea nu ar fi isbutit poate, dacă nobilii din lăcomie şi din ambiţie nu s'ar fi declarat pentru ea,
a
Dia
Primatul Scoției a fost ucis, dar această ucidere a fost pedepsită:
şi Knox, făcut prisonier fu trimisin Franţia. Ei a scapat şi a fugit
la Calvin. Reformaţii au ajuns şi mai indrăzneţi când protestanta

*) A zice că John Knox era fără frică şi necoruptibil, că a aparat cu un zel neobosit ceia ce, inaintea ochilor săi, era adevărul
“gi că s'a consacrat cu o energie care n'a slăbit nici o dată la ceia ce
socotia.el

ca cel

mai

nobil

obiect;

e, de sigur,

a dao justiţie strictă

numeroaselor și inaltelor calităţi cu care era el inzestrat. Dar, pe de
altă parte, el era aspru, făsă milă, une ori brutal ; nemulţemit a remânea, nesimţitor inaintea sufeinţei omenești, i se intimpla de ao lua
in ris, şi dea o urmări cu sarcasme grosiere; in fine, el iubi intru
atâta dominaţiunea că, impacient inaintea celei mai mici oposiţiuni,
el sdrobia pe toţi cari i se puneau in drum sau cari contribuia, cel
puţin a blânzi planurile ce le forma el pentru viitor, (Buckle, Histoive de la civilisation en Angleterre, LV, 257).
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Elisabeta s'a suit pe tronul Angliei. Nobilii reformaţi se unese având in fruntea lor pe lordul James Stuart, vestit mai pe urmă sub
numele de Murray, fiu natural a lui Iacob V şi unul din ceimai ipocriţi oameni de pe timpul său. Knox reveni in Scoţia, reformaţii ieau
armele și, după moartea regentei, Scoţia remase pe mâna lui Knoz,
care introduse Biserica presbiteriană.
Maria Stuart, văduva lui Francisc II, veni in Scoţia după moartea barbatului său şi se sui pe tron *%). Era mare tristeţă la sosirea
ei, nici soarele nu s'a văzut cinci zile. Knox zicea că aceasta e un semn

de nenorocirile ce au să urmeze. Maria, deprinsă cu lucsul şi rafinata etichetă de la curtea din Paris, e singură intre nişte selbatici, in-

tartaţi şi prin

patimile religioase. Era inteligentă in politică şi cea

mai frumoasă femeie din timpul
curaj. Isbuti a şi atrage pe toată
stătea de o parte: Profetul din
pru şi grosier. Ea guvernează cu

seu şi se deosebia prin eloquenţă și
lumea prin grațiile ei. Numai Knox
Vechiul Testament trebuia să fie asajutorul lui Muray şi era in bune

relaţiuni cu Elisabeta. Dar această armonie nu putea tinea mult. Ma-

ria era nepoata Guisilor şi instrumențul catolicilor ; pe când Elisabeta,
pe fie care zi, devenia protectoarea Reformei in toată Europa.
Regina Angliei nu s'a amestecat pe faţă in rescoala 'Țerilor de

Jos ; dar lasa să se formeze bande care plecau în ajutorul resculaţilor.
Neinţelegerea dintre cele două regine mai creştea incă -prin următoarea imprejurare. Elisabeta nu voia să se mărite. Era prea mân-

dră pentru ca să se mulţemiască cu un

bărbat, care

să fie numai

barbatul ei şi fără nici o autoritate in stat, şi prea geloasă de auto-

*) Cu toate că era foarte tănără (abia de nouăsprezece ani), vă-

duva lui Francisc II era inzestrată cuo inteligenţă insemnată și cua

capacităţi mai ca şi ale Elisabetei, care nu putea nici intrun chip
rivalisa cu ea în strălucire, viociune şi graţie. Foarte rafinată in gusturile sale și pasionată pentru plăceri, ca o adevărată fiică a Renaşin
terei francese, ea stătea de multe ori mai multe zile de a rîndul
Constimusică.
face
a
pentru
sau
danţ
pat şi se scula numai pentru
tuţia.sa de fier i permitea să sufere cele mai mare obosele. -I plăceau primejdiile, aventurele şi sgomotul armelor. În consiliu ea arata,
tot aşa de pătrunca şi Elisabeta, mult sânge rece şi fineţă politi; că
zetoare ea şi ea, avea mai multă inalţare. Prietinii erau sub farmecucul frumuseţei sale, a manierelor sale seducătoare, a generosității, fi; in
dentă
indepen
și
mândră
sale,
naturei
şi
c
bărbătes
său
rajului
mone sub farmecul acelei aureole de poesie care o ilumină in toate
foe
mare
mai
eu
şi
te
străluceş
care
şi
sale
i
esistenţe
a
mentele solemne
433).
L,
anglais
peuple
du
după atâtea viacuri trecute. :(Green, Histoire
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ritatea

sa, prea

despotică,

pentru

ca să impartă

cu

cineva

puterea.

Dar dacă nu se mărita, dinastia Tudorilor se stingea cu ea şi atunci
tronul Angliei trecea la Maria Stuart, care se trăgea din o fiică alui

- Enrie VII. Maria nu se putea mărita fără consimţimântul Elisabetei,
de oare ce avea să-i fie moștenitoare şi regina Angliei i făcea tot soiul de greutăţi. Fiind inse că poporul scoţian o silia să se mărite, ea
luă in căsătorie pe Darnley, aliat cu Stuarţii, strănepot alui Enric VII

şi stâlpul catolicilor din nordul Scoției

(1565)

Atunci Lorzii calvi-

nişti se revoltă, dar Maria era gata. Rescoala, slab susţinută de cătră
Elisabeta, a fost inăduşită uşor. Dar Darnley voia să guverneze. El
se uni cu duşmanii soţiei sale și ucise pe Rizzio, secretarul ei favorit
şi cel mai urit om din Europa. Peste un an se naște Iacob al VI și
regina se impacă cu toţi dușmanii săi. Acestia i propun să o geape
de Darnley, care este ucis. .Nu se poate şti cu siguranţă dacă ea a
fost partaşă la această crimă, dar positiv este că ea iubia pe uciga-

şul Bothwel, foarte urît, dar foarte energic şi cu totul departe de a-

pucăturile lui Darnley: Ea nu urmări pe asasini, ceia ce provocă mare
ură in toată Europa. Scandalul ajunse la culme, când ea se mărită
cu Bothwel. Calviniştii se revoltă, armatele regale sunt bătute, Maria
e făcută prisonieră şi nevoită să abdice. Murray incepu a guverna
cu numele lui Jacob VI. In 1568, ea scăpă din l.ochleven, unde era
inchisă şi fugi in: Anglia.
Elisabeta numi o comisiune care să cerceteze neinţelegerile din.

tre Maria şi supuşii ei. Nu se putu dovedi nimic. Maria era tractată
ca o regină
tură pentru
Ei formară
Elisabeta şi

și avea agenţii săi diplomatici ; dar era o mare incurcăElisabeta. Catolicii din Anglia i arătară ce trebuia să facă.
mai multe comploturi cu scopul de a detrona şi ucide pe
a pune pe Maria pe tronul Angliei. Aceste comploturi.

au fost descoperite şi căpeteniile lor, lorzii Northumberland şi Nor-

tolk, au fost tăiaţi pe eşafod. In acest timp, invingătorii din Seoţia
se mânâncă intre ei şi mai toţi dispar. Parlamentul engles la fie-care
sesiune ruga pe Elisabeta să se mărite, ori să'şi designeze un succesor; pentru că viitorul Angliei şi mai ales al Reformei nu putea remânea in nesiguranţă. Pe fie-care zi se făceau atentate la viaţa reginei. Ea refusa să se mărite. Era trecută de cincizeci de ani şi tot
se credea frumoasă și gândia că mai.e incă vreme de căsătorie.
Franţia fiind slăbită prin luptele religioase, Anglia remânea faţă
cu Spania. Elisabeta observase pănă atunci o politică religioasă
neutră. Ea căuta să impună ambelor părţi şi de multe ori 'şi bătea
joe
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de episcopii săi anglicani. Dar papa “i declară un resboiu religios şi
ea respunse declarând incapabili de a ocupa ori ce funcţie publică
pe cei cari nu primiau supremaţia spirituală a reginei. Când papa

deslegă pe supuşi de credinţa jurată, catolicii incep a fi privighiaţi
de aproape. Dar ea nu inţelegea a favorisa pe Puritani *).
Pe timpul Mariei Tudor, mulţi Englezi fugiseră la Geneva. Când
se intore sub Elisabeta, atunci se incepe adevarata Reformă in Anglia.
Ea intră in păturile populare şi Biblia ajunge cartea unică. Intre acești puritani se formează in curînd, două curente. Unia erau de părere să nu mai fie episcopi,ci o biserică democratică, un fel de federaţie republicană ca in Geneva lui Calvin ; cei alţi erau contra
ori cărei biserici, lăsând pe om faţă numai cu I)-zeu. Cei intăi au să
fie numiţi presbiterieni; cei alţi independenţi. Elisabeta a simţit indată
că puritanii vor fi duşmanii monarehiei. O inaltă comisiune fu insărcinată a'i ţineu din scurt. Cu toate aceste se face o propagandă teribilă şi de şi puritanii şi independenţii sunt loviți cu asprime, totuşi.
nouăle doctrine face mari progrese in popor.
Elisabeta guverna mai mult cu Consiliul privat, în care erau representate toate opiniunile, pe. când Parlamentul, alcătuit mai mult
din puritani, representa numai o mică fracțiune. Enric asociase pe
Parlament la toate măsurile tiranice luate de cătră el**); din aceasta
*) Distraectţiile şi plăcerile rafinate care alcătuiau, pe timpul Elisabetci, fondul şi farmecul esistenţei, erau considerate de către puvitan ca nedemne de vocaţia sa şi de scopul vieţii sale. Scopul ce .
urmăria el era, inainte de toate, a se face stăpân pe sine insuşi, pe
cugetările sale, pe vorbele şi faptele sale.El se arata grav şi cumpănit pănă in cele mai neinsemnate detalie ale vieţei. Se supraveghia cu atenţie și se feria de limbuţie şi de frivolitate, « nevorbind
nici odată. fără a nu fi cântărit valoarea cuvintelor sale ». Metodie
şi cu rinduială in toate lucrările sale, sobru şi aspru pentru sine, el
se scula de dimineaţă, « nu sta nici odată neocupat şi nu putea suferi lenea la altul ». Lipsa de coloare şi de varietate in imbrăcăminte
era negreşit semnul unei monotonii in viaţă; dar, in schimb, câte
avantagii solide! Ce e mai important este poate că a făcut să se
nască o concepţie nouă a egalităţii sociale. Uniţi prin o aceiași chiemare eternă, fraţi intru Christos, puritanii nu puteau admite sdrobitoarle distincţiuni sociale, așa de puternice pe vremea -Elisabetei.
Cel mai de pe urmă dintre ţerani se simţi inălțat şi mobilat prin tit-

lul său de copil a lui D-zeu şi cel mai mândru senior recunoștea in

cel mai sărac «sfint» pe egalul său spiritual. (Green, Histoire du
peuple anglais,.
1, 5).
a
o
__**) iPirania lui Eric al VIII a făcut pe Parlament instrumentul
său favorit, a. asociat la toate actele sale arbitrare. Parlamentul nu
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a urmat că Parlamentul a remas cu drepturi foarte mari.

El se a-

mestecă şi la căsătoria 'reginei, la designarea urmașului. Regina sesupără ; dar şi Parlamentul, cu multă modestie, se ţine tare. Gustul
de viaţă publică sa mai lăţit. Incep a se alege oameni cu posiţie
independentă, se aleg mulţi nobili şi aceştia apără cu energie drep-turile poporului. Spiritul de independenţă şi de drepturi sporeşte
necontenit. Parlamentul se amestecă in afacerile de religiune şi e pu-.
ternie in afacerile finanţiare ; el capătă dreptul de a vota drepturile
vamale, Finanţele mergeau bine, pentru că regina avea parte in prăzile piraţilor. Dar mai spre sfirşitul regnului, cheltuielele au ajuns mai
mari și regina e mai darnică cu favoriţii.
In 1580, era greu de protestanta Elisabeta: Liga catolică era.
puternică ps continent, Jacob VI ajungea major şi in porturile Spaniei se pregătia Invincibila Armada. Emisari papali cutrierau Anglia,
pe când o armată catolică debarea in Irlanda cu un legat al papei.
Această armată a fost infrântă şi Irlanda cumplit pedepsită. Propaganda catolică fu urmărită cu cruzime in Anglia. Atunei catolicii aleargă la comploturi. Maria Stuart nu se mai putea aștepta la nici
o milă de la Elisabeta, la nici o simpatie din partea fiului său. Era
sdrobită şi gata a subserie ori ce, numai să-i dea voie a se retrage
la o mănăstire. Un complot nebunese dădu Elisabetei ocasia de a o pierde. Ea fu esecutată in 1587. Numai Filip II putea resbuna această ucidere. Dar cu distrugerea flotei sale s'a distrus şi catolicismul

engles.
In cei zece ani cari urmează după Armada sa stins generaţiunea, cu care guvernase Elisabeta. După lord Burghley urmează fiul.
va uita că el a fost chiemat a schimba forma de religiuna; că Elisabeta i datoria lui titlul său de regină şi de cap al Bisericei şi pănă
şi recunoașterea legitimităţii sale. De aceia Lorzii şi Comunele nu se
tem a se amesteca in cestiunea de căsătorie şi in regularea succesiunei la tron. Regina se mânie şi vra să-i dea de o parte. Încetişor,
cu

multă

umilinţă, Parlamentul resistă. Un membru

e aruncat

la in-

chisoare și preşedintele primeşte ordin să nu lase ca lucrurile să
meargă mai departe. Atunci Comunele cer respectuos « a delibera a-supra libertăţilor lor ». Regina transformă ordinul săuin o cerere,
pe care parlamentul o iea in considerare numai de cât. Dar de şi a
primit, cum am zice, în genunchi, vestea victoriei sale, totusi e o
victorie. De acum inainte, a da regele un ordin președintelui, âceasta:e o enormitate constituţională, o crimă de stat şi numai la ideia

unei astfel de crime toţi Englejii se vor cutremura. (Lavisse et Ram|
baud, Histoire Gentrale, V, 241).

141

său Robert Cecil şi după Leicester, favoritul “ei Walter Raleigh și comitele de Essex. Elisabeta inbătrânise şi tot făcea pe tinăra. Essex
insărcinat a domoli Irlanda a pierdut armata prin incapacitatea sa;
mai mult incă, el a intrat in un complot contra suveranei și aman|
.
tei sale, Dat in judecată, el fu esecutat.
din
Populaţia
triste.
Cele de pe urmă zile ale Elisabetei au fost
Londra nu o mai aclama şi puritanii aşteptau cu nerăbdare moartea
ei. Ea “şi pierdu curagiul ; dormia cu o sabie lingă ea şi semn şi mai
grav : nu se mai gândia'la găteală. Inteligența sa, atât de puternică

odinioară, a slăbit eu totul. Ea muri în 3 Aprilie 1603.
Națiunea nu ştiia nimie despre
regina

e

incunjurată de oameni mari,

defectele Elisabetei. Ea ştiia că
că

e foarte economă

şi că nui

plăcea resboiul, din dragoste pentru popor. Astfel se forma in jurul ci o legendă, în care era mult adevăr.
Pe timpul ei,o parte din aurul Americei e adus in Anglia, dar
scăzând valoarea metalelor, națiunea sărăceşte. Englejii se pun pe
muncă. Era foarte mult de făcut, pentru că, cu triumful Reformei,
se dsființaseră mai toate instituţiile de cultură, bună stare şi caritate, lasate pănă atunci pe sama mănăstirilor. Emigraţia din Țerile
de Jos a adus in Anglia o mulţime de meşteri, artişti şi negustori.
„De atunci se incepe mărirea Londrei.
Orisonul s'a mai lărgit. Ideile circulă cu activitate, mulţemită
imprimeriei. Presa e liberă pentru ori cine nu scrie politică şi religiunc.. Romanele de cavalerie de odinioară nu mai au nici o trecere.
BiTeatrul intră în moravuri şi actorul, persecutat până atunci de
serică şi de cătră Universităţi ea « corumpător al tinerimei » ajunge
"o necesitate, Fiind că e public, apare și Drama. In 1587, după mulţi
alţii,

incep

a se

representa

operile unui

tînăr necunoscut, mare poet,

care se ridică mai pre sus de toate sistemele. În el se oglindește Anglia din acele vremi şi omul din toate timpurile. Acest scriitor e
Shakespeare.*).

*) Nici puritan, nici catolic, filosofia sa nu merge pănă la revoltă şi pănă la mânie; dar ea /] ridică pănă la acele înălţimi unde
geniul “şi ride de sisteme şi plânge pe oameni. În el, ca in o vastă
a făsyntcsă, se contopese cele două rase al căror antagonism fericit
numai
tot
şi
insăşi
ea
de
ţă
cut pe Anglia. Prin el ea căpătă conştiin
o
prin el ea se căută şi se regăseşte, când o eclipsă trecătoare sau
influenţă din afară pune in primejdie tendinţile ei naţionale. Shakesceva:
_peare e Englesul prin escelinţă. Pentru noi, el mai e incă altă
ceea
impacar
modern,
i
spiritulu
a
şi
l
medieva
i
spiritulu
ea
e intâlnir
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VII.
$. 1. Enric

ENRIC IV.
IV (1589—1610)..

Prin asasinarea lui Enrie III se stingea familia de Valois şi tro-

nul trebuia să treacă la familia de Burbon,

care era cea mai apro-

piată. Dar Enrie de Navara, capul acestei familii, era hughenoti şi nici
nu era de gândit ca un eretic să ajungă rege al Franţiei. EL fusese
designat ca urmaş de cătră Enrie III şi toată Franţia era incredinţată că el era vrednie de coroană,
dar i-a trebuit foarte multe negoţieri şi lupte pănă să ajungă a fi recunoscut de cătră toţi.
Cum sa auzit de uciderea lui: Enric III, in Paris se proclamă
cardinalul de Burbon, pe când hughenoţii şi cei cari remăseseră eredincioşi lui Enric al III aclamă pe Enric de Navara. El căuta să impace pe toată lumea, de aceia mulţi "| părăsese : hughenoţii sint nemulţemiţi că prea face mari concesii catolicilor, iar catolicii sînt; furioşi că nu abjură eresia. Atunci nu mai poate fi vorbă de cuprinderea Parisului. El se retrase spre nord şi patru ani are să se mai
lupte și să negocieze pănă ce va cuprinde Parisul, care era apărat
de cătră armatele Ligăi comandate de cătră ducele de Mayenne, fratele lui Enric de Guise.
Liga era puternică; cetăţile mari ajunsese un feliu de republică:
guvernatorii se declarau independenţi; străinii plănuiau a smulge câte
o bucată din teritoriul Franţiei şi Filip II sprijinia pe catolici dia
toate puterile sale. Era greu de Euric IV*). Dar acesta vede pe duş-

lor două şeoale, realistă şi idealistă, care impart şi une-ori sfăşie literatura. Teatrul lui, e viaţa in multiplicitatea ei şi in varietatea ei

infinită ; mai

pre

sus

de cât ea, poesia

care

o domină

și o luminează.

Negreşit Shakespeare intrece cu capul pe toţi oamenii din timpul său;
cu toate aceste, el remâne un om din viacul XVI şi prin el, mai Vine
de cât prin ori care altul,. putem judeca cât de mare a fost epoca
in care a trăit el (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 259).
*) Enrie IV, crescut in meseria de soldat, era plin de curugiu,
iatreprinzător, deprins a lupta contra nenorocirilor, cu un spirit fecund in resurse tot d'auna gata. Era eloguent, iute la vorbă, viu Ja
respuns, vorbia cu un ton familiar și ştia să unească multă fineţă cu
mult bun simţ. Plăcea soldaţilor prin asprimea vieţei sale, prin veselia și glumele sâle. Avea talentul de a-i atrage < umplânduii, zice
Tavannes, de buna opinie despre el şi despre ei inșii, esaltând, fă-

cându'i să creadă că unul dintre ei făcea cât zece». După retragerea

- lui Mayenne

el a seris lui Crillon vestitul bilet:

« Spânzură-te, bravul

meu Orillon, ne am luptat la Arques, şi tu nu ai fost de faţă >. Nu
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manii sei divisaţi, pentru că se formasară în Ligă două partide: ultramontanii, esaltaţi, se aruncaseră in braţele Spaniei şi ale papei, pe
când modaraţii erau mai inainte de toate patrioţi, nu primiau pe Spanioli şi aparau drepturile naţiei.
„„
Protestanţii serviau cu mare zelpe Enric şi printre ei erau o
mulțime de barbaţi capabil, intre cari Rosny. Partida barbaților .politici făcea progrese. pe fie care zi ; mulţi membri de ai parlamentului erau pe lingă Enric şi mulţi din eler se dădeau in partea lui. Regina Angliei şi principii protestanți din Germania “1 ajutau ; Veneţia 7] recunoscu indată şi papa credea că numai el poatefi rege. Dar
cel mai bun aliat al său era el insuși: brav pe câmpul de luptă,
mintos

in consilii,

bun

seriitor,

bun

soţ de arme, foarte

ghibaciu

şi

in acelaş timp, pogoritor din Ludovie IX cel Sfint!
In mart 1590 se dă bătălia de la Zory. « Cruţaţi pe Francesi,
dar sdrobiţi pe străini » striga Enric in mijlocul luptei. Poate că ar
fi putut lua Parisul ia urma acestei lupte, dar nu voia să'l cuprindă cu sila; mai așteptă câtva timp şi apoi l incunjură.
Parisul se
in fie care
;
surescitată
era
apără cinci luni eu multă energie. Populaţia
moment erau numai procesiuni şi predice. Foametea se declară in cetate şi era aproape să o cuprindă, când află că Alesandru Farnese
venia eu o puternică armată spaniolă. Enric plecă in contra lui, dar
Farnese nu dădu nici o luptă, şi se mulţemi numai aintroduce provisiuni in Paris. €) În anul următor, papa escomunică pe Enric şi

avea dignitatea şi graţia ordinară familiei de Valois, dar era dinalt
tipar şi format la o scoală mai serioasă şi mai bărbătească. De aceia
i a şi fost eu totul superior ea om şi ca rege. Natura caracterului şi
a calităţilor sale a făcut să se zică cu dreptate despre el că a fost
cel mai Frances dintre toţi regii Franţiei. (C. Dareste, Histoire de Frano
|
ce, LV, 269).
a pumiserii
ultimele
la
redus
Parisul,
*) In timp de cinei luni,
lui.
catolicismu
a
cuprins
de
putinţă
peste
intăritura
ereadă
se
să
tut
Legatul papei şi ambasadorul spaniol făcuse a reînoi in fie care car-

tier jurămintul de Unire. Sorbona declara culpabil de pacat de moarte

pe ori cine va tracta cu Burbon, chiar catolic. Preuţi şi călugări in
anvoanele de prin parochii comentau pamilete anti-regaliste. In 13
maiu Sa văzut defilând pe strade, pentru a esalta mulţimea, o procesiune de o mie trei sute de preuţi şi călugări, cu pușca pe umăr.
In curând provisiunile au fost isprăvite ; a fost lipsă, apoi toamete,
De

mai

multe

ori Enrie,

cuprins

de milă, permise

să intre provisiuni

şi să iasă persoane neofensive. Nu voia. să domnească asupra unui
„cimitir, dar insfirşit trebuia să invingă. (Lavisse et Rambaud, Histoire
Gentrale, V, 269).
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pe toţi cari ţineau cu el. Liga aduce in Paris o armată spaniolă şi
incepe a se vorbi de candidatura la tron a fiicei lui Filip Î!, francesă de pe mamă. Liga recunoaște pe regele Spaniei ea protector al
Franţiei şi Mayenne este neputincios faţă cu atâtea trădări şi violenţe.
In 1592, toată lumea e sătulă de lupte şi toţi aşteaptă un cuvînt de
la Enric. În anul următor! se convoacă in Paris Adunările Generale,
care intră in negocieri cu regele. Când Filip II propune formal ca
fiica sa, logodită cu un archiduce austriac, să fie recunoscută ca regină

a Franţiei, cea

mai mare

parte

din

deputaţi protestează

cu ine

dignare. Parlamentarii protestă in_virtutea legei salice.
In acest timp, Enric IV convoca pe episcopii catolici ca să fie
luminat asupra dogmelor. in curând el se declară convins, și luă ziua
bună de la coreligionarii săi şi abjură calvinismul. De sigur că necesitățile politice lau făcut să abjure, şi mai ales marea lui milă pentru starea nenorocită in care se afla Franţia. Adunările generale sau

imprăştiat
și in 22 _mart—1594, el intră in Păreri aie

PERI

laţiunei. După câtva timp de luptă, Filip Il incepe negoţieri de pace.
Se simţia aproape de moarte şi voia să asigure domnia liniştită afiiei
sale Isabela in Țerile de Jos. In 1598 s'a incheiat pacea de la Vervins.
Dar era de absolută necesitate să se termine pentru tot deauna
cu cestiunile religioase. Catolicii veniau in jurul regelui, dar hughe-

ncţii se indepărtau. Cum să trăiască la un loc? Nime nu'și putea inchipui două religiuni in ţară. Enriceăuta săi impace. Dar hughenoţii
se credeau ameninţaţi prin concesiunile făcute catolicilor şi au devenit furioși când lau văzut că abjură. Ri incep a se organisa. Aveau
in mânile lor mai bine de două sute de cetăţi şi locuri intărite Şi o
Adunare care'i representa şi care tracta cu regele ca o egală. In 1598,
Enrie IV dădu celebrul Ediet de_ la Nanţes. Prin acest edict, cultul
„onoare
ee e Mia
cec
şi clerul catolic trebua să fie restabilit, ori unde a fost desfiinţat şi
se dădu libertate absolută de a profesa cultul reformat, afară de Paris, unde era oprit cultul public, Reformaţii se vor bucura de toate
drepturile civile și politice şi se publică o amnistie generală. Heformaţii vor putea avea Adunări, cu drept de a arata plângerile lor, vor
avea câteva cetăţi de siguranţă şi un număr de locuri in Parlament,
Acest edict nu mulţemi pe nime. Poporul care făcuse Liga nu
putea ierta pe hughenoți şi aceştia se ţineau gata. *) Tot remâneau
*) «Toate

ce s'au fâcut

Enrie IV, precum

pănă

acum

şi toate căile iegitime

prin

resboaiele

civile, serie

şi nelegitime ce s'au incer-
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faţă in faţă două naţiuni. Enrie
pară

urile

religioase.

edictul şi a trebuit

Cu

mare

s'a muncit mult ca să facă să disgreutate

Parlamentele

au inregistrat

să fie aplicat cu multă inţelepciune.

testantă era liniştită, dar se ingrijia de viitor. Biserica

Biserica pro-

catolică se rege-

era. Jesuiţii au fost alungaţi, dar in curînd ei au fost rechiemaţi. Enrie
IV voia să'i aibă mai, bine prietini de căt duşmani. El se despărţi de
soţia sa Magar
i An
0,
duă, in_căsători
ig.dle_ Medici.
Pui
“ Regalitatea dase, incă odată, Franţiei ordinea şi unitatea. Prin
„aceasta ea a câştigat mare autoritatea in lăuntru şi în afară, Enric a
lucrat cu multă inţelepeiune şi cumpăneală. El se incunjură de toţi
oameni capabili şi cu bună voinţă, fără aintreba ce au fost ei în trecut. Toţi oamenii de valoare se string in jurul său. Rosny, duce de

Sully,
hughenot,-a.fost
principalul. său. om, de ineredere, Enric IV
voia să guverneze

singur. El

lor

ereditari,

dreptul

de a fi

asculta,

li acordă

amentele
şi yîndu membri-

dreptul

de

a

face

«observa-

ţiuni» Ș dâr autoritersă AS plins "ŞI atragă
era in mânile lui şi acest
absolutism era bine venit după anarchia trecutului. Clerul a fost mănţiaut in marginile cuviincioase ; nobilii erau siliţi să asculte; şi popozul era bine ingrijit, cel puţin pe cât era cu putinţă pe acele vremi.
Puternicul rege al Franţiei a ajuns arbitrul Europei. Sully scrie
in Memoriile

sale

că Enrie

IV

ar fi dorit să refacă!charta

Furopei.

Nu ştim intru cât el a deseris esact planurile marelui rege ; ştim insă positiv că el doria să'și intindă hotarele. Pănă să vină ocasia favorabilă, el avea in gând două lucruri: a injosi casa de Austria şia
stabili un eguilibru european, apoi a impune pretutindinea toleranța
religioasă. El-a impăcat pe papa cu Veneţia, a stăruit pentru inte-

cat pentru a estermina pe hughenoți, nu au avut alt efect de cât a
umplea Franţia de sănge, de foc, de cruzime, de nedreptate, de a espune pe popor in prada licenţei şi faptelor rele ale hotilor şi prădătorilor şi de a aprinde şi mai mult mânia lui D-zeu asupra noastră...
Binele publie consistă, după atâtea ruine și desolaţiune, in o indeluugă şi trainică pace, care -singură poate aduce pe Franţia in vechia
ei stare și strălucire... Sîntem toţi concetăţeni a unei aceleiași patrii,
prin urmare trebuie să ne inţelegem prin cuvint și prin blândeţă și
nu prin asprime și cruzime, care nu servesc de cât airita pe oameni,
Să nu ne lăsămde acum inainte a mai fi amăgiţi prin pretestul și
vălul religiunei, de care s'au tot servit cu răutate, căci religiunea să
sădeşte in inima oamenilor prin puterea doctrinei şi prin convingere
şi se intăreşte prin: esemplul de viaţă și nu prin sabie» (FE. Laurent,
Etudes sur Vhistoire de Vhumanită, LX, 167).
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resul catolicilor in ţerile reformate și a intărit vechia legătură cu Elisabeta. Influinţa francesă fu restabilită la Constantinopole ; in Germania, principii protestanți erau prietinii lui și toate statele mici erau
gata a se uni cu Franţia in contra casei de Austria. In 1610 erau
gata trei armate strînse la fruntarie ; regența era incredinţată Mariei
de Medici pe _tot timpul absenței regelui, când Enrie IV a fost asasinat de cătră un instrument al jesuiţilor, Ravaillae (14 Mai 1610).
„Astăzi câud ”l cunoaştem foarte bine după scrisorile şi dizeursurile sale, după faptele şi ordinele sale, istoria i dă numele d cel

Mare *),

i

In timpul resboaielor civile, pogulaţia se impuţinase şi se selbătăcise. Era o miserie ne mai pomenită la ţară și lipsiau mai cu totul vitele de muncă. Cetățile suferiseră, de asemenea, foarte mult. In
Paris, populaţia scăzuse pe jumătate, în alte locurişi mai mult. Muncitorii de prin oraşe erau in o stare vrednică de plâns şi corporaţiile
se prăpădiau. Banii se făcuseră ieftini din pricina minelor din America şi toate lucrurile se scumpiseră. Dar mulţi neguţitori s'au inbogățit şi au cumparat moşii deale nobililor. Muncitorii au suferit mult
şi pentru că salariele nu sporiau in raport cu scumpetea traiului.
Totul era de făcut: a ridica Franţia din ruină,a restabili ordinea in finanţe și administraţie şi a reinsufleţi industria şi comerdiul,
Enrie IV opri hoţiile soldaţilor şi nu permise a purta ori cine
avme de foc. Sully administră cu ghibăcie finanţele : plăti datoriile,
iertă remășiţile, reduse impositele, puse ordine in socotele şi isbuti a
avea un prisos de bani la fie-care an. Agricultura incepu a se ridica
din decăderea in care se afla ; se luară măsuri pentru a se seca mlaş-

*) Sully zice despre el că a fost minunea regilor din veacul lui.
El laudă cu dreptate familiaritatea lui care nu inceta a inspira respectul, clemenţa lui care nu se da in loe de cât numai inaintea raţiunei de stat, valoarea şi esperienţa lui in trebile militare, acel simţ
drept şi just, acea minte inaltă, acel spirit practie pe. care alţi regi
foarte rar Pau avut in așa grad, in fine acel limbagiu şi acea eloquenţă
naturală care se impunea tutulor. Earie IV, in adevăr, voia să convingă in tot d'auna ; dorinţa lui era ca popoarele să! asculte cu veselie. El mai avea și alte calităţi: respecta dreptul, punea temeiu pe
opinia publică, silindu-se a o dirige; evita bunul plac. EL zicea parlamentelor : « Predecesorii mei se temeau de voi şi nu vă iubiau; eu
nu mă tem de voi şi vă iubesc». Ştiia să judece pe oameni şi ţinea
in loe acel torent de ambiţiuni şi de pofte, atât de funest sub Enrie
II. (C. Dareste, Histoire de France, IV, 609).
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tinele şi a se cruța pădurile. Se incurajă cultura aguzilor şi Olivier
de Serres, publică Thdâtre d” Agriculture, prin care recomenda o agricultură raţională. Se luară, de asemine, măsuri pentru protecţiunea
industriei naţionale. Enric IV incuraja foarte mult industria matasei,
cu toată oposiţia lui Sully, care era de părere că numai agricultura
-e isvorul de bogăţie a Franţiei. Se intemeie o manufactură de pânzărie fină şi una de covoare, origina vestitei fabrice a Gobelinilor. Alte
meserii au fost, de asemine, incurajate.
Ca şi Franeise |, Enric al LV a construit mult şi a fost mare
protector al artelor. El a făcut şi mari lucrări de utilitate publică:
drumuri, poduri, trăsuri de stradă şi pentru transport, şi plănuise un
canal ca să lege Seina cu Loara. El a incheiat tractat de comerţ cu
Anglia și cu Spania.

$ 2.

Ludovic

XII

şi

Richelieu.

După uciderea lui Enrie IV, Maria de Medici luă regența, pen- .
tru că Ludovic XIII nu implinise nici zece ani. Sub regența unei
femei, se văzu cât de puternică era incă nobilimea; se văzu că autoritatea regală se intemeia tot numai pe vigoarea regelui şi nu pe
instituţii. Maria e regentă, dar rudele regelui au pretenţii: Prineipele de Cons « cel intâiu principe de sânge» are mare autoritate.
Maria guvernă cu ajutorul nunţiului papei şi al ambasadorului
Spaniei. Florentinul Concini, care ţinea in căsătorie pe Eleonora Galigai, sora de lapte a Mariei, avea mare influinţă asupra ei. Măreţele
planuri a lui Enrie |V cădeau sub regența unei femei fără inteligenţă,
incunjurată de spirite medioere ; tesaurele adunate de cătră Sully se
impărţiau intre nobili: nici nu mai aveau nevoie de bani, de oare-ce
« Marele Plan » a lui Enric IV era părăsit şi Franţia se alia cu Spa-

nia. Ludovie XII luă in căsătorie pe Ana de Austria, fiica lui Filip

MII. Sully
Condă.

ieşise de mult
şi principii

din ministeriu.
de sânge

denunţă ţerei proasta

administraţie

a regentei. Ea i împacă dându-li milioane, guvernamenteşşi pensiuni
şi promise convocarea Adunărilor Generale. Aceste Adunări din 1614
nau adus nici un folos, pentru că fie--care stare socială se ingrijia
numai de interesele sale. Maria a continuat a guverna chiar şi când
regele a ujuns major. Dar Concini a fost ucis prin ordinul regelui
şi favoritul său, Luynes, a fost făcut prim ministru. Acesta era de o
ignoranță ecstraordinară şi foarte lacom (1617). Maria scăpă din Blois,
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unde fusese esilată, şi prin mijlocirea episcopului de Lucon, Armand
du Plessis, mai pe urmă Cardinalul Richelieu, regele se impăcă cu
mama sa. Richelieu se distinsese ca orator al clerului in Adunăriley
Generale şi fusese ministru pe timpul regenței. Luynes muri pe când
regele se lupta contra reformaţilor din sudul Franţiei cari abusau de:

drepturile acordate prin edictul de la Nantes. Richelieu intră in ministeriu (1624).
Cel intăiu lucru de făcut era pacificarea religioasă. De la edictul
de Nantes, Franţia era in fruntea statelor europeiene in ceia ce priveşte libertatea religioasă. In toate cele alte eri domnia spiritul de
netoleranţă. În Franţia, elasele de jos erau netolerante şi protestanţii erau tot aşa de netoleranţi, pe unde erau puternici, In cetăţile lor
de siguranţă, ei interziceau cultul catolic şi in centrele de la sud catolicii erau pururea in primejdie de a fi alungaţi ori uciși *).
Richelieu care, de şi cardinal, incepuse prin a se declara contra papei, deosebi din capul locului, protestantismul politie de cel
religios. EL voia să distrugă protestantismul politie şi să proteagă libertatea de conştiinţă. El era, mai inainte de toate, un mare patriot
şi zicea că preferă pe un hughenot inaintea unui spaniol. Dar protestanţii nu cugetau tot așa. Eată pentru ce voi el numai de cât să
cuprindă La Rochelle, acel cuib de pirați, acea poartă pururea deschisă străinilor. Cetatea se apără cu mare energie ; 16000 de oameni
au murit de foame, dar in 1628 a fost nevoită să capituleze. Richelieu â fost foarte moderat in triumf: el a acordat amnistie generală

*) Olerul protestant nu era mulţemit cu edictul de la Nantes.
A cerut mai intăi de la guvern ca să mărginească ceremoniile pe
care catolicii le cinsteau de multă vreme ca pe nişte semne ale eredinţii naţionale, să fie oprite procesiunile catolice in orașele, cetăţile
sau castelele în care locuiau protestanți. Ei atacau procesiunile catolice ori unde le intâlniau, insultau pe preuţi şi incercau chiar de a
i impedicasă ducă sf. impărtășanie la morţi. Erau de o insolenţă fără
margine in cetăţile puse sub autoritatea lor. La Rochelle, care era
pe atunci a doua cetate din regat, nu au voit să permită catolicilor
să aibă macar o biserică pentru cultul care era al enormei majorităi a Francesilor. Când Ludovic XIII visită cetatea Pau, in 1620,
nu numai că el a fost tractat intr'un chip necuviincios sub cuvînt că
era eretic, dar află că protestanții nu i lasase nici macar o biserică
in care el, regele Franţiei, pe propriul său teritoriu, să-şi poată face
inchinăciunile pe care le socotia neapărate pentru mântuirea sa. (Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, II, 245).

-
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şi liberul eserciţiu al cultului. Partea sudică a Franţiei s'a supus şi
s'a sfirşit cu Resboaiele pentru religiune. De acum inainte Cardinalul
are să fie pururea protectorul hotărît al protestanților.
Statul era foarte strîns legat cu Biserica ; dar Richelieu voia ca
statul să fie mai puternic. De aceia a şi fost el in vecinie conflict cu
papa. El voia ca autoritatea regală să reguleze afacerile -catolicilor,
ca și pe ale hughenoţilor, şi se interesa mult de clerul de jos, care
mai nu avea nici o parte in averile mari ale clerului, cu venit de
patru sute milioane, valoarea de astăzi*).
Richelieu a fost un barbat politie : se gândia mai mult la resultatul imediat, nu se uita la regule, ci la fapte.
Puterea regală era tare, pentru că Franţia era profund monarchică : numele regelui esercita un feliu de farmec asupra populațiilor.
Nime nu indrăznia să lupte contra regelui, şi când se găsia câte un
rebel, acesta căuta să lupte mai intăi contra populaţiei. În schimb,
puterea regală se ingrijia de populaţie și chiar o linguşia.
Parlamentul socotia că numai regele e mai presus de cât el.
|
Chiar principii de sânge mergeau la ceremonii după Parlament. EL
era recrutat din popor şi avea un rol nemărginit: ratifica tractatele,
decerna regența şi avea drept de control asupra guvernului, pentru
că putea refusa inregistrarea edictelor. Richelieu nu i a mai permis:
de cât numai observaţiuni verbale. Ca să fie ascultat, el a intrebuinţat de multe ori esilul şi inchisoarea. Dar a isbutit ea, Parlamentul
să nu se mai amestece in afacerile de stat, ci numai să judece.
In

1630,

Maria

de

Medici, care

lieu va fi creatura sa, se uni cu Ana
taşi de la curte şi smulse

crezuse

multă vreme

că Riche-

de Austria şi cu mai mulţi frun-

de la fiul său promisiunea că/l va esila. Car-

*) 'Pinta lui Richelieu era, nu de a favorisa o sectă, ci de a.
protege interesele unei naţiuni. Tractatele sale, diplomaţia sa, planurile lui de alianţă străină, fură toate indreptate, nu in contra duşmanilor Bisericei, ci in contra duşmanilor Franţiei. Desfăşurând acest:
nou stindard, Richelieu a făcut un pas imens spre secularisarsa intregei sisteme politice europeiene. Inainte de el, regii Franţiei, peniru a pedepsi pe supușii lor protestanți, nu stăteau la indoialăa cere
ajutorul trupelor catolice din Spania. Richelieu a fost cel intăiu care
a lepădat această fatală doctrină. De la anul 1617, mai.inainte chiar
da a şi consolida puterea sa,el stabili in principiu, in. instrucţiunile
trimise unui ambasador, că in afacerile de stat un catolic nu trebuia.
'să'prefere pe un spaniol inaintea unui protestant frances. (Buckle,
Histoire de la civilisation en Angleterre, ll, 224).
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dinalul ceru regelui. să i dea voie aşi lua ziua bună. Se duce la Versailles şi iesă impacat cu regele pentru tot dauna. Maria de Medici
fugi la Brucsela ; aici veni şi Gaston, fratele regelui. Ea a murit in
obscuritate, la Colonia, in 1041. -Montmoreney, din cea mai ilustră
familie din Franţia, vinovat pentru că a luat armele,e dat in judecată, condemnat la moarte și esecutat. In 1642 Cing-Mars, favorit al
regelui, se inţelese cu Spania, ca să i inapoiască provinţiile cucerite
de. cătră Francesi, in cas când complotul contra lui Richelieu ar fi
isbutit. Inţelegerea aceasta a fost descoperită şi el fu tăiet pe eșafod.
Richelieu muri in 1642 în vristă de 57 ani. Ludovic XIII a
mai trăit numai cinci luni, şi a murit în anul următor. £)
Marele ministru căutase a sdrobi nobilimea şi, la moartea lui,
ea era căzută ; nu pentru că a sdrobit'o el, ci pentru că era incapabilă de a guverna. Ea ajunsese acum bună numai pentru o singură carieră, cariera armelor. Richelieu a luat măsuri in contra duelurilor ;
dar nu le a putut stărpi. A pedepsit pe Bouteville, dar duelurile tot
au continuat: erau ultimele urme de resboaie private,
Richelieu zidi Palatul Cardinal (astăzi Palais-Royal), incepu Sorbona şi infrumuseţă Parisul. El infiiaţă Imprimeria Regală (astăzi Naţională) şi dădu privilegii la mai mulţi manufacturieri. EL proeetă să infiinţeze «Companii mari» pentru comerţul cu cele alte continente. Sub

el începu a se colonisa «Franţia Nouă» in America. A incheiat tractate de comerţ cu Rusia, Danimarea şi cu Maroco ; dari-a fost greu
a susţinea situaţia preponderantă a Franţiei in Imperiul Otoman. *%)

*) Principe esact, religios, plin de dignitate, inzestrat cu un
simţ just, instruit in lucrurile resboiului şi care a ştiut in tot dauna
a li rege, dar din nenorocire, sanatatea sa slabă 71 dispunea spre
tristeţă, indeferenţă şi urit. Avea un rol şters faţă cu Richelieu, mai
mult in aparenţă de cât in realitate; a avutenergia a nu ceda nici
odată stăruinţelur mamei sale, fratelui, soţiei şi surorilor sale; dar
el nu i “a putut supune şi domina.
Uria intrigile de la curte şi in
momentul morţii a simţit că au să inceapă din nou. Unul din cele
de pe urmă cuvinte ale lui, auzind că la Saint-Germain erau o mulţime de visitatori, a fost următorul: «Aşteaptă cu nerăbdare ca eu
să nu mai fiu>. (Dareste, Histoire de France, V, 235).
|
**) Nici o dată ministru şi nici chiar suveran nu a ajuns la aşa
grad de putere ca Richelieu. Era stăpân pe rege, care se supunea
bucuros caracterului și geniului său. Dându-i socoteală riguroasă de
toate actele sale, căutând necontenit a'l convinge şi a'l încredința, el

Şi mănţinea acest ascedent, și supunea politica sa la un feliu de probă
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EL a inființat in provinţii «<Intendenţii de justiţie, poliţie și finanţe», cari aveau o putere generală şi absolută. Apostoli ai ascultărei pasive, ei o impun tuturor. Mnlţi dintre ei au fost sirguitori
şi integri ; erau atot puternici, dar la discreţia autorităţii regale *),
El a inființat Academia francesă.
|

$. 3.

Germania

după

Paceade

Augsburg.

Pacea de la Augsburg fusese numaio armistare şi e de mirare
cum a putut ţinea şesezeci de ani. Dar conflictul trebuia să inceapă,
pentru că Biserica catolică era nerăbdătoare de a sdrobi Reforma şi
calviniştii doriau să inceapă o luptă de moarte in contra jesuiţilor.
Protestanţii erau puternici. Toată Germania de Nord era a lor şi, in
Sua, ei aveau Wiirtenberg, Baden şi Palatinatul. Numai două cetăţi
imperiale, Colonia şi Aix-la-Chapelle, mai remăsese catolice. Chiarin
ţerile

catolice,

nouăle idei

erau

foarte respândite.

-Dar pastorii

erau

ignoranţi şi saraci ; era lipsă complectă de disciplină şi o mare anarchie intelectuală şi morală. Clerul catolic era căzut, şi el; iar Universităţile sale erau in decadenţă.
Un ambasador venețian zice că
numai a zecea parte din populaţia Germaniei a mai rămas catolică.
Conciliul din Trident a reformat Biserica. De acum inainte este un
centru in jurul căruia toţi se pot strînge. Jesuiţii formează cadrele
armatei de care avea nevoie papalitatea. Ei scapă catolicismul în sudvest şi, când protestanții vor avea pretenţia a se proclama libertatea
religioasă, ei vor găsi in faţa lor adversari bine pregătiți.
şi de control care 7] apara de erorile sale proprii. Era stăpân şi pe
curte. Întreg guvernulse concentra in persoana sa: resboiul de pe
uscat şi de pe marea, afacerile străine, afacerile de la curte și cele
particulare, administraţia internă, direcţiunea clerului, a spiritului publie : totul era in mânile lui. El forma singur un ministeriu intreg.
Nu impărţia cu nime puterea sa. Barbaţiicu cari se servia erau pentru el numai nişte instrumente care puneau în lucrare cugetarea lui. (C. Dareste, Histoire de France,V, 217).
Moate gusturile, ca şi talentele sale, erau ale unui om făcut
„*)
„pentru

o talie elegantă, un

a comanda.

Avea

atrage.

A fost vnul

esterior

imposant,

o

“mînă mândră ochii vioi, trăsături severe și fine. Superioritatea lui
se arată pretutindenea. O aratase la Lugon.și la Rochelle, in epis„copia sa şi in fruntea armatelor, Prim ministru; el a ştiut a fiin acelaş timp om de lime şi om de carte,i plăcea să se mai odihnea-scă de muncă prin conversare cu barbaţii de litere. Judeca singur
operele lor, i incuragia, li dădea pensiuni, aplauda influenţa lor și
căuta

ai

dintre

său. (0. Daraste, Histoire de France,

cei mai mari seriitori din timpul

V, 185).
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Maesimilian II (1564—1576), fiul lui Ferdinand I, in ceia ce
priveşte credinţa, era foarte indiferent ; tolerant pentru că era nehotărît, el avea ură pe fanatici, fie ei jesuiţi ori calvinişti. Ca să menajeze pe catolici, el primia instrucţiuni de la Roma ; dar nu Je prea.
aplica. Până la sfîrşitul vieţii sale, el se îngriji a păzi pacea și se opuse la ori ce măsuri de persecuție. Dar încrederea in el a fost fatală protestanților; pentru că jesuiţii se intăresein Germania de Sud. *)
Albert V de Bavaria era cel mai devotat ajutător al papei **). Catolieii așteptau mult de la urmaşul lui Maesimilian. Rudolf IL (1576—
1612) fusese crescut la curtea lui Filip II şi adusese de aice gustul
pentru puterea absolută şi ura cătră eresie **2),

*).

Maximilian II arătă

un spirit foarte

liberal

faţă cu Refor-

ma ; a fost; in corespondenţă cu Melanchton. El seria despre SaintBarth6lemy ; <Am aflat cu adineă întristare, că regele Franţiei, ginerele meu, a putut fi tirît să facă acea ruşinoasă baie de sânge. De
ce n'a voit D-zeu să mă fi consultat şi pe mine. De sigur că nu ar
fi făcut o astfel de faptă... Afacerile religioase nu trebuie să fie deslegate cu sabia. Nici un om onest, temător de D-zeu şi prieten al
păcei, nu poate pretinde un aseminea lucru. Lucreze Spania şi Franţia cum înţeleg, ele vor avea
a respunde înaintea lui D-zeu. Cât pentru mine, eu voiu să trăiesc ca om onest şi ca creştin; făcând aceasta,
eu mă ingrijesc prea puţin de această lume miserabilă». (L. Lâger,
Histoire de | Autriche- Hongrie, 252).
**)_ Mulţemită lui Albert V de Bavaria, progresele Reformei in
basenul Dunărei au fost definitiv oprite. laspecţiuni dese au indepărtat pe preuţii cu purtare indoelnică şi cu opiniuni suspecte ; scoalele
au fost reorganisate ; universitatea din Ingolstadt sub direcţiunea jesuiților, ajunse un centru mare de propagandă catolică, şi de aice au
ieşit principalii capi cari, mai târziu, vor intreprinde cu atâta indrăzneală lupta in contra eresiei. Cărţile au fost supuse la o censură severă ; nobilii presupuşi de a fi lipsiţi de ardoare au fost indepărtaţi
de lu curte; au fost isgoniţi din ţară locuitorii cari au refuzat
a face
aet de ortodoesie. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V. 501).
**%*) Catolicii aşteptau mult de la Rudolf II.- Crescut la curtea lui Filip II, el aducea gustul de putere absolută şi ura cătră.
eresie. Dar de la inceput chiara fost puţin popular, i se imputa măreţia lui, asprimea manierelor sale, tăcerea sa indelungată, eţicheta
spaniolă prin care punea o barieră peste putinţă de trecut intre el
şi supușii săi. Dar era slab la inimă. Timid Şi incet, guloa de auto:
ritatea sa, dar nehotărit; și leneş, puterea i scapă din mâni. Mii de
trebi se ingrămădiau pe masa lui de lucru, aşteptând în zadar o soluţiune. EI sacrifică in totd'auna grija guvernului, se, incuajură de
aventurieri şi se ocupă cu astrologia ca să şi mai uite necazurile. Min-

„tea i se rătăci în fine. şi a avut

adevărate

crize de nebunie cara, une

ori, ţineau luni intregi. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 504).
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In curs de zece ani lucrurile se schimbaseră. Catolicismul lua preimtindenea ofensiva. Protestanţii se ingrijesc, mai ales când Ferdinand
de Styria şi Macsimilian 1 de Bavaria se pun in fruntea catolicilor *).
Lupta âu se incepe in Germania ci in statele ereditare ale Habsburgilor. De la această luptă atirna, esistenţa monarchiei austriace.
Dar erau conflicte şi in Imperiu. Succesiunea ducatelor de Clăves şi
Julliers, nu numai că putea da naştere unui resboiu, dar dădea ocasie lui Enric1V a se amesteca. Catolicii amenințați formează < Sfinta
Ligă. Germană ». Rudolf incepuse un resboiu cu Turcii pentru ca
cu armatele sale victorioase să sdrobească eresia şi resistenţa dietelor. Țara era gata de revoltă şi fratele său Matias 71 sili să i ineredinţeze lui puterea remâind el numai cu Bohemia şi cu Silesia (1608).
Bohemia căpătase de la Rudolf II < Scrisoarea de Majestate » prin .
care i se acorda, libertate de cult PE),
Reshoiul

de

Treizeci

de Ani.

Sub Impăratul Matias, autoritatea imperială scăzu şi mai tare, Principii nici nu respundeau la convocările lui; ei ridicau trupe, incepeau ostilitățile şi semnau tractate, fără macar să'l vestească ; dar

*) Amiîndoi
mîndoi

evlavia

activă şi mai
nom,

lucrător

erau ieşiţi din universitatea din Ingolstadt. La a-

eră profundă şi sinceră, dar

puţin mistică. Foarte
neobosit,

bun

a lui Macsimilian

era mai

administrator, finanţiar, eco-

el se ingriji mai intăi a'şi crea un

tesaur

şi

o armată. Fără prestigiu, destul.de urit, slăbănog, cu părul roș, el
avea un spirit limpede, o voinţă fermă și simţul posibilului ;_mulţemită lui, Bavaria a avut un moment direcţiunea Germaniei. In faţa
acestui politic ghibaciu şi subtil, Ferdinand era un apostol lăsător şi
distras,

mie,

gros,

cu nasul

mare, cu

ochii slabi, cu

părul rar, de un

blond roşietie, “ţi făcea impresia unui om bun, fără spirit mare. Fricos prin temperament, el găsia in pietatea sa o incredere care in unele momente ajungea pănă la eroism; dar nu găsia nici o plăcere
in triumful scopurilor sale. N'avea nici simţul nici gustul politicei mari.
(Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 508).
**) Scrisoarea de Majestate asigura Utraquiştilor aprobarea confesiunei boheme, dreptul de a avea loc in consistoriu, de a dirige Universitatea ; ei mai aveau dreptul, pentru mănţinerea privilegiilor lor,
de a-și alege un număr de apărători ai credinţii, aleşi dintre seniori,
cavaleri şi burghezi. Era, in fine, recunoaşterea definitivă a libertăţii
de conştiinţă, aşa cum se inţelegea pe acea vreme; un feliu de Edict de Nantes, care asigura de acum inainte Bohemiei pacea spirituală. (L. Lâger, Histoire de V Autriche-Hongrie, 282). .
”
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guvernul lui Matias era aspru şi netolerant in posesiunile ereditare,
mai

ales in Bohemia.

i

După « Scrisoarea de Maiestate » nobilii şi locuitorii cetăților
regale aveau drept a construi temple protestante pe domeniile lor.
Catolicii dărîmă câteva temple construite în asemine condițiuni. Protestanţii se intrunesc in Praga, in 23 Maiu 1618, se duc la castel
şi aruncă pe fereastă pe doi din guvernatorii cari administrau ţara
in lipsa lui Matias (Martinitz şi Otavata impreună cu secretarul Fabricius). Ei au scapat numai cu câteva contusiuni, fiindeă au căzut

pe niște gunoiu.
Acest act era puţin cugetat, pentru că nu aveau aliaţi. Franţia
se. declară pentru Habsburgi, Iacob al Angliei se indignă de violenţa
-lor şi Uniunea Evangelică nu li dădu nici un ajutor. E de mirare cum
de nu s'a inăduşit repede revolta; dar guvernul Iui Matias era încapabil şi Thurn şi Mansfeld erau in fruntea revoltanţilor. Imperialii
fură bătuţi. Dar in anul următor ajunge la tron Ferdinand II. Acesta nu avea nici slăbiciune, nici nu era serupulos. El va domni numai pentru triumful credinţii celei adevărate *), “Thurn ajunse pănă
la Viena, dar insurecția nu avea armată nici ofiţeri capabili şi ge-

neralii erau improvisaţi.

:

Pe când puterile catolice trimiteau ajutoare lui Ferdinand, Liga
Catolică se organisa sub Maesimilian de Bavaria. O mulţime de principi protestanți păstrau neutralitatea. Mulţi erau plini de invidie cătră
Frederic, Electorul de Palatinat, ginere a lui Iacob I din Angiia, pe
care Bohemienii 71 aleseseră rege. Armatele catolice sub comanda lui

+) Zelos, bigot, fără milă, ghibaciu in a pune la cale şi a'şi ascunde planurile sale, hotărît pănă la indărăpnicie când era vorba a
le pune in lucrare, casa de Habsburg nici nu ar fi găsit un cap mai
capabil şi mai nepopular de cât Ferdinand II, pentru a dirigui a doua
incercare de a transforma imperiul germanic in o monarehie militară
austriacă. Ea păru aproape de a isbuti ca și pe vremea lui Carol
Quintul. Unit cu Spania, susţinut de catolicii germani, servit de un
general ca Wallenstein, Ferdinand nu'și propunea nimic mai puţin
de cât a readuce imperiul in vechiele sale hotare şi a recâștiga toate
prerogativele coronei asupra vasalilor săi. Danemarca şi Olanda aveau să fie atacate pe uscat şi pe marea; Italia recucerită-cu ajuto-y
rul Spaniei; Maesimilian de Bavaria şi Wallenstein aveau să primea-

scă principate in Pomerania şi in Meclemburg.

Gustav Adolt scăpă

Europa de domnirea, care era aproape a jesuiţilor; Ferdinand ingrijia chiar pe principii catolici. (Bryce, Le Saint Empire Germanique, 438).
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Tilly intrară in Bohemia şi trupele lui Frederic au fost sdrobite la
Muntele Alb lângă Praga (1620). Frederic fugi. Atunci Impăratul rupe
Scrisoarea de Maiestate şi pusela cale despoierea şi isgonirea intregei
nobilimi ceche. Sau confiscat averi care se urcă la suma de 1200
milioane, valoarea de astăzi. Trei pătrimi din pămînturile Bohemiei
au fost luate de la legitimii lor proprietari. Atunci sau inbogăţit
Austriacii şi mulţimea flămândă, Italieni şi Spanioli, cari serviau in
armată. Invingătorii au alungat pe pastori şi au umplut ţara de că-

lugări. Mai toate cărţile ceche au fost arse şi când sirguiaţile călugărilor nu dădeau resultate in de ajuns, porniau dragonii guvernatorului Lichtenstein. Se comit o mulţime de grozăvii și Bohemia a fost
convertită cu sila. In 1627 se dase ordine ca cei cari nu primiau eatolicismul să părăsească ţara. Peste 40,000 de familii emigrară şi pintre cei fugiţi a fost marele scriitor Comenius, reformatorul educaţiei.
Chiar jesuiţilor li s'a făcut milă de atâtea grozăvii *).
Mai remânea Germania. Cât-va timp Frederic V tot mai ţine
lupta ; dar in fine Palatinatul este cucerit, Heidelberg fu pradat cum-

plit şi ducele de Bavaria căpătă titlul de Elector cu Palatinatul de
Sus. Perioada -boemo-palatină a Resboiului de Trei-zeci de Ani era
sfirșită.
Ferdinand II, risipitor şi sarac, mai că ar fi fost dispus a face
pace ; dar

el era in mâna

lui Macsimilian, care avea

bani,

o armată

disciplinată şi generali buni. Catolicii fanatici voiau să profite de victorie. Dar nici vorbă nu putea fi de unitatea religioasă ; pentru că
protestanții găsiau simpatii in afară, mai ales in Franţia ; ci era vorba
numai a mărgini pe eretici. Când nu mai este nici o nădejde că pro-

*) Ferdinand II luă măsuri pentru a stabili catolicismul în ţara
intreagă. Universitatea din Praga fu luată din mâna profesorilor uteaquişti

şi incredinţată

jesuiţilor.

cari puseră

mâna

pe

publie. 'Toate bisericile au fost incredinţate la preuţi
străinătate, mai ales Qin Polonia ; locuitorii fură obligaţi
spirituală ; "cel care nu profesa religiunea catolică nu se
de drepturi civile, nici a esercita vre o meserie ; celor
era oprită căsătoria

și inmormiîntarea.

Erau

pedepsiţi

invăţămîntul

chiemaţi din
la ascultare.
putea bucura
ce refusau li
cu amendă

ec:

cari negligeau a celebra serbătorile, a observa posturile şi cei cari
nu se duceau la biserică. O mulţime de burgheji de frunte au fost
esilaţi din Praga. Dar neclătita tenacitate a Cechilor creştea in raport direct cu persecuţiunea. 'Torturi grozave au fost intrebuinţate.
dar poporul supus la o astfel de incercare nu a putut'o uita nici odată. (L. Lâger, Flistoire de P Autriche-Hongrie, 294).
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testanții vor mai putea lupta singuri, intervine Richelieu : nu putea
lasa el să se restaureze Imperiul lui Carol Quintul. Richelieu urmăria tot ce se petrecea dincolo de Hin; se gândia la fruntariile naturale ale Franţiei şi voia să impedice triumful Habsburgilor, care ar
fi ameninţat Equilibrul european. Protestanţii trebuiau să fie, numai
de cât, aliaţii lui.
Cristian IV, regele Danimareei, intră in luptă după ce a subseris un tractat de alianţă cu Olanda şi cu Anglia (1625). Atunci se
incepe perioda danesă. Catolicii se aflau in o posiţiune grea. Armata
lui Tilly era inferioară in număr şi cea imperială, adunată in grabă,
nu insemna nimic. Ferdinand FI a fost scapat de cătră Waldstein.
Acesta se trăgea din o vechie familie bohemă. Jesuiţii Pau convertit,
dar n'a fost nici odată catolic zelos. El servise cu strălucire in resboaiele cu Turcii şi apoiin resboaiele din Bohemia. Aice “şi alcătuise
un domeniu nemărginit din confiscări şi capatase titlul de < principe
de Friedland ». El propuse Impăratului să ridice o armată pe socoteala sa. A. ridieat/o şi această armată era teribilă. Soldaţii "1 cunoşteau şi el li oferi soldă mare. Acești soldaţi trăiau pe socoteala locuitorilor şi vai de cei cari nu li dădeau tot ce cereau! E de mirare
cum de nu sa prefăcut Germania intrun deşert in timpul acestui
resboiu. In 1626 Walâstein avea aproape 30,000 de soldaţi. Cristian fu
bătut de cătră Tilly, pe când Waldstein bătea pe Unguri şi pe Mansfeld. Germania de Nord cădea pe mâna Ligăi. Toţi principii se impacă

cu Împăratul; iar Waldstein luă titlul de Aniiral al mărilor < oceanică şi baltică » şi organisă o flotă.
Dar în timpul acesta, Richelieu cuprinsese la Rochelle şi era
liber. E] era ințeles cu Gustav Adolf, regele Suediei ; principii protestanţi se ruşinau de frica, lor şi cei catolici erau spărieţi de proiectele
lui Ferdinand IL. Acesta acordă lui Cristian pacea de la Lubeck (1629).
Atunci Împăratul dădu Edictul de vestituțiune. Catolicii reintrau
in stăpânirea, locurilor luate de la pacea de Passau incoace și, in toate
acele locuri, trebuia să se restituiaseă catolicismul. Prin aceasta se
ruinau mii de familii şi populaţii intregi erau condemnate la esil. Dacă
se punea in lucrare acest edict, atunci era sigur că vor căuta catolicii să complecteze

opera incepută:

tată cu soarta Bohemiei. Waldstein

Germania

intreagă

avea 100,000

era amenin-

de soldaţi; el in-

depărta pe soldaţii Ligăi şi provoca nemulţemiri generale. Soldaţii
lui nu cruţau nici teritoriile principilor cari erau membri in Ligă. Atunei aceştia se tem să nu fie un plan preconceput: să se stabilească
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absolutismul imperial pe ruinile libertăţii lor. Ferdinand nu era ambiţios ; dar era pios și o adevărată jucărie in mânile călugărilor. Waldste:n pusese mâna pe Meclemburg şi medita să ocupe şi Brandeburgul.
Catolicii sînt de o potrivă spărieţi ca şi protestanții.
Atunci intervine Franţia. In dieta de la Ratisbona, Ferdinand
stăruie ca fiul său să fie ales Impărat. Principii nu vor să proceadă
la alegerea regelui Romanilor, dar nu se unese nici cu Gustav Adolf, cum stăruia Richelieu. Acesta voia să ridice pe toţi contra pretenţioşilor Habsburgi, dar urile religioase erau prea aprinse.
„Cu intrarea in luptă a lui Gustav Adolf se incepe perioada suedesă. In Suedia, protestantismul se identifica cu independenţa naţională. Gustav Adolf era foarte religios şi Roma i era duşmană politică. Papa ridicase in contra lui pe regele Poloniei şi interesele Suediei nu se puteau impăca cu o puternică dominație imperială pe
ţermurile Balticei. El cunoştea foarte bine primejdiile la care se espunea, dar socotia că are o datorie sfîntă de indeplinit. El doria să
cucerească ţermurile Balticei şi nici odată nu a uitat; interesele de
căpetenie ale naţiunei

sale ; nu

s'a inbătat

numai

de gloria

militară

aceia politica lui a fost urmată cu atăta devotament, Până in
el invinsese pe Danimarea, Polonia şi Rusia, intărise puterea
şi concentrase toate puţerile ţerei in mâna sa. Suedia avea
două milioane de locuitori, dar națiunea era bravă şi regele
|
un organisator de frunte %).
In 1630, el, debareă cu 13000 de oameni, cari sporese pănă la
30000. Cu mare greutate, el a putut atrage pe protestanți in partea,

şi de
1629,
regală
numai
ei era

hotăriţi. El se uneşte

cu Franţia şi

cuprinde Francfort de pe Oder. In acest timp, cetatea

Magdeburg e

sa ; cu toate aceste ei tot nu erau

cuprinsă de cătră Tilly; 20000 de oameni sint ucişi şi cetatea e pradată cumplit. Era obiceiu a se prada cetăţile cucerite ; dar grozăviile

*) Crescut in simţimente de o aprinsă pietate, Gustav Adolf
avea suflet de apostol; in părerea, sa, victoria Habsburgilor ar fi fost
ceva mai mult de cât o nenorocire pentru lume, o necinste adusă

lui D-zeu, şi el lua armele ca să'l resbune, gata a muri pentru cre-

dinţa sa, asigurat de asemine că cel vecinie 'l va acoperi cu dreapta
sa. Nalt, cu umerii largi, cu părul blond, cu ochii albaştri, el representa tipul elasic al Scandinavuluiși indreptăţia numele de Leul Nordului pe care i-l dase contimpuranii săi. (Lavisse et Rambaud, Histoire
Gentrale, V, 547).
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de la Magdeburg au spăriet lumea intreagă *). Atunci principii protestanţi se unesc cu regele Suediei. Tilly fu bătut la Lipsca, unde
pierdu câteva mii de oameni. După această victorie Gustav Adolf ocupă Wiirtzburg şi Maynz şi bate a doua oară pe Tilly la Lech (1632),
un'le vestitul general căzu pe câmpul de luptă. Bavaria e cucerită.
Liga nu mai putea lupta. Germania de Sud era in mânile lui
Gustav Adolf. Impăratul făcu apel la Waldstein. Acesta se retrăsese
in domeniile sale, dar nu pierdea din vedere girul evenimentelor. El
umbla să se inţeleagă cu Suedezii, dar i trebuia o armată “Şi primi:
propunerile Impăratului. El şi adună o armată puternică şi plecă in
contra lui Gustav Adolf. Ambii generali evitară mult timp lupta decisivă. În fine, in 1632, se dădu bătălia de la Liitzen. Gustav Adolf

căzu pe câmpul de bataie. Era numai de 38 ani **). Richelieu trimise

ajutoare protestanților ; dar puse mâna pe mai multe cetăţi de pe Rin
şi pe o parte din Lorena, ca să aibă ceva in mână când va teacta
pacea. Cancelarul Ozenstierna, barbat foarte energic şi inteligent, avea direcţia operaţiilor militare şi Bernard de Saxe-Weimar era un
vrednice urmaş a lui Gustav Adolf.
“
Maesimilian acusa pe Waldstein că nuw'l ajută. Acesta avea o
mulţime de dușmani la curte. Mulţi aşteptau să impartă domeniile lui
şi chiar moștenitorul tronului era contra sa. Dar era și prea puternice

*) Catolicii intrând în cetate nu uitară nici un feliu de cruzime
mai mult de cât barbară şi neumană, necruţând nici sees, nici vristă,
sănătos ori bolnav ; căci cât despre barbaţi, ei au ucis oameni de
geptezeci pănă la nouăzeci de ani şi chiar paralitiei cari stăteau in
pat de mai mult timp; ba chiar, intrând în spital, au ucis pe toţi
nenorotiţii,
fără escepţie. Cât despre fete şi femei, insăreinate ori nu,
ei au omorît o mulţime, spânzurându-le insăreinate la fereşti şi galerii, şi o mulţime au fost impușeate cu copilaşii pe cari i ţineau in
braţele lor. Nu numai că au ucis, dar ucigând făceau tot soiul de
cruzimi, omorind pe unia pe incetul cu pumnare și săbii, asvîrlind
pe alţii in ascuţişul suliţilor, spânzurând pe unia de căminuri și dându-li foc, tăind la unia bucăţi din corp, indesând psalmi şi alte cărţi
din Sfînta Scriptură in ranele oamenilor. (F. Laurent, Etudes sur
histoire de Vhumanitt, X, 457).
**) In momentul când căzu, Gustav Adolf era abia de treizeci
şi opt de ani. El dispărea in o aureolă de glorie și moartea lui, eroică și prematură, nu a contribuit puţin a incunjura numele lui cu
un

prestigiu

aproape

legendar.

Germania

protestantă

venerează

şi

astăzi în el un feliu de archangel trimis de cătră D-zeu, şi e poate
singurul străin pe care 71 cruţă patriotismul prepuielnic al seriitorilor
contimpurani. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 557).
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şi avea, drept şi putere a lucra numai după capul lui şi în interesul
său. El doria să se incheie pace şi era în corespondenţă cu Richelieu
şi cu emigraţii cechi. Se vorbia că trădează, dar nime nu putuse pătrunde in adîncul cugetărei sale. Cunoscând bine pe Împărat, el voia
să-i impună pacea. Şi atunci poate că ar fi cerut ca preţ corona Bohemiei ori Palatinatul. In 1634 i sa luat comanda. El se razimă pe
armata sa, dar generalii erau vînduţi. A fost ucis la Eger *).
Din acest moment Împăratul are o armată şi politica austriacă
devine mai precisă şi mai sigură. Suedezii au fost bătuţi la Nordlingen și o mulţime de principi protestanți se impacară cu Imparatul.
In noua periodă care se incepe, perioda francesă, cestiunile religioase remân de o parte, e vorba de supremația asupra Europei.
Richelieu declară resboiu Spaniei (1635). Toţi dușmanii casei
de Austria erau cu el. Oxenstierna 'şi reorganisă armata. Dar Franţia nu avea armată. De şeptezeci de ani, Francesii avuseseră numai
resboaie civile. Acum, cele intăi campanii au fost nenorocite. Imperialii invadează in Franţia; dar patriotismul naţional se deşteptă şi,
in curând, se găsiră 60000 de voluntari.
“Ferdinand III nu era ca părintele său ; nu umbla să amenințe
libertăţile Germanilor şi nici nu era aşa de ambițios. El doria pacea
pentru ca să mai poată uşura suferinţile popoarelor **).

*) Urit de cătră catolici şi suspeet protestanților, Waldstein nu
se mui putea răzima pe simpatiile nici unui partid şi istoria, recunoscând inaltele lui calităţi, are drept a se arata severă pentru acest
Bohem care contribuise mai mult de cât ori care la ruina patriei sale,
pentru acest sceptic care persecutase pe supușii săi, pentru acest soldat care se pregătia a deschide duşmanilor cetatea a căreia pază i se
ineredinţase. Dar, osîndindu'l pe el, posteritatea are datoria a infiera
şi pe suveranul care alerga la mijloace de conspirator pentru a lovi
pe barbatul pe ale cărui servicii le implorase și căruia i datoria poate
corona sa. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 563).
+5) Germania nu mai putea. Mii de sate dispăruseră; in provinţiile care suferiseră mai puţin, populaţia se mieşurase pe jumătate, aiurea, cu trei șferturi şi in unele părţi cu şepte optimi; in
Brandeburg mergeai zile intregi fără să intălneşti un ţeran ; in Bohemia, numărul locuitorilor scăzuse de la 3 milioane la 800000; in
Sacsonia, lupii in bande mari intrau prin sate. Nu mai era nici comerţ, nici industrie. Augsburg rămăsese numai cu 16000 locuitori
din 80000; Aix-la-Chapelle cu 25000 din 60000. Miseria morală era
şi mai grozavă. Germania din viac. XV și XVI, aşa de bogată, aşa
de activă, in care viaţa spirituală era așa de intensă, se intorcea la
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Richelieu ridică o armată de 120000 de oameni. Pe cânâ el punea mâna pe Alsaţia, Catalonia se revoltă, armatele francese intră
în Roussillon şi Portugalia scăpă de sub jugul Spaniei. In Germania, principii părăsesc pe Împăratul; nu pentru că nu ar dori să mai
continue lupta, dar pentru că Germania, ajunsă în ultimul grad de
miserie, nu mai era în stare a continua. Pe-când Habsburgii se sbăteau în miseria lor, în Franţia se ridică doi generali tineri: Turenne
şi Conde. For maţi la scoala lui Gustav-Adolf, ei 7] întrec. Victoria
de la Rocroy (1643) arată lumei că sa sfirşit cu vechiele bande spaniole. Conde şi 'Turenne mai câștigă crâncena vietoriede la Friburg.
Pe când Bavaria era ameninţată și Maesimilian gata a încheia o pace
separată, Tortenson, general suedes, întră în Bohemia şi sdrobește
pe imperiali. Germania era sătulă de resboaie şi părăsia pe Ferdinand III.
Toată lumea doria pace, dar era greu a se încheia din pricina
nenumăratelor interese care erau în joc. Franţa era decisă a sdrobi
ori ce visuri de Monarchie Universală. Protestanţii resping mijlocirea papei. Spania preferă să moară stănd drept în picioare, fără
să facă nici o concesie, Oxenstierna, nici el, nu doria să facă pace;
|
pentru că Suediei i mergea bine cu resboiul.
Toţise învoiau ca Franţia să ocupe Alsaţia ; dar Suedesii cer
ca lucrurile să rămână în starea în care erau înainte.de 1618. Franţia se ridică contra pretenţiunilor suedeze, care impedicau incheierea
păcei, tocmai în momentul când Provinţiile-Unite se împăcau cu Spania şi această putere i ameninţa fruntariile de Nord. Dar victoria lui
Conde la Lens (1648), în TŢerile de Jos, și trecerea riului Lech de
cătră Turenne, pustierea Bavariei şi ameninţarea Vienei, silese pe
imperiali şi pe Macsimilian să incheie pace şi fără Spania,
Germania nu mai putea. Nici într'o sută de ani nu are să'şi
poată repara pierderile căşunate prin acest cumplit resboiu. "Țara era
pustietă ; în multe părţi era un adevărat deşert. Nu mai era; conierţ,
nici industrie ; miseria morală era la culme. Voinică nație, de vreme
ce a fost in stare aşi reveni in putere după atâtea grozăvii*).

barbarie. Literatura tăcea sau producea numai opere de mâna a treia.
Limba era în decadenţă. (Lavisse et Rambaud, Histoire GendraleV, 579):
*) In timpul Resboiului de Trei-zeci de Ani, Germania întreagă
este dată jafului pentru a plăti solda armatelor. Amici și inamici, invingători şi invinşi, se cred indreptăţiţi a lua totul, a furu totul, şi
când nu găsese nimic, ei intrebuinţază chinurile cele mai grozave
pentru a sili pe bieţii locuitori a li da comorile pe care nu le au.
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După indelungate discuţiuni, Pacea de Vestfalia s'a subscris în
aceiaşi zi, 24 Octobre 1648, la Miinster şi Osnabriick.
Franţia remâne cu cele: trei lpiscopate şi cu mai multe cetăţi
din Alsaţia; Suedia luă Pomerania şi o despăgubire de cinci milioane;
Brandeburgul _căpătă Pomerania Orientală ; Bavaria păstră Palatipatul de Sus şi demnitatea Electorală. Palatinatul Renan se dădu fiului lui Frederic V şi se înfiinţă, în favoarea lui, un al optulea Electorat,
Se recunoaştea independenţa Elveţiei şi a Olandei.
Se acorda libertatea de conştiinţă pentru luterani ea şi pentru
calvini.
Sfintul Imperiu Roman nu mai esista şi congresul confirma
toate privilegiile şi libertăţile deosebitelor state germanice”).
«Pacea de Vestfalia complecta opeia lui Luther şi era ultimul
termin al desvoltărei constituţionale care tindea a transforma Germania in o oligarehie prinţiară. De atunci datează Germania modernă»**).
Capii dau esemplul; ei trăiesc
principii nu'l pot imita, şi lasă
remârne ceva. Pentru a stoarce
fie intrebuinţată, nu e bărbărie
Laurent, Etudes sur Vhumanite,
3) Pacea

de Vestfalia

intr'un lues obraznic pe care nici
soldaţilor ceia ce remâne, dacă mai
şi ultimul ban, nu e tortură ca să nu
care să nu se socoată legitimă. (F.
X, 468).

deschide,

in istoria Imperiului,

o eră nu

mai puţin caracterisată de căt incoronarea lui Otone cel Mare sau
moartea lui Frederic II. Din acest moment, el devine, afară de titiu,
curat

şi simplu

un Imperiu

germanic.

Dreptul

vorbind,

nici nu

era

un imperiu ci o confederaţiune. Nu avea nici un tesaur comun, nici
tribunale comune poşedănd dreptul şi puterea: de a constrînge pe
cel care se opunea ; statele aveau religiuni deosebite, guverne diferite. De la Alpi şi pănă la Baltica erau trei sute de principate mici,
fie-care cu legile sale particulare, cu deosebită curte, cu armata sa,
„moncta sa deosebită. cu vămi la fruntarie și dări la fluvii şi drumuri,
cu o mulţime de funcţionari şi un ministru primar care, în genere,
era un favorit nevrednic al principelui şi în solda unei curţi străine.
(Bryce, Le Saint Empire Romain Germanique, 441).
'Perminând ruina autorităţii imperiale, pacea de Vestfalia complecta opera lui Luter și arata ultimul termin al desvoltărei constituţionale care, de la căderea Hohenştaufenilor, tindeaa preface Germania in o oligarchie princiară, şi pregătia astfel renaşterea paţionalităţii germanice care avea să se grupeze incetul cu incetulîn jurul pribcipilor săi. In realitate, Germania modernă datează de la congresul de la Munster și de la Osnabriik (Lavisse et Rambaud, Histoire Gâncrale, V, 582).
,
**) Resultatele resboiului de Treizeci de Ani nemulţemise adine
pe toate partidele, fără deosebire ; pe protestanți, cari perdeau Bohemia, lasaţi întrun rang inferior în colegiul electoral și în dietă ;
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Ş 4.
|

Marea

După moartea

Britaniesub

ceiiutăi

Stuarţi.

Elisabetei s'a suit pe tron nepotul ei Iacob VI

Stuart, regele Scoției, căre luă numelede Iacob LI. Prin aceasta s'a
unit Anglia cu Scoţia şi s'a format Marea Britanie.
Iacob domnise în Scoţia şi dase mari speranţe catolicilor; dar de la
1586 şi aratase caracterul și apucăturile sale despotice. Crescuse foarte
greu ; la vrista de şepte ani de abia putea umbla în picioare. Când
se punea să gândească şi el ceva se culca şi de multe ori şi vorbia
culcat. Era foarte fricos ; se temea când vedea ascuţişul unei săbii;
dar "şi ascundea frica arătându-se mare prieten al păcei. Se ocupa
cu studiul şi "i plăcea mai. ales teologia şi doria să fie cunoscut ca
scriitor. Se credea Solomonul timpului său. Era erudit, dar erudiţia

lui era copilărească ; pricepia lucrurile dar nu putea lua nici o hotărîre. Idealul lui era domnia absolută, de drept divin. In Scoţia fusese în o ceartă vecinică cu Biserica. Recunoscu presbiterianismul,
dar mai pe urmă isbuti a introduce episcopatul.*)
La moartea Elisabetei, el fu recunoscut ca rege de cătră toţi
Englejii şi a fost primit cu mare entusiasm. Catolicii credeau că vor
scapa de persecuții; puritanii aşteptau libertăţi. EL dădea tuturor făgăduinţi, pe care nu avea să le ţină, pentru căi plăcea numai anglicanismul, care socotia pe capul statului şi cap al Bisericei. Ela
pastrat pe miniştrii lilisabetei şi a încheiat un tractat cu Franţia şi
unul cu Spania. Făcea concesiuni catolicilor, dar cu condiţie ca el
să remână atot puternic. Atunei aceștia formează două comploturi
în

contra lui, care

pe catolici,

nu

isbutese.

cari fuseseră

acob

I luând

măsuri energice, eato-

siliţi a autorisa eserciţiul cultului eretic

şi

a lăsa domeniile Bisericei în mânile saerilege ale spoliatorilor ; pe
principi, cari nu isbutiseră a scutura jugul supremaţiei imperiale; pe:
Împăratul,

care nu se putea

folosi întru

nimic

de

această

suprema”

ţie. Cu toate aceste, tot principii trăgeau folosul cel mai solid, căci
ei câştigau recunoașterea formală a independenţei teritoriale a cărei
origină se suia pănă

pe timpul

lui Frederic IL. (Bryece, Le Saint Em-

pire Romain Germanique, 445).
.
,
*) Toţi cari puteau să'şi aducă aminte de Enric VIII şi de Elisabeta nu se puteau ţinea ca să nu ridă de personagiul acest curios, cu picioarele strîmbe, înfundat în nişte haine vătuite din care
1 eşia un cap enorm, cu o limbă mai cât gura de mare, cu ochii in-

crucișaţi, Vorbareţ, lăudăros, grosier şi pedant,

bufon pănă la trivi-

alitate şi fricos din cale afară, sub această înfăţişare ridiculă el ascundea mult talent natural, o mare fineţă de spirit, moştenire de la
mama sa, și era foarte gata la respune. (Green, Histoire du peuple
anglais, II, 21).
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licii fac complotul pravului de puşcă (1605), in urma căruia au fost
persecutați cumplit. Cu puritanismul era și mai greu, pentru că noua sectă făcea necontenit progrese. Puritanii cer regelui să li acorde
drepturi şi să indepărteze din Biserică unele remăşiţi de ceremonii
catolice. Despotul rege nu se putea inţelege nici cu puritanii, pentru
că el voia să remână stăpân al sufletelor ca şi al corpurilor.
Parlamentul pare că e acelaş ca şi sub Elisabeta ; dar e hotărât a mărgini pretenţiile regelui. Ei cere ca numai el să se pronunţe
asupra validității alegerilor; se amestecă in cestiuni religioase şi opreşte pe rege a face legi fără a consulta Comunele. Parlamentul
“şi iea dreptul de iniţiativă. Episcopii se dau, ce i dreptul, in partea
regelui. Dar acesta nu are bani şi nu are cu ce guverna. A disolvat
de trei ori Parlamentul și, ca să aibă bani, intrebuinţa tot feliul de
mijloace. Lucrurile merg şi mai rău când Iacob IL a căzut sub influinţa, lui George Viliers, care nu avea absolut nici o altă calitate de
cât că era foarte frumos. S'a dat acestuia atâtea funcțiuni că toate la
un loc i aduceau douăzeci de milioane pean; Va făcut duce de Buckingham. Parlamentul nu a fost convocat gepte ani şi regele a făcut:
greşala de s'a pus rău şi cu nobilimea ; iar intreaga naţiune e furioasă contra lui pentru. că nu s'a amestecat in Resboiul de Treizeci
de Ani. Pe când regele stătea indiferent, națiunea era plină de entusiasm pentru coreligionarii săi din Germania şi pe fie-care zi plecau cete de voluntari.
Filosoful Bacon « cel mai mare, cel mai inţelept şi cel mai mişel dintre oameni » ajunsese puternice in consiliul regelui. El ar fi
fost in stare a impaca pe rege cu Parlamentul; dar prefera ase urca
şi a se mănţinea prin linguşire şi injosire. A ajuns lord cancelar, cea
mai inaltă demnitate din magistratura engleză. Iacob | simţia mare

bucurie a vedea un geniu aşa de mare la picioarele sale. Parlamentul din 1621 se ridică cu energie in contra tuturor abusurilor. Bacon
fa sacrificat. El mărturisi hoţiile sale şi ceru iertare *). Iacob I făcea

*) Cu toate
vechi și moderne,
Novum Organun a
ţii moderne. Dacă
el,

cel

intăi,

erorile lui Bacon in judecata sa asupra filosofiei
posteritatea aproape intreagă a fost de părerecă
avut o influinţă decisivă asupra desvoltărei ştiinnu a descoperit adevărata metodă esperimentală,

a afirmat esistența

a

unei filosofii

ştiinţilor ; lui

“i re-

vine onoarea de a fi făcut din unitatea tuturor fenomenilor fizice basa
a ori cărei ştiinţi şi a oricărei cercetări; de a fi, prin lărgimea, şi
inălţimea vederilor sale, făcut să se înțeleagă importanţa micilor es.
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mare greşală că lasa Parlamentul să-şi iea dreptul a acusa pe miniştri. Parlamentul din 1621 nu numai că protesta contra abusurilor,
dar membrii săi declară că « sînt gata a'şi da viaţa şi averile » pen:
tru apararea patriei şi a intereselor protestante in afară. Pe când
națiunea se pronunţa cu atâta energie pentru o politică protestantă,
Iacob umbla să insoare pe fiul său Carol cu o principesă spaniolă. Parlamentul protestă cu energie şi ceru ca moștenitorul tronului să iea
o protestantă, Regele 71 disolvă. Căsătoria cu infanta spaniolă nu s'a
făcut ; dar Carol a luat de soţie pe Fnrieta, sora lui Ludovic XIII,
Iacob | muri in 1625.
Carol | avea mari calităţi, dar era viclean şi inșelător. Era curagios şi avea câteva calităţi resboinice. Era măreț şi foarte grav;
dar slab când era vorba a lua o hotârire, energie şi indărătnie când
ar fi fost bine să cedeze. Crescut cu idei de absolutism, el voia să
fie ascultat cum erau regii din Franţia şi Spânia. Aceasta insemna
că el nu 'şi cunoștea de feliu ţara.
|
Lumea era ingrijită de căsătoria cu o catolică, mai ales când a
_văzut că Enrieta a capatat foarte mare influinţă asupra soţului ei şi
că preuţii catolici sînt primiţi la curte, Parlamentul ceru indreptarea
abusurilor şi măsuri severe în contra catolicilor şi votă subsidiile numai pe un an. În anul viitor Buckingham fu dat in judecată; dar
regele disolvă Parlamentul*%).
perienţe şi a pipăirilor prin care se constituie știința; de ai fi deschis calea prin inlăturarea tuturor tradiţiilor trecutului ; de a i fi redat rangul eminent care i aparţine ; de a fi aratat in fine imensele
beneficii pe care le putea trage omenirea din ştiinţă pentru fericirea
şi puterea sa. (Green, Histoire du peuple anglais, II, 170).
*) Din discursul lui Eliot contra lui Buckingham: <A stors
nervii și muşebii ţerei, economiile şi tesaurile regelui ; nici o nevoie
nu e de anchetă, Toţi o vedem. (Galantonia lui, serbările lui costisitoare, construcţiile lui măreţe, duelurile, escesele lui de tot feliul,
nu sînt oare probe vizibile despre dilapidarea banilor publici ? Vo-.
inţa, Maiestăţii sale, instrucţiunile sale, actele sale publice şi private,
decretele inaltelor curţi de justiţie, totul a fost pus la picioarele acestui om ; toate drepturile, toate interesele trebuie să se plece inaintea lui; el merge la ţel fără a se ingriji că violează justiţia şi lsgile statului... Vedeţi omul, vedeţi ce a făcut, cât preţueşte intrun
cuvint, vil dau pe mânile D-voastre : voi sunteţi in drept a pronunţa
sentinţa. Să ni aducem aminte toți, toţi cari cum sîntem, cavaleri,
cetăţeni, burghezi ai Comunelor, că el este causa tutulor nenorotirilor noastre. Prin el au venit toate; nu 'scăpăm de cât lovindu'] ».
" (Green, Histoire du peuple anglais, II, 42).
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In Parlamentul din 1628 regele promise şi dădu cuvîntul său
de onoare că va respecta legea. Dar care lege ? Magna, Charta trebu'a tradusă în limba englesă. Parlamentul făcu Petiţiunea drepturilor care cuprindea vechiele obiceiuri constituţionale ale Angliei”)
Regele aprobă. Parlamentul isbutise pentru că guvernul fusese combătut cu energie de cătră Wentworth, care se trăgea din o familie
mai veche de cât cucerirea normandă şi care era foarte bogat şi cu
ideia de guvernămînt energie şi absolut. Regele *1 chiamă în minister.
I deveni şi mai înCând Buckingham a fost asasinat, Carol
dărătnic. Agenţii regali îacepură a strînge impositele, macar că nu
erau votate. Regele închise Parlamentul şi jură că nul va mai deschide nici o dată. De atunci Carol I începu a guverna fără Parlament şi i mergea foarte bine. Apărătorii libertăţilor publice mor unul după altul ; alte moravuri încep ase întroduce ; mulţi din oposiţie primese funcțiuni publice ; se întrodue modele franceze și Enrieta cârmuită de preuţi cârmuieşte şi ea pe barbatul sau. Westau
administrează finanţele cu multă ghibăcie, Laud ajuiă pe rege în cestiunile religioase şi Wentworth era un ministru genial. Laud eraun
barbat energic, dar bun patriot ; el înţelegea să se pună bine cu pupa,
dar ev condiţie ca acesta să respecte drepturile regelui. El a urmărit pe neconformişti şi mulţi au emigrat.**) :

Deelaraţiunea drepturilor amintia tirania lui Iacob, abdi2)
carea lui şi hotărirea Lorzilor şi a Comunelor de a revendica vechile
drepturi şi privilegii ale poporului engles. Ea condemna -ca ilegale
comisiunea, eclesiastica și ridicarea unei armate fără autorisarea Parlamentului ; ea refusa regelui dreptul de a suspenda legile şi de a
sustrage

pe

cineva

de sub

autoritatea

lor, de a impune

tacse fără

consimţimentul celor două Camere; ea promitea poporului dreptul de
petiţiune, libera alegere a representanţilor săi, o justă şi binevoia tutoare administraţie a justiţiei. Ea afirma libertatea de discuţie
menţinesuveran
la
de
nou
din
cerea
și
turor culturilor protestante
(Green, Hssrea protestantismului şi a legilor şi libertăţilor regatului
:
toire du peuple anglais, IL, 25%).
morală,
2%) Puritanismul nu era o doctrină, ci mai mult o stare
în
aratau
se
care
tendinţi
un feliu de a trăi, un total de idei şi de
Elidupă
de
Generaţia
trecute.
epocei
oposiţie directă cu tendinţile
greoiu dar solid,
sabeta e gravă, mândră, rezonătoare, cu un spirit Gata a osindi pe
sale.
drepturile
îa
şi
îndărătnică în convincţiunile
sa destinată, puritaaltul, plin de frică în ceia ce priveşte propria
dureroasă în ceia ce
neliniştea
şi
nul era aplicat spre visării sombre,
tristeţă uniformă,
o
severitate,
o
respândia
priveşte viaţa viitoare
r ; ea se araţa
cugetărilo
asupra tuturor faptelor şi asupra tuturor
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Regele avea bani pentru că încasa daruri de bună voie și dări
vamale ; el a luat înapoi pământuri şi păduri de ale coroanei, a vindut titluri de nobleţă ; a vindut autorisări de a construi în Londra
şi scutiri de găzduirea soldaţilor ; a pus tacse pe vinuri, a înființat
o mulţime de monopoluri şi a reîntrodus darea numită ship-money
darea pentru corăbii, pe care regele avea dreptul a o impune, altă
dată, pentru a apara ţara în contra năvălirilor de pe marea. Dar acum cerea bani şi nu vase. Toţi plătesc ; numai în Londra este oarecare oposiţie. Atunci John
Hampdem «părintele libertăţilor en:
glese» face proces agenţilor cari voiau săl împlinească pentru acea,
dare. El susţine că regele are drept a impune ori ce tacsă pentru
apararea ţerei ; dar numai cu aprobarea Parlamentului. El ştiia că
va fi condemnat. Dar în mijlocul tăcerei generale, întrun timp când
presa amuţise din pricina condemnărilor şi amendelor, el ştiia că
numai înaintea tribunalelor putea să susţină drepturile poporului: şi
că va putea publica, fără nici o teamă de respundere, cuvîntările rostite înaintea judecătorilor, El fu condemnat, dar causa era câştigată
înaintea opiniunei publice.
Tocmai atunci Carol I avu nenorocita ideie de a introduce anglicanismul în Scoţia. Scoţienii se revoltă şi toată lumea subseiie
«Covenant» pentru apararea religiunei. Se ridică o armată de 20000
de oameni. Atunci Wentworth, care ajunsese comite Strafiord, fu
de ideie a se convoca Parlamentul (1640). Indată după deschidere,
Pym făcu un tablou îngrozitor de toate ilegalităţile comise în timp
de doisprezece ani; Parlamentul numi comisiuni de anchetă şi refuză
subsidiile. A fost disolvat. Dar resboiul eu Scoţienii merge rău şi
oposiţia lucrează cu energie. Carol e nevoit a convoca, în 1640, Lungul Parlament. Strafford fu dat în judecată şi regele făcu greşala
a'l
sacrifica, El a fost tăiat pe eşafodt). Laud fu aruncat în temniţă.

pănă și în coloarea hainelor şi impunea un doliu etern întregei
societăţi. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 595).
*) Sistemul său era în perfectă armonie eu persoana sa;
când
ne uităm la portretul lui Strafford şi vedem acea faţă sombră,
cu
privire ficsă şi grea, înţelegem mai bine caracterul politicei
sale fără
rîu şi fără scrupule. Dacă s'a impus partidei regaliste,
s'a impus
numai prin puterea temperamentului său, prin teroarea
ce inspira
violența sa oamenilor incapabili pe cari Buckingham
i lasase după
el ; dar şi prin spiritul săă de guvernămînt. EL nu cunoşte
a vieleniile curtenilor ; regina 7 uria de moarte ; cei alţi
miniștri căutau
săl discrediteze şi Carol I, macar că] susținea cu
energie, era cu
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Atunci

Parlamentul

incepu a guverna.

In zadar Carol I veni

in persoană inaintea Parlamentului ca să ceară arestarea

a cinci mem-

bri, vestiți prin violenţa atacurilor lor. El nu i găsi in Parlament şi
nici in cetate. Atunci el părăsi Londra şi « Cei Cinei > intră în triumf, escortaţi de miliția orășenească. Parlamentul ceru regelui ca să
i se acorde dreptul a numi şia destitui pe miniștri, i se incredinţa paza
copiilor regelui şi un control efectiv asupra tutulor afacerilor publice.
Regele refusă (1642). Atunci Parlamentul decretă ridicarea unei armate comandată de lordul Essex. Armata Parlamentului e bătută la
Edgehill şi regele se indreptă spre Londra. Apusul Angliei se ridică
in favoarea sa, regina plecase in Franţia după ajutoare şi in Londra
incepea a se striga « trăiască regele », Dar bătălia de la Newbury nu
e decisivă. In 1643, Parlamentul se uni cu Scoţienii și soldaţii lui
Cromvell *) făcură minuni de vitejie la Marston-Moor. Regele fu bă-

tut din nou la Newbury.
Cromvell trăise
dar vorbia puţin și
de frunte. Compania
ligioşi, morali. După
caţie a armatei şi o

pănă atunci la ţară. Era deputat in Parlament;
rău. Cum se incepu resboiul el se arătă soldat
lui era admirată : soldaţii lui erau oameni reNewbury, el ajunse < cea mai inaltă personifiputere in stat. Regimentul lui ajunse armata in-

treagă >. In iarna lui 1644

a fost

feliu de teroare puritană. Tea-

un

desăvărşire necapabil de a înţelege
Histoire du peuple anglais, LL, 61).

scopul

ce urmăria

el. (Green,
-

*) Olivier Cromvell făcuse studii bune şi trăia la moşia sa, pri-

vighind
mica sa
selbatică
turau pe

de aproape gospodăria, administrând cât se poate de bine
avere. Zece ani petrecuţi la ţară i au impus o „melancolie
şi fără de blândeţă. EL a cunoscut acele chinuri care torpuritani făcându'i să socoată cele mai mici greşeli ca pe

nişte crime

monstruoase.

De multe

ori

sufletul

său

a fost

întristat

păvă la nebunie. Ales deputat, rolul său nu a fost strălucit ; vorbia
puţin şi rău, şi numai când un sentiment violent i smulgea cuvintele. Cum se începu resboiul. el descoperi că e soldat. Compania lui
e îngrijită cu mare diagoste, Soldaţii lui nu beau, nu blasfemau ;
ofiţerii lui sînt din rîndurile poporului. El nu are nevoie de gentilomi pentru că iubirea cătră D-zeu trebuie opusă sentimentului de
onoure omenească, Astfel ideia, plebeiană, democratică, apare, adusă,
prin ideia religioasă, şi în adevăr se naște o Anglie nouă cu acest

regiment de sfinţi pe care

Cromvell are săl numească «coaste de

fier». Acest regiment are să ajungă întreaga armată şi, mal &po',
întreaga naţiune, tot lărgindu-şi cadrele sale. (Lavisse et Rambaud,
(Histoire Gencrale, V, 629),

168
tre'e au fost inchise ; ori ce petreceri

oprite:

post şi rugăciune, u-

nite cu eserciţiile militare. Presbiterienii și monarehiștii doresc o impăcare. Regele era gata a se impaca, când auzi de o victorie a trupelor sale din Scoţia. Atunci el rupe ori-ce negocieri; pentru că nădăjduieşte o vietorie şi in Anglia. Armata revoluţionară se reorganisează și comanda ei se incredinţează lui Fairfaz şi Cromvell. Carol

I e bătut cu desevărşire la Naseby
pondenţa

sa, din

care

(1645).

Aice s'a prins şi cores-

se constata că el era

de rea credinţă în toate

negocierile urmate. Regele fugi în Scoţia, Scoţienii declară că] vor
ajuta dacă

el

va

jura

predară Parlamentului,

<Covenant».

EL refută ;

pentru o mare sumă de bani.

propuse pace cu următoarele condițiuni : a se
a se anula

toate

actele

atunci

făcute

de cătră

rege

Scoţienii "|

Parlamentul

desființa episcopatul,
de la începutul .resbo-

iulai şi a se încredința Parlamentului, pe timp de două zeci de ani, armata și milițiile. Parlamentul, crezindu-se vietorios, licenţiă armata.
Dar trupele nu primiseră de mult nici o soldă ; armata refusa ase
disolva şi se prefăcu în parlament. Fie care companie -alese doi de”
legaţi cari discutau împreună cu ofiţerii. Atunci Parlamentul se apropie de rege ; dar acesta fu răpit şi dus în mijlocul armatelor.
Armatele pun condițiuni mai uşoare de cât parlamentul. Regele nu
se grăbeşte

a le primi,

căci se credea

arbitru

situaţiei,

De aceia,

el

fuge în insula Wight. El se împacase cu Scoţienii și în Anglia se
făcea o reacțiune în favoarea lui. Flota se dădu în partea sa şi revolte isbuenise în deosebite părţi ; dar aceste revolte au fost înăduşite, Scoţienii bătuţi şi isgoniţi şi Edimburg cuprins.
Atunci regele declară că primeşte condiţiunile Parlamentului.
Majoritatea era pentru impăcare. Dar partida militară, cu Cromvell in
frunte, *) făcu «purificarea» Parlamentului (1648). Optzeci de maembri
ae

*) «Am venit, zise el cătră vecinul său Saint-John,să fac un
lucru de care mă doare la inimă» Dar a stat nemişeat in timp ce
Harry Vane vorbia. Auzind că acesta silia pe Cameră să voteze.
legea; electorală numai de cât, «momentul a sosit» zice Cromwel
cătră Harrison. < Bagă de samă, respunse acesta, e un joc primejdios». El mai aşteptă un sfert de oră, ascultând discuţiunile. In
momentul când s'a pus la vot legea, el se ridică in fine și repetă
acusaţiunile sale obicinuite contra nedreptăţii, egoismului şi lenevirei deputaţilor. <Oara voastră a sunat, zice el ca conelusiune, Dommul a sfirgit cu voi». Representanţii se ridică in picioare cu toţii,
protestând cu mânie. «Bine, bine, destule vorbe», zice Cromwel, şi
mergând repede prin salăşi pune pălăria pe cap şi strigă : <Am

.
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au fost isgoniţi din Parlament și minoritatea, ajunsă majoritate,
dădu in judecată pe Carol I. Câţiva lorzi cari mai erau in Parlament, protestară in unanimitate £). Regele nu voi să recunoască
competenţa tribunalului ; iar poporul '] aclama. El fu condemnat in
absenţă și in 30 Ianuar 1649, fu tăiat pe eşafod**).
să pun un sfirşit la atâta limbuţie!» In mijlocul
urmă, se auzi strigăte şi bucăţi de frase. < Nu mai
de a mai luera aice! 'Lrebue să faceţi loc altora
voi! Nu mai sunteţi Parlament !>»
Treizeci de muschetari intrară in sală la un
lor. Cei cincizeci de membri presenţi se -grămădiră
ţivule!>

strigă Cromwell

cătră

Wentworth

tumultului care
sunteţi vrednici
mai buni de cât
semn al capului
spre ușă. <Be-

care trecea

pe

lîngă

el,

iar lui Martin, i-a adresat un epitet şi mai grosier, Vane, impasibil,
i zise numai «că a lucrat contrar drepturilor şi onoarei».— Ah, sir
Harry Vane, strigă Cromwell, ai fi putut impedica aceasta ; dar ești
un şarlatan ; nu ai de feliu onestitate. Doamne, scapă mă de sir Harry
Vane!» Presidentul refusă de a părăsi fotoliul pănă ce Harrison nu
Va ajutat să se pogoare. Cromwell ridică de pe snasă busduganul,
semnul puterei presidenţiale : «Ce avem să facem cu jucăria aceasta?
Luaţi o de aice !» Uşa a fost inchisă cu zăvorul, şi câteva oare după
aceia, consiliu de stat avu aceiași soartă. Cromwell in persoană somă
pe membri ase retrage. «Ştim ce ai făcut azi dimineaţă la Cameră,
i zise John Bradehaw, şi peste câteva oare intreaga Anglie va afla ;
dar te inşeli, Domnule, dacă “ţi inchipuieşti că Parlamentil e disolvat. Nici o putere pe lume nu 7] poate disolva afară de el insuși,
să o ştii bine». (Green, Ilistoire du peuple anglais. II, 184).
*) Colonelul Pride se puse in uşa Camerei Comunelor cu o
listă de patruzeci de membri pe cari consiliul ofiţerilor hotărise a'i
esclude, şi cănd aceşti deputaţi apărură, ei fură arestaţi imediat și
conduși la inchisoare, «Cu ce drept faci aceasta ?» intrebă un deputat. — «Cu dreptul săbiei<, respunse liniştit Hugh Peters. Camera
remânea statornică ; a doua zi, mai fură izgoniți patruzeci de deputaţi ; restul Camerei cedă. legonirea a o sută patruzeci de represen:
tanți făcu pe independenţi, cari remăseseră mai numai ei, ca să se
inţeleagă cu armata; votul tractatului de pace fu anulat; Carol fu
transportat la Windsor, şi o inaltă curte de justiţie, presidată de cătră John Bradshaw, legist eminent, incepu a instrui procesul regelui.
Respingerea ordonanţei care punea pe rege in acusare de cătră câţiva pairi cari mai erau la Westminster, făcu .pe Camera de. jos ră
deciare « că poporul este, după D-zeu, isvorul a toată puterea, și că
Comunele din Anglia, intrunite in Parlament, alese de cătră popor şi
insăreinate de a'| representa, sînt adevăratul suveran, şi că ori şi ce
vot al Oamerei Comunelor are putere de lege și trebuie să fie ascultat de cătră naţiune, chiar fără sancţiunea regelui şi a Camerei Lor,
_
zilor>». (Green, Zlistoire du peuple anglais, Il, 123).
**) Carol fu transporfat la Windsor şi aice mai avu câteva I-

lusiuni impreună cu pompa și onorurile regale. El refusă de a recu14
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Parlamentul trunchiat proclamă, câteva zile după aceia, desfiinţa:
rea regalității şi a camerei lorzilor şi Anglia fu prefăcută in Republică,

$. 5. Spania

şi Italia

după

Filip Il.

După Filip II Spania merge cu paşi repezi spre cădere ?). Era
mare incapacitate şi corupţie in guvern. Regii nu mai ştiuşi nici nu
puteau să guverneze și lasau trebile publice pe. mâna unor favoriţi
iacapabili. Filip III nu avea nici o esperienţă şi era absolut incapa
bil de a guverna. Era om cu moravuri regulate, blând, milos şi evlavios; dar nici-odată nu era în stare să iea o hotărire: favoritul său,
ducele de Lerma, era tot așa de incapabil. Guverna numai pentru
sine şi făcea totul ca să stringă bani şi să trăiască bine. Corupţia

moaşte competenţa tribunalului. Mulțimea ?1 saluta când trecea și
striga: « Dreptate !» ori « lungă viaţă regelui >. Circulau din mână
in mână câteva pagine scrise de rege și imprimate pe ascuns sub
titlul de suspinuri regale: toţi plângeau când le cetiau.
Carol a fost judecat in absenţă. Sentința a fost pronunţată cu
44 voturi contra 20. Regele se incercă a face apel la Parlament; apelul său nu a fost primit. El fu tăiat in 80 Ianuarie 1649. Nobleța
atitudinei sale, simplicitaătea mişcătoare a luărei de ziua bună de la
copiii săi, de la tron, de la viaţă, au aruncat in umbră greșelile sale
şi au contribuit a face odioși pe cei cari lau lovit. (Lavisse et Ran:
baud,. Histoire Gentrale, V, 646).
|

*) Ce contrast intre Filip II și urmașii săi! Filip III și Filip IV
erau leneși, ignoranţi, slabila judecată şi au petrecut viaţa in-m!jlo-

cul plăcerilor

celor

mai josnice

şi mai

mîrşave.

Carol

II,

cel de pe

urmă din acea dinastie austriacă atât de insemnată, avea, ca să zicem așa, toate defectele care pot face pe un om ridieul şi vrednic
de dispreţ. Era aşa la corp şi la spirit, că intro ţară mai puţin credincioasă regilor săi, el ar fi fost obiectul risului universal. De şi a
murit in floarea vristei, el aveă aerul unui om gârbovit de vristă și
de desfrinare. Fisionomia lui, asemine cu a unui idiot, era revoltătoare. Gura i era enormă şi falca de josi ieşia inainte intr'ua chip
așa de hidos, că nu putea nici să şi unească dinţii, nici să mestice
alimentele. La vrîsta de treizeci și cinci de ani, el era cu desevirşire
pleşuv şi pierduse sprineenile, era paralisat, epileptie și neputincios.
Ar fi imposibil să credem cât era de ignorant, dacă n'am avea dovezi pozitive. Nu ştiia numele orașelor mai importante şi nici macar
numele provinţiilor din regatul său. Afundat in superstiţia cea mai
degrădătoare, punea să i se cetească ca să alunge pe necuratul din
el şi nu se retrăgea in camera de culcare de cât avînd pe confesorul
său şi pe doi călugări cari se culeau lîngă el in fie-care noapte. (Buckle,
Histoire de la civilisation en Angleterre, IV, 49).

TI
lui nu mai cunoscu nici o mărginire. El adună o avere de vro patru
sute de milioane, valoarea de astăzi: şi când el fura, toată lumea
fura. Politica lui Filip III a fost cu totul pacifică. Fapt important

a fost alungarea Maurilor *). EL muri în 1621 *%*),
Fiul său Filip IV. era numai de șesesprezece ani. Generos şi
afabil, el iubia literile, dar a fost stricat de cătră linguşitori. Foarte
leneş, el avea un feliu de groază pentru lucru. I plăcea lucsul şi
=) Veniţi din Egipt, din Syria şi din Persia, ţeri esenţialminte
agricole ; inzestraţi ca şi Evreii, cari i urmară in toate coloniile lor,
de geniul comerţial şi indreptaţi spre industrie prin legea profetului care impune munca ca o datorie, pe cât şi indoita nevoie de a se
folosi de produsele bogate a unui pământ roditor şi a satisface necesităţile numeroase a lucsului oriental, noii cuceritori ai Spaniei aduseră aici procedeuri agronomice fundate pe esperienţă și pe observaţiune ; ei incepură a lucra câmpiile ei inţelenite ; reinpopulară
cetăţile ei deşerte; le impodobiră cu monumente măreţe şi le uniră
intre ele prin relaţiuni comerţiale imulţite. Spania. fecundată astfel
şi scapată de robia ţeranului, ajunse cea mai impoporată şi cea mai
industrioasă dintre toate ţerile europeiene. (Sâdillot, Histoire Gencrale
des Arabes 1, 200).
Maurii erau uriţi pentru că erau muncitori şi economi. Castilanul, leneş şi sărac, i uria din inimă. « Ingrămădese necontenit la aCervantes ; toată

zice

vere,

ştiinţa lor constă

ina ne fura ; ei sunt

viermele care roade Spania ». Fanatismul religios a contribuit a i
pierde. Ei au fost isgoniţi din Spania. După socotelele cele mai probabile, Spania a pierdut .500000 pănă la 600000 din cei mai buni
agricultori şi meșteri şi grăbi astfel ruina sa. Unitatea religioasă era
scump cumpărată. Opiniunea aplaudă acest act < ca pe cel mai mare
fapt al regnului >. Cervantes “i condideră ca pe o « inspiraţie divină,
o resoluţiune eroică ». Istoricul Novoa strigă: « Fericit rege, căruia
i a

fost

reservat

o faptă

de

aşa

mare

>.

Dar

afară

a fost

urechile

de

in

consi-

derat ca un act de nebunie, « cea mai barbară faptă de care pome[lisneşte istoria viacurilor >, zicea Richelieu. (Lavisse et Rambaud,
|
A
toire Gentrale, V, 652).
**) Filip III nu era lipsit de virtuţi. Avea moravuri regulate
in mijlocul unei societăţi corupte; era blând, milos, foarte scrupulos.
nume pe
O pietate aprinsă, călugărească, a făcut să i dea singurul
se ruga
care Pa meritat, pios. Asculta in fie-care dimineaţă liturghia,
contimun
zice
putea,
nu
și
moaşte
de
mult sara, trăia incunjurat
puran

« să ieasă din

mănăstiri,

nici

să "Şi scape

vorbele

de a lua prin
călugărilor ». Stins, fără energie, fără voinţă, incapabil
«un rege
satiric
un
zice
cum
fost,
a
el
hotărire,
o.
vre

sine insuşi
zugrăvit ».

Slujbele

bit in totul;

călătoriile,

s'a lasat să trăiască,

« fără a'şi mai da

toive Gentrale,

religioase,

osteneală

V, 650).

zice

vinatul,

jocul, lau

absor-

trimisul Veneţiei Soranzo,

să cugete >. (Lavisse

,

et Rambaud,

Jis-
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făcea cheltueli nebune. Favoritul său Olivares era un om harnic, stăruitor, grabnic, cel puţin la inceput. EI se incunjură de barbaţi ca-

pabili şi se luară câteva

măsuri bune,

mai ales in ceia ce priveşte

finanţele ; dar moravurile erau mai puternice de cât legile şi la curte
era un lues nebun *). Sub Filip IV Spania se apucă din nou de respoiu şi 'şi topi armata şi marina și se risipiră şi cele de pe urmă
mijloace ale regatului. In acest timp, se provocară nemulţemiri in
deosebitele provincii amenințate a'şi pierde libertăţile. Catalonia şi
Portugalia se revoltară şi după o luptă de doisprezece ani Catalonia
"şi recâştigă libertăţile. Portugalia suferia cumplit, Coloniile
ei căzuseră in mânile Olandezilor ; marina militară era nimicită
şi comerţul strămutat in Amsterdam, Nobilimea fusese departată
de la func.
ţiuni ; impositele erau foarte grele. Ea, se revoltă in
1640 şi după
douăzeci şi şese de ani de luptă, ea “şi recâştigă, independen
ţa. Corona se incredinţă lui loan IV de Braganţa. Filip IV
muri in 1665.
Causa principală a decadenţei Spaniei a fost despotismul
care

a stors toată puterea de viaţă a naţiunei **). Pe timpul lui Filip
II

*) Filip IV avea un caracter generos și afabil ; nw'i
tul; iubia literile și a protegiat pe poeţi şi pe artişti. lipsia spiriDar a. fost
stricat de timpuriu prin linguşire. De o lene
colosală, el simţia un
feliu de groază pentru afaceri. Pentru dinsul
regali
petrecerile. Făcu o mulţime de construcţiuni măreţe tatea era numai
şi dădu serbări
strălucite. Darnic şi măreț, el imulți pensiunile
şi
daruril
e şi “și toci
inteligenţa şi sănătatea in deșfrinări. (Lavisse et
Rambaud, Histoire
Gentrale, V, 653),
**) Despotismul a stors toată vitalitatea
bilul a ajuns curtean; clasele inalte din societana țiunei spaniole. Note, singurcare
ele
inseamnă ceva, au pentru rege numai adoraţiune.
In ochii tuturor, suveranul e « stăpân pe Viaţa şi pe moartea
a primit de la D-zeu, zice un scriitor celebr vasalilor săi ». < Regele
u
de a decide fără a consulta pre un alt consili din acel timp, puterea
capriţul lui e lege. Universitățile *] procla er de câţ raţiunea sa»;
mă rege al regilor; preutul pe amvon pune in aceiaşi. linie datorii
le cătră Maiestatea divină
și cătră Maiestatea regală. Curteanul cere
de la el], ca de la D-zeu,
viaţă şi sănătate. Nici un principe nu
e servit cu atâta supunere și
dragoste. Numele lui e sfinţit și pentru
a impune supunere poporulvi, e de ajuns a se zice: « Așa vrea
regele
». La un semn dat de
el, granzii apucă drumul esilului, sau merg
la temniţă. Chiar in momentul celor mai mari crise, poporul strigă:
« Trăiască Regele! moară
guvernul cel rău ». O etichetă riguroasă,
solemn
ă, une-ori stranie, ”]
isoleaz
ă de cei alţi
>
iţi oameni
oamen cu familia sa, e a pe un semi-zeu ! In
publie, la ceremonii, strălucitor
sub matasă,
cu un idol oriental (Lavisse et Rambaud, aur și diamante, el samănă
Zlistoire Gâncrale, V, 658).
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nobilimea era mândră şi tot se ţineau minte libertăţile. După din- sul, clasele de sus adorează pe rege.
Sub urmaşii lui Filip II, Madridul ajunge strălucit. La curte
sint funcțiuni nenumărate şi foarte costisitoare. Regele imbracă, nutreşte şi găzduiește mai bine de 10000 de persoane ; cheltuiala curţii
se urcă, sub Filip 1V, la şeptezeci de milioane pe fie-eâre an, valoarea de astăzi. Consiliile, comisiunile, ministeriile, consiliul secret, se
alcătuiesc numai dintre nobili. Pretutindinea e numai corupţie, ineapacitate şi lenevire. Prin provinţii sînt o mulţime imensă de funcţionari. Toţi Spaniolii umblă numai după funcțiuni. Sînt peste 33,000
de funcţionari, deosebit de funcțiunile de prin colonii, deosebit de
preuţi şi călugări. Câţiva privilegiați aveau totul și masa poporului
se sbătea in o miserie cumplită *). Clerul spaniol era cel mai bogat
din lumea catolică şi erau mai bine de 500,000 membri în eler. Unele mănăstiri aveau venituri enorme şi clerul stăpănia a cincia parte
din pământul Spaniei. El era puternie şi.prin drepturile sale ; pentru că nici o instituţiune nu scapă de acţiunea sa. . Înquisiţia era
a-tot-puternică **). Erau vre-o 300,000 de nobili: Granzii de Spa-

3) Monarchia spaniolă era militară şi in acelaş timp şi religioasă. Resboaiele necontenite, urmate in curs de mai multe generaţiuni in Europa şi in America, stoarseră națiunea. Cei cari nu cădeau pe câmpul de luptă, nu se intoreeau in patria lor de cât cu
mândria stearpăde hidalgo; se puteau injosi stăpânii lumei ca să
se ocupe cu agricultura ori cu industria ? Reacţiunea catolică nu fu
mai puţin funestă pentru creşterea populaţiunei ; granzii de Spania
'și făceau o glorie de a inălţa mănăstiri pe nemărginitele lor domenii : aceasta insemna a favorisa impuţinarea populaţiunei. In curînd
nu mai fură in Spania, de cât numai călugări, călugăriţe şi cerșitori.
Fanatismul, care era causa răului in mare parte, impedica, ori ce remediu. Era. lipsă de braţe pentru agricultură, era lipsă de o populaţie

cu gust

pentru

comerţ

şi industrie.

Dar prin

o binefacere

pro-

videnţială, erau in Spania rase străine, inzestrate tocmaicu geniul
care lipsia Spaniolilor : erau Evrei şi Mahometani. Stupida intoleranţă
a catolicilor zeloşi nu s'au liniştit de cât numai când cel de pe urmă
Maur a fost isgonit din Spania. Cum să se inlocuiască atâtea mii de
muncitori ? S'au gândit ase face apel la emigrarea străină. Feriască
D-zeu ! zice Consiliul Castiliei. « Ar fi cel mai mare bine când sar
putea interzice ori ce relaţiune, ori ce comerţ cu alte naţiuni; pentru că toate sunt infectate de veninul eresiei >. (F. Laurent, Etudes
sur . Phăstoirede Phumanită, X, 199).
,
*=) Suveranii nu indrăznese a se opune unei clase aşa de puternică. Nimic nu se face in stat fără ea. Având vasalii şi supușii
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nia numai nouăzeci. Apoi nobilii cu titluri, cu moşii mari cât niște
provinţii şi cu venituri colosale. Nobilimea de jos era lacomă de funcţiuni şi saracă. Toţi se gândiau numai cum să'şi ţină rangul şi se

ruinau. Nu mai era clasă de mijloc; nu

mai era agricultură; mai

toată Spania era numai păşune. Toate se aduceau din străinătate,
pănă şi peşte in post. Din industria de odinioară au rămas numai
urme ; şi tot ce trebuie se aduce din afară; vin şi lucrători străini. Comerţul era pe mâna, streinilor. Corăbii străine, bancheri străini, neguţitori străini.

Nici

a zecea

parte

din

aurul

și argintul adus din Lu-

mea Nouă n'a remas in Spania. Şi sau adus două-spre-zece miliarde.
Populaţia a scăzut la şese milioane din opt ce era mai inainte“),
Spania se mai susţine
cu şcoalele sale. Erau treizeci şi cinci de
Universităţi. La Salamanca, Alcala şi Coimbra sunt mii de studenţi.

săi pe cari i guvernează şi i judecă, bucurându-se de drepturile feudale şi de dijme, Biserica joacă in societate un rol capital nu numai prin privilegiile sale, dar și prin funcțiunea religioasă pe care
o esercitează. Ea “şi are trebuinţile sale, imunităţile sale judiciare,
printre care dreptul de asil, imunităţile sale finanţiare. Preutul gu- '
vernează pe rege; prelaţii şi călugării figurează in Consilii. Nici o
instituţie socială nu scapă de acţiunea ei. Biserica dirige Universităţile

şi colegiile,

administrează

numeroasele

spitaluri,

asilurile de

copii găsiţi, orfelinatele, confrăţiile. Prin Inquisiţie, ea are supraveghiere asupra moravutilor, are censură asupra cărţilor și scrierilor,
are un felu. de poliţie politică. Protegiată de rege, iubită şi veneratăde intreaga naţiune, care o socoate ca pe un «bulevard al credinţii» și care asistă la un spectacol atrăgător la ale sale autodafe,
Inquisiţia a supus societatea intreagă sub jugul eclesiastic. (Lavisse
et Rambaud, Histoire Gentrale, V, 671).
_*) In provinţia

Castilia,

dea în ruină pe la jumătatea

odinioară

aşa

viac. XVII.

de

infloritoare,

totul că-

Chiar Segovia și pierdu

manufacturile sale şi a remas în curând numai cu amintirea vechei
sale bogății. Huina cetăţii Burgos fu tot aşa de repede ; comerţul acestei cetăți vestite pieri şi uliţile sale deşerte şi casele sale goale
presentau un tablou aşa de sfăşiitor, că un contimpuran, isbit de o
astfel de pustiere, strigă că Burgos e numai un nume. În alte districte resultatul fu tot aşa de funest. Sărăcia domnia în intreaga
Spanie. Această ţară, odinioară așa de bogată și prosperă, se vedea
plină de o mulţime de călugări şi de preuţi, a căror lăcomie nesăţioasă absorbia puţina avere ce mai remânea. Locuitorii luau fuga,
părăsindu'şi

ogoarele

neluerate.

O mulţime

de

indivizi fără

adăpost,

espuşi la toate variaţiunile atmosferei, la frig ca și la arşiţa soarelui,
muriau de foame. Sate intregi au remas pustii, şi în mai multe oraşe
cel puţin două treimi din case erau pe deplin dărămate. (Buckle,
Histoire

de la civilisation

en

Angleterre,

LV,

82).
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Dar învățământul fiind pe mâna Bisericei stă pe loc. Studenţii umblă,
numai după titluri şi diplome. Numai istoria și teologia se mai cultivă: Dar dacă ştiinţile sunt în părăsire, aceasta e epoca de aur a literaturei spaniole. Arta dramatică făcu progrese mari. Atunci a trăit
Lope de Vega (1562-1632), Calderon (1600-1681), cei mai mari dramaturgi spanioli şi Cervantes (1547-1617) autorul lui Don Quichotte,
Marele istorie Mariana a inflorit in acel timp (1526-1623). Dar şi această regalitate intelectuală nu avea să ţină mult.
Italia.

Generaţia italiană de după 1550e slabă, descuragiată, fără idei;
netoleranţa religioasă împedică ori ce desvoltare intelectuală. S'ar
părea că Italia e foarte religioasă judecând după numărul călugărilor şi după procesiunile de pe strade; in realitate restauraţiunea
catolică nu a pătruns în conştiinţe. Această ipocrisie a falşificat caracterul naţional. Cu Zorguato Tasso (1544-1596) se închide perioada

glorioasă

a desvoltărei

italiene.

Nobilii

au ajuns

nişte

curteni

şi principii sunt nevoiţi să fie devotați Spaniei. Ea stăpânia o mare
parte din Italia: Milan, Neapole, Sicilia și Sardinia ; iar ceialaltă
era sub

ei. Italia nu

influinţa

se mai

socotia

in politica europeiană;

era o provinţie a Spaniei.
Numai in ducatul de Savoia şi în republica Veneţia mai era varecucare dignitate. Veneţia era în o situaţie strălucită. Incă nu se
Nu
artelor.
gloria
“noştea, că comerţul ei a decăzut. Ea strălucia prin
a fost norocită în resboiul cu Turcii; pentru că a pierdut Ciprul.
pentru că apara drepturile statului
A fost in conflict cu Biserica,
amesfaţă cu autoritatea papală. In afacerile continentale ea nu se
teca de cât numai prin sfaturi, pentru că atenţia sa era îndreptată
spre Răsărit unde Turcii se pregătiau a”i ataca posesiunile. Aceste
resboaie s'au sfirşit prin înfrângerea ei, dar numai după lupte îndelungate. Genova era mai decăzută de cât Veneţia ; dar în lăuntru
era bine

guvernată

de cătră Andreiu

Doriu.

Florenţa ajunsese

ducat

sub Cosma I (1537-1574), care căpătase de la papă titlul de Mare-duce.

RESĂRITUL
Ungaria şi Polonia.
VIII.

$. 1.

.
I. După căderea Ungariei, "Pransilvania formă un stat deosebit
dent
Sigismund fiul lui Zapolia, a fost recunoscut ca principe indepen
trei
numai
erau
ţară
această
În
de cătră Impăratul Maesimilian II.
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naţiuni recunoscute: Unguri, Secui şi Saşi şi patru religiuni : catoleii, luteranii, calvinii şi unitarii. Intre aceste patru religiuni era o
toleranţă necunoscută în Europa. Dar Românii erau socotiți numai

ca îngăduiţi in statul

transilvan şi religiunea

lor nu avea

nici un

drept. Toţi nobilii români imbrăţişaseră, una din religiunile domnitoare şi intraseră în rândurile nobilimei feudale ; ei deveniseră Unguri şi 'şi schimbaseră numele. Românii erau numai muncitori de pă.
mânt şi păstori, dar “şi conservaseră in mai multe părţi proprietă"ile lor. Transilvania *şi putea mănţinea independenţa sa numai intru
cât va fi putincios un equilibru între puterea austriacă şi cea musuhmană. În ziua când una din aceste puteri va predomina, Transilvania nu va putea trăi ca stat independent ; pentru că era dușmănie intre populaţiunile domnitoare şi pentru că Românii cari formau
majoritatea nu aveau nici un interes la susţinerea acestei neatârnări,
Sub Stefan Batori se introduc in Transilvania jesuiţii. Principele transilvan a isbutit a fi ales şi rege al Poloniei şi de aice veni
influenţa polonă in trebile lăuntrice ale Transilvaniei. Starea, ţerei
a fost foarte tristă sub domnia lui Sigismund Batori (1581—1604)
“om năzuros şi cu pretenţii mari, schimbăcios şi nehoiărît>. Pe timpul său ţara era pradată de Germani şi de Tatari ; iar Românii sau
„ridicat în contra apăsătorilor, nădăjduind in marele domnitor Mihaiu

Viteazul.

Starea

|
Ungariei

era grozavă, mai ales sub Sinan Paşa.

era pradată cumplit și o mulţime

'Ţaua

de Unguri imbrăţişară islamismul.

Ungaria de sub casa de Austria nu era in o posiţiune mai bună.
Nenorocita ţară se svârcolia
în ghiarele Italienilor generali în servi-

ciul Austriei, cum

erau Basta şi alţii;

dar şi Ungurii 'și resbunau

cumplit. Stefan Bocshkay se puse în fruntea poporului apasat; bătu
de mai multe ori armatele imperiale şi sili pe Împăratul a incheia
„pacea de la Viena, prin care se acordau Ungurilor mai multe drepturi ; iar capul rescoalei fu recunoscut ca suveran ereditar al Transilvaniei şi Ungariei de Sus (1606). EL muri fără de veste în curînd.
Cu suirea pe tron alui Gabriel Bethlen, protestanții din Transilvania luară parte în Resboiul de Treizeci de Ani. Atunci au trăit
«Cei trei Unguri Mari»: Bethlen, cardinalul primat Pazmany şi Nicolae Esterhazy. G. Rakoţi, urmaşul lui Bethlen, a câştigat mari drep-

„ turi de la Austria prin pacea de la Linz (1648).
Il. La moartea lui Sigismund III, o parte dintre
loni şi indreptară privirile spre casa

de Austria, pe când

nobilii poalţii vor
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să aleagă pe ţarul Rusiei. Austria putea garanta catolicismul, dar
făcuse mare rău Slavonilor in Bohemia ; iar alegerea ţarului insemna triumful ortodoesiei. Ambasadorul frances se folosi de această
stare de lucruri şi stărui pentru alegerea lui Enric, fratele lui Carol IX. Acesta fu ales in 1573. Mai inainte de alegere, nobilimea.i
a pus mai multe condițiuni, intre care: să aibă armata pe socoteala
sa, să ereieze o flotă, să garanteze libertatea de alegere şi de conştiinţă, să hu declare resboiu nici să facă pace fără consimţimântul
senatului, să nu strîngă trupe fără învoirea dietei şi să convoace dieta tot la doi ani; la din contra, supuşii erau deslegaţi de credinţa
jurată. Enric primi această umbră de regalitate şi veni in Polonia ;
dar in curând incepu a regreta patria sa. Nu- avea cu cine petrece
a se inin Polonia, şi cum auzi de moartea fratelui său, el se grăbi
toarce in Franţa,
Urmașul său Stefan Batori din Transilvania (1576) luă in căel
sătorie pe sora lui Sigismund III şi declară, din capul locului, că
sa
vrea să fie rege in realitate. El supuse Dantzig, atrase in partea
jesuiţii
pe Cazaci şi formă un inceput de armată regulată. Sub el
şi
turbulenţi
nobilii
ajung atot puternici in Polonia. El supuse pe
regală,
introduse ordinea in ţară şi căuta să întărească autoritatea
a muEl
nobili.
Gintre
frunte
de
mai
pedepsind pe mulţi dintre cei
|
rit fără de veste in 1586.
prin înfluinţa lui loan Zamolski,
Batori,
Stefan
La moartea lui
Vasa, nemare cancelar și hatman'al coronei, se alese Sigismund
aljesuiţilor.
elev
și
pot al lagelonilor. Acesta era un catolic fanatie
se
El doria să introducă autoritatea absolută regală, dar Zamolski
opuse ; şi atât persoana cât şi actele regelui au fost supuse cercetărilor dietei. La moartea părintelui său, el moşteni şi eorona Suediei;
El nu
dar fu nevoit a renunţa din pricina fanatismului său catolic.
a isbuţit nici in planul său de a pune mâna pe tronul Rusiei. Arin conmata polonă, âjutată de Cazaci, s'a luptat cu multă glorie
Gustavtra Turcilorla Hotin ; dar a fost nenorocit in luptele cu
a fost
polonă
marina
şi
Livonia
Adolf. In aceste lupte, el a pierdut
Brandeburg.
de
distrusă. EL a dat Prusia ducală ca feud electorului
ridica, Bohemia
Pe când astfel o nouă putere germană, Prusia, se
odinioară
Silesia,
iar
politice;
lumei
slavonă dispărea de pe scena
a Poloniei, remânea în mânile Habsburgilor.
; din
In lăuntru domnirea lui Sigismund provocă nemulțumiri
cedeze inaintea
pricina aceasta el și cu jesuiţii au fost nevoiţi să.
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nobilimei. <De acum înainte sa sfirşit cu autoritatea regală in Polonia. Ea e un stat confederat format din un număr. de voievodate
sau palatinate. Polonii i ziceau libertatea de aur ; in realitate, această
libertate a unei caste care despreţuia cetăţile şi pe ţerani, era anarchia şi triumful egoismului asupra intereselor generale. Confederaţiile

sporiau răul. Pentru

acum, răul e acoperit sub gloria militară».

Pe când în Polonia se întoemea astfel anarehia, in Lituania
se mai adăogia încă un motiv de certe lăuntrice, unirea cu Biserica
Catolică,

$. 2. Turcia

după

Soliman

Magnificul.

Urmașul marelui Soliman a risipit tesaurele adunate de părintele său pentru
ca să poată mulţemi pe ieniceri cari ajunseră foarte
tulburători, şi a trăit ascuns in palat, unde sa dedat tutulor viţiilor,

fiul acelui sultan care fusese pururea în fruntea armatelor. Cu toate.
„aceste, sub el s'a cuprins Yemen şi Cipru, şi cu toate că s'a perdut
bătălia de la Lepanto, flota turcească tot avea supremaţia in Med:terana. Meritul acestor resboaie se cuvine marilor barbaţi lăsaţi de
cătră Soliman, intre cari cel mai de frunte a fost marele vizir Sokoli.
Sub sultanii cari urmează incep a avea o influinţă politică femeile din harem; mai cu samă mamele sultanilor, Sultana Valide,
se amestecă in administraţia lăuntrică și in afacerile din afară. De
atunci se începe şi decadenţa morală și finanţiară a Imperiului otoman. Sokoli care fusese mare vizir sub trei sultani a fost ucis de
cătră un dușman personal (1579).
Toţi sultanii cari au domnit de la moartea fiului lui Soliman
şi pănă la Amurat IV (1623-1640) au fost ridicaţi la tron sau resturnaţi de cătră soldaţi ; aşa că imperiul a fost vecinie tulburat prin
aceste rescoale militare. Amurat IV restabili ordinea. EI era neadormit,

guverna

singur

şi cerceta cu de

amănuntul

toate ; era

fără

idilă cătră funcţionarii cari abusau de posiţiunea lor.
Pe când imperiul incepea să cadă in lăuntru, vitejia Turcilor
câştiga mai multe victorii in afară și făceau cuceriri nouă. Se cuceri
Yemen şi in 1571 se cuprinse Ciprul. Atunci Piu V formă hgă sfântă

in contra

Tureilor in care

intrau

toate

statele

italiene şi Spania.

Flota creștină era comandată de cătră don Juan de Austria, un tnăr de 22 de ani. In 7? Octombrie 1571 se dădu marea bătălie de la
Lepanto in care creştinii au fost învingători. Dar Turcii şi intoemese
flote novă şi victoria creştinilor remâne fără nici un resultat, Vene-
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ţia se impăcă cu Tureii plătind o sumă mare ca, despăgubire de resboiu şi tributul ei se mări. La fruntariile despre Austria erau vecinice lupte. In 1593 Sinan-Paşa făcu pe Sultan să declare resboiu
formal, dar acest resboiu ieşi in. defavoarea Turcilor. Armatele lor
au fost bătute în mai multe rînduri, pentru că se ridicaseră Românii sub Michaiu Viteazul și victoriile câştigate de cătră el aveau mare
inriurire asupra luptelor din Austria. Cu toate acestea, in 159, creştinii pierdusă marea bătălie de la Keresstes, care a fost ca un al doilea Mohaciu pentru Ungaria. După lupte purtate in curs de treizeci
de ani, s'a incheiat pace care va ţinea scurt timp, ca şi toate păcile
dintre "Turci şi creştini ; pentru că lupte tot erau chiar şi când nu
era resboiu declarat. Turcii ca şi creștinii de pe fruntarii socotiauo
datorie a năvăli in ţara dușmanului şi. a prada.
In acele timpuri se intîmplau in Persia mai multe revoluţiuni
de palat, care au dat Tureilor ocasiunea de a declara resboiu. Ei cuprind Georgia (1578) şi armatele persane sunt pretutindenea bătute.
care cuprinsese Yemen şi Tunis, a zidit mai
Marele vizir Sinan-Paşa,
multe cetăţi ca să ţină în respeet pe Cerkeji. Intre aceste cetăţi au
fost Kors si Erivan. Dar puterea Perşilor se ridică sub Abas cel Mare
(1586-1628). Acesta se grăbi a incheia cu Turcii pacea de la Constantinopole (1596) şi apoi, liniştit despre apus, el şi intinde hotarele
imperiului pănă la Indus şi, spre nord, cuprinde Khorasanul. Pe
urmă incepu din nou luptele cu Turcii, li luă inapoi mai multe locuri cucerite şi imperiul. său ajunse pănă la Tigru şi marea Caspică.
legăEl înfiinţă o armată regulată și o artilerie puternică, intră în
neprivilegii
mari
dădu
"Pureilor,
turi eu puterile creștine in contra
Ispahan
in
măreţe
guţitorilor ereştini şi zidi mai multe monumente
anarehie.
şi pe. aiurea. Sub urmaşii săi, Persia cade din nou in
Causa prineiXVII.
viae.
in
cădea
Imperiul otoman începe a
și sultapănă
;
sclavi
pală a căderei sale este că era un imperiu de
au
nul era fecior de sclavă. Dar pe lingă această causă principală,
imprejur ări,
mai contribuit la decăderea imperiului mai multe alte
Din
nevăzut.
era
dintre care cele mai insemnate sunt: a) Sultanul
sau
numai trei
opt sultani cari au urmat după Soliman cel Mare
sub infiuenţa
copii
nişte
fost
au
toţi
văzut in fruntea armatelor. Mai
nu i veNimine
femeilor; crescuţi in harem și desfrînaţi de tineri.
Se intimplă
dea ; ei nu știeau nimic și poporul era apăsat cumplit.
se supună
să
trebuiau
de au avut unia viziri mari; dar și aceştia
femeilor

din harem.

Atunci

guvernul

fiind pe

astfel

de mâni

şi gu-
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vernarea aducând foloase foarte mari, toţi vor să pună mâna pe putere. De aice o mulţime de revolte şi resturnări. b) Finanţele erau
intr'o stare deplorabiă. Dările erau foarte mari; se falşificau monetele, se instrăinau domeniile imperiale şi se impliniau o mulţime
de tacse nelegale. 'Țeranul era sdrobit sub greutatea dărilor, iar funeţiunile publice şi gradele universitare se dădeau pe bani; de aceia
in fruntea imperiului ajung toţi incapabili şi ignoranţii. c) Vechiele
feude militare care daseră Turciei atâtea armate viteze, se sting; iar
feudele se incredinţază la favoriţi. Atunci nu mai este de unde să
se strângă armate. Dar pe când aceste armate ridicate dintre micii
proprietari se impuţinau, creşte foarte numărul soldaţilor intreţinuţi

de cătră sultan.

In corpul

ienicerilor intră tot soiul de

oameni și

acest corp şi pierde bravura de odinioară ; se ingrămădiau a intra in
ieniceri, pentru că era leafă bună şi pentru că puteau face tot ce
voiau. Dar în timpul acestă architectura infloria şi ştiinţa făcea mari
- Progrese. Erau o mulţime de legişti de frunte şi poeţi mari.
$. 3. Românii.
Petru Rareş lăsase patru fii, doi băeţi : Iliaș şi Stefan și două
fete : Kiajna şi Rucsanda.
E
Fiii lui Petru Rareş au fost nevrednici de părintele lor. Iliaș a
domnit tiraneşte. Bun prietin al Turcilor, el avea obiceiuri turce Și,
scandal ne mai pomenit pe acele timpuri şi de necrezut pentru un
urmaș a lui Stefan cel Mare, el s'a lepădat de religia creştină, a
imbrăţișat mahometismul şi sa dus la Constantinopole. Fratele său
ca să dea dovezi de bun creştin a găsit cu cale să persecute pe Armenii

aşezaţi in Moldova

de multă

ligioasă, cu totul necunoscută

vreme,

la Români,

Această

persecuţiune re-

nu a făcut pe Moldoveni

să i erte imoralitatea vieţii sale şi despotismul său. El a fost ueis.
Atunci șa suit pe tron 4lesandru Lăpuşneanu, care se trăgea din

familia domnitoare.
Pe când

Iliaş

și Stefan

se arătau

Kiajna, măritată cu Mircea, domnul

atât

de

netrebnici,

sora lor

Munteniei, dovedia că este vred-

nica fiică a lui Petru Rareş. Foarte vitează, de o ghibăcie ne mai
pomenită și capabilă a administra, Kiajna guvernă in numele
soțu-

lui său și în curs de mai bine de douăzeci de ani ea păstră tronul
Munteniei pentru fiii și nepotul ei. Intr'un timp când la Constantinopole femeile aveau mare influență asupra mersului
trebilor publice, Kiajna pătrunde in harem, cumpără persoanele influente,
intră
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in legături cu Grecii din Fanar cari incepuseră a.avea trecere la Poartă
şi isbuteşte in tot d'auna ; pe când, în lăuntru, sdrobeşte cu energie ori ce incercâre de revoltă, conduce in persoană trupele pe câmpul de luptă şi pradă cumplit ţara pentru a stringe banii necesari
pentru indestularea lăcomiei turceşti.
Kiajna isbuti a pune pe tronul Munteniei pe fiul său Petru şi
apoi pe Alesandru. Dar in curînd se ridică un adversar puternice în
persoana, lui Petru Cercel, care era susţinut de regele Franţiei Enric
III. Petru Cercel era unul din cei mai invăţaţi principi de pe vremea lui. El pretindea tronul Munteniei, pentru că era fiu a lui Patraşcu cel Bun, care capatase acest nume fiind că nu ucisese pe boieri, cum era obiceiul timpului. Pe lângă numele cel bun a părintelui
său, Petru Cercel mai avea sprijinul lui Enrie III, pe care'i cunoscuse de când acesta fusese rege in Polonia. Având o parte de boieri cu sine şi susţinut şi de ambasada francesă care era puternică
in Constantinopole, Petru Cercel a putut capata domnia Munteniei.
Dar era greu de luptat cu vicleana şi bogata Kiajna. Ea alergă la
Constantinopole, imprăștiie pretutindenea bani şi, in scurt timp, Petru Cercel fa scos din domnie. El. se ingrijise a stringe banii cu cari
să 'şi capete din nou tronul: când a plecat din ţară ducea cu dinsul patruzeci de cară incărcate cu bani şi cu lucruri scumpe. El se
duse in Franţia, petreeu câtva timp la strălucita curte din Paris, se
intoarse in Turcia eu scrisori de recomendare de la regele Franţiei
şi de la senaţul Veneţici, a dat sume foarte mari pentru a căpăta
din” nou tronul; dar nu a raai isbutit. El fu ucis prin stăruinţile Kiajnei, care a pus pe tron pe nepotul ei Mircea. Au fost timpuri când
energica doamnă era a-tot puternică in 'Ţerile Române ; fiind că Alesandru era pe tronul Munteniei, pe când cel alt fiu, Petru Şehiopul, domnia in Moldova. După moartea ei, aceştia nu s'au mai putut
mănţinea.

Alesandru

Lăpuşneanu

luă in căsătorie pe Rucsanda,

fiica lui

Petru Rareş, şi incepu a domni tirănește. EL fu resturnat de cătră
un aventurier, Iacob Fraclide Despota, care venise la curtea din Mol-

dova după ce cutrierase tot Apusul; luptase in armatele lui Carol
Quintul in contra Francesilor şi 'şi făcuse un arbore genealogie prin
care dovedia că se trage din Despoţii Epirului. Venit in Moldova
el se dădu drept rudă a doamnei Ruesanda, a căreia mamă era din
familia Despoţilor Serbiei şi fu primit bine de cătră Lăpuşneanu. El

căpătă ajutor de la Poloui,

atrase o samă de boieri in partea sa şi
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resturnă pe Lăpuşneanu,

"1 recunosc ca domn,

care fugi la Constantinopole

după ce li trimite o sumă

mare

(1562). 'Tureii

de bani. El

era susținut și de ambasada francesă din Constantinopole. Dar făcu
greşală că se puse rău cu Doamna Kiajna, pretinse cetăţile din Transilvania foaste odinioară a Moldovei şi intră in' neinţelegere cu regele Poloniei. In acelaş timp, el ridică pe toată ţara in contra sa,
pentru că persecuta Biserica naţională : Despot era protestant şi voia
să introducă Reforma in Moldova. El făcu o şcoală superioară la Cot.
nar şi aduse profeeori protestanți, făcea planuri măreţe şi numia ţara
sa Regnum Moldaviae. Dar nu a putut domni de cât numai doi ani
şi a fost ucis de cătră Ştefan Tomșa, ridicat la tron de câtră ţara
nemulţemită. Atunci 'Purcii dau din nou domnia lui Alesandru Lăpuşneanu. Acesta veni cu oaste turcească, se sui pe tron şi "și resbună cumplit asupra boierilor cari 7] resturnaseră intăia oară *). El
ascultă de ordinul Tureilor şi dărâmă cetățile Moldovei ; pe urmă strămută capitala de la Suceava la laşi. El fu -ucis (1568) şi fiul său Bogdan a fost resturnat după patru ani de domnie.
Turcii au numit domn pe Ioan Vodă cel Cumplit (1572-74), din
sângele lui Stefan cel Mare, care petrecuse multă vreme in Resărit
facând comerţ cu pietre preţioase. Kiajoa făgădui Tureilor că va indoi tributul. Joan Vodă refusă a plăti mai mult şi se decide aşi păstra tronul cu sabia in mână. El incepu a se pregăti şi fiind că boierii căutau să/l restoarne, el i pedepsi cumplit ; persecută, de asemine, pe călugări şi se răzimă numai pe ţerani **). Pentru ca să aibă
*) Alesandru Vodă au vrut să se curăţească şi de vrăjmașii cei
din casă, pre carei şi prepusese el, că pentru vicleşugurile lor fu
scos din domnia dintăiu. Și au invăţat in taină pre lefeciii ce au avut străini, de s'au supus in curtea domnească la Iaşi intr'o zi, şi au
chemat pre obiceiu boierii la curte. Carii fără nici o grijă de primejdie ca aceia era. Și dacă au intrat in curte, slujitorii după invăţătura ce au avut, au inchis porţile ŞI ca nişte lupi intr'o turmă fără
de nici un apărător, au intrat intrinşii de i snopia şi i injunghia,
nu numai boieri ce şi slujitori. Nici i alegea pre cei vinovaţi, ci unui
ca alaltul i punea sub sabie. Mulţi se viria pre ferestre de cădea
afară de şi frîngea picioarele. Si au perit atunci 47 de boieri, fără
altă curte ce nu sau bagat in samă.
In Moldova au cei mai mici despre cei mai mari acest obiceiu
de pier fără judeţ, fără vină şi fără samă. Singuri ecsi mai mari Şudecători, singuri pîrîşi și singuri plinitori legei. Şi de acest obiceiu
Moldova nu seapă. (Urechiă, cap: XXV).
|
&*) Joan Vodă după isbândă eu noroc ce au gonit pre vrăjmaşii
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cu ce lupta in contra Tureilor, Ioan Vodă eliiemă in ajutor pe Cazaci şi cu o armată puternică intră in Muntenia și bătu pe Turci şi
pe Munteni la Jilişte. După aceasta cupriuse Târgoviştea şi puse
domn in Munţenia pe Vintilă; apoi se intoarse in contra Brăilei, care
era stăpânită de Turci, cuprinse cetatea şi ucise pe toţi 'Lurcii cari
se aflau acolea. Auzind că Turcii din Tighina și Cetatea Albă au pornit în contra sa, el li ieși intru intimpinare, sdrobi armata turcească
şi scăpă şi aceste două cetăţi din mânile Turcilor. Atunci sultanul
trimise o armată de 100000 de oameni, ajutată şi de 5000 de Tatari.
loan Vodă trimise la Dunăre pe Ieremia Golia, amicul său intim şi
“fostul său tovarăş de pribegie, ca să apere malul Dunărei şi să impedice pe Turci a intra in ţară ; pe când el 'şi pregătia o nouă armată.
Teremia 7] trădă şi se dădu in partea Tureilor, cu toată călărimea
moldovenească. Remas numai cu pedestrimea alcătuită din ţerani şi
cu

Cazacii,

loan Vodă

dădu

marea bătălie

de la Cahul, unde

vietoria

fu tot in partea Românilor. Dar i fu peste putinţă a mai continua
lupta mai departe. El fu nevoit a capitula şi Turcii, in contra jurământului dat că ?1 vor trimite la Constantinopole, au legat de două
cămile și corpul său a fost rupt in bucăţi (1574).
Atunci se sui pe tron Petru Șchiopul. El căută să lecuească
macar în parte suferinţile ţerei, care fusese pradată de Turci şi Tatari ; incheie un tractat de comerţ cu Elisabeta regina Angliei şi luă
măsuri in contra Evreilor, cari apucaseră mai tot comerţul Moldovei.
Dar domnia lui a fost neliniştită de cătră Cazaci, cari lau și resturnat din domnie. El se sui din nou pe tron cu ajutorul Tureilor.
Dar aceştia i cer o nouă sporire de tribut, care se duplicase la inceputul domniei lui. Atunci el se decise a părăsi mai bine tronul de

săi din ţară, se aşeză la domnie. Și dintăiu la toate era pre voia ţerei ; iară mai apoi pre toţi i au covirşit cu vrăjmășia lui şi cu morţi
groznice ce făcea; că vra să iea agonisita tuturor, nu cu alt; megteşug ce cu vărsare de sânge. Şi din zi in zi izvodia feliuri de munci
nouă. Băgatiau in foc de viu pre vlădiea Gheorghie de au ars, auzind că are avuţie. Aşijderea și mitropolitul Theofan n'au vrut fi
ieşit intreg, de n'ar fi fugit prin munţi de groaza lui, Temniţile
pline-de călugări ; şi in groapă de vii au băgat pre Veveriţă şi pre
popa Cosma, şi pre Molodeţ călugărul. lară pre boierii cei de cinste
şi cei mai de jos, sabia lui nu lipsia, şi cu multe feliuri de morţi i
omoria, socotind că mai vrednic şi mai destoinie de cât dinsul nime
nau fost. De lege şi rîdea, că in postul cel mare Yau insurat, și
alte călcături de lege multe ca aceste făcea. (Urechiă, cap. XXVII).
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cât a inearea ţara cu dări nouă*); iar la tron ajunsese Aron Vodă,
care dădu 'Tureilor un milion de galbeni pentru al numi domn. Îndată ce se sui pe tron, acesta începu a prada cumplit pentru ca să
şi scoată banii cheltuiţi și să aibă cu ce cumpăra din nou domnia;
în casul când ar fi resturnat. 'Ţara se revoltă în contra atător Jăfuiri şi Turcii l scoaseră din domnie ; l'au pus inse din nou pe tron
pentru că creditorii săi din Constantinopole au stăruit ca să nu şi
peardă banii imprumutaţi (1593).
Michaiu

Viteazul.

Pe când 'Țerile Române se sbăteau in mânile unor domnitori
cari şi cumpăraseră tronul cu bani şi impanaseră ţara cu creditorii
lor, tot prin asemine mijloace ajunge la tronul Munteniei Michaiu,
fiul lui Patraşeu cel Bun. Sprijinit de familia Batori din Transilvania, ajutat de Grecii camatari din Constantinopole, Michaiu veni în
Muntenia, în 1593, incunjurat de o mulţime de creditori, Turci şi
Greci, cărora a trebuit, şi el, să li dea ţara pe mână, pentru ca să

şi scoată banii imprumutaţi. Dar de jumătate de viae

Muntenia fu-

sese aşa de mult stoarsă că era peste putinţă a mai putea sătura
Jăcomia acestor cămătari şi pe a Tureilor. Noul domnitor nici nu

indrăznia a ieşi din palat

de răul lor, atât de mult ajunseseră stă-

|
pâni pe ţară.
In timpul acesta. la fruntariile Germaniei erau lupte necontenite intre 'Turei și Imperiu. Rudolf II căuta pretutindenea aliaţi
şi găsise pe Sigismund Batori, principile Transilvaniei, cel mai pu-

|

*) Domnind

Petru Vodă

in ţara

Moldovii,

le dea

mai

un

ca

domn

cum se -

cade, cu de toate podoabele câte trebuie unui om de cinste ; că boerilor le era ca un părinte, și la mare cinste i ţinea, şi din sfatul
lor nu ieşia ; ţerii era apărare, spre săraci milostiv; mănăstirile miluia şi intăria ; eu vecinii de pe prejur bine vieţuia, cât avea la toţi
nume bun și dragoste, de nu era a zicere că nui harnicde domnie;
judecata cu blândeţă şi fără făţărie o făcea. Mai apoi văzind că nevoia ţerii, că 'Pureii pre obiceiul lor cel neastâmpărat de lăcomie,
trimegeră

de

ceria

bani

să

mult

de

cât era

adetiul

ţerii ; dece s'au sfătuit cu boerii ţerii, ce vor face, -cum vor putea
rădica şi alte dări carele n'au mai fost. Că nu le era pentru căn'ar
putea birui să dea această dare ţara ; ci pentru că se făcea obiceiu,
carele nu'l vor părăsi Tureii ; că şi acela vor lua, şi altele vor isvodi,
cum sau şi tâmplat, Şi 'şi au ales sfat acestei nevoi, ca să se isvodească de la altul, iară nu de la dinsul; ce sau gătit să se ducă din
țară. (Urechiă, cap. XXĂ).
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ternie dintre principii creștini din resăritul Europei. Sigismund Batori
se credea mare om şi avea mari ambiţiuni; dar, in realităte, era un
om nul, o fire nestatornică şi era cu totul departe de aspiraţiunile
lui. Michaiu din Muntenia incheiă un traetat de alianţă cu Sigismund,
care era, aice in Resărit, representantul creştinătăţii in contra 'Turcilor. Aron din Moldova intră şi el in această alianţă. Ambii domnitori români omoară mai intăi pe toţi Turcii din Iaşi şi din Bucureşti ; apoi, în fruntea armatelor lor, atacă cetăţile turcești.
Cu ajutoarele primite din Transilvania, Michaiu cuprinde Giurgiul, trece
Dunărea, iea toate cetăţile de pe malul drept al fluviului, cuprinde
toată Bulgaria, trece munţii Balcani, atacă in pasurile munţilor pe
Sinan Paşa care se intorcea din Ungaria incarcat cu prăzi şi respândește groaza pănă in Constantinopole. În acelaş timp, Aron cuprindea
Chilia şi Cetatea Albă şi trecea in Dobrogia, unde sdrobia armatele
turceşti. Aceste victorii au avut drept resultat că Turcii au fost cuprinşi de spaimă; iar popoarele creștine erau pline de nădejde aşteptând oara mântuirii lor de sub jugul turcesc. O puternică mişeare
se făcu pintre populaţiile apăsate atăta vreme de cătră Turei şi din
toate părţile voinicii aleargă sub steagurile eroului muntean. În acelaş timp, curajul neinfrînt al marelui viteaz trezeşte Muntenia din
letargia sa şi, de odată, se ridică o mulţime de viteji şi harnici conducători de oaste, ca banul Mihalcea, banul Manta, fraţii Buzești,
popa Farcaș, ete. Vechia vitejie românească aşteptase numai o oeasie pentru a se arata in vechia ei strălucire.
_ Atunei Poarta luă măsuri energice. Marele vizir Sinan-Paşa, vestit
prin

victoriile

sale in

Yemen, Persia

şi la fruntariile

fu trimis cu o armată puternică in contra Românilor.

Germaniei,

Michaiu avea

numai 16000 de oameni. Cu această urmată el opri pe Turci a trece
Dunărea, in curs de două luni şi eând a văzut că i va fi peste putinţă a i ţinea in loc, se retrage mai inlăuntrul ţerei şi i așteaptă
la Călagăreni. Aice.se dădu o. cumplită bătălie in 13 August 159»,
O zi intrăâgă mica armată românească ţinu in loc mai bine de 150000
de Turci. Aceasta era o victorie, mai ales morală, pentru Români şi
o infrîngere pentru Turci, cum nu se mai vâzuse de pe vremea lui
Stefan cel Mare. -Michaiu se retrase la Stoieneşti așteptând ajutoare
din Transilvania şi din Moldova. Tureii au cuprins Bucureştii şi Târgoviştea, dar era văzut lueru că succesul va fi in partea creştinilor.
In adevăr,

indată

| oştile creştine

ce veni

cuprind
.

şi “Stefan

Sigismund

Târgoviştea

şi

silesc pe

Răzvan

din Moldova,

Turci

a se retrage.
-15
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La trecerea Dunărei, 'Purcii sunt sdrobiţi cu desevirșire. De acum
inainte resboaiele cu Turcii sunt sfirşite ; ei nu vor mai incerca nimica în contra lui Michaiu.
|
|
Victorios, pe deplin in contra Turcilor, Michaiu va avea de luptat in contra creştinilor şi de la aceştia i se va trage şi moartea.
EI plecă in Transilvania pentru a se inţelege cu Sigismund asupra campaniei din anul viitor. Aice află că Sigismund sa inţeles
cu Împăratul ca să i cedeze Transilvania şi el să se retragă in Silesia. Ceia ce s'a şi făcut. Retragerea lui Sigismund lasa pe Michaiu
faţă cu Impăratul Rudolf Il şi eu jesuiţii cari '] dominau. Aceștia
erau a-tot puternici la Viena și aveau in mâna lor politica Poloniei.
Michaiu, numai cu bunul lui simţ, neştiutor de cele ce se petreceau

in Germania,

lipsit chiar

de o instrucţiune

cât de elementară, de

oare ce de abia ştiia a ceti şi scria foarte cu greu, se găsi față cu
jesuiţii, atât de făţarniei şi de iscusiţi. EL nu avea nici 0 ideie de
ceia ce era Împăratul ca șef al Germaniei şi de nulitatea lui Rudolf
II; el nu știia că jesuiţilor nu li era a purta un resboiu in contra
Tureilor. Pentru casa de Austria şi pentru jesuiţi, resboaiele cu Turcii erau numai un mijloc de aşi putea face o armată imperială, cu
care să ţină in respect pe principii germani şi să sdrobească pe protestanţi, Pentru curtea din Austria şi din Polonia, duşmanul erau
protestanții şi nu- Turcia. De aceia, după Călugăreni, Michaiu a fost
inlănţuit in firele acestei diplomaţii necinstite, purtat cu vorbaşi amăgit ; pe când el, in buna sa credinţă, “şi inchipuia că Impăratul
e a-tot puternic, că e foarte bogat şi că'l va ajuta să continuie, mai
departe, opera de liberare a creştinilor de sub jugul tureese. EI avea nevoie de bani pentru oaste şi credea că bogatul Impărat i va
da; avea nevoie de oaste şi ostaşi buni erau in Transilvania. I trebuia dar numai de cât ajutoare din Transilvania şi din Moldova.
Dar Ungurii și Secuii din Transilvania erau geloşi de independenţa ţerei lor şi Polonia voia să se folosească de imprejurările po-

litiee ca să pună

mâna pe Principatele Române. Jesuiţii din Polonia

făcuseră unirea cu Lituania, doriau să se folosească de tulburările din
Rusia şi ţinteau a pune Resăritul intreg sub dominaţiunea lor. De
aceia, Răzvan din Moldova fu detronat şi ucis de cătră Ieremia Movilă, amie al Polonilor,. iar in Transilvania veni domn cardinalul
Andreiu Batori. Atunci Michaiu, in deplină pace cu Turcii şi sigur

de Impăratul, cum credea el, concepu un plan urieș: să detroneze
pe Andreiu Batori din Transilvania şi pe leremia Movilă din Mol-
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dova şi să intrunească cele trei ţeri române sub un singur cap. In:
25 Sept. 1599 Andrei fu bătut la Şelimberg, lingă Sibiu şi ucis cââd
„Michaiu

se

sui

pe

tronul Transilvanei.

După

a-.

ceasta, el intră in Moldova şi, in 1600, pune pe capul său şi corona
lui Stefan cel Mare, in Iaşi.
Atunci incepură greutăţile. In Moldova boierimea de frunte se
dădu in partea Polonilor, iar in Transilvania situaţiunea era şi mai
grea. Când au văzut Românii, atâta vreme apăsaţi de cătră cele trei
naţiuni domnitoare, că un Român a cuprins Transilvania, ei se ridi-.
cară ca un singur om. Nădăjduiau că a venit vremea să seape de
cumplitele apăsări şi să ajungă iarăş domni in vechia lor patrie. Ei.
luară “armele şi incepură a-şi resbuna pentru suferinţile lor de viacuri. Dar Michaiu nu voia să se strice cu Împăratul şi, mai cu samă,
nu voia să-şi instrăineze pe Unguri şi pe Secui, soldaţi minunaţi..
Pentru planurile lui viitoare aceştia aveau să alcătuiască oastea lui
cea mai aleasă. El nu ţinu samă de dreptăţile Românilor şi luă partea apăsătorilor. Prin aceasta, el "şi instrăină inimile fraţilor din Tran-,
silvania, fără a-şi atrage pe duşmanii lor.
|
Pe când se purta el astfel in 'Transilvania, in. Munteniael favorisa pe boieri şi decreta Robia Teranilur. Pănă atunci mulţi din
micii proprietari şi pierduseră proprietăţile lor şi mulţi oameni liberi
se puseseră sub protecţia boierilor puternici, ca să poată scăpa de
jafurile şi grozăviile slujbaşilor cârmuirii. Mulţi ţerani ajuuseseră
-oameni. ai boierilor: români in Muntenia şi vecini in Moldova; dar
această robie nu fusese consfinţită prin o lege anumită. Michaiu făcu
o asemine lege. De acum inainte, ţeranul, rob al proprietarului de:
moşie, va fi in o condiţie materială mai bună, va fi- scutit de multele
abusuri ale funcţionarilor; dar "și va pierde ori ce dragoste pentru
moșia cea mare, patria, şi din această causă şi vechia vitejie va apune pentru multe viacuri. Michaiu: favorisă pe boieri cu nădejdea
că ei 7l vor sprijini cu devotament in planurile lui şi aceştia au să]

trădeze la cea dintăi ocasie.
In 1600, tocmai in apogeul puterei sale, când era « Domn al
Ardealului, Moldovei şi Țerei Munteneşti », Michaiu nu avea alt sprişi
Jin de cât pe armata sa, alcătuită in mare parte din mercenari,
guca
use
recunosc
|
II
pe Împăratul, care'l sapa in ascuos. Rudolf
părţi
vernator al Transilvaniei, i promisese că i va da şi cele alte
prindin vechia Dacie, '] măgulia cu nădejdea că i va da titlul de
cu
tractau
ania
Transilv
din
cipe al Imperiului roman ; dăr agenţii săi

pt

fugia in Moldova.
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Ungurii şi Basta, generalul său, avea ordin să se unească cu Ungurii
şi Secuii revoltați. Michaiu fu bătut la Mirislău (14 Sept. 1600) de
Basta unit cu resculaţii. Fugit in Moldova, el fu bătut de Poloni şi

Moldoveni; retras in Muntenia, el fu trădat de Buzeşti şi bătut,

Atunci alergă la curtea imperială. A. fost purtat luni intregi cu
vorba la Viena și la Praga, pănă ce s'a auzit că Transilvania a chiemat pe Sigismund Batori şi că Basta abia a scăpat cu viaţă. Atunci
Michaiu e poftit in Praga, este bine primit la curte, i se dă bani ca
să striugă o nouă oaste şi e trimis in contra Ungurilor, impreună cu
Basta. In 1601, el intră in Transilvania și bătu pe Sigismund in marea bătălie de la Goroslău. Dar indată după victorie s'au inceput ne- înțelegeri intre Michaiu şi Basta. Amîndoi pretindeau comanda supremă şi fie care arunca asupra celuilalt escesele -comise de armata
pe care o comandau. Basta se hotări a ucide pe Michaiu. În August
1601 pe când Michaiu era in tabăra sa lîngă Turda şi plănuia a intra in Moldova, pentru a alunga pe leremia Movilă, se văzu de o-

dată incunjurat

de o ceată de Valoni şi de Germani. Aceştia i fac

cunoscut că e arestat. EL trase sabia şi omorî pe un ofiţer german.
Atunci Jacques Beaury 71 lovi cu securea in piept şi Michaiu căzu

mort. Corpul lui a fost aruncat in ganoiu pe un stîrv de cal, spre

mai mare batjocură. Peste câte-va zile el a fost inmormîntat pe as
cuns. Mai târziu capul lui a fost adus în Muntenia la mănăstirea din
Deal de lingă Tirgovişte, unde se păstrează pănă astăzi. Basta se
indreptăţi inaintea Impăratului făcându *i cunoscut că a prins o eorespondenţă a lui Michaiu cu Turcii, din care se dovedia trădarea
lui. Aceste scrisori erau falşe.
|
După Michaiu, Românii nu vor mai indrăzni a se scula in. contra 'Turcilor, cu toate că se incepuse decadenţa Imperiului Otoman.
Dacă pe lingă marele său geniu militar, Michaiu ar fi avut şi inteligenţa politică a lui Stefan cel Mare, dacă ar -fi avut putinţa. a avea o noţiune esactă despre starea luerurilor din Europa creștină şi
despre valoarea personală a lui Rudolf II, Turcii ar fi fost bătuţi
şi nevoiţi, poate, a se retrage din Europa şi eroul român ar fi schimbat faţa Orientului.

IX, LUDOVIC xiv.
$. 1.

vorba

Republica

Englesă.

Armata se ințelegea cu puritanii din Parlament numai cănd era
7:
de resturnarea Regelui. De aice incolo se incepeau hsinţele-
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gerile. Armata era de ideie a se convoca o Adunare in care să fie
representate toate clasele populaţiunei 2) iar membrii Parlamentului
voiau prelungirea puterei lor, pentru că republicanii simţiau că sunt
puţini la număr. Parlamentul şi-a păstrat puterea, iar puterea esecutivă s'a ineredinţat unui Consiliu de patruzeci şi unu de membri,
care avea secretar

pe marele

poet

Milton,

|

Republicanii erau puţini, dar foarte hotăriţi. Ei au biruit majoritâtea, au sdrobit Irlanda şi Scoţia şi au impus respect Europei,
Regaliştii, Nivelatorii şi Presbiterienii constituţionali erau în oposiţie,
“Regaliştii au fost ţinuţi in respect prin teroare, nivelatorii au fost
sdrobiţi. şi groaza ce inspirau aceşti sectari a făcut că tot ce era conservator s'a strîns în jurul lui Cromvel, apărătorul ordinei. sociale.
Presbiterienii considerau republica: ca un amestec de violenţă şi de
anarchie, in Scoţia, mai toată lumea era in contra republicei şi Irlanda lua armele: in favoarea fiului lui Carol 1.
|
Cromvel supune Irlandaşi o pedepseşte cumplit, apoi trece in
Scoţia, care chiemase pe Carol II. Acesta e bătut in marea bătălie
de la Dunbar,

pe

urmă,

bătut

din

nou

la Worcester

(1651).

Repu-

blica e stăpână absolută peste. cele trei ţeri.
|
Uciderea lui Carol I crease o prapastie intre Anglia şi cele alt
ţeri. Victoria de la Dunbar schimbă faţa lucrurilor. Provinţiile-Unite
erau gata a se uni cu republica, dar se temeau pentru independența,
lor. Bepublicanii vor să le sdrobească. In 1651 se făcu Actul de nazigaţie prin care se opri a se aduce in Anglia altă marfă de cât acea din ţara de unde sunt corăbiile care veniau. Aceasta era o lovitură

de moarte pentru

Olanda,

care. făcea un

comerţ de un miliard

pe an, aducând in Anglia mărfuri din alte ţeri; de aceia se incepu
*) Dar nici una din victoriile armatei nu a fost mai glorioasă

de cât acea câştigată asupra sa insăşi. liniştit, fără luptă, acei oameni se inchinară inaintea voinţei nepătrunsă a lui D-zeu ; acei ferlui Rupert
'mieri şi acei neguţitori cari tăiaseră in bucăţi cavaleria
la Naseby, cari imprăștieseră la Worcester armata « străinilor », cari
eduseseră la o fugă desperată pe acel suveran « care se intorcea acum să se bucure in pace de bunurile sale »; acei soldaţi cari reinoiseră dincolo de mări triumfurile de la Crâcy şi de la Azincourt,
conduseseră pe rege inaintea tribunalului, apoi la eşafod, daseră legi
Anglieişi ingroziseră chiar şi pe Cromvel, deveniră din nou fermieri
şi comercianţi, şi nu se mai deosebiră de acum inainte de confrații
lor de cât prin sobrietatea şi prin activitatea lor. (Green, Histoire du

peuple anglais, Il, 158).
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un resboiu teribil intre cele două republice protestante, Amiralul
Tromp intră in Tamisa; dar, pe urmă, fu bătut şi muri în luptă,
Anglia se afirmase ea o putere maritimă
de intăiul rang.
Dar, in timpul acesta, se tot măria neinţelegerea intre capul
armatei şi intre resturile Parlamentului şi nu era unitate in Consiliul esecutiv, de aceia multe proiecte bune nu puteau ajunge la scop.
Cromvel tot li dovedia că sînt neputincioşi şi i soma să ge
“ducă. Ei tot amânau şi voiau să se perpetuieze. Elisgoni Adunarea
“ insultând pe oratori. Apoi inchise uşa şi luă cheia. Atuncise formă
un Consiliu provisoriu, alcătuit din trei-sprezece membri: Christos şi
cei doi-sprezece Apostoli. In acest Consiliu erau opt ofiţeri şi patru
civili şi in fruntea lor Cromvel*). Apoi se convocă o Cameră alcătuită din deputaţi admiratori a lui Cromvel, cărora el li zicea că,
«sunt pătrunși de spiritul lui D-zeu». Acest Parlament se disolvă singur
mai pe urmă şi Cromvel luă titlul de «Lord Protector». EL convocă
un nou Parlament, in care Scoţia și Irlanda aveau treizeci de deputaţi. lar fiind că nova Cameră şi luă rolul in serios, Oromvel o
isgoni (1653) și de acum inainte a fost in Anglia despotismul militar.
Scoţia fu unită defin.tiv și prosperă mult sub guvernarea lui
Monk ; dar Irlanda a fost tractată fără nici o milă ; erau numai ucideri şi prădăciuni in această nenorocită ţară*t),
%) «Mau făcut să inţeleg, zicea Cromvel, că de nu mă voiu
pune in fruntea guvernului, liniștea şi stabilitatea regatului vorfi necontenit tulburate de mişcări, şi că sângele va curge pe strade». El
susține că nu s'a decis a primi această propunere de cât numai când
i Sa dat asigurarea că Protectorul nu va avea puteri mai mari de
cât lordul general, «şi că nu va putea face nimic fără consimţimăntul Consiliului pănă la alegerea Parlamentului.» In adevăr, puterile
noului Protector erau foarte mărginite ; macar că membrii Consiliului erau aleși de cătră el, fie-care membru, individual, nu putea fi
revocat de cât numai cu consimţimentul colegilor săi; apoi Protectorul era obligata i consulta asupra tutulor afacerilor diplomatice, asupra cestiunilor de pace şi resboiu, asupra numirilor in funeţiunile mari ale statului şi in posturile importante civile şi militare;
acest Consiliu avea, in fine, dreptul de a alege pe urmaşii lui Crom.

vel. (Green, Histoire du peuple anglais, IL, 138).

*%*) «Cum am ajuns pe dușmani, seria Cromvel, intro scrisoare

teribilă cătră Parlament,

am dat ordin să-i treacă prin ascuţișul sa-

biei. Eram in toiul luptei, şi am oprit de a cruța pe vre unul dintre cei cari erau inarmaţi in cetate ; am măcelărit asttel intr'o noapte
aproape douămii de oameni». Câţiva și au găsit adăpost în biserica
Sf. Petru. «Am dat ordin, zice Cromvel, să se dea foe c'opotniţei
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Cromwel isbuti şi în afară. EL incheiă pace cu Provinţiile-Unite
şi făcu alianţă cu 'Țerile Scandinave. Spania şi Franţia umblau după
alianţa lui. El a preferat a incheia un tractat cu Franţia şi-a câştigat Duncherq şi Jamaica. Flota englesă era respectată in marea
Mediterană. El guvernă cu ajutorul armatei. Guvernul său era energic şi despotismul lui inteligent. EL a dat Angliei o administraţie:
inteligentă, sa ingrijit de comerţ, poşte, căi de comunicaţie şi Universităţi. EL se răzima pe elementele conservatoare, Ar fi de dorit
să ia corona regală; dar generalii 7] amenințau că vor demisiona.
Atunci el se mulţemi numai cu titlul de Protector şi cu o Cameră
inaltă. Dar el disolvă din nou Parlamentul ; pentru că in toate isbulia, dar nu isbutia a reduce la tăcere pe vechii săi prietini.
El muri in 1658*). Fiul său Ricard guvernă in timp de şese
luni. Când nouăle alegeri au adus in Parlament o majoritate ostilă,

el abdică.

o

Republica englesă nu putea ţinea mult. Ea era mai mult ope-

şi am auzit din mijlocul flacărilor un glas care zicea «D-zeu mă osîndește, ard, ard.» In biserică chiar, aproape o mie de oameni au
fost uciși ; mi se pare chiar că s'a sdrobit capul la toţi călugării afară de doi, cari au fost eruţaţi, nu știu pentru ce. cl se arată fără
milă pentru soldaţi. Pintre cei cari s'au predat, siliți de foame, ofiţerilor li s'a sdrobit capul, soldaţii de rînd au fost deeimaţi, şi restul a fost transportat la Barbada! «Sînt incredinţat, adăugia Cromvel la finele scrisorei, că e oadevărată judecată a lui D-zeu in contra
acelor miserabili, acelor barbari cari şi au patat mânile lor in sânge
nevinovat, şi că această osîndă va preveni mai târziu o nouă vărsare de sânge». (Green, Fistoire du peuple anglais, IL, 127). . *) EL văzu limpede că după moartea sa țara avea să fie prada
anarchiei, şi se agăța de viaţă. «Nu credeţi că sînt aproape de moarte,
striga el cu o energie plină de friguri cătră mediei intruniţi in jurul
său, nu ziceţi că mi am pierdut mintea. Vă zic adevărul ; oştiu de
la o autoritate mai presus de cât Galien şi Hipocrate. E chiar respunsul lui D-zeu la rugăciunile mele:> In toate părţile, se rugau cu
ardoare pentru vindecarea lui, dar moartea se apropiia cu pași re<Aș fi voit să
pezi. Cromvel simţi in fine că s'a apropiat ceasul.
a servi
pentru
duhul,
da
și
cănd
mai trăiesc incă, murmura el pe

pe D-zeu şi pe poporul său! Dar D-zeu nu va părăsi pe ai să». In

acest moment suprem, o furtună care smulgea acoperemintele
lor şi sfarama virfurile celor mai inalți arbori din păduri, se
un adevărat inainte mergător al sfirşitului acestui mare spirit.
zile mai pe urmă, in 3 Septembre, aniversarea victoriilor sale
Worcester și de la Dunbar, Cromvel şi dădu sufletul. (Green,
toire du peuple anglais, IL, 151).

casepăru
Trei
de la
His-
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ra armatei şi a sectelor care formau minoritătea. naţiunei*). "Țara
intreagă se ridicase, in adevăr, contra despotismului regal ; dar poporul s'ar fi mulţemit numai cu restrîngerea drepturilor regelui și
nu voia injosirea nobilimei, care, atâtea viacuri, fusese energica apărătoarea libertăţilor constituţionale; majoritatea naţiunei doria, dar,
restaurarea puterei regale și a Camerei Lorzilor, ceia ce insemna căderea Republicei. Numai armata mai remăsese republicană, dar nu

era Cromvel.

|

Monk care comanda in Scoţia se dădu in partea regaliştilor și
când el veni la Londra, Parlamentul i oferi puterea ; dar else gândia numai la titlul de duce cu o pensie bună. Atunci seconvocă o

Convenţiune cu puteri

depline. Cancelarul regelui,

comitele

de Cla-

rendon, xedactă in numele lui Carol II declaraţia din Breda (1660).
Parlamentul şi cei câţi mai erau din vechia Cameră a Lorzilor acla-

mă pe rege.

|

Cromvel fusese. tolerant. Catolicii nu erau aşa de nenorociţi ea
mai inainte, Evreii au fost toleraţi și chiar protegiaţi, Quacherii şi
Foz, capul lor, erau liberi şi onoraţi de cătră Protector. Viaţa literară

se concentra

numai

in scrierile politice,

pentru

că teatrul

era

proscris şi poeţii erau. medioeri. Hobbes in Leviathan espunea, cel mai
primejdios sistem absolutist şi cel mai despreţuitor pentru conști-

"inţă, Milton isbutise să asigure libertatea de presă*) ; erau sute de
„gazete şi mii Qe broşuri politice.
*)

Insurecţiunea

englesă a fost sub comanda

unor

barbaţi

a

cărora gusturi, obiceiuri.şi raporturi erau populare şi formau o legătură de simpatie intre ei şi popor şi asigurau unirea intregului
partid. În Franţia, (Fronda) simpatia era foarte slahă şi unirea prin
urmare vremelnică. Ce simpatie putea fi intre meşterul și ţeranul
care lucra pentru a şi câștiga pânea de toate zilele şi intre nobilii
bogaţi şi desmăţaţi cari și petreceau viaţa in plăceri uşoare, bune
numai de a injosi spiritul şi a face din nobilime un cuvint deşert
şi 0 ruşine in ochii naţiunilor. A vorbi despre simpatia care unia
pe cele două clase, e a spune o absurditate, și de sigur aceşti oameni
de naștere strălucită cari aveau pentru inferiorii lor numai despreţ |.
şi violenţă, ar fi considerat această simpatie ca o insultă, (Buckle,
Histoire de la civilisation en Anglelerre,
INI, 19).
|

|

*) «Cărţile nu sunt lucruri moarte, serie Milton ; ele conţin în-

în însele o putere de viaţă tot aşa de activă ca şi sufletul ale cărui
fructe sunt. Mai mult incă, ele conservă ca intro sticluţă, esenţa
cea mai pură din acea vie inteligenţă care le a născut. E mai tot acelaş
lueru a omori

un

om sau

a distruge

o carte.

Cel care omoară an om,

omoară oereatură raţională, imagine a lui D-zeu; cei care distruge o carte

193.
$. 2. Minoritatea

lui

Ludovic

XIV.

La moartea lui Ludovic XIII (1643) i urmă la tron fiul său
Ludovic XIV, care nu implinise cinci ani. Era teamă de o reacțiune
in contra operei lui Richelieu. Nu a fost nici o schimbare in politica
esternă ; dar in lăuntru, puterea regală slăbi şi era cât pe ce să cadă
in mijlocul resboaielor civile. Cardinalul Mazarini venise in Franţia
es un nunțiu al papei. Richelieu observase marele lui calităţi şi 71
luase in: serviciul regelui. Mazarini era un diplomat ghibaciu, foarte
mlădios şi barbat frumos. EL isbutise a fi iubit de cătră Ana de Austria.
“Testamentnl lui Ludovic XIII instituia un Consiliu de regență
in care intrau ducele de Orlcans şi principele de Cond6; aşa că Ana
de

Austria

era numai

regentă

de

formă. Mazarin

lucră cu atăta ghi-

băcie că; Parlamentul, fericit de a avea un rol politic, desfiinţă testamentul regelui și incredinţă regența Anei de Austria, fără condiţiuni. Mazarini, iubitul reginei, fu ministru primar. El se purtă cu
bunătate cătră toţi. Esilaţii politici se intoarseră in patrie, cei intemniţaţi

au fost; liberaţi ; iar tesaurul

se istovi in daruri,

și

favo-

_rurile curg asupra celor cari fuseseră prigoniţi de cătră Richelieu.
Dax luerurile mergeau ca şi pe timpul marelui ministru, Beaufort,
„frumos şi cu pretenţii la dragostea regentei şi prietinii lui, şi băteau
jos de cardinal și se credeau atot puternici. În realitate nu erau nimic, De aceia li s'a şi dat numele de Cabala Importanţilor. Dar nu
era vorba numai de oposiţia celor de sus. Franţia doria pacea pentru că resboaiele o costau enorm. S6 sporiseră foarte mult dările și,
in fie-care an, deficitul sporia. Se cheltuiau veniturile pe anii viitori
şi fioanţiarii, ca şi funcţionarii guvernului, făceau abusuri foarte mari.
S'au făcut mai multe mişcări pintre ţerani şi chiar pintre nobili. Aceste mișcări au fost inăduşite ; dar era mai greu cu Parlamentul.
Parlamentul din Paris ajunsese o putere care era in stare a
contrabalanţa. autoritatea regală, de când funcțiunile membrilor săi

Mai mulţi oameni trăiesc, po:
bună omoară pe raţiunea insăşi.......
voară nefolositoare pentru pământ; dar o carte bună e preţiosul
sânge vital a unui spirit superior, inbalsamat şi conservat cu religiositate ca un tesaur pentru o viaţă de după viaţă... Să ne ferim
dar de a distruge viaţa pastrată şi adunată in cărţi, pentru că această distrugere e un feliu de omucidere, une ori un martir...»
(F. Laurent, Etudes sur Phistoire de bhumanită, IX, 514).
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erau ereditare şi cumpărate. Tăcuse sub Richelieu, acum făcea gură.
El lucra in numele poporului şi pretindea că represintă Adunările
Generale. Chiar de la inceputul regenței, Parlamentul se ridică contra desordinelor din finanţe. Ana de Austria fu nevoită a asculta
Observaţiuni, eu atât mai legitime cu cât, in acea miserie generală,
Mazarini stringea milioane iar neamurile lui se inălțau şi se inbogăţau cu aurul Franţiei*).
La curte, primul ministru avea o mulţime de dnşmani: Gaston
de Orlâans şi D-şoara de Montpensier, fiica sa, Gondi, coajutor al
archiepiscopului din Paris, principele de -Cond$, eroul. de la Nord:
lingen şi alţii. In acest timp, WEmery, însărcinat cu administraţia
finanţelor, ridica pe toată lumea in contra guvernului. La inceputul
anului 1648, revolta era gata in Paris; populaţiunea se inarma şi
se vorbia numai de Masaniello din Neapole şi de Englejii cari se revoltaseră ; și cu toate aceste abusurile finanţiare creșteau. Atunci
Parlamentul și Curțile suverane se intrunesc. Regența esilează pe
câţi-va membri, dar nu e in stare a opri deliberările. Din aceste discuţiuni a eșit un program de reforme, care mărgineau autoritatea
regală ; se luau măsuri in privirea dărilor ; se protegia industria şi

agricultura şi se garanta, libertatea individuală*),
Mazarini avea numai de cât nevoie de linişte, pentru

*) Parlamentul din Paris era capul

ca să

acelei aristocrații

de robe
care, din pricina inamovibilității şi a eredității funeţiilor, ajunses
e in
stat o putere in stare de a cumpăni une-ori puterea
regală. Nevoit
a tăcea şi a asculta sub Richelieu, el şi afirmase cu sgomot
autoritatea sa politică dând regența absolută Anei de Austria. Acuma
el
nu se invoia ca regina să scape de sfaturile lui, să i despreţ
uiască
observaţiile şi să ”] impedice a se amesteca in trebile de stat.
Alipit
de privilegiile sale, e! se arata ca un apărător al poporul
ui, al căruia
mandatar nu era, dar carei era recunoscător că
i apără interesele.
Şi i se părea foarte natural
a lua locul Adunărilor Generale, aproape
uitate de public, pentru a dirige, a mărgini şi la nevoe
a impedeca
guvernul regal. (Lavisse et Rambaud, Histoire
Gentrale VI, 7).
*) Delegații Curţilor suverane (Curtea de finanţe, Camera
de
compturi, Marele Consiliu şi Parlamentul) cerură
ca de acum inainte
impositele să fie strinse numai in virtutea
unor ediete anume. şi liDer inregistrate ; ca emisiunile de rentă, crearea
de
turile şi adjudecările statului, plăţile, să fie supuse oficii, cumpărăaceluiaşi control;
ca să se instituiască o cameră de justiţie pentru
urmărirea mâneătorilor ; ca dările să fie strinse de cătră stat
şi
ca să se plătească lefile ofiţerilor și rentele pe reduse cu o pătrime;
cât va ficu putinţă;
ca să nu se
plătească

imprumuturile făcute la camatari ; ea plăţile
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poată termina cu fericire Resboiul de Treizeci de Ani. El sfătui pe
regentă să cedeze și Ana de Austria sancţionă câte-va din cererile
de reformă. Dar când Condă câştigă bătălia de la Lens (20 August
1648), câţiva membri ai Parlamentului au fost arestaţi. Momentul
arestărei nu fusese bine ales. Se celebra un te-deum in Paris pentru această victorie şi toată lumea era pe strade. Când s'a auzit de
arestarea membrilor Parlamentului populaţiunea se revoltă şi se construiră 1200 de baricade. Regenta capitulă şi dădu drumul celor arestaţi. Dar impreună cu regele părăseşte Parisul şi Conde iea rolul
de judecător intre Mazarini și Parlament.
Regenta şi Mazarini voiau să şi. resbune. Curtea se retrăsese
la St. Germain şi armatele se intorseseră din Germania. Conde fu
insărcinat cu comanda supremă. Atunci Parlamentul inarmă Parisul,
dar fă&u rău că se uni cu principii nemulţemiţi şi cu nobilii. Neguţitorii din Paris erau foarte măguliţi când vedeau in fruntea lor pe
cele mai ilustre nume din aristocrația francesă : Conti, Beaufort, Londin provinţii se uniau cu cei
gueville, Bouillon, ete. Parlamentele,
din Paris ; provinţiile incepeau a se agita ; iar Spania trimetea agenți.
Dar Mazarini incepea a se teme și Parlamentul regreta că
Sa unit cu nobilimea, care era gata a se arunca in braţele Spaniei.
Presidentul Molt incheiă pacea de.la Rueil şi principii se impacă şi
ei. Resboiul nu fusese serios, de aceia s'a numit Fronda, Joe cu praştia.
Atunci nobilimea, din provinţii iea armele. Curtea veni in Paris;
dar cele două Fronde se unesc. Parlamentul ceru liberarea celor arestaţi şi depărtarea cardinalului. Mazarini fugi din Paris şi poporul
impedică pe regentă a se duce după el. Populaţiunea din Paris voi
să vadă pe rege şi defilă o noapte intreagă prin camera lui de cul-

care (9 Fevr. 1651). Principii reintrară in Paris în triumf,

Mazarini, retras in Colonia, continuă a guverna prin Ana de
Austria. Coaliția duşmanilor se desfăcu, Parlamentul se strică cu
nobilimea, şi cu clerul. Cond€ e cumpărat de Curte ; dar foarte scump.
In curînd inse el se aruncă in braţele Spaniei. Pe când regele, de-

care nu se mai treceau prin registre să fie suprimate sau reduse;
ea monopolurile să-fie desființate ; ca ori ce comisiune estraordinară
şi estralegală să fie anulată ; infine cu libertatea individuală să fie
garantată şi ca nici un supus al regelui să nu fie arestat mai mult
de douăzeri şi patru de oare,. fără a fi trimis inaintea judecătorilor
săi naturali. (Lavisse et Rambaud, /listoire Generale, VI, 12).
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venit major, “l chiema la curte, el revolta Guyenne şi chiema trupe
spaniole. Regenta e in mare incurcătură. Ea era departe de. Mazarini și suspectă Parisienilor, Spaniolii erau vietorioşi pretutindinea
şi nobilii se uniau cu ei. Regiunea Loarei era ameninţată. Ea plecă
la Poitiers. Aice chiemă pe amicii lui Mazarini; mai pe urmă veni
şi el cu o armată de mercenari strânşi pe socoteala sa, şi in 1652, e
din nou prim ministru. El atrase in partea guvernului pe 'Lurenne,
care comandase armatele Frondei in resboiul precedent, şi? numi
comandant suprem.
|
|
Cond6 se purta in Paris ca un tiran. Macar că regele era maJor, el isbuti a face pe o parte din Parlament să numească locotenent-general al regatului pe Gaston de Orlâans. Atunci Mazarini
denunţă inaintea ţerei ca pe un trădător şi i arătă faptele lui;
dar

ca-să nu se zică că lucrează pentru sine,

el plecă in esil. Atunci

Parisienii, sătuli de anarchie, roagă pe rege şi pe regentă să
se intoarcă in capitală. Cond6 fu nevoit a părăsi Parisul. Curtea
a fost
primită cu entusiasm ; iar Gaston, fiica sa și fruntaşii se retrag in
proprietăţile lor. Mazarini se intoarse in 1653 cu o armată şi fu primit cu aplause in capitală. El inăduşi resboiul civil. De acum inainte, s'au sfirşit cu incercările de a mărgini autoritatea regală. Toţi
fuseseră invinşi pe rînd şi Regalitatea jeşia din aceste lupte mai
pu=
teraică de cât ori şi când.*)
|
„ Remânea de isprăvit resboiul cu Spania. Cond fusese condemnat ca un trădător. In acest timp Mazarini formă Aliănţa de la Rin,
in care intrau atât catolici cât şi protestanți sub direcţiunea Franției. Prin aceasta, Austria era ţinută in respect şi nu putea ajuta pe
*) De atunci puterea regală este constituită in toată deplinătatea sa. Nime nu a mai indrăznit.
de. cât rar și eu multă timiditate
a.0 mai pune in discuţie. Nu mai remânea nimic din Frondă de cât
numai multe miserii și ruine in regat. Intenderţii au fost restabiliţi
in curând fără nici o resistenţă prin provinţii. Parlamentul fu oprit
scurt când a voit să mai reinoiaseă oposiţia sa. Cât despre nobilime,
ea are să se arăte, sub marele rege, pe atât de servilă pe cât fusese
nediseiplinată in curs de o sută de ani. Aristocraţia de robe şi casta,
feudală, preocupate mai presus de toate de propriele lor interese,
„eare nu se impacau impreună, nu ştiuseră, a lucra impreună cu metodă pentru binele public şi isbutiseră numai a se face de o potrivă
de neputincioase. Poporul, amăgit de făgăduinţile lor, făcuse greşala
de a li incredinţa lor causa sa şi o pierduse. Astfel magistrați, mari
seniori şi burghezi, erau de o potrivă invinşi. (Lavisse et Rambaud,
Jlistoire Gentrale, VI, 33).
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Spania (1658). 'Turenne câştigă bătălia de la Dunes şi cuprinse Duncherq şi o mulţime de cetăţi. Atunci Spania cedă. Se substriseră
preliminările de pace şi Ludovic XIV luă in căsătorie pe Maria Teregia, fiica lui Filip IV. In 1659 se subscrise fractatul de Pirinei. Prin
acest trăctat Franţia păstră Roussillon şi Cerdagne, Artois şi mai multe
e:tăţi în Flandra, Hainaut şi Luxemburg şi câteva cetăţi din Lorena.
Cond6 fu iertat şi i se dădură înapoi toate demnităţile şi averea. De
acum el va fi foarte cu minte şi devotat regelui. Maria Teresia renunţă la ori ce drepturi asupra moșştenirei părintelui său, dacă i se
va plăti zestrea in bani. Casa de Austria era injosită, la Viena şi la
Madrid.
Tractatul de Pirinei a fost primit eu mare
Regele a fost sărbătorit ca un zeu; iar Mazarini,
tor ul planurilor lui Richelieu, vedea incoronată
in 1661, lăsând o avere enormă, peste două sute
rea de astă-zi; dar lasă şi o Franţie puternică și
dacă nu prosperă in lăuntru.
$.

3.

Ludorvie

bucurie in Franţia,
vredaicul continua
opera sa. El muri
de milioane, valoarespectată in afară,

XIV.

La moartea lui Mazarini, Ludovic XIV era de mult major; cu
toate acestea el lăsase guvernul in mânile cardinalului şi căutase numai de plăceri. El avea puţină instrucţie şi Mazarini nul obicinuise
cu trebile publice. Părea puţin dispusa guverna serios. Mare fu dar:
mirarea Cusţii când Pa văzut că se ocupă cu afacerile şi că nu mai
voieşte să aibă un ministru pfimar. In adevăr, Ludovie XIV a dom-

nit singur cinci-zeci și patru de ani şi in tot timpul acesta el sa ia-

format de toate, a voit ca totul să treacă pe sub ochii săi şi a dea“cis numai el. Din cea intăi zi s'a arătat un rege desăvirşit*). A
cum
personal
un
săi
vut şi un mare noroc: moștenia de la inaintaşii
de
rar se întîmplă in Istoria lumei, şi & fost: încunjurat de o sumă

regulă
%) Ludovic XIV, conformându-se sfaturilor cardinalului,
Maelor.
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timpul
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pentru
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regi
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zarini zicea despre el: «Este intr'in
Credeau că aceaun om onest». Cu toate aceste nu'l cunoşteau încă. regele in Memozice
l,
stă ardoare nu are să ţină. A ţinut. «Timpu
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oameni mari, dintre cari unul ar fi de ajuns pentru gloria unei ţeri.
Ludovie XIV apare inaintea posterităţii incunjurat de ministri ca.
Colbert, Louvois şi Lionne; de generali ca Conde, Turenne şi Vauban;
de filosofi ca Pascal şi Descartes ; de poeţii Corneille, Racine, Molitre,
Lafontaine şi Boileau; pe când amvonul strălucia cu Bossuet, Fenelon şi alţii. Arţile au strălucit, de asemene, cu o strălucire estraordinară, şi Franţia sătulă de resboaie civile se strîngea cu devotament
in jurul acestui tînăr care părea incarnaţia regalității, a acelei puteri
care; in curs de viacuri, apărase pe cei slabi in contra impilătorilor
şi făcuse unitatea, naţională. Nobilimea dovedise incapacitatea şi nepu-tinţa sa in timpul Frondei şi acum nu mai avea altă dorinţă de cât a
plăcea regelui şi a-şi vărsa sângele pentru gloria lui.
Viacul XVII este epoca de aur a diplomaţiei francese %). Des-:
tinele Europei erau in mânile diplomaților şi ai Franţiei erau in frunte. Aceşti diplomaţi intrebuinţau toate mijloacele, şi mai ales cumpărarea conștiinţilor. Germanii, mai cu samă, se vindeau. Ia zadar
invăţaţii ca Grotius (1627) şi Rufendorf (1672) pun basele unui drept
internaţional. Macsimele lor sunt frumoase; dar lucrurile se petrec
altfel in practică. Diplomaţii caută numai succesul şi toate mijloacele sînt bune pentru al obținea. Cei mai insemnaţi diplomaţi a lui
„Ludovic XIV au fost: Lionne, Pomponne şi Colbert de Croizsy, cari
erau formaţi la şcoala lui Richelieu şi a lui Mazarini.

Pe când ghibacii săi diplomaţi i dădeau putinţa de a-și realisa,
ori ce visuri ambiţioase, armata sa era cea dintăi din lume. Ea a

Jos dintre supuşii mei, ştiind numărul trupelor şi starea cetăților, trăctând cu miniştrii străini fără intermediatori, primind scrisorile, făcând singur o parte din respunsuri şi dând secretarilor mei conceputul celor alte ; regulând veniturile:și cheltuelile statului meu, ţinând afacerile secrete, distribuind favorurile după alegerea mea, păstrând în mine singur toată autoritatea mea. Mi se părea că eram rege
şi născut pentru a fi». (C, Dareste, Țlistoire de France, V, 377).
*) Viacul XVII este viacul cel mare al diplomaţiei francese.
Nici odată diplomaţii regelui prea-creştin nau avut mai mare prestigiul, n'au ţinut un limbagiu mai ferm şi mai mândru; nici odată
n'au desfăşurat ei o ghibăcie mai mare. Activitatea lor e fără samăn. Rolul lor e de frunte. Ei sunt însărcinaţi in adevăr a negocia
căsătoriile prinţiare, a suggera disposiţiuni relative la testamente ŞI
la tractatele de împărţire. Intr'o epocă când statele sînt privite ca
patrimoniul familiilor domnitoare, când soarta. popoarelor e regulată
prin convenienţele suveranilor, fără ca supușii interesaţi să fie consultaţi vre odată, diplomaţii au in mânile lor, mai mult poate de cât
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fost organisată de cătră Michail Le Teller şi fiul său Louvois). Acesta era un bărbat foarte energie, pătrunzător, practic și ne dând
inapoi in faţa dificultăţilor şi fără milă pentru hoţi. Louvois a introdus centralisarea in armată, care e armata regelui; darnu a pu-

tut stărpi vinderea gradelor. Tot el a introdus o clasare şi o regulă
in acordarea gradelor, a impus respectul regulamentelor, a veghiat
ca să fie complecte cadrele şi a creat şeoalele de cadeți. El a întrodus controlul in armată, a creat arsenale, fonderii, herghelii, ambulanţe, spitale, magasine şi corpul de geniu care avea în frunte pe.
Vauban, care a inventat baioneta. In 1679 Franţia avea sub arme
120,000 de oameni. Vauban imbunătăţi artileria, creă corpul de geniu, cuprinse mai năulte cetăţi şi intări Franţia. In acelaş timp, s'a
creat ordinul St. Michail şi St. Ludovic şi sa fundat Otelul Invalizilor &*). Pe când se făceau aceste îmbunătăţiri in armata de uscat,
Colbert crea o marină de resboiu de trei sute de corăbii. Cu astfel
de mijloace și cu astfel de barbaţi era peste putinţă ca un rege tinăr şi ambițios, cum era Ludovic XIV, să nu fie resboinic.
„Când incepu a guverna Ludovic XIV (9 Mart 1661) situaţiunea
era foarte favorabilă. Casa de Austria era umilită şi fără de mijloa-

ce și prinții din Germania şi cei din Italia “1 salutau ca pe un mân-

tuitor, Carol IL umbla după ajutorul lui și Turcia "1. respecta. Mai
erau barbaţi mari in lăuntru, miniştri ghibaci şi generali buni, şi el

oamenii de arme, destinatele istoriei. (Lavisse et Rambaud, Histoire
Gencrare, VI, 117).
Inzestrat cu un simţ drept și pătrunzător, prevăzind foarte
*)
limpede dificultăţile şi mijloacele practice de a le resolvi, i plăcea
numai societatea oamenilor de afaceri, cerea sfaturile lor sau provo„ca

obiecţiunile

lor, i asculta

in tăcere

şi se folosia

de toate.

Fără

milă faţă cu hoţii şi cu inşelătorii, ştiia să păstreze recompensele şi
laudele pentru oamenii de bine, cari nu aveau alt sprijin de cât numai meritul lor. Ela ridicat la cinste probitatea.. S'a deprins in funcțiunile sale sub tutela părintelui său și sub direcţia cam mândră a
marelui 'Turenne. Dar a scăpat in curând de ori ce supraveghiere,
mulţemită favoarei regelui, care cădea cu atât mai mult sub influinţa lui cu cât era incredinţat că Louvois e supus propriei sale direcţiuni. De la 1665, Louvois a inceput a porunci ca stăpân. (Lavisse et Rambaud, Fistoire Gendrale, VI, 85).
+) Louvois, fiul ministrului Le Tellier, câștigase increderea lui
Ludovic XIV prin talentele sale de curtean și prin mari calităţi naturale, prin o activitate care nu se spăria de nimic, o putere de muncă egală cu a lui Colbert; prin o fermitate şi o energie de voinţă
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era un rege «ca şi care nu se mai poate găsi» (întrouvable). El se
gândia la fruntariile naturale ale Franţiei ; voia să curăţe marea Mediterană de pirați şi să mărească şi să organizeze imperiul colonial *).
I. BResboiul cu Spania. Soţia lui Ludovic XIV renunţase la ori
„ce drepturi asupra moștenirei părintelui său, dacă i se va plăti zes"trea in bani. Mazarini pusese inadins această condiţiune in tractatul
de Pirinei; pentru că era bine incredinţat că Spania, sărăcită cum
era, nu va fi in stare a plăti acea sumă. Şi in adevăr că nuo
plătise. Renunţarea era, prin urmare, nulă. Atunci Ludovic XIV şi arătă drepturile sale. EI se înţelese mai intăi cu regele Angliei Carol
II, i dădu einei milioane şi acesta i vîndu Duncherg. Nu sa putut;
insă inţelege cu Olanda, din pricina rivalităţii comerţiale. Ludovic i
acordă mari avantagie cu condiţia ca republica să recunoască dreptul
de devoluțiune, care era in "Ţările de Jos spaniole. In puterea acestui drept numai copiii de la mama intăia aveau drept de moştenire
iar cei născuţi din a doua căsătorie nu aveau nici un drept. Pe aceasta se basa regele Franţiei ca să pretindă Ţerile de Jos spaniole,
pentru că Filip IV se insurase de a doua oară. Olanda inţelegea foarte
bine că supunerea erilor de Jos spaniole de cătră Franţia era o
primejâie pentru independenţa sa.
„o
In acest timp, piraţii nelinişteau coastele Franţiei. Fiota francesă li a făcut un resboiu de moarte, in care s'a distins Trouville şi
Beaufort, fostul «rege al Halelor». in timpul Frondei. Tunis şi Al- :
ger au fost. bombardate şi pavilionul frances domnia ca un stăpân

in Mediterana.

e

N

mai pre sus de ori ce incercare. Numai cât vederile lui erau cu totul deosebite de a lui Colbert. Plin de incredere legitimă in resursele militare ale Franţiei, ghibaciu iu a le menagia și a le spori, el .

se lăsa ușor a fi tîrit de pasiunea resboiului. Pe când Colbert se o-

cupa a intări administraţia și a crește bogăţia publică, Louvois nu
se gîndi de cât numai la creşterea teritoriului.
Cele înțăi succese ale sale, fără a'l inbata, au desvoltat in el un caracter aspru şi imperios. Îndată ce autoritatea lui a fost pe deplin stabilită, ela ajuns
mândru, brusc, măreț, despreţuind pe adversarii săi şi greu de discutat
chiar cu prietenii săi. (0. Dareste, Histoire de France, V. 426).
*) Ludovie XIV a avut diplomaţi escelenţi,: formaţi la şcoala acelor maistri necomparabili, Richelieu și Mazarini. E! a primit o Franție. mare şi puternică, respectată. Putea continua inţeleptele tradiţiuni ale predecesorilor săi ilustri; a ocroti pe cei slabi, a juca pintre
cei puternici rolul de arbitru respectat. Mândria lui Pa rătăcit; el
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Resboiul cu Spania se incepu in 1657, la moartea lui Filip IV.
Turenne intră cu o armată de 35,000 şi cuprinse o mare parte din
Flandra. Atunci Olanda se uni cu Suedia şi cu Anglia şi formă Tripla
Alianţă de la Haga. Când intră și Cond6 in Franche-Comtă, papa se
puse ca arbitru intre ambele puteri. Ca să dea probă de moderație,
Ludovie XIV incheiă pacea de la Aiz-la- Chapelle, prin care el inapoi
Spaniai Franche-Comt6, dar păstră cuceririle din Flandra, intre care
erau cetăţi'e Lille, Douai şi Tournay.
|
II. Resboiul cu Olanda. Ludovie XIV voi să-şi resbune contra
republicei olandese care indrăznise al opri în mijlocul succeselor sale.
Pentru aceasta, el trebuia să strice Tripla Alianţă. Suedia a fost desbinată şi regele Angliei incheiă alianţă cu el.
Carol IL fusese primit in Anglia cu mare entusiasm. El era om
de spirit şi pasionat ; era desfrânat la culme, dar avea oare cara inteligenţă politică. El uria pe toată lumea, chiar şi pe Clarendon, care muncise atâta pentru a'l sui pe tron pentru că acestă era anglican auster,
lacom de putere şi de dominaţiune. Carol II era capul desfrânaţilor
din timpul său. Pentru aceasta, i trebuiau bani mulţi şi pentru bani
şi a tradat onoarea şi corona sa. Era insă curagios, inţelegea interesele comerţiale, avea gust pentru ştiinţi şi, mai pre sus de toate,
doria să trăiască şi să moară rege al Angliei, Soţia sa era catolică,
dar fetele fratelui său erau crescute in religiunea anglicană *).
Parlamentul votă Actul de conformitate, după care anglicanismul

era

obligatoriu

pentru

toţi funcţionarii

statului.

Două

mii de

pastori au fost destituiţi.
- Episcopii, mai cu samă, erau fără milă. Nobilii inatorşi din emigrare aveau pretenţii. S'au inceput persecuţiuni:
o mulţime de neconformişti au fost ucişi şi cadavrul lui Cromvel a
fost batjocorit.. Se făcură regulamente severe pentru muncitorii de la

crezu că va putea infrunta Europa fără a fi pedepsit. După cea urmat inspiraţiunile inţeleptului Lionne, el s'a supus influinţii «răului
său geniu» Louvois, autorul celor mai odioase şi mai puţin justificate
provocaţiuni. De aceia cele mai frumoase victorii ale lui au remas
sterpe ; toată ghibăeia diplomaților săi s'a isbit de neincrederi tot crescânde. (Lavisse et Rambaud, Zistoire Gencrale, VI, 83),
,
*) CarolII era inzestrat cu mu'te calităţi naturale:; in ceasuri
de primejdie el arătase un sânge rece şi o presenţă de spirit care
nu i a lipsit in tot timpul regnului său, chiar in cele mai violente
zile de crisă. Soeiabil şi pertect gentilom. Studiile sale clasice fuseseră foarte imperfecte; dar gustul său pentiu chimie şi anatomie, in16
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ţară şi censura opri ori-ce discuţie. Noroc că rămânea poporului dreptul de a vota dările prin representanţii săi din Parlament şi juriul.
Dar in acest timp se intemeiază Societatea regală, pensionată de cătră rege, care se ocupă cu ştiinţa esperimentală. Atunci se naşte Auglia modernă : nu mai sînt vuguri pentru necredincioși, nici procese pentru credinţă, judecate de cătră Biserică ; se sfirşese și procesele
pentru vrăjitorie şi drepturile feudale se stîng.
Carol IL se răzima pe Scoţia şi pe Irlanda ca să ţină pe Engleji in respect şi mai ales ca să capete armata permanentă, de care.
Englejii nici nu voiau să audă. El sfărmă unirea şi dădu independenţă celor două ţeri. Episcopatul se introduce in Scoţia. Națiunea
se supune; dar au să ieasă multe rele pe viitor.
,
Ia Irlanda Carol II ar fi dorit să ţină equilibru intre catolici
şi protestanți. Dar cum ? Protestanţii de abia s'au indurat să intoarcă
catolicilor a şesa parte din pământurile confiscate. Catolicii se plânseră la Europa contra ingratului rege; dar ori cum, el se putea basa

pe Îrlandesi, mai ales când se va face catolic.
Carol II se folosi de ura Englejilor in contra străinilor și declară resboiu Olandei (1664). Națiunea '1 susţinea, cu toată opunerea
lui Clarendon. Era mare dușmănie comercială și colonială intre cele

două eri.

Parlamentul

votă subsidiile

necesare: şi ducele de York,

fratele regelui, câştigă bătălia de la Texel, In timpul “acesta dau
peste Londra trei nenorociri mari: o ciumă, un incendiu cumplit şi
Londra aude pentru intăia și pentru ultima oară tunurile dugmane:
"amiralul olandes Ruyter a intrat in Tamisa (1667). Lumea era indignată asupra regelui. Pericolul
era serios şi trebuia o victimă: Cla_rendon, care era cu totul nevinovat. Parlamentul *] condemnă pentru înaltă trădare. EL fugi şi muri în esil. Puţin după aceasta, se
incheie cu Olanda pacea de la Breda. Ura Englejilor se intoarse în
contra lui Ludovic XIV şi Tripla Alianţă de la Haga 71 opri in cuceririle lui. Carol IL era inse vesel. Regele Franţiei, stricat definitiv
cu Olanda, trebuia să se pună bine cu el.
Republica olandesă lovise cumplit mândria lui Ludovic XIV.

teresul ce arătă. pentru cercetările Societăţii regale, ni dovedește că
avea un spirit viu și deschis. I plăcea arta, poesia şi mai ales musica.
Dar toate calităţile sale erau intunecate prin o lenevire fără margine.
Nu arăta nici o ambiţiune, nu era pasionat de cât numai pentru plăcerile simţurilor şi depravaţia lui scandalisa pe cei mai Qepravaţi
dintre curtenii săi. (Green, Histoire du peuple anglais, II, 194).
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El voia să'şi resbune asupra Olandesilor, pentru că erau protesta
nți,
republicani, nerecunoscători cătră cei cari i ajutase
să'şi câștige independenţa şi duşmani ai comerţului frances.
Carol Il fu cumpărat cu suma de trei milioane pe an;
Impăratul Leopold a fost de asemine cumpărat ; Elector
ul de Brandeburg
şi cel de Bavaria au intrat în alianţă cu ei
şi Suedia se legă a inchide marea Baltică pentru Olandesi, cu ajutorul
Danimareei.
Francesii ocupă Lorena şi armata lor se ridica
Ja 120,000 de
oameni.

impreună

Turenne,

Conds şi Luxemburg
erau in
cu regele. In 1672, armatele francese

fruntea armatelor,
tree Rinul prin e-

lectoratul de Colonia și episcopatul de Miinster. Mai
multe cetăţi au
fost cuprinse şi Utrecht a capitulat. La Amsterdam
se discuta dacă
nu ar fi mai bine a se supune mai repede. Neguţitorii
de frunte voiau să fugă in Batavia şi Ruyter nu putea impedica
debarcarea Francesilor pe marea : mica republică părea pierdută cu
desevirşire.
Atunci Joan de Witt, care era in fruntea guvernului,
propuse
pace. El se invoia să dea Maestricht şi toate cetăţile
de pe Meusa,
impreună cu tot Brabantul olandes şi să plătească o despăgu
bire de
resboiu de şese milioane. Ludovic XIV crezu că Olanda
e pierdută
cu totul. El ceru douăzeci şi cinci de milioane, Brabantul
intreg şi
zestabilirea catolicismului.
In faţa acestor pretenţiuni, şi mai ales in faţa primejdiei de aşi
pierde religiunea, poporul intreg se revoltă.
- Fraţii de Witi au fost
ucişi şi Guillaume V'Orange fu numit Statthuder. EL ordonă a se tăia
iezeturile care aparau Olanda de marea şi toată ţara fu inecată. Armatele francese au fost nevoite a se retrage inaintea Oceanului. In
1672, iarna, Francesii părăsese ţara.
Atunci Guillaume ridică mai pe toată Europa în contra Franţiei.
Impăratul, Marele Elector, ducii de Brunsvie şi de Hessa, regele Danimareei şi regele Spaniei incheie « Marea Alianţă de la Haga ».
Turenne respinge pe Marele Elector dincolo de Veser şi Elba;
dar două lupte maritime se termină in favoarea Olandejilor. In 1673,
se cuprinde Maestricht şi, in anul următor, Francesii intră in FrancheComt6 şi cuprind Besengon, pe când Cond6 bătea pe Guillaume la
Senef. În acelaş timp, Turenne câștiga două victorii şi devastă Palatinatul ca să vire groaza in Germani: Măsură selbatică, obicinuită în
viac. XVII. Dar

trei armate

trec Rinul. Turenne, care avea

o armată

mică, se aşeză in Lorena, ca și cum ar renunţa la Alsaţia. Duşmanii
se stabilesc in cartiere de iarnă şi se pun pe petrecere, pe această
P,a
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vreme rea. Turenne i atacă fără veste, i bate la Miilhouse, Colmar,
'Furkheim și i aruncă dincolo de Rin *). După ce fu serbătorit la
Versailles, el se intoarse in Alsaţia in contra generalului imperial
Montecuculi,

care

voia

să treacă

din nou

Rinul.

EI 7] atacă

la Sala-

bach. (27 lulie 1675); dar muri la inceputul luptei **). Cond6 veni
şi respinse pe duşmani dincolo de Rin, după care se retrase din:
armată,

|

Mareșalul de Luxemburg

bătu pe Guillaume la Cassel,

cuprinse mai multe cetăţi in nord și

pe când ducele

de I.orena era bătut

lîngă Strasburg. In acel timp, Duguesne bătea ia Mediterana flota
spaniolă şi pe Olandesi cari veniseră in ajutor. Ruyter fu ucis.
Dar

resboiul

costa

scump

şi miseria

era

duse incheierea păcei de la MNimegue (1678—19).
sa

inapoiat

Olandesilor

generală.

Prin

Aceasta

a-

această pace

Maestricht ; Spania. a cedat Franehe-Comtă ;

Franţia căpătă mai multe cetăţi in Nord şi ducele de Lorena cedă
Nancy, încă trei cetăţi şi patru drumuri. Electorul inapoi Suediei
Pomerania.
|
Pacea de la Nimăgue nu mulţemia pe nime. De aceia, au să mai
fie resboaie,
|
__TIL. Camerile de reuniune. Ludovic XIV e şi mai mândru după
Nimbgue. | se dă numele de « Cel Mare ». El nu se mai credea legat
prin nimie şi provoca pe toată lumea.

*) Cu toată oposiţia regelui şi a lui Louvois, cari i ordonase.
să aștepte, Turenne hotări să scape Alsaţia. « Când are cineva un
număr de trupe in deajuns, nu poate părăsi o ţară macar că dușmanul are mai mare armată... Cunosc puterea trupelor imperiale, pe
generalii cari le comandează, ţara unde mă aflu. leau totul asupra
'mi>. ar oficerilor li zicea: « Nici un militar nu trebuie să stea in.
odihnă pe câtă vreme -un German va fi in Alsaţia ». Alsaţia fu scapată. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, VI, 116). »
**) Moartea lui Turenne a produs tot atâta efect ca şi perderea unei bătălii. Geniul şi gloria lui creseuse necontenit in curs de
patru zeci de ani. Putem zice că a fost toată viaţa sa in fruntea armatelor. Realisase mari lucruri, şi mai tot Vauna cu mijloace in disproporţie cu resultatele. Ofiţerii "1 considerau ca pe un magistru şi
soldaţii ca pe un părinte. In Franţia intreagă era numai un strigăt;
de admiraţie. Se zice că Montecuculi auzind fatala noutate ar fi zis:
« Astăzi a murit un om care fâcea onoare omenirei >. Ludovie XIV
decise ca remăşiţile lui păminteşti să fie duse la Saint-Denis, lingă:
mormintele regale, alăturea cu ale lui Duguesclin. (C. Dareste, Pistoire de France, V, 472),
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Cetățile cedate după 16483 erau date <cu dependenţile lor >.
Ludovic XIV insăreină pe magistraţii săi să cerceteze şi să hotărească care sunt acele « dependenţi >. Parlamentele din Metz şi Besancon se pun pe lucru şi se anecsază toate locurile considerate ca < de„pendente>. În plină pace, s'au făcut o mulţime de anecsări de la
principii vecini. Dieta de la Ratisbona protestă, Electorul palatin și
mai ales -regele Suediei devin duşmani de moarte ; dar Ludovic XIV
nici nu se uită la protestările lor. În 1681, el ocupă Casal şi Strasburg. Această cetate imperială a fost vindută de cătră episcopul său,
Fiirstenberg ; dar e drept că poporul de jos doria aneesarea, pentru
că gemea cumplit sub jugul aristocrației burgheze. Prin anecsarea
Strasburgului, trupele francese puteau intra ori când in Germania.
Guillaume se uni cu regele Suediei. Impăratul şi Spania aderează la acest tractat. ” Dar Francesii cuprind Luxemburg şi Spania
cere pace. Armistițiul de la Ratisbona lasă in stăpânirea Franţiei
toate cetăţile anecsate (1683).
|
|
Atunci regele Franţiei este atot puternic *). El revocă Edictul
de la Nantes; bate pe stăpânul Algeriei şi "l sileşte a primi consuli

francesi ; umileşte pe Genova, pentru
nioli şi sileşte pe dogele

acestei

că făcea corăbii pentru Spa-

republice să vină la Versailles

|

|

să facă scuze.

ca

Fiind că Ludovic XIV aspira la monarchia universală se formă
Liga de Augsburg, în care intrau Guillaume, Impăratul, Spania, Olanda, Suedia, Bavaria, Suabia şi Franconia (1686). Ludovic XIV

*) După pacea de la Nimbgue, Ludovic XIV erain punctul culminant

al norocului

său. El aratase

o vigoare,

un

spirit de continu-

itate, o putere de calcul şi adesea ori o judecată dreaptă, care 7]
punea cu mult mai pre sus de cât contimpuranii sel, Servit de oa- meni mari, el ştiuse in tot dauna a i dirige şi a “şi insuşi opera lor;
nu inceta a vedea totul şi a face totul prin sine insuși, pentru a de-

veni mai matur prin muncă, Cu toate aceste, norocul incepea al orbi,.
Increderea din cale afară in sine insuși, unită cu disprețul cătră ad-

versarii săi, schimbă intr'un chip simţitor judecata lui morală, Nu mai
avea

nici ruşine nici serupul, când

era vorbă

de interesul său, pe care

'] confunda cu gloria sa. Faţă cu străinii, el nu ştiia ce este dreptatea ; când era drept “şi inchipuia că este generos, şi, in acest cas, generositatea lui era tot atât de insolentă pe cât espunerea pretențiilor
de
sale era superbă şi indrăzneaţă. În lăuntru, el nu se preocupa de
realitate
în
vedea
nu
el
natură,
prin
miseriile poporului: Uman
cât numai puterea şi mărirea. (C. Dareste, Histoire de France, V, 500).
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devine și mai sumeţ. Papa e nesocotit chiar in Roma; el impune
cu armele pe creatura sa Firstenberg in scaunul archiepiscopal din
Colonia şi pretinde moştenirea lui Carol II, regele Spaniei *).

3.

4

Pranţia

sub

Ladovie

XIV.

Fronda dovedise Franţiei că nime nu poate să se pună cu regele şi că toţi trebuie numai să asculte. După Frondă, nu vor mai
fi nici hughenoți cari să formeze stat in stat, nici magistrați ambițioşi, nici principi rebeli. Opinia publică consimţia ca regele să iea
puterea absolută fiind că era «sătulă de agitaţiile sterpe care numai
cât sporiseră miseria generală ; Franţia aspira să aibăo putere forte
şi tutelară, la umbra căreia ar putea in fine să se “repauseze şi să-şi
vină în simţiri».
Ludovic XIV ţinea minte ce i se intîniplase in timpul acelor agitaţiuni. El și amintia că la vrista de zece ani, pe o noapte rece de
iarnă, fusese dus in ascuns, câ un fugar, la St. Germain; și amintia
cum, mai târziu, a intrat poporul in camera lui de culeare ca să vadă
dacă el este in adevăr acolo; el asistase lu bătăliile, în care era vorba de autoritatea lui.
|
«Născut cu disposiţiuni fericite, grav, băgător de samă, vorbind
puţin, cugetând mult, şi indreptase de timpuriu euriositatea lui inteligentă asupra tutulor celor ce se petreceau in jarul său» **),

*) Ludovie XIV nu inţelese lecţia ce se cuprindea in tractatul
de la Nimegue. EL şi aminti numai de victoriile generalilor săi, de
provinţiile anecesate de cătră diplomaţii săi. "Toată curtea era la picioarele sale. Oraşele, provinţiile, 7 admirau şi l linguşau pe intrecute. Representanţii Parisului '] numiau oficial Ludovic cel Mare ! 1680).
Totul contribuia a?l inbăta. «Ne considerând nici stat, nici viaţă, nici
linişte publică, nici credinţă jurată pe onoarea sa când o socotia jignită>, Ludovie XIV ajunse la o mîndrie nesuferită, cum nu se mai
văzuse de la Xerxes incoace. Provocările se inmulţiră și aduseră in
curind resbunări cumplite. Apogeul regnului era aproape de deeadenţă. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, VI, 121)
|
**) Inalt şi sănătos, foarte elegant, respirând in toată persoana
sa ceva bărbătesc şi eroic, politeţa lui era de o delicateţă fără
margini. Saluta pe ori ce femeie, ori care ar fi fost ea. Vorbia puţin,
dar precis; spunea esact ceia ce trebuia, nici mai mult nici mai putin. Tot d'a una stăpân pe faţa, pe gesturile, pe euviatele sale,
nu
lăsa să i scape nici un cuvint jignitor pentru nime. În toată viaţa lui
numai de patru sau cinci ori sa mâniat pe oameni de jos. Din
nenorotire, sub aceste calităţi se ascundea o iubire de sine, un egoism,

207
El era incredinţat că toată puterea reşede numai in el, că
numai el are dreptul de a porunci şi că toţi, fără escepţie, nobili şi
ţerani, burghezi şi clerici, toţi trebuie să se supună. Ascultarea era
impusă de cătră D-zeu %). De aceia guvernământul lui a fost un guvernământ arbitrar : intemniţări arbitrare, condemnări nedrepte, violarea, secretului scrisorilor. Parlamentele nu mai au nici un drept şi
nici vorbă nu mai poate fi de Adunările Generale. Parlamentul inregistrează edictele fără a mai avea dreptul de a face observaţiuni.
Toată averea publică e averea regelui şi, adese ori, şi averile supuşilor sînt la disposiţia lui. El e «delegat a lui D-zeu». I ge aduce un
cult ca lui D-zeu; el are puterea de a face minuni **).
Ludovic

XIV

a organisat

definitiv guvernul

monarchie şi a in-

toemit Curtea ca un organ al regalității. A guvernat prin sine insuşi
şi-şi a impărţit increderea intre mai mulţi miniştri. Cei cari aveau
pretenţia de al domina au fost sdrobiţi, pentru că era foarte prepuielnic. El a făcut regnul său, și el trebuie făcut respunzător pentru
relele ce s'au intimplat; dar numai lui i se cuvine şi onoarea pentru faptele mari. Nu a voit să se servească nici cn clerici, nici cu
cei din inalta nobilime şi nu a primit nici chiar pe membrii familiei
sale. Şi-a luat ajutoarele sale din nobilimea «de robe». Aceştia erau
totul numai prin el și, când
i disgraţia, eli arunca din nou cin nean-

o inimă seacă de care avem. o mulţime de esemple. Cele mai mari
nenoroșiri in familie nu puteau intrerumpe ocupațiile zilnice şi petrecerile ordinare. Ori ce voia el, trebuia să se indeplinească numai
de cât. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, VI, 18%).
*) Regalitatea e drept divin. Așa invăţa Biserica. «Toată puterea vine de la D-zeu», serie apostolul Pavel. In Adunările Generale din 1614, deputaţii stărei a treia ziceau: «Fiind că regele e recunoscut suveran al regatului său, ţinându-și coroana numai de la D-zeu
nu e putere pe pământ, ori care ar fi ca, spirituală ori timpurală,
care să aibă vre un drept in regatul său». Judecătorii proclamau și
ei origina divină a puterei regale. « Scaunul Majestății Voastre râpresintă tronul lui D zeu celui viu », zicea Omer Talon inziua când
sa incredinţat regența Anei de Austria. « Cine se impotriveşte puterei

se impotriveşte lui D-zeu » scrie

Bossuet.

(Lavisse et Rambaud,

Histoire Gentrale, VI, 152).
,
,
Ă
-%*) In Instrucţiunile pentru delfin, Ludovic XIV zice că regii esereită o funcţiune cu totul divină. E crede că regii participă la infailibilitatea lui D-zeu. «Nu mai e nici o indoială, zice el, că sînt unele funcțiuni in care ţinând locul lui D-zeu se pare că noi sintem
partaşi ai cunoştinţii şi autorităţii sale». «Nu sfaturile cele bune, nu
consilierii cei buni dau principelui prudenţa; ci prudenţa principelui,
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i

tul de unde i ridicase». Alegea mai mult oameni medioeri. Oanieni
de geniu ca Le Tsllier, Louvois, Colbert, Lionne, au statin funcţiile
lor pănă la moarte, dar pentru că și-au putut ascunde geniul lor,
pentru că i-au repetat necontenit că el e stăpân, pentru că lau linguşit șiau căpătat increderea lui.
“
Administraţia era minunat organisată. Era un Consiliu de Stat,
un feliu de Consiliu de ministri, în care numai el decidea; Consiliu
al Petiţiunilor, un feliu de ministeriu
de interne, cu dreptul dea judeea; Consiliul de Finanţe, Consiliul Privat, un feliu de Consiliu de
Stat şi Curte de Casaţie. Apoi veniau alte Consilii de o importanță
mai mică. Cancelarul, păstrătorul peceţilor, era capul justiţiei, inamovibil; Controlorul General cu competinţă finanţiară, interne, agricultură, comerţ, industrie, lucrări publice, instrucţie și artele frumoase ;
secretari de stat.
|
o
Ludovie XIV avea puţină instrucţie, dar judecată sănătoasă, aptitudinea de a cuprinde totul şi dorinţa fermă de a fi vege. Foarte
punctual.

Numai

de

două ori a amânat

Consiliul

in cei cincizeci

de

ani cât a domnit. El a făcut niulte greşeli, dar niei un rege nu a avut
<pănă in aşa punet> arta de a domni.
i
Provinţiile aveau ina fruntea lor guvernatori, mai mult cu atribuţiuni militare, luaţi dintre familiile mari; dar cu condiţie de supunere absolută. Guvernatorii erau plătiţi bine, dar nu aveau nici o
putere. Toată puterea era in mâna Intendenţilor. Vechiele Adunări
Provinţiale ființau numai cu numele. Ele aveau drept a face repartiţia impositelor; Intendenţii ficsau sumele şi ele. votau. S'au sfîrşit şi
cu libertăţile municipale : a dispărut chiar şi simulacrul -de alegere.

Primarii erau numiţi pe viaţă și'şi cumpărau funcțiunea cu bani. In-

tendentul e totul in o provinţie. Erau douăsprezece Parlamente, dar
ele nu au voie a se amesteca in administraţie şi in politică; judecau procesele pe care voia intendentul să le trimită. Acesta putea a-

numai ea, formează pe bunii miniştri şi produce toate consiliile bune
care i sunt date». «Cel care a dat regi oamenilor a voit ca aceştia
să i respecte ca pe locuţiitorii săi, reservându-și lui dreptul de a esamina purtarea lor. Voința lui este ea ori cine să născut supus să
asculte, fără a se mai gîndi. Nu e macsimă mai stabilită de creștinism de cât această umilită supunere a supușilor in faţa celor cari
li sunt puşi in cap». (FE. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanitt,
”
I, 10).
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-duce inaintea sa unele procese. Intendenţii atîrnau de Controlorul
“General şi de secretarii de stat.
Toată activitatea politică şi administrativă era concentrată la
Curie. Ludovic XIV nu iubia Parisul. Această cetate i amintia Fronda;
şi apoi era prea sgomot şi agitaţie. El ordonă a se consirui palatul
-de la Versailles=). Mansart şi Le Vue au clădit palatul și Le Notre a
„desenat celebra grădină, Tot Mansart a făcut şi Trianon. Palatul şi
grădinile de la Versailles au costat peste cinci sute milioane, valoarea de astăzi. Regele pretinde ca toată nobilimea să trăiască la
Versailles, care, de la 1682, ajunge capitala regatului. Atunci el se
isolează de naţiune, cunoaşte numai pe cei cari “i incunjoară şi trăieşte vesel și incredinţat că totul merge bine, pentra că cei din Jurul său sînt toţi veseli. Nime nu mai indrăzneşte a i spune adevărul. O prapastie se sapă intre popor şi rege: peste un secol, au să

ajungă ca doi duşmani faţă în faţă**).

-Ceia

|

*) Versailles, e monumentul nedestruetibil a lui Ludovie XIV.
ce te loveşte mai intăi, sînt proporţiunile vaste, e regularitatea

maiestoasă combinată pentru a produce efecte imposante. Totul e in
armonie cu deprinderile şi curtea marelui rege. Totalul ni lasă o
impresie profundă de admiraţie şi de respect. Galeria lui Apolon ni
dă astăzi o ideie de ce erau serbările acelei curţi, după cum portretele, cu costumele şi atributele lot mitologice, ni dau ideie de feliul de aureolă qe care erau incunjurate persoanele de frunte și de
tămâia ce li se imprăştia in cale. Această architectură de piatră era
complectată prin arehitectura vegetală din pare, nnde boschete!e, apele, statuiele, dispuse şi armonisate in linii mari, adăogau la nobjeţa edificiului și atestau la rindul lor puterea suveranului care for-

ţase natura. Oraşul cu stradele sale largi, cu biserieile, mânăstirile
şi otelurle. sale, nu era de cât dependenţile acestui gigantic palat.
Simţim că Versailles, astăzi un mare deşert, era zidit pentru a fi in-

poporat cu o curte imensă, in care Ludovie XIV trăia in mijlocul
unei Franţie făcută după imagina sa. (C. Dareste, Histoirede Prance,
,
V, 508).
independe
urme
ultimele
nobilime
la
de
iea
2%) EL voise să
denţă, ca ea să ajungă a fi ceia cei va plăcea lui a fi. In adevăr
lanţurile aurite ale vieţii de curte au legat indată și pentru tot d'a
una pe principii de sânge și pe nobili la carul regalității. Retras în
templul său ca un zeu, care se sustrage dinaintea ochilor mulţime,
pentru a nu lăsa ca să se apropie de el de cât numai pe câțiva
iniţiaţi, el nu mai cunoscu de cât numai ceia ce se petrecea sub ochii săi. Versailles, Trianon, Marly, Fontainebleau, sînt pentruel
Franţia. Ce putea şti el de provinţiile cele mai indepărtate ; chiar
Parisul i era necunoscut ? De aceia se creă.puţin câte puţin o prapastie intre regalitate şi naţiune. Au să trăiască despărțite, străine
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Ludovic XIV a fost imoral in viaţa sa privată. Femeile cu:
care trăia el erau la curte și onorate in publie. Copii săi bastarzi
au fost legitimaţi ; Îi sa dat calitatea de principi de sânge şi ei au
intrat in legături de căsătorie cu cele mai ilustre familii din Franţia.
Dar acele femei nu. au avut nici o influinţă politică; afară de cea
de pe urmă, D-na de Maintenon, cu care regele s'a căsătorit in secret, după moartea soţiei sale. Ea era cu trei ani mai: bătrână decât regele, dar de o rară inteligenţă.
EL era strașnie cu fiii săi. Moştenitorul tronului era tractat tot.
ca un copil, macar că era de 50 de ani; nepotul său, ducele de
Berry, pu indrăznia să se apropie de el. Filip de Orltans, fratele
regelui, nu avu nici un rol.
Casa regelui era perfect organizată ; in cea civilă erau trei mii
de funcţionari; peste tot erau la Curte cinci imii. Aice domnia o etichetă
bizantină. Totul era regulat cu minuţiositate. 'Toţi nobilii alergară la
Curte ; pentru că numai aice se imprăștie favorurile. Energica nobilime de odinioară a ajuns o turmă de stăruitori şi de cerşitori; dar
se petrece minunat la Curte *).
multă religiositate, dar puţină re-.
ligie. In ultimele timpuri ale regnului, evlavia ajunge la modă,
Ordinul eclesiastie era cel intăiu dintre stările regatului. E! avea
dreptul de precădere, donaţiuni bogate şi unele privilegii finanţiare, dar
era intru totul supus regelui. Numai el avea drept a da beneficiile eclesiastice, pentru că acum nu mai era alegere. Papa era dator să
aprobe aceste numiri. Regele numia episcopi mai mult din popor;
de aceia moravurile clerului, cu rari escepţiuni, erau pure. Clerul şi
pastrase dreptul de a avea Adunări la cinei ani. La aceste Adunări

vota darul gratuit, care se făcea regelui.
una de alta, intr'o zi dușmane una alteia. Regele trăieşte
sailles,

incunjurat

de

feţe surizinde

şi satisfăcute,

plina

la Ver-

de un opti-

mism pe care nimic nw'l-poate sdruncina. Națiunea trăieşte de o parte
fără a'şi vedea vre odată stăpânul. (Lavisse et Riumbuud, Histoire
Gentrale,

VI,

182).

*) Pompa serbărilor, politeţa unei curţi unde moravurile nu au
fost nici odată mai elegante, nici ceremonialul mai impozant, geniul
marilor seriitori, tonul literaturei despre care s'a putut zice că a fost
numai un imn spre gloria regelui, interesul cu care sosietatea din
acel timp, una din cele mai strălucite care a fost vre odată, s'a zugrăvit singură in memoriele sale, au făcut naturalminte pe o mulţime de istorici a insista asupra detaliilor domestice din palatul lui
Ludovie XIV, şi a ridica aceste. detalie pănă la rangul unor evenimente istorice. (0. Dareste, Histoire de France, V, 393).

|
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Nobilimea era esclusă de la funcțiunile publice. Ea perduse de=
finitiv ori ce influinţă politică şi rămăsese pentru nobili numai cariera ârmelor, dar şi aice inaintările se făceau după «tabloul de merit». Justiţia regală era foarte aspră cu nobilii, cu cei de mai ales prin
provinţii. Nici vorbă de conspirații ; indrăzneala celor. puternici fusese
sdrobită pentru de a pururea. Nobilimeaera esclusă din Consilii ; dar
ocupa funcțiuni bine plătite, şi fără nici o importanţă politică ; erau
numai servicii personale regelui. El era darnic cu titlurile de nobleţă
ca să le injosască. De aceia şi mulţi dintre adevărații nobili nici
nu se mai serviau de titlurile lor; cei de la Curte aveau lefi foarte
mari, erau nutriţi și aveau şi alte avantagie: câştigau foarte mult şi
pentru că stăruiau pentru alţii.
Starea

a Treia se

ridică

mult.

Nobilimea

«da

robe»

era egală.

cu cea «de l'6p6e» şi din punctul de vedere politie era superioară.
Miniștrii ieşiţi din burghezie, foarte favorisaţi, ajungeau egali cu cele
mai mari familii din regat. Louvois ajunsese unul din cei mai bogaţi oameni din Europa. Colbert nu refusa presentele. Finanţierii ajunseseră o adevărată autoritate in stat.
Vechiele diferinţi sociale dispăreau prin căsătoriile dintre nobili şi nenobili. Regele le incuragia şi da bani. Trei fete de alui
Colbert s'au măritat după duci. Nobilimea ruinată umbla după zespo
tre «şi ingrășa pământurile cu gunoiu».
'Țerănimea era in miserie, pentru că pe ţaran cădeau toate sarcinile. Numai el nu avea nici un privilegiu. Timp de patru zeci de
ani, cât au ţinut resbonele, miseria și apasarea au devenit şi mai
grele. In 1675 a fost -in Bretagne o adevărată Jucărie, care a fost
inăduşită cu cruzime. Sute de nenorociţi au fost spânzurați. 'Tot aşa

şi in Gascogne. Un raport oficial din 1687 zice: «Am constatat că
ai pretutiridenea numărul famililor a scăzut foarte. Miseria le a
imprăştiat ; au pornit după cerșitorit şi au pierit prin spitale şi pe
aiurea.» Cât de mare trebuie să fi fost săcătuirea Franţiei de vreme
ce, in 1690, regele topi toate mobilele de argint masiv, pănă și tronul, ca să capete bani! Ia 1709 el a topit şi vasele de aur. De aceia a şi fost mare bucurie in popor la moartea Marelui Rege).

*) Ludovic XIV muri in fine. Când s'a imprăștiet vestea că el
a murit in adevăr, poporul ajunse nebun de bucurie. Tirania care “]
sdrobise atâta vreme nu mai esista; şi s'au văzut indată o reacțiune
aşa de violentă,

cum

nu

niai este esemplu in istoria modernă. Marea
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“Contimpuranii uitau anii. de glorie şi 'şi amintiau numai de cumpli+ul său despotism care lăsa pe Franţia în 'o prăpastie de miserii*).
Colbe: î. Timpurile_de glorie alui Ludovic XIV sînt legate de
numele lui Colbart.
o
|
E] se trăgea din o familie de negaţitori de postav din Rouen;
fusese . intrebuinţat

de

cătră

Mazarini

şi el informă

pe rege

de ho-

“viile Supraintendentului de finanţe Fougquet, care cheltuia averea
-sa enormă intrun chip scandalos. Dat in judecată. Pouquet a fost
condemnat ca să i se confisce averile. Regele mai inăspri pedeapsa:
iatemniţare perpetuă,
ă
Muncitor neobosit, aspru şi auster, Colbert nu plăcea Curţii şi

majoritate a Francesilor se despăgubi de ipocrisia lor silită dându-se
licenţei cele mai grosolane. Dar în generaţiunea care se forma atunci,
erau câţiva tineri plini de inimă cari aveau vederi mult mai inalte
şi a căror idei de libertate nu erau satisfăcute numai prin invoirea
de petrecere. Dedaţi marei idei de a reda Franţiei libertatea de cuvînt pe care o pierduse, ei şi intorceau naturalminte ochi; câtră
singura ţară vnde libertatea era practicată. Ilotărirea lor de a o
căuta in singura ţară unde o puteau găsi, dădu loc acelei uniri între
intelectul frances şi cel engles care, dacă considerăm efactele imense,
este faptul cel mai important din istoria veacului al optsprezecelea.
(Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, ILL, 1).
are rua impositelor,
*) Trebuie să amintim greutatea sdrobito
ina comerțului, despopularea ţerei, pentru a inţelege ce simţimente
de uşurare și de bucurie a pricinuit sfirşitul unei domnii «așa de
indelungată şi aşa de grea.» «Provinţiile, zice Saint-Simon, in desperare pentru ruina şi nimicirea lor, au tresaltat de bucurie. Poporul, ruinat, sdrobit, desnădăjduit, mulţemi lui Duninezeu intr'un chip
scandalos, ca seapat, când nici mai nădăjduia scapare.»
Contimpuranii uitau in acest moment calităţile regale alui Ludovie XIV, măreţia guvernămîntului său, gloria pe care o dase el
ţerei, şi “şi amintiau numai de acel despotism fără friu care sdrobise
ori ce resistenţă şi care lasa pe Franţia in un abis de miserii. Dar
pentru

a cunoaşte

resultatele

regaului

lui Ludovic

XIV,

trebuie

să

ne uităm mai departe de cât aceşti ani nenorociţi, mai departe de
cât domniile celor doi succesori ai săi. Adevărata consecinţă a acestui regn este că a adus Revoluţia francesă. In privirea politică, ludovie XIV a adus'o numai de cât prin escesele despotismului ; economiceşte, a tăcut'o necesară prin escesul miseriei ; in privirea s0cială, el a făcuto posibilă prin aceia că a redus pe privilegiați la
rangul de curtesani şi pentru că a păstrat funcțiunile publice numai
pentru membrii stărei a treia. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gen€.
vale, IV, 219).
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nu era iubit de popor“). Dar Franţia prosperă in tot timpul cât re-„ gele ascultă de sfaturile lui. El a concentrat in mâna sa mai toată
o compadministraţia : finanţe, marină, lucrări publice. El a introdus
fără.
regele
tabilitate regulată, a micşurat sumele pe care le cheltuia
să dea vre o socotială, a desfiinţat o mulţime de funcțiuni nefolositoare şi a mieșurat veniturile celor cari incasau dările. A supus la.
dări pe o mulţime de scutiţi, a impărţit mai cu dreptate sarcinile:
şi a scutit pe cei cari se insurau de tineri şi pe cei cu mulți copii..
Veniturile statului sau intreit fără a se impune dări nouă. Dar din ne-.
norocire, dorinţa de glorie a regelui a paralisat aceste măsuri bune.
Din cele 600 de inilioane ce se cheltuiau pe aa, valoarea de astăzi,
|
a patra parte se cheltuia cu armata.
El miegură.,
ţeranilor.
soarta
Colbert sa ocupat a imbunătăţi
dările şi preţul sărei, opri a se vinde vitele muncitorului, secă mlaş-|
tinile şi luă măsuri pentru cruţarea pădurilor.
indus-.
părintele
e
el
şi
industrie
de
S'a ingrijit de asemine şi
triei mari francese. A mărit şi a perfecţionat fabrica Gobelinilor, a.
creat manufactura de la Beauvais şi pe cea de tapiserie de la Au-busson, a adus lucrători din Veneţia şi a intemeiat fabrica de oglinzi:
de la Saint-Gobain şi a incurajat fabricile de dantelă, ca să dea de
lucru femeilor. El intemeiă fabrice de postav fin, de stofe de matasă cu aur, catifele, ete. şi cheltuia foarte mult cu manufacturile
regale **).

+) Colbert se distingea prin un spirit de preeisiune admirabilă, .
un simţ drept, o disposiţie constantă a intra până in adiacul lueruÎntre-rilor, a prefera ceia ce e solid inaintea aceia ce străluceşte.
prinderile lui, chiar cele cu care sa inşelat, au fost tot d'auna cân-tărite şi calculate cu maturitate. Avea un simţ moral cu totul superior contimpuranilor săi ; chiar duşmanii lui lăudau buna lui credinţă şi siguranţa lui. Pe lingă o tenacitate imperioasă, avea o infăţişare austeră, o francheţă nu prea comună pe acele vremi şi câre
2 fost socotită de multe ori ca brutală. Activitatea lui neobosită deș-.
tepta admiraţiunea. EL făcea totul prin sine insuşi şi nici un detaliu
nu îi scapa. Era, cum zice Gourville «născut pentru munca mai pre:
sus de cât şi poate inchipui cineva». «Nu cunoaşte, zice Perrault,
Poseda,.
alt repaos de cât numai pe acela de a şi schimba munca»
Mazarini.
şi
e
recunoscus
o
care
pe
universală,
ape
o aptitudine apro
Se zice că la moartea sa cardinalul ar fi spus cătră Ludovic XIV ::
<Vă datorese totul, sire, dar cred că mă aquit de voi dându-vă pe
Colbert.» (C. Dareste, Histoire de France, V, 383),
*%) Colbert era ineredințat că se putea crea o industrie de o-cu:
dată, şi de aceia a fundat manufacturile regale. El se inţelegea
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Colbert s'a gândit; la căile de comunicaţie şi a făcut canalul din

Languedoe,
,
Avind in vedere prosperitatea « Companiei Îndiilor » din Olanda,
el fundă două Companii şi li acordă favorurile regale şi ajutoare in
bani. Nu a reușit aceste două Companii cum nu au isbutit nici cea
de Nord şi cea de Resărit; dar cu toate aceste, Colbert a făcut foarte
mult pentru comerţul maritim. In 1673, el publică Ordonanţa de

Comerţ, prin care se desfiinţau obiceiurile

provințiale şi se regulau

raporturile dintre lucrători și stăpâni, juridicţia consulară, falimente
le

și toate daraverile dintre neguţitori. El a lucrat, de “asemine, Ordo-

nanța

maritimă

şi a luat iniţiativa

pentru

reforma

procedurei

civile

:şi a instrucției criminale. In lăuntru, el ușură circulația mărfurilo
r
şi protegiă industria francesă in contra concurenţei străine.
A isbutit a desfiinţa vămile interne in douăzeci de provinţii.

Colbert s'a gândit și la colonii şi Antilele au devenit infloritoare.

“Chiar sclavii negri erau aice in o posiţiune mult mai bună de
cât
in coloniile englese.
După moartea lui Colbert, atribuţiunile lui s'au impărţit intre
“mai mulţi miniștri. Dar cu toată buna-voinţă lor, urmaşii
săi nu au
putut face nimic, mai ales din pricina marelor resboaie de
la finele
regnului : ast-fel că la moartea lui Ludovic XIV datoria
era de pa“trusprezece miliarde, valoarea de astăzi, şi miseria era generală.

$.

5.

Revocarea

Edictului

de

la

Nantes.

Protestanţii o duseseră bine pe timpul lui Mazarioi. Eli stima
mult, pentru că erau «buni servitori şi supuși ai regelui». Protestantismul infloria, dar mulţi dintre nobili se intoresau la catolicis
m.

fabricanţii ; li da subvenţii, unele
premii;

opria

produsele

similare

in baai, altele indirect; li acorda

străine ; şi de multe

ori obliga

pe
oraşe a li da lucrători şi lucrătoare. Şi a creat ast-fel in curs
de ese
ani, de la 1664 pănă la 1669, o mulţime de stabilimente
nouă.
mai principale au fost destinate pentru marină, turnătorii, fabriciCele
de

aramă, oțelării,

frânghierii,

pânzării.

Industria

fierului, a cărbunil

or,
a postavurilor, pânzelor, pieilor şi stofelor de tot feliul,
luară un
mare avint. S'au inmulţit industriile de lucs, pentru care
Franţia şi

mai ales Parisul aveau un feliu de privilegiu naţional. Colbert creă

săpunării,

steclării, eristalerii,

fabrice

de

tura Gobelinilor şi pe cea de tapiserii de
Histoire de France, V, 411).

dantele.

EL ridică manufae-

la Beauvais,

(C. Dareste,
-
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„Ei vedeau că nu puteau spera nici un viitor bun în o curte catolică. Numai burghezii şi cei de pe la ţară au remas statorniei in credinţă. Depărtaţi cu incetul de la funcțiuni, ei devin industriași, comercianţi, agricultori şi ajung la o stare infloritoare. Ei sînt insemnaţi, de asemine, in litere, ştiinţi și arte. La inceputul domniei
lui
Ludovic XIV erau mai bine de un milion.
Clerul Catolic era furios. In 1685, in numele Adunărei generale a clerului, un prelat zicea că «distrugerea eresiei e singura misiune a clerului». Şi se puse pe lucru. Vecinie clerul cerea de ls, <pietatea» regelui să iea măsuri de rigoare *). Mazarini se opunea. Dar
in 1692 făcu cunoscut reformaţilor că nu li mai este permis a stringe
sinodul lor naţional.
Evlavia regelui intesni uneltirile clerului. Se desfiinţară o mulțime de temple şi se interpretă in defavoarea protestanților disposițunile Edictului de la Nantes. Reformaţii au fost daţi pe mâna iesuiţilor. Preuţii catolici au dreptul a se duce la patul murinzilor pentru ai intreba dacă nu vor să moară in «religia regelui» ? Copiii lor
erau luaţi cu sila și crescuţi in religia calolică. Un copil de şepte ani
putea să abjure şi abjurarea era valabilă,
_ Regele nu voia,să se intrebuinţeze violenţe. El doria Unire. De
aice, o mulţime de controverse in care ieau parte Bossuet, Nicole și
Arnauld, pentru catolici ; Claude, Jurieu, Basnage, din partea protestanţilor. Iimpăcarea era mai aproape de cât ori şi când pentru că
toţi discutau cu bună credinţă ; dar catolicii cereau numai de cât supunere. Atunci nu mai e vorbă de impăcare şi persecuția incepu. Se

*) Imprejurările favorisau pe cler. El găsia in Ludovic XIV un
principe dispus a'l asculta, Evlavia lui era foarte ingustă. Spaniol
prin -mamă şi prin educaţie, refugiat in strălucirile de la Versailles
ca un rege al Spaniei in Escurial, incunjurat de femei și de preuţi,
Ludovie XIV, suveran absolut, nu putea de cât să favoriseze politica «unităţii de credinţă».
heformaţii arătaseră că sînt credincioşi, de la inceputul regnului. «Noi nu cerem, ziceau ei, de cât să putem trăi și muri in serviciul Majestății voastre in justele libertăţi care ni sînt acordate,
mai

eu samă

in ale

conștiinţilor

noastre,

stre fără de care viaţa nu numai că ni
inoartea de dorit. Aceste sunt gemetele
cu mare dreptate ca la un rege al lor;
ca la părintele lor şi ca la singurul lor
(Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale,

şi eserciţiul ieligiunii noa-

este inditerentă ci amară, şi
supușilor voştri; el le arată
şi vile adresează cu lacrimi
sprijinitor pe lăngă D-zeu».
VI, 289).

216

opri alcătuirea şi publicarea de cărţi in contra religiei catoliee Şi se:
suprimă cele publicate. Mulţi reformaţi se făcură catolici, intre cari
Turenne,.

Pelisson,

ete.

Se

institui

o casă

de

convertire,

de unde

se:

plătia sume mari celor convertiți; dar protestanții remâneau statornici,
Atunci clerul văzu că nu i alt chip de cât persecuția pe faţă.
Dar trebuiau pregătite spiritele. In 1682 Adunarea generală a cleru.
lui publică un avertisment cătră protestanți şi regele declară că singura lui măhnire ce i a mai rămas este că vedea mulţi supuşi ai săi
duşmani ai religiunei sale Atunci, nu eo crimă a nu face pe rege fe-.

rieit? Clerul dovedi prin dovezi din

Sfinţii părinţi că se poate in--

trebuinţa sila in cestiuni religioase. Atunci funcţionarii publici fură
obligaţi a demisiona dacă nu se convertesc ; pe urmă se inchiseră
dughenile cu obiecte de mâneare ale protestanților. Aceştia fac
un ultim apel la rege. Claude, insăreinat cu redacţia acestui
apel, arată.
regelui «templele in ruină, academiile suprimate, pastorii intemniţaţi,
goniţi sau fugari» şi protestează că reformaţii sînt credincioși
regelui.
Nici n'a fost luat in consideraţie (1685). In acelaş, an, Adunarea
generalăa clerului ceru ca «Edictul de la Nantes să nu
mai fie socotit ca o

lege generală,

de

oare

pe rege ca protestanții să nu

ce el s'a modificat eu mult» şi roagă

mai poată fi avocaţi și să se inchidă

tipogratiile şi librăriile lor. Luduvic XIV credea tot es
i spunea preuţii,

<ca şi cum iar fi spus D-zeu»,

In 1685, clerul ceru ca să se inceapă persecuția.
|
Persecuţia incepuse din 1681 şi in Poitou şi Bâarn
începuseră
dragonadele *). Spăimântaţi, mulţi din protestanți abjurară.
In fie care
zi curierii aduceau veşti eă s'a sfârşit cu reformaţii.
Nu remânea de
cât să se facă revocarea Edictu'ui de la Nantes.
Ela fost revocat in
17 Oetombre 1685. Sau dat ordine să se esileze
pastorii, să se dărâme cele de pe urmă temple şi să se inchidă şi şcoalele
protestante
câte mai erau. Reformaţii puteau remânea, dar nu
aveau voie să esereite cultul lor in publie şi copii lor trebuia să
fie catolici. Când
vor să fugă, sunt ameninţaţi cu galere pe viaţă.

*). «Eu intrebuinţez, scrie intendentul din Bâarn,
toate chipurile pe care le pot imagina, ca să dau regelui
satisfacția că intreg
I6arnul sa convertit». Sau văzut atunci dragoni,
dardele regale pătrunzând, cu sabia goală, cu injurimergând sub stina in gură, nu in
cetăţile dușmane, ci in locuinţele celor mai credin
cioși
supuşi ai regelu, pentru a introduce inele teroarea şi prădăc
iunea. Pustierile
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Mare e răspunderea lui Ludovic XIV, dar e cu mult mai mare
răspunderea, elerului. Bossuet "1 compară cu Constantin, Teodosie și
Carol cel Mare. « Prin Voi eresia nu mai este; numai D-zeu a putut face această minune ». Papa scriia < Biserica nu va inceta nici
odată a lăuda numele vostru >,
Ă
In tot regatul era numai un glas pentru a lăuda pe L.udovie
cel Mare ; dar dincolo de fruntarii mii de glasuri infierau persecu-,
ţiunile. Fugiseră mai bine de zece mii de familii, inainte de revocare. După acest act, numărul lor crescu grozav. Au emigrat mai
bine de 400,000 de cameni *).

Sau intins in curând in toate provinţiile. Ducele de Noailles < făcea
cunoscut protestanților din Nimes intenţiunile absolute ale regelui
pentru convertirea generală și li da termin de optzile ca să se facă
catolici şi că, trecut acest. termin, ei -vor fi atacați de trupe >. Mai
publică cum că < cei cari fugiseră să se intoarcă in termin de trei
zile sub pedeapsa de a fi spânzurați sau trimişi la galere >. Tot aşa
era in intreaga Frauţie, chiar şi la Paris şi ori ce resistenţă la aceste
ordine aducea pe dragoni. Aceștia găsiau tot feliul de chinuri. Ei
spânzurau pe oameni, barbaţi și femei, de păr ori de picioare de
scândurile din case ori de căminuri, i arunca in foc ori in fântâni
reci ca ghiaţa, impedicau pe bolnavi a dormi, smulgeau pe copii din
braţele mamelor, insultau pe femei. Violenţele lor nu se opriau de
cât numai când victimele, nebune de groază, se hotărau in fine a se
uni cu credinţa regelui. In fruntea acestor trupe erau episcopii. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, VI, 298).
*) E absolut imposibil a se determina cifra ia care a ajuns emigrarea. Toate evaluările sînt sau arbitrare sau contradictorie; dar
din toate calculele făcute nu iesă mai puţin de două sute de mii de
oameni. O intreagă mahala din Londra sa impopulat cu lucrători
refugiaţi cari lucrau la matasă, cristale sau oţel. Amsterdam zidi
pentru ei o mie de case. O colonie numeroasă se așeză la Berlin şi
m imprejurimi. Gentilomi refugiaţi au intrat in serviciul lui Guillaume d'Orange care a alcătuit din ei patru regimente. In curînd s'au
văzut efectele despopulărei şi ale sărăciei. In cetăţile din mează-zi,
lucrătorii calvinişti eari nu aveau de lucru cerşitoriau când emigrau
şi umpleau spitalele. Opera industrială a lui Colbert, aşa de greu de
mănţinut, a primit o lovitură de moarte. (0. Dareste, Fistoire de
France, V, 564).
Chiar după mărturia intendenţilor, emigraseră sute de mii de
protestanți. Saintonge şi Poitou au fost pierdut mai mult de 100,000
de locuitori; in Normandia 26,000 de locuinţi erau deșerte ; la Paris
din 1938 de familii 1202 trecuseră in străinătate. De la 1682 pănă
la 1720 Geneva, cu o admirabilă caritate, distribuise 5146266 fiorini
la mai bine

la 23345

de 60,000

de esilaţi ; Ziirich, iri şese ani, vine in ajutor

refugiaţi şi in Londra
-

sînt mai bine de treizeci de biserici
17
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X. GUILLAUME
$. 1.

Revoluţiunea

III.
din

1088.

După căderea ministrului Clarendon, Carol II incepu a guverna
absolut.

Prin

tractatul

incheiet

cu Ludoyie

XIV,

el primia, in fie

care an, o mare sumă de bani şi din această causă el putea face ori
ce voia, pentru că nu mai avea nevoie să convoace Parlamentul,
pentru a i acorda subsidiile necesare. El ajuta Franţia in contra Ulandei şi prin aceasta "şi indeplinia obligaţiunea faţă cu Ludovic XIV ;
dar satisfăcea și ura Englejilor in contra acestui popor de neguţitori,
cari concentraseră in mâna lor mai tot comerţul lumei.
Englejii puteau ierta multe lui Carol II. Ei erau aşa de sătui

de escesele Revoluţiunei

de mai inainte, că erau gata a suferi totul.

Din nenorocire, puţin inteligentul rege engles intrecu ori ce măsmă
in cestiunile religioase. El 'şi intocmi un ministeriu devotat pereoanei sale, ministeriu care a fost numit Cabal după inițialele celor mai
insemnaţi membri ai săi. Cu aceşti miniştri supuşi, Carol II incepu
opera sa de inăduşire a Anglicanismului. El lasă ca Reforma să fie

sdrobită in Olanda,

permite introducerea

catolicismului

in Anglia,

fratele său Iacob, comandantul suprem al flotei englese și -moştenitor al tronului, se convertește la religiunea catolică şi se dă Deciavaţia de indulgență, prin care se acordă mari drepturi catolicilor şi
neconformiştilor.
- Această favoare acordată duşmanilor bisericei anglicane produce
o mare fierbere in ţară La nouăle alegeri, intră in Parlament barbaţi devotați regelui, dar duşmani ai străinului şi ai celor ne-angiicani. În timpul acesta corupţiunea era universală ; regele se vinde; :

protestante francese. In Suedia, -in Danemarca, in Rusia, in America, în Olanda mai ales, se așază proscrişii şi Berlinul dă asil la mai
bine de 100,000. Prin această funestă emigrare care se continuă in
prima jumătate a viae. XVIII, Franţia pierdu mai bine de 400,00u
de locuitori. < Numărul Francesilor cari au fost pierduţi pentru Franţia, zice A. Sorel, ori cât de mare ar fi, e puţin lucru in comparaţie cu valoarea sufletelor lor şi cu tăria caracterelor lor. Cei cari,
avind a alege intre ce aveau mai scump pe lume şi intre conștiința
lor, au optat pentru conştiinţa lor, duceau cu ei comori de eroism,
de statornicie, de desinteresare, ei Jasau in patria lor unul din acele
goluri pe care nimic nu le poate umplea». (Lavisse et Rambaud,
Flistoire Gencrale, VI, 301).
i
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ministrii se vind ; se vind şi deputaţii din eposiţiune. Această imoralitate incurcă şi mai rău lucrurile.
Dar, eu toate aceste, tote mai puternică ura religioasă. In 1673
se votează legea numită Test- Acte, prin care sint isgoniţi dia funcţiunile publice toţi cari nu sînt anglicani. Ducele de York fu nevoit a demisiona din funcțiunea de amiral, iar fiica sa Maria fa măritată după Guillaume de Orange, Ştathuderul Olandei *). Prin această
căsătorie s'a mai potolit fierberea din ţară ; pentru că Iacob nu avea
„băieţi şi fiica sa, măritată după duşmanul de moarte a lui Ludovic
XIV, avea să ajungă la tron. Cu toate aceste, tot s'au luat garanţii;
in. contra despotismului. S'a desfiinţat censura şi s'a votat legea Habeas corpus, prin care s'a asigurat libertatea individuală (1679).
De atunci ţara sa impărţit în două partide: cei cari voiau indepărtarea de la tron a ducelui de York şi cei cari respectau dreptul de moştenire, dar voiau să iea garanţii: Vigi şi Tori; cei intăi
representau dreptul de a resista suveranului şi cei de al doilea datoria de a se supune < Cu timpul, torii au să ajungă a fi alipiţi de
tradiţiile Angliei rurale, de proprietatea funciară, de biserica anglicană ; pe când vigii, aristocrați şi ei, au să lucreze pentru desvoltarea comerţului, pentru dobindirea de posesiuni coloniale şi inflorirea
marinei, și pentru dreptul disidenţilor la toleranța religioasă ». Dar,
in acel timp, Anglia avea groază de revoluţie; ea doria numai ]inişte.

pintre

De

aceia și fu o reacțiune

care Sidney.
Carol

tori

care făcu o mulţime

de victime

Atuncea a fost 6silat filosoful Locke.

ÎI a murit

in 1635

şi fratele său lacob II se sui pe tron.

*) Tînărul ştathuder se insemna prin calităţi inalte. Prim:le
sale impresiuni ”l învăţaseră să se stăpânească foarte mult. Orfan şi
isolat din copilăria sa, e! fusese crescut de cătră nișt> oameni tari
socotiau esistenţa lui ca o primejdie pentru stat ; de aceia vorbele şi pri
virile lui erau spionate, prietinii săi indepărtaţi. Copilul crescu ustfel, tăcut, reservat, prudent, grav, rece in manierele sale, scurt şi
brutal in vorbirea sa. Slab şi delicat din leagăn, cl deveni astmatie
măi târziu și chiar fu atins de ftisie, ceia ce] făcea de tuşia necontenit. Figura lui sombră şi palidă era brăzdată de sbircituri adânci,
care arățau suferinţile lui continuie. Dar sub această aparenţă bo!năvicioasă şi rece, se ascundea un caracter energic şi un suflet de
foc, un curagiu neintrânt şi o ghibăcie politică adâncă. Guillaume

era născut barbat de stat. fiducaţia sa fusese foarte neingrijită ; de

aceia nu se inţelegea de feliu in artă şi in literatură; dar poseda
toate secretele politicei, (Green, Fistoire du peuple anglais, IL, 246),
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De şi catolic, Iacob II se arătă mai independent faţă cu Ludovie XIV şi primi in Anglia o mulţime din victimele Revocărei
Edictului de la Nantes. Dar in curînd se incepu reacţiunea. Marele
judecător Jeffreys a remas « pentru de a pururea tipul judecătorului.
odios >.

Nouăle

alegeri

au dat o Cameră

a Comunelor

foarte devo-

tată regelui ; două insurecţiuni in Scoţia şi Anglia au dat lui Iacob:
ocasia de a indoi numărul armatei permanente ; represiunea a fost
teribilă. .
Atunci stăpân absolut peste cele trei regate, Iacob II şi propuse a converti cu sila pe supușii săi la catolicism. Ela pus in.
fruntea armatei ofiţeri papişti şi a inceput a domni absolut. Catolici
și apostaţi au fost numiţi in funcțiunile inalte. Dar catolicii erau tot;
in minoritate și regele fu nevoit a se impăea cu disidenţii. Aceştia

nu primesc mâna care li se intindea.

Ambasada trimisă la papa și

primirea unui nunțiu papal in Londra au adus pe popor la desperare, Oposiţia se pregăti de luptă şi regele luă măsuri energice pentru a'şi alcătui o Cameră devotată. El voi să impună un president
unei corporaţii de la universitatea din Oxford; dar nu a isbutit; Primatul Angliei şi şese episcopi au fost aruncaţi in inchisoare ; dar
au fost aquitați de cătră juriu şi, in acea zi, toate casele din Londra au fost iluminate.
Poate că regele ar fi scăpat numai cu această < detronare: mo-:
rală >, pentru că era bâtrâe şi toată lumea aştepta in linişte moartea
lui şi suirea pe tron a Mariei cu Guillaume; când se intîmplă un.
eveniment neaşteptat: Regina născu un fiu şi noul moștenitor al tro-nului fu botezat in religiunea catolică.
Atunci nu mai era timp de pierdut *). Trebuia o revoluţie. Toţi
trimit la Haga. Iacob II nu se ingzijia ; pentru că se răzima pe ar-

*) In curînd Iacob II nu şi-a mai putut face nici o ilusiune des:
pre nemulțemirea publică. Marii seniori. tori, cu toată dragostea lor
pentru persoana regală, erau tot așa de dușmani ai tiraniei regale

ca şi vigii. Mergând intro zi la biserică, lacob insăreinase pe ducele

de Norfolk să poarte inaintea lui sabia de stat; d ucele se opreşte la
poarta capelei: < Părintele vostru ar fi mers mai departe, 1 zice regele.— Părintele Majestății Voastre era mult mai p re sus de cât noi;
el nu ar fi mers mai departe >. Tinărul duce de Somerset primi or=.
dinul de a introduce pe nunciul in sala de audienţă a ambasadorilor :.
«Nu mă pot supune ordinului Majestății Voastre fâră a viola legea,

respunde el.—Dar

nu

ştii, i respunde Iacob

cu mânie, că eu sunt

ă
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mata sa, alcătuită mai mult din Irlandesi catolici. Guillaume și Maria
debarcă in Anglia cu o mică armată. Toată lumea li iesă intru intimpinare şi ei sînt primiţi ca liberatori. Nu avu loe nici o luptă.
Toţi părăsesc pe Iacob II, pănă şi a doua fiică a sa, Ana, pănă şi
servitorii din palat. El rătăei cât va timp prin palatul pustiu, pe
urmă aruncă in Tamisa pecetea cea mare a statului şi se sui pe o
corabie pentru a se duce in Franţia (1688).
Da
|
Camera, din nou aleasă, fu favorabilă lui Guillaume. EL fu recunoscut rege al Angliei sub numele de Guillaume INI, impreună cu
soţia sa Maria (13 Fevruar 1689). O Declaraţie votată de cătră Parlament hotări că votul celor două Camere e absolut necesar pentru
strîngerea dărilor ; garantă dreptul:de petiţiune şi independenţa alegătorilor şi aleşilor. Suveranul va fi dator să jure că va respecta
libertăţile regatului şi religiunea anglicană.
Ă
Englejii numese această revoluție din 1688 marea revoluțiune;
pentru că ea nu a costat nici o picătură de sânge şi pentru că,
prin ea, a asiguratintr'un chip definitiv libertăţile poporului engles.
Guillaume III era un om de acţiune şi voia să guverneze; el
voia, mai cu samă, să aibă in mâna sa afacerile străine. Națiunea
71 “lăsa, pentru că el cunoştea foarte bine Europa şi era duşman de
moarte a lui Ludovie XIV. Pe acele vremi, tot Franţia era «duşma-

nul ereditar > pentru Anglia.

“

Se proclamă o amnistie generală, Chiar şi Jeffreys a murit
inchisoare, Dar erau incă mulţi partisani de ai Stuarţilor. Chiar

in
a-

micii lui Guillaume găsiau de rău că el are regimente olandese şi că
un Olandes, comitele de Portland, era favorit al său. Apoi Guillaume
era prea puţin Engles și nu i plăcea parlamentarismul; dar Camerile găsesc mijlocul de al sili să fie un rege constituţional. Ele i
votează subsidiile numai pe un an, privighiază de aproape intrebuinţarea sumelor consacrate pentru resboiu, se amestecă in armată
şi marină şi se reinoiese tot la trei ani. Pe lingă aceasta, Guillaume
lipsia mult din Anglia şi, sub regența Mariei, Englejii se invăţau a
se

guverna

singuri.

Guillaume

se arătă tolerant cătră disidenţi ; catolicii inse au fost

mai pre sus de lege ?—Maiestatea Voastră se poate, dar eu nu», replică ducele. Acest respuns i atrase imediat destituirea; dar mişearea de resistenţă se accentuă din ce in ce mai mult. (Green, Histoire
du peuple anglais, IL, 239).
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consideraţi ca duşmani ai independenţei naţionale şi au să aştepte
multă vreme emanciparea.
|
In Scoţia se convocă o Convenţiune care pronunţă detronarea
lui lacob II și oferi corona lui Guillaume şi Mariei. Episcopatul fu
desfiinţat. Dar High-landerii nu primiau noul regim. Ei se revoltară;
dar au fost bătuţi și Scoţia fu pacificată. Numai în Irlanda, Iacobiţii
şi mai puteau incerea norocul. Irlandesii ţineau cu Stuarţii şi numai
protestanții Engleji erau Orangişti. Dar patrioţii nu se puteau inţelege cu Iacob II. Acesta ar fi voit numai să se servească de dînşii
pentru a'şi recăpăta tronul Angliei; pe când Irlandesii credeau că
se vor putea, folosi de el pentru a'şi recăpăta autonomia. La inceput,

Irlandesii au fost invingători şi Iacob convocă un parlament in Dublin. Guillaume veni in Irlanda şi sdrobi armata catolică lângă Boyne
(1690). Iacob II fugi in Franţia şi cei mai de frunte Irlandesi au
fost nevoiţi a fugi in esil.
Cu toate aceste era mare nemulţemire in Anglia, de care sar
fi putut folosi lacob II, dacă nu ar fi fost de o prostie fenomenală.
EL impărţi o prociamaţiune in Awglia, prin care erau proscrişi toţi
cari luaseră parte la revolta in contra lui, adică mai bine 'de o sută
de mii de Engleji. Atunci incetă ori ce antipatie in contra lui Guillaume şi tronul lui se consolidă, Distrugerea, flotei englese de comerţ
de cătră Tourville intărită şi mai mult pe Engleji. Se făcu un imprumut naţional, se intemeie Banca Angliei, se făcură o mulţime de
legi prin care se favorisa comerţul şi, in 1694, se formă cc] întăi
ministeriu constituțional. Până atunci ministeriul alcătuise din membri luaţi din toate partidele. Sub acest ministeriu vig, presa fu lăsată liberă şi alegerile de asemine. Resultatul a fost că alegerile din
anul următor a dat regelui o majoritate devotată. Atunci se infiinţă o Bancă funciară.
Un complot in contra lui Guillaume care nu a isbutit şi recunoaşterea lui de cătră Ludovic XIV prin pacea de la Ryswick, a

făcut pe Iacob să şi peardă ultima nădejde.
Națiunea doria pace şi cerea desarmarea, dar Guillaume avea
nevoie de armată şi după Ryswick. Camera reduse la 7000 numărul armatei permanente şi ceru ca soldaţii să fie numai Engleji. Pu-

terea vigilor părea slăbită.

Dar Resboiul pentru Succesiunea tronu-

lui in Spania impăcă pe rege cu ţara; pentru că Ludovic
cunoscuse de rege al Angliei pe fiul lui Iacob II.
Guillaume muri in 1702 şi i urma cumnata sa Ana.

XIV re-
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Ea era anglicană şi tori. Clerul şi tori cred că ea va desfiinţa
Actul de toleranţă şi că va urmări pe disidenţi; iar lacobiţii speru că ea va recunoaște de urmaş pe lacob [I[. In ministeriul tori
erau neinţelegeri in privinţa resboiului. Uniia erau de părere că Anglia să se mărginească numai a apăra 'Țerile de Jos. Ducele de Malborug, care lucrase foarte mult ca Ana să ajungă la tron, se uneşte
cu vigii şi după victoria de la Hochstădi, el căpătă o popularitate
imensă. Entusiasmul naţional ajunge la culme şi cuprinderea Gibraltarului dădu Angliei cheile Mediteranei. Vigii erau atot puternici;
dar regina i uria, pentru că ei mâărgineau prerogativele regale şi
nu ţineau socoteală de pretenţiile Bisericei anglicane şi pentru că
Malborug cerea titlul de generalisim pe viaţă. Poporul, de asemine,
se declara contra vigilor ; pentru că resboiul ţinea pre mult şi pentru că ei refuzaseră de mai multe ori a incheia pace, iar Clerul i
uria, pentru că se acordau favoruri disidenţilor și Francesilor refugiaţi.
Regina inlocui pe rînd, pe miniştrii vigi-şi nouăle alegeri dădură o cameră tori. Alegerile insamnau pacea. Malborug fu dat in
judecată pentru hoţii și destituit. El părăsi Anglia. Pacea dădu mare
impulsie Angliei maritime şi coloniale. Tori credeau că sar putea
Iacob III sui pe tron, dac acesta refusă a se lega faţă cu Biserica
anglicană. De aceia, la moartea Anei (1714), se chiemă la tron George
ÎI de Hanovra.
$.

2. Republica

Olandesă

Uniunea de la Utrecht (1579) nu intemeiase un stat. Erau unite şepte provinţii absolut independente și se cerea unanimitate in
cestiunile importante. Aceste provinţi erau deosebite prin legi şi
prin starea socială. Ele erau cârmuite de Adunările Generale, cu reşedinţa in Haga, care se alcătuiau din representanţii provinţiilor.
Dar nu era hotărât numărul deputaţilor şi autoritatea lor era foarte
mică, pentru că atîrnau de provinţiile care le au trimis. Consiliul
de Stat, compus din doisprezece deputaţi, avusese puteri mari la inezput ; dar acum autoritatea sa era foarte mărginită. Lipsia dar uritatea de direcţiune şi era greu a se capata unanimitatea cerută,
Noroc că era Stathuder principile de > Orange și că provinţia Olanda
lucra pentru unitate.
Stathuderul ajunsese un adevărat president al republicei. Principii de Orange făcuseră servicii foarte mari și Stathuderul ajunsese capitan şi amiral general al Uniunei, representând elementul
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militar monarchie. In faţa lui se ridica provinţia Olanda, in frunte
cu Consiliarul Pensionar, care susţinea libertăţile locale şi representa
şi elementul unitar republican.
Ambele partide şi: dispută puterea in tot viac. XVII. Mauriciu
de Nassau a doborit pe Barneveldt, care a fost tăiat pe eşafod (1619) |
şi toată puterea fu concentrată în mâna lui. El muri in 1625. Urmaşul său a fost respectuos cătră formele republicane şi a făcut mari
servicii republicei. Dar Pacea de Vestfalia făcu pe casa de Orange
să nu mai aibă insemnatatea de mai inainte. Stathuderul intră in
conflict cu Olanda şi, in 1650, deputaţii Olandei din Adunările Generale au fost arestaţi. Dar el nu putu pune mâna pe Amsterdam,
cum plănuise, şi incercarea lui Guillaume II de a ajunge stăpân al
Provinţiilor-Unite nu a isbutit. Moartea lui neașteptată (1650)
scăpă Uniunea de primejdia de a ajunge o monarchie. Casa de 0range părea umilită pentru de a pururea.
Partida Adunărilor Provinţiale intoemi un guvernămînt republican. Se desfiinţă postul de capitan general şi de amiral şi se luă
din mâna Adunărilor Generale direcţiunea armatei federale. De ztunei Olanda a fost in fruntea Uniunei. «Ea găsi un barbat supezior în un tînăr de 28 de ani, care era supranumit Înţelepciunea Olandei pentru virtuțile private şi inalta sa inteligenţă. loan de Witt
poate fi socotit ca un ideal de ministru republican, modest, inteligent şi capabil, gata a se consacra zi și noapte pentru serviciul statului. Avea o judecată luminată, o vastă inteligenţă şi o voinţă tenace, unită cu o rară mlădiere de spirit.» El a condus Olanda în
timp de douăzeci şi doi de ani (1650-1672).
Pinta lui era a intări noul guvern ţinănd in respect partida
orangistă şi a disvolta şi favorisa tot ceia ce putea contribui la bo-

găţia şi mărirea ţerei. Prin Actul de esclusiune, Adunările din Olanda
se legau a nu incredinţa nici o putere lui Guillaume III şi a nu
suferi a i se incredinţa vre o funcţiune. Aceasta după cererea lui

Cromvel.

Dar lucrul se schimbă

când Carol II sa

suit pe tronul

Angliei. Actul de esclusiun= a fost revocat şi pe fie-care zi creştea
numărul Orangiştilor. În zadar-Adunările din Olanda deeretară desfiinţarea pentru de a pururea a stathuderatului. Guillaume era de

douăzeci de ani şi putea aştepta.

In 1672, in timpul resboiului

cu

Franţa, el fu numit capitan general, apoi stathuder; iar Ioan de
Witt a fost măcelărit, impreună cu fratele său.
„Ca Mare Pensionar al Olandei, loan de Witt avusese in mâna
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sa intreaga administraţie. EL incuragiă comerţul și industria, intinse
şi întări cuceririle coloniale. Dările erau mari; dar se incasau cu
ușurintă ; pentru că prosperitatea era generală. Industria și agricul”
tura erau infloritoare şi se esportau postavuri din Leyda, pănză din Olanda şi produse agricole. Comerţul ajunsese la culme. Activitatea
comercială a Olandesilor cuprindea lumea întreagă. «Ei sugeau ca
“albina sucul tutulor ţerilor, Norvegia era pădurea lor; ţermurile
Rinului, Garonei, Dordognei, podgoriile lor; Prusia şi Polonia, grănarele lor; India şi Arabia, grădinile lor. Ei erau <cărăușii mărilor ». Păscuirea scrumbiilor era mai de folos pentru ei de cât minele
din Peru. Ei intemeiaseră un adevărat imperiu colonial, mai ales in
Indiile Orientale. Aice stăpâniau ei Ceylan, Molucele, Java şi făceau
comerţ cu Japonul. Batavia, fundată in 1619, ajunse cel mai vast
intreposit din Estremul Orient şi capitala bogată a acestui imperiu
nemărginit ».
IE
Literile, ştiinţile şi artele luaseră un sbor prodigios. Instrueţiunea era foarte respândită şi se făcea mare comerţ cu cărţile, Atanei au trăit o mulţime de filologi, istoriei, literați şi filosoful Spinoza (1632-1677). In ştiinţi se fae mari progrese. E destul a pomeni
pe Huygens şi pe marele medie Boerhave (1668-1738).
Atâta prosperitate era să fie primejduită prin lăcomia şi ambiţiunea lui Ludovie XIV. Guillaume III a scapat patria sa de această mare primejdie ; dar libertăţile publice au suferit foarte mult.
El a ajuns aproape absolut, Adunările se intreceau in linguşire. El
capătă dreptul de a numi pe diriguitorii cetăților şi pe ofiţeri; apoi
Stathuderatul fu făcut ereditar. El a fost ajutat mult de cătră Fagel
şi Heinsius. Ambiţiunea lui Ludovic XIV şi isgonirea hughenoţilor
au contribuit şi mai mult la intărirea absolutismului său. Heinsius,
ales. Mare Pensionar al Olandei, uri de moarte pe Ludovie al XIV.
El era unul din cei mai mari diplomaţi ai timpului.
Când Guillaume III se sui pe tronul Angliei, Olanda ajunse un
satelit al acestei puteri. Guillaume uită cu totul patria sa. Dar Ţerile
de Jos i erau recunoscătoare, pentru că aveau un rol gloriosin Europa şi pentru că ela dat adăpost refugiaților francesi. Prin aceşti .
emigraţi, populaţia și bogăţia 'Țerilor de Jos au crescut foarte. Refugiaţii au adus cu ei secretele industriei francese şi au intemeiet o
mulţime de manufacturi. Bogăția a crescut aşa de mult că Amsterdam plătia numai 3%, creditorilor săi. A câştigat foarte mult şi ştiința. Jurieu, Basnage, sînt predicatori şi istorici de frunte ; Bayle
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in al său Dicţionar istoric şi critic se arată scriitor de geniu, sceptic:
cu multă erudiție şi polemist fâră samăn. Jurnalistica făcu mari progrese.
Guillaume murind fără moştenitor, Heinsius luă frânele guvernului. EL conservă patriei sale un loe de onoare in concertul european ; dar erau multe de reformatin lăuntru și imprejurările es-terioare nu i au permis acele reforme.

$ 3. Resboiul

cu

Marea

Coaliţiune.

Revocarea Edictului de la Nantes slăbi Franţia şi ambiţiunea
lui Ludovie XIV provoeă pe toată Europa in contra sa. El voia să
pună pe tronul electoral de Colonia pe un devotat al său, anecsase:
Strasburgul in plină pace şi aspira să fie ales Împărat al Germaniei.
In acelaş timp inteţia pe 'Purci şi pe Ungurii revoltați in contra
Impăratului. Dar in Resărit se schimbase faţa lucrurilor. "Turcii fuseseră bătuţi, Viena scapată şi Împăratul avea o armată puternică.
"şi un mare general in persoana lui i Eugeniu de Savoia, Frances de
origină.
Resboiul se incepu cu mare furie in 1687. Francesii intrară in
Palatinat şi 7] devastară cumplit, ca să fie un esemplu teribil pen-tru Germania de Sud. Palatul din Heidelberg fu ars, Manheim, Spira
şi Worms dărămate, iar locuitorii alungaţi duseră in Germania întreagă dorul de resbunare.
Când Guillaume III se sui pe tronul Angliei, Anglia și Olanda
intră in Coaliţiunea, care iea atunci numele de Coaliţiunea cea Mare.
Anglia şi Imperiul, Olanda și Brandeburgul, Savoia și Spania sînt
puterile care se ridică pentru a apara equilibrul europeian, amenin-țat de ambiţiunea fără margini a regelui Franţiei.
Ludovie XIV dădu lui Iacob II o armată, cu care acesta de-.
barcă in Irlanda ; dar fu bătut la Boyne şi această intervenţie avu
numai drept resultat a potoli ori ce nemulţemiri in contra lui Guillaume in Anglia. Tourville bătu flota anglo-olandesă la Hogue, dar:
“şi flota lui a fost imprăştiată de furtuni și nimicită. Flota francesă
decade, pentru că nu mai erau bani şi Franţia "pierde supremaţia
mărilor.
Pe uscat se câştigară câteva victorii, dar fără nici un resultat..
Franţia avea o armată de 300,000 de oameni; dar nu era nici un
plan in conducerea operaţiilor militare ; de şi mareşalii de Luxem--
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burg şi Catinat erau generali de prima ordine. Luxemburg câştigă.
bătălia de la Fleurus (1690), dar el nu ştiu a profita de victoria sa.
Guillaume III fu bătut la Steincherg (1692) şi apoi la Nericinden. La
Italia Catinat câștigă marea bătălie de la Staffurde, după care ducele de Savoia pierde Nizza şi Savoia şi bătălia de la Marsaglia se
termină iarăşi in folosul Prancesilor (1693). Tot cu asemenea succese luptă şi Villeroy şi Vendâme; pe când, pe marea, corsari ea
Duguay-Trouain şi Jean Bart făceau mult rău duşmanilor.
Dar Franţia era stoarsă de putere. In zece ani se cheltuiseră.
numai cu resboiul 700 de milioane (+ miliarde de astăzi). Ş'apoi
Carol II era aproape de moarte şi nu avea moștenitori. “Toată lumea se aştepta numai de cât la un Resboiu pentru Succesiunea
tronului in Spania. De aceia trebuia numai de cât să se incheie pace.
Ludovic se impăcase mai dinainte cu papa şi cu ducele de Savoia. La 1697 se incheie la Ryswick patru tractate cu Anglia, Olanda,
Imperiul şi Spania. Ludovic XIV recunoaşte pe Guillaume IIl de
rege al Angliei. Olandesii inapoiară Pondichâry, dar eapatară avantagie comerţiale ; se inapoiră principilor germani cetăţile ocupate in
timpul resboiului ; Spania luă inapoi Luxemburg şi Catalonia şi, din
toate anecsiunile făcute de la tractatul de la Nimegue incoace, Ludovic XIV remânea numai cu Strasburgul. Lorena se inapoia suveranului său legitim. Ast-fel Ludovic tracta ca un invins cu toate
victoriile sale. In adevăr, el era cel invins. «Politica unităţii catolice
şi a supremaţiei universale in Europa era invinsă. Dogma monarchiei prin dreptul divin primi o mare lovitură. Europa remânea
gata a se uni in contra Burbonilor; Guillaume ridicase pe intreaga
Europă *); Germania incepe a şi indrepta din nou privirile spre Viena.
- şi Francesul ajunge pentru German «dușmanul ereditar».

*) De atunci resboiul e numai un duel intre doi oameni cari
represintă două principii opuse. Unul, geniu ingust, ciudos, indărăpnic, ascunde sub receala olandesă o ambiţiune pacientă și calculătoare. El e sombru, aspru, retras, tăcut, pe cât mvalul său e sumptuos şi măreț, amic al pompei esterne şi al gloriei. Guillaume cal-

vinist auster, cap al unui popor mic de republicani geloşi, rege constituţional în Anglia, indruzneşte a intreprinde lupta in contra companicnuiui infricoşat al catolicismului, stăpânul absolut al Franţiei,
idolul incoronat de la Versailles. De două zeci de ori e aproape a
fi sdrobit, macar că intreaga Europă e cu el; dar invins tot d'auna, el e tot d'auna in picioare și sileşte pe marele rege a se umili
inaintea sa. Şi aceasta pentru că acest om represintă ideile viitoru-
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Ludovie XIV a pregătit mărirea Caselor de Savoia in Italia
şi de Hohenzollern in Germania. El a făcut puterea Angliei. «Ca
şi Carol Qointul in secolul precedent, el a voit să prevaleze in Eu.ropa, o dată cu supremaţia sa universală, monarchia catolică şi absolută. A fost o mare nenorocire pentru Franţia că el a luat ea model pe Carol Quintul, in loe de a lua pe Richelieu».
$. 4.

Germania

după

Pacea

de

Vesttalia.

După Pacea de Vestfalia nu mai poate fi. vorbă de suveranitate universală, in Germania. Imperiul nu mai e o monarchie ; dar
nu 7] putem numi nici o federaţiune; pentru că statele sunt prea
numeroase, prea deosebite şi prea neegale; iar puterea centrală e
foarte

slabă.

Principii

au câştigat

foarte

mult..

Ei au independenţa

teritorială şi au pus măna pe toate drepturile regaliene. Ei pun imposite, bat monetă, au armate şi au chiar dreptul de a incheia tractate cu puterile străine. Poate că ar fi fost un leac pentru această
desagregaţie politică, dacă ar fi remas viu simţul de naţionalitate
comună ; dar ideia de patrie fusese inăduşită de certele religioase.
Puterea Împăratului era mai mult nominală de cât reală ; i era peste
putință a voncentra forţele germarice in mâna sa.
Din această slăbire a Germaniei a câştigat foarte mult Franţia.
Ea a isbutit a face pe Împăratul şi pe curtea sa suspectă principilor şi a intreţinut neinţelegerea dintre catolici şi protestanți. Prin
subsidiile ce acorda, regele Franţiei avea pe o mulţime de principi
germani la disereţia sa.
In 1658, Mazarini isbuti a incheia Alianţa de la Rin. In această alianţă intrau regele Franţiei și al Suediei, electorii archiepiscopi de Maynz şi Colonia şi mai mulţi principi ai Imperiului.

Ludovic XIV avea preponderență in Germania.

Chiar in timpul ma-

relor resboaie cu Împăratul, el avea in Germania o mulţime de partisani; de aceia, cu toate victoriile armatelor imperiale, Impăratul
nu a putut isbuti nimică în Apus.
Împăratul era considerat ca superior tutulor monarchilor. El

lui ; liberul esamen in religiune, suveranitatea populară in politică.
Aceste idei *] susţin şi '] duc; şi in această luptă
a viitorului in contra trecutului, tot trecutul, cu cortegiul său de principii invechite,
cade. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, VI, 130).
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avea o mulţime de prerogative ; in realitate, autoritatea lui era nominală. El confera grade: şi titluri şi incasa unele dări, Conciliul împerial (aulic) era numai o umbră ; iar tribunalele imperiale ajunseră
ridicule ; ele nu aveau puterea a esecuta sentinţele date. Dieta avea
dreptul de a decide in toate trebile de o insemnatate generală. Ea
declara

resboiu,

aduna

trupe,

vota

construirea

de

cetăţi,

promulga

legile. Dar activitatea ei era stearpă,*) pentru că deosebitele state
nu se invoiau la o acţiune comună. Ele voiau să scape de ori ce
enntrol. Dieta ajunse un feliu
a. representanţi ai deosebiţilor
se alcătui din Împăratul şi cei
dar activitatea ei se mărginila
bine : a contribuit a impedeeca
o mai bună organisare militară.

de congres de deputaţi, o intrunire
suverani din Germania, in loc de a
alţi principi. Ea deveni permanentă,
certe religioase. Dar tot a făcut un
resboaiele şi s'a silit a da Imperiului
Germania era împărţită in 360 de

a
state şi fie-care stat și avea dieta sa.
Casa de Habsburg domnia peste opt şi, jumătate milioane de supuşi ; iar Brandeburgul avea două milioane. Protestanţii gravitau in
jurul Brandeburgul'ui ; pe când catolicii se stringeau in jurul Austriei.
După pacea de Vestfalia, Habsburgii caută mai mult de statele
patrimoniale. Li era greu şi aice, pentru că erau deosebiri de limbă,

moravuri
rau

și religie. Guvernul lor era sever şi mândru.

Habsburgii e-

netoleranţi şi indărătnici şi consultau

numai de formă aietele din

La Viena era un

Consiliu de Stat pentru a-

deosebitele lor provinţii.

facerile politice, Camera aulică pentru cestiunile de finanţe şi de comerţ şi un Consiliu de resboiu, care a isbutit a organisa o armată per-

manentă;

dar nu avea guvernul

Ferdinand

III sa

,

venituri regulate.

silit a mănţinea

tronul în

familia sa şi a in-

tări contra-revoluţia in statele sale ereditare.
Leopold

Ludovic

I (1658—1105),

adversar

nenorocit

XIV, s'a gindit numai a şi mări domeniile.

şi neghibaciu

alui

1 s'a dat numele

*) Copilăriile solemne ale acestei pretinse «Dietă de deputăţie»
de sigur că nu au. mai fost nicăire. Cestiuni de precădere şi de titluri ; cestiune de a se hotări dacă ambasadorii priacipilor vor sta
pe tfotoliuri de stofă roşie ca ale electorilor, „ori numai verde, coloare mai puţin onorifică ; dacă vor fi serviţi in tacămuri de aur ori

de argint: câte ramuri verzi li se vor

spănzura de asupra porţilor

la zi intăiu maiu; eată materiile, şi multe de acelaş feliu, pentru
care se ingrijia, nu să le reguleze, ci să le discute, (Bryce, Le Saint
Empire Romain Germanique, 462).
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„de cel Mare, doar pentru că a domnit mult. Părea mai mult călugăr
de cât Împărat. Nu ştiia arta a cunoaşte şi a conduce pe oameni. A
făcut insă multe reforme in justiţie, a fundat Universitățile din Insbruck şi Breslau, a creat o galerie de tablouri şi a sporit biblioteca
imperială. Lui a urmat Iosif I (17)5—1711). Nenorocită in rasboaiele cu Franţia, fâră mare influință in Germania, Casa de Austriaa
dobândit foarte in Resărit, in a doua jumătate a viac. XVII. Mai tot
timpul acesta a fost intrebuinţat in luptele cu Turzii, lupte fericite,
pentru că ele s'au terminat prin incheierea păcei de la Curlovite (699),
in urma căreia Ungaria a căzut sub stăpânirea Austriei.
La jumătatea viac. XVII puterea Ungariei era tot in Transil-vania, unde domnia George II Racoți. Dar acesta a făcut greșala de
a se strica cu Turcii şi a porni cu resboiu in contra Poloniei. Intors
cu rușine din Polonia, el fu bătut de cătră Turci și pieri in luptă.
Cu moartea lui, scăzu puterea Transilvaniei, scutul independenţei maghiare.

Leopold

I pândia

momentul

oportun. Ales

rege al Ungariei,

el se arată duşman al libertăţilor parlamentare şi al libertăţii de conştiinţă. De giaba protestară deputaţii in contra .regimentelor străine,
Ungurii

suteriau

armatele

imperiale

de

frica Turcilor.

Montecuruli

câştigă asupra acestora marea bătălie de la Sf. Gothard, dar pacea care
urmă fu şi mai grea pentru Unguri. Atunei nu li a mai zemas de cât
numai să se revolte. Impăratul plănuia să desființeze dieta şi să o inlocuiască prin o adunare de magnați. Căpeteniila semulţemiţilor intrară in relaţiuni cu Ludovie XIV, dar fură bătuţi. Atunci se începu despotismul. Constituţia fu suspendată şi tribunalul escepţional

din Presburg condemnă sute de cetăţeni. In 1677 se puse ia fruntea
revoltanţilor Emeric Tâksli, care se uni cu Turcii şi Împăratul fu
nevoit a face concesiuni pentru că Turcii deveniau ameninţători. To
kăli se uni cu Kara-Mustafa, care asedia Viena (1693). Înfrângerea
Tarcilor aduse căderea Ungariei. Ia 1636, Buda a fost scăpată din
-mânile “l'ureilor. Atunci se incepu o persecuție cumplită asupra Ungurilor remaşi credincioşi constituţiei. Împăratul se făcu mai pe urmă
mai milos, pentru că voia să prefacă Ungaria in monarchie creditară.
El acordă o amnistie şi Adunarea votă ereditatea, desfiinţindu-se arti“colul din Bula de Aur care autorisa revolta contra regelui.
După victoriile de la Salankenen şi Zenta s'a incheiet pacea de
la Carlovitz (1699), prin care s'a pus sfirşit Ungariei—turce. Transiloania ă fost anezată la Austria, 509,000 de Serbi au trecut pe ma:

.
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lul -sting al Dunărei şi s'au așezat in regiunea care va fi organisată
mai târziu sub nume de Confiniile militare.
Dar in curînd, Ungaria incepu a regreta pe Turci. Imparatul
apăsa ţara cumplit, strîngea contribuţii nevotate de cătră dietă; iar
soldaţii străini înecau in sănge ori ce rescoală. Constituţia era inlăturată şi totul se decidea la Viena, unde se chiemau câţiva magnați,
pentru că Austria voia să şi atragă pe inalta nobilime ca să poată nimici pe cea mică.

Când se incepu Resboiul pentru Succesiunea tronului in Spania, se ridică Racoți III asigurat de ajutorul lui ludovie XIV. Rrvolta e puternică in regiunea Tisei şi in Transilvania, Armatele zesculaţilor ajung pănă la Presburg și ameninţă Viena. Dar înfringerea de la Hochstădt făcu imposibilă intrunirea resculaților cu trupele
franceze şi Saşii din Transilvania şi Serbii din Confinii luptă pentru
Impăratul,

Acesta

se invoi

să negocieze.

losif | era

de un

caracter

impăeiuitor. Et indepărtă pe consiliarii părintelui său şi propuse impacarea; dar Racoți se răzima pe Franţia. El refusă ori ce impacare,
Dieta din Onod proclamă căderea Casei de Habsburg şi despărţirea
definitivă a Ungariei de Austria. Franţia propuse Ungurilor să aleagă
rege pe electorul de Bavaria; dar Ungurii sunt descurajaţi in urma
victoriei câştigate de generalul imperial Haisler şi la Satmar se incheie pace, prin stăruinţele lui Pa//fy (1711). De atunci Ungaria a
ajuns austriacă, Racoți şi amicii săi fugiră in Franţia şi apoi in Turcia.
Braudeburgul era in stare grozavă la incheierea păcei de Vestfalia, Frederic-Guillaume (1640—1688) a fost numit Marele Elector,
pentru că a căutat a repara ruinele ingrămădite prin teribilul res-

boiu de

treizăci de ani și a readuce prosperitatea.

El a mărit ţara

şi a făcut'o să prospereze. El a chiemat inapoi pe fugari şi a
coloni din Olanda, cari au intemeiet o mulţime de ferme-model

atr:s
şi au

sapat canale. Folosindu-se de slăbăciunea Poloniei, el a isbutit a câ:tiga independența ducatului de Prusia şi şi intări autoritatea in această ţară.

.

In resboiul din 1672, numai el indrăzni a susţinea pe Olanda
şi in resboiul din Palatinat el câştigă bătălia de la Fehrbellen (1675),
in care s'a dovedit vitejia poporului şi geniul militar al suveranului.
Prin resboaiele şi diplomaţia sa, Frederic-Guiliaume şi a făcut de patru ori mai mare patria sa. El intemeie şi o marină. Dar el este mai

cu samă-insemnat prin talentele sale de administrator şi prin pros-

peritatea introdusă

in statele sale. Era greu de legat la o laltă de-
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osebitele crâmpeie pentru a forma un stat compact; dar Marele Elector nu a esitat a sdrobi ori ce piedică pentru a şi ajunge la scop.
El a transformat vechia organisare economică, a plătit pe funcţionari
in bani in loc de ai plăti in natură ea pănă atunci, regulă impositele. şi a format o armată puternică, El era foarte tolerant in materie religioasă, tolerant chiar şi faţă cu Evreii. Era protectorul protestantismului in toate ţerile; aspru insă şi nedrept faţă cu catolicii.
A primit in statele sale mai bine de 20,090 de refugiaţi din Franţia in urma Revocărei Edictului de la Nantes cari au făcut mărirea
şi bogăţia ţerei €).
Urmaşul său Frederic (1688—1713) desvolta un mare lucs la
curte, voia să se egaleze cu regii contimpurani prin măreţia curţii sale
şi intrebuinţă toate mijloacele pentru a dobândi titlul de rege. EI ţinea, la acest titlu, pentru ea să fie independent şi să poată mai bine
esercita rolul său de apărător al protestantismului, rol pe care '1 părăsise electorul din Sacsonia, care se convertise la catolicism pentru
ca să ajungă rege al Poloniei. Dar Frederie voia să fie rege al Prusiei şi nu rege al Brandeburgului, pentru că Prusia nu făcuse nici o
dată parte din Imperiu. Miniştrii lui Leopold ”l sfătuiau să nu se invoiască, ei i ziceau că se poate ca «din pricina casei de Hohenzolern
să piardă Austria puterea imperială». Dar resboiul din Spania şi un
subsidiu bănesc determinară pe Împărat. Ia lulie 1700, i acordă titlul
cerut. Frederic cumpără pe consilierii regelui Poloniei și i asigură
că nici el, nici urmaşii săi, nu vor aveaniei o pretenţie asupru Prusiei polonese şi isbuti şi in această parte. Numai Franţia şi Suedia
făcură oposiţie
; dar Frederic nu le bagă in samă şi, în 18 Ianuarie
170], el se incoronă la Kânigsberg. Atunci. infiinţă el ordinul «Vulturul roş> in amintirea acestei ceremonii. Prin ridicarea la rangul de
*) Ministrul lui Frederie-Guillaume

făcu intr'o zi ambasadorului

lui Ludovic XIV următoarea curioasă confidenţă : «că Electorul se credea negligiat de cătră regele prea creştin, pentru că Maiestatea Sa
nu i a dat nici o dată cel mai mie semn de stimă, cu toatecă ia prc=
mis gratificaţiuni mari şi Sar fi mulţămit şi cu o sabie». Lionne res
punse ; «Nu ştiu de ce Electorul nu considera ca pentru sine ceia ce
s'a dat doamnei soţiei sale. N'au trecut doi ani de când Maiestatea
Sa a trimis reposatei doamne electriţe un present, cel mai frumos
present făcut de rege vre unei prineipese. El consta in un șirag de
mărgăritare cumpărat cu 10.000 de scude şi apoi mobilarea complectă
a unei camere care făcea 100,000 de franci». (E. Laurent, Etudes sur
histoire de Phumanit, XI, 87),
|
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regat, Prusia protestantă, germanisată din cs in ce mai mult,
punea Austriei catolice

care se degermabisase.

se o-

E

Frederic 1 se bucură de avantagiele noului său titlu. Curtea lui
era strălucită dar el sta rău in privirea finanţiară. EI continuă a fi
devotat politicei austriace ; dar in curînd se grupară toate statele pro-

testante de la Nord in contra mârei puteri catolice de la Sud. Poate
puterile recunoseură noul regat din ură cătră Ludovic XIV şi teri-

toriul său crescu. Frederic | favorisă pe protestanții emigraţi din
Franţia, dădu asil' celor persecutați și invăţaţilor urmăriţi pentru ideile lor, fundă Universitatea din Halle, favorisă artele şi literile şi
intemeie Academia din Berlin. EI fu ajutat de oameni mari ca Dunekelmannşi Fegen. Muri in 1713.
Cele alte state germanice. Germania era in descompunere politică; pentru că erau 360 de principi cu suveranitate teritorială ; de
aceia și este peste putinţă a face o istorie a acestor state germanice.
Mai in toate statele aceste e despotism *), mărginit prin drepturile şi libertăţile Adunărilor, afarăde Cetățile imperiale. Nobilimea:
sărăcită nu mai avea energia de odinioară; burghesia era. neputiincă comerţul şi industria erau ruinate; poporul decioasă din pricină
primat prin miserie şi pierduse ori ce simţde libertate. Mai erau incă
vre o cincizeci de Cetăți Imperiale, supuse direct Impăratului şi Imperiului fără importanţă politică. Cele mai importante erau: Niirem-

berg, tot vestită prin produsele sale artistice și industriale, Augsburg
care legase din nou relaţiuni comerciale cu Italia, Francfort, vestit
prin tirgurile sale, cetatea unde se incoronau Împărații, Colonia centrul transitului pe Rin şi cele trei Cetăți Hanseatice, Aceste cetăţi şi
mănţineau cu greu independenţa lor faţă cu principii.
Atunci se născu filosofia nouă, intemeiată pe rațiune, cu Lei-

*) Voim să ştim pentru ce Ludovic XIVa fost mai stăpân
in imperiu de cât impăratul? Pentru că cea mai mare parte dintre
principi erau in solda sa. Electori ai sf. imperiu nu aveau ruşine a
se vinde duşmanului patriei germânice; unul primia o gratificaţie
.anuală de două zeci de mii de scude, un altul de zece mii, solda cra
proporţională cu rangul şi consideraţia, celor cari o primiau. Dacă toţi
fără

escepţie

nu au fost

cumpăraţi

causa

nu i că nu avea bunăvo-

ințţă a se vinde, ci pentru că tesaurul regelui Franţiei nu era resecat. Principii tradau patria germană gândindu-se numai la un ticălos-interes de bani. (FE. Laurent, Etudes sur L'Histoire de Vhumanite,
XI, 69)..
18
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bnitz (1646—1716), filosoful cel mai erudit, cel mai impăcător şi cel
mai optimist din timpul său. In istorie, el credea că condiţiun
ile etnografice şi geologice au mare influenţă asupra evenimentelor
istorice. El a gâcit insemnătatea limbisticei, a inventat Calculul Iufinitesimal şi a contribuit a funda Dreptul Ginţilor; a incercat a impăca.
raţiunea cu credinţa şi a visat unirea tutulor sufletelor religioase
in

un nou creștinism *).

$.

5. Turcia

In 1648 s'a suit pe tronul
mai de şepte ani. El a domnit
tan, bunica sa, și mai pe urmă
După moartea lui cei doi

|

in

viacul

XVII

-

sultanilor Mustafa IV care era nupănă in 1687. Sub acest tânăr sul:
mama sa, administrează Imperiul.
fraţi ai săi şi, pe urmă, doi fiii ai

săi nu au avut nici o insemnătate. Imperiul era lăsat pe mâna
femei-

lor din harem şi pe a marilor viziri.
Ă
Mai toţi vizirii cei mai insemnaţi din această epocă
sunt din
familia Koprili, care formează o adevărată dinâstie de
mari-viziri,
Cel intăi Kâprili a ajuns la această demnitate
la vrista de
şepte-zeci de ani. El a primit această funcţiune
numai după ce i
s'au primit toate condiţiunile pe care le a pus
el. Cum. a ajuns la.
guvern s'a văzut indată că Imperiul e pe mâna
unui om vrednic.
El comandă armatele, câștigă mai multe victorii
şi guvernă cu o mână
de fier. El inăduşi o revoltă a trupelor,
spânzură pe patriareh şi
gâtui pe şeicul-islam şi Tenicerii au fost pe
depsiţi grozav pentru că
au fugit in o luptă cu Venețienii. Se
zice că in cinci ani el a con*) Nu

numai

ea filosof, ci ca savant, ca jurist, ca

Leibnitz un loc mare in istoria cugetării barbat de acomenești, (ieniul său universal a imbrăţişat totul
: el poate fi socotit ca creator
a istoriei naţionale, căci nimene inainte
de el nu arătase ce folos
se poate trage din documentele inchise
in
mani. El punea in mişcarea lumea invăţ archivele principilor erdiscuta cu Bossuet cestiunea unirei Biser ată prin descoperirile sale,
icelor, şi se interesa de tvate
cestiunile mari politice. A fost pintre
nieguţitorii păcei de la Utrecht,
Nimene n'a deplâns mai mult de cât
el viţiile ronstituţiunii im pe
riale. El speru că va face pe, principi
pentru patria comună, Şi prin impăcaresă, capete ideia de devotament
a religioasă, el spera avantagie politice: cugeta că Germania va,
pute
ajunge din nou cea ia-.
tăi putere din creştinătate. (Lavisse
et Rambaud, Histoire Gentrule,
VI, 580).
”
a
a
țiune, ocupă
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demnatla moarte peste 30,000 de oameni ). La moartea sa, el dădu:
sultanului mai multe sfaturi foarte ințelepte şi. recomandă pe fiul
său Ahmet, Acesta era in vrîsta de douăzeci și şese de ani şi a fost
mare vizir in timp de eincisprezeci ani. El nu era ignorant şi fără
nici o cultură, ca părintele său; ci fusese foarte bine crescut; şi era
foarte invaţat. Avea şi esperienţa afacerilor, pentru că avusese sub
părintele său. guvernamente importante şi era mult mai uman de.
cât părintele său şi tot aşa de inţelept ca şi el. A protegiat pe po-:
eţi şi pe artişti, a fundat o bibliotecă măreaţă şi a incurajat pe istorici.
Cumnatul său Kara-Mustafa, care urmă după el (1676) era:
foarte lacom de bani. El prada pe supuși şi pe feudatari şi storceaţerile tributare ; făcea cheltueli nebunești şi lăcomia lui a fost una”
din causele pentru care nu s'a cuprins Viena in 1683.
Vizirii cari au urmat după Kara:Mustafa fiind nişte ineapabili,
sultanul a fost nevoit a se adresa la cel alt fiu al bătrânului Kâprili,
Mustafa, care fusese inlăturat la moartea fratelui său. Activ şi cu-:
ragios, al treilea Koprili a fost un administrator ghibaciu, foarte in-tegru şi aşa de leal că din gura lui nu a ieșit nici odată o minciună;
El urmări fără cruţare pe funcţionarii jăcaşi, imbogăţi tesaurul pu-:
blie şi pase mâna pe veniturile consacrate moscheielor. El protegia'
şi uşură comerţul de sareinele ce 7] ingreuiauşi căută să mai inblăn-:
zească soarta raielelor. Incă nu se mai văzuse un mare-vizir aşa de:
grijiliv şi de blând faţă cu supuşii creştini; de aceia moartea lui a
fost plânsă de creştini ca şi de musulmani (1691).
După nenorocirea de la Zenta, Sultanul aleargă tot la un K5-:
prili. Acesta a asigurat Imperiului pacea prin tractatul de la Car- !
lovitz, a potolit rescoalele şi a căutat-să indulcească soarta populaţiilor de la fruntarie, atât de bântuite prin indelungatele resboaie, *

*)
cât cu
ţia lui
daților
cate

Koprili Mahomet nu a voit să primească puterea (1656) de
condiţia anume de a guverna fără control. Sub administra
energică ordinea şi disciplina se restabiliră: o mișcare asol-:
fu inădușită cu chinuri: patru mii de cadavre au fost arun- .

in marea.

Armata

inţelese

că

timpul

ascultărei

pasive a sosit,

În acelaş timp patriărehul, dovedit de tradare, a fost spânzurat; K5prili era hotărât a nu cruța pe nici un vinovat, or cât de susar fi
fost el. Așa a guvernat el cinci ani. Totul se pleca inaintea teribidului ministru ; cei cari indrăzniseră a ruina creditul lui căzuseră in
luptă ; invingator fără milă, vizirul nu ierta nici odată. Cu toată vrista
sa ioaintata, şi de şi simţia cele intăi atacuri ale boalei care avea

:
:

.
-
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El organisă flota, armata și corpul ienicerilor. Era foarte darnic şi
prietin al poeţilor și invăţaţilor. S'a retras in 1702.
«Cel intăiu Kăprili a meritat supranumele de cel Mare; al doilea.

de Cel Politic; al treilea de Cel Virtuos şi al patrulea de Cel Inţelept».
AL cincilea Koprili a stat in funcţiune numai două luni.
In

1648 era

resboiu

in Creta

şi in toată marea

Mediterană cu

Veneţia. La intrărea in funcţiune a lui Kâprili I, Veneţia era stăpână, pe Dardanele. El incepu resboiul cu mare vigoare, luă inapoi
mai multe insule de la Veneţieni şi i alungă din Dardanele. El innăduşi revolta principilor din Ţerile Române, bătu pe Cazaci şi zidi
mai multe cetăţi ca să li inchidă gura Niprului şi a Donului. Sub.

KopriliII, Poarta declară resboiu

Impăratului.

Transilvania și Un-

garia au fost prădate; pe urmă, marele-vizir in fruntea unei armate
de 120,000, tot atâţia 'Tatari şi Cazaci, trecu Dunărea și prădă pănă
in Moravia şi Silesia, făcând o mulţime de robi.
|
Papa Alesandru VII plănui Liga Sfîntă, in care intră și Ludovie XIV. Acesta voia să umilească pe Impărat, dovedind inaintea
lumei că numai el este in stare a apăra creștinătatea. EL oferi Ligăi,
un ajutor de 30,000 de Francesi şi 80,000 confederați ai săi. Impăratul şi.papa se sperie de atâtea trupe şi primese numai 6000, Imperialii, sub Montecuculi, abea aveau 20,000 de oameni. Kăprili i
atăcă lingă mănăstirea Sf. Gothard, dincolo de Raab. Trupele germane
fug, dar Austriecii şi mai ales Francesii se luptă cu ardoare. Aceştia
sdrobiră pe ieniceri. Turcii pierdură 10,000 de oameni (:664). Mare
lovitură pentru Poartă ; pentru că 240,000 de oameni nu putuseră.
infringe 25,000.. Ludovic XIV continuă luptele cu Turcii, bombardănd cetăţile de pe coastele Africei de Nord; dar cu tot ajutorul
dat de cătră Francesi, Candia din Creta a fost cuprinsă (1669),
după, douăzeci şi unu de ani de luptă și intreaga insulă se supuse.
'Pureilor.
|

să'| doboare, el şi indoia. activitatea şi energia Inainte de a muri,
el sfătui pe sultan -să se ferească de influința femeilor, să nu se inchidă in seraiu, să ţină pururea armatele gata de luptă şi să nu
aleagă un ministru prea bogat. Rugat de cătră sultanul să i arăte
pe .
acela pe care ”l socotia el mai vrednic a i lua moștenirea: <Nu cu=
nose, respunse murindul, pe nime mai capabil de cât fiul meu Ahmed».
Marele ministru nu minţise, Kăprili Ahmed moştenise talentele
lui.
(De la Jonquitre, Histoire de Vempire Ottoman, 316)

237

Aflându-se in pace cu Veneţia; sfirşind cu folos resboaiele cu
Polonia şi cu Cazacii prin supunerea Podoliei şi a Ucrainei apusene»
marele vizir Kara Mustafa şi indreptă privirile asupra Austriei. In
1682, el intră in Ungaria cu o armată de 200,000, cuprinse şi prădă
mai multe. cetăţi şi, în 1683, se indreptă spre Viena, pe care o impresură in 14 iulie. Garnisoana cetăţii era numai de 10,000 de soldaţi; dar comandantul Stahremberg era un barbat energic. El arse
foburgurile, esercită la arme pe neguţitori, meseriaşi şi pe studenţi
şi susţinu un asediu de două luni. Dar cetatea ajunse la ultima estremitate. Ludovic XIV propuse Impăratului un ajutor de 90,000
de oameni; dar Leopold I refusă şi preferă a se adresa la regele
Poloniei Ioan Sobieski In zadar Ludovie XIV făcu pe acest rege
să inţeleagă că e primejdios pentru Polonia a veni in ajutorul Austriei, fiind că singurii duşmani ai ei sunt Austriacii, Brandeburgul
şi Moscoviţii. Sobieski se grăbia alerga in ajutor. In 12 septembre
armatele germane și Sobieski au ajuns lîagă Kahlemberg. Aice au
fost atacate de cătră Turci. Bătălia se căştigă prin vitejia cavaleriei
polone. Vietoria creștinilor scăpă Viena, dar ea scapă şi din pricina
lăcomiei marelui vizir. El nu voise să dea ultimul asalt, pentru că
se temea să nu prăde soldaţii cetatea şi să piardă astfel prada pe
care o voia intreagă numai pentru el. Pentru. aceasta a fost ucis
|
|
prin ordinul sultanului.
După strălucita victorie de la Kohlemberg, se constitui Sfinta
Ligă, in care intrară: Austria, Polonia, Veneţia, Malta şi papa. Mai
pe urmă se uni şi Moscovia. Armatsle creştine bătură pe 'Purei în mai
multe rînduri, pe câad Venețienii cuprindeau mai multe cetăţi. Numai Polonii erau -bătuţi. In 1686 se cuprinse Buda şi, in anul
- următor, Turcii fură bătuţi la Mohaciu, pe când Sobieski intră in
Moldova.
In acest timp, Venețienii cuceriau toată Morea, intrasă în Grecia Centrală şi cuprindeau Atena. Atunci s'a surpat Parthenonul,
pe care Turcii "| prefăcuseră in deposit pentru earbă de tun (1687).
Pe când Morosini cuprindea Peloponesul, un alt general venețian
cuceria Dalmația. In anul următor, Imperialii bat şi alungă pe Turci
din cetăţile ca mai stăpăniau in Ungaria şi cuprind Belgradul. Turcii
cer pace; dar nu se putea face din pricina pretențiilor prea mari
ale Impăratului. Noroc pentru Turci că Ludovic XIV a început Respoiul cu Marea Coaliţiune. Dar Poarta nu ştiu a se folosi de im-

prejurarea că Impăratul

trimitea la Rin cea mai

aleasă parte

din
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oştirea sa ; resboiul
“gară. mai multe

se purtă

victorii

cu moliciune

şi cuprinseră

mai

şi oştile imperiale

câşti-

multe cetăţi de pe ţermul

“drept al Dunărei.
Noroc de Turei că Koprili III a fost chiemat la guvern (1689).
EL reluă din mânile Imperialilor cetăţile de pe malul drept al Du„nărei cu Belgradul, pe când Tăkăli bătea pe Germani la Zernești şi
se suia pe tronul Transilvaniei; iar Grecii se sculau in contra dominaţiunei venețiene.
Ia 1691, marele-vizir trece Sava şi atacă pe Imperiali la Salankenen. Aici, văzînd că o parte din trupe incep asa retrage, el se
aruncă in foc ca să le incuragieze, dar căzu pe câmpul de luptă. Atunei armata sa fu bătută. Anglia şi Olanda s'au pus la mijloc pentru a incheie pace. Ele voiau să asigureze pacea in răsărit pentru
ca Împăratul să-şi intrebuinţeze toate puterile in contra Franţei. Impăratul face pretenţiuni peste putinţă
de primit. De aceia, in 1695,

resboinicul Mustafa II luă ofensiva și Germanii fură bătuţi in două
rînduri. 'Pocmai atunci, inse, Ludovie XIV iucheie pacea de la
Ryswick şi Împăratul şi poate trimite armatele in contra Tureilor,
sub marele Eugeniu de Savoia. La Zenta, pe Tissa (1697), marele
vizir şi patru viziri căzură pe câmpul de luptă cu mai toţi comandanţii ; iar sultanul scapă cu fuga. După această victorie, Imperialii

intră în Serbia şi in Bosnia;

iar creștinii se revoltă pretutindenea.

Kâpril IV scăpă pe Turcia. El isgoni pe Austriaci dincolo de
Sava, pe urmă primi a tracta de pace. El nu mai ascultă pe ambasadorul Franţiei care 7] asigura că pacea de la Ryswick e numai vre=
melnică. Se incredințase in de ajuns Poarta de politica indoielnică
a lui Ludovic XIV, care avea nevoie de ajutorul Tureilor in contra
Impăratului; dar care tot pretindea, in acelaș timp, a se purta ca
un cap al creştinătăţii şi ca < fiul mai mare» al Bisericei catolice.
In 2i Ianuarie 1699 se subserise Pacea de la Carlovita prin care Turcia renunţă la Transilvania și Ungaria, afară de Banatul Temişoarei ;
inapoieşte Poloniei Camenița, Podolia şi Ucrania apusană ; lăsă Veneţiei o parte din Dalmația şi intreg Peloponesul şi dă Rusiei Azovui,
Pentru prima oară, Imperiul Otoman dă inapoi.

Prin Pacea de la Pasarovitz

dar Austria

capătă Banatul,

(1718), Venețienii

Serbia şi Oltenia.

pierd

Morea;

|

Sa sfirşit epoca strălucită a Imperiului otoman ; tocmai când

Austria şi Rusia erau destul de puternice pentru a'şi indrepta
toată acţiunea !or politică asupra ţerilor din peninsula balcanică.
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$. 6.

Spania

snb

Carol

[l.

Carol II era. numai de patru ani la moartea părintelui său Filip LV (1665). «< Slăbănog, rachitic, serofulos, vecinie bolnav
de friguri, stărpitura regală era aşa de slabă că tot avea nevoie să sugă.
Nu putea merge in picioare şi vorbia numai câte-va cuvinte». A
domnit treizeci şi cinci de ani spre nenorocirea Spaniei.
La vrîsta de cincisprezece ani, Cazol II incepu a guverna, dar
era absolut incapabil. A remas slăbănog toată viaţa sa < această earicatură informă a unei rase care se sfirşia». El de abia putea ceti
şi scrie ; i era vecinic urât şi avea desgust pentru afaceri ; dar poporul ?] iubia pentru că era brav, foarte evlavios şi mândru. Guvernul ajunse pe mâna unor intriganţi. Mai pe urmă a fost sub influina soţiei sale care guvernă timp de zece ani, incunjurată de Germani. In 1696, Carol II era slăbit cu totul; i se apropia sfirgitul.
EL a murit in 1700 după suferinţi cumplite în curs de patru ani.
« Totul se surpă in timpul acestui rege: guvern şi societate.
Despotismul fără margini nu a impedicat anarchia. Granzii au tot
guvernul in mâna lor. Regele a ajuns <capul unei aristocrații de
funcţionari » şi statul cel mai absolut din Europa samănă «o republică oligarchică ». Corupţia a ajuns la culme. Nu mai este nici dreptate, nici siguranţă publică. E o risipă ne mai pomenită cu banii
publici. Guvernul o duce numai eu imprumuturile şi plăteşte dobânzi
de 40%/,.

Curtea e foarte

saracă ; une ori nu

intreţinerea familiei regale.

plăti rugăciunile Bisericei ».

sînt bani

nici pentru

Când a murit Carol II n'au avut cu ce

|

A remas numai o umbră de armată şi de flotă. Armata
20,000 de oameni in timp de resboiu, dintre cari numai 4000

e de
Spa-

Ă
nioli. Soldaţii erau mai mult nişte bande de golani de cât trupe regulate. Nu se plătia solda câte doi şi
cerşitoria. Zidurile cetăților se ruinau,
nurile părăsite. Mai că nu mai esista
in Mediterana şi două in Ocean, afară
Indiilor,

trei ani şi soldatul fura sau
magazinele erau deşerte şi tu- :
flotă. Erau treizeci de corăbii
de galioanele pentru serviciul
|

pe
„Numai clerul era puternice şi bogat. Călugării au pus mâna
*).
civilă
puterea
sfidea
“totul şi Biserica "şi mănținea privilegiile şi

Ye”
=) Mulțimea naţiunii, hidalgos, meşteri, oameni din popor,
inse
l
Deşertu
.
nimicită
getează in goliciune. Agricultura e aproape
sauran,
contimp
un
zice
cum
,
Spaniei
e
tinde necontenit, şi eâmpiil
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talia era foarte căzută. Agricultura, comerţul şi industria erau
lasate in părăsire. Nu era nimic nici in literatură ; numai musica infloria şi, in ştiinţă, Italia ocupa un loc de onoare. Atunci trăiau eruditul Muratori şi marele cugetător Vico, părintele filosofiei istoriei.
Victor Amedeu IL din Casa de Savoia a luat parte in resboaele
contra lui Ludovie XIV. El a fost bătut in mai multe rânduri, dar
a isbutit ca in 1714, să capete titlul de rege şi a intocmit astfel una

din cele mai solide puteri din Italia,

|

|

Lombardia era cu totul decăzută sub Spanioli, de aceia a primit cu bucurie jugul Austriacilor după pacea de Utrecht.
Veneţia "şi arătă ultima sa strălucire in aceustă epocă. Pacea de
la Carlovitz i a redat situaţia de odinioară din Resărit, dar in 1714
ea pierdu definitiv Peloponesul. De atunci se incepu o decadenţă in
litere şi arte, şi slăbăciune in diplomaţie ; dar cel puţin poporul era
supus la dări uşoare şi trăia bine.
Republica Genova era decăzută şi se mulțemia a trăi de azi
pe mâne.
|
In Florenţa a fost mare inflorire ştiinţifieă sub ducele Ferdinand
II. Atunci a trăit marele Gafileu și diseipulii săi Toricelli, Viviani şi
alţii. El a inființat Academia del Cimento.
Papii se mărginiau a 'şi consolida autoritatea timpurală şi infrumuseţiau Roma.

Ş. 7. Resboial pentru Succesiunea teonalui in Spania.
Carol IL muria fără să aibă moştenitori. Cu dânsul se stingea
ramura Casei de Austria, care domnia in Spania. Puterile europeiene

se grăbiseră a lua măsuri din vreme, pentru că imperiul spaniol era
mănă cu năsipurile Libyai. Cele de pe urmă fabrici 'şi inchid porţile;
de abia mai remân câteva la Segovia, Sevila, Grenada, Toledo. O
“inulţime de lucrători străini pun mâna pe meserii şi pe salarii; numai Francesi sunt vre o 70,000. Comerţul spaniol scade pănă intru
atâta că esportul e redus la 24 milioane. Genovesii, Olandesii, Hamburghesii, Portughesii, Flamanzii, se inbogăţese cu spoliile unui popor
care nu mai are puterea a esploata bogăţiile solului său. Foametea,
ciuma, emigrarea, resboiul, au redus populaţia la 6 milioane și jumătate de locuitori, după

unii;

la 4 milioane

după alţii. Privirea lor ?ţi

face milă. Sînt de o slăbăciune grozavă, așa de abătuţi şi miserabili
« că se pare că trăiesc numai cu ceia ce zie ei Toma» el sol (a se
hrăni cu soarele)», scrie marchisa de Villars. (Lavisse et Rambaud,
Histoire Gântrale, VI, 518).
|
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cel mai intins din lume *). In timpul Resboiului cu Marea Coaliţiune,
Ludovie XIV intră in înţelegere cu Guillaume IL şi moştenirea spaniolă grăbise incheierea păcei de la Rysvik.
Cele două surori a lui Carol II erau măritate: una cu Ludovic
XIV şi ceia altă cu Impăratul Leopold. Din căsătoria cu regele Franţiei se născu « Marele Delfin » care avea fii pe ducele de Burgogne,
Anjou şi Berry ; soţia lui Leopold avea numai o fată, măritată cu
electorul de Bavaria, care avea un fiu.
Cu treizeci de ani mai inainte de moartea lui Carol II, Ludovie
X!V se inţelesese cu Leopold asupra impărţirei monarchiei spaniole,
pentru
că erau siguri că regele Spaniei nu va avea moştenitor. Dar
acum nu mai voiau să se ţină de acel tractat.
|
Ludovic XIV avea cele mai mari drepturi la această moștenire,
El era fiu al fetei lui Filip III şi barbat al fetei lui Filip 1V. Soţia
sa, ce i dreptul, renunţase la ori ce drept de succesiune, dacă i se
va, plăti zestrea in bani; dar zestrea nu i se mai plătise. Leopold
avea aceleaşi drepturi, ca şi Ludovic XIV; dar mama şi sora sa nu
zenunţaseră şi el pretindea tronul Spaniei și pentru că era din casa
de Austria. El susţinea că fiica sa a renunţat la ori ce moştenire când
sa măritat cu electorui de Bavaria.
Dar atât Ludovie XIV cât şi Leopold ştiiau că puterile Europei
nu se vor invoi ca unul din ei să se suie pe tronul Spaniti. Europa
purtase o mulţime de resboaie pentru a mărgini ambiţiunea lui Lu:
dovie, numai rege al Franţiei, dar puterile europeiene nu ar fi suferit

*) De şi mieşurată prin crearea 'Ţerilor de Jos olandese, Spania tot era, in 1700, unul din cele mai vaste imperii din lume. Afară

regatele

de

cuprindea:
sidiile

de

de Castilia,

Aragon,

Navara

şi dependenţile lor, ea

1 in Europa Milanesul, Neapole şi Sieilia, Sardinia, Pre-

"Toscana,

marchisatul

de

Finale

pe golful

de

Genova;

2%

care

cu-

Presidiile din Africa (Ceuta, Melilla, etc); 3 archipelurile africane
(Canariile), 40 in Oceania, archipelurile Fiiipinelor şi Carolinelor; 5
in Antile, marele insule Cuba, Porto-Rico, Trinidad; 6% in fine, pe
continentul american o lume intreagă, spaţiul in care s'au format numevroase

republice : Florida cu archipelurile

vecine,

Mecsico

prindea atunci şi Texas, California şi ţermurile mărei Stacoşii, toată
America Centrală și toată Ameriea de Sud, afară de Brasilia. Imperiul spaniol cuprindea dar mai in intregime două din marele penin-

sule-ale Europei, cea iberică şi cea italică, era ţermurit cu marea de
Nord și cuprindea Mediterana apusană; era pe cele două ţermuri

ale celor două Oceane. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, VI, 724).
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cu nici un preţ nici reintemeierea Imperiului lui Carol Quintul. De
aceia nici Ludovic, nici Leopold, nu cereau moștenirea lui Carol II
pentru dinşii. Ci Ludovic reclama corona Spaniei pentru nepotul său
Filip, ducele de Anjou; iar Leopold o cerea pentru al doilea fiu al
său, Arhiducele Carol. Aceştia nu erau moștenitori ai tronurilor din
Franţia şi din Germania, prin urmare, equilibrul europeian nu putea
să fie ameninţat.

Pentru a fi mai

sigur de isbândă și pentru

un resboiu, Ludovic XIV

a preintimpina şi

intră in inţelegere cu Guillaume III şi, in

1698, se subscrise, la Londra, primul tractat de impărţire a monarchiei spaniole. In urma acestui tractat: Electorul de Bavaria trebuie
să fie rege al Spaniei cu Indiile, Ţerile de Jos şi Sardinia; ducelui de Anjou se dădeau cele două Sicilii, Presidiile din Toscana,
marchisatul de Finale şi Guipuzeoa ; iar Impăratului Milanesul.
Acest tractat putea impaca pe compeţitori ; dar el a deşteptat
o adîncă indignare in Spania. Era căzută Spania, ce i dreptul, dar
tot se păstra in popor mândria naţională şi amintirea strălueirei din
-trceut. In faţa ruşinei ce se făcea poporului spaniol, de a se regula
moştenirea regelui fiind e] incă in viaţă, și a se dispune de monarchie, fără macar a se consulta de formă poporul, Carol II şi intreg
poporul fu cuprins de furie. Regele făcu un. testament (1698), prin

care lasa intreaga sa moştenire electorului

de Bavaria.

Dar acesta

muri in anul următor şi atunei şi tractatul de impărţială de la Londra şi testamentul lui Carol II remassră anulate.
Atunci se subserise un nou tractat la Londra (1700). Prin aeest tractat, Archiducele Carol se recunoștea ca rege al Spaniei,
'Țerilor de Jos şi Indiilor; se da ducelui de Anjou posesiunile spaniole din Italia şi Lorena ; iar ducelui de Lorena i i se da in schimb,
Milanesul. Impăratul refusă.
Atunei,

la Madrid,

s3 incep

stăruinţi, pe lingă Carol II. Pentru

el şi pentru Spanioli, cestiunea principală
impărţită.

Care

dintre

cei doi pretendenți

era ca Spania sâ nu
va

putea

conserva

fie
inte-

gritatea monarhiei spaniole ? Se convoacă marele Consiliu şi acesta
e de părere ca să se lase intreagi moştenire ducelui de Anjou;
pentru că Ludovic XIV era puternic. El resistase Europei intregi
singur; cu atât mai mult va resista când va avea și resursele Spaniei. În Octombre (1700) Carol Il lăsă moştenitor pe ducele de Anjou
-ai trei septămâni după aceia muri.

Imdovie XIV se afla in o posiţiune foarte grea

EI era pus in-
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tre interesele Franţiei şi interesele sale dinastice. Dacă se ţinea de:
tractatul de la Londra, Franţia câştiga Lorena și Italia pentru care
fuseseră atâtea resboaie la inceputul istoriei moderne ; iar, mai pre
sus de toate, asigura poporului său pacea ; pentru că Împăratul ar:
fi fost nevoit a ceda. Dar, pe de altă parte, ambiţiunea sa nu'l putea lăsa -să scape ocasia minunată de a pune un Burbon pe tronul Spaniei. Uu mare Consiliu se convocă la Versaillee. Majoritatea.
a fost pentru primirea testamentului. Ludovic XIV se gândi mult
şi, în fine, salută pe nepotul său de rege al Spaniei. In April 1700,
Filip V intră în Madrid, unde fu primit cu mare entusiasm.
La, Londra şi la Haga, toată lumea doria pace. Guillaume III
şi Hensius protestară numai şi acusară.pe Ludovic XIV de rea cre-dinţă. Dar sub presiunea opiniunei publice, Guillaume fu nevoit a

recunoaşte pe Filip V şi Olanda se mulţemi cu avantagie
ţiale.
pentru

A trebuit ca Ludovie XIV
ca resboiul

să nu

comerţi-

să-şi bată din nou joc de Europa,

se poată

inlătura. In adevăr,

prin

o de-

claraţie înregistrată in Parlament. el păstra pentru nepotul său drepţul de a putea ajunge la tronul Franţiei, la stingerea liniei domni-toare. Pe urmă, puse garnisoane francese in cetăţile din Ţerile de

Jos spaniole.
Atunei Guillaume ceru de la Parlament subsidii, fiind că se
imprăştiese vorba că Ludovic XIV are să dea ajutor Stuarţilor*).
Impăratul, care incheieses pace cu Turcii: şi avea o armată bună şi
pe Eugeniu de Savoia in fruntea ei, se pregăti de resboiu. Se formă
« Marea Alianţă pentru apărarea libertăţilor Europei» care tindea la
desmembrarea Spaniei, la micșurarea şi injosirea monarchiei fran-cese, Aliaţii eredeau că se vor revolta şi unele provinţii din Spania,
Catalonia, Aragonul şi Valenţia, şi că se vor rescula hughenoți din
|
n.unţii Ceveni.
*) In discursul său cătră Parlament, Guillaume zice că <Ludovie XIV, punând pe nepotul său pe tronul Spaniei, a ajuns adc-,
văratul stăpân al monarchiei spaniole, căci el dispune de ea cu de
statele sale proprii. Prin acest chip el a strins pe vecinii săi intru
atâta

că

pacea

e. distrusă

de

tapt,

măcar

că

ea

mai

.subsistă

in a-

parenţă ; toţi simţesc relele resboiului, pentru că nu se mai bucură
de un moment de speranţă şi trebue să fie necontenit gata a-și apăra esistenţa lor. Anglia este in pericul ca şi intreaga Europă..
Uomerţul său, interesul ei cel mai important pe continent e ameninţat ;. siguranţa şi chiar libertatea ei sînt compromise. (FE. Laurent,
Btudes sur Vhistoire de Vhumanitt, XI, 119).
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Ludovic XIV făcu o ultimă greșală. Pe patul de moarte a lui
Jacob II, el recunoscu de rege al Angliei pe Iacob III. Atunci Caamera Comunelor votă numai de cât resboiul cu Franţia. Olanda căreia i se refusase avantagie comerţiale, se uni in contra Franţiei.

Heinsius e continuatorul planurilor lui Guillaume III, ajutat de geniul militar a lui Eugeniu de Savoia şi
In Marea Alianţă intrau: Anglia,
electorul de Hanovra. Noroc că coalisaţii
Ludovie XIV avea in partea sa pe

Malborug.
Olanda, Impăratul, Prusia,
nu aveau un interes comun.
ducele de Savoia şi unele

state din Italia stau neutre. Portugalia recunoscu pe Filip V, electorul de Bavaria şi de Colonia era prietinii regelui; Ungurii inse nu
i puteau fi de mare ajutori şi Turcii au stat liniștiți. Data aceasta,
armatele francese erâu nevoite a apara şi posesiunile spaniole din
“Perile de Jos şi din Italia şi Ludovic XIV nu mai avea pe ministrii
şi generalii de altă dată, Vândome, Tess6, Berwick, Villars, nu erau
lipsiţi de inteligenţă, dar nu aveau a face cu inaintaşii lor. Despo4ismul nu putuse produce nici mari ministri, nici mari generali.
“Chiar de la inceput, recrutarea şi incasarea se făcură foarte cu greu.
Resboiul se incepu in Italia. ÎImperialii intrară in Nilanes;
Francesii au fost respinși şi ducele de Savoia se uni cu Imparatul.
Acesta i dădu mai multe provincii la apus de Milanes. Atunci armatele francese au fost reduse la ofensivă in Italia (1703). In Terile
de Jos, Malborug respinse pe Francesi şi”i sili a părăsi electoratul
de Colonia. Noroc că neguţitorii Olandesi nu voiau să se strice cu
totul cu Franţia, din pricina necesităţilor comerţiale.
Ei inţelegeau
a remânea mijlocitorii de sehimb intre Franţia şi Nord ; de aceia comisarii olandesi cari insoţiau pe Malborug
nu se invoiau cu ener:gica lui ofensivă.
Filip V nu era lipsit de capacitate şi avea conştiinţa datoriilor

sale. El incepu a guverna serios, dar in curînd el se dădu

lenei şi

bunul său “şi luă sarcina al povăţui. Ambasadori francesi luară
parte la guvern; iar la Bruxelles ordinele veniau direct din Versailles. Portugalia se uni cu coaliția şi prin un tractat de comerţ, a
vantagios pentru Anglia, ea se aruncă in braţele Englejilor. Archi„ducele Carol debareă in Portugalia pe o flotă englesă, care pusa
mâna pe Gibraltar (1703).
|
In Germania, Francesii câştigară victoria de la Friedlingen
41702); în urma căreia Împerialii fură isgoniţi dincolo de Rin și
Lorena ocupată. În anul următor, ei intră in Germania; se unese
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cu electorul de Bavaria şi Villara câştigă bătălia de la Fochstaedt';
dar, peste iarnă, Eugeniu şi Malborug şi unesc puterile lor şi o nouă

bătălie dată in aceiași localitate

se termină in dauna

Francesilor,.

Germania era pierdută. Revolta din Ceveni a fost inăduşită cu eru-zime, dar hughenoți alungaţi s'au luptat cu furie contra regelui carei isgonise din patrie.
i
După aceste lupte se incepu pentru Franţia seria nenorotirilor..
câştigă marea victorie de la Ramillies lângă:
In 1706 Malborug,
Bruxelles, unde perdură Francesii 8000 de oameni. În urma acestei.
înfrângeri a lui Villeroy, nu a fost de nici un folos pentru Franţia
campania fericită a lui Villars din Germania. EL fu nevoit a trece:
inapoi Rinul; pentru că Imperialii intraseră in, Provenceşi. trupele
anglo-olandese ameninţase frunţaria, despre nord-est.. În acest timp
se pierdea în Italia cele două Sicilii și Sardinia ; iar archiducele Carol
întră în Madrid, pentru că se revoltase Catalonia, Valenţia şi Mureia'Pot ţermul Mediteranei "1 recunoscu ca rege. Noroc că poporul spa-.
niol şi aminti de vechia sa vitejie ; el se sculă ea un singur om,.
bătu trupele engleze şi alungă pe archiduce. Dar victoriile din Spania,
erau scump plătite de cătră Francesi prin infrângerea de la Oudenarde:
(1708), in Țerile de Jos, in urma căreia Lille se predă in mânile ai
liaţilor, după un asediu de nouă septemâni.
foarte tristă.
era
"In timpul acesta, starea lăuntrică a Franţiei
Nu erau bani pentru armată şi soldaţii trăiau mai mult pe socoteala:
ţerei. Mai că nu mai era comerţ şi industrie. Agricultura era moartă
după teribila iearnă din 1709, când peste 30,000, de. oameni au pie-:
rit de frig numai in Ile-de-France. O foamete“) „cumplită, inundaţii
in lăuntru,

uragane

p2

ţermuri,

complectară

nenorosirile.

Ludovie XIV doria să incheie pace, dacă nu cu.
cel puţin cu Olanda. Ea nu putea lupta pentru a da
Englejilor şi continentul pe mâna Austrisi. In 1709
cercări zadarnice de pace. Aliaţii puneau condițiuni

Împăratul, dar:
Indiile pe mâna
se făcuseră inimposibile. A-

*) Din raporturile intendenţilor de provinţii cătră . ducele de.
Bourgogne: «Popalaţia s'a micșurat. foarte in această - generalitate,
de câţi. .va ani, zice unul; acest oraș. care era odinioară bogat şi
infloritor,

este astăzi fără industrii»

zice

altul.

«Au fost manufacturi

in provinţie, dar acum sînt părăsite.» Un altul: «Locuitorii scoteau
altă dată mult mai mult de pe-pământul lor-de cât astăzi». «Po-:
de pulaţiunea şi producţiunea s'au micşurat eu o cincime de treizeci
141).
XI,
te,
Phumani
de
e
Vhistoir
sur
ani incoace.» (E..Laurent, Etudes

246-“unei regele. rupse ori ce, tractative şi publică condiţiunile impuse
-de cătră aliaţi. El adresă un manifest cătră poporul frances. Atunci
resboiul devenia naţional, in loc de a fi dinastie: <un resboiu nu
numai pentru onoare, ci pentru esistenţă>. Lui Ludovic i era frică
-să nu lase regatul mai mie de cât “l primise !
Injosit ca rege inaintea supușilor, el era lovit ca om, în ultimele şi cele mai intime afecţiuni. In 17Îl muri Delfinul; in anul
următor, muri ducesa şi, peste o septemână, ducele de Bourgogne.
Fivl mai mare a acestora a murit după trei septămâni; aşa că după
moartea şi a ducelui de Berry, remânea numai un copil de doi ani,
strănepot a lui Ludovic XIV. «D-zeu m'a pedepsit greu» zicea Lu-dovie XIV,

cugetând

la nenorocirile sale domestice şi la ale statului.

El nu doria de cât-să incheie, inainte de a muri, o pace onoxabilă. Luptele decisive aveau să se dea in Flandra. Aice şi concentrau aliaţii forţele lor ca să ajungă la Paris. Bătălia de la Malplaguet
(1709), dată sub comanda lui Villars, in care au căzut 14,000 de
Francesi şi 20,000 de dușmani, dădu lui Ludovic putinţa de a re-.
incepe negoţierile. Olandesii fură fără milă*). Ei pretindeau că regele
Franţiei să trimită o armată in Spania şi să detroneze pe Filip V;
pentru că Spaniolii luptau cu energie pentru integritatea monarchiei
şi pentru regele lor**). Ludovic XIV se invoia ca să “poarte cheltu-

*) Ludovie XIV căpătă o suspendare de arme pe două luni,
în care timp şi va retrage trupele din Spania şi va reda fortifieţiunile de la Dunkerque, cu următoarele condițiuni: Va părăsi moş-

tenirea lui Carol II pentru archiduce şi va renunţ: la ori ce comerţ

in Indii ;
Brisah,

va restitui Imperiului şi

Împăratului

Strasburg,

Landau ; se va interpreta in Alsaţia tractatul

de

Kebhl,

la Măaster

in sensul german ; va dărâma Huningue, Neuf-Brisah, Fort-Louis;
va recunoaște pe regina Ana in Anglia și va ceda 'Lerra-Nouă; va.
ridica din nou Bariera in 'Ţerile de Jos, şi va ceda, pentru această
Barieră, Furnes, Menin, Ypres, Lille, Conde, Maubeuge; va restabili vechiele privilegii comerţiale ale Olandesilor in Franţia ; va părăsi Savoia și Niţa; va recunoaşte pe «regele in Prusia» ca principe de Neuchatel: va recunoaşte al nouălea electorat in favoarea
Hanovrului. Şi aceste erau numai preliminarie ; trebuia să se aştepte
la pretenţiuni nouă in Congres (Lavisse et Rambaud, Iis'cire Gencrale, VI).
**) Sa văzut in Spania cel mai rar și cel mai mare esemplu de
credinţă, de dragoste și de curagiu, in același timp și cel mai universal

care s'a văzut

vre-odată.

niori şi oanieni din popor;

Prelaţi

burghezi,

şi clerul cel mai

comunităţi,

de jos, se-

nobilime,

funeţio-
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elile şi chiar
liate. Aliaţii
landesilor :
tractări fură

să dea o parte din trupe ca să lupte cu armatele arefusă. Atunci unul din ambasadorii francesi a zis O«Se cunoaşte că nu sînteţi deprinşi a invinge». Ori ce
intrerupte şi resboiul continuă.

Villars

veni din nou in TŢerile

de Jos şi dispută aliaţilor fie-

care bucăţică de teren. Aceştia pierd mai bine de 40,000 de oameni;
dar cuprind mai multe cetăţi intre care Douai. In cele alte părţi, operaţiunile

nu

erau

aşa de

importante.

Numai,

pe

marea,

Duguay-

Tvouin, vrednicul urmaş a lui Jean Bart, susţinu reputaţia marinei
francese. Evenimente decisive se petreceau in Spania. Filip V fusese
din nou isgonit din capitala sa şi archiducele Carol intrase in Ma-.
drid. Dar spaniolii se strîng in jurul regelui lor, care era lipsit de
armatele francese chiemate in Flandra. Ajutat de cătră Vendâme, el
bătu pe Engleji şi pe Austriaci la Villaviciosa şi-şi recuceri tronul.
"Carol remase numai cu Barcelona (1710).
Căderea vigilor in Anglia aduse pacea cu Franţia (1711). In acelaş an muri Împăratul losif I, și i urmă fratele său archiducele Carol. Anglia şi Olanda nu puteau permite intrunirea coroanelor Aus-

triei şi Spaniei pe acelaş cap.

|

|

Resboiul se continuă cu Impăratul In Iulie 1712 Eugeniu e bătut la Denain şi această infrîngere a adus incheierea păcei de la Ufvecht, cu Anglia şi Olanda (1713). In anul următor subscrie şi Impăratul pacea de la Rastadi.
Prin aceste păci Filip V fu recunoscut ca rege al Spaniei : dar
cedă Impăratului Neapole, Sardinia, Presidiile din Toscana, Milanesul şi 'Țerile ce jos. Electorul de Brandeburg căpătă Gueldra spaniolă ; ducele de Savoia primi Sicilia ; iar Englejii remân cu Gibraltarul şi eu Minorea şi cu mari avantagie comerţiale. Filip V renunnari şi comereiânţi, meșteri, toţi au Qat pănă la cea de
pentru a forma cu grăbire trupe nouă; magazine. Fie
a putut, a dat mult sau puţin, dar nu şi-a reservat
„cuvînt, nici odată corp intreg de naţiune nu a făcut
surprinzătoare,

fără tacsă

și fără

cerere, cu

pe urmă sumă
care, dnpă cât
nimic; intr'on |
silinţi aşa de

unanimitate şi deplină

inţelegere. Astfel aceste popoare măreţe la inimă, fără nici un alt
ajutor posibil de cât al curagiului şi credinţii lor, sau susţinut in
mijlocul duşmanilor lor, pe a cărora armată au sdrobit'o, şi prin
minuni neinţeles au format o armată nouă, şi au pus, numai ei din
nou corona pe capul -regelui lor, cu o glorie care va fi pururea un
esemplu pentru toate popoarele Europei. (E. Laurent, tudes. sur
histoire de Vhumanite).
a.
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reţă la ori ce drepturi eventuale la corona Franţiei. Ludovie XIV
Aca-puteri
acestei
cunoscu dinastia de Hanovra in Anglia şi cedă

|
dia şi Terra-Nouă in America de Nord.
Astfel la inceputul viac. XVIII: Olanda cade din rangul intăiu-

a doua ; Por-.
ce'l avusese pănă atunci, şi ajunge o putere de mâna
Savoia cade
tugalia ajunge o dependinţă a Marei Britanii ; ducele

și
pătă titlul de rege; iar Anglia remâne cu supremaţia pe Ocean
|
pe Mediterana.

deLudovie XIV era de şeptezeci şi şepte de ani. Era cestiunea
ruda cea
a se şti cui se va incredința regența; lui Filip de Orleans,
ţi ?
legitima
erau
care
rege,
mai de aproape, ori bastarzilor marelui
tinărupaza
Prin un testament, regele incredință ducelui de Maine
„lui rege şi comanda casei civile şi militare; iar ducele de Orleans:
fa numit preşedinte al unui Consiliu al regelui, ai cărui membri erau
numiţi de bătrânul rege. După această regulare, Ludovic XIV şi a-:

şteptă, sfirşitul in linişte. EL muri in 1 Septembrie 1715.

XI. PETRU CEL MARE
Ş. 1. erile

Scandinave

Paceade Vestfalia.

după

De la 1536 nu mai erau trei ţeri Scandinave, pentru că sau
'la Danimarea. Dar a căzut
despărţit şi Norvegia a fost incorporată
şi preponderența cetăților Hanseatice și din aceasta a resultat că co--

merţul statelor

Scandinave a putut să 'se desvolte. in libertate.

De la această epocă, autoritatea regală tinde a creşte, dar și
influinţa nobilimei spori în parte, in paguba regalității.
In Suedia erau trei puteri deosebite şi atribuţiunile lor nu erau:
bine separate. Aceste trei puteri erau: Regele, Senatul şi Dieta. Ele
s'au desvoltat şi sau intărit, in acelaş timp. Dieta se alcătuia din:
Ea se adună când
patru ordine ; nobilime, cler, burghesi şi ţerani.era convocată de cătră rege. Ea trebuia să fie consultată pentru fa-cerea legilor, pentru resboiu şi pace şi pentru purierea im positelor.
dar nobilimea, mai ales
"Poate clasele societăţii erau represintate;
cea de sus, avea puteri foarte mari şi mai 'toată administraţia era in

mânile ei, ceia ce provoca gelosia micei nobilimi. Senatul se alcăEL era consultat de
tuia din câţiva membri din inalta aristocrație,
cătră rege asupra tutulor afacerilor mai importante. Dar guve nul

era mai: tot in: mâna regelui. Autoritatea regală a crescut foarte mult.
sub Gustar-Adolf (1611-1632),

barbat

de

geniu şi general

triumfă=
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tor, cu mare autoritate morală, căruia i se puteau trece multe. El
nu prea convoca senatul şi decidea singur. Ajutat de cătră cancelarul

său

Azel

Oxenstierna,

o armată puternică

el reformă

și desvoltă

administraţia

şi justiţia, făcu

comerţul şi industria ;

dar autorita-

tea senatului şi a dietei era intunecată şi nu nimicită. Aceste instituţiuni

au

să

şi capete

Fiica sa Cristina
sale,

senatul ajunse

iarăşi

domni

importanța

numai

lor.

şese ani. Pe timpul minorităţii

permanent.

In Danimarca erau aceleaşi puteri; dar nobilimeae totul. Cele
alte ordine mai că nu insemnau nimic și chiar puterea regală era
sub tutelă. Ordinul ţeranilor nu mai fu chiemat la dietă. Regalitatea era electivă, pe când in Suedia era ereditară. La fiecare alegere, puterea nobilimei tot creștea. Finanţele statului erau inflori-

toare, pentru că se stiiîngeau mulţi banide la corăbiile care treceau
prin

Sud.

Cristian

(1588-1648)

IV

a fost

un

mare

rege.

lil a intoe-

mit o armată permanentă, a făcut să inflorească comerţul și industria, a creat mai multe companii neguţitoreşti şi instrucţiunea publică inflori, de şi nobilimea Pa impedicat foarte mult. „Nu a putut
imbunătăţi soarta ţeranilor cum doria el şi nu a putut favorisa mult
cetăţile. La moartea lui starea erei era foarte tristă, pentru că el s'a
amestecat in Resboiul

de

Treiggaei de Ani.

Sub Cristian

V (1670-1699)

nobilimea, căpătă din nou dreptuti foarte mari şi ţeranii ajung a fi apasaţi.
Amestecul Suediei in Resboiul de Treizeci de Ani avu mari
cousecinţi. Prădările de pe continent au adus o mulţime de bogății
şi multe obiecte de artă. Se introduse lucsul, cu totul necunoscut
pănă atunci, şi se introduseră şi idei străine. Nobilimea de sus a profitat mai mult din-acest resboiu şi regii au inceput a avea idei despotice ; ei voiau

să imiteze pe

regele Franţiei : să aibă

curte stră-

ă
lucită şi nobilime cheituitoare.
dar
;
instruită
şi
Cristina, ajunsă la majoritate, era inteligentă
plăcea să se ocupe cu afacerile şi căuta numai de petreceri.
i
nu
public se secătui şi administraţia ajunse asupritoare. Ea
“Pesaurul
abdică in 1654, după ce recomandă pe vărul său Carol X Gustav,

care a fost un rege energic; dar a murit in curind, lăsând numai
un copil de cinci ani, pe Carol XI (1660-1697). Nobilimea se folosi
de această imprejurare şi puterea dietei şi a senatului crescu. Consiliul de regență fu la inălţimea imprejurărilor şi influinţa senatului
ajunse preponderentă. Cu toate aceste tot se fâcu ceva; se intemeie
o bancă şi universitatea din Lund,
19
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Ajuns major, Carol XI incepu a guverna rău. Înfluinţa nob:|
_limei era o piedică pentru prosperitatea erei. El sdrobi autoritatea
senatului și apoi, folosindu-se de neinţelegeri dintre ordine, slăbi şi
puterea” dietei. Atunci incepu adevarata lui administraţie. Mulţemită
lui, Suedia ajunse la o prosperitate necunoscută pănă atunci. EI sili
pe nobili a intoarce coroanei pământurile usurpate, dădu in judecată
pe membrii hoţi din fostul consiliu de regență şi li luă unsprezece
milioane şi inbunătăţi armata și marina. La moartea sa, el lăsa o
armată bună, o fiotă puternică şi o reservă in bani,

$. 2. Polonia sub ultimii regi naţionali.
In 1648 ajunge la tronul Poloniei Ioan Casimir, fiul lui Sigismund III, care: pribegise prin Apus, intrase in ordinul jesuiţilor și
ajunsese cardinal, rege cu totul nepregătit intrun timp când Polonia
avea să fie in primejdie.
Populaţiunile de pe Nipru erau sătule de dominaţiunea panilor polonesi. Polonii constroiseră mai multe cetăţi pentru a se apara
contra Cazacilor, cari erau foârte apasaţi. Deosebirea de religie li
ingreuia şi mai tare jugul. Aceştia au pus in fruntea lor pe Bogdan
Chmieluiski, care se ilustrase la Cazgţiji Zaporojeni şi ajunsese haiman. Acesta se uni cu Tatarii, bătu pe Poloni şi ajunse pănă la Lemberg. Rescoala Cazacilor avea un caracter religios şi social. Se ridicau Cazacii ortodocși contra Polonilor catolici şi contra panilor cari
]i luaseră pământurile şi arendau la Evrei pănă şi bisericile. Resculaţii erau mai bine de 800,090. Cazacii au fost bătuţi de două ori
din causă că chanul de Crimeia i a tradat şi, in 1649, se incheiă o
pace prin care li se acorda mari drepturi ; dar o impacare sinceră era peste putinţă ; pentru că nobilii poloni nu voiau să inapoiască pământurile răpite, episcopii nu primiau in senat pe colegii lor
ortodocşi şi Chmielniski nu se invoia a isgoni pe ţeranii cari se amestecaseră pintre Cazaci. E] se puse sub protecţiunea Rusiei. Rușii
şi Cazacii cuprinseră Smolensk şi Vilna. Energicul cap al Cazacilor
a murit otrăvit. În timpurile noastre Rusia recunoscătoare i a ridi-

cat o statuă in Kiev.
A
Polonia avea nevoie de o mână puternică şi toemai

atunci «e

introduce Liberum Veto; pentru că un șlehtar-<cu daruri egale primite dela D-zeu nu poate fi obligat a se supune majorităţii.» In dieta din 1652 un singur nunciu nu se invoi la o măsură luată şi pă-
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răsi dieta, Dieta se disolvă. «Ţarul era mai bine inarmat pentru a

şi a invinge de cât umbra de monareh de la Varşovia».
a lui
loan Casimir protestă contra suirei p tronul Suediei
„nobili
mulţi
mai
Carol Gustav. Acesta intră in Polonia, atrase pe
a, care cain partea sa, cuprinse Varşovia şi ajunse pănă la Cracovi
și luteranii
pitulă. Regele fugi in Silesia. Dar Suedesii pradau ţara
promite că
regele
şi băteau joc de cele sfinte. Polonia se ridică și
vse aliă cu ese va inbunătăţi starea ţeranilor. Atunci Carol Gusta
Racoți din Tranlectorul de Brandeburg, cu Bogdan Chmielniski şi cu
Oliva (1660), în
de
silvania. Dar Suedia fu nevoită a incheia pacea
scapaseră ţara nu erau
urma întervenirei Împăratului. Trupele care
pe lângă resboiul
plătite şi ele trăiau pe socoteala clerului. Atunci
a incheia pace
nevoită
fu
cu Rusia se incepură luptele civile. Polonia
ţerile de la stânga |
cu Rusia şi a i ceda Smolensk, Kiev şi toate
Niprului.
in Franţia, se
duse
se
care
După abdicarea lui loan Casimir,
tul Leopold. Pe timpul
alege Michail Visnovieski, cumnat cu Impăra
cuprind Camenița
său, Cazacii chiamă pe Turci in ajutor şi aceştia
un tribut 'Tureilor cu toată
şi toată Podolia. Polonia se obligă a plăti
i (1673).
victoria de la Hotin, câştigată de viteazul Sobiesk
Impăratul a iseski.
Visnovi
lui
a
Acesta e ales rege la moarte
cavaleriei polone a contributit a 7] atrage în partea sa şi vitejia
Pa primit cu mare enbuit mult la scaparea Vienei in 1683. Cetatea
. O victorie pe Nistru
tusiasm, dar Leopold sa aratat nemulţemitor*)

guverna

ar fi lost mult

aice, a ieșit foarte
mai folositoare pentru Polonia. Dar

repede
rău, EL nu a putut lua Camenița şi a fugit
au auzit că via Turcii.

dia Moldova când .

iuni, serie Sobieski cătră
3) «Nu ni se dă nici furaj, nici provis
pe gunoiu, şi numeroșii noştri
soţia sa; bolnavii noştri sînt culcaţi
se pogoră pănă la Presburg,
a
u
pentr
răniți nu pot capata vase
vor să ingroape

Nu
unde îi aşi putea intreţinea cu cheltuiala mea.
superioare. Ni
grade
de
cei
pe
chiar
morţii noştri in cimitire, nici
din ai noştri
mulţi
că
Find
urmă.
în
i
rămaş
caii
şi
se fură bagagele
de foame in
mor
că
fiind
hrană,
se ingrămădesc spre cetate pentru
intre și să
să
lase
i
nu
să
ordin
dat
a
i
Viene
câmpie, comandantul
pierdut
am
care
in
mare,
tragă asupra lor. După o bătălie aşa de
i de
ciumaţ
nişte
ca
m
sinte
e,
ilustr
mai
atăta lume din familiile cele
cum
d
văzin
em
plâng
să
cari fug toţi. Nu ni. a rămas de cât numai ci prin vina acelor cari ne
,
nilor
piere armuta nu de loviturile duşma
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Slăbăciunea lui Sobieski veniași din pricina anarchiei. Puterile vecine aveau o mulţime de partisani pintre Poloni. Nici vorbă.
nu putea fi- de o politică energică, serioasă. Cei de pe urmă ani ai
săi au fost ani de umiliri politice și de scărbe domestice. Şlehtarii ajunseră a se crede ca o rasă superioară şi Jidovii i ajutau ca să
stoarcă pe nenorocitul ţaran.
In 1696 se alege rege electorul de Sacsonia, care iea numele
de August IL. El abjură reforma, dar Saesonii de cari vine incunju-:
rat tractează Polonia ea pe o ţară cucerită. Polonia era in anarchie,
toemai când Prusia se ridica la rangul de regat şi când Petru cel
„Mare incepea mărirea Rusiei. August II se uni cu Petru in Resboiul de Nord. Cât a domnit el, a fost un amestec necontenit al Rusiei in trebile lăuntrice ale Poloniei. « Dieta mută» din 1717 reformă instituţiile polonese intărind autoritatea regală; dar nouăle
reforme erau puse sub garanţia tarului.
Ş.

3.

Românii

in

viacal

XVII.

- Viacul XVII a fost o epocă foarte tristă in istoria Principatelor Române.
Anarchia care domnia in impeiul otoman a avut
urmări foarte dureroase şi asupra ţerilor noastre. Marii demnitari
turceşti schimbându-se necontenit, domnii ţerilor române erau şi ei
schimbaţi foarte des ; iar la tron nu puteau ajunge de cât cei cari
erau in stare a da sume mari pentru a capata domnia, şi sume şi
mai mari pentru a se putea mănţinea pe tron. Fiind inse că mai
toţi pretendenţii la domnie erau săraci, ei se imprumutauin Constantinopole cu dobânzi foarte mari și trebuiau: să stoarcă ţerile,
pentru a'şi putea plăti datoriile. Dar in Constantinopole mai toţi
bancherii şi bogătaşii erau Greci. Ei erau creditorii domnilor pe
cari i iosoţiau în ţară pentru a fi siguri că şi vor scoate banii. Pe
lângă lrecii neguţitori, pe lângă cei cari se oploşiau pe lângă călugării de pe la mănăstirile inchinate, acum avem Greci in funcțiunile

datorese totul ; de aceia pornese astăzi poate pentru a intimpina o foamete şi mai mare ; dar vreu să mă depărtez de acest oraș Viena de
unde se trag focuri asupra soldaţilor noștri. Sîntem aici pe ţermurile Dunărei intocmai ca altă dată Evreii pe ţermurile Eufratelui.
Plângem pierderea cailor noştri, ingratitudinea celor pe cari i an
scapat. Tei mai că regretă că am ajutat pe Impăratul. (L. Leger,
Histoire de b Autriche- Hongrie, 263).

3
inalte ale statului, inlăturând pe boierii pămănteni şi storcând ţerile
cumplit *). Mulţi dintre aceşti Greci sau aşezat definitiv in Moldova
şi Muntenia intrând in legături de căsătorie cu boierimea pământeană, pe care o înlătură, cu: timpul, de la cârma ţerilor. Nu-i vorbă
unele din aceste familii, cum au fost Cantacuzineşiii și Cupăreştii
(Roseteştii) s'au identificat aşa de mult cu noua lor patrie, că in
scurt timp au ajuns a fi consideraţi ca stâlpi ai ţerilor şi sprijinitorii lor la vreme'de grea cumpănă. Dar puţine au fost aceste familii și mare; foarte mare, numărul acelor Greci cari veniau numai
să esploateze

aceste eri nenorocite ££).

*) Așa socotese eu cu firea mea această proastă ; când a vrea
D-zeu să facă să nu fie rugină - pe her, şi Turei in 'Ţarigrad -să nu
fie, 'şi lupii să nu mănănce oile in lume, atunci poate nu vor fi nici
Greci

in

Moldova

şi

in Ţara

Muntenească,

nici

or fi boeri,

nici or

putea mânca aceste dovă ţeri cum le mânâncă; iar alt leac n'au
-xămas cu condeiul meu nu pot găci. Focul | stingi; apa o iezeşti
şi o abaţi in altă parte; vântul când bate te dai in Jături intrun
adăpost şi te odihnești; soarele intră in nouri; noaptea cu intunericul trece și iar se face lumină; iar la Grec milă sau omenie, sau
dreptate, sau nevicleşug, nici unele de aceste nu sînt, sau frica lui
D-zeu ; numai când nu poate să facă rău, se arată cu blăndeţă ; iar
inima şi firea tot cât ar putea cată să facă răutate. (1. Neculcea,
|
Cap. X).
Antonie Roset (1676; dă invoire: ca să aibă a-şi chiema oameni străini din altă ţară, din ţara turcească și din ţara muntenească, şi din ţara ungurească, şi din ţara leșască, şi din partea căzăcească, şi dispre alte părţi, hie ce limbi vor hi, să aibă a veni şi
a se strînge cât de mulţi. Şi dacă vor veni şi se vor aşeza la cea
silişte, de la Domnia mea vor avea slobozenie intrun an şi vor fi
in pace de dajde, de zloți, de lei, şi de taleri, şi de galbeni, şi de
iliş, si de sulgiu, şi de unt, şi de bezmân, de ecară, şi de îalovite,
și de
de silişte, de branişte şi de cară de jold, şi de bile, şi de şeici,
Domniei
ţara
în
mişei.
toate dările şi angăriile câte sunt pre alţi
mele. (Ohroniea Huşilor, 54).
de
3) Oh! Oh! Oh! Săracă ţară a Moldovei, ce nenorotiri an
|
Cum
căzut!
ţi-au
viaţă
de
sorţi
Ce
!.
stăpăni ca acesta ai avut
spurmai rămas om trăitor în tine, de mare mirare este, eu atătea
. Şi
căciuni

de

obiceiuri

ce

se

trag

pănă

astăzi

in tine, Moldova?

din vreme in vreme tot s'au mai adaos spureatele de obiceiuri. (|.
,
|
Neculeea, Cap. X).
Nu ne săturam de Domni de ţară, nici de măritat fetele după
pămănteni ; ei ziceam că-s proşti și săraci; şi alergaţi la cei străini
Greci, de i apucaţi -care de'care să vă fie gineri, că's cilibii şi bogaţi, şi li daţi moşii, şi i puneţiîn capul mesei. lată la ce am venit.
Acestea adevărat că ne-au făcut cilibii la toate, cu lacrimi pe obrazla
suspina
şi cu suspinuri la D-zeu strigând ; iar altă putere fără a
XXIV).
D-zeu n'au rămas. (I. .Neculcea, Cap.
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invasiunea
Pe lingă lăcomia și anarchia turcească şi pe lingă
fie nenosă
a
aceast
Grecilor, alte cause au mai contribuit ca epoca
dintre
e
luptel
au fost
rocită pentru Români. La inceputul viacului
ii români. După
"Durei şi Impăratul, care căuta aşi atrage: şi pe princip
lat rescoala
ce sa incheiat pace intre aceste două puteri, s'a intimp
tului sub Racoți
principilor Racoți din Transilvania, în contra Impăra
că numai forI, în contra 'Tureilor sub Racoți IL. Ştiind prea bine
li vor fi de
nu
Sus
de
ţole “ungureşti din Transilvania şi Ungaria
ţerilor -române,
ajuns, aceşti principi au căutat a se uni cu domnii
sorţi de isbândă.
pentru ca să poată continua lupta cu mai mulţi
e au avut
Român
Intreprinderea Racoţeştilor neisbutind, Principatele
a suferi foarte mult din unirea domnilor cu ei.
e, urmări
Resboaiele dintre Poloni şi Turci au avut, de asemin
grele

pentru

noi.

Cetățile

Nistru : Hotinul, Soroca, Tighina

de pe

şi

prin preCetatea Albă erau stăpânite de câtră Turci şi ţinuturile de

jur

se pustiese,

in

Basarabia

de Sud

se

aşezară

Patarii ; iar Mol-

e podova întreagă, mai cruțată pănă atunci, fu prădată de bandel
adesea ori,
lonese, care se incuibă in ea, de “iatari cari o pradă
luptele de
pentru
enit
şi de armatele turceşti, care o străbat necont
cam:
toate
in
ia nord. Pe lingă aceste nenorociri, să nu uităm că
luau de la
paniile intreprinse. de cătră Tarei, toate provisiunile se
români
ţeranii
cătră
" Români, fără plată, toate cărăturile se făceau de
să nu
şi nu trecea mare-vizir, comandant de armată, ori paşă, care
|
se umple de bani şi de daruri; stoarse de la poporul român.
viacutul
“Marele resboaie dintre Imperiu şi Turcia de la sfirşi
lui, au contribuit, de asemine, a spori primejdiile in care se aflau
Perile Române. Pe lingă obicinuitele greutăţi, data aceasta se adăogia o neliniște teribilă care cupriasese inimile Românilor. Armatele
imperiale mergând din succes in succes, erau unia cari credeau că
a sosit pentru Turci ceasul pierzerei ; de aceia se intorceau spre
Curtea de la Viena, de unde aşteptau seaparea de jugul turcesc şi o
soartă mai bună. Dar Turcia, care mergea. spre decadență, era susţinută de cătră Ludovic XIV, duşmanul de moarte al Casei de Austria şi diplomaţia francesă urmăria de aproape tot ce se lucra in
Principate,

ceia

ce

mai

sporia

incă greutatea

cura pintre atătea primejdii.
În fine, la inceputul viacului XVIII
ortodoesă,

duşmană

a semilunei,

care

avea

domnilor

apărea

de a se stre-

la Nord

in fruntea

o putere

ei un

de geniu, pe Petru cel Mare, şi care se da ca protectoarea

barbat

creştini-
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lor din imperiul otoman. Atâta vreme ameninţaţi a cădea sub jugul
polon, scăpând de cel austriac prin pacea de la Carlovitz, Românii
se văd in mare primejdie despre Nord, priinejdie cu atât mai serioasă, cu cât ei erau legaţi prin religie cu noua putere ce i ameninţa.
Noroc că tocmai in această epocă, Ţerile Române au avut parte
de o boierime foarte inţeleaptă, eare cunoștea adînc imprejurările
timpului şi nevoile ţerei, şi care nu sa lasat a fi ademenită de frumoasele făgăduinţi ale vecinilor creştini. Boierii noştri cunoşteau
foarte bine pe 'Turci.. « Turcului să i dai bani şi să i scoţi ochii »,
zice Miron Costin. Ei cunoşteau nemăsurata lor lăcomie, e Turcul
unde i dar, scrie obiceiu », zice acelaş scriitor, Dar mai ştiiau, in
acelaş timp, că liniştea Țarigradului atirnă de la liniştea in 'Țerile
ca-.
Române ; pentru că de aice trăgea Poarta toată aprovisionareă
necesară
pitalei, după cum din codrii Carpaţilor se scotea lemnăria
i dai
Să
uşor.
era
Purcul
pentru flotele otomane. Prin urmare cu
primejdie nu
bani, să i trimiţi cele necesare, și atunci ai pace. Altă
nici drepturile
putea fi despre 'Turei. Nici religia nici naționalitatea,
de aceia,
Greci;
de
era
-li
ţerilor, nu erau in primejdie. Mai teamă
in concredincioşi in genere Tureilor, boierii se revoltau necontenit
de rescoale intra Grecilor. În tot viacul XVII au fost o mulţime
pentru a
dreptate in contra acestor venetici, cari se aşezau in ţară
de ţara
sprijiniți
o stoarce cumplit. In aceste rescoale, boierii erau
pentru Rointreagă. Ei simţiau foarte bine că e mai mare primejdie
turcească.
mâni in această invasiune grecească, de cât în lăcomia
XVII
viacul
din
stat
Cât priveşte puterile creştine, barbaţii noştri de
e
administraţi
o
Era
erau incredințaţi că Turcia nu putea fi nimicită.
operaţiilor resboinice,
Astestabilă, o incapacitate vădită in conducerea
credeau ei. De aceia,
așa
unită cu vinzarea ; dar Turcul e puternic,
Racoţeştii ; nu s'a lasat
boierimea pământeană s'a opus la unirea cu
; a părăsit pe domnitorul
a fi ademenită de făgăduinţile Impăratului
păstra ţara. La toate
care s'a dat în partea Ruşilor și ast-fel a putut
a aştepta desfăşurafagăduinţile agenţilor străini, ei se mulţemiau
rea evenimentelor, fără a se pronunţa“)-

partea ereștinea*) De lăudat este fie-care Domn să hie spre pănă acum, pinaşa
scă ; că această ţară căci trăieşte in statul săi,
iase cu inţeleptre ţări creștineşti stă pănă astăzi in rindurile sale; de folos ţării să
in loc
ciune, nu fără socoteală şi fără temeiu, ea
noastre in câteva rînduri,
e
vremil
in
şi
t
prileji
s'au
cum
peire,
aducă
cumpănă acestui pâde adusese a mulţi nesocoteala şi nebunia mare
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Un alt fapt inbucurător pentru aceste vremi a fost deşteptarea
conştiinții naţionale. In viacul XVII, toemai in timpul când apărea
primejdia slavonismului despre Nord, limba slavonă e gonită din Biserică şi incetează a fi limba oficială. Negreșit, a contribuit la aceasta şi imprejurarea că lipsiau dascalii de slavoneşte şi că nu se puteau recruta cu inlesnire funcţionarii şi preuţii cari ştiau slavoneşte.
Dar aceasta nu e de ajuns a ni arata pentru ce tocmai în timpul
când se alungă limba slavonă, incep a se tipăi cărţi românești, se
intocmesc codice de legi in limba română și chronicarii timpului, cum
e Mivon Costin şi fiul său Nicolae, incep chronicele lor de la Traian
şi caută să dovedească
că sîntem fraţi cu cele alte popoare de viţă
romanică. Aceasta insamnă că conştiinţa naţională se deştepta şi că,
prin instinct, barbaţii din viae. XVII prevedeau primejdia slavonismului, representată prin puternica impărăţie de la Nord.
In fine, in acest viac, intre cincizeci şi șese de domnitori cari
s'au strecurat pe tronul Țerilor Române, avem domni ca Vasile Lupu
şi Mateiu Basarab, ca C. Cantemir şi 0. Brâncovanu, cari au mai
aruneat oare care lumină in această epocă tristă.
“Istoria domnilor din viac. XVIL'se poate impărţi in patru părţi :
a) de la Michaiu Viteazul pănă la Vasile Lupu şi Mateiu Basarab ;
b) Vasile Lupu şi Mateiu Basarab ; c) domnii de la 1654 până la
1689; d) Brâncovanu şi contimpuranii săi din Moldova.
mânt. D-zeu mai bine şiie, că de nu sar hi prilejit o samă dintre
capete, să cerce mijloace, și să nu alerge la Impărăţie, are hi fost
la perire ţara aceasta ih câteva rînduri -de istov. Aşa adusese la

mare
că

primejdie ţara și domnia lui Gaspar Vodă. (M. Costin, Cap. VII).
Aşa feresc pre Domni şi ţerile voroava cu sfatul de primejdii;

pentru

aceia

au

dat D-zeu

impăraţii,

craii

şi domnii

cărmuitori

"4ărilor, să aibă sfetnici pe lingă sine, carii vorovindo treabă să frământe cu voroava lucrul ; şi unul una altul alta respunzind se. lămureşte lucrul care îi. mai spre indemână. lar ce fac Domnii singuri
din

gândurile

sale

sau

in lume n'au născut
voroava cu sfat. Că

om
de

din şopte,

până

rar lucru

astăzi

este

ca acela:

şi găcește cârmuitorul

câte

de folos;

că

incă

să nu i trebuiască
o treabă, incă

tot.

să nu se inerează că au gâcit, pănă nu se intăreşte părerea lui cu
voroava și altor păreri. Deci ca ai socotit că este bine, dacă se mai
tocmese cu gândul tău ce ai gândit că-este cu cale, incă cu a doi
sau trei socoteală, fără greş pre ace! luciu să stai, că nu se va inşela. Lară ce "ţi pare numai a singur că este bine, şi alții toți zic că
este intr'alt chip, să nu crezi acea socoteală, că te amăgeşte. lui
“mulţi

Domni

din viacul

mari smintelile. au căzut

din

şopte

nostru. (Miron Costin, Cap. XV).

o

sau nesfâtuit,

acum

”
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a) țerile

Române

de

la

1600—1633,

In aceşti treizeci şi patru de ani au domnit in
Muntenia : 1) Simion Movilă (1600—2); 2) Radu Şerban Basarab (1602—11); 3) Radu Mihnea (1611—16); 4) Aleesandru Iliaș (1616—20); 5) Radu Mihnea, a doua oară (1620— 23);

6) Alecsandru Coconul (1623—27); 7) Alecsanâru Iliaș,

a doua oară (î627—29);

8) Leon Pomşa (1629—33).

Moldova : 1) Ieremia Movilă (1596-1606); 2) Simieon Movilă
(1606—8); 3) Constantin Movilă (1608—11); 4) Stefan
Pomşa (1611—15), d) Alecsandru Movilă (1615—16); 6)
Radu Mihnea (1616—19); 7) Gaspar Graziani (:619—20);
8) Alecsandru Iliaș (1620—22); 9) Stefan Tomşa (1622—
23); 10) Radu Mihnea (1623—26); 11) Miron Barnovski
(1629—29); 12) Alecsandru Coconul (1629—30); 13) Moisi
Movilă (1630—31);
14) Alecsandru Iliaş (1631—32); 19)
Moisi Movilă, a doua oară (1633—34).
Dintre acești domni : Movileştii, Radu Șerban Basarab, Miron
Barnovski şi Stefan Tomşa sînt Români adevăraţi, duşinani ai Grecilor şi devotați puterilor creştine. Movileştii și Miron Barnovski au
fost protegiaţii Polonilor; iar Radu Şerban s'a dat in partea Impăratului. Radu Mihnea, era fiu a lui Mihnea Turcitul, ascuns de mama
sa in o mănăstire din muntele Atos; Alecsandru Iliaș fiul lui ]lie
Rareș, care se tureise, crescut de asemine intre Greci şi devolat lor ;:
Leon 'Tomșa, era fiul lui Tomşa care domnise câtva timp in Moldova
după detronarea lui Iacob Eraclide Despot, creatură grecească şi el;
Aleesandru Coconul era fiul lui Radu Mihnea ; iar Gaspar Graziani
era stiăin, necunoseând nici macar limba ţerei peste care domnia,
Povestirea domniei acestor domnitori este foarte simplă. Radu
Şerban Basarub, nepot lui Neagoie Basarab, fu ales de cătră ţară şi
de cătră boierii cari seapaseră după uciderea lui Michaiu Viteazul;
Duşman al Ungurilor, el fu recunoscut de cătră Poartă şi sprijinit de
Impăratul Rudolf. A bătut pe Unguri la Braşov, unde a căzut Movsi
Secheli ; dar a fost isgonit din scâun de cătră Gabriel Bathory, dom-.
nul Transilvaniei. Sa. intors cu ajutorul turcesc; dar nu a domnit
de cât câteva luni şi a fost inlocuit prin Radu Mihnea. Acesta a
venit incunjurat de o mulţime de Greci, eari au stors ţira cumplit,
Inlocuit prin Alec. Iliaș, el dădu sume foarte mari: la Poartă şi căpătă -din nou dumnia, nu pentru multă vreme. Când după nouă
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schimbări, veni Leon Tomşa, numărul Grecilor se inmulţise intr'un
chip spăimântător, ceia ce produse o rescoală generală. O mulţime
de boieri cu Mateiu Basarab fugiră in Transilvania şi se intoarseră
cu armată. Au fost bătuţi; dar Tureii recunoscând singuri prădăciunile Grecilor, au scos: pe Leon din domnie şi numiră pe Mateiu Ba”
sarab (1633).

In Moldova, Movileştii au voit să pună ţara sub protecţia Poloniei. Nu au isbutit, pentru că nu voiau Tureii şi pentru că mare
parte din boieri erau contra lor. Pe lângă aceasta, erau certe in pro-

pria lor familie : se luptau fiii lui leremia

cu a lui Simeon. Poarta

nu vedea cu ochi răi aceste certe lăuntrice, care slăbiau ţara in folosul Tureilor *); dar ţara sărăcia in acelaş timp şi aceasta nu putea
conveni 'Turcilor. Când, după -Movileşti, a venit Stefan Tomşa, acesta a lovit cumplit in boierii partisani ai acelei familii **) şi Radu
Mihnea cu Alecsandru Iliaş şi cu propriul său fiu isbutiră a abate
şi mai mult pe turbuleaţii boieri, inmulțind numărul Grecilor. Această inmulţire a Grecilor a ridicat ţara in contra lui Alecsandru Iliaș
şi mai

ales in contra

ministrului

şiet de cătră popor **%),

său

Baptist Veleli, care

Capul 'rescoalei

era Vasile

a fost

Lupu.

sfă-

EI insă

*) Wau folosit lui Constantin Vodă uricele ce avea de la impărăţie date întă său Iremia Vodă de domnie vecinică lui şi feciorilor şi nepoților lui; că 'Pureul cu vreme dă, cu vreme iea; precum este vremea aşa lasă. Blând, când este vreme de blândeţă ; sumeţ, şi ager, când i vreme de sumeţie. Creştinului nici odată cuvântul
nu ţine, nici a amăgire

i este rușine ; toate, precum este vreme,

face.

Şi se arata Abaza Paşa foarte blând şi cu cuvinte mângâioase;
inse 'Turcii cu săgeți de bumbac ucid pre oameni. (Miron Costin, Cap.
IV, XIII).
i
**) Domnia lui Ştefan Vodă Tomşa precum s'au inceput cu vărsări de sânge, tot aşa a ţinut. Avea un ţigan calău, adică pierzător
de oameni, gros şi mare de trup Acela striga de multe ori inaintea,
lui, arătând pre boieri: « Doâmne sau ingrăzet berbeeii, buni sînt
de junghiat ? » Ştefan Volă la aceste cuvinte ridea și dăruia bani
ţiganului. Cum a tuturor tiranilor la toate ţerile in lume u:âtă este
stăpânia, aşa şi a Tomşei Vodă. "|, urâze şi boierii, măcar că era de
casa lui mai toţi, anume: Beldiman logofătul, Bărboi vornicul, Sturza
hatmanul

şi Boul

vistornicul,

că nici

ei

fără

groaza

morţii

nu

era;

ce îmbla in tot ceasul cum se zice cu zilele a mână; şi fie când
unde este frică nu incape dragoste. (Miron Costin, Cap V).z*%) Dacă au ajuns Domnia in șesul Bahluiului, aproape de
mănăstirea Balicăi, tot locul era plin de oameni, nu se vedea nicăivea șesul deşert. Striga ; dă ne, doamne, pre Greci. Unii hăicâia, alţii
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nu s'a indesat la. domnie. Boierii au cerut pe Barnovski, care fugise
in Polonia. Chiemat la Constantinopole pentru intărirea in scaun
acesta fu ucis £) şi numai după Moisi Movilă, care domni un an, ajunse la tron Vasile Lupu.
b).

Vasilie

Lupu

şi

Mateiu

Basarab.

Dowmniile acestor doi principi au fost insemnate ; pentru că amândoi au domnit mai bine de douăzeci de ani, amindoi au lucrat |
pentru lecuirea ranelor trecutului și amindoi sau ingrijit de desvoltarea morală şi intelectuală a ţerilor lor.
Au domnit două zeci de ani intr'o vreme când pentru demnitarii Porții schimbarea domnilor din Țerile Române era un mare
izvor de bogăţie; numai acest fapt ar fi de ajuns pentru a ne doAvedi inţelepeiunea şi, in același timp, energia acestor domnitori.
junşi la tron în urma unor mişcări indreptate in contra Grecilor,
greei su fost datori să iea măsuri pentru mărginirea elementului
cesc.

Și in

adevăr,

că cele

intăi acte

ale lor au fost

insufleţite de

domniaceastă ideie. Dar sprijinul grecesc era foarte preţios pentru
bogăţiile
prin
pole
Constântino
torii români, Grecii erau puternici in

aproape
ăcuia ; şi acolo au strigat pe Batiste să] dea care era tot Domnie
stară
nu
Ce
sine.
pe
strigări
de Alesandru Vodă, văzind
i a zis să se
de grijă lui Batişte, ce stară de grija sa; şi numai ce
pe mâna
dat
şi
apucat
Pau
aşa
şi
depărteze de pe lângă dânsul;
o milă
nice
de
fără
aşa
şi
;
ei
prostim
a
ie
vrăjmăş
a
ţeranilor. Nespus
asau
ta
intratâ
pănă
şi
de viu cu topoare lau făcut fărămo;
spidin
a
mântau
nice
cât
eanul,
Lăpuşn
Bosie
mestecat unii, anume
(Miron Costin,
narea lui Vodă n'au hălăduit, că era bură de ploaie.
ă
Cap. XI).
intro sară
Atreia zi după astrucatul lui Barnovschi Vodă
=)
in ceia
Boaa
peste
vreme,
acea
pe
trecuse impăratul, Sultan Murat
: Aşezat'au
vizirul
pe
t
intreba
au
şi
re
primbla
la
parte la Seudar
? Răspunsu-i-au viDomn la Moldova in locu! ghiaurului celui peritvoea impărăţiei tale
fi
va
ciae
pre
ce
Domn
zirul că incă nau “pus
i au respuns impăratul,
se va pune. Să nu steie acea ţară fără Domn, gi pre cine ar vrea e.
ţeri,
acei
boierii
sint
chiamă pre ghiaurii ce
tot intr'acriaşi noapte,
să şi aleagă Domn, să le hie dat. “Deci indată, inchişi. şi au luat pre
era
unde
boieri
la
au trimis vizirul cu caicul
să/l inece, ori să'l
Costin postelnicul ; era inspăimat cl duc noaptea
lau adus inainDacă
Vodă.
hi
muncească pentru averea lui Bărnosc
le,şi sinteţi
capete
iartă
vă
ul
impărat
că
Eată
tea vizirului, i au zis:
cine veţi:
pre
Domn
alegeţi
de acum slobozi, şi să mergeţi să vă
XIII).
pohti. (Miron Cestin, Cap:
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ior, se insinuase la Poartă prin mlădiarea caracterului lor şi ajunseră indispensabili intr'o vreme când Poarta avea nevoie să negocieze cu puterile străine, să şi caute aliaţi in Europa, să se amestece in politica europeiană ; pentru că trecuse timpul când Turei!
dispreţuiau pe suveranii creştini, i numiau «<porei»> cuvintul cel mai
de ocară la Turei şi supuneau pe ambasadori la ceremonii foarte
umilitoare. Acum drăgomanii, luaţi dintre Greci, aveau mare credit
la Poartă, Cei doi domni români se puseră dar bine cu Grecii. Vor
insă să i aibă in “serviciul lor şi pentru alte motive. Grecii erau
meșteri in născocirea şi, mai ales, in strîngerea birurilor ; şi cei doi
domni ştiiau că numai prin bogăţie se vor susţinea. Bogăţiile li mai
erau de folos şi in alt chip. Atât Mateiu Basarab cât şi Lupu şi
intocmiră armate puternice ; aşa că TPureii i menagiau pentru că
erau bogaţi, dar şi pentru că erau puternici.
Din nenorosire, bogăţiile ca şi inteligenţa lor, au fost cheltuite
in mare parte in luptele dintre ei. Neinţelegerea incepu pentru că
- Mateiu nu voia să plătească lui Lupu parte din banii daţi pentru
uciderea unui Grec care li era duşman, și se spori prin ambiția lui
Vasile Lupu, inteţită de cătră 'Lurei; căci el voia-să pună in Moldova pe fiul său şi el să treacă in Muntenia%). Pentru aceasta el avea
invoirea Sultanului ; dar Mateiu era om chibzuit. EI știia că cel mai
bun sprijin al tronului său nu putea fi de cât sabia sa. Pentru aceasta, el şi intocmise o armată bună, legase alianţă cu Racoți I şi era
in înţelegere şi cu Împăratul. Astfel când intră Vasile in Muntenia
fu bătut cumplit la Ojogeni, pe Prahova, macar că era ajutat de
Tatari. Alte incercări a le lui nu au avut, de asemine, nici un resultat.
Pe. când Racoți moare și Mateiu pierde un sprijin puternic, Vasile ajunge puternic la Poartă, mai ales in urma intervenirei lui pe
d

____%) O nesăţioasă hirea Domnilor spre lăţire și avuţie oarbă; pre
cât se mai adaoge, pre atâta răhneşte. Pohtele Domnilor şi Impăxaţilor nu au hotar; avind mult cum n'ar ave nimică le pare ; pre
cât le dă D-zeu nu se satură ; avind domnie, cinste şi mai mare şi
mai late ţeri pohtesc. Așa și Vasile Vodă, avind fericită vreme, în
pace de toate părţile, că şi țara nu era nici cu o datorie ingreuietă,
fără piei o dodăială despre Turci care avea începută sfadă cu Perșii
şi iotr'acele părţi sta cu valuri, au inceput sfadă cu Mateiu Vodă, :
Domnul Muntenese, pentru domnia acei ţeri. Ori că nu'l incăpea
Moldova ca pre un om cu hirea iualtă şi impăriteas-ă mai mult de
cât domnească, ori că silia să vază pre fiul său loan Vodă ieşit la
domnie. (Miron Costin, Cap. XV).
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lângă ţarul Rusiei, ca să nu dea ajutor Tatarilor revoltați. El isbutise, de asemine, a impaca pe Turci cu- Polonii. Atunci căpătă el invoirei ca să mărite pa două fete ale sale după nobili poloni, dintre
cari unul era ducele Lituaniei, iar pe fiica cea mai mică, Ruesanda,
a dat'o după Timuș, fiul hatmanului Cazacilor.
Atunci incepu din nou lupta cu Mateiu, cu care se impacase
de la 1624. Mateiu apucă inainte. El se legă cu Racoți II, atrase in
partea sa pe Stefan Gheorghe, logofătul lui Vasile Lupu, trimise o:
armată in Moldova, care apucă pe Lupu pe neaşteptate şi'l goni din
Iași. Acesta fagi la Cazaci, se intoarse cu ajutor, bătu pe Stefan
Gheorghe la Popricani şi apoi intră în Muntenia. Ginerele său Timuș
făcu inse o greşală foarte mare. In loc de a se ingriji de oastea lui
Mateiu, el şi imprăştie Cazacii, dându-li voie să prade. Mateiu se folosi de această greșală şi atăcă oastea lui Lupu la Finta lângă Ialomiţa. Victoria se câştigă mai ales prin vitejia domnului muntean..
Vasilie şi Timuş scăpară cu fuga, lăsând 25000 de morţi pe câmpul

de luptă. Stefan Gheorghe intră in Moldova după el ; "| bătu de două.

şi “] sili a fugila Cazaci; pe când Timuş cu soţia, soacra şi toate. averile, se inchise in Suceava. Aice' el fu ucis şi cetatea căzu in mânile biruitorului. Perzind nădejdea de a şi recâpata tronul, Vasile se
duse la Constantinopole, unde trăi bine văzut de Tutei, pănă in 1661.
Cele de pe urmă zile a lui Mateiu au fost amărâte prin nemulţemirea populaţiunei din pricina dărilor grele şi prin rescoala mer-cenarilor străini, seimeni. El muri in 1654.
forţe in această Iuptă
lor
Cele două ţeri şi au stors ultimele
fratricidă.
Epoca acestor doi domni, este inse, foarte insemaată ; pentru
inființat
că sa introdus limba naţională in stat şi in biserică, Sau
pentru servi
tipografii româneşti, unde au inceput a se tipări cărți
in Muntenia
ciul divin ; s'au făcut codice de legi, Indreptarea legei

în- şi Cartea de invăţătură in Moldova, şi sub protecțiunea şi prin
Udrigte
boierul
curagiarea domnilor, mitropolitul Varlamin Moldova,
Năsturel în Muntenia, au pus temelia unei culturi naţionale, la care
„au contribuit şi scoalele iufiinţate de cătră cei doi domnitori. Astfel
„că Mateiu Basarab şi Vasile Lupu, acest din urmă de şi Albanez,
au un loc de onoare in Istoria Românilor.
c) De la 1654— 1688.
pe tronul ŢeIn jumătatea a doua. a vizc. XVII sau schimbat
rilor

Române

următorii

domnitori :

-
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Muntenia : 1) C. Şerban Basarab (1654—58) ; 2) Mihnea III (1658—
59) ; 3) Gheorghe Ghica (1639—60); 4) Grig. Ghiea (1660—64);
5) Radu Leon (1664—69); 6) Antonie Roset (1669—72); 7)
Grig. Ghica, a două oară (1672—74); 8) G. Duca (1674—79);
|
9) Şerban Cantacuzino (1679—88),
2) Gheorghe Ghica
Moldova : 1) Stefan Gheorghe (1654-58);

(1658—59) ; 83) Stefan Lupu (1659—61); 4) Eustratie Dabija;

(1661—66);*) 5) Gh. Duca(1666—67); 6) Iliaș Alesandru (1667—

69); 7) Gh. Duca, a două oară (1669—72), 8) Stef. Petriceicu

(1672—74); 9) D. Cantacuzino (1674—75); 10) Antonie Roset
(1675 —78), 11) Gh. Duca, a treia oară (1678—84); 12) D. Cantacuzino (1684—85);, 13) Constantin Cantenair (1685—93).
Constantin,

fiul lui Radu

Şerban

Basarab,

a fost ales de

ţară

şi întărit de Poartă ; dar a făcut greșala de a se uni cu Racoți ÎI
şi Stefan Gheorghe şi au luat parte la espediţia nebună a lui Racoţi in contra Polonilor. Pentru aceasta au fost scoşi toţi trei din
domnie. Atunci ei s'au ridicat in contra 'Tureilor ; dar Racoți căzînd
- in luptă, cu toate că se unise cu el și Mihnea III, domnii români
“au pribegit multă vreme prin străinătate, unde au și murit.
Atunci s'a numit in Moldova Gheorghe Ghica, care era agent
al ţerei la Poartă. Acesta era Albanez ; venise in Moldova inainte
de Vasile Lupu şi era neguţitor. Lupu Va făcut boier, i a dat in.
căsăturie o moldovancă și Pa numit agent la Poartă. EL fu strămutat in Muntenia, după tradarea lui: Mihnea III şi inlocuit prin Stefan Lupu, care nu asemănat de feliu părintelui său, Ghica a fost
alungat din Muntenia de cătră O. Șerban Basarab şi aceasta a infuriat aşa de cumplit pre marele vizir Kâprili că era decis a preface
ţerile in pașalicuri ; ceia ce sar fi şi întimplat dacă nu ar fi stat atunci pentru ţară Postelnicul Constantin Cantacuzino, una din cele

mai insemnate figuri din istoria 'Țerei Româneşti, El a induplecat pe

„vizir se numească

pe Grigore Ghica.

Drept recunoştinţă, acest doim-

*) Acest; Dabija Vodă a fost om de ţară, om bun dară beţiv;
de două ori făcea divan în zi. Deci la divanul cel de dimineaţă
dvoria toţi la divan ; iară la cel de chindie, umbla fustașii prin tărg
chiemând oameni la divan. La beţia lui pre mulți i da la armaşi sâ
i spânsure ; iară dacă se trezia nimică nu știia, nici mai intreba. Ce
i luase sama și rindul toţi, și de şi orinduia ori pe cine la armași,
ori la inchisoare, i slobozia, că ştiia că a doua zi nimică nu era.
(N. Costin, domnia lui Dabija Vodă).
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nitor s'a plecat la pârile lui Stroie Leurdeanu şi marele patriot a
fost ucis,
Gheorghe Duca, care a domnit in Muntenia şi de trei ori in
Moldova, a fost unul din cei mai jacaşi domui*). Chiar ginerele său
N. Costin ni 7] deserie cu culori foarte triste. A fost odată scos din
domovie, fiind că s'au sculat Orheienii şi Lăpuşnenii cu Hincu. În a
treia domnie, pe când se intorcea de la asediul Vienei, a fost prins
de cătră Poloni**) şi dus la Lemberg?*") unde a murit. El era Gree
din Rumelia fusese băiet la o abăgerie in Iaşi şi făcut boier de Vasilie Lupu ; era, prin urmare, întru câtva, romanisat. D. Cantacu-

*) Duca Vodă şi domn era, şi visternie mare, şi neguţitor şi
_vameş ; că toată hrana tuturor luase el şi doamna de precupea toate
câte era, şi da de la sine din casă, unde ce trebuia ţerei. Apoi rînduia de plătia visteria de la ţară pentru un ban şi altul. Doamna
a-sa de altă parte cărcimăria bucatele din casă, pâne ori pe unde
boi
făcea
incă
;
beciu
la
vea, şi băutura, şi pocloanele ce le venia
lor,
de negoţ şi mâneca iearna finaţele oamenilor, săracilor cu boii
pănă se vindea aceia, şi apoi se apuca de alţii.
Aşijderea şi pe preota incă i inchidea de a valma cu mirenii la
și mai mult.
grosuri, şi bisericile stătea inchise câte Qouă, trei, luni
un ban, şi
macar
ridice
să
sau
ierte
Slemăruia nemică nu vrea să
şi DIOȘII,
bucate
alte
şi
odoară,
haine,
avea:
ce
cine
oameni,
mulţi

lepăda in ce putea, şi cu
cum se
de la inchisoare
ire, şi case, şi bucate, şi
străina. Care lucru mulţi
teni,

acei bani plătindu-şi capetele, şi cum
ducea în cotro putea, lăsându-și tot
femei, şi copii, fugind intr'alte ţeri
feciori de boieri de ţară, și mazili,

și slujitori, şi din ţarani,

şi au

părăsit

părinţii

scăpa
in pese inşi cur-

şi fraţii, de a-

făcut oameni
cele năcazuri, de sau dus printralte țări, şi uni Sau
mai avea de
nu
că
asupră,
era
le
ce
nevoe
mare
de
tălhari,
răi şi
Ducăi).
a
domnie
treia
ce se mai apuca, (N. Costin, A
sau sfă%*) Duca Vodă inţelegând că vine podghiaz pe Siretiu,
coboare
se
să
sfătuia
l
Hatmanu
tuit cu boerii cum vor face. Buhuş
fără
mai
este
că
margine,
la
Focşani,
la
i
Domneşt
Duca Vodă din
Domin
că
trebui;
or
dacă
lefe
de grijă, şi se vor găsi şi slujitori in
de la Brăilain
neşti este cu grijă. Doamna Ducăi Vodă incă venise
ă nicăiri
clinteasc
se
nu
să
Focşani ; iar Miron Logofătul au sfătuit
au ei să
putere
«Ce
tălhari.
niște
sînt
vin
ce
din Domnești ; că acei
este
acesta
l
pământu
câ
vie asupra măriei tale ? Să nu dăm locul,
,
Neeulcea
(IL.
noştri».
lor
strămoși
a
şi
frământat cu sângele moşilor
,
Cap. VIII).
murit,
au
acolo
şi
leșască,
ţara
în
e) Şi au dus pre Duca Vodă
unul alb şi
Când 1 ducea pe drum, "| puse intr'o sanie cu doi cai, şi sudălmi
ocări
dinsul,
de
unul murg, şi cu hamuri de teiu, ea vai
la un sat, au pofde auzia cu urechile. Şi agiungând spre Suciavă i-au răspuns: N'atit puţintel lapte să mânânce; iar femeia gazda
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zino*) inse, era, cum zice chronicarul « hireș grec din 'Ţarigrad »,
vestit in istoria Mo!dovei ; pentru că avind frică de Poloni a rugat.
pe 'Tatari să ierneze în ţară.
Domnii cari au stăpânit ţerile in acest timp, în mare parte numai le au jăfuit;-de aceia, este și de prisos a ne mâi ocupa de ei.
Siugurii cari merită să trăiască in istorie au fost Constantin Cantemir

in Moldova şi Şerban Cantacuzino in Muntenia.

Constantin Cantemir (1685—93) era drept Moldovan, neştiutor
de carte **), dar sănătos la cap, mintos la sfat şi foarte viteaz. La
suirea sa pe tron, el a găsit țara pe marginea prapastiei. Cete polone o pradau in părţile de sus și bande de hoţi o jăfuiau cumplit.
El luă măsuri energice şi Miron Costin, numit staroste de Putna, a
introdus ordinea în ţara de jos. Polonii intră in ţară, dar au fost
bătuţi. loan Sobieski cuprinse laşii, arse in ograda mitropoliei vechiele tractate cu 'Turcii, care se păstrau in archive ; dar fugi repede

când auzi că vine Cantemir cu 'Turei și Tatari. Solicitat a se da in

partea

Împăratului,

domnul intră in oare care inţelegere ;. dar când

vem lapte să'ţi dăm, că au mâncat Duca Vodă vacile din ţară, de
lar mâuca viermii iadului cei neadormiţi. Că nu ştia femeia aceia
că este el singur Duca Vodă; iar Duca Vodă dacă au auzit aşa, au
inceput a suspinași a plânge amar. ([. Neculcea, Cap.. VIII).
*) Dumitrașco Cautacuzin fiind fricos au adus pe 'Tatari de
au iernat in ţară, 1674, carii ca nişte păgâni multă răutate au făcut
oamenilor din Moldova, muncindu-i și pe cărbuni puindu-i şi la cap
cetluindu-i ; cerând bani de pe la oameni, odoară, haine, ce şi avea,
Pânele scotea de prin gropi, şi le vărsa inaintea cailor lor, şi istovind acele incă şi mai căznia de iznoavă, numai ca să le afle ori de
unde, și pre multe locuri pre mulţi oameni i au şi omorit încă şi
din boieri mazili, pre cari i-au apucat la țară de cum toamne la casele lor, nu i-au mai lăsat să ieasă in laţuri, şi muncea in tot chipul,

năslind

să

le dea

ce le venia lor in cuget. Iară viind primăvara

când au stat a se ridica ei de pe ţară, au luat tot de la cine ceau
fost rămas nemâncat de dinşii şi. au luat ce nu stricase de cu iarnă;

epe,

cai,

boi,

vai,

oi, şi pre

multe

oameni de iau robit. (N. Costin,
**) Carte nu ştiia, ci numai
tică bună avea; la. voroavă era
semue multe avea pe trup de la

când

fusese

burduhos,
ierii trăia
pre toţi,
cheltuială

slujitor in

ţara

rumăn. la faţă,
bine pănă la
tot anume, pre
ţării, că era un

locuri

au

ptădat

şi

au luat şi

Dumitraşcu Vodă).
iscălitura invaţase de o făcea; praesănătos; mânca bine şi bea bine;
resboaie, in cap şi la mâni, de pe

leşască.

La stat nu

era mare ; era

gros,

buzat, barba i era albă ea zăpada. Cu boo vreme, pentru că era om de ţară, şi i ştia
carele cum era; şi nu era mândru, nici făcea
moșneag, fără doamnă. (|. Neculcea, Cap. XI).

s'au dat lucrurile pe faţă, el omori pe Miron Costin și pe fratele
său Velicico ca să se ascundă lucrul. Costineştii făceau oposiţie domnului și intraseră in legături de familie cu G. Duca, fostul domn.
Aceasta

a contribuit

Atunci

Iordachi

Cantemir,

care

a i pierde

Cantacuzino
nu.a

fost

(1691).

C.

Cantemir

muri

in 1693,

Visternicul şi alţi boieri au ales pe D,

ințărit

de Poartă,

Şerban. Cantacuzino (1679—88) a fost numit domn numai după
ce a dat mari sume de bani. Impreună cu Duca din Moldova, el a lu-

at parte la incunjurarea Vienei in 1683. Aice a lucrat pentru creș„tini. În special, lui se datoreşte că Viena s'a ţinut atâta timp ; fiind
că el o incuraja, arătând desordinea din tabăra turcească. După infringerea lui Cara-Mustafa, el se dădu in partea Nemţilor şi intră in
inţelegere şi cu ţarul Rusiei. Impăratul, care avea nevoie de sprijinul
Munteniei, pentru că era incurcat in. resboiu şi cu Ludovic XIV, i
făgăduia nu numai ereditatea pe tronul muntean ; dar şi tronul Bizanţului, după alungarea Turcilor din Europa, care era foarte aproape,
cum scriia el. La Constantinopole se aflase de uneltirjllui
e Şerban,
dar Turcii erau ingroziţi de atâtea infrîngeri suferite şi creștinii se re-

voltau in toate părţile. Dar chiar fraţii lui Şerban şi nepotul său Constantin Brâncovanu, au fost
nu fără prepus de otravă.
trimişii turci se spăimântau
statură, acei ochi mari cari

contra politicei sale. Şerban muri in
<Era om de o fire iute şi pornit;
de el. Unul dintre ei văzînd acea
produceau inspăimântare şi acel ton

nic al glasului principelui, fu

apucat

de o mare

1688,
chiar
uriaşă
groz- -

frică şi incepu a tre-

mura >. El a ucis pe mulţi din duşmanii Cantacuzineştilor. < Atunci,
cum zice ehronicarul, au spart şi au desrădăcinat nenumărate case de

„boieri şi de slujitori şi de saraci ».
d) Brâncovanu şi Contimpuranii săi din Moldova.
Istoria

Românilor

de la sfîrşitul viac. XVII se cuprinde, aproape

intreagă, numai in istoria domniei lui Constantin Brâncovanu, pe care
poporul ?l cântă şi astăzi ca

< boier vechiu, domn creştin şi foarte bo-

gat >. In adevăr, pe timpul lui a domnit in Moldova nouă domnitori :
1) C. Duca, (1693—96); 2) Antioh Cantemir, (1696-1700) ; 3) C.

Duca, a doua oară (1700—4); 4) Mihaiu Racoviţă (1704—5); 5) Antioh Cantemir, a doua oară (1705—7) ; 6) Mihaiu Racoviţă, a doua oară
(1707—9) ; 7). Nicolae Mavrocordat (1709—11); 8) Dimitrie Cantemir,
Acești domni
(1711); 9) N. Mavrocordat, a doua oară (1711—14).
ai Moldovei

au fost sau rude
i

cu

el, cum

a' fost

ginerele

său C. Duca
20
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şi cuserul său N. Mavrocordat; sau puşi pe tron ori protegiaţi de el
ca Mihaiu Racoviţă, sau duşmani a lui şi nevoiţi ase impaca cu el,
cum a fost Antioh Cantemir ; de şi chronicarul zice că ei au ţinut
prieteşugul jurat «cum ţin cânii vinerile >. Numai Dimitrie Cantemir
a fost o personalitate proprie, independentă de acţiunea domnului
muntean.

|

Cel mai mare merit a lui C. Brâncovanu este că s'a putut mănţinea pe tron timp de douăzeci şi cinci de ani. Lucrul se poate es-

plica. Brâncovanu era foarte bogat. Avea nemărginitele moşii ale familiei Basarab, era inrudit cu Cantacuzineştii foarte bogaţi, şi inţeleapta lui administraţie adusese iarăși belșugul in ţară. In adevăr,
era atât de bine-cuvântat pământul ţerilor noastre, pentru ea, in scurt
timp, prosperitatea să revină in ţară. S'a putut mănţinea pe tron şi
fiind că era foarte inţelept şi bine sfătuit de unchiul său Stolnicul C.
Cantacuzino, din cuvântul căruia el nu ieşia.
Poarta coufirmă pe alesul boierilor. Atunci deputaţii trimiși de
"cătră Şerban la Impăratul, mai inainte de moartea sa, pârăse pe Brancovanu că e devotat Tureilor. Acesta face cunoscut Nemţilor că nu e
duşman al lor ; dar că nu se poate da pe faţă, de oare ce ţara poate
fi pustietă de cătră Turci. După bătălia de la Salankenen (1691), el
se plecă spre politica germană ; dar nu fără socoteală. Turcii și ambasada francesă află despre uneltirile lui; dar Brâncovanu e bogat,
'Pureii lacomi şi descuragiaţi de infrângerile suferite. Aşa că poate el
trece cu fericire epoca resboiului dintre Turci şi Imperiali, care se termină prin pacea de la Carlovitz*). El atrăsese in partea sa pe Alesan-dru Mavrocordat dragomanul Porții care avea mare influinţă la Poartă
şi 'și drege aşa de bine trebile la impărăţie că sultanul a fost foarte
mulţemit de el la trecerea prin Muntenia şi l-au primit cu deosebită
onoare. În acelaş timp, el rescumpără mai mulţi prisonieri nemți cu
sume foarte mari spre marea mulţemire a Germanilor cari capatau pe
prisonieri şi a 'Tureilor cari se inbogăţiau. Era cam indoielnică pur*) Pacea de la Carlovitz opri pe loe pe Turei despre Polonia şi
Ungaria, in hotarele Nistrului, Savei, Unnei. Acest tractat proclamă
sus și tare decadenţa imperiului otoman, care, suspendată câtva timp
prin braţul de fier a lui Murat IV şi remediile sângeroase a bâtrănului Koprili, nu a putut fi oprită in urmă prin inţelepeiunea politică a vizirilor din familia acestuia, ci ascunsă de vederea lumei prin
nourii de soldaţi nedisciplinaţi pe cari i scotea Poarta in căderea sa.
(De la Jonquiăre, Histoire de Vempire ottoman, 345).
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„tarea domnului, muntean ; dar Ardealul era pierdut, Moldova aproape
pustietă şi revolte ale creştinilor in toate părţile. Poarta se simţia fericită a avea in Muntenia un dorân care plătia bine, asigura provisiunile armatelor și 'şi arata, supunerea sa. Intrigile diplomaţiei francese nu aveau nici un efect,
|
„După Carlovitz, el se strică cu A. Mavrocordat şi fu chiemat la
Constantinopole. Aice se purtă cu atâta galantonie că fu numit domn
|
pe viaţă. Acolo s'a impacat el eu Antioh Cantemir.
Atunci apar Ruşii. Brâncovanu spera că se va putea strecura “
intre Turci şi Ruşi, cum se strecurase intre Nemţi şi Turei. Dar Poarta
avea ochii deschişi in această direcţiune. Cu in simţ politie admirabil, Turcii înțelegeau că Ruşii erau mult mai primejdioşi pentru imperiul otoman de cât Nemţii. Austria era dușmănită de Franţia ; Prin”
cipii din Imperiu erau duşmani ai Împăratului și deosebirea de reli
giune ar fi facut imposibilă o dominaţiune austriacă in peninsula bal”
canică. Nu era inse tot aşa cu ortodocsa Rusie. Poarta veghia. Mide pe
haiu Racoviţă, Q. Duca*) şi Antioh Cantemir **) au fost scoşi

2)
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peș, lă minte aşezat, judecător drept; rile nu le iubia; la avere nu
nic. era om prost. Minciunile şi tel pizieu
prea peste samă ; era
era lacom; obiceie nouă nu primlă să se facă spre partea celor răi
;
e-său
tătân
firea
după
vînător şi slujitor buna
fără de vrome cu iasul ;
era straşnic, să nu greşască fieşte cine şi
a; E oierii i
şi credincios

la

jarămiînt

; ŞI

ținea

cinstită bor

avea straşnică ; de mu te ori răccurtea lui tot cu cinste imbla. Mânie
a inimile boierilor de dinnia tare cam cu grâbă; şi de aceia se depărt
şi era

sul. (I. Neculcea,

Cap.

XIII).
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tronul Moldovei, pe un simplu prepus de inţelegere cu Rusia. Brâacovanu era privighiat de: aproape.
Acesta trimise la Petru Cel Mare să'l feliciteze pentru victoria
de la Pultava şi să'l roage a nu incheia pace cu Turcii, ci a veni in
ajutorul creştinilor. Petru promise şi Brâncovanu primi bani ca să strân-

gă provisiuni pentru Ruşi.

Nu i vorbă, inapoi banii, când se incre-

dinţă că oştirea rusască era puţin numeroasă. El desfăcu tabăra sa de
la Urlaţi : ceia ce a făcut pe Petru să” numească < luda >. In adevăr
din lipsa de provisiuni s'a intâmplat nenorocirea lui Petru de la Prut
De atunci Rusia i fu dușmană de moarte. Atunci el avu duș.
mani la Constantinopole pe ambasadorii Franţiei și Rusiei şi pe Michaiu Racoviţă ; iar in lăuntru pe Cantacuzineşti, cu cari se stricase.
In 1714, un agă turc”l ridică din Bucureşti în luna lui Aprilie
şi, in August, el fu tăiat la Constantinopole cu trei fii şi un ginere.
D. Cantemir *) favoritul Tureilor cari “| numiseră domn fără a
i cere nici un ban şi cari i daseră şi bani de cheltuială pe tron, se
aruncă in braţele Rusiei. La Lusk in Podolia, Petru subscrisese un
traetat prin care: a) Moldova se deelara independentă ; b) domnie ereditară ; c) boieriile pe viaţă ; d) armată rusască in ţară; e) Moscali
să nu se amestece la dregătorie, nici să se insoare în ţară **).

*) Şi atunci intăi era boierii cam ingrijiţi de numele lui Dumitraşeu Vodă, de pre când era mai tînăr beizade la domnia frăţine-său,
lui Antioh Vodă ; că era atunci

nerăbdător

şi mânios,

zlobiv

la be-

ţie, şi i ieşise numele de om rău. ară acu venind cu domnia știu să'şi

piarză numele cel rău; au doară mai la vârstă venise, au doară chi-

vernisise viaţa lui unde nu era pace; că aşa se arăta de bunşi de
blând, că tutulor le era ușile deschise, şi nemăreţ; de vorbia eu toţi copii.
" Dumitraşeo Vodă chiemându 'şi boierii au intrebat sfat zicând:
că Moscalii se pogoară asupra; ţerei, ce or face ? Ca să vază cine ce
or zice, dar el să le spuie adevărul că este ajuns cu Mosecalii nu spunea. Deci unii din boieri zicea așa: să se deie Vodă in jos spre Fălciu şi pre doamna sa să o trimată spre Oituz; iară alţii zicea să o
trimată spre Bărlad ; alţii spre Focşani; pănă se vor bate Turcii cu

Moscalii ; şi care partea birui cu aceia să ţie. (|. Neculeea, Cap. XIX).

7 **) Țara Moldovii cu Nistrul să i fie hotarul, şi Bugeagul şi cu
toate cetăţile tot a Moldovii să fie; numai de odată să aşeze Moscalii
oșteni, până s'a intemeia ţara, iar apoi să lipsească oastea mosehii cească.—Bir să nu deie ţara nici un ban.—Pre Domn să nul mazilească Împăratul pănă la moarte; şi pre urmă din fiii lui să fie pre
carele şi-ar alege ţara.—Neamul lui să nu ieasă din domnie; numai
când sar haini, sau şi-ar lepăda legea, atunci acela să lipsească şi să
puie din fraţi.—Pre boieri să nu i mazilească Domnul din boierii pănă
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$. 4.

Dinastia

Romanovin

Rusia

După Ivan cel Groznic urmă fiul său Teodor (1584-1598), care
nu samana intru nimic părintelui său. El era foarte blând şi pios,
un adevărat călugăr. Guvernul era lăsat pe mâna boierilor, intre cari
erau mai insemnaţi Nechita Romanov, cumnat al mortului ţar şi Boris
Godunov,

cumnat

cu Teodor.

Godunov

concentră

in mâna

sa toate

puterile ; el era foarte bogat, avea moşii nenumărate şi putea ridica
de pe ele 100,000 de soldaţi. El decretă robia feranului pentru a
şi atrage pe micii proprietari şi infiinţă patriarchatul de Moscova.
Cu Teodor se stinge dinastia care fundase unitatea naţională.
Fiind că fratele său Dimitrie fusese ucis, se convocară Adunările (ienerale. Aceste Adunări aclamară pe Boris Godunov. El guvernă cu multă energie, atrase in ţară o mulţime străini şi trimise in
statele Apusului tineri ruşi ca să şi facă educaţia acolo; dar avu de
luptat contra

boierilor,

intre

cari erau

mulţi

inrudiţi

cu vechia di:

nastie. El isbuti a i infrînge, dar muri pe neaşteptate in 1605.
Atunci se incepe pentru Rusia o epocă de tulburări şi de resboaie nefericite, 'care au adus'o la marginea prăpăstiei. Se ridicară
doi Dimitrie falși, cari seulară populuţiunile şi isbutiseră a pune mâna
pe putere, pentru un moment. Polonii se folosiră de aceste lupte lă.
untrice, declară resboiu Rusiei şi merg aşa de departe cu victoriile că
cuprind şi Moscova. Luptele civile Sau sfirşit tocmai in 1613 când
sa ales Michail Romanov).
|

la moarte ; sau eu mare vină să i scoată.— Vama Oenii şi altor târguri să fie venitul Domnilor iar altă dare să nu fie.—Mazilii şi mănăstirile să 'şi stăpânească ocinele, moşiile şi vecinii săi; şi să și lea
şi desetină de stupi, şi de mascuri, și goştină de oi, de pre moşiile
sale.— Zece mii de oaste să fie tot gata in ţară, şi Împărăţia să le
deie lefi din visteria impărătească din stoliță.— Din Moscali să nu se amestece la boieriile Moldovii, nici să se insoare in ţară, nici moşii
să nu cumpere. (|. Neculcea, Cap. XIX).
*) În 1612 ţarul era prisonier, patriarchul captiv, Svedezii in
Novgorod

Cel

Mare,

Polonii

in Kremlinul

din

Moscova,

nobilimea

de sus vindută străinului. Pretutindene bandele de hoţi : cetăţile erau
pragate, ţeranii torturați, bisericile pângărite. Era o foamete cumplită;
in unele locuri se mânca carne de om. Această ţară deprinsă a fi
guvernată de un autocrat nu mai avea guvern. În suprema sa nenorocire, cine a scapat pe Rusia? Numai poporul, prin o mişcare asemine cu cea produsă de Jeanne d'Arc, poporul în toată intinderea cuvîntului, cuprinzindu-se şi nobilimea onestă şi clerul patriot.
Spiritele erau supraescitate : se vorbia de minuni şi vedenii. Călugă-
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Când a ajuns la tron dinastia care domneşte. şii astăzi în Rusia,
ce şi cu
starea ţerei era foarte tristă. Se sfirşiseră resboaiele lăuntri
Dar
străinii; dar era de lecuit ranele pricinuite prin aceste resboaic.
deşi
ase
deștept
se
Michail nu avea energia necesară. Noroc că ţara
- osebitele cetăţi şi provinţii se apără singure şi restabilese pretutin
densa ordinea. Anarchia se termină şi noul ţar guvernează ințelepţeşte ajutat de sfaturile părintelui său, Mitropolitul Filaret. El incheie
un tractat de alianţă cu Carol Gustav, regele Suediei şi Polonii sint
bătuţi. El atrase, de aseminea, o mulţims de străini in Rusia-şi acordă mari privilegii industriaşilor şi scutiri de vamă comerciauţilor.
Cu mari sacrificii a adus in Rusia şi mulţi oameni învăţaţi. Cel intăiu dintre Romanovi

a murit in 1645.

Fiul său Alexie (1645- -1676) era un om foarte bisericos; Gbserva cu stricteţă posturile, avea moravuri pure şi, lucru iar pentru un

ţar, era foarte sobru. La inceput, se fac mai multe rescoale in ce”
tăţile mari cari sînt inăduşite cu cruzime. De asemine au fost potolite şi reseoalele Cazacilor de la Nipru şi a Cazacilor de la Don, sub
vestitul Stenco Razin.
Dar mai insemnată afost mișearea provocată de reformele patriarehului Nicon. Acesta era un ficior de ţeran. Ales patriareh, el
ia promis căl
nu primi această demnitate de eât numai când ţarul
va onora ca pe un părinte şi că/l va lăsa să reformeze Biserica. Un
sinod convocat in Moscova (1653) aprobă corectarea cărților sfinte şi
condemnă obiceiurile introduse in Biserica rusă, obiceiuri care se deosebiau

de

cele

din alte părţi

ale

ortodoesiei.

Atunci

se revoltară

clasele de jos, călugării şi mai tot pororul. Nu puteau ei permite
a se corige nişte tecste venerate de sute de ani şi a se condemna
nişte lucruri sfinţite de viaeuri de cătră nişte preuţi veniţi din Mica
Rusie, suspecți de catolicism, ori de cătră nişte călugări supuși Tur-

rii din Troiţa trimeteau scrisori prin provinţi. Când au ajuns serisorile lor la Nijni, un casap Kozma Minin se ridică: «Dacă voim
să scăpăm imperiul Moscoviei, zise el, trebue să nu cruţăm nici pământurile,

nici

averile noastre ; să ne

vindem

casele,

să ne amane-

tăm femeile şi copii şi să căutăm un barbat care să voiască a lupta
pentru credinţa ortodoxă şi care să meargă în fruntea noastră». Dimitrie Pojarsk:i fu pus in capul armatei; se strînseră bani ; se ordonă tre. zile de post; toţi au postit, pănă şi copiii cari sugeau; călugări şi episcopi cu "sfintele icoane mergeau in fruntea armatei, Ruma fu seapată. (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 296).
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cilor, cari şi tipăriau cărţile «la eretici,» in Veneţia. Nicon și Alexie
nu a inţeles primejdia. Poporul ze ridică in contra «patriarhului evetie» şi mănăstirile erau in fruntea mişcărei. Atunci se formeazăo
mulţime de secte; dintre cari unele nu admit preuţi ; altele suprimă
căsătoria şi unia, şi mai indrăzneţi, suprimă ori şi ce cult. Aceste secte
au fost persecutate fără milă ; dar esaltarea era aşa de mare că mulţi
se ardeau siuguri, in faţa soldaţilor trimişi ca să i supună. Dar Bidin Reserica oficială, prin reformele 'lui Nicon, se lega cu Bisericile
sărit şi intra pe calea progresului intelectual şi moral. Dar Nicon ajunsese nesuferit; el se amesteca şi in trebile publice ai 'şi făcuse
o mulţime de dușmani. El a fost depus din demnitatea sa in un conciliu in care erau faţă doi pesriarehi din Resărit şi representanţi ai
celorlalți. A murit în Lv8i.
|
Parul Alexie a intrat in relaţiuni cu Apusul. EL a trimis două
ambasade in Franţia. In cea dintăi, el ceru intervenirea lui Ludovie
XIV in resboiul dintre Rusia şi Polonia; in cea de a doua, el ruga
pe regele Franţiei să inceteze resboiul cu Provinţiile-Unite şi să se
unească in contra 'urcilor. Ambasada trimisă in Anglia, in 1645, nu
rege
a avut nici un resul!at ; pentru că pe atunci era resboiu intre
Toia
ţarului.
rea
indigna
şi Parlament. Uciderea lui Carol I provocă
,
Englejii au fost alungaţi şi privilegiile lor comerciale au fost nimicite
EL se bucură de restaurarea Stuuxţiios ; dar nu mai accidă nici un priNarischin contribuise
vilegiu neguţitorilor 'engleji. Soţia sa Natalia

la aceste reletiuni cu Apusul. îsi zori in 1076 după ce re 'omandă boierilor pe fiiul său Feodor.
După domnia neinsemnată a hui eodor, urmă fratele său Ivan,
care era aproape idiot. Sora sa Sofia, foarte int -ligentă și indrăzguvernaneaţă, domni in numele lui. Dar ţara era nemuițemită cu
numai
era
care
Petru,
pe
ă
rea unei femei; de aceia boierii proclam
foarte
urbană
de nouă ani. Streliţii cari ajunseseră un feliu de miliţie
domnească Ivan
nedisciplinată, se revoltă in 1682 şi pretind ca să
pentru «veaţie
manifest
o
şi
făcură
gi Petru, sub regența Sofiei. Ei
Sofiei pennţa
preşedi
sub
chia credinţă». De aceia convocă un sinod
degenerat in bătăi
tru a se impaca neinţelegerile, dar discuţiunile au
se revoltă din
şi neinţelegerile devin şi mai aprinse. Când streliţii
In fine, ei se linou, Sofia cu fraţii săi fuge in mănăstirea Troiţa.
niştese şi Sofia guvernă cu sfaturile lui Galiţin).
mult
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Petru

el

Mare.

Petru Alexieviei era de zece ani la moartea lui Feodor. El vă.
zuse pe protectorul său şi pe rudele de pe mamă măcelărite şi pe mama
sa umilită. Dar aratase mare curagiu. Educaţia sa era foarte neingrijită,
dar profesorul său i vorbia de faptele lui Alexie şi de ale Teribilui. A
cunoscut viaţa reală, ştiinţile şi invenţiunile Apusului. El conversa cu
neguţitorii străini, de la cari capata informaţiunile dorite. Vorbia limbile
germană şi olandesă şi un doctor german l'a invăţat aritmetica, geometria şi fortificația. Găsi intro șură un vas cu pânze, puse de 7]
repară şi făcu preumblări cu el. Şi făcu'o <companie de petrecere»,
in care soldaţii erau instruiți după sistema europeiană. Făcea reviste,
manevre şi asalturi in satele Preobrajenskoe și Semenovskoe. Această
companie e origina vestitelor regimente care poartă numele acestor
sate. De pe la 1688 găsim in jurul său pe genovesul Lofort, pe Gordon şi dintre Ruşipe Galiţin, Matveoef, Şeremetief, Narişchin, ete. *).
Pe când Ivan şi sora sa Sofia petreceau la Kremlin, el trăia cu
mama sa la Preobrajenskoe, o proprietate a Romanovilor. Pe fie-care
zi se dovedia că e inteligent şi foarte indrăzneţ. Sofia se ingrijia.
Ea ar fi dorit să fie proclamată impărăteasă ; dar in Rusia pe ace'e
vremi, aceasta ar fi provocat mare scandal. Streliţii i erau credincioşi, dar nu erau dispuşi a lua armele pentru ea. La vrâsta de nouă:
sprezece ani, Petru şi arătă autoritatea sa oprind pe Galiţin a intra
in Moscova. Atunci Sofia resculă pe streliţi. Petru fugi în mănăstirea Troiţa cu mama şi cu soţia sa, cu batalionul de petrecere şi cu
*) Petru creștea mare. Facultăţile lui prea timpurii, inteligenţa .
lui viie, energica sa voinţă, deşteptau speranţele partisanilor săi și
frica duşmanilor. Dina copilărie i -plăcuse numai tobele, săbiile şi puştele. L invăţau istor.a cu imagine colorate aduse din Germania. Das.
calul său Zotof Vau invăţat a citi. Pintre eroii cari i se propuneau
ca esemplu era Ivan 'Teribilul. Invăţă și latineşte, nemţeşte şi limba
olandeză. A citit mult şi fără a alege, a invăţat multe şi fără metodă. Ca şi Ivan Teribilul,
el era un autodidact. Educaţia lui fusese
negligiată, dar cel puţin a scapat de terem (apartamentele femeilor
de ia curte). Vagabonda pe strade pentru ştrengării ; dar aicea găsit şi elemente

nouă

care nu pătrundeau

in

curte şi care

aveau

să

fie plămădeala regeneraţiei ruse. A găsit Huşi fără prejudiţii; a găsit aventurieri francesi, engleji, germani, Lefort, Gordon, Timmerman»,
cari Pau iniţiat la civilisaţia europeiană. A invăţat; elementele de
geometrie şi de fortificaţie şi mânuirea vaselor. (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 847).

„213

nobilii devotați. Aice veni şi patriarchul şi câţi va capi de ai streliţilor. Sofia fu inchisă in o mănăstire (1691); iar pe Ivan 71 lăsă iiniştit pănă la moarte (1692).
Remas singur domnitor, el se ingriji a şi intocmi armata şi
puse inceputul marinei ruseşti. Dar prima espediţie contra Azovu.
lui nu avu nici un resultat (1695). Aceasta putea compromite opera
reformată
pe care o întreprindea, pentru că se constata că armata
nu

mare

era

lucru.

El luă

măsuri

energice;

meșteri, ofiţeri, ingineri, chirurgi şi marinari.

aduse

din

străinălate

Intro nouă espediţie,

Azovul capitulă. In anul următor sa trimis in Apus o ambasadă
strălucită in care era şi Petru incognito. El se intălni cu electorul..
de Brandeburg Ia Kânigsberg, apoi apucă inainte şi se așază in
Saardam în Olanda *). La Amsterdam lueră ca simplu lucrător in
arsenal ; se duse prin toate ateliele şi fabricele ; lucră cu artiștii,
vizită colecţiunile, museiele şi laboratoriile şi legă cunoștință cu me«Trebuie să văd tot», repetă el necanicii şi cu artiştii olandesi.
|
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Lăsând pe drum ambasada cea mare, Petru apucă inainte
şi
la Saardam. Chiar in ziua, sosirei el găzdui la un fierar, cu
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974
In Olanda află că in Anglia se construia mai bine şi după date
ştiinţifice. Atunci el se grăbeşte a visita Londra; angajazăo mulţime
de lucrători şi barbaţi de ştiinţă şi se intoarce prin Lipsca şi Presda
la Viena, unde 7] atrăgea armata reorganisată de cătră Eugeniu de
Savoia, şi profită de petrecerea sa in capitala Austriei. pentru a face
pe Împărat să nu incheie pace cu 'Turcii. Era să plece la Veneţia

când primi vești. rele din Rusia.
Streliţii erau nemulţemiţi de noua organisare militară, poporul
nu inţelegea favoarea ce arata el Nemţilor şi se imprăștiese vorba
că el nici nu e fiu a lui Alexie, ci că ar fi făcut cu un Niamţ. Patru
regimente de streliţi trimise la frontaria- polonă se intorseseră la
Moscova. Au fost bătuţi de cătră Gordon. Țarul veni şi acusă pe regentă că a fost prea moale. Mai bine de o mie de streliţi au fost
torturați și ucişi, uniia chiar cu mâna ţarului. Soţia sa fu trimisă la
o mănăstire. In 1706 se intâmpla revolta Cazacilor de la Don. Sinţ
sdrobiţi ; iar cei de la, Nipru şi pierd o parte din libertăţile lor. Atunci nu mai este nici o forţă militară care să se poată opune la
fundarea statului 'nou, in crearea unei armate nouă.
In noua organisare pe care yoia să o dea ţerei sale, Petru a
luat drept model ţerile din Apus. <A imprumutat multe din Apus;
a introdus cu gramada in vechia Moscovie instituţiile, ideile, oameni
şi lucruri, chiar vocabularul administrativ și militar al Europei apusene. Prin un ucaz tradus in toate limbele din Europa şi imprăştiet
pretutindinea el garantă străinilor securitate, ajutor, privilegii, liarul esereiţiu al religiei. I trebuiau ofiţeri, ingineri, constructori, mariuari, meşteri, medici, profesori, invaţaţi. I trebuiau cărţi ; el infiinţă
un fel de uzină pentru traducerea cărţilor de ştiinţă. Dar vrea să
aibă și Ruşi invaţaţi ea să nu fie la discreţia străinilor; el trimise
tineri in toate şcoalele Apusului».
i
Era incunjurat de o mulţime de străini ; dar avea in jurul său
şi mulţi Ruşi, uniia din familiile mari devotați reformelor, alţii eşiţi
din popor, cum era Mencico?,
Când a intreprins Resboiul de Nord, el se gândia numai a ajunge la o mare europeiană ; voia «să şi deschidă o fereastră spre Europa»*). Dar Moscova nu putea fi un centru, de unde să radieze

*) Din nenorocire acea mare Albă, pe care Englejii veniseră in
Rusia de pe vremea lui Ivan iV e o mare care ingbiaţă. Pentru a
deschide comunicaţiuni serioase cu Occidentul, cu ţerile civilisate, ar

ă
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:

nouăle idei. I trebuia o capitală nouă. Locul ales pentru această capitală era u: ueşert <uu chaos de uscături şi de ape, inundat periodie d
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Nevei».

In 1703,

el incepu a zidi fortăreţa St. Petru si Paul. Aice se -aeză şi el, in |
o casă de lemn, cu să supraveghieze lucrările. Noua cetate, St. Peterse

cu

saerificii

enorme“).

El doria să inzestre statul său cu o instituţie eu caracter permanent, independentă intru câtva de tron și, in 1711, inființă Senatul,
tribunal suprem, cu drepturi asupra finanţelor. Senatul lucrează, dar
e dator să raporteze ţarului ; el şi alege pe membrii săi şi tot elalege in funcțiunile inalte ; dar acest senat e ăupraveghiat şi inboldit
de procu”arul general.
Ventru administraţie, e! infiinţă mai multe cocegii şi nu mi nisterii ca pe aiurea, In aceste colegii sint numiţi mulţi străini capabili, chiar şi pritonieri suedesi; mai pe urmă, vo»fi numiţi tineri in|
rorşi din străinătate. Erau nouă colegii.
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litare. Pe lingă guvernator, se infiinţă un consiliu provinţial, ales de
cătră nobilii din provinţ;e.
El infiinţă in fie-care oraş un consiliu comunal, ales de cătră
cetăţeni, cu un preşedinte, care reşedea in. palatul comunal. Acest consiliu controla administraţia guvernatorului, administra orașul și
impărţia dreptatea. Se infiinţează corporaţiunile.
„La moartea patriarehului, in 1700, el nu mai numi alt patriarch ; ci inființă Sf. Sinod, cu un procuror general, care să 1] observe
şi să'l indemne

la lucru, Această

instituţie a fost

de mare

ajutor ţa-

rului. In 1701, st. sinod puse averile mănăstirilor sub administraţia
statului, ficsă o pensie pentru călugări şi restul fu intrebuinţat pentru spitaluri. Se luară măsuri pentru impuţinarea călugărilor şi călugăriţilor, nu se mai dădu invoire de călugărie și locurile remase
vacante prin moarte se impliniră prin veterani. Petru a fost foarte
tolerant pentru toate culturile creștine. Numai jesuiţii şi Evreii nu
au fost toleraţi.
Petru a făcut şi reforme sociale. 'Tot nobilul era dator să servească pe ţar; ori ce nobil era dator să servească sau in armată,
sau in funcțiunile civile. Toţi să muncească, cum muncea el. Leneşul nu avea voie să cumpere proprietăţi; măi pe urmă, nu avu voie
nici să se insoare. Nobilimea de serviciu era superioară nobilimei de
naştere. Numai cel care servia statului era nobil; numai acest serviciu conferia nobilitatea. Vechia hierarchie socială era desfiinţată ;
trebuia alta nouă. In 1712 se făcu «Tabloul rangurilor», Cinul. Nobilii
erau impărţiţi in patrusprezece ranguri, potrivite cu funcțiunile civile şi cu gradele din armată. El ţinea la proprietate. Infiinţă majoratul. Fiind că vechiele legi nu mai respundeau la starea de lucruri
actuală, el ordonă a se. face un codice de legi. Nu sa: făcut; dar a
mărginit tortura şi multe abusuri.
Pentru ordinea publică adinc tulburată prin provinţii şi pentru a infrîna pe duşmanii reformelor, el organisă o. poliție straşnică,;
iar pentru afacerile de stat, infiinţă cancelaria secretă, un fel de in-

quisiţie de stat.

_

|

_

Ar fi dorit.să imbunătăţească starea ţeranului ; dar nu a putut; pentru că trebuiau mulţi bani şi numai ţeranii plătiau. Țeranii?
ajung și mai robi stăpânilor, pentru ca aceştia să fie credincioşi ţarului.
EL desfiinţă obiceiul de a ţinea pe femei inchise in casă Şi ordonă să se facă adunări de barbaţi și de femei, in costume europeiene. Aceste adunări nu semanau cu saloanele de la Versailles «fe-

a.
meile stăteau prin colţuri intimidate, uimite de a se vedea cu părul
pudrat, cu rochii deschise, pe când barbaţii, in altă parte, fumau,
jucau cărţi şi beau rachiu, une-ori pănă se tăvăliau». Moravurile erau foarte grosiere. Duelul era necunoscut. Să băteau in colegii, in
st. sinod. Țarul insuşi bătea pe cei mai de sus, incepând cu Mencicov. Funcţionarii erau fără milă cu poporul ; erau jafuri cumplite, pe care Petru le pedepsi fără milă. "Prebuiau bani foarte mulţi, de aceia se năseociră 'o mulțime
de imposite nouă. Se introduce timbrul ; băuturile spirtuoase se vind
de cătră guvern ; se inființază regia tutunurilor; se pun tacse pe
barbe

şi pe haine lungi şi imposite pe băi. Veniturile s'au intreit.
şi
'Prebuiau corăbii şi o industrie. Se infiinţară fabrice de postav

„de covoare ; se perfceţioneză lucrarea pieilor ; se lucrează cu activitate
minele ; se incurajază agricultura. Se impun tacse mari pe produsele
străine şi se sapă mai multe canale pentru comerţul interior.
El infiinţă o armată regulată de 200,000 de oameni. Vechiele
şi se crează
armate au dispărut, afară de Cazaci. Marina e iasemnată
o Academie de marină.
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politice. El susţinea că «servitutea ţeranilor e vătămătoare
stat și că toţi trebuie să fie egali inaintea legei».

Petru

cel mare a făcut din Rusia

un stat modern.

A reformat'o

cu o mână de fier. Nu a cruțat nici pe fiul său?).

$. 6. Besboiul

de Nord.

La moartea lui loan Sobieski, Petru sprijini pe electorul de Sacsonia in contra principelui de Conti, candidatul Franţiei, Țarul a fost
contra politicei francese și in Răsărit, unde era membru al Ligei sfinte
in contra Turcilor. De aceia in prima sa călătorie nici nu a venit prin
Franţia. La pacea de la Carlovitz, el a stăruit mult
pe lângă confederaţi ca să nu se incheie pace. Creştinii din Resărit 7 ehiemau in ajutor in contra apăsătorilor. Dar puterile Apusului doriau pacea, pentru ca să și poată intruni toate puterile lor in contra lui Ludovic XIV.
Atunei ambasadorii ruseşti au sfătuit pe cei otomani să nu facă pace,
arătându-li că era să isbuenească un mare resboiu in Apus. Neisbutind, Rusia incheie pace cu Turcii şi rămâne stăpână pe Azov. Petru

*) Cele dintăi reforme a lui Petru au ridicat in contra sa o
mulţime de dușmani. Vechia Rusie protestă. Poporul era ingreuiet
de dări. Mulţi susțineau că el era făcut cu un străin, pentru că i
plăceau hainele germane, limbile străine, aventurierii veniţi din alte
ţeri. Poporul de jos era indignat când vedea că se proseriu barbelo
cele lungi şi vechiul costum naţional; unia pentru eă vedeau autorisându-se <infecţiunea sacrilegiă a tutunului.» Călătoria in Apus tulbură şi mai mult spiritele și inimile. Când sa mai văzut.un țar ieşind din Sfinta Rusie pentru a alerga prin regatele ștrăine? Ce intîmplări 7] aşteptau pe la Nemţi şi Busurmani, pentru că poporul
rusesc ce abia putea deosebi pe Turci de Germani, şi nu ştia de Franţia şi de Anglia. Dar mai ales miliția moscovită era duşmană nouei
stări de lucruri, (A. Rambaud, Iistoire de la Russie, 356).
Alexie era un om cu idei inguste, indo'ent, leneș, indărăpnie
şi puţin inteligent. Pe când Petru se sacrifiea pe câmpurile de
bataie din Finlanda, Lituania şi Ucraina, Alexie se incunjura de
călugări, oameni evlavioşi, visionari. Nu voisă să inveţe nimie in călălătoria sa prin Germania; se tăia la mână ca să nu fie obligat a desena ; pretecsta slăbiciunea sa de constituţie ca sa trăiască in
lene-

vire, În cursul interogatorului la care au fost supus, Petru afla
lucruri grozave. Fiul său era centrul unei conspiraţiuni permanent
e
in
contra reformelor

, - speranţa tutulor căci sperau că la moartea
lui se va nimici Şi opera sa, Petru nu maiavea in faţa sa un țarufiu nesupus și leneş, ci pe un trădător, care devenise capul
duşmanilor din
lăuntru, aliatul celor din afară, care ceruse intervenirea
străină. Fu
condemnat la moarte. (A. Rambaud, Histoire de la
Russie, 412).

.
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se mulțemia numai cu atâta; pentru că se incredinţase că marea de
Azov i va fi de puţin folos, Numai Baltica i putea deschide un drum |
spre Europa.
Marea Baltică era a Suediei. Această putere stăpânia Finlanda,
Ingria, Carelia, Estonia şi Livonia. Dar nobilimea din aceste două de
pe urmă provinţii era nemulţemită de incălcările puterei regale. Ea
trimise o deputaţie ca să protesteze la Stokholm. In fruntea acestei
deputaţiuni era Reinhold Patkul. Deputaţii au fost aruneaţi in inehisoare. Patkul scăpă şi cutrieră intreaga Europă căutând ajutoare.
Carol XII era de cincisprezece ani la moartea părintelui său. Avusese educaţie bună ; dar cetia puţin: mai mult istoria lui Alesandru cel Mare şi vechiele Edda scandinave ; şi invirtoşia corpul prin
eserciţii violente şi la o vânătoare, el se luptă cu un urs; se ocupa

cu matematicele şi cu aplieaţiunile lor la arta resboiului. Nu s'a mai

văzut soldat ca Carol XIL%). Cum a murit părintele său, el se proclamă major, dar nu promitea mare lucru; părea mediocru şi leneş.
Nu lua nici o hotărire. In Consiliu, el numai asculta şi părea că gân-

durile i sînt in altă parte.

La nunta surorei sale, el a făcut numai
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scotia mai nici odată, eu tunica sa de coloare
păperucă,
fără
scurt
său
părul
cu
ile,
neagră, fără a se vedea albitur
Educaţia sa luterană, crerea un soldat puritan de a lui Cromvel.
el despreţul pentru priin
incă
ă
dinţa în dogma predestinărei, intărir
naltă şi ingustă, nasul
era
i
a
Frunte
ic.
resboin
mejdie şi fatalismul
cunoaşte « capul de
Se
ficsă,
și
coroietie şi prea lung, căutătura aspră
et Rambaud, H:se
(Laviss
.
Bender
la
Turci
pe
fier» care a minunat

_
,
toire Gentrale, VI, 751).
căut
minuna
un
malt
mai
era
Mare
**) Adversarul lui Petru Cel
absolută, pe care a âvut'o
tător de aventure de cât suveran. Puterea
sale mărețe şi caracterul
de mie. a lăsat fără contra-pond apucăturile
la Tighina, „Gloria, şi
Tureii
ziceau
1
cum
fier,
de
său indărăpnie, cap
pare că n a inţeles
se
;
lui
numai gloria, era pentru el scopul resboiu
cu cetirea venutrit
Era
păcei.
arțile
in
că se poate capata glorieşi
vechilor
spiritul
şi
că sufletul
chielor saga scandinave ŞI putem ziceun erou al Edalelor rătăcit inera
Vikingi trăiau in el. Carol XII

1 zice «cel de pe urmă
cu totul positiv ;, un istoric rus sine,
il vedem căutând
pentru
şi
ca
Vareg». Fără milă pentru alţii
Pun secol
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De o dată el aude că Danesii au intrat in Schlesvig, că August.
II e sub zidurile cetăţii şi că ţarul s'a indreptat spre Narva. In minut, leneşul rege e transformat cu desevirșire. El nu se gândește de
cât numai la resboiu şi grăbeşte pregătirile militare. Armata suedesă
era tot una

din cele

intăi armate

din lume.

Carol XII debarcă in Danimarea
se invoieşte a face pace ; resboiul eu
septămâni.
August II asedia Riga şi Petru era
cu o armată de 8500 oameni, Carol
Narva și i sdrobeşte cu totul. Această
presie adîncă. Nime nu mai crede in
Petru

și reorganisă

armată,

întări

şi cuprinde Copenhaga ; apoi
Danimarea era sfirșit in șese
|
-la Narva. In Novembre 1700,
XII atacă 40000 de Ruşi la
vietoria făcu in Europa o imPetru şi toţi “| despreţuesc.

cetăţile

de la

norâ-vest,

ereă re-

gimente nouă după sistema europeiană şi intări şi mai mult legăturile cu Polonia.
Carol XII şi inchipui că regele Poloniei este cel mai primejdios şi plecă in contra lui. Această credinţă a scapat pe Rusia. Armata polonă fa bătută și Carol intră in Lituania. Polonii părăsesc
pe August. Carol declarase că ei poartă resboiu cu August II şi nu
cu poporul polon ; el cerea detronarea -lui August. In 1702, el intră
in Varşovia ; după aceasta, mai bătu o dată pe August II şi cuprinse
Cracovia. Atunci acesta ceru pace ; Carol refusă ori ce propuneri şi
i ceru să abdice. După o nouă infringere a lui August, cetăţile care
i remăseseră credincioase sînt prinse ; el fu detronat şi Stanislas Le-

cinski fu ales rege al Poloniei (1703)..

|

Carol XII pierdu cinci ani in Polonia, In timpul acestă Ruşii

„uerau.

Ei cuprindeau

Livonia

şi Esthonia,

apoi Carelia şi Ingria şi

„ puneau temelia viitoarei capitale a Imperiului țarilor. Augus Il fusese de mare ajutor Rușilor ; pentru că el dase de lucru lui Carol
XII. Petru se indreptă spre ăpus cu o armată de 60,000 de oameni,
Suedesi fură bătuţi şi Curlandia supusă. Auzind că vine Carol,.
el
se retrase,
|
-

primejdii și oboseli nefolositoare, umblând după aventuri ca un «rege
de marea»; socotind un resboiu ca o luptă singulară intre doi Inp-

tători şi care nu se poate termina de cât dacă ru prin moartea, cel

puţin prin detronaree biruitorului ; luptând nu pentru a lua coroane,
ci pentru a le distribui; despreţuind toate comoditățile vieţii ca acei
Normanzi cari se lăudau că n'au dormit nici o dată sub 'un acoperemint gata a infrunta şi apa şi tocul. (A. Rambaud, Histoire de
la
hussie, 312).
N
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Carol, decis a sfirşi cu August II, intră in Saesonia și puse mari
contribuţiuni pe ţară. August II ceru pace. El renunţă la tronul Poloniei, se lepădă de alianţa cu Ruşii și dădu pe Patkul in mânile lui
Carol (1706), Aceasta e pacea de Alstrandt, lingă Lipsea.

În câmpul său intărit de la Alstrandt, Carol XII putea fi arbitrul Europei. Dacă sar fi aruncat asupra Impăratului cu viteaza
sa armată de 40,000, Franţia era scapată, coaliţiunea sdrobită şi
charta Europei remaniată pe alte base. Duşmanii Franţiei se temeau
de intervenţia lui. Malborug veni cu o scrisoare de la regina Ana.
Carol *] primi cu multă măreție şi nui acordă nimic; dar Malborug
se incredinţă că el nu va lupta cu Împăratul. El se gândia la provinţiile baltice ocupate de cătră Ruși; dar pe lîngă aceste raţiuni
politice, el se mai gândia şi la chimere: să: cucerească Moscova, Asia, Orientul. El se indreptă spre resărit cu o armată de 24,000 de.
oameni, lăsând 8000 la Possen. În Curlandia, era Loevenhaupt cu 1200.
Petru se retrase in interiorul Rusiei.
Carol XII trecu Vistula şi ajunse repede pănă la Grodno; după
ce bătu pe Mencicov, el se indreptă spre sud. În o nouă bătălie, Ruşii au fost iarăși bătuţi, dar nu mai erau Ruşii de la Narva. Acum :
se băteau minunat. Armata suedesă suferise foarte şi Moscova era
departe. Generalii "1 sfătuiau să aştepte pe Loevenhaupi; dar el se
indreptă spre Ucraina, pentru a se intruni cu Mazeppa.
Hatmanul

Cazacilor fusese favorit a lui Petru;

rea necontenit sacrificii şi
la disciplină. EL intră în
baga in samă autoritatea
covnicii i cereau -să apere
ţarul ; dar

acesta

tot nu

dar

acesta i ce-

voia. să domolească pe Cazaci, supunându-i
inţelegere cu regele Poloniei. Mencicov nu
lui şi “trupele ruseşti prădau ţara şi Pollibertăţile Cazacilor. Mazeppa e pârât la
credea.

Dar

când

intră

Carol

in Ueraina,

Mazeppa se uni cu el. Mencicov făcu apel la ortodocsia Cazacilor şi
apoi plecă -asupra Ucrainei. Capitala lor fu cuprinsă (1708); se confiscă averile, arsenalul şi magazinele hatmanului şi se spânzură principalii sei complici. Tot aşa se făcu și cu Zaporojenii. Mazeppa strînsese o armată de 15000 de: oameni, dar rămase numai cu 8090,
Cei alţi sau împrăștiat când sau incredinţat că nu e vorbă de a
”
sluji pe ţarul.
Pe când Mencicov era trimis in Ucraina, ţarul privighia cele
două armate suedese. El neglijă pe Carol şi se luă după Loevenhaupt. Când acesta putu, in fine, să se intrunească cu regele, el nu
_mai avea de cât 7000 de' oameni şi nici un tun. Totul fnsese pier-
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dut, Iarna anului 1709 a fost cea mai riguroasă din viacul XVIII*).
Carol nu mai avea cai de cât numai pentru patru tunuri ; armata
pieria de frig şi regele Suediei se informa dacă nu mai era mult
pănă in Asia! Pănă să-i sosească ajutoare, el se decise a cuprinde
Pultava. Carol XII avea o armată de 25,000 de oameni, dintre cari 5,000
erau bolnavi. Din nenorocire, el fu rănit la un picior, așa că in bătălia decisivă el a comandat purtat fiind in o litieră. Bătălia se dădu
in 8 Iulie (1709). Mica armată suedesă a fost sdrobită de puternica
artilerie a Ruşilor. 11,000 de soldaţi au rămas morţi sau prisonieri;
restul a fost nevoit a depune armele peste patru zile. Carol fu pus
pe un cal şi dus la Bender. Bătălia de la Pultava este foarte importantă in istoria Europei, pentru că Suedia şi pierde influinţa de
pănă atunci ; dar e mai importantă pentru Ruși. <S'a dovedit escelenţa reformelor lui Petru: statul nou şi armata nouă. Apărea in
Istorie o nouă putere şi o nouă rasă, rasa slavonă, duşmana de moarte
a Imperiului germanşi a celui otoman>**).

Carol XII petrecu cinei
*) Intre
gurile

forţate

ani in 'Turcia,

că va că-

nădăjduind

aceste venise iearna, teribila iearnă din 1709 ; in marimpuse

de cătră regele

Suediei

soldaţilor

săi, oamenii,

lipsiţi de haine de iearnă, caii rupţi de foame, pieriau cu miile; fiind
că nu mai aveau cai, erau nevoiţi să arunce tunurile in rîuri; chiar
şi corbii cădeau morţi de asprimea timpului ; chirurgii erau ocupați
numai de a tăia degetele de la picioarele şi mânile arse de ger. Ca“rol XII mergea inainte, se informa de distanţele care ”] separau de
Asia, mângâia pe soldaţii săi jumătate goli, asigurându-i că i va duce
aşa de departe că ei vor putea primi noutăţi din Suedia numai de
trei ori pe an. Un soldat indrăzni a i arăta pânea stricată eu care
se hrănia armata; Carol o luă, o gustă şi zise liniştit: »Nu'i bună,
dar se poate

mânca».

(A. Rambaud,

Histoire

de la Russie,

316).

**) Pultava era un succes mai mare de cât Narva; Narva fusese numai o victorie ; Pultava insamnă o eră nouă în istoria universală. Suedia care, sub Gustav-Adoif, și chiar sub Carol XI, jucase rolul unei puteri mari, care dobindise chiar o importanţă în disproporţie cu mijloacele sale reale, fu de o dată lăsată in rangulal
treilea al statelor. Locul lăsatede ea gol in Nord fu luat de eătrăo
naţiune care'] cuprinse cu nişte mijloace materiale şi cu o forţă de
espansiune cu mult mai insemnată. 'Țermurile Balticei aveau să treacă ih mânile ei. Rusia se anunţa deja, nu numai cao putere mare în
Nord, ci ea o putere mare europeiană. În fine, Pultava nu a fost numai
o victorie, ea a fost siguranţa regenerărei Rusiei ; ea indreptăţia pe ţar,
pe ausiliarii săi străini, pe armata sa regulată ; ea i lăsa mânile libere
“pentru reformele sale, da imperiului o capitală nouă şi promitea Europei un nou popor civilisat. (A. Rambaud, Histoire de la Russie, 379).
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păta ajutoare in contra lui
preponderența de la Nord
Pacea de Vestfalia.
Petru, in acelaş timp,
domnitoare din Germania :
după principi germani. Cei

Petru. In timpul acesta, Suedia şi pierde
şi fericita situaţie in care se afla de la
se legă prin legături de familie cu casele
nepoatele şi fetele lui au fost măritate
alţi principi intră în alianţă cu el şi so-

licită amiciţia sa.
Victoria de la Pultava avu mare resunet intre creştinii din Im'periul otoman. Turcia pierduse ocasia minunată de a lucra contra

Rusiei şi a Austriei, când aceste două puteri erau incurcate, una la

Baltica şi ceia altă in resboiul cu Franţia, Ea lăsă pe Petru ca să i
declare resboiu (1710). Din toate părţile, popoarele creştine din Re-:
sărit reclamau ajutorul său; Domnii erilor Române i făgăduiau
mari ajutoruri; populaţiile creştine erau gata'a se rescula ; Polonii
!
promiteau ajutor.
şi inţecuminţenia
uită
şi
* Petru se crezu protector.al creştinilor
creştini,
lepeiunea sa obicinuită. Proclamaţiuni fură imprăştiate pintre
în care era vorba de turma creștină «sfăşietă de lupul otoman».
17îl,
Vlădica Muntenegrului ridică bravul său popor. În vara anului
Nici
Petru întră in Moldova cu o armată de 38,000 de oameni*).
a Servorbă de oaste moldovană şi munteană; nici vorbă de revoltă
Mechmet
marele-vizir
când
bilor ; nu era nici macar provisiuni, pe
și 70,000
Baltagi-pașa se inainta cu o armată de 100,000 de oameni
lângă
de 'Tatari. In Iulie, armata rusască fu incunjurată la Stălineşti,
pacum
fi
ar
nu
Caterina
sa
Huşi. Petru ar fi fost pierdut, dacă soţia
Rusia
Pălcii,
la
rat pe vizir, în urma unei intrevederi. Prin pacea de

mare şi
Iară Iunie in 28 de zile, mercuri, au făcut masă
botoți
pre
şi
Vodă
Petru impăratul de au invitat pe Dumitraşco
cu
Petru,
apostol
sfeti:
lui
postul
fost
au
erii ţării. Dară măcar că
aşi
aceia,
ziua
toată
toţii au mâncat carne, şi mare benehet au fost
mai
pagubă
fără
scăpat
p'au
aceia
colo au mas: iară peste noaptea
le, cui rafturi, cui enici un boier, şi nefurat de Moscali, cui pistoa
a lui Dumitraşcu
Domni
,
Costin
pîngele, nici boier, nici slugă. (N.
Vodă Cantemir).
carne pentru
Şi era intr'o mereuri in post, şi au mâncat toţi
prea bine
tul
impăra
cinstit
i-au
şi
nesc;
libovul Împăratului creşti
tul cu niste
impăra
singur
at
inchin
ne-au
urmă
pre
mai
și
;
s
şi frumo
băut, cum au mărvin de a lui de la Franţuji; cari indată cum au
știut cum au dor- mai
nau
și
vin;
acel
de
bând
beţi,
murit toţi de
ea, Cap. XIX).
Neculc
(|.
.
mit intmacea noapte şi Domnul şi boierii
*)
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se obligă a inapoi Azovul şi a nu se amesteca in trebile Poloniei
.
Acest tractat. era o mare umilire pentru Petru ; dar cel puţin nu
mai
avea grijă de Turci; putea să se ocupe in linişte de resboiul cu Suedia.
In 1714, Carol XII sosi la Stralsund. care era asediat,
Anglia şi Olanda se ingrijiau de puterea Rusiei in Baltica.
Relaţiile se inăsprese şi mai mult când George I ajunse
la tronul
Angliei. Germania era neliniştită, şi ea, de progresele
Rusiei. Petru
“ intră in Germania ca intr'o ţară cucerită ; asediă
Stralsund ; luă contribuţiuni de la Hamburg şi Libeck şi Pomerania era pustietă;
cum„plit de Cazaci. Aceasta supără mult pe regele Prusiei,
care avea
pretenţiuni asupra acestei provinţii. Țarul se punea
ca protector al
Germaniei de Nord, rol ambiţionat de Prusia, Această
putere se bătea cu Franţia la Rin şi, in Germania, ea era la
discreţia ţarului,
După Pacea de la Utrecht, Prusia se poate ocupa
cu - Resboiul de

Nord. Petru dădu

lui Frederic Vilhelm 1 Stetin şi Pomerania,

După capitularea Stralsundului, -Carol XII se intoarse in
Suedia, de unde lipsia de cincisprezece ani. Resboiul continuă
; dar in
Germania era mare nemulţemire in contra ţarului. Această
nemulţemire putea fi primejdivasă. De aceia, el intră in negocieri
cu Franţia. <La Versailles incepeau a inţelege că nu mai era nici
un interes pentru Franţia a susţinea pe Suedia, care nu numai
că nu o ajutase in resboiu, ci, din contra, se unise cu Olanda.
Era mai bine
a primi propunerea Rusiei. Nu a ieşit nimica din
aceste negocieri ;
dar Franţia a câştigat foarte mult ; pentru că, de
sigur, grija despre Rusia a grăbit incheierea păcei de la Utrecht».
Țarul voise să incheie alianță cu Franţia şi din
pricină că, de
la un timp incoace, dușmanul său principal nu
mai era Carol XII,
ci electorul de Hanovru, suit pe tronul Angliei,
George I. EI era
gata a se impaca cu vechiul său rival şi a se uni
cu el in contra
Angliei. Germanul Goertz, care era in servieiul Suediei,
era sufietul acestei alianţe. Dar Resboiul de Nord tot continua.
Congresul
din insula Aland era aproape să aducă pacea când Carol
XII a
fost ucis la asediul cetăţii Frederikshal. Era numai de treizeci
şi
şepte de ani.
Ulricha Eleonora, sora mai mică a lui Carol XII, se sui pe
trou. În timpul regnului ei, aristocrația ajunse din nou atot
puternică ; ceia co aduse o perioadă de anarchie. Noul regim se impacă
cu George Î, dăndu-i principatele Brema şi Verden ; Prusiei se cedă
Stetin şi toată Pomerania anterioară; iar Danimareei se
intoarse
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toate cuceririle. Atunci ţarul declară resboiu. Armatele ruseşti au
debarcat de două ori in Suedia fără ca flota englesă să le poată im-

podica. Atunci Suedia fu nevoită a primi pacea de la Nistad (1721).
prin care se ceda Rusiei Livonia, Esthonia, Ingria, o parte din Karelia şi un district din Finlanda cu importanta cetate Vyborg.
Atunci entusiasmul in Rusia a ajuns la culme. Senatul şi Sf.
Sinod dau lui Petru titlul de Mare, Părinte al Patriei şi Impărat al
tutulor Rusilor.
După terminarea Resboiului de Nord, Petru “şi indreptă din nou
privirile spre Turcia, cu care fusese necontenit in conflict şi după incheierea păcei de la Prut. Neinţelegerile veniau de la Circasia. Pe de
altă parte, amestecul ţarului in afacerile Poloniei şi scopurile lui asupra Persiei, făcu pe Sultanul Ahmet Lil să iea măsuri. Dar resboiul s'a inlăturat prin intervenirea Franţiei.
Pradarea unor neguţitori ruşi şi insulta adusă unei ambasade
ruseşti de cătră nişte triburi care erau sub ascultarea Persiei au făcut
pe Petru să declare resboiu acestei puteri. Iu 1722, ţarul in fruntea
unei armate de 60,000 de oameni intră in Persia şi supuse Daghestanul. Aceasta ingriji pe Turei şi resboiul era gata să inceapă, când
prin o nouă intervenire a Franţiei, se incheiă, in 1724, pacea de Constantinopole, prin care Poarta se invoia ca Rusia să ocupe Daghestanul şi câteva provinţii de pe ţermurile Caspicei.
XII.

VIACUL al XVIII.
$. 1. Regența.

Moartea lui Ludovie XIV a pricinuit mare bucurie in poporul
_ frances, dar cei mai bucuroși au fost nobilii, cari fuseseră inlăturaţi

sistematic de la guvernul ţerei şi reduşi numai la rolul de curtesani
ai palatului. Nobilimea se aștepta ca să se schimbe cu totul sistema

de guvernământ la moartea bătrânului rege. Testamentul lui a fost
adus inaintea Parlamentului şi acest inalt corp judecătoresc, doritor de
aşi arata

autoritatea

şi a se ridica

din

starea

de

umilire

in care fu-

sese atâţia ani, desfiinţă testamentul și incredinţă puterea intreagă lui
Filip, ducele de Orltans, pănă la majoritatea lui Ludovic XV ; bas
tarzii regelui erau foarte mărginiţi in drepturile lor. Ducele de Or-

lans

declarase inaintea Parlamentului că va guverna ajutat de sfa-

turile sale şi că va ţinea socoteală de observaţiunile lui. EI promitea
că «va căuta să uşureze sarcinile poporului, va restabili ordinea in
finanţe, va face economii şi va mănţinea pacea ».

.
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: Regentul
era foarte inteligent şi cu un spirit pătrunzetor, avea
_cunoștinţi intinss şi vorbia foarte frumos. Semăna cu Enric IV. I lipsia insă energia ; era nehotăiât, leneș şi foarte desfrânat, EI se interesa puţin de afacerile publice şi “și petrecea toate nopţile în desfrânări. Epoca Regenţei e tristă pentru moravurile Franţiei. Lumea obligată a fi evlavioasă şi serioasă în ultimii ani a lui Ludovic XIV,
pentru că regele era bătrân şi nu mai putea petrece, şi resbună in

timpul Regenţei, dându-se tutulor viţiilor.

|

|

|

După sfaturile ducelui de Saint-Simon, mare scriitor şi capul nemulţemiţilor pe timpul lui Ludovie XIV, Regentul decise a da nobilimei o parte insemnată in guvernul ţerii. El desființă ministeriile
"şi intoemi şese Consilii, câte de zece şi mai mulţi membri. Aceasta
era o măsură nenorocită. Consilii numeroase sînt bune pentru a delibera, pentru a da sfaturi; dar nu pentru a guverna. Afară de aceasta,

nobilimea francesă

era, in mare

parte,

incapabilă

de a se o-

cupa cu trebile publice. In ânticamerele Marelui Rege ea se deprinsese numai cu ascultarea ; pierduse ori ee spirit de independenţă și
chiar şi calităţile militare, fala de odinioară a nobilimei francese. Regentul se sili a face alegeri bune; el luă şi câţi va membri din Par”
lament

şi păstră

Consilii

pe

au trebuit

unia din miniştrii
să fie desfiinţate

lui Ludovic XIV.

in curând ; pentru

Dar
că

aceste

toată ad:

ministiraţia sta pe loc, deliberările nu mai aveau sfîrșit şi nu se lua
nici o hotărâre ; lipsia o direcţiune unică şi Regentul ştiia numai să
impace pe toată lumea, dând tutulor gratificaţiuni şi pensiuni. Minis-

teriile sau inființat din nou.

“

Starea finanţiară era deplorabilă. Ludovic XIV lăsase o datorie
de două miliarde şi incasase dările pe: câţi va ani inainte. Regentul
institui o inaltă Cameră de justiţie cu insărcinarea de a cerceta fap-

tele finanţiarilor cari fuseseră intreprinzători ai dărilor sub regimul

trecut. Această Cameră se puse pe
ţime de finanţiari, i supuse la mari
şi incasă mai bine de şeptezeci de
şurară unele din dări care apasau

lucru serios. Ea intemniţă o mulamende pentru abusurile sevârşite
milioane. Pe de altă parte, se mieasupra poporului, se luară măsuri

pentru

prosperarea comerţului şi a industriei şi se făcură mari economii. Dar cu aceasta nu se indreptau finanţele statului şi nu se puteau plăti sumele care se cereau numai de cât.

Atunci veni in Franţia scoţianul Law. El propuse Regentului să
infiinţeze

o Bancă,

aşa. cum

era in Anglia

și in Olanda.

Dar

propu-

nerea lui nu a fost primită. Mulţi se indoiau de isbânda ideilor sale
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şi uniia erau geloşi de el. Atunci Law ceru să i se permită a infiinţa
o baacă particulară de scompt şi circulație, cu un privilegiu pe două
zeci de ani. Regentul i acordă cererea şi noua bancă cu un capital |
de șese milioane, impărţit in acțiuni de câte 500 livre, se infiinţă repede şi isbuti de minune. Biletele de bancă circulau pretutindinea ;
foloase mari se aduceau comerţului şi industriei, și foloase şi mai mari
acţionarilor. Acţiunile băncei se ridică şi mai mult, când biletele ei au
fost primite ea bani de cătră stat (1717). Văzind succesul intreprinderei sale, Law merse mai departe. EL propuse şi Regentul primi ca
banca lui să se transforme in bancă de stat şi ca, biletele ei să aibă
ua curs fies. Banca fu autorisată a emite bilete pentru mai bine de
o sută de milioane. Aceste bilete erau primite ca și bani în numerar ;
de şi ele nu erau garantate mai pe nimic, fiind că finanţele statului
erau in stare proastă. Cu toate aceste, la inceput, nu se observa puţina temelie a nouei bănci şi biletele circulau aducând mari foloase.
Văziud aceasta Law, ajunge şi mai indrăzneţ. El propune ca numai
banca să fie insăreinată cu strîngerea contribuţiunilor şi cu facerea
sa
plăţilor, şi plănui infiinţarea unei Companii cars să aibă in mâna
şi:
tot- comerţul Franţiei cu Resăritul şi cu America. Regentul aprobă
se
că
fiind
noua Companie. luă numele de Compania de la. Missisipi,
de aur
imprăştiese vorba că in America de Nord sînt mine nesecate
şi de argint. In 1719 se mai acordă acestei Companii monopolul tutoate
tunurilor, strîngerea contribuţiunilor şi dreptul de a rescumpara
rentele.
acesCând sa auzit in Franţia şi in Europa despre înfiinţarea
accumpara
a
tei Companii, toţi, de pretutindinea, se ingrămădesc
fabucu suma
țiuni. Aceste acţiuni de 500 livre ajung a se vinde
la banca de
de
şi
Law
lui
banca
loasă de 15,000. Acţionarii de la
şi mai mari
foloase
la
stat câştigaseră foarte mult. Lumea se aşteaptă
Şi
de la acţiunile acestei Companii. Toată lumea doreşte să le aibă.
vind oamenii moșiile, scot la lumină banii inchişi de multă vreme, vînd
tot ce pot, ca să pună mâna pe acele fericite acţiuni, care aveau să
i inbogăţească.

Mulţi

bani

vin

şi din

străinătate. In

1719,

au ajuas la 20,000 de livre, şi strada Quincampoix, unde

acţiunile

era banca,

trebuia păzită cu puterea armată, pentru că se omoriau oameni ca să
le vină mai de grabă rîndul la predarea acţiunilor. În 1719, Compania

vinduse 680,000 de acţiuni pentru

un

capital

de aproape şese sute

milioane ! In Paris era o agitaţie şi o mişeare in afaceri cum nu se

- mai văzuse nici odată.
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Dar, in curînd, incepu a se simţi realitatea. Compania vînduse,
in total, acţiuni de douăsprezece miliarde. 1 trebuia şese sute de milioane numai pentru dobânzi şi dividende şi ea avea numai optzeci
de milioane venit. Atunci incepe o groază teribilă. Acţiunile incep a
scădea mai repede de cum se suiseră. In câteva luni ele au ajuns la
douăzeci de livre şi, indată, nu au mai avut nici o valoare. In zadar
Regentul se incercă să oprească această scădere prin ordonanţe regale. Sistemul lui Law se basa numai pe credit şi, odată acesta dispărut, cădea intreg sistemul. Atunci fu o rescoală generală in contra
omului

care

ruinase

atâtea

familii.

El fu nevoit a părăsi Franţia. Cu

toate aceste, sistemul lui a produs mult bine. Cât timp a ţinut el,
statul şi-a plătit datoriile, a plătit regulat armata şi funcţionarii şi a
intreprins mari lucrări de utilitate publică, Muncitorii şi micii comercianţi au câştigat foarte mult. Oamenii cuminţi cari cumparaseră ac:
țiuni cu preţuri joase şi le au vindut la vreme,au câştigat foarte mult,
Şi adevăraţi păgubași au remas numai lacomii cari nu au vindut niei
când era acţiunea nouăsprezece mii, și finanţiarii de profesie, cari spe-

rau că se vor urca şi mai mult. Sau ruinat multe familii ; dar sume

colosale s'au imprăștiet in popor şi Regentul şi amicii săi au petrecut minunat ; pentru că mai toţi banii intraţi in bancă treceau in
mâna Regentului.
,
|
Pe lingă desastrul produs prin sistema: lui Law, în 1720 sa intîmplat şi o cumplită ciumă in Marsilia, de care au murit mai bine
de 40,000 de oameni.
“În. politica esternă Filip de Orlâans era pentru pace, pentru respettarea

cu sfinţenie

a tractatului

de la Utrecht

şi, prin urmare, pen-

tru alianţa cu Anglia şi Olanda. Se zice că primul
famul

abate,

mai

pe

urmă

cardinalul

Dubois,

său ministru, in-

ar fi fost

gliei. Luerul se poate crede, pentru că < in acest om

vîndut

An-

se luptau toate

viţiile, care de care să fie stăpân »*). Dar pacea era absolut necesară
pentru Franţia şi Regentul cu ministrul său au mare merit că au

păstrat'o.

|

*) Saint-Simon zice despre Dubois că « Toate viţiile se luptă intr'însul, care să remână mai mare.. Părerea că onestitatea şi probitatea sînt nişte chimere cu care se impodobese oamenii dar că nime
nu le posedă, era principiul său, prin urmare toate mijloacele i erau
bune. Hoţ dedat numai mineiunei şi interesului, el avea spirit, dar
stricat prin un fum de falşitate care i ieşia fără voie din toţi porii
săi, un om in sfirşit carena avut nici odată nimic sacru >. Iar Flassan, istoricul diplomaţiei francese, adaoge : « Inşelătorii, minciuni gro-
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Pacea Europei era cât pe ce să fie tulbu
rată prin ambiţiunea soției lui Filip V din Spania, Elisa
beta de Parma,

Spaniolii erau foarte neinu

lţemiţi cu pacea de la Utrecht, Ei nu
puteau uita că chiar slabul Carol
II purtase douăzeci și două de coroane. Ei credeau că se crea o nouă
Spanie, mai viguroasă, de vreme
ce arborele
se curăţise

de uscăturile

care”l

opriau

pe

loc, Yapoi nu.
erau siguri de pace. Impăratul nu recu
noscuse tractatul de la Utrecht;
la Viena tot era un aşa numit Consi
liu pentru Spania, unul din fii
Impăratului purta titlul de principe
al Asturiilor, mpăratul primia pe
esilaţii din Spania şi se opunea la ori
ce lucra Filip
V in Italia. Poporul spaniol doria un resboiu şi ambi
ţiunea regelui său se unia cu
dorinţa poporului. În 17 18, Filip V publi
că un manifest prin care făcea cunoscut că nu a renunţatla drept
urile sale asupra coronei francese şi făcu apel la Adunările, Generale,
pentru că Regentul era unit
cu duşmanii celor două monarehii, Atunc
i Regentul incheiă Tripla Alianţă cu Anglia şi Olanda. Prin acest
tractat Franţia se indatoria
a apara pe George I in contra ori cărei
intreprinderi din: partea pretendentului Iacob III şi Anglia garanta
pe Regent in contra unelti„rilor lui Filip V.
|
Filip V era incuragiat in pretenţiile sale
de un călugăr italian
„care venise in Spania ca confesor al tiner
ei regine Elisabeta de Parma,
Alberoni. Acesta a ajuns in curînd ministru prim
ar al Spaniei şi cardinal. El se puse a organisa Spania ; suprimă
vămile interioare, introduse

mai multe

inbunătăţiri

in comerţul

cu Indiile, intemeie

ma;

multe aşezăminte maritime şi se sili a desvolta
puterea colonială şi
a intări marina. El infiinţă, de asemine, mai multe
fabrici şi ateliere,
aducând din străinătate ingineri şi lucrători. Era neob
osit ; lucra câte
optsprezece oare pe zi şi se ocupa singur de cele mai
mici amănunte.
Armata, și marina spaniolă fu regenerată și Spania avu o
administraţie energică şi prevăzătoare, cum nu se mai văzus
e de multă vreme.
Alberoni nu uita interesele patiiei sale. El voia să alunge pe
străini
din Italia. Dar pentru aceasta, trebuia sfăşiet tractatul de la Utrec
ht,
solane, falșificări de depeşe, corupţie publică, intrebuinţarea espedientelor celor mai puţin permise, acestea au fost mijloacele de admi-

nistraţie a cardinalului Dubois, despre care s'a zis că poţi vorbi ori

ce rău in toată siguranța. E destul a adaoga că una din macsimele
sale favorite era că pentru a ajunge un mare om trebuia să fie cineva un mare scelerat ». (E. Laurent, Etudes sur Phistoire de Vhuma-

mate, XI, 214).
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care era garantat de Austria, Franţia şi Anglia. El intră in ințelegere cu Petru -cel Mare şi cu Carol XII, promise ajutor nobilimei aemulţemite din Franţia, şi luă măsuri pentru a ajuta pe Lacob III.
" Planul era făcut cu multă ghibăcie. Petru cel Mare, nemulţemit de
amestecul Austriei in peninsula balcanică, se lega a da de lucru acestei puteri in resărit; o armată comandată de Carol XII avea să
intre in Anglia şi cu ajutorul Irlandesilor şi a partisanilor Stuarţilor
să detroneze dinastia de Hanovra, iaro conspirație urzită la Paris de
ambasadorul spaniol Cellamare avea să omoare pe Regent. Atunci in
Franţia remânea pe tron un copil care putea muri uşor și Filip V
se suia pe tron; in Anglia domnia un Stuart amic al Spaniei şi in

Italia, seapată de Austriaci, se suia pe tron un fiu al Elisabetei de
Parma, care putea realisa unitatea naţională. Din nefericire, Carol XII
a fost ucis la asediul cetăţii Frederikshal ; conspirația din Paris a fost
descoperită şi armatele spaniole bătute de cătră Francesi. Filip V a
fost nevoit a disgraţia pe marele său ministru, căruia i a lipsit numai norocul pentru a fi numărat pintre cei mai mari barbaţi de stat.
Alberoni s'a retras in mănăstirea sa de lângă Parma și a putut zice
cu mândrie: « Spania era un cadavru, pe care eu lam reinsufleţit
pentru un minut >. Filip V renunţă din nou la ori ce drepturi asupra coronei francese şi inapoie Sicilia și Sardinia, pe care Alberoni
le cucerise (1720).

$,

2.

Politica

regală

in viae.

XVIII.

In veacul XVIII politica regală are drept punct de plecare egoismul şi absolutismul regal. Pe când in domeniul intelectual, in..
cele mai multe din statele europeiene observăm o strălucită desvoltars filosofică, literară şi ştiinţifică ; pe când in Europa cultă găsim
o mulţime de geniuri cu care se măndreşte omenirea ; pe când se
creaza ştiinţi nouă, care toate au drept scop propăşirea neamului omenesc şi indrumarea lui spre un viitor mai bun, în politică acest
viac ni presintă o tristă privelişte, e tot politica lui Ludovic XIV:
<despotismul in lăuntru şi forţa in relaţiunile esterioare ; şi despre:
ţul pentru ori ce drept ni pare cu atât mai brutal cu cât nu are
prestigiul marelui rege». In Franţia, regalitatea se prăbuşia. Noroc
că alăturea cu această decadenţă, e inflorirea filosofică şi literară. *)
*)
Francesii eminenţi cari se ocupau atunci de Anglia, găsiră
in literatura sa, in condiţiunea sa socială, şi in guvernarea ei, unele
puncte particulare de care nu aveau esemplu in propria lor ţară. În
a
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Spania continuă de a vegeta ; ea căzuse aproape de .barbarie din pricina supestiţiunilor. Germania era de tot slabă, impărțită in o mulţime de principate şi esploatată de sutele ei de principi cari se vin-

deau celui care da mai mult.

|

Numai Anglia era in o situaţie mai norocită. Pe când Franţia
abdică supremaţia sa, Anglia pune mâna pe toate mările, gata a face
un resboiu de moarte
celor cari i vor disputa imperiul mărilor şi
celor cari vor deştepta gelosia ei.
Revoluţiunea din 1688 intărise definitiv regimul constituţional.
Prin declaraţiunea din 1689 se hotarise: că regele nu are drept a
suspenda esecuţiunea legilor ; că tribunalele escepţionale sînt contrarie legilor ; că ori ce strângere de dări neautorisate de parlament
e contrară legilor ; că cetăţenii au drepta se plânge regelui, fără a
fi supuşi la vre o urmărire pentru aceasta ; că nu poate fi armată,
permanentă in timp de pace fără invoirea parlamentului şi că alegerile trebuie să fie libere. Pe lângă această declaraţiune, prin acea
revoluţie memorabilă Anglia a capatat libertate absolută de presă, toleranţă faţă cu neconformiştii, impacarea neinţelegerilor religioase;
justiţie nepărtinitoare in materie politică, in fine, un guvernământ care
era incredinţat că toate puterile emană de la naţiune, care are dreptul a le lua din mâna celor cari abusase de ele.
o
Dar această Anglie aşa de liberală pentru Englesi nu era tot
astfel faţă cu supuşii. In special, starea Irlandei era foarte tristă.
Protestanţii, de şi puţini, stăpăniau cele mai bune pământuri; cultul catolie era permis, dar fără nici un semn: esterior ; au fost alungaţi toţi profesorii şi institutorii catolici; catolicii nu aveau voie să
şi trimită copiii in străinatate pentru studii şi nu aveau drept a fi

Anglia, ei auziau discutându-se chestiunile politice şi sociale cu o
indrăzneală necunoscută in restul Europei. Fi auziau pe disidenţi şi
pe oamenii Bisericii, pe wigi şi pe tori, trătând despre cestiunile cele
mai primejdioase cu o libertate neţermurită. Ei ascultau discuţiuni
publice asupra unor materii pe care nime in Franţia nu ar fi indrăznit
a le tracta; secretele de stat şi misterele religioase descoperite și
espuse cu brutalitate inaintea poporului. Şi, lucru foarte surprinzător
pentru Francesii din acel timp, ei găsiră in Anglia nu numai o presă
publică, care avea oare care libertate, dar văzură că chiar in parlament se ataca nepedepsit administraţia regală, se calomnia in fie
ce moment caracterul servitorilor săi, şi, lucru şi mai straniu, se controla cu eficacitate pănă şi veniturile coronei. (Buckle, Histoire de la

civilisation en Angleterre, IL, 90.
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aleşi, nici ocupa funcțiuni, nici a avea profesiuni liberale. Catolicii
nu puteau dobîndi proprietăţi ; ei puteau fi numai arendaşi şi legea
luă măsuri ca arendele să nu li fie avantagioase. Ei nu puteau avea
imobile, nici imprumuta cu ipotecă ; li era interzisă ori ce avere mobilă şi chiar cai mai scumpi de cât cinci livre sterling. De aceia nenorociţii Irlandesi erau nevoiţi să emigreze. S'a făcut socoteală că
de la 1691 pănă la 1745 mai bine de 450000 de Irlandesi au murit
in serviciul Franţiei.
|
George I de Hanovru (1714—1727), care era născut din o nepoată a lui Iacob I, s'a putut mănţinea numai ajutat de ghibăcia

ministrului Robert Walpole, care a fost supra numit. «părintele corupțiunei» ; pentru că numai prin acest mijloc a putut el avea o majoritate devotată in parlament *). Această Adunare vîndută a mers pănă
acolo că a renunţat lă dreptul său de a controla intrebuinţarea banilor publici şi a suspendat Pabeas corpus. Dar George
avea o. mulţime de dușmani și chiar in Anglia erau mulţi devotați Stuarţilor. De
aceia a fost el nevoit a cumpara pe Dubois şi a fi in strânsă legătură cu Franţia. Dar cu atât mai vinovat este infamul ministru care,
cunoscând incurcăturile lui George [, a subseris un tractat prin care
Franţia se obligă a strica intăriturile de la Mardick, despre care chiar
Englesii ziceau că <Fraunţia ar fi trebuit să facă resboiu ca să capete, iar nu o alianţă pentru ca să'l dărâme ».
Ludovic

XV.

In 1723, Ludovic XV deveni major şi se sui pe tron. El fusese
foarte bine crescut de cătră abatele Fleury, care i inspirase principii
de morală şi de economie, lucru neauzit in acea curte coruptă. Dar
lecţiunile invăţătorului erau intunecate de linguşirile curtesanilor. Ş'a.

*) Walpole cătră cardinalul Fleury : « Plătesc subsidii la jumătate din parlament, pentru ca să?l ţin in idei pacifice; dar fiind că
regele nu are bani in de ajuns, şi pentru că acei cărora nu li dau
„se declară pe faţă pentru resboiu, ar fi bine ca eminenţa voastră să
mi trimită trei miloane, pentru ca să mai stîmpăr glasul celora cari
vor striga mai tare. Aurul este un metal care linişteşte sângele cel

mai resboinie. Nu este resboinic aprins in parlament pe care o pen-

siune de două mii livre sterling să nu'l faeă fearte pacinie. Dacă Anglia se declară, vă va trebui să plătiţi subaidii altor puteri, fără a
mai socoti că succesele resboiului pot fi nesigure ; pe când trimiţindu-mi bani, cumparaţi pacea chiar de la inceput>. (F. Laurent, Etudes sur histoire de Vhumanite, XI, 177).
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poi era leneș, tot amâna resolvirea afacerilor mai importante, era egoist şi nevrednic a conduce un mare popor. Cu toate aceste, era cinstit şi econom. El numi ministru primar pe cardinalul Dubois şi, la
moartea acestuia, pe ducele de Orlâans, care muri in curînd. Atunci
regele chiamă la ministeriu pe ducele de Bourbon, care guvernă trei
ani, in care timp nu s'a făcut nimic important.
Ludovic XV ineredinţă puterea vechiului său invăţător, Fleury,
care fu făcut mai pe urmă cardinal. El era de 72 de ani. Trăise multă
vreme la curte şi moravurile, ca şi manierele sale, "1 făceau a fi considerat ca un barbat superior, de şi era născut din popor. Nime nu
s'a mirat de inălţarea lui in această demnitate. Tutulor li s'a părut
foarte natural ca el să aibă puterea in mâna sa. El fu foarte econom ; desfiinţă o mulţime de funcțiuni nefolositoare şi cheltueli care
provocau ruina. Dar administraţia lui a fost fără nici un plan pentru
viitor, EL nu a intreprins nici o reformă, nu a căutat să lecuiească
relele de care suferia ţara ; ci sa mărginit a preveni ori ce sguduire și a merge de azi pe mâne. Ela mieşurat dările, a privighiat
incasarea regulată a contribuţiilor și a susţinut creditul publie,.
Administraţia econoamă şi onestă a lui lleury nu putea plăcea
curţii ; dar ceia ce jignia şi mai mult inalta societate fraricesă erau
moravurile pure a lui Ludovic XV. El se insurase in 1725 şi luase
in căsătorie -pe Maria Lescinska, fiica fostului rege al Poloniei, care
era cu şepte ani mai in vristă de cât el. Regele trăia foarte bine cu
soţia sa, se ocupa cu. trebile publice şi singura sa petrecere era vânatul. Aceasta nu plăcea curţii. Nu se mai văzuse un rege alFranţiei fără femei cu care să trăească, fără copii bastarzi şi fără petreceri scandaloase. Trebuia numai de cât ca regele să imiteze pe străbunul său, pe marele rege. S'au luat toate măsurile cuvenite ca să/l
demoraliseze ; i s'au intins toate cursele posibile şi şi-au implinit scopul. Domnia lui Ludovie XV a ajuns regnul femeilor. Ca şi in haremurile din resărit, femeile au să fie atot puternice. Miniştrii au să
adreseze raporturi femeilor cu care trăia regele şi totul are să se facă
numai sub inalta lor direcţiune. După cardinalul Fleury, adevăratul
ministru

primar! a fost D-na de Chateauroux.

< Văzînd

că regele

e ti.

mid, indiferent, fără iniţiativă, ea'l conduse şi'l făcu instrumentul ei »,
Cardinalul Fleury condusese cu multă ghibăcie politica esternă.
El nu căuta nici glorie militară, nici supremație in Europa. El doria
să asigure pacea atât de necesară pentru Franţia şi pentru Europa
şi inlătură ori ce cause de resboiu. El linişti pe regele Spaniei, care
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era furios pentru că i se trimisese acasă copila sa logodită cu Ludo„vie XV. Prin pacea de la Sevilla, cardinalul i promise succesiunea

ducatelor Parma şi Toscana pentru fiul său don Carlos. La acest trac-

tat s'a unit şi Anglia, fiind-că Spania a renunţat la Gibraltar.
Dar mai greu a fost de regulat cestiunea succesiunei la tronul
Poloniei. La moartea lui August II, o parte din nobilimea polonă a
ales pe Stanislas Lescinski, care, pe lângă că era polon şi mai fusese
rege, era acum socrul regelui Franţiei. Rusia şi Austria sprijiniau pe
fiul lui August II. Ele se temeau cu drept cuvînt ca nu cum va un
rege patriot şi om onest, cum era Stanislas, sprijinit de Frauţia, să
mărginească anarchia şi să intărească puterea, “naţională ; pentru că

atunci ele vor trebui să'şi amâne planurile lor. Stanislas fu ales in

1733 ; dar trupele ruseşti se inaintară pănă la Vistula. Polonia era
așa de slabă că regele nici nu s'a gândit a se opune Ruşilor. El se

retrase la Dantzig, urmat de o mulţ me de nobili şi de ambasadorii

străini. Ruşii proced la alegerea unui nou rege, care a fost ales de
câţi va nobili, unia aduşi in lanţuri. August III fu incoronat la Cra
covia. Dantzig fu asediat şi Fleury trimise un ajutor ridicol. Dar comandantul acestei trupe nici n'a intrat in cetate. El s'a retrag in Danimarea, pentru că şi ar fi espus oamenii fără nici un folos. Cetatea
a fost cuprinsă

şi regele

a putut

scapa

numâi

cu mari primejdii.

Atunci Franţia se uni cu Spania şi incepu resboiul in
Italia şi
pe Rin. Armatele francese cuprinseră Pavia şi Milanul şi ocupară
Kehl
şi Filipsburg ; pe când Spaniolii cuprindeau Neapole (1734).
După o
nouă campanie
nările de pace
Viena. Franţia

fericită pentru Francesi in 1735, se subserie prelimiintre Franţia şi Imperiu şi, in 1738, tractatul de la
garantă Pragmatica Sancţiune şi recunoscu pe August

III. Stanislas Lescinski păstră titlul de rege al Poloniei

şi primi du-

catele de Lorena şi Bar, care vor fi aneesate la Franţia, după moar-

tea lui. Ducele de Lorena, ginerele Impăratului, primia 'Toscana şi
Austriei se inapoia Milanesul şi i se da Parma și Piacenţia ; iar don

Carlos remânea cu Neapolul şi Sicilia. Acest tractat nenorocit lăsa Polonia espusă la cursele Rusiei.

Resboiul

pentru

Succesiune

in

Austria
In 1713, Impăratul Carol VI publică un regulament cunoscut sub

numele de Pragmatica Sancţiune, prin care se hotăria că, in lipsă de
fiu de parte bărbătească, fiicele sale vor putea moșteni, escludându-se

fetele fratelui său Iosif I; şi că fiica moștenitoare

va moșşteni

tota-
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litatea statelor austriace. Prin aceasta voia el să asigure indivisibilitatea, monarchiei austriace. Acest regulament lovia pe fiicele lui Iosif IL; dar lovia şi mai mult drepturile popoarelor; pentru că monarchia austriacă nu era un patrimoniu de care putea dispune Carol
VI. În această monarehie erau Ungurii, cari aveau drept a'şi alege
un alt rege, la stingerea dinastiei habsburgice ; era Bohemia, eiectorat care nu putea fi lăsată unei femei, şi regat cu dreptul poporului de a'şi alege pe rege; era Milanesul, Toscana, Parma și Piacenţia, feude ale Imperiului, care nu puteau incăpea pe mâna unei
femei *). Pe urmă, erau drepturile fetelor lui Iosif Î, care renunţaseră, in adevăr, dar aceste renunţeri erau nule. Ele erau măritate
după electorii de Saesonia și de Bavaria, şi era ştiut că au să se ridice cu pretenţiuni. Pe lingă aceasta, mai era Prusia care, de sigur,
trebuia să se folosească de aceste incurcături, pentru a'şi mări teri|
toriile şi autoritatea sa in Germania.
Carol VI cunoştea toate aceste greutăţi ; de aceia, in tot cursul
domniei sale, el a lucrat numai pentru a face. ca toate puterile Eu”
ropei să recunoască Pragmatica Sancţiune şi să o garanteze. Pentru
aceasta, a lăsat pe fiul regelui Spaniei să se aşeze in Italia ; a cedat;
Franţiei Lorena ; a lăsat pe Prusia să cuprindă Pomerania și a pă-

răsit pe Poloni. Impăratul a suferit toate umilirile, a făcut toate concesiunile numai ca acest regulament să fie incuviinţat de cătră toţi.
Şi a isbutit. Regele Franţiei nu numai că a recunoscut Pragmatica,
dar se obligă să o apere cu toate puterile sale in contra ori cui s'ar
ridica cu pretenţiuni asupra moştenirei Împăratului. Regele Prusiei
se lega a da un ajutor de zece mii de oameni în cas cănd Pragmatica ar fi ameninţată, şi a vota pentru ca ginerile lui Carol VI să
ajungă la tronul imperial. August de Sacsonia declară că nici odată
; ci, din
şi sub nici un pretecst nu se va ridica contra Pragmaticei
EuNumai
sigur.
credea
se
VI
Carol
armele.
cu
contra, va apăra-o

-%) Carol VI voia să transmită fiicei sale totalitatea statelor austriace. Aceste state, imprăștiete de la Dunăre pănă la marea Nordului şi la marea Tyrheniană, cuprindeau : 1% domeniile austriace (Aus-

tria de Sus și de Jos, Styria, Carinthia, Carniolia, Friul, Tyrol şi Vorarlberg, Suabia austriacă, comitatul de Falkenstein, ete.); 2% regatul
Bohemiei (cu Silesia şi Moravia); 3 regatul Ungariei (cu Slavonia,
Croaţia, Dalmația, Banatul, Transilvania) ; 40 in Italia, Milanesul, Mantuanul, ducatele de Parma şi Piacenţia ; 50 Belgia. (Lavisse et RamMa
baud, Histoire Gencrale, VII, 161).
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geniu de Savoia i spunea că el nu găsia alt mijloc de
garanţie de
cât de a lăsa moştenitoarei o armată de 180,000
de oameni, care.
să'i poată apara drepturile. Aceasta era şi părerea
lui Frederic II.
La 1740 muri Carol VI lăsând toată moştenirea
austriacă fiicei sale Maria 'Teresia, care era măritată cu
Francisc, fost duce de
Lorena şi acum duce de Toscana şi candidat
la tronul im perial. Nici
nu a apucat a inchide bine ochii Impăratul
şi s'au şi arătat pretendenţi la moştenire.
Cel intăiu care s'a arătat cu pretenţiuni
a fost Frederic II, regele Prusiei, care se suise pe tron cu
câteva luni mai inainte. Părintele său Frederic-Guillaume I domnise
douăzeci şi şepte de ani
(1713—1740). In toată această domnie
indelungată, Frederic Guil.
laume avusese numai o preocupare
: a'şi intoemi o armată bună Şi

un tesaur militar. Stăpân peste o
ţară care

avea numai

două milioane de locuitori, el a putut ţinea
o armată de 76,000 de oumeni,
pe cari i disciplinase şi i ingrijis
e foarte bine. Pentru ca sa
aibă
bani, el trăia in cea mai strictă
economie, pe care o impunea şi
poporului său. El era incredinţat
că nu se va putea forma o naţionalitate prusiană din deosebitele
crâmpeie de state peste care
domnia, de cât numai Prin traiul
comun in casarmă, prin industr
ia
naţională şi prin deşteptarea
dorinţii de a se mări Prusia.
De aceia el
şi petrecu mai tot timpul:
pintre soldaţi ; combătea
fără
milă gustul
pentru modele. străine şi
pentru articolele aduse din
străină
tate și
formă un popor Prusian doritor
de a “şi creşte patria şi de
a âvea
o influință preponderentă
in afacerile Germaniei. Intr'un
timp
când
Austria şi indrepta atenţiunea
mai mult spre resărit şi
in
spre Italia, Frederic Guillaume făcea
pe poporul său să ințeleagă
că Prusia
are menirea a fi cea intăi
putere in Germania şi apoi
in Europa.
Administraţia
lui era fără milă. Nu

suferia

nici contrazicere, nici observațiuni. Voia să facă mărirea
țărei sale așa cum o inţel
egea el.
Meritul poporului este că
a priceput intenţiunile marelui
să
u
rege şi
i Sa supus fără a murmura
; măcar că, cum zice un istorie
« nici 'Tarcii
nu ar fi indrăznit să facă
ceia ce

făcea regele

Prusiei,»
Fiul său Frederic II era de douăzec
i și opt de ani când se sui
pe tron. Trăise multă vreme

departe de Berlin, pentru
că nu se impaca cu părintele său. El
vorbia, Şi scria in limba frances
ă, făcea
versuri, impărtășia, teoriile
filosofilor, şi bătea Joe de suveran
ii contimpurani şi de miniştrii
lor și era in corespondenţă
cu
marii
tori francesi. Dar semăna cu
scrii-

părintele

său. Ca și dinsul, el iubia
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ordinea şi economia, şi avea un caracter tenace, imperios și fără milă,
Era neobosit şi lucra necontenit; nu cunoştea ce este repaosulși
dispreţuia plăcerile. Mai inainte de a se sui pe tron, el publicase o
critică asupra operei lui Machiavel «Il Principe», in care profesa idei

foarte sănătoase şi de o onestitate perfectă*),

Dar după suirea sa pe

tron, el scria că «forţa e bună pentru a smulge de la adversarii săi afacerea ce nu se poate obținea pe altă cale»; că «trebuia să se dea semne
de vigoare de la inceputul regnului, pentru că naţia sa să fie respectată in Europa», şi că «moderaţia este o virtute pe care oamenii
de stat nu trebuie să o practice, pentru că secolul este corupt», şi
alte de asemene. El a lucrat in conformitate cu aceste macsime şi
Prusia care la inceputul domniei sale era de risul Europei, a ajuns
că peste câțiva ani «Regele Prusiei ţinea in mâna sa balanţa Europei», cum zicea ministrul engles Horaţiu Walpole, cătră George II.
Frederic II moştenise o armată puternică şi.un tesaur plin. El
căută a se folosi de ele. Carol VI murise numai de două luni, când,
in 23 decembre, Frederic II se puse in fruntea a 30,000 de oameni
şi intră in Silesia, fără declaraţie de resboiu. Intr'o lună, intreaga Silesie fu cuprinsă fără nici o luptă. Indată după invasie, el trimise o
scrisoare cătră Mania Teresia, prin care i vorbia despre dreptele pretenţiuni ale Prusiei asupra mai multor părţi din Silesia. El singur
era incredinţat că nu are nici o dreptate. După ce cuprinse Silesia,
el făcu

cunoscut Mariei

Teresia

el e gata a o apăra in contra

*) In

Consideraţiuni

că dacă

i va

ceda

tuturor duşmanilor,

asupra stărei presente

Silesia

de Jos,

Tânăra regină i

a corpului politic din

Europa, Frederic II scrie : «Principii cred că D-zeu a creat inadins
şi prin o atenţie cu totul particulară pentru mărirea, fericirea şi mândria, lor, acea mulţime de oamenia căror mântuire li e incredinţată,
şi că supușii lor nu sunt destinaţi de cât a ti instrumentele desfripatelor lor patimi. Îndată ce principiul de la care pleacă cineva e
falş, consecinţele nu pot fi de cât vicioase la infinit; de aci acea do- rință apriosă de a cuprinde totul, de aci lenea principilor, mândria,
nedreptatea lor, tirama şi toate viţiile care degradează natura omenească... Intoarcă-se principii pănă la inceputul instituţiei lor, şi vor
vedea

că

acest

rang

de

care

nu e de cât opera popoarelor;

ei sînt

așa de geloşi,

că acele mii de

câ inălţarea

lor

oameni carili sint

supuşi nu Sau făcut sclavii unui singur om ca să'l facă mai puternic, nici ca să fie jucăria caprițiilor şi fentasiilor sale ; dar că ei au
ales dintre ei pe acel pe care 1 credeau mai just pentru a comyătimila nenorocirile lor şi ale alina, mai viteaz pentru a i aţăra evutra duşmanilor». (F. Laurent, Etudes sur histoire de Vhumanită,
XI, 172).
22
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respunse cu indignare că ea e datoare a apăra pe supușii săi şi că
nu i vinde, şi 24,000 de Austriaei sînt trimiși în Silesia. Armata
austriacă fu sdrobită la Molliitz. Lupta a fost crâncenă ; dar trupele
prusiene dovediră superioritatea organisărei lor. Prusienii remân stă-

pâni pe Silegia.

N

|

Când s'a auzit că Frederic II a cuprins Silesia, se ridicară o
mulţime de pretendenți la moștenirea lui Carol VI. Electorii de Sacsonia şi de Bavaria se ridicară in puterea drepturilor fiicelor lui Losif
I; regele Spaniei pretinde moştenirea sub cuvânt că el e moştenitorul recunoscut de cătră Europa al Casei de Austria; regele Sardiniei are pretenţiuni și el pentru că se trage din o fiică a lui Fi
lip II. Și fiind că aceste pretenţiuni se loviau intre dânsele, Franţia

şi iea sarcina de a le impaca. La

Versailles se credea că tot Aus-

tria e dușmanul

1741

ereditar.

In

mai

se subserie

un

tractat de a-

lianţă intre Franţia, Bavaria şi Spania. Peste o lună se subserie un

tractat de alianţă intre Franţia și Prusia. Saesonia intră şi ea in această coaliţiune, al căreia scop principal era desmâmbrarea monarchiei austriace şi alegerea de Impărat a lui Carol Albert, electorul
de Bavaria.
|
George II ceru parlamentului sumele necesarie pentru un resboiu cu Franţia care ameninţa libertatea și equilibrul european. În
tot viacul XVIII, Anglia, cum am văzut, a avut o singură ţintă:
să intemeieze un imperiu maritim şi colonial. Dar pentru aceasta
trebuia sdrobită marina francesă şi spaniolă, trebuiau răpite coloniile
„acestor două puteri. Amestecul nschibzuit al Franţiei in resboaiele
din Europa Centrală dădu Angliei ocasia a şi pune planurile in
lucrare. Anglia șe va uni cu dușmanii Franţiei, nu pentru că voia
să
i ajute; ci pentru că Franţia, fiind ocupată pe continent, mările
vor
fi libere. Eată pentru ce parlamentul votează cu entusiasm sumele
necesare pentru a veni in ajutorul Mariei 'Teresei. Walpole
ieşi din
„ministeriu şi Anglia intreagă se ridică ca un singur
om: un Împărat puternic prin domeniile de familie era necesar
pentru equilibrul

european.

O puternică

armată francesă,

intră

in

Germania

sub

comanda

mareşalului Belle-Isle. El se uni cu Bavaresii,
cuprinse Linz și apoi
Praga. Dacă se indreptau repede spre Viena,
Maria 'Peresia era pierdută. Dar electorul de Bavaria, viitorul
Im parat, trebuia numai de
cât să se iincoroneze ca Archiduce al Austr
iei şi apoi ca rege al Bohemiei. Pe când el pierdea un timp preţio
s cu încoronarea, sa şi cu
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petrecerile ce urmau, Maria Teresia aleargă la Presburg,*) convoacă
dieta ungurească şi se vede, in curând, in fruntea unei armate puternice alcătuită din populaţiunile din părţile răsăritene a monarchiei: Unguri, Slavoni ete. Mai are şi norocul de a găsi un general
de prima ordine, pe cumnatul său Carol de Lorena.
Pe când Electorul de Bavaria era ales Împărat şi se incorona
la Francfort, Maria 'Teresia incheia cu Frederic II tractatul de Breslau
(1742) prin care i ceda Silesia şi armatele sale scapau din mânile duşmanilor Austria şi Bohemia. Bătălia de la Dettingen (1743) a remas
in adevăr nehotărită ; dar era văzut lucru că Austria era puternică,
şi acum devine primejdioasă, ajutată fiind de Anglia şi Rusia. Seapată din mare primejdie, Maria 'Teresia devine foarte indrăzneaţă.
Ea care, cât va timp mai inainte, se plângea că nu ştie dacă va mai
găsi un. loc unde să nască copilul cu care era insăreinată, formează
acum planuri mari. Ea voiește să desmembreze Prusia, să nimicească
Bavaria şi să şi resbune cumplit asupra Franţiei. Ea se gândia să ia
Aceste proiecte
_ inapoi de la Franţia chiar şi cele Trei Episcopate. **)
formal.
de desmembrare erau foarte serioase. Anglia incepe resboiul
Impăraintră
care
in
(1744)
Atunei se incheie liga de la Francfort

*)

Teresiei

Incoronarea Mariei
care intotd'auna

ceremonie,

ca regină a Ungariei, această

a escitat entusiasmul

Ungurilor,

atât de

pentru sfinta Coroană,
geloşi de autonomia lor şi atât de pasionaţi
cu totul speciale. O
ţe
mstan
circu
se indeplinia data aceasta in nişte
diadema ereditară ,
frunte
pe
punea
şi
asă
principesă tânără și frumo
cele patru vinturi
spre
şi, călare pe un cursier plin de, foc, indrepta una din cele mai fru«Era
.
Stefan
pe dealul vegelui sabia sfintului
, martur ocular. Talia ei
moase femei din Europa, scrie un Engles ei espresiviși plini de blânOchii
era elegantă şi portul ei majestos.
ei delicată o făcea și mai
deţă. Se ridica de pe facere, şi paliditatea
(DL. Leger, Histoire de
.»
formecătoâre. Totul in ea era fermecător
Al.
cunoscut locuitorilor din provinţiile
-

!

"i

Vautriehe

”

Jong

8

"i

03)

face

.

..

episcopatele
Franche-Comt6, Lorena şi Bar, din parte din desfăcut
au
ţerile care
Toul şi Verdun şi celor din
tot ca supuşi ai săi.
> Luxemburg, că ea îi consideră

saţia, Burgundia,
Metz,
: l a
statu

in dependenţa imperiului
, pentru ca să nu i
hotare
le sale
şi a inchide pe Franţa in vechie
Germaniei» şi dac
eca in afacerile
mai vină polta de a se amest armatelor prea grațioasei suverane,
<va indrăzni cineva & se opune
fi obligaţi e li nu ja asse va intrebuinţa fierul şi focul, şi, vor
sale, vor fi o iza e a și
ăţii
maiest
ale
ase
culta de ordinele graţio
amaţia.

tăia unii altuia

pune

nasurile,

colonelului Menzel).

coste

provinţii

după câre Yor fi spânzurați.

(Procl
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tul Carol VII, *) regii Prusiei și Suediei
boiul ajunse universal. Franţia se decide

şi electorul palatin. Resa cuprinde Belgia şi Fre-

derie II năvăleşte in Bohemia cu .o armată de 80,000 de oameni şi

sileşte astfel pe Carol de Lorena a părăsi Alsaţia şi a alerga in apararea patriei sale. In anul următor muri Carol VII şi fiul
său se impăcă cu Maria 'Teresia.

Dar resboiul continua in Țările

de Jos și in Italia. Franţia se

uni cu Spania prin un Pact de familie pe când regele Sardiniei
se
uni cu Maria Teresia. Austriacii
nu au putut isbuti să cuprindă regatul celor două-Sieilii; pe când, la Nord, don Filip, al
doilea fiu a
Elisabetei de Parma, intră cu triumf in Milan. Dar moartea
lui Filip
şi suirea pe tron a fiului său Ferdinand VI, schimbă faţa,
lucrurilor.
Acesta era dispus a se impaca cu Maria Teresia. Armatele
austriace
alungă pe Spanioli din Italia de Nord şi intră in Provence.
Năvilitorii au fost nevoiţi a se retrage cu mari pierderi. Invasiune
a pre„tendentului Carol Eduard in Scoţia nu avu nici un resultat.
După
ce şi Frederic II s'a impacat cu Maria 'Leresia prin tractatul
de la
Fussen, resboiul se continuă numai intre Franţia cu Austria
şi cu:
Anglia. la 1745 s'a dat bătălia de la Fontenoy in care Francesii
că-.
ştigară o vietorie strălucită. Cetățile Gand, Oudenarde şi Bruges
fură
cuprinse. Această victorie şi dorința Mariei Teresiei de a vedea,
pe
barbatul său ales Imparat, grăbiră inceperea negociaţiunilor de pace.
Resboiul

tot mai

torie căştigată de

continuă

incă doi ani

mareșalul de Saxa,

dar fără nici

un scop.

O vic-

fratele natural al electorului,

intrat in serviciul Franţiei, aduse incheierea păcei. Această, pace
era
cu. atât mai necesară că Rusia se arata gata a lua parte la:
resboiu.

In fine in 1748 se incheie pacea de la Aiz-la- Chapelle, eu următoarele condițiuni: Recunoaşterea Pragmaticei Sancţiuni şi
alegerea la tronul imperial alui Francisc [-; regele Prusei păstră Silegia
;
iafantul don Filip primia ducatele Parma, Piacenţia şi Guastalla ; te-

*) În preziua alegerei, electorul de Bavaria serie
<Eată dar apropiat momentul care va decide de soarta
dincios aliat al regelui şi va duce la nemurire gloria
dându i ocasiunea de a procura corona Imperială unui

cătră Fleury:
celui mai cre.
regnului său,
principe care,

prin inclinaţie şi prin recunoştinţă, se va sili in tut d'auna a uni unteresele imperiului cu ale Franţiei, şi fiind că aceasta e opera voastră,

mi pun toată
vam

increderea in D-v. pe

care wam

considerat ca pe un adevărat părinte.»

Chistoive de lhumanite,

XI, 297).

iubit tot d'auna şi

(F. Laurent,

Etudes suy-
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teritoriile Sardiniei se mai măriau. Regele Ftanţiei inapoie toate cu.
ceririle sale şi dădu Angliei Acadia; şi aceasta pentru că Ludovie
XV voia să incheie pace «ea un rege şi nu ca un neguţitor> cum
zicea el. El doriasă termine resboiul cât mai degrabă, ca să aibă
bani: pentru plăcerile sale. Chiar aliaţii erau dispuşi a i acorda ceva
pentru cei 500,000 de oameni pierduţi şi pentru cele 1200 de milioane sporite la datoria naţională. Dar de geabă armatele francese
câștigaseră victorii : regele voia pace cu ori ce preţ.
|
Resboiuldeşepte

Ani.

Tractatul de la Aix-la-Chapelle
nu mulţemia pe nimine. Se inde punete care nu erau
mulţime
o
cheiese cu mare grăbire şi erau
bine lămurite. Toate puterile erau gata a incepe un nou resboiu; dar

.

cele mai grăbite erau Anglia şi Austria.

Ludovic XV inapoiase toate cuceririle făcute in colonii, dar aceasta nu mulţemia pe Anglia. Această putere vedea cu ochi răi
creşterea maririei Irancese, estensiunea comerțului maritim și progresele Franţiei in cele alte continente. În America de Nord, Francesii
se inaintau spre Sud de fluviul St. Laurent ; ei intemeiese mai multe |
forturi in valea riului Ohio şi căutau să lege basenul acestui rîu cu
basenul fluviului Missisipi. Dacă ar fi fost lăsaţi, atunci centrul Americei. de Nord de la regiunea Lacurilor păna la marea Antilelor
ar fi devenit o posesiune francesă ; partea despre apus de această regiune arfi ajuns cu timpul in mâna Francesilor şi coloniile englese din |
Americă de: Nord ar fi fost. mărginite intre munţii Alegaay şi oceanul Aţlantie.
Anglia mai era ameninţată ia Înâia. Aici, Companiile englesă
şi frapcesă

stăpăniau „teritorii

aproape

egale.

Ele aveau

comptuare

comune la Surata; Bombay, Madras şi Calcuta, erau în mănile Englejilor; iar:Francesii stăpâniau Male, Pondichery şi Chandernagor.
O mulţime de forturi şi localităţi intărite atârnau de aceste aşezări
principale. Imperiul Marelui Mogol era.in descompunere ; multe triburi: refusau

ascultarea,

intre care tribul

Mahzaţilor:

Guvernatorul

frances din Tagia,: marele Dupleiz, era in corespondenţă cu deosebiţii capi de triburi; el atrase pe o mulţime in partea sa, dădu aliaţilor! săi ingineri, instructori

şi arme,

inlesni

suirea pe tron

a'unui

pretendent devatat Franţiei şi căştigă concesiunea tuturor teritoriilor care veniau spre Sud de fluviul Crisna; pe urmă el câştigă te-
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ritoriu insemnat pe coasta Coromandel; astfel că Francesii aveau un,
teritoriu imens in cea mai roditoare parte din India. Dar in acelaş
timp nici Englejii nu stătiau neactivi. Ei atrag in partea lor pe Mahraţi şi conduşi de Lawrence şi Cliwe, ei 'şi măresc posesiunile. Dupleix caută să convingă pe Ludovie XV că sar putea întemeia un
imperiu europeian pe ruinele putredului imperiu al Marelui Mogol.
EI dovedia că acest plan nu e o chimeră şi că Franţia era in stare
a'l intemeia. Dar la Versailles nu se inţelegeau astfel de planuri. Li
se părea ceva imposibil, tocmai in momentul când Englejii erau foarte
aproape de a ?] pune in lucrare. Capitaliştii cari alcătuiau Compania francesă stăruiau să se facă economii şi să se observe pacea,pe.
când Englejii repurtau succese decisive. Dupleix fu sacrificat, Prin
aceasta, s'a dat Franţiei o mare lovitură morală in Orient şi s'a nimicit prestigiul ce'l căpătase in India. Numai după cucerirea Indiei
de cătră Engleji s'au recunoscut meritele marelui barbat.
Întinderea colonială a Franţiei şi succesele din India făcuse pe
Engleji să dorească numai de cât un resboiu cu Franţia. Dar pentru a purta cu sigur succes acest resboiu, trebuia ca Franţia să fie
iucureată intr'un resboiu continental; pentru că atunci ea nu putea
da toată atenţiunea resboiului pe marea.
|
A doua putere care doria numai de cât un resboiu, era Austria.
In cei opt ani cari urmează după pacea de lu Aix-la-Chapelle, Maria 'Leresia inbunătăţi starea finanţiară a imperiului, creă scoale şi
instituţiuni militare şi spori artileria.*) Ea nu putea ierta lui Frederie II pierderea Silesiei şi dorea căderea Prusiei. Ea căută aliaţi
şi se legă cu Elisabeta, impărăteasa Rusiei, cu electorul de Sacesonia
și cu regele Suediei. Frederic Il era incunoștiinţat prin agenţii săi
de tot ceia ce se urzia in jurul său. El era gata de resboiu. Avea o
armată de 160,000 de oameni şi se bizuia pe geniul său militar. Ar-

mata era admirabilă şi foarte
fie apăsat ; pentru

bine intreţinută, fără ca

că marele rege era

poporul să

foarte econom in. tot ceia ce

*) Resboiul de Șepte Arii a fost o scoală, escelentă pentru
armata austriacă. Pintre generalii a căror bravură şi talent
s'a
dat
la
lumină, trebuie să cităm inainte de toţi pe Iosif Daun, care
organisase scoala de cadeți din Viena. pe Livonianul Ludon
și pe Irlandejii Browne şi Lascy. Victoriile de la Kolin şi de
la Hochkirch, de
la Kunersdort și Maxen, au arătat că Austria se putea
pune de acui inainte intre statele militare din Europa. De
acum inainte puterile mari se' vor disputa de la alianţa ei. (L.
Lâger, Histoire de
V Autriche- Hongrie, 345).
'
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ui şi
privia armata. Dar Prusia era deschisă de toate părţile străinul
alcănu era cohesiune deplină intre deosebitele părţi din care era
.
resboiul
e
strămut
să
şi
ofensiva
tuită. Frederic II se hotărăşte să iea
lor.
jafurile
in pământul duşmanilor, scutind propria sa ţară de
Anglia

fusese

aliata

Austriei in resboiul

Il ţinea foarte mult la electoratul său
biţiunea impărătesei Maria 'Teresia, şi
ţat că numai alianţa lui Frederic II
incurcând pe Franţia intr'un resboiu

ministrii lui Ludovie XV

precedent; dar George:

de Hanovru, ameninţat de amguvernul engles era incrediuputea scăpa, coloniile englese,
continental. De aceia, pe când

intrau in inţelegere cu impărăteasă Elisa-

cu Anglia. Această abeta, Frederic II incheia un tractat de alianţă
Burbon, atâta timp
lianţă aduse impăcarea Caselor de Habsburg şi de
al Mariei 'Teresiei,
or
rivale. Ministrul Kaunitz, ghibaciul ambasad
s'a sfirşit dușmănia intre
făcu pe D-na de Pompadour să creadă că
de a pune capăt acestor
„cele două Case şi că ei i era reservată gloria
*) El o inteţia conEuropă.
lupte, atât de dăunătoare pentru intreaga
O ocasie de a-şi bate joc de
tra lui Frederic II, care nu scăpa nici
subscrise primul tractat de Afavoriţii regelui Franţiei. ln 1756 se
fost desastros pentru Franţia;
lianţă la Versailles. Acest tractat a
mijloacele pentru a reda Sipentru că Ludovie X.Y intrebuinţă toate
operaţiunile maritime.
lesia Mariei 'Teresia, neglijind cu totul
unei coaliţiuni generale in
Tractatul din 1756 a fost semnalul
cu Franţiaşi cu Austria; Po 'ocontra lui Frederic II. Rusia se uni
nia şi Suedia intrară in alianţă.
prealabile.
Resboiul se incepu fără declaraţii
ră Minorea ; iar Frederie
Ia August 1756, Francesii cuprinse
de 64,000 de oameni, pe când oa
II intră in Sacsonia cu o armată
EL incunjură pe Sacsoni in câmpul
doua armata intră in Bohemia.
la
Dresda. Austriacii nu putură veni
intărit de Ja Pirna şi cuprinse
O
PI

a

a, in dorinţa sa de a câştiga
2) S'a pretius că Maria, 'Teresia in raporturi directe cu doamna
fi intrat
ummiciţia lui Ludovic XV, ar
un bilet in care eai zicea: «Sc ă
scris
fi
âr
i
că
şi
our
pad
odat
nici
de Pom
t
ţinu
n'a
să
cipe
Mândra prin
cătră
pă amică și frumoasă vară».
i, seriia ea in 10 octombre 1763
inşel
«Pe
:
agiu
limb
;
iae
our
pad
un usem
Pom
cu
turi
legă
că am fi avut
ei;
iul
rmed
electriţa de Sacsa, dacă crezi
nostru nu s'a folosit de inte te. Un
pici scrisoare, nici ministrul
ţi, dar nici odată nici o intimita oire de
ceial
aa curtenit'o toţi, ca toți
r fi convenit.» (L. Leger, Hist
asemine intermediator nu mi-a
P Autriche- Hongrie, 344).
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“timp în ajutor şi armata saesonă fu nevoi
tă a depune armele. Atunei dieta de la Ratisbona se declară contr
a Prusiei, o armată rusască se inaintă in Lituania, și Francesii
intrară în Germania. In
1757, Austria ridică o armată de 80,000 de
oameni sub mareşalul
Brown şi două armate francese, una de 80.00
0 de oameni sub mareşalul d'Estr6es şi ceia altă de 25,000 sub princ
ipele de Soubise,
intrară in Germania. Frederic [] fu bătut de cătră
Austriaci la Kollin
şi fu nevoit a părăsi incunjurarea Pragăi ; pe
când d'Estrâes bătea

pe ducele de Cumberland și ocupa electoratul de Hanov
ru.

Ducele

de Richelieu, care urmă după d'Estrâes, urmăr
i pe Engleji mai departe, i incunjură de toate părțile şi sili pe ducele
de Cumberland a
„Subscrie capitularea de la Clostersevern. A ceasta
era o mare greșală;
pentru că armata englesă scăpă intreagă. Richelieu
mai făcu incă o
greșală neiertată. In loc de a se folosi de ocasie pentr
u ca să ocupe
Magdeburg şi să intre in Prusia, el căută să profite de
victorie pentru a se inbogăţi şi licenţiă o parte din armată.
Pe când aliaţii lui Frederic erau bătuţi în Germania, el
insuşi
era sdrobit de cătră Ruși la Iagerndorf. Noroc că dușma
nii nu erau
pe deplin inţeleşi. EI se folosi de aceasta ŞI in novem
bre, porni in
contra armatei francese comandată de Soubise şi o
sdrobi la Rosbach,
«Această bătălie scăpă pe Prusia, care toţi o crede
au pierdută. Era o
victorie a Germanilor asupra Francesilor, şi ca astfel
a avut un ră-.
sunet imens in Germania. Frederic ajunse eroul naţio
nal.»

Atunci William Pitt intră din nou in ministeriu*).

Cea intăi campanie se terminase spre folosul Prusie
i. În 1758,
Ruşii cuprinseră Prusia regală şi o stăpâniră
patru ani. Frederic II
alergă intru intimpinarea lor. Bătălia de la
Zorndorf a remas nedecisă, dar armata rusască. s'a arătat spăimântăt
oare: soldaţii preferau
a fi tăiaţi de cât a qa inapoi. "inut in loc
de cătră Ruşi, Frederic II
e bătut de cătră Austriaci la Hochkirchen, pe
când Francesii ocupau
Hanovrul din nou; pentru că Anglia rupsese
capitulaţia de la Clostorsevern și intrase din nou in resboiu. În
1759, Ruşii bat din nou
pe Frederic IL la Kumersdorf, şi i omoară
19,000 de oameni Frederic
se simţia pierdut. El era: sigur că Ruşii vor
intra in Berlin ; dar Daun

*) Discursurile ca şi faptele sale "1
tul de contemporanii săi. fn mijlocul unei fac să se deosebească eu tosocietăţi sceptică, cultă, simplă până la afectare, de spirit şi cu
gust
de petrecere, dar 'prosaică,
rece la spirit şi cu inima rece, care
nu credea nici in virtute nici in
entusiasm, care se indoia de toate
Şi mai ales de sine insăși, Pitt era
N
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i chiemă in Silesia, Austriacii nu se grăbiră a se uni, şi această inacţiune scăpă pe Prusia. In acelaș timp Francesii erau victorioși la Bin:
Cu toate aceste, toate puterile erau doritoare a se sfirşi resbo-

iul. Prusia resistase la toate atacurile şi dovedise că e plină de vitalitate ; nu

mai putea

fi, prin urmare, vorbă Ge desmembrarea

ria 'Leresia incepea a se deprinde
tru

de

a pururea.

In Rusia

era

ei. Ma-

cu ideia că Silesia era pierdută penceva

şi mai

grav.

Moştenitorul

tro-.

nului era principele de Oldenburg, Petru III, German şi mare admirator a lui Frederic II. Poată lumea se aştepta la moartea Elisabetei ;
nu pentru că era bătrână, dar pentru că toţi se așteptau la o revoluţie de palat. De aceia se şi esplică pentru ce generalii Ruşi, vietorioşi pe câmpul de luptă, nu trăgeau toate foloasele ce se puteau
scoate din victoriile lor. Ei nu ştiiau ce mai era la Petersburg ; pentru că, dacă muria Elisabeta, succesele lor aveau să fie rău văzute de
noul ţar. Aceasta se şi intâmplă. Când Elisabeta a fost ucisă, Petru
III ordonă generalilor ruși să se unească cu Frederic II. Nu-i vorbă
Petru III a fost ucis in curând şi soţia sa, impărăteasa Ecaterina II

singur

de

specia sa.

Adincimea

sionată pentru tot ce socotia
imaginaţia

lui poetică,

convicţiunilor

sale, dragostea

lui pa-

el inalt şi adevărat, energia lui aprinsă,

atitudinea

şi retorica

lui teatrală,

măreţia

lui

presumţioasă, puneau in mirare pe contimpuranii săi, şi mai mult incă
increderea cu care făcea el apel !a sentimentele umane cele mai nobile, despreţul ce avea pentru corupţiune, atot puternică pănă atunci
in politică, credinţa neelătită ce avea in sine iinsuși, în mărimea ţelului sâu şi ia propriile sale forţe pentru al âtinge. < Ştiu că eu pot
scăpa ţara, zise el ducelui de Devonshire intrând-in ministeriu, şi mai
ştiu că nici un om nu poate face aceasta >,
Avea o mândrie intensă şi pasionată, dar o mândrie care'l impedica a se pogori la nivelul oamenilor cari guvernaseră Anglia inuinte de el. Cu toată dragostea lui pentru putere, nici un barbat nu
a refusat'o mai mult. de cât el, sau n'a primit'o cu un respect mai mare
pentru principiile ce profesa. Nici un om n'a avut mai mare popularitate de cât e marele commoner » (mare tribun al poporului); dar
se. părea că mai mult comanda popularității, de cât umbla după ea.
Figura

lui nobilă,

privirea lui plină

de foc, voacea lui maiestoasă, fo-

cul şi puterea: eloguenţei sale, iau dat asupra Camerei Comunelor o
autoritate pe care nici un ministru nu o mai avusese inainte de el.
Reducea pe un adversar la tăcere numai aruncându'i o privire plină
de despreţ, și impunea tăcere Camerei intregi numai prin un singur
cuvînt. Dar nu a consimţit nici odată a intrebuinţa meşteşugirile ordinare pentru a forma un partid politie ; şi, in apogâul puterei sale,
nu putea număra de cât vreo jumătate de duzină de :partizani declaraţi. (Green, Histoire du peuple anglais, IL, 327).
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a dat ordin să se unească din nou cu Austriacii. Dar pănă
să se afle aceasta, Maria Teresia, lipsită de alianța prețioasă a Rusiei,
se găsi
dispusă a incheia cu Frederic II pacea de la Hubertsburg (1763),
prin
care se ceda definitiv Silesia *). In acelaş an se incheie şi pacea
de
la Paris intre Franţia și Spania cu Anglia. Prin această
pace, Franţia dădea Cunada şi cu dependinţile ei din valea Missisip
elui, afară
de Noul-Orlâans şi ceda toate posesiunile câştigate in India
de cătră
Dupleix. Această pace a fost una din cele mai desastruoase
pe care
le a incheiat vre odată Franţia. Ea insemna : recunoaşterea
imperiului maritim al Angliei, renunțarea Franţiei la dominaţ
iunea asupra
mărilor și injosirea armatei francese, aşa de jos
căzută in bătălia de
la Rosbach. Regalitatea ca şi nobilimea francesă
se arătau nevrednice de chiemarea lor.

$. 3.

Impărțirea

Poloniei.

La jumătatea viac. XVIII, Polonia era in anarchie. Regali
tatea
era cu totul slăbită. Toată puterea era in mâna Senatul
ui şi a Dietei. Numai regele avea dreptul a convoca dieta şi a indica
orașul in
care se va aduna. Dar mai inainte de a se strînge la dietă, nobili
mea
avea dreptul a se aduna in mici diete, in deosebite provinţ
ii ale republicei polonese. Regele era dator să facă cunoscut acestor
diete mici
cestiunile care aveau să fie discutate in dieta cea mare.
Toţi nobili;
aveau dreptul să iea parte in aceste diete: să discute şi
să aleagă pe

nunţii la dieta cea mare, cărora li se hotăra cum au să voteze.
Nimie

nu se putea

septămâni.

face fără invoirea

dietei, care

ţinea de ordinar

şese

*) Pănă in 1740, instrucţiunea publică era cu totul
in mânile
și sub controlul clerului. Mai nu esistau şeoale prima
re
;
invăță
mîntul gimnasiilor era mai mult de cât mediocru. Austri
a era cu mult inferioară Pranţiei și chiar Germaniei de Nord. Q ordona
decise că guvernul are dreptul a numi pe profesorii nţă imperială
universităţii din
Viena ; mai târziu gimnasiile jesuiţilor au fost puse
sub controlul sta=
tului: < organisarea şcoalelor e inainte de toate
o
zicea o resoluţie imperială, şi acest principiu era afacere politică >,
dus pănă la exagerațiune: nu se admitea toată lumea in universități
studia in străinătate fără autorisarea statului, Chiar şi nime nu putea
gie au fost supuse censurei. O mulţime de stabil cărţile de teoloimente au fost intemeiate pentru tinerii nobili, anume acel care
esistă
și pănă astăzi
sub nume de Theresianum, şi s'au deschis o
mulţime de școale primare. Învăţămîntul superior se desvoltă foarte.
(L. Leger, Histoire de
b Autriche- Hongrie, 386),
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Dar aceste: diete care ar fi trebuit să. intărească instituţiunile
şi să contribuească la intărirea patriei, erau o eausă de desordine şi
anarchie, Se disputau mult; patimele personale ocupă un timp preţios şi, in genere, nu se face nimic; pentru că un singur nunțiu are
dreptul a suspenda activitatea dietei pronunţând cuvântul veto. Se cerea unanimitatea voturilor; pentru că fie care nobil are drepturi absolute la independenţă şi pentru că nu se putea impune nimărui datoria de a se supune majorităţii. În asemenea condițiuni, era absolut
imposibil a se face vre o indreptare la relele de căre suferia PoloniaDar aceasta nu era de ajuns. Adoptând o disposiţie cuprinsă in

Bula de aur din 1222 in Ungaria, minoritatea polonesă nu numai că

nu se supunea majorităţii, ci avea dreptul a se rocoşâ, a lua armele
pentru a apara ideile sale in contra regelui şi a majorităţii. Nobilimea polonă avea dreptul a face Confederaţiuni. Nobilimea care a fă-

avea dreptul a declara resboiu autorităţilor stacut Confederaţiunea

pilite. Cât ţinea o Confederație toate magistraturile erau suspendate
şi totul se decidea numai prin arme. Atunci la Confederaţiune se opu-

nea o Contra-Cunfederaţiune şi resboiul civil isbucnia in toată furia sa*).

Pe lângă această anarchie, resultat al drepturilor exagerate ale
nobilimei, se mai adăogiau neinţelegerile religioase. Mulţi locuitori din
provinţiile resăritene erau ortodocși sau uniţi cu biserica ortodoesă

+) Din punctul de vedere social, Polonia era o naţiune de servi
agricoli peste cari era suprapusă o mică nobilime numeroasă, supusă
neşi ea la câteva familii mari, faţă cu care regalitatea era absolut să
voi
putiincioasă ; ea nu avea o stare a treia doar numai dacă vom un mişi la
dăm acest nume la vre o câteva mii de burghezi catolici agricultură
o
avea
ea
,
economic
vedere
de
punctul
Din
jidovi.
lion de
puţină incu totul primitivă, lucrată de un popor serv, puţin comerţ,
politic,
vedere
de
punctul
Din
publice.
finanţe
cum
dustrie, nici de
famidintre
ea
rivalitat
;
mi
ţara legală se alcătuia numai din gentilo
liile

mari,

anarchia

dietelor,

slăbăciunea

puterei

regale,

pacta con-

scut, obicinuinţa inventa, liberum. veto, confederaţiunile sau dietele sub
le vinde voturile,
a
sau
r
străinilo
ţia
vechită de a chiema interven
de stat. Din
insăşi
ideia
şi
lege
de
ideia
chiar
Polonia
nimieise in
linate
nediscip
milițiile
la
tot
era
punctul de vedere militar, Polonia
coruptă de
lăuntru,
in
divisată
ea
face
putea
Ce
din epoca feudală.
trei monarchii putermultă vreme prin aurul duşmanilor, intre cele
că i violează fruncredeau
nu
că
ajunsese
care
nice care o strângeau,
ori erau mai pu:
ambasad
tariile când i ocupau teritoriul ei, şi a căror
, Histoire de la
Rambaud
(A.
sale?
ternici de cât regele in dietele
Russie, 461).
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pe când cei din apus erau luterani. Aceşti disidenţi erau
in mare
dușmănie eu majoritatea catolică şi cei intăi 'și indreptase
privirile
spre Rusia, pe când cei de pe urmă se puneau sub protecţi
a Prusiei.

Causele

religioase sporiau și mai mult

şi intreţineau anarchia.

De

aceia in resboaiele precedente, Ruşii necontenit petrece
ani intregi in
țară şi comit tot feliul de escese.
Această teribilă stare de lucruri ingriji pe Pelonii patrioţi.
Conduşi de cătră principele Ciartoriski, ei şi propuseră a
modifica constituţiunea Poloniei. Ei voiau să intărească autoritatea,
regală, să mărginească drepturile Senatnlui și ale Dietei, să desființ
eze fatalul _/;berum veto şi să micşureze drepturile disidenţilor.
Dacă isbutiau aceste planuri, atunci Polonia sar fi putut
intări și s'ar fi pus capăt
anarchiei. Ei incepură a lucra și, la moartea
lui August III, aleseră
de rege pe Poniatovski, favoritul Caterinei
II, sperând că impărăteasa i va ajuta in planurile lor. Dar aceasta
era peste putinţă. Vecinii

Poloniei

aveau

tocmai interes

ea, libertăţile nobilimei,

adică

anarhia,

să rămână neatinsă ; pentru ca astfel Polonia
să ajungă prada puternicilor săi vecini.
.
i
Din decembre 1763 incepură a se face la St. Petersb
urg, planuri pentru desmembrarea Poloniei. Peste câți-va
ani, Frederic II
este cel mai aprig susţinător al acestei idei ;
pentru că, zicea el «trebuie să fie cineva stupid, pentru ca să nu profite
de o ocasie aşa de
minunată». Maria 'Teresia refusă cu indigna
re ori ce părtăşie la această impărţială. Ea declară că i se pare
o insultă o astfel de propunere. În realitate, ea se opunea pentru
că i se părea prea mică
partea ce i se oferia. Când s'a mai mărit
această parte şi când Frederie II i a aratat că dacă i se pare prea,
mică partea din Polonia,
poate să iea o parte din Turcia, d. e. Bucovin
a, Maria Teresia tot
a protestat; dar, cum zice Frederie II, cea
plăngea, dar lua mereu».
„În iulie 1772 sa subseris tractatul
de la St. Petersburg, prin
care s'a făcut prima împărțire a Poloniei.
Prusia a ocupat toată Pru.
sia polonesă, afară de 'Fhorn şi Dantzig,
eu 400,000 de locuitori ;
“Maria 'Teresia a luat Rusia Roşie şi o parte
din Podolia cu 2,700,000
şi Rusia a pus mâna pe teritoriile de la
Dvina şi Nipru, o mulţime
de palatinate, cu 1,800,000 de. locuitori,
Această impărţire sa făcut numai:
după ce a fost sdrobită no-

bilimea, patriotă, care formase Confederaţiune
a

de la Bar.

energia desvoltată, patrioţii poloni
au fost. sdrobiţi;

tele celor

trei vecini puternici au

Cu toată

pentru că armă.

invadat in Polonia.

Impărăteasa
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Ecaterina zicea despre Stanislas Poniatovski că <că are să i sdrobească capul» iar în ucazul adresat trupelor sale, ea ordona «ca să se
stărpească şi să se nimicească cu ajutorul lui d-zeu acei asasini, fără
milă, sperjuri și violatori ai legei, acei Poloni ; să se desrădăcineze
numele lor şi amintirea lor să piara pentru de a pururea». Haidamacii, Cazacii vagabonzi, au fost insărcinaţi să aducă intru indeplinire ucazul impărătese şi nenorocita Polonie a fost sdrobită. O dietă
adunată in faţa baionetelor ruseşti au decis că disidenţii vor putea
ajunge la toate demnităţile, că liberum veto va fi restabilit şi că legile
cardinale nu vor putea fi modificate nici chiar prin consimţimântul
unanim al intregului popor.
Atunci numai s'a putut face prima impărţire.
In 1193 sa făcut a doua împărțire, prin care Prusia a mai luat
şese palatinate, Thorn şi Dantzig ; iar Rusia toată partea răsăriteană.
Aşa că Polonia remânea numai cu 3,400,000 de locuitori. Atunci Polonia. se ridică ea un singur om sub Tudeu Kosciuzko (1794). După
un resboiu teribil, acesta fu făcut prisonier şi o mulțime de Poloni
|

măcelăriți:
Peste

trei ani

o ultimă

impărţire a dat Rusiei

Curlandia

şi Li-

tuania ; Austriacii intrară în Cracovia şi Prusienii in Varsovia. Polonia nu mai fiinţa.
«Impărțirea Poloniei
|
Europa nu

sa ridicat

e crima şi pata eternă a regalității». *) In

nimine

in favoarea nenvrocitului popor. Diplo-

maţia era neputincioasă şi marii scriitori, tot da una gata a ridica
glasul lor pentru cei apasaţi, erau amăgiţi. Cele trei Curți susțineau
şi a dreptucă au intervenit in Polonia pentru apararea libertăţilor
a proturcesc
Divanul
pilor de conştiinţă şi filosofii aplaudau. Numai
numai
;
testat in faţa lumei, faţă eu această asasinare a unui popor
polone.
“Turcia a indrăznit a declara resboiu pentru susținerea causei

Frederic Il despre Impărțirea Poloniei : «Trebuia să fiu lipstupidă, dacă
sit 'd» ori ce ghibăcie, său inmormâăntat intro amorțală
dar de
apucat
Am
ioasă.
nu mă folosiam de o ocasie aşa de avantag
intri si,
și
ţiuni
negocia
multe
după
şi,
a
present
pâr ocasia care mi se
trecute,
sale
le
pierderi
am isbuii'a disdauna monarehia noastră de
proviinţi». (E. Lauîncorporând Prusia polonesă la vechiele mele338) ,
,
,
XI,
tt,
WPhumani
de
e
Lhistoir
sur
rent, Etudes
cu
seris
a
'Teresia
Maria
Poloniei
a
Pe proiectul de Impărțire
un spide
barbaţi
atâţia
că
pentru
t,
«Aproba
'mâna sa următoarele:
mai fi, se va vedea
rit eminent sînt de părere, Dar când nu voiu
:)
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$. 4. Coistituirea Statelor-Unite.
De la sfîrşitul viac. XV, Englejii incercară a se așeza in
Ame.
rica de Nord. In 1497 şi 98, Sebastian Cabot, făcu recunoaşterea
ţermurilor sudice a acestei regiuni. Sub urmaşii lui Enrie VII se făcură
mai multe intreprinderi in această direcţiune, care toate
au ramas
zedarnice. Pe timpul Elisabetei, favoritul ei Walter Raleigh
intemeie
colonia numită Virginia in onoarea suveranei sale. Tot
atunci s'au
inființat două Companii pentru colonisarea şi comerţu
l cu America
de Nord. Nu s'a făcut mare lucru: pentru că, pe
acele vremi, se
căuta mai mult aur şi argint in coloniile din America
şi in această
parte lipsiau minele de metale preţioase. Erau inse pescării
admira=
- bile ; se făcea mare comerţ cu blănăriile şi pământul
era foarte roditor. Politica lui Iacob I și a lui Carol: despotismul
regal şi persecuţiunea neconformiştilor, au făcut ca colonisarea A mericei
de Nord
să iea o mare desvoltare. Cei doi Stuarţi au persecutat
pe duşmanii
regalității in Anglia; dar li au acordat toate libertăţile
in America.
Prin aceasta, regele scapa de o oposiţie in Anglia şi, pe de
altă parte,

ce a resultat din violarea a tot ce era considerat pănă acum
ca drept
„Si sacru». Şi in o scrisoare cătră Kaunitz ea se esprim
a : «Când toate
statele mele erau cotropite, şi când nu ştiiam unde să
mă
pentru ca să nasc copilul pe carăâ?l aveam in sin, mă răzimaretrag
m pe
dreptul meu şi pe protecţia lui D-zeu. Dar in această
afacere a Poloniei dreptul strigă contra noastră, echitatea şi raţiune
a sînt contra
noastră, Nici odată n'am fost aşa de năcăjită, mi e
rușine de mine
insăşi. Ce fel de esemplu dăm lumei ! Pentru o miserab
ilă bucată de
pământ, sacrificăm onoarea și reputaţia noastră!
Dar văd că sînt
singură de părerea mea, şi nu mai am vigoarea de
odinioară » (F.
Laurent,

Etudes

sur Phistoire

de Phumanită,

XI,

343).

Asasinul nu poate prevedea răul ce va resulta
criminală ;. el ucide o forță, a căreia putere o cunoaştdin acţiunea lui
e numa D-zeu.
Ce va fi, când o naţiune piere victimă a unui atentat
odios
? Să presupunem că despoţii Asiei ar fi isbutit in culpabilele
lor
intrepr
inderi asupra Greciei, că patria lui Socrate şi a lui
Platone, a lui Sofocle şi Demostene ar fi ajuns o provinţie a imperiu
lui persan şi calculeze-se influinţa ce o are asupra destinatelor
neamul
ui omenese
distrugerea unei naţionalităţi. Lumea şi ar fi schimb
at faţa. Toate popoarele nu au o misiune așa de inaltă ca Grecia,
mate a concurge la opera comună a omenirei. dar toate sint chieA ucide o naţiune

este dar

o crimă

in contra lui D-zeu,

e o crimă

Din punctul de vedere politie, impărţirea Polonie in contra omenirei,
i e un act tot aşa
de culpabil. (PF. Laurent, Etudes sur Vhistoire
de Phumanite, XL, 353).
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se intemeiau colonii în America, care prosperau şi ajutau foarte mult
desvoltarea comerţului engles. Prin desvoltarea comerţului, tesaurul
regal se imbogăţia prin creşterea veniturilor vamale. Astfel că regii

absoluţi aveau chiar interes a lucra pentru inflorirea coloniilor din
America. Atunci sau inființat mai multe colonii şi s'a fundat Boston.
Colonia Maryland a fost infiinţată de cătră emigraţi catolici, favorisaţi de
Atunci
Carol
ritoriu

cătră Carol I. Mişcarea de colonisare continuă sub Cromvell.
sau intemeiat trei stâte pe ruinele coloniilor olandese. Sub
II, doi lorzi favorisaţi au capatat concesiuni insemnate de teşi au intemeiat cele două Caroline, pe când Pennsylvania, a

fost colonisată de cătră William

Penn, capul Quacherilor.

Alte co-

lonii s'au intoemit mai târziu, aşa că la jumatatea viac. XVIII, erau
treisprezece colonii englese in America de Nord.

Aceste colonii erau cu totul deosebite de aşezările intocmite de

alte state europeiene, Pe când in toate cele alte colonii, statul care

le intemeiase şi reservase drepturi foarte mari şi nu lasase coloniş-

iilor mai nici o libertate şi nici un drept de iniţiativă; pe când coloniile altor state erau considerate mai mult ca niște dependențe ale
de
mamei patrie, menite a o imbogăţi, coloniile englese se bucurau
libertatea religioasă, civilă şi comerţială. Erau republicani in nord,
cavaleri devotați regalității in Virginia, catolici in Maryland. In pria)
vinţa feliului de a se administra, coloniile se impărţiau în trei:

colonii eu chartă, in care puterea intreagă era in mâna coloniştilor:

b) colonii regale, in care guvernatorii și funtţionarii erau numiţi de
cătră rege şi c) colonii de proprietari. Dar ori care ar fi fost guvernul, coloniștii aveau dreptul de a lua parte insemnată in adminisși
traţia statului. In toate statele erau Adunări care făceau legile

votau dările. Chiar in statele unde guvernatorii erau numiţi de cătră
rege, guvernul

era tot in mâna coloniștilor ; pentru că era de ajuns

ului ori funcca să se voteze o leafă cu totul neinsemnată guvernator
repreRegimul
ţionarilor Şi aceştia, nu mai puteau trăi in colonie.

sentativ și vechiele libertăţi aduse din mama

patrie produseră fructe

şeoale primare ; eescelente in colonii. Se infiinţaseră. pretutindenea
West-Pont; presa era abrau câteva colegii şi o şcoală militară la
era deprins a'şi face
solut liberă ; tipografia infloria şi Americanul

a guvernului. Cei
singur ce i era necesar, fără a aştepta impulsiune
aceste libertăţi ; dar
de pe urmă Stuarţi se incercaseră a restringe
r toate drepturile lor,
Revoluţiunea din 1688 dădu din nou coloniștilo
America prosperau, când
Cele treisprezece colonii englese din
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Dar

situaţiunea

atot puternică.

Ea

era critică in America.

voia să iea garanţii

pentru

Armata

victorioasă era

recompensele

ce

i se

datoriau. Washington, triumfător in resboiul cu apăsătorii patriei sale,
a. repurtat un triumf şi mai strălucit. Ei a făcut pe armată să se licenţieze, așteptând satisfacerea drepturilor sale de la justiţia poporului şi a corpurilor constituite. După acest mare act de probitate civică, Washington s'a retras in mica sa proprietate. De aice l'a chiemat dorinţa poporului care ”] alesese preşedinte al republicei.

Congresul redactase Constituţiunea Statelor-Unite. El lăsase deosebitelor state dreptul de autonomie şi puterea de a'şi face legile
şi a se.administra independent; dar instituise un Guvernământ fedeval care 'se compune din un Preşedinte, ales pe patru ani, şi un Con-

gres, alcătuit din Senat și Camera Deputaţilor. Preşedintele avea să fie
ales de cătră popor; Camera deputaţilor trebuia să fie alcătuită din
deputaţi aleşi in fie care stat in raport cu populaţia; iar Senatul representa statele confederate ; de aceia sunt Senatori aleși in număr
egal, câte dui de fie care stat. Puterea judecătorească se constituie cu
totul independent de cele alte puteri, cu dreptul de a se pronunța
asupra validității legilor, şi cu puterea
de a 'şi desfiinţa acele legi care

erau contrarii -constituţiunei. Se decretă libertatea absolută de presă,
de conştiinţă şi învățământ ; nici un cult nu fu salariat de cătră stat,
Americanii se bucurară de toate libertăţile ; numai Negrii au continuat a fi in afară de societate pănă in 1865.

"Washington fu ales de două ori
1789—1797.
xemas

EL a refusat a

fi ales

preşedinte

şi guvernă de la

pentru a treia oară

şi aceasta a

0 regulă nestrămutată pentru Americani pănă in zilele noastre,

ca şi tot ce a făcut marele

patriot.

$. 5. Panariocţii

El a murit in 1799.

(pănă

la

1777).

După fuga lui D. Cantemir in Rusia şi uciderea lui Brâncoveanu
"la Constantinopole, se incepe pentru Principatele Române o perioadă
foarte tristă care este numită Epoca Fanarioţilor şi care ţine pănă
la 1822. Ea nu sa numit astfel, pentru că toţi domnitorii ar fi fost
Greci din Fanar. In adevăr şi mai inainte de 1711 am avut domni
„străini, ca Gaspar Graziani, Gheorghe şi Constantin Duca,D. Canta-

cuzino, N. Mavrocordat şi Ghiculeştii; iar, după 1711, am avut dorni

români ca Mihaiu și fiul său Constantin „Racoviţă, ca Ioan şi Grigorie Calimach ;; sau romanisaţi ca deosebiți domnitori din familia Ghica,
.
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cari s'au succedat pe tron. În privinţa persoanelor care s'au strecurat pe tronurile ţerilor române, nu e deosebire de timpurile de mai
inainte. Nu este, de asemine, deosebire nici in raporturile ţerilor cu
Poarta otomană. Şi mai inainte ca şi in această epocă, domnii ajungeau la tron numai după ce dădeau sume foarte mari la Turci; şi
mai inainte posiţiunea domnitorilor era foarte umilită, faţă cu Sul:
tanul şi marii demnitari turceşti. Și este de ajuns a face o comparaţie intre cele ce spune D. Cantemir in Descrierea Moldovei despre
ceremoniele umilitoare la care erau supuşi domnii in Țarigrad și
intre cele ce spune Gheorghachi Logofătul in Țeremoniile Curţii domneşti, scrise după jumătatea viacului XVIII, pentru ca să ne incredinţăm că este aceiași umilire, Cât despre jafurile ce se făceau in
ţară, domniile din viac. XVII nu sînt mai pre jos de cât cele din
epoca de care ne ocupăm.
Şi cu toate aceste, viae. XVIII este şi mai trist pentru Români
de cât viacul precedent. Pănă atunci Grecii veniau în ţară pentru a
o stoarce și a se inbogăţi. Foarte puţini diutre dinşii remâneau in
ţară. După Cantemir și Brâncovanu, domnitorii Greci şi propun «
grecisa 'Țerile Române. Numărul Grecilor sporeşte necontenit ; toate
mânăstirile sint inchinate Sf. Locuri şi intreţin o mulţime de călugări Greci, cari dau moșiile la arendaşi de acest neam, insoţiţi de
o mulţime de tovarăşi de ai lor. Se infiinţază Academii şi tipografii
grecești, unde se ingrămădese tineri greci din toate părţile Resăritului. Aceste şcoale superioare introduc in Țerile-Române o cultură
necuioscută pănă atunci. Iașii şi Bucureştii ajung noua Atenă. Dar
in aceste şcoale se predau ştiiaţile intr'un spirit cu totul grecesc şi
puţinii Români cari pot invaţa in ele, şi pierd simţul de naţionalitate, ies moleşiţi prin contactul cu Grecii, învaţă obiceiuri şi introduc mode greceşti, și inteligenţa românească, atât de vie odinioară,
amorțeşte ; după cum se pierd şi vechiele virtuţi militare şi acea indrăzneală care făcea pe boierimea pământeană să iea armele Îa cea
mai mică nemulţumire. Nu avem, in viacul XVIII, nici chronicari,
afară de Enachi Cogălniceanu, nici scriitori ; iar boierii se mulţemesc
a pribegi prin: eri străine, după cum ţerile vecine se umplu de ţerani munteni şi moldoveni, cari şi ieau lumea în cap. Ţerile Române,
La
secătuite şi lipsite de locuitori, mai sufer două mari nenoroeiri.
aceiaşi
1775,
in
şi,
Austria
la
inceputul viacului, Oltenia este anecsată
“putere răpește Bucovina.
ăjduirea
Un alt fapt intristător pentru aceaață epocă este desnăd
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de care sînt cuprinși boierii ţerei in ceia
ce priveşte
rilor Române. Pe timpul lui Brâncovanu
și Cantemir,

viitorul 'Ţemajoritatea

boierilor era tot pentru vechia politică tradi
ţională a Românilor:

legătura cu Turcii. Pe la jumătatea acestu
i viac, boierimea care nu se
mai putea sprijini pe sine insăşi, se
aruncă in braţele Rusiei. Boieri
Şi cler cer aneesarea la Rusia; cu singu
ra condiţiune ca să le păstreze drepturile şi privilegiile lor şi
ca toate greutăţile să remână
„ Bumai asupra ţeranilor. Noroc că
ambiţiunea Rusiei deșteptă ingriJirea puterilor mari europeiene. Ioain
tarea Ruşilor spre peninsula
baleanică constituind un pericol
europeian, cestiunea Principatelor
ajunse o cestiune care interesa pe
intreaga Europă. Puterile A pusului au combătut influinţa rusască
in Principate şi la Constantinopole. Şi aceasta a scapat pe Român
i, intrun timp când erau bucuroși a se uni cu Rusia și când
'Tureia nu era in stare a se
opune
colosului de la Nord.
Sing ra parte inbucurătoare a aceste
i epoce este că domnii fanarioţi, intre cari au fost mulţi
foarte destoiniei, au luat măsuri
pentru a introduce o mai bună admiv
istraţiune ; au orînduit a se
fisa
dările și s'au ingrijit de Popor
hotărind zilele de muncă ale
ţeranului cătră proprietar şi. desființând
robia feranului,
.
Dintre domnitorii cari s'a succedat
pe tronul Ţerilor Române
n timp de cinei zeei şi opt
de ani, cei curi merită să ne
atragă atenţiunea sînt Necula; şi fiul
său Constantin Mavrocordat ;
loan 'Teoăor Calimah şi Grigorie Alesandru
Ghica. Cei alţi nu s'au deosebit
de cât numai pria jefuiri Peomenoase
, prin apasarea 'ţerei şi
deosebita aplicare cătră elementul greces
c, de care. erau incunjuraţi.
In acest timp s'au strecurat pe tron
o mulțime de domnitori dar
din tabloul de' mai. Jos se vede
că sînt aceleaşi familii, şi mai
aceleaşi persoane, care se strămută
din un principat in altul). Luer
E
—
Ia ul
*
171l—1716
1716—1727

Moldova.

Muntenia.

N. Mavrocordat a Il oară
Mih. kacovită a Uli vacă

1727 - 1733 Ghigo'e Ghica
1733—1735

1:35-—1741

C.

Mavrocordat

Grigore Ghica a 11 oară

1141—1741

0.

1753-1756

Mateiu

Mavrocordat

a ll.oa

ră
1744—1747 Ioan Mavrocordat
1747—1748 Grigore Ghica a
[| oară
1743—1749 Cc. Mavrocordat
a [Il oară
1749—1753 C. Racoviţă
Ghica

LIL1—1716
1716 —1730

Șt fan Cantucuzia
Nec. Mavrocordat

1130 Const. Mavrocord
at
1730—1731 Mihai ltac
oviţă

i
1781—1784:0. Mavro
o
1783 —1735 Grigore Ghic dat a [1 oară
a,
.
1735—1741 q, Mavroc
ord
1741-—1744 Mihai laco at a [il oară
viţă a HI. oară - |
1741—1743 C, Mavrocord
at a IV ouă

17:8—1752
11752—1753

Grigore Ghica a jI
Gaă
Mateiu Ghica.
.
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se esplică in chipul următor. 'Ture
ia ingrijită de intrigile ruseşti şi
austriace, nu poate numi de cât domn
i siguri şi din familii care daseră dovezi de credinţă. Dar nui putea lasa
multă vreme pe tron;
pentru că atunci s'ar fi lipsit Turcii de
sumele ce obicinuiau a se
plăti Ja intronare. Atunci se introduce
: mucarelul, inoirea domniei
la trei ani, şi strămutarea în cel alt
principat.
Dnpă D. Cantemir s'a numit domn in
Moldova N. Mavrocordat.
Acesta era un barbat deştept şi învăţat.
%) Vorbia mai toate limbile
Apusului şi câteva limbi orientale, citise
foarte mult Şi se ocupa mai
cu samă cu filosofia și eu teologia. El luă
măsuri pentru indreptarea
ţerei care era foarte căzută, mărgini pretenţiil
e neguţitorilor turci şi
lucră mult pentru iertarea boierilor cari se
dompromiseseră cu Cautemir ; el se opuse Ia incăleările de hotar din
partea Austriei şi scapă
o mulţime de robi de la 'Turei şi Tatari. Era om
aprig la mânie şi
chronicarii boieri i impută că prea favorisa pe ţeran
i. %*) Măguleşte
pe boieri, căror li da mari drepturi; dar favor
isasă mai cu seamă .

pe

(reci,

mai ales

pe calea religioasă,

şi organisă Academia

grecească

din aşi, El e strămutat in Muntenia, in 1716, in locul
lui Ștefan
Cantacuzin care fusese tăiat la Constantinopole, ca
şi Brâncoveanu.
1156—11757

C. Racoviţă a II oară

i751—1758
1758—1761

|

Scarlat Ghiva
loan Calimach

1761—1764 G'igore
1764-1767 Gh.. AJ.
11767—1769 Grigore
1769 C. Mavrocordat

Calimach
Ghica
Calimach a II oară
a 1V oară

1753—1756

C.

1756—1158
1758 —1761

C. Mavrocordat
Scarlat Ghica

1761—1763
11€3—1764
1î64—1765
1765—1î66

„Acesta

Nicolae

Alesandru

Vodă

a V

oară

C. Mavrocordat a VI oară
C. Racoviţă a II oară
Ştefan Racoviţă
|
Scarlat Ghica a JI oară
Alex. Ghica
Gr. Al, Ghica

1766—1768
1768—1759

-%)

ltacoviţă

era la stat de mijloc,

era

cinsteş om, şi in filosofii, şi in istorii, și intr'altele ce se cade a ştie
unui

Domn

era deplin invâţat;

ştiia şi câteva

limbi,

şi om d-zeiesc,

păzia tare biserica; la mâncare şi la băutură foarte puţin ; spre sfintele biserici şi mănăstiri scăpate milostenie făcea ; spre săraci şi spre :
văduve cu milă era. Era grabnic la mânie, şi mai ales asupra celor
ce i cunoștea că :mânea banii visteriei, şi spre cei ce făcea strîmbătăți şi supărări săracilor, şi spre cari era, neascultători. la poronci ;
era fără preget şi cu privighere la trebile ce era a ţării. gata. şi cu
nevoinţă a plini: poroncile impărăteşti. (N. Costin, Domnia lui. Necolai Alesaidru Vodă).
,
|
+=) Foarte era straşnic şi răpit la mânie, ca să se cutremure

toţi.

Uşa

lui'era

inchisă,

Urit şi neplăcut era
odată,

tot pentru

tot pentru

mândrie

tuturor Nicolae Vodă.

ca să nu

se prea

volniceas:ă

greceaseă .. ce 0 avea,

Aşa D-zeu. ceartă
nime ; că

nu

câte
de pu-
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Aici domni bine ; fiind că trebuia menagiată ţara care inclina spre
Nemţi. Dar a trebuit să fie aspru cu boerii cari să plecau cătră politiea germană. Cruzimile lui au adus pe boeri la desperare. De a-

ceia, când se incepu reboiul

intre Imperiu cu Turcia,

Mavrocordat

fu prins de cătră Nemţi uniţi cu o samă de boieri și dus la Braşov.
Tureii au numit locoţiitor de domn pe fratele său loan care incepu
a şi pregăti drumul spre domnie. El se inţelese cu Nemţii, pe când
era bine și cu Turcii. Dar Românii nu mai aveau aplecare spre Germani. In Transilvania se făcuse unirea cu Biserica catolică şi aceasta
ingriji pe drept credincioşii boieri pământeni. Această unire a indepărtat, pentru de a pururea, inimile Românilor de la politica au-.
striacă. Anecsarea Oltenieila Austria prin pacea de la Passarovite
(1718) a deschis şi mai bine ochii Românilor asupra tendinţilor austriace, După incheierea păcei, N. Mavrocordat veni din nou pe tron
şi domni pănă la 1730, când muri in Bucureşti.
“
Oltenia a remes sub Austriaci pănă la pacea de la Belgrad
(1739). Această stăpănire germană a fost o nenorocire pentru Olteni.
Administraţia germană a micşurat, ce i dreptul, dările ; dar rigoarea
cu care ele se impliniau, abusurile soldaţilor nemți și cărăturile ne-

cesare pentru

armata, au deschis

ochii Românilor.

Reforma

mone-

telor au adus sărăcirea şi pustierea ţerei. Un singur bine s'a făcuţ:
Românii din Oltenia au inţeles că nu mai pot avea incredere in. nimie de cât numai in ei; și de aceia în Oltenia sa deșteptat simţul
naţional, care va produce aşa de bune roade la inceputul viacului
XIX. Simţul naţional a rămas mai deştept in vechiul cuib
al romanităţii,
Pe când purtarea Nemţilor in Oltenia indepărta pe Români
de
la politica austriacă, Feld-mareşalul Miinich, comandantul
suprem al
armatei rusești, arata Românilor că. nu pot aştepta
nimic nici de la

țină certare a fost acest Domn pământului
nostru ; că neinblănzit şi
străin
de firea moldovenească era. Că pănă
ia o vreme boierii nu
se mal sătura de Domni ; unii cu un Domn
trăgea, alţii pre alt Domn

să ridice

din cei mazili inbla. Ci eată Nicolai Vodă
peste. nădejdea
lor, şi nepoftit de nime, au venit Domo,
ȘI țăranilor au fost dat voie de se ridic: şi i au săturat pe to
âră a
4:
boi
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Rusia. Acesta, intrase in Iaşi (1739) şi fusese primit cu mare cinste
de cătră Mitropolit şi boieri. El se purta “mândru cu boieriişi le impuse să fie credincioși Rusiei şi să intreţină cu cheltuiala ţerei o
armată de 20,000 de Ruşi. Dar lă retragerea armatelor ruseşti din
ţară s'a comis atâtea grozăvii, că chronicarul zice că, EMosealii s'au
purtat

mai

rău

de

cât Tatarii»*)

Mitropolitul

ducându-se

cu Ruşii,

sa numit in Moldova un mitropolit grec, Nichifor, lucru ne mai auzit pănă atunce.
E
in nenumarate rânduri
domnit
a
care
Constantin Mavrocordat
in Muntenia şi in Moldova, de la 1730—1769, sa făcut insemnat
prin Reforma sa*2). El voi să introducă ordinea in administraţie și
să teguleze strângerea dărilor. Pănă la el erau dări indirecte la care
erau supuşi toţi locuitorii fără osebire : cler, boieri Și ţerani și biruri
pe care 'l plătiau numai ţeranii. Osebit de aceasta preuţii şi oamenii
Bisericei erau supuşi la o. dare anumită cătră episcopi şi mitropoliți.
in
C. Mavrocordat scuti pe boierii din slujbe și pe cei cari fuseseră
contribuţie.
ce
ori
de
funcțiuni, imazilii ; scuti de aseminea clerul
neDar dacă clasele de sus erau scutite, toate sumele de care aveau
neyoie ţara şi domnul trebuia să se scoată numai de la ţerani. Erau
inse erani, mici proprietari, cari fuseseră scutiţi de dare, călăraşii.
miEl i supuse la bir şi prin aceasta sdrobi cele de pe urmă forţe
litare ale ţerei. Erau ţerani oameni ai boierilor, vecini in. Moldova,
rumâni in Muntenia. Aceştia erau aparaţi in contra abusurilor oamenilor cârmuirei prin protecţia stăpânilor lor. Munceau pentru stăpân ; dar erau scutiţi de multe apăsări. C. Mavrocordat desfiinţă această robie a ţeranilor şi atunci toţi au fost supuşi la bir, care a

*) Şi atunce la purcesul lui Minih (1740), trimis'au de au robit mulţi oameni din ţinutul Hotinului, şi de pe marginea Cernăuţilor, şi i-au trecut cu femei, cu copii, la Mose; şi i impărţia pre
oameni ca pre dobitoace ; unia luau bărbaţii, alții luau femeile, alţii
copiii ; şi i vindea unii la alţii fără leac de milă, mai rău de cât
Tatarii. Şi era vreme de iearnă. Bognte și multe lacrimi era, cât
se auzia glasurile la cer. (Î. Neculcea, Cap. XXIV).
+3) La Constantin Vodă Mavrocordat, uşile divanului erau deschise şi vorbă multă cu prostimea avea; cât atâta li dedese obraz
cât nu putea nime din boieri ca să zică macar cât de puţin lucru
unui ţăran, că indată striga: la Vodă, şi pentru un lucru de nimişi]
că a unui ţeran cât de prost, făcea pe un boier mare mascara
*
nini€
volnie
fie
nu
să
ca
ţară
in
inchidea. Şi mai dăduse o poroncă
nimic.
altul
nici
slujbaş,
nici
bani,
de
făr
ou
un
macar
a lua cuiva
(En. Cogălniceanu, Cap. IL).
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fost implinit cu o rigoare ne mai auzită. A remas dator
ţeranul să
muncească proprietarului pentru pământul ce i se
da ; dar legea hctără anume câte zile trebuia să muncească. Sa desfiin
ţat, in adevăr
robia faţă cu proprietarul ; dar ţeranul a ajuns
şi mai rob faţă cu
statul. C. Mavrocordat a regulat ca dările să se
plătească tot la trei

luni, la şfert de

an.

Darea,

la inceput,

nu era mare

ŞI mai pe urmă

nu s'a sporit. Dar atâtel căt şi urmașii săi au
găsit alt mijloc. Suma
de plătit la sfert era aceiaşi ; dar s'au imulţit sfertur
ile. 'Aşa că au
fost timpuri

când,

cum

zice chronicarul,

s'au

scos Pănă la doudizeei

de şferturi pe an. Cu toate acestea, desființarea
robiei a fost un bine
pentru ţară şi acesta o putem crede din faptul
că boierii erau foarte
nemulţemiţi cu această măsură *). In Munten
ia, a trebuit un ordin
de la Sultanul pentru că reforma să se poată
pune in lucrare. În

Moldova la sinodul adunat la Trei-Lerarehi (6 April
1749) boierii de-

clară că «vecinii robi nu sînt, nici se stăpân
esc cu nume de robie»
şi <a se vinde vecinii, sau a se despărţi cu
impărţială, sau a se da
in foi de zestre pe fraţi . ... n'au fost volnici
stăpânii statelor»,
Pentru a impaca pe boieri, el li dădu scufelnici,
oameni cari erau datori să plătească. bir Ja boieri in loc de
al plăti statului. Dar cu
toată Reforma lui C. Mavrocordat starea
ţeranilor era foarte tristă.
Mulţi dintre ei părăsese țara şi fug
in ţeri străine.
Resboiul dintre Ruși şi Turei (17691774) sa inceput din pri|
|

,
.
i
..
*) Au mai . scornit
3
,
o.
.
că nu trebuie
tele lor, dâna ştire pe la toate ţinutur boierii să aibă vetini prin saile
unde vor fi vecini să vie
la laşi ca să se desbată de vecinătate,
poroncind și boierilor celor
ce au vecini și sineturi pentru
vecini să vie, căci este ca să se
cu.
ute această pricină cu divanuri,
Și stringându-se vecinătatea de
tutindene la divan cu mare obrăzni
precie, căci i făcuse Constantin
Vodă
de nu băga pe nime in samă, viind
şi boerimea de pe afară cei ce
avea vecini ; carii după ce s'au
facă mare sobor in mănăstirea strins cu toţii Sau orînduit ca să se
Trii-sfetitele. Şi aşa mergând
nul cu toţi boierii acolo, au lacepu
Domt a face mare cercetare,
sint vecini, şi de la cine 1 au
de când
Atunci au respuns toţi boierii cumpărat şi in câţi au cumpărat >
zicând: «Noi nu i am cumpărat,
1 am găsit vecini de la moşii
ei
și
strămoșii noștri, şi i stăpânim.
lar a i vinde nu putem să
și noi;
1 vindem, ce i punem la câte
casei de ne dau ajutor». Atunci
o slujbă a
au poroneit V, dă cu mare
să nu mai fie Vecini de aci
hotărtre
nainte
; numai pentru că şed
sele boiereşti şi se hrănesc
prin
camoșiile lor, să lucreze câte
intr'un an boierilor vara ȘI pe
24
de
zile
1earna ; au să deie câte doi
care casă şi să lucreze câţe
19 zile. (En. Cogălniceanu, lei de fiește
Cap. VI):
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«ina Poloniei. Rusia se ingrijise mai dinainte ca să şi atragă, prin
agenţii săi, populaţiunile din imperiul otoman. * Când se aude că se:
apropie Ruşii, boierii moldoveni roagă pe principele Galitzin, comândantul suprem, a veni la Iași. C. Mavrocordat fugi spre Galaţi;
fu inse prins pe drum și adus la Iași, unde muri. Mitropolitul şi
boierii primescpe Ruşi cu mare entusiasm și depun jurământ de
credinţă impărătesei Ecaterina II *). In Muntenia, li se face aceiaşi
primire. Gr. Al. Ghica e făcut prisonier şi trimis la Petersburg,
unde i s'au făcut mari onoruri**),
Din amândouă Principatele se trimit deputaţiuni la St. Petersburg ca să inchine Ruşilor Ţerile Române. Boierii din Moldova zic
cătră Împărăteasă : «ca nişte robi prea plecaţi aducem supunerea
cea robească şi cu genunchile plecate ca nişte fierbinţi. rugători cădem la urmele prea luminatelor picioarelor voastre»; iar Muntenii sărutau pănă şi «genunchii şi urmele picioarelor tale celor impărăteşti,
și singură stăpânitoare.»
Cât priveşte organisaţia ţerei, Boierii cer «ca să fie aristocrație
şi 12 boieri să cârmuiască ; numai boeri să fie in toate slujbele ; să
se facă legi scrise ; să fie un general rus cu oaste pentru paza ţerei
și acesta să fie organul ţerei cătră impărăteasa ; in mâna lui să fie
7

*) «Eu cel mai de jos numit, mă jur şi mă făgăduesc inaintea
a tot prea, puternicului D-zeu și sfintei sale evanghelii, că iată voiesc şi sint dator ca cel ce mam supus de bună voie sub stăpânirea
măriei sale, intru tot milostivei Doamnei mele imperatriţe Ecaterinei
Alexiewnei, insăși stăpânitoare a toată Rusia, ca să păzesc din adevărată inima mea datoria cea credincioasă a supunerei Rusiei; supuindu-mă intru toate, fără nici o pricinuire, la orînduielile acele, care
după puterea cea mai inaltă a măriei sale vor fi hotărâte în toată
ţara şi legiuirilor acelora, care de, obşte tutulor şi osebit mie, se
cade a le păzi in tot chipul făgăduiese, ea un adevărat cerești, cu
suflet nefăţaraie, ete.»
**) Alegând și boieri de ispravă de au făcut ispravniei pe laţinuturi, dându-le mari poronci, ca să fie cu mare dreptate săracilor,
neingăduind pe nime ca să i calce şi să i năpăstuiască,; căci de va
auzi cât de puţin că au păzit hatârul cuiva, şi va veni un sărac să
jăluiască, atunci cu mare pedeapsă i va pedepsi, făcând mari dreptăţi tuturor; arătând tuturor boierilor ca să se păzască fieşte care
de a lua mită de pe la săraci, cât de puţin; şi de va veni la urechile măriei sale, să fie in ştiinţa tuturor că se va pedepsi cu mare
pedeapsă, necăutându-i nici pie de hatâr, de va fi şi boier mare, ori.

şi rudă ; de vreme

ce D-zeu l'a trimis pe acest pământ ca să pă-

zască pre săraci și să i fie milă de dânșii. (En. Cogălniceanu, Cap. XIII).
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minele.» Boierii munteni cer ca ţara lor «să fie tot una cu eparbiile
ce stăpâneşte prea puternica impărăteasă a Rusiei şi să se aşeze
legile şi orînduielile Rusiei pe deplin; oaste rusască in ţară ;
Biserica sub Sf. Sinod din Rusia ; judecători pe jumătate munteni
şi patru boieri in fruntea ţerei». Noroc că interesele politicei europien
e
au scapat Principatele.
|
Armatele ruseşti erau victorioase în Europa şi in Asia. O flotă
rusască plecă din marea Baltică, trecu in Mediterana cu voia, Englejilor, cari se gândiau numai la avantagiele comerţului lor cu
Rusia,
şi sdrobi flota otomană la Ceșme, lângă Chios. Atunci multe
insule
din Archipelag se supun Ruşilor. Dar Austria ingrijită
incheie un
tractat secret cu Turcia şi aceasta obligă pe Ruși a se
opri in succesele lor. In 1774 se incheie pacea de la Cuciul-Cainargi
prin care:
Tatarii erau liberaţi de sub suzeranitatea Porții şi lăsaţi,
prin urmare,
prada Rusiei ; Poarta făgăduieşte amnistie in Principate,
liberul esercițiu al religiunei şi biruri mai omenoase ; Miniștrii
ruşi din Constantinopole vor avea drept a pune cuvint la Poartă in
favoarea Principatelor %).
Dar abia apucaseră Rușii a se retrage din Principat
e, și oștirile austriace de pe granița Transilvaniei şi a Pocuţiei
incep a se indrepta spre Moldova. Feld-mareșalul Romanzov e
cumpărat cu cinei
mii de galbeni ca să grăbească retragerea Ruşilor. Grigorie
Al. Ghica
care fusese numit domn in Moldova prin stăruința
Ruşilor, protes.
tează contra acestei invasiuni. Rusia nu o vedea
cu ochi răi. Ea era
ințeleasă cu Austria de la impărţirea Poloniei ; dar
nu i ar fi părut
rău ca această putere să intre in conflict cu 'Turcia,
Ea care "şi lu”
ase sarcina a pune cuvint pentru Principate stă
in nelucrare. Eca-

*) Prin tractatul de la Cuciuk-Cainargi,
Poarta recunoaşte independenţa Crimeiei şi a -Cubanului ; inapo
ia Bugeagul ; acorda Ruşilor libera plutire pe marea Neagră ; li ceda
Kilburn, lenicale, Kerei
Azot; in fine, invoia impărţirea Poloniei.
Valachia și Moldova intrau
din nou sub ascultarea Porții; dar pria o
claus
ea consimți ca < după imprejurările in care ă care i-a fost funestă
se vor afla principatele
şi domnitorii lor, ambasadorii şi curtea
Rusiei Vor putea mijloci in
favoarea lor, şi Poarta promitea că va lua,
in
Aceasta insemna a pune principatele sub considerare arătările lor».
protectoratul "Țarului. Arţ.
7 deschidea, de asemine, un câmp liber
pentru usurpările Rușşilor acordându-li dreptul de a face observaţiuni
tine şi a bisericilor sale. (De la Jonquibre, in privinţa religiunei creşHistoire de Vempire ottoman, 385).
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.

terina II se gândia la anecsarea Crimeiei și nu i părea rău de lăcomia Austriei. Prin răpirea Bucovinei, Austria nu mai avea drept a
protesta pentru ceia ce avea a se face in Orimeia. Rusia tăcând, Turca era nevoită a se supune. Abia scăpată din resboiul cu Ruşii, Poarta
nu

putea face

resboiu

pentru

Bucovina,

mai

ales când

Austria

pro-

ceda cu multă ghibăcie. Mai intăi ea puse mâna pe Bucovina, ca pe
o regiune asupra căreia avea: drepturi necontestabile, cum zicea ea:
pentru că ar fi făcut odinioară parte din Pocuția. Pe urmă, arăta Turcilor

că nu

e vorba

tiunea numai de
cuţia și Galiţia;
neinsemnate din
Tureia in cas de

de

cât de

un simplu
pe urmă,
Moldova o
resboiu cu

o rectificare

de fruntarii;

că e ces-

drum, care să lege Transilvania cu Podovedia Porții că stăpânirea acestei părţi
-punea in puterea de a ajuta mai bine pe
Ruşii şi, in fine, folosindu-se de ignoranţa

turcească, ea arătă Divanului

o chartă in care Bucovina era numai un

colţuşor din Moldova. Dar pe lingă aceste argumente, Austria mai intrebuinţă şi altele, foarte puternice la Constantinopole: corupţiunea.
Mai toţi demnitarii turci au fost cumpăraţi.
In faţa acestor manopere, Grigorie Ghica şi boierii trebuiau să
fie neputincioşi. Ei protestară la Poartă, arătară incălcările austriace
şi pagubele ce se vor aduce ţerei, dovedesc că partea răpită e cea
mai frumoasă din Moldova şi cea mai roditoare şi că aice a fost leagănul domniei

moldovene

şi, după

sfatul

lui

Romanzov,

merg

pănă

a ameninţa pe Turci că se vor adresa la altă putere. Aceste ameninţări erau o mare greșală. Diplomaţia austriacă a făcut pe Poartă să
se incredinţeze că Ghica era un instrument rusesc. De atunci pierde.
rea lui este hotărită. El nu isbuteşte nici macar a fi numit comisar.
la fiesarea hotarelor. In 7 Maiu 1775 se subscrie convenţiunea prin
care se cedează Bucovina și comisarul ture, cumpărat de cătră Nemţi,
li mai dă incă patruzeci şi şese de sate la delimitare. Astfel s'a răpit Bucovina.
Domnitorul care protestase, cunoscut la Poartă ca vindut Rușilor, a fost ucis in conacul turcese de la Beilic in 12 Octombre 1777.
Moldova

care

suferi cu multă

pierderea Bucovinei, cu Su-

amărăciune

ceava vechiul scaun al domniilor glorioase, cu mănăstirile Putna, Dragomirna şi altele, a legat moartea lui Grigorie Ghica de răpirea acelei frumoase regiuni şi acest domnitor a fost considerat ca martir al
causei naţionale.
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