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PREFAŢĂ. 

Sînt doisprezece ani de când am tipărit „Istoria Romamilor“ 
din acest „Curs Complect de Istoria Universală“. In tot acest timp» 
afară de anii întrebuinţaţi pentru altă însărcinare de câl acea 
obicinuită a mea, ai consacrat multă, muncă pentru prelucrarea 
acestui „Curs“. Sînt mulțemit că am ajuns la capăt. 

Imorări de feliul acesta nu aduc foloase, nici materiale, inici 
de all-feliu ; dar sînt încredinţat că am făcut o lucrare folositoare 

„pentru elevii din şcoală și, poate, şi pentru cei cari nu mai sînt 
în. şcoală. Si acesta a şi fost scopul meu. 

Și după noua organisare a Învețământului Secundar, eu păs- 

rez părerea de la începutul publicărei „Cursului“. Elevii din: 

Liceul superior trebuie „să cetească mult“; ei nu trebuie „să aibă 

_ groază de volum“. Nu pot împărtăși părerea celor cari susțin 

că Istoria desvoliată se învață la Universitate, pentru, că nici a 

zecea parte din absolvenţii liceielor nu se inscriu lu secțiunea, îs- 
torică din facultățile de litere. Această ştiinţă inse trebue să facă 

parle din cunoștințele dri-cărui om cult. 

Recunosc că lucrarea mea e foarte desvoltală, şi dacă mai 

“sâni profesori la cari se învaţă „pe de rost“, i rog să se ferească 

a o introduce în clasele respective; pentru că elevii nu ar putea. 

învața patru ori cinci foi lă, fie-care lecţiune. Acest „Curs“ nu 

se poate întrebuința cu folos de câl numai când profesorul, şi a 

împărțit lecţiunile de la inceputul anului școlar, când « ales păr- 

țile care trebuiesc. „invețate“, acele care trebuiesc numai „cetile“ 

și. acele care trebiuesc ;resumate“ şi redactate de cătră elevi, cari 

şi formează ast-feliu singuri „manualul“ lor. Un „Curs“ de, Is-
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torie nu se înțelege fără multe „lecturi istorice“ şi notele “penat- ă 

mdărate din lucrare pot ținea, până la un punct, loc de asemine 

lecturi. 

Pentru volumul de față am ales din ultimele cinci volume din 

„X(istoire Generale“ de Lawisse şi Rambaud, toăle faptele cure 

am crezul că trebuiesc cunoscute de elevii noştri; iar notele arată, 

că um consultat şi alţi aulori. Se înţelege că nu putea fi nici 

vorbă a mă adresa la isvoare pentru o carte de şcoală; şi apoi 

este cunoscut că astăzi trebuie să fie cine va foarte îndrăzneț pen- 

tru a şi lua sarcina de a prelucra singur o Istorie Universală. 

Mi am luat această grea sarcină întemeindu-mă pe concursul 

profesorilor și a specialiştilor, de la cari am aşteptat a mă lu- 

mina asupra greşelilor ; pentru că mai ales o carte pusă în mâna 
tinerimei trebuie să fie scutilă, de greşeli. 

„Istoria, Contimpurană“ de față nu dă poporului românesc 

locul ce se cuvine; pentru că Programa în vigoare a dat Isto- 

riei naționale, desvollarea necesară în clasa VIII; de aceia 110 Gan 

snărginit la un singur paragraf. 
Nu pot încheia această Prefaţă fără a nu esprima adânca 

mea recunoștință barbaţilor de ştiinţă şi profesorilor cari au 

„primăl favorabil lucrarea mea. Va fi avînd ea multe lipsuri, - 
„dar este ieșită din „inimă curală“. - 

27 januarie, 1902. 
= 
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ropeian. Pe de altă parte, această putere se intindea spre sud și 
Vest, cuprindea o mare parte din Polonia şi incepea acea serie 
nestirşită de lupte cu Turcii, care, după planurile Curţii ruseşti, tre. 

buiau să se sfirşască cu alungarea Turcilor din Europa și intru- 
nirea tutulor popoarelor ortodoxe sub cârmuirea «Impăratului 
creștin». 

Capul Casei de Austria tot purta numele de «Impărat al Sfintu- 

lui Imperiu Roman», *) dar interesele curat austriace predomi” 

nau la Curtea din Viena. Impăratul se ocupa de ţerile anec- 

sate la Imperiu, Bohemia și Ungaria; ţinea să-şi asigure stăpâ- 
nirea asupra provințiilor din Italia, cedate prin pacea de la U- 

Îi 
trecht şi, fără a neglija interesele sale din Apus, şi indrepta pri. .*; 

virile mai ales asupra Imperiului Otoman, in deplină descompu- - 

nere la sfîrşitul viacului. Aice Austria putea găsi ţeri de cucerit; 

dar gășia şi puternica influență rusească. Casa de Austria nu 

mai domnia, in adever, in Spania ; dar nouele cuceriri făcută și. 

nădejdea de a mai face şi altele, o despăgubiau in de-ajuns de 3 
pierderea tronului de la Madrid. 

Dintre toate puterile Europei, Anglia câștigase mai mult în 

viacul XVIII. Bucurându-se de un regim constituţional, care da 
poporului drept de a lua parte la guvernarea ţerei și care-i in- 
chizășluia dreptul de libertate religioasă, de și cu restricţiuni» 
dreptul de intrunire şi de, petiţionare, şi mai ales libertatea pre- 
sei, Anglia și a putut concentra toate puterile pentru ajungerea 
scopului s&u : desvoltarea comerțului Yi industriei sale şi supre- 
mația maritimă. Pentru aceasta, ea a căutat și a isbutit a injosi 
marina francesă şi olandesă, a nimicit pe cea spaniolă, a făcut 

  

*) Impăratul e numai simulaorul pompos al unui suveran. El comandează | 
o armată care se intrunește numai când ordonă Dieta Imperiului, şi se mișcă 
când consimţese Cercurile. Are bani numai când Imperiul binevoieşte a-i a- 
corda credite extraoriinare. Budgetul seu normal se ridică in total la 13884 
fiorini. Guvernul lui se reduce la un vice-cancelar și la câţi-va scribi. Inda- 
toririle lui se mărginesc in a introduce afacerile inaintea Dietei, a intări şi 
promulga decisiunile acestei “adunări. EL este in realitate preşedintele une: 
confederațiuni de State quasi suverane. El ar fi mult mai puţin considerabil 
in Germania de cât cum e preşedintele republicei in Statele-Uuite, dacă pe 
lângă demnitatea sa imperială nu ar uni şi calitatea de rege al Bohemiei şi 
al Ungariei, ceia ce face din el un suveran mai puternic de cât toţi cei-l-alţi 
germani la un loc, şi-i permite de a-i domina, nu prin legi, ci prin forţă. 
(Sorel, D'Europe et la Revolution, ], 4(3). 
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din Portugalia o simplă dependenţă a ei, şi inteţind la luptă pe 
popoarele de pe continent, ea s'a amestecat in aceste lupte, nu- 
mai intru cât și putea indeplini scopul. Asttel, pe când cele aite 
popoare vărsau șiroaie de sânge pentru o ambiţiune a regelui 
sau a unei favorite, Anglia şi cruța sângele fiilor săi şi, in lupte 
maritime care-i erau mai in tot-d'auna favorabile, ea sfărma flo- 
tele dușmanilor, punea mâna pe coloniile lor, supunea imperii, 
anecsa punctele -maritime strategice care domihau intrarea in 
toate mările şi asigura industriei engleze materii primare ieftine 
şi locuri de desfacere nenumărate, iar comerțului seu supremp- 
ţia in lumea intreagă. *) - 

Țeri care la inceputul Istoriei Moderne umpleau lumea cu d 
faima victoriilor sau civilisaţiunei sînt căzute. Spania nu mai 
are flote, nici comerţ, şi coloniile ei lâncezesc; Italia e lăsată 
pe mâna Austriei, sau a principilor spanioli, incapabili a o ri- 
dică din decăderea ei; Polonia nu mai fiinţează, şi puternicul 
Imperiu Otoman de odinioară se sbate in svircolirile anarchiei. j + 

Franţia pare de asemine pierdută. Viacul XVIII i-a fost fatal 
in politică. Sub Regenţă şi sub domnia indelungată a lui Lu- 
dovie XV, ea a căzut din rângul de primă putere in Europa. 
Politicii cari o cârmuiese in acest viac nu amintesc nici măcar 

de departe pe marii ministri şi diplomaţi de odinioară; genera- 
lii puși in fruntea armatelor. caută numai să se îmbogăţească; 
se pare că vechia vitejie militară francesă sa stins, cum s'a vă&- 

zut in bătălia de la Rosbach; şi chiar când vitejia soldaţilor 
câştiga victorii, inepţia diplomaților nu ştiia a trage nici un 1o-. 
los din sângele vărsat şi din gloria dobindită. Franţia, in vea- 

cul XVIII a pierdut coloniile din America de Nord, care au r&- 

  

*) Englesii nu fac răsboiu de cât numai pentru comerţ; resboiul suspendă 
comerțul șil compromit. Ei nu se decid a lupta de cât numai când intere- 
sele lor li se par absolut amenințate. Dar atunci intrând in luptă pentru că 

ii se pare că sint siliţi, ei pun o patimă gravă și concentrată, o dușmănie 
cu atât mai tenace cu cât motivul e mai egoist. După luptă, dacă sint îu- 

vinşi, ei vor să se îndrepte; dacă sînt viotorioşi, ei ţin să se folosească de 

victorie; şi intrun cas şi in altul, ei inţeleg a-şi regula socotelele. Bogăția 
lor li permite a contracta datorii enorme ; dar, tocmai pentru că sint bogaţi, 
ei simt greutatea datoriilor, şi desordinea finanţelor li este nesuferită. Adao- | 
geţi grija dominantă a libertăţilor publice care sînt tot-d'auna in primejdie 

in timp de răsboiu. (Sorel, Z/Europe et la Revolution, |, 340).
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mas in mânile _Englesilor; a pierdut imperiul din Indii, care 

astăzi formează. cea mai puternică basă a bogăției britanice; a 

câştigat Lorena, dar a lăsat pe Austria să se infigă puternic în 

Italia, şi nici sa gândit a-și mai apara rolul.de protectoare a 

creştinilor din Imperiul Otoman, pe care'l esercitase atâtea viacuri. 

Noroc inse că, mai pre jos de cât regele care petrece și no- 

bilimea, care imitează pe rege, este poporul din orașe care mun- 

ceşte, învaţă şi se imbogățeşte, burghezia, care a dat regalității 

un puternic sprijin in viacurile trecute, pentru că regele repre- 

senta unitatea naţională, legea. şi ordinea, faţă cu feudalitatea și 

cu anarehia nobililor. "Populaţiunea oraşelor incepe a-şi pierde 

increderea in Rege şi in Biserică, temeliile societăței de până 

atunci şi caută base nouă pentru o mai bună intocmire socială. 

Aşa de mare este vigoarea acestui popor frances, că tocmai când 

in privinţa politicii, Franţia pare mai căzută de cât ori şi când, 

in privirea intelectuală Francesii sînt dascalii Europei. Mişcarea 

ştiinţifică, incepută in Anglia și in Germania, numai in Franţia 

se desvoltă pe deplin. Problemele importante care se pun in 

religiune, io politică şi in filosofie, numai aici găsesc un public 

luminat care să se ocupe cu ardoare de ele; după cum, din 

- această ţară ies bărbaţii mari cari vor lumina intreaga lume cu 

lumina geniului lor. 

Ş 1. Mișearea, filosofică din viacul XVIII. 

«În viacul XVIII este o mare mișcare ştiinţifică, incuragiată de 

cătră regi şi susținută de marele Societăţi, intre care locul de 

frunte "1 ocupă Academiile de ştiinţi din Paris, Berlin, Sînt-Pe- 
tersburg și Societatea regală din Liondra. Pe când monarchi ca, 

Frederic II şi Caterina II stau in corespondenţă cu învățații şi 

scriitorii mari, i atrag la curtea lor şi -caută a se inspira din 

scrierile și conversaţiunea lor, Societăţile științifice li dau mij- 

loace a-şi tipări operile lor şi organisează misiuni ştiinţifice care 
contribuiesc la progresele ştiinţei. 

Se dovedeşte :că pămîntul este turtit la poli prin o misiune 
trimisă in Peru și Laponia pentru a măsura grade de pe acelaș 

meridian ; se fac cercetări asupra distanţei de la Pămînt la Lună, 

trimiţindu-se Lalande la Berlin și Lacaille la Capul de Buna speranţă. 
A treia misiune impo'tantă avu drept scop a determina distanţa de 

10
  



V 

la Pământ la Soare. In acest scop s'au asociat mai toată societăţile 

învăţate din Europa, căci trebuia a se face în mâi multe locuri 

observaţiuni asupra trecerei planetei Venus. Deosebitele guverne 

sau înţeles intre ele. Englesii au făcut observaţiuni in Tahiti, 
la baia de Hudson şi la Madras; Danesii lingă Capul Nord; 

Suedesii in Finlanda; Ruşii in- Laponia şi in Siberia; Francesii 

in California. Pe lingă aceste lucrări știinţilice, mai trebuie a- 

daose lucrările geodesice, intreprinse de 'cătră guvernul frances 

sub direcţiunea lui Cassini. Marea chartă a Pranţiei lucrată de 

cătră el a servit ca. model tutulor lucrărilor viitoare de ielul 

acesta. 

In toate ştiinţile se fac mari progrese in viacul acesta. In 

Matematici, invăţaţii urmează calea marelui Leibnitz. Cel mai 2 

mare geniu matematic din acest timp a tost Leonhard Euler, năs- d, a Înand 

cut la Basel, care insă a fost intrecut de cătră Lagrange, născut Fe 
„la Turin. Acesta sa tormat singur. La virsta de zece ani cetia dau pane 

cărţi de mafematică inaltă și la 17 ani ajunse profesor în orașul 

seu natal. In cele două centre culturale din Nord, profesează cu 
multă strălucire şi familia Bernouilii (din Basel), o adevărată di- 

nastie. de invă&țaţi: opt la număr. Mai toţi aceştia scriu în limba 

latină sau in cea francesă, aşa că Franţia se poate mândri cu ei. 

Mulţemită Francesilor, doctrina lui Newton asupra systemului lu- 
mei s'a propagat și desvoltat și geometrii francesi au inceput a 

ridica măreţul edificiu al Mechanicei cerești pe care La “încoronat 

întră un chip aşa de strălucit Laplace, la începutul seculului ur- 

_mător. D'Alembert, copil părăsit şi crescut de cătră o muncitoare, 

membru al Academiei de ştiinţe la 24 de ani a publicat Zrac- 

tatul ded ymamică, pentru care e considerat ca creatorul ./ecanicei 

analytice. 
În Astronomie se fac lucrări însemnate in Franţia, dar Anglia 

este in frunte cu Brad/ey, Dollond care a construit cele intăi lu- 

nete astronomice, Iilliam Herschel; dar cu toate aceste, şeoala 

astronomică din Franţiă “e tot cea mai organisată din lume.. 

În Fisică se realisează progrese insemnate şi se pune temelia 
fisicei matematice. În acest timp se construiesc fermometrele; La- 

voisier şi Laplace fac experienţe importante asupra căldurei la- 

tente și asupra căldurei specifice, asupra dilataţiunei solidelor 

şi a lichidelor. Se inventează butelia din Leyda; se descopere pa- 

- vatrăsnetul; prima maşină de abur este perfecționată de cătră con- 

(Qravaue 

d al 

LL
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structorul mecanice Wutt (1765) și fraţii Montgolfier inalţă cel in- 
tâiu aerostat. . 

Chimia este constituită definitiv ca ştiinţă. Inceputurile se fac 
in Germania cu Stahl, se continuă cu Marggraf care a descoperit 
zachărul din sfecle și a arătat cum se poate estrage; și Priest- 
ley, cel mai ilustru representant al școalei chimice englese, o- 
puse celei francese a lui Lavoisier. Academiile din Upsala (1728) 
și Stockholm (1739) au ajuns adeverate focare ştiinţifice pentru 
Chimie şi: Istoria naturală. “ 
"Intemeitorul Chimiei moderne, Lazoisier (născut in 1743, a fost 

ucis pe eșalod in 1794), incepu esperienţele sale asupra aerului 
atmosferic fără să cunoască lucrările chimiștilor englesi şi sue- 
desi şi aceasta la făcut să se muncească cinci ani. După ce de- 
monstră composiţia asrului, e! se puse a studia combustiunea 
sub toate formele sale; află compunerea acidului carbonic, operă 
syntesa apei și lăcu apoi analisă ei. Berthollet și Casendish des- 
copă&r combinaţiunile azotului ; și, in fine, in 1786, se stabili o 
nomenclatură a Chimiei, care consacră triumful revoluţiunei fă- 
cută de Lavoisier. | 

In /storia naturală, invăţaţii din această epocă se ocupă. numai 
a coordona şi systematisa lucrările inaintașşilor lor; aceasta insă 
nu inseamnă că nu se fac şi lucrări speciale. Buffon concepe ideia 
măreţei operă care a făcut numele seu nemuritor. In curs de 
patru-zeci de ani, el publică in 36 de volume Istoria naturală, 
care a fost complectată și sfirșită de către Lacdpide. El susţine 
continuitatea in natură și se pronunţă contra ficsităţii speciilor, 
fără insă a aduce dovezi pentru variabilitatea lor. EI arată că 
viaţa residă in moleculele organice, pe cari le consideră ca ne- 
născute și necoruptibile. El a fundat Geografia Zoologică, după 
cum tot el e fundatorul Antropologiei şi al Fmografiei, prin stu- 
diile sale asupra raselor omenești. 

In: Botanică avem pe Laurent de Jussieu şi pe Linneu. 
Mineralogia făcu progrese insemnate prin descoperirea Cristalo- 

grafiei de către Haiiy şi in Fisiologie merită a se ţinea minte nu- 
mele elvețianului Albert de Halle» şi a italianului Spallanzani. 

Lconomia politică. Quesnay, medicul lui Ludovic al XV şi al p 
d-nei de Pompadour, era incredinţat că isvorul tutulor bogăţii- 
lor este numai pămîntul, şi că nu este alt capital disponibil de 
cât numai venitul curat al proprietarului de pămînt; că, in ade- 
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Doi oameni se ridică in Europa cari se opun acestor mişcări: 
Rousseau şi Kant ; ei despart filosofia de ştiinţă și dau filosofiei 
un domeniu propriu, numai alei. Ridicându-se in mijlocul «lun- 
gului somn dogmatic» al Germaniei, Kant supusese «Criticei» sale 
principiile cunoștinței şi raţiunei omeneşti, adică ştiinţa ; el ficsase - 
in teorie cadrul peste putinţă de trecut, şi peste care ea nu mai 
poate trece fără a urmări alt ceva de cât o ilusie deşartă ; pe când 
Rousseau, blestemând civilisația, despreţuind ceea ce prețuiau 
toţi, a arătat că, in fapt, mai este mult până ce știința va câr- 
mui lumea. 

Una din incercările de coordonare științifică, cea mai curioasă 
și cea mai: interesantă, este fără indoială « Encyclopedia» lui 
Diderot şi d'Alembert; pentru că 'arată, în avelaş timp, prin 
succesul nemărginit ce-Va avut, nevoia insemnată la cate r&s- 
pundea, și prin chipul cum a fost esecutată, caracterul real al 
mișcărei științifice din acel timp. Scopul nu s'a atins: monumen- 
tul măreț dar bine ințocmit la care ne-am aştepta, e in realitate 
un Turn al Babilonului, chiar articolele aceluiași autor nu pre- 
sintă unitatea şi acordul necesar; dar ea'a esercitat o influinţă 
enormă prin imprăştierea ei, prin sţiritul ce o insuflețeşte, prin 
valoarea reală şi originalitatea celor mai multe dintre articule. 
Sau publicat trei ediţiuni in Franţia, dintre care cea de pe urmă 
era in 166 de volume; sau tipărit de mai multe ori in afară 
din Franţia ; aşa că «Eneyelopediştii au o parte insemnată in miş- 
carea intelectuală din veacul XVIII » 

Montesquieu. Voltaire. Rousseau. Faţă cu marea desvoltare ce 
luase clasa de mijloc şi cu progresele științii, era văzut lucru 
că nu se mai putea suferi nici absolutismul regal, nici autori- 
tatea Bisericei, nici predomnirea nobilimei. Trebuiau reforme in 
guvernarea statului şi trebuiau să se facă şi reforme sociale. 
Aceasta inse nu se putea indeplini de cât numai după ce se vor 
da pe față toate abusurile, după ce se va incredinţa toată lumea 
de nevoia unei schimbări şi după ce. se vor găsi irnbunătăţirile 
de introdus. Era nevoie. dar de o propagandă energică in far 
voarea ideilor nouă. = 

Trei bărbaţi mari s'au ilustrat in această privire. Montesguieu, 
din nobilimea ce ocupa funcțiunile judecătoreşti, bărbat foarte 
învățat şi om. din societatea de sus, călăuzit numai de iubirea 
sa pentru dreptate și adevăr, după studii şi cercetări făcute in 
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curs de 25 de ani, a publicat: VEsprit des lois (1748): EL dove- 
deşte că «legislaţia civilă şi politică a unui popor este expresiu- 

„nea temperamentului, caracterului și feliului de spirit al lui;» 
apoi. cercetează causele care «pot schimba starea economică, 
morală şi politică»; arată «cum sub prosperitatea unui stat se pot 
ascunde germeni de boală care-i aduc ruina» ; se ocupă cu 
«leacurile care pot vindeca, arătând in ce condițiuni s'ar putea 
«mănţinea un equilibru» şi in loc de a sfîrşi cu «conelusiuni uni- 
versale şi imperioase», el zice că «pentru popoarele moderne, 
așa cum sînt-ele astăzi, numai o constituţiune micstă, compusă, 
bine echilibrată», numai ea ar putea impedica peirea lor sau 
intărzia decadenţa. Bl studiază guvernul absolut și arată ce con- 
dițiuni trebiia să indeplinească el, pentru ca să producă roadele 
dorite ; face apoi acelaş studiu asupra guvernului republican; şi 
după ce dovedeşte că pentru aceste două feliuri de guvern se 
cer condițiuni peste putință de indeplinit. în timpurile noastre, 
el ajunge la incheierea că numai un guvern constituțional care 
ar lăsa regelui şi claselor de sus o influință legitimă in condu- 
cerea statului, dar care ar da şi poporului partea ce i se cuvine, 
numai un astfeliu de guvern ar scăpa Europa cultă de ruină. 
Cartea lui Montesquieu a avut o influenţă foarte mare, asupra 
spiritelor. Scrisă cu un ton liniştit, cu o claritate supremă, cu 
o fineţă necomparabilă, cu mult spirit şi intr'un stil nervos, car- 
tea lui Montesquieu se adresează oamenilor luminaţi și-i convinge; 
pentru că totul era demonstrat cu o rigoare ştiinţifică, care nu 
mai lasă nici o indoială. Ea a fost «mai mult de cât o carte: 
un mare act istoric care avea să se pogoare in fapte, să le mo- 
difice, şi să lase in ele pentru un îimp indelungat o intipărire 
adincă.» Dar «V'Esprit des lois» se adresa numai celor luminaţi. *) 
  

*) Printre cugetătorii a căror impulsiune este urmată, cei intâi veniţi şi cei 
mai ascultați sint aceia cari, atingend numai abusurile, şi propun de a re- 
forma statul, dar nici de cât a/! distruge. Montesquieu apare ca cel mai pro- 
fund, cel mai ferm şi cel mai inţelept: el a studiat faptele, el respectă evi- 
denţa, el supune raţiunea la natura lucrurilor. E! arată că ori şi ce guvern 
poartă in sine, cu raţiunea sa de a fi, causele sale de durată şi “de ruină. 
El invaţă cum fie-care -poate potrivi cu constituţiunea sa particulară ele- 
mentele de civilisaţiune, cari sint onoarea și interesul tutulor. EI arată sta- 
telor primejdia comună care le amenință: abusul principiilor lor. Dâr cugre: 
tarea sa e prea superioară cugetării politicilor din timpul său pentru ca ei 
să o poată prinde. EL e mai mult admirat de cât cetit în Europa, şi mai a-



Voltaire, geniu universal, se adresează tuturor. El a fost poet 

dramatic, a făcut o poemă epică,.a pus temeliile istoriei critice, 

a scris cu multă pătrundere in cestiunile filosofice, a scris ro- 

mane și poesii uşoare, şi prin o corespondenţă nemărginiţă a 

imprăștiat in toate părţile ideile sale. Curtenit de regi, măgulit 

de clasele de sus, temut și 'respectat de către toți, retras în ul- 

timele timpuri in bogatul domeniu de la Ferney, el a fost pa- 

triarchul viacului XVIII şi când a venit in Paris la sfîrşitul vieţii 

sale, el a fost primit cu un triumf cum nu se mai făcuse până 

atunci unui scriitor și a murit de bucuria acestui triumf. 

Ocupându-se cu toate genurile literare, el s'a folosit de ver. - 

suri şi de prosă, de stilul sever al filosofiei și al istoriei, ca şi 

de pompa tragediei și de versul poesiilor ușoare, ca să facă a 

pătrunde in toate clasele societăţii ideile sale. EI sa ferit a lovi Ju costa 
in despotismul regal; s'a ferit chiar a lupta contra nobilimei ; adam 
căci ar fi fost intemniţat şi exilat şi, prin aceasta, propagandaot4fibin 

„+ lui Sar fi impedicat. EI arată abusurile, luptă pentru libertate ” 
Ji aucta '-ade conștiință, ridică puternicul -seu glas in favoarea celor osîn- 
ih, diţi pe. nedreptul şi, necontenit și la ori ce ocasiune, el lovește 

Ai creștinismul, aprobat de către clasele de sus, care aveau ură in 

17 contra clerului, şi care nu inţelegeau că religiunea era temelia 

/ pe care se răzima toată clădirea politică şi socială a Vechiului 

Regim. «El a respins din toate puterile sale ideia intervenirei 

z 

  

desea cetit de cât inţeles. Influinţa lui e indepărtată şi indirectă. (Sorel, 
L'Europe et la Revolution, 1, 100). A: - 

Montesquieu este în frunte. Nu e nici un scriitor care să fie mai stăpân 

pe sine, mai liniştit la suprafață, mai sigur pe cuvîntul său. Nu strigă nici 
o dată; spune cu măsură lucrurile cele mai tari. Nici un gest; eselamaţiu- 

nile, verva inflăcărată, tot ce ar fi contrar regulelor de bună-cuviinţă în so- 

cietate repugnă tactului, reservei, mândriei sale ; se pare că vorbeşte în tot 

dauna în faţa unui cere mic și ales de oameni foarte fini şi aşa ca să li dea 

"în fie-care moment ocasia de a simţi fineţa lor. Lovituri foarte puternice sînt 

aruncate in treacăt și pare că nici nu sar gândi, instituţiunilor domnitoare, 

catolicismului alterat, monarchiei stricate care. pune la post pe cetățenii fo- 

lositori şi îngraşă pe curtesanii paraziți. Remâne în tot-d'auna omul de bună . 

companie, născut și crescut în acel cerc aristocratic unde libertatea este 

complectă, dar unde știința de a trăi e supremă, .unde ori ce cugetare este 

permisă, dar tot cuvintul cântărit, unde “ţi este permis să zici totul, dar cu 

coridiţie ca să nu uiţi cu cine vorbeşti. Un ast-fel de cerc este strimpt şi 

cuprinde numai o elită pentru a fi inţeles de mulţime trebuie un at ton. 
(Taine, YAncien Râgime, 339).  
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supranaturalului in lume, ideia guvernărei lumei de către Dum: 

nezeu, adică ideia centrală a tuturor religiunilor. Desființarea - 

religiunilor a fost principala cugetare a lui.» Mai mult de cât ori 
care scriitor din acest viac, . Voltaire a surpat basele Europei 

"creştine. *) 
' Dar acești doi seriitori, prin origina lor și prin telul lor de 

a scrie, se adresau mai mult claselor culte. Rousseau a fost ce- 
„tit și inţeles de către popor. Fiu al unui muncitor din Geneva, 

sărac şi nevoit a-și agonisi din greu viața de toate zilele, Rou- 

sseau ajunsese aproape de patru-zeci de ani fără a fi scris ni- 

mică ; el ura civilisaţia, lumea, societatea şi chiar oraşele. In 

această stare șufietească se afla el, când Academia din Dijon a 

pus la concurs următoarea cestiune: «Dacă științele ; și artele 

au contribuit a corumpe sau a purifica moravurile ?» El scrise 

«Discurs asupra literelor şi artelor» (1750) şi doi ani după aceia 

«Discurs asupra originei și fundamentelor neegalităţii dintre oa- 

meni». El susținea că omenirea s'a inşelat. In ziua când a pără- 

sit viaţa patriarchală, când averile erau in comun, când toţi in 

genere se bucurau de un traiu bun, când nu se știa nici ce este 

bogăţia, nici plăcerile lucsului, nici artele şi viţiile pe care nici 

nu ni le inchipuim, in acea zi omul şi-a părăsit calea trasă de 

  

*) Vilosofia are jnevoie de un scriitor care să-și iea ca prima insărcinare, 

sarcina de a o respândi, care să o verse tutulor, in toate zilele şi sub toate 

formele, in valuri mari, in picături fine, fără-a seca nici a se micşora vre 
odată, prin toate deschizăturile şi toate canalurile, prosă, poesie, versuri 

mari și mici, teatru, istorie, romane, pamflete, pledoarii, tractate, broșuri, 

dicţionare, corespondenţă, in public, în secret, pentru ca ea să pătrundă la 

ori ce adincime şi in toate terenurile; acest scriitor e Voltaire. Ca și Luter 

şi Calvin, el vrea să schimbe religiunea dominantă, se conduce ca un lun- 
dator de sectă, recrutează şi incheagă proseliţi şi pasiunea lui seamănă cu 

zelul unui apostol și a unui protet. Pentru a simplifica şi vulgarisa, el nu 

-. are păreche pe lume. Fără a ieşi din tonul conversaţiunei ordinare şi ca și 

cum sar juca, el cuprinde in câteva mici frase portative cele mai mari des- 

coperiri și cele mai mari ipoteșe ale spiritului omenesc, deosebitele religiuni 

ale anticităţii şi ale timpurilor moderne, toate sistemele cunoscute de fisică, fi- 

s'ologie, -geologie, morală, drept natural, economie politică, în scurt, in ori ce 

ordine de cunoștințe, toate concepţiunile lă care ajunsese specia umană in via- 

cul XVIII. Talent unic, cel mai rar intr'un secol clasic, cel mai preţios dintre 
toate, pentru că el constă in a-şi represinta ființele, nu prin vălul cenușiu al 

fraselor generale, ci in ele inșile, așa cum sînt in istorie și in natură. (Taine, 
L Ancien Râgime, 349). .
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cătră natură. Ce trebuie dar să tacă? Să se reintoarcă la «starea 

naturală», care nu-i starea selbatică, după cum şi-au inchipuit 

unii, ci «starea rudimentară, starea in care lipsesc naţiuni mari 

şi orașe mari, in care lipseşte proprietatea.» 

„In scrierile care urmează după aceasta, Rousseau se ridică cu- 

tărie in contra societăţii care a făcut pe om mincinos şi viţios, la 

silit să-și ascundă simţirea lui energică sub convenienţa ipocrită; 

a făcut pe mamă să nu-şi mai alăpteze şi să nu-şi mai iubească - 

copiii, şi sub numele falş de educaţiune a căutat să abată pe om 

de la pornirea sănătoasă, insuflată in inima lui de către Cel Prea 

Inalt. Prin aceste scrieri, Rousseau se punea in luptă cu toţi scrii- 

torii viacului, el arunca anatema asupra ştiinţei şi asupra tutulor 

intocmirilof sociale. Dar operile Iui erau scrise cu un stil de loc; 

şi in mijlocul acelui- viac de eleganţă, de bogăţie şi de buna cu- 

viință in societate, impinsă până la estrem, el care predica că 

«omul trebuie mai mult să simţă de cât să cugete, să lase liberă 

pornirea inimei, să verse lacrămi, să fie recunoscător», fu un cu- 

ceritor. Femeile mai intâi, apoi. bărbaţii, se declară pentru el. 

Oamenii insă trebuiau să trăiască in societate şi Rousseau a 

fost nevoit să-şi dea părerea şi in această privire. In 1162, el 

scrise «Contractul social», partea cea mai slabă şi cea mai pri- 

mejdioasă din opera sa. Plecând de la ideia că oamenii sînt din 

natură buni, el 'și inchipueşte o stare socială in care toţi oamenii 

se intrunesc şi se ințeleg asupra intereselor și cârmuirei lor. 

Cârmuirea intocmită de către ei, având luminele necesare şi 

fiind insufleţită numai de iubire'către cei alţi, trebuie să aibă in 

mânile sale puterea deplină şi intreagă, «oamenii trebuie să re: 

nunţe la drepturile lor in favoarea statului; sufletele sînt supri- 

mate, căci a remas numai un suflet social». In loe-de despotis- 

mul unui om va fi dar despotismul mulţimei. Aici stă marea 

primejdie a scrierilor lui Rousseau. *) 
Pe când scriitorii de cari ne-am ocupat caută să surpe totul, 

*) Dreptului public definit de cătră Montesquieu şi lundat pe fapte, i se 
opune dreptul natural fundat pe rațiune; şi cel de al doilea, mai simplu, 

mai logic, mai accesibil spiritelor, prevalează pretutindinea, in Germania mai 

cu seamă... Puffendorf e foarte cetit; Wolf guvernează ca un despot. EL in- 
vață, prin calea deducţiunei şi in formă geometrică, că sint drepturi inerinte 

naţurei omenești, că fie-care trebuie să se bucure de ele de o potrivă, şi că toţi 

sînt autorisaţi a se impotrivi ori cui ar pretinde să se atingă de ele. Suve- 
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Ordinul Benedictinilor, prin iluştrii sei representanţi, Mabillon, 

Montfaucon şi alţii, lucrează cu multă ardoare pe tărîmul isto- 

ric, şi atunci se scriseră imporţantele lucrări: Gallia Christiana, 

Arta de a verifica datele, Istoria Universală sacră și profană, colo- 

* sala Istorie Literară a. Franţiei și alte lucrări de o mare valoare 
ştiinţifică. _ 

$. 2. Regi și Miniștri reformatori. 

Dacă «despotismul luminat», cum se zicea în viacul XVIII, ar 
  

ranitatea poporului și dreptul la insurecţiune resultă necesarminte din doc- 

irina sa. — 

Rousseau'o insuțieţi cu siraniul său geniu, și o aruncă, viie și pelpitânăă, 
in mijlocul mulţimei. El e in Franţia profetul prin escelinţă al Revoluţiunei; 

influinţa lui în Germania a fost cel puţin egală, dacă nu mai puţin esclusivă şi, 

mai decisivă, Se formaseră aici isvoare nesecate de lacrimi,care aşteptau nu- 
mai să curgă; se ingrămădise valuri de entusiasm care erau gata a se res- 
pândi ; sufleiele erau pline de pasiuni lacome de a se transforma în virtuţi 

şi a se purifica. Rousseau nu a găsit nicăirea un. pământ mai roditor. 
In Italia şi în Germania se ridică, sub această impulsiune, religiunea uma- 

nităţii, credinţa in rațiune, simţimentul că se lucrează pentru fericirea nea- 

mului omenesc, și că s'au apropiat timpurile in care cugetarea fiind liberă, 

omul se va ridica _„regenerat pentru de a pururea. Omenirea nu are patrie. 

Toate naţiunile trebuie să se considere ca solidare: „cosmopoliţii sînt ast- 

fel conduși a celebra toate revoluţiunile, (Sorei, LEurope et la Revolution. 

I, 103, 104). 
" Rousseau a fost foarte puternis, cât și Voltaire, și puţem zice că a doua 

jumătate a secolului "i aparţine lui. Străin,; protestant, original ca tempera- 

ment, educaţie, inimă, spirit şi moravuri, filantrop și misantrop în acelaș 

timp, locuind într'o lume ideală pe care el şi a întocmit!o invers de cum e 
lumea reală, el se găseşte întrun punct «de vedere nou. Nime nu e așa de 

simţitor faţă du viţiile și relele societăţit de faţă. Nime nu e așa de induio- 

şat ca el de fericirea şi de virtuțile societăţii viitoare. Pentru aceea el pune 

“mâna pe;spiritul public prin două căi, prin satiră și prin idylă. Toate abu- 

surile, toate viţiile, toate escesele de rafmare și de cultură, toată acea boală 

socială și morală-pe care Rousseau o biciuia în frase de autor, erau sub 

„ochii contimporanilor, în inimile lor, visibilă şi manifestată prin mii de --esem- 

ple zilnice și domestice, Dar idyla sa atinge inimele și mai tare de cât sa- 

tirele lui. Oamenii ascultă pe moralistul care ocărăște, dar se îngrămădesc - 
sub paşii magicului care fermecă; femeile mai cu samă, tinerii sînt cu acel 

- care-i face să vadă pămintul făgăduinţii. Intr'o sosietate cu totul arțificială, în 

care oamenii sînt nişte păpuşi de salon și in care viaţa constă a parada cu 
graţie după un model convenit, el predică intoarcerea la natură, la indepen- 

denţă, la serios, la pasiuni, la viaţă bărbătească, activă, aprinsă, fericită şi li- 

beră in plin soare și în plin aer; (Taine, I/Ancien Regime, 354).
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fi de ajuns pentru a face reformele necesarie şi fericirea popoa- 
relor, atunci timpul in -care au trăit Frederic II şi Caterina II, 
Maria Teresia şi Iosif II, Leopold de Toscana şi Carol III de Spa- 
nia, incunjuraţi de miniștri cari imbrăţişaseră nouele idei, acest 
timp ar [i fost o epocă de aur pentru Europa. Nu'a lipsit acestor 
regi mari nici hărnicia, nici inteligenţa, nici dragostea pentru po- 
por; dar reformele intreprinse de cătra ei nu au fost in de a- 
juns de adinci şi nici nu au prins rădăcini puternice; pentru că 
era totul de schimbat şi pentru că trebuia să se facă şi poporu- 
lui o parte in cârmuirea statului. 

Frederic IT, cel Mare, cel Inelept, <Unicul», cum "i zic Pru- 
sienii, a fost mare in resboiu şi mare in timp de pace. Prin 
geniul seu militar el a scăpat Prusia luptând in contra unei 
coalițiuni alcătuită de marile puteri megieşe, a anexat Silesia şi 
marele ducat Posen şi a creat un popor prusian, increzător in 
valoarea sa şi cu mari speranţe in viitor; iar in timp de pece, 
a căutat să lecuiească ranele resboiului, s'a ocupat cu ingrijire 
de starea claselor de jos, și a isbutit a forma un singur popor, 
strîns cu dragoste in jurul tronului, din deosebitele crâmpeie 
care alcătuiau statul prusian. 

Mai mult de cât in resboiu și in politică, el este de admirat 
in administraţia Tăuntrică a statelor sale. foarte activ, intrebu- 

ințând mai tot timpul seu pentru interesele publice, el a fost 
câ idaim «cel intăiu servițor al statului», singurul seu ministru ; el vedea 

ecanomi.-totul și esamina totul; călătoria mult prin regatul seu şi ochiul 

” 3 
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seu ager descoperia pretutindinea abusurile şi lua numai “de 

cât măsuri de indreptare. Foarte econom pentru sine, e] nu chel-' 
tuia nici a șesea parte din suma ce putea cheltui pentru curte, 
şi intrebuința restul pentru ţară. Şi cu toate acestea găsia timp . 

a se ocupa de literatură și istorie, in care a scris opere impor- 
tante, şi găsia mijloace pentru incuragiarea științelor. EL a fast 
in corespondență cu marii scriitori francesi ; a adus pe mulţi 
in capitala sa şi a fundat Academia din Berlin. 
Prusia nu se ridicase incă bine din grozăviile Resboiului de 

Treizeci de Ani, şi r&sboaiele purtate in timpul lui o pustiiseră 
şi mai mult. Berlinul fusese de două ori cuprins şi prădat in 
Resboiul. de Şapte Ani. Marele rege luă măsuri pentru impopo- 
rarea ţ&rei și pentru ușurarea claselor de jos. «Ţeranii hrănesu 
intreaga societate» zicea el, şi asupra lor se indreplă ingrijirea     
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lui. El indatori pe nobili să construiască mii de case țărănești, tătarii; Late demn 

iar el li dădu. cai şi seminţă, ca să poată face agricultură. Scuti sui, canto 

de dări provinţiile care au suferit mai mult, impărți pretutindinea 
ajutoare in bani, luă mesuri” energice ca să sporească cultura 

cartofelor, şi desființă Servagiul pe domeniile sale, neindrăznind dd: 

a desființa și pe cele particulare. EL aduse în Prusia mai bine SPo0e (2% 
de 300.000 de colonişti din alte provinţii ale Germaniei, cărora 

li dădu bani de drum şi cheltuelile de instalare, privighiând ca 

'să li se impartă locuri potrivite cu locurile din vechia lor pa- 

trie. Prin aceste măsuri ințelepte, ţara a fost transformată; pă- i 

mîntul cultivat se intinde mult, şi a treia parte din populaţiu- d _ 
nea regatului se va alcătui din coloniştii veniţi in cursul viacului. . 

„In acelaș timp, el luă măsuri pentru desvoltarea comerţului Can eie, Co impar 

şi inflorirea industriei ; a construit canale, a înfiinţat o «Com- Banca jud 
panie pentru comerţul maritim», a fundat: Banca regală şi mai 

multe case pentru imprumuturi ipotecare şi a desvoltat toate & a mele, m 

industriile necesarie statului. A adus oi din Spania pentru ca 

țara să aibă lână bună pentru fabricele de postav; s'au inființat 

manufacture de porțelan şi mătăsării, şi au inceput a se lucra 

minele din Silesia. 

Pentru a strînge într'un singur tot, deosebitele populaţiuni din Cd 

regatul său, Frederic II a intocmit Codice de legi, in care se , 

contopiră principiile dreptului roman cu vechile obiceiuri ger- tnaaellgilnă 

manice; a decretat instrucziunea obligatorie pentru toţi copiii de 
la 5— 13 ani, și a inființat mai multe şeoale normale pentru pre- 

gălirea institutorilor. 

Când a murit in 1786, «bătrânul Fritz» a fost plâns nu numai, 

de cătră Prusieni, ci de Europa intreagă. 

Caterina II, cea Mare, «Semiramida Nordului», după uciderea 7(3- 1346 
soţului său Petru III, a cărmuit cu multă vrednicie, ajutată de | 

cătră favoriţii săi, dintre cari unia, ca Orlof şi Potemkin, au fost G-lq (Ahab 

bărbaţi de valoare. 

Această principesă germană ajunsă tzarină a tutulor Rusiilor, 

a sporit patria sa prin anecsarea Poloniei şi a Crimeiei, sa a- 

mestecat în resboaiele europeiene ca să dovedească că şi Rusia 
face parte din concertul europeian și a luptat in contra 'Turci- 

lor, ca protectoare a ortodoesilor din imperiul otoman. Ea a fost 

vrednică continuătoare a planurilor politice;a lui Petru cel Mare. 
Indată. după suirea sa pe tron, ea a făcut o incercare de con- “+: 
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retea care-şi alegea, «mareșalul. seu». Ea impărţi pe neguțători în trei . 
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sultare naţională. In 1766, sau convocat 652 de deputaţi cari 

representau toate clasele, toate corporaţiile şi toate provinţiile 

imperiului, şi li s'a distribuit o «instrucţiune pentru intocmirea 

unui codice nou», scrisă după ideile lui Montesquieu și a lui Bec- 

caria, marele jurisconsult, care cuprindea idei așa de liberale că 

Ludovic XV *i a făcut onoarea de a opri traducerea şi tipărirea ei 

in Franţia. Se zicea d. e. «Națiunea nu e făcută pentru mine, 

ci eu sînt făcută pentru naţiune» şi alte macsime de ale filoso- 

filor viacului. Adunarea a ţinut: 203 şedinţe in curs de doi ani,: 

incepându-se. cu cetirea caietelor care cuprindeau suferinţile și 

dorinţile poporaţiunilor ruseşti. Sau inceput neinţelegeri intre 

deputaţii deosebitelor clase şi au fost discuţiuni foarte impor- 

tante, la care a asistat și impărăteasa ascunsă după un yrilaj 

de unde putea auzi totul. Nobilii au cerut. drepturi şi mai mari; 

negustorii au pretins ca nobilii să nu aibă voie a face fabrice 

şi ţeranii să nu aibă voie a face comerţ și ambele clase se 

aibă servi. . 

Cestiunea, «servagiului» a fost discutată cu aprindere. Depu- 

tatul Serbatof, “nobil, a pronunţat un discurs aproape revoluţio- 

nar: «Noi sîntem oameni, zivea el, și ţeranii sint de asemenea 

şi ei oameni.... să nu uităm că sînt niște fiinţi egale cu noi». . 

EI cere ca pe viitor nime să nu mai aibă dreptul a-i. vinde «ca 

pe niște vite». Evenimentele din afară au adus inehiderea Adu- 

nărei, dar Caterina sa incredințat de păsurile şi dorinţile supu- 

şilor sei, și multe din incheierile ei s'au prefăcut in legi. 

Un ucaz impărătesc opri de a se mai vinde țeranii în piaţă, . 

dar li se interzicea a se plânge inaintea justiţiei in contra stă- 

pânilor; ea nu a indrăsnit nici a fixa numerul maximum al 

zilelor de muncă, a introdus servagiul in provinciile unde nu 

fusese până atunci, şi a dăruit favoriţilor ei mii de suflete de 

ţerani, cari erau transformați in servi particulari. Ciuma din 

Moscova, (1771) şi revolta cazacului Pugacef au arătat in ce 

stare de degradare. se aflau clasele de jos şi cât de adincă era 

miseria «JacBria» lui Pugacef, care se da drept Petru III, a fost 

inăduşită în sânge, dar ea pricinuise imperiului rele nemărginite. 

Pentru o mai bună administraţie, Caterina impărţi țara in 44 

de gubernii civile, impărţite in districte mai multe Ja un loc; 

formau un guvernămînt general, cu o «adunare a nobilimei», 
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«ghilde» privilegiate şi asigură orașelor alegerea magistraţilor buzle  axifaon 
lor. Se incercă să micșoreze hoţiile funcţionarilor şi spori lefile Com d: = 
judecătorilor, introduse o hierarehie in justiţie, cu jurisdicţiuni 
deosebite pentru nabili, neguțitori şi ţerani liberi (cei alţi erau 
judecaţi de către domnii lor); infiinţă «juriile» pentru unele procese 
şi judecătorii de pace (doi nobili, doi neguțitori şi doi ţerani): 
se făcu o incercare de reformă a codicelui penal şi sa mai măr- 
ginit intrebuințarea torturei. *) - 

Rusia se deprinse și mai mult cu limba francesă. Se intemejă 
Academia rusă, cu insărcinarea de a alcăţui un dicţionar şi o 
gramatică și se inființară institute pentru creşterea fetelor no- 

7 

detii, 

bile şi a celor din părinţi scăpătaţi. Caterina II secularisă MoMuetrlaj; 7 în 
şiile clerului, care erau nemărginite și cu un milion de servi 
(socotindu-se numai bărbaţii). «Comisiunea economică» dădea 
mănăstirilor, impărţite în trei clase, sumele: necesare pentru in- 
treținerea lor, și restul se intrebuinţa pentru instrucțiune şi 
pentru ajutoare publice. Sectele disidente căpătară toleranța re- tunnel dh nau ligioasă; musulmanilor li se dădu voie a-și ridica giamii, și când 
jesuiţii au fost isgoniţi din ţerile Apusului, ei au găsit adăpost 
in Rusia, _ | 

Comerţul cu China şi cu Persia luă mare avînt şi Astrahanul 
ajunse un centru mare comerţial; se incheiară tratate favora-, 
bile de comerţ; populaţia crescu repede mai ales in ţerile pus- 
tiite de la sud; se aduseră colonii germane și se intemeiară o 
mulţime de orașe care poartă numele ei. | 

  

*) Trebuie să considerăta pe această principesă, așa cum este ea: o germană, 
prin rasă şi caracter, ajunsă un mare suveran rus. Geniu vast, spirit fin, na- 
turală în viaţa sa privată, făţarnică in politică, tără fiu in patimile sale, 
foarte măsurată in purtarea sa politică, avînd cu inţelepciune ambiţiuni 
enorme, ea posedă in cel mai inalt grad calităţile de jcăpetenie a politicilor 
mari, limpiditatea vederilor şi statornicia caracterului. Spirit desvoliat şi fi- 
losoafă prin gust, ea se face ortodoesă prin rațiune, şi nu se gândește a. 
contraria superstiţiunile supușilor săi. Ea domină pe Ruşi tocmai pentru că-i 
privește de dinafară. Dacă ar fi Ruscă, ea sar pierde in confusiunea ideilor 
vagi care agită spiritele in Rusia. Ea e germană, serioasă, clar văzătoare, 
metodică, mai puţin sentimentală de cât Maria Teresia, şi mai umană de cât 
Frederic; ea nu posedă nici virtuțile private ale celei dintâi, nici spiritul dia- 
bolic a celui de al doilea; dar, ca. și ei amindoi, are simţul positiv al lucru- 
rilor, pasiunea lucrului sigur şi despreţul pentru imposibil. (Sorel, L? Europe 
et la Revolution, |, 518). - : 
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Mai bogată sau mai generoasă de cât Frederic II, ea atrase 
ct ce futai mult pe filosofii francesi. Voltaire iu in corespondență cu 

ea; Diderot veni la curtea sa, lui d'Alembert "i propuse să se 

insărcineze cu educaţia moștenitorului tronului, "şi arătă toată 

_admiraţia sa cătră Buffon, voi să atragă pe Beccaria la curtea 
saşi: fu in relaţiuni cu eceonmiştii francesi. Ea a scris multin 

limba germană Și rusă dar mai ales in cea francesă și'şi luase drept 

devisă: «Nulla dies sine linea». A. inființat .o Academie pentru 

Frumoasele Arie, al cărui director a fost un frances. Toate operile 

de artă din acest timp sînt făcute de către artişti francesi, printre 

cari cel mai insemnat a fost Falconef, care a făcut statua lui Petru 

cel Mare din St.-Petersburg. 
„Dar cheltuelile curței erau enorme. Ea a dăruit favoriţilor ei 

mai bine de 400 de milioane. Potemkin, adeverat suveran in 

Rusia de sud, avea un budget de 60 de milioane, dintre cari 20 

erau ale lui, afară de hoţii. 

Maria. Teresia. Iosit II. Ajutată de către marii miniștri Kau- 

nita, Haugwitz şi Chotek, Maria Teresia a căutat să reformeze im- 

(ln ki periul şi să introducă unitatea in mijlocul atâtor populaţiuni, 
” deosebite prin rasă, religiune, moravuri și gradul de cultură, și 

a ridica clasele de jos, atât de ingenunchiate, intărind in acelaşi 
« timp, autoritatea imperială prin desfiinţarea 'sau mărginirea pri- 

vitegiilor deosebitelor provinţii, a clerului și nobilimei. 

| Ea îmbunătăţi starea finanţiară, ipunînd darea pe cap. şi darea 
fe Cafi/pe avere, fără nici o scutire şi a numit o «comisiune agrarie» 

pr pentru a studia starea țeranilor. Resultatul lucrărilor acestei co- 

misiuni a fost că ţeranul a inceput a fi protegiat și socotit ca 

d: 6 om; dar in această privire, eaa intimpinat mari piedeci din 

partea nobililor. Ea organisă invățămintul primar ; fundă Insti- 

ana 

tuiaită tutul de limbi orientale, scoale de architectură şi de desen, ob- : 

servatorii, spitale: și asiluri; creă Academia militară și reorganisă 

invățămiîntul medicinei şi al dreptului. Scoalele de ori ce cate- 

gorie ajung instituţiuni de stat: toţi profesorii sînt puși sub 

controlul guvernului. 

Ea numi o comisie specială pentru a crea o legislaţie uni-- 
A formă, pentru toate ţerile monarchiei; făcu codice de legi, intre 

hi cari mai celebru e cel criminal; şi desvoltă industria prin crea- 

rea de manufacturi de postav, porțelan, mătăsării. «Chiar şi 
astăzi domnirea ei este considerată ca o epocă de glorie, ca o 

vrâstă de aur pentru popoarele Casei de Austria.» a 

E
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Josif 11, care a domnit impreună cu mama sa până la moar- : tea ei (1765—1780), ajungea la tron in cele mai bune condițiuni. 
Viaţa lui simplă şi activă merită admirațiune; a iubit sincer 
poporul; dar a voit să meargă fprea repede, ne ţinînd nici o 
socoteală nici de timp, nici de imprejurări, și de aceia <a fost. 
nenorocit in toate intreprinderile sale.» 

E! mărgini drepturile clerului. Universitaţea din Viena fu Cut azuga 
“scoasă de sub influinţa eclesiastică şi jesuiţii fură opriți de a 
mai propune teologia şi dreptul canonic. Prin ordonanţe impe- 
riale se reguiează cultul și liturgia și se ințroduce limba ger- 
mană in biserică ; se desființă seminariile dfocesane și se crează - 
cinci «seminarii generale» cu protesori «luminaţi», puse sub 
tutela Universităţilor; se desfiinţară ordinile călugărești, afară de &cthu cante 
cele. ospitaliere și inveţătoare, şi puse mâna pe averile lor, des. 
fiinţând: vre-o 600 de mănăstiri ; apoi opri a se primi de la Papa (> 
vre-o demnitate fără invoirea lui. Lucra ast-fel ca şi cum ar fi 
plănuit infiinţarea unei Biserici naționale, cu Impăratul in feun-. 
tea ei. In zadar Papa veni la Viena, unde stătu o lună; căci s'a 
intors fără nici un .resultaţ. | | ă d: 

El a desfiinţat robia ţeranilor, cari puteau de acum înainte otsedhtubud , 
ajunge proprietari. Avea de scop a pune numai 0 singură dare, A |, at det 
pe proprietate, desfiinţând toate scutirile şi privilegiile şi a voit 
să nimicească deosebirile de limbă și de obiceiuri, pentru că 
«in Austria trebuie să fie numai o nație, o familie şi un guvern.» 
El ereă asistența publică, suprimă crima de vrăjitorie, introduse 5 
căsătoria civilă și invoi despărțenia. 

Dar retormele lui au intimpinat mari protestări in Ungaria şi 
in Țerile-de-Jos: resistenţe neinvinse, care l'au silit mai la-urmă 
a le revoca mai pe toate. *) IN 

amet i, (a 

  

*) «Intr'un regat guvernat in conformitate cu principiile mele, prejudiţiile, 
fanatismul, robia spiritului, trebuie să dispară, și fie-care supus al meu tre-, 
Puie. să se bucure de drepturile sale naturale», scriia Iosif II. El impune limba: 
germană Ungurilor, Croaților, Cechilor, Polonilor, tutulor Slavilor. El su- 
primă vechile divisiuni teritoriale. Dietele dispar : guvernarea “trece in mâna 
unor intendenţi, după formula francesă. In oraşe, burgmaistrul, ales de cătră 
Stat, ajunge un funcţionar. Nobilii pierd partea, foarte restrinsă, care o mai, 
aveau in guvern, pe unele locuri. Eli supune la dări; supune la dări pe 
eclesiastici ; plănuieşte a stabili un imposit proporţional cu venitul plătit de 

-cătră toate clasele. El protege “pe ţerani, desfiinţează. robia, micşorează bei- 
licurile, construeşte spitaluri, mai ales şcoale, in care Statul îşi va forma
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Reforme in alte țeri din Europa. In Sardinia, Victor-Amedeu N 

a căutat a desvolta industriile locale şi a incuragiat agricultura. 

El a ridicat palatul in care se află acum Universitatea din Tu- 

rin și a creat «Colegiul Provinţiilor» in care erau primiţi fără 

plată băieţii saraci. 
In Parma, Don Filip mărgini prerogativele nobilimei şi imu- 

nităţile clerului şi tavorisă aşa de mult literatura, și aptele că 

Parma a ajuns una din cetăţile cele mai culte din italia. 

In Zoscana, Leopold, viitorul Impărat, A ordonat libertatea ab- 

solută de comerţ, egalitatea tutulor cetăţenilor inaintea dărilor, 

incepând cu' averea lui proprie și a desfiinţat pedeapsa cu moarte 

şi tortura. 

In: Neapole; Carol Il a mărginit privilegiile, imunităţile şi nu- 
mărul clericilor și a slăbit puterea nobililor. După ce el sa suit 

pe tronul Spaniei, sub urmaşul seu fură alungaţi jesuiţii şi s'a 

reorganisat instrucţiunea publică. Toate aceste reforme sau în- 

deplinit prin iniţiativa marelui ministru Tanueci. 

In Spania, Ferdinand VI căută să micșureze puterea Papilor 

asupra Bisericei spaniole prin un Concordat incheiat cu Papa, şi 

mărgini puterile Inquisiţiei; cheltuelile palatului au fost reduse 
.  e- . . . . - 3 4 

la jumătate; se inființară munţi de pietate şi grănare de reservă; 

se desvoltă industria și se incuragiă comerţul. 
Urmașul seu Carol III a fost cel mai bun suveran pecarel'a 

avut Spania, de la Ferdinand şi Isabela. Ajutat de ministrul seu 

d Aranda, Carol Il a făcut pe aristocrație să peardă ori-ce influ- 

enţă politică şi a mărginit drepturile Bisericei. El reorganisă jus- 

tiția, făcu codici de legi şi intocmi o poliţie bună. Se organisă 

ajutorinţa publică şi se făcură reforme in invățământ. Cel su- 

perior fu deschis și pentru săraci. Se făcură drumuri şi cana: 

luri, industria inflori şi populaţia -crescu intr'un chip insemnat. 
In Portugalia, ministrul Pombal, adevărăt dictator in curs de 

26 de ani, sdrobi aristocrația, alungă pe jesuiţi și restrinse ju- 

ridicţia eclesiastică; reorganisă armata şi marina; incuragiă agri- 

  

elevi ascultători. Idealul lui era egalitatea tutulor supușilor sub stăpânirea 

uniformă a guvernului său. El unifică legile; instituie curţi de apel și o curte 

supremă pentru intreg imperiul. Regulamentează industria, şi supune comer- 

țul la sistemul protecţionist cel mai riguros. In fine el se amestecă in afa-! 
cerile Bisericei şi decretează toleranța. Această revoluţiune imensă s'a. tăcuţ 

prin decrete, in mai puţin de cinci ani. (Sorel, PEwrope et la Rerolutiou, |, 120.) 
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cultura și industria şi supuse pe cler la dare. El creă aproape 

100 de şcoale elementare şi reformă invăţămîntul superior. Mul- 

ţemită mâ&surilor ințelepte luate de cătră ei, Portugalia a putut 
repara in parte nenorocirile cumplitului cutremur din Lisabona 

1755, care omorise 30.000 de oameni şi cășunase pagube de două 

miliarde și jumătate. Dar aceste retorme, product al violenţei și 

al teroarei, nu au ţinut după disgraţiarea lui. El a murit în esil 
la vristă de 82 de ani. 

Desființarea Ordinului Jesuiților. Jesuiţii aveau de mult duşmani 

pe protestanți şi pe membrii parlamentelor; acum se mai adaog 

cei cari doriau desfiinţarea papalității şi chiar distrugerea creș- 
tinismului. Universitatea şi miniştrii erau contra lor, pentru că 

mai toate colegiile erau in mânile lor, şi peritru că mulţi erau 
confesori sau consiliari ai regilor. Chiar principii vedeau cu ochi 

r&i creşterea puterii lor. Erau şi ei vinovaţi, căci nu mai era ar- 

doarea de odinioară și pfea se ocupau cu afacerile lumești. *Be- 

nedict XIV, cel mai mare papă din acel viac, le-a amintit re- 

-gulele canonice şi le-a interzis comerţul in general, şi cel cu 
sclavii in particular. Pe la jumătatea viacului, in mai multe ţeri 

desființarea lor era hotărită. Se aştepta numai ocasiunea. *) 
  

-*) Rare ori a fost mai compromisă Biserica de cât cum a fost la finele 
vechiului regim. Filosofii atacau doctrina, principii disciplina, papii aveau de 

apărat contra celor intâi, autoritatea lor spirituală, contra celor de al doilea 

prerogativele lor timpurale. Fiind că spiritualul şi timpuralul se mestecau şi 

” se incâleiau pretutindenea; fiind că principii inrolau pe filosofi ca auxiliari, 

'şi filosofii se rezemau pe patronagiul principilor; fiind că Papa invoca, ori 

unde putea, braţul secular contra adversarilor sei, şi nu se opria de a face in 

statele lor diversiuni politice ; fiind că ministrii nu-şi făceau nici un serupul 

de a-l stringe in averile sale pentru a-l sili să capituleze in convincţiunile 

sale, de a lua in contra resistenţei morale a pontificelui garanţii materiale 

in dauna capului statului, Biserica ameninţată de schismă in constituţiunea sa» 
de invasiune pe teritoriul seu, simţia clătinându-se de odată şi stăpânia asupra 

„sufletelor şi regalitatea sa politică. (Sorel, IPBurope e! la Revolution, |, 131.) 

Filosofii dovedesc regilor că nimic nu li este mai ușor de cât a ajunge 
toarte buni ajungând foarte puternici. Propunendu-li mijloacele de a face 
fericirea omenirii, ei și măresc puterea. Alianţa dintre ei este cu totul natu- 

rală. Regii au nevoie de a aţrage opiniunea publică: filosofii dispun de ea. 

Filosofii au nevoie de sprijinul braţului lumesc: principii li-l imprumută. Şi 
unii și alții lucrează fie-care pentru sing: prineipii la triumful puterei ab- 

solute, filosofii la sosirea dominărei luminilor; dar ei pleacă impreună, și 

fac causă comună in campania lor in contra trecutului. Dar principii remâ- 

neau superiori filosofilor care "i curteniau. Tămâia filosofică nu li turbură 
crierul. (Sorel, I/Europe et la Revolution, |, 112). 

——
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Prima lovitură li s'a dat de cătră Pombal în Portugalia. A- 
cesta, “i acusă că au inteţit pe locuitorii din Paraguay la revoltă 

“și că au atentat la viaţa regelui. In 1759, el contiscă averile lor 
și “i isgoni. In anul următor se luară măsuri in Franţia, din pricina 
falimentului unei case de comerț.jesuite din Martinica. Ordinul 
retusă a plăti datoria de trei milioane, Chiemaţi in judecată, je- ” 
suiţii pierd procesul inaintea parlamentului din- Paris; dar par- 
lamentul mgtgee mai departe. El numi o comisiune ca să cer- 
ceteze dacă statutele Ordinului nu conţin vre-un principiu contrar 
«maesimelor regatului». Parlamentele din provinţii şi Consiliul 
regelui,fac de aseminea. Societatea a fost disolvată; jesuiţii fură 
opriți a mai purta costum şi a trăi în comun; li se inchid ca- 
sele lor, «pentru că invaţă o morală şi o doctrină pârversă» şi 
pentru că tindeau a forma un stat in stat. Un edict regal "i su- 
primă in 1764. 

- Peste trei ani an lost isgoniţi din Spania, Neapole, Parma şi 
Piacenţia; iar, in 1773, papa Clement.XIV desfiinţă Compania 
lui lisus. . 

Ei și au găsit adăpost in Rusia, unde sa restabilit formal Or- 
„_dinul in 1804 de către papa Piu VII. . 

capi 

$ 3. Ludovic XVI. 

4-1495 
L - 

«Nepotul lui Ludovic | i era de feliu pregătit pentru a 
guverna Franţia, mai ales in timpuri așa de grele. Căci desor- 
dinea era așa de mare că insuşi Ludovic XV zisese: «Cât voiu 
mai trăi eu, tot vor mai merge lucrurile, dar nepotul meu tre- 
buie să se ţină bine» şi se zice că o persoană foarte influentă 
ar fi zis: «După noi, viie potopul, De aceia tinărul rege a sim. 
țit mare groază când s'a văzut rege (1774), căci 'şi cunoștea in- 
capacitatea sa. El era slab de caracter, dar in acelaşi timp foărte. 
îndărătnic; era milos și drept, cu memorie bună şi oare-care 
cunoștinţi; dar nu se pricepea de loc in administraţie şi nu se 
ocupase nici odată cu. trebile politice. Regina Maria Antoaneta, 
fiica Mariei Teresiei «era în vristă de 19 ani, și părea că e făcută 
numai pentru petreceri; avea O inimă foarte bună, dar era prea 
vioaie și dispreţuia şi înfrunta opinia lumei: capriciul său era 
singura ei regulă de purtare; stima pe rege și era soție credin- 
cioasă, dar nu "1 respecta; nu se amesteca in politică de cât 
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numai când era vorbi de persoane: atunci se ruga, se mâniia, 

“în fine porunsia și era pururea ascultată». a 
Ludovic XVI esilă pe foștii miniştri, numi ministru pe 'Turgot, | ful 7 - 

şi rechiămă din.esil pe membrii Parlamentului din Paris; cari Ş, st 
se intort in aplausele populațiunei parisiene. Aceasta a fost mare “9 

greşală.. Parlamentul ajunsese puternic și popular; dar era duş- 

man al autorităţii regale, şi, neputincios a opri răul, el putea ri- Comat 
dica multe piedici la realisarea măsurilor bune. 

Turgot era un bărbat serios, foarte muncitor, toarte instruit 
şi pasionat pentru binele public; el era devotat monarchiei. A 
stat mult pe gînduri mai inainte de -a primi sarcina de Coptro- 
lor general al finanţelor. Când a primit această grea funcţiune, . 
programa lui a fost foarte simplă: «Nici banerută, nici sporire d como 
de imposite, nici imprumuturi:. Economii». EI indepărtă din ad- 
ministraţia finanţelor pe toţi cei nărăviţi la rele și 'i inlocui prin 
oameni oneşti; micșură impositele mai: grele, făcu *o economie : 

"de peste 20 de milioane, spori fondul pensiunilor care nu fuse- 
seră plătite de trei şi patru ani, plăti câte-va milioane din da- 
toriile cele mai urgente şi refusă suma de jumătate milion care as? . 
se da Controlorului general la intrarea in funcţiune de cătră a- Ai 
rendaşii finanțelor; el o impărți la săracii din Paris. Si 

In curînd după aceia Turgot decretă: circulaţiunea liberă a Rai ls 
grânelor in lăuntrul regatului, măsură căre putea preveni foa- . ya , 
metea şi care a inalţat la culme popularitatea lui. După alte re- II 
iorme mai mici, dar binefăcătoare, care s'au pus în lucrare, €lpunce „Să 
plănuia desființarea muncei pentru stat, dar căzu bolnav și duş- Ce tt | 
manii sei se puseră pe lucru. Libera circulaţie a grânelor ridi- po 
case in contra lui pe toţi cari se imbogăţiau din miseria popo- 

Îaoo so” 

dada" 
„  £ : a - . A , i e (la, A rului, şi când o recoltă proastă a scumpit grâul, aceştia ridică Asha _ 

“oameni plătiţi, cari. incep ceia ce sa numit: Răsboiul făinei. _ 
Cetele resculate au intrat in Versailles şi nime nu li s'a opus, b 
măcar că era o armată numeroasă. Regele se plecă a ficsa pre- 

"ul pânei. Aceasta lovia in 'Turgot. Revolta se intinse și in Paris. 
şi alte oraşe de frunte. Turgot făcu pe rege să se arate energic. _ 
EI insuși ceru a fi numit ministru de resboiu cât. vor fi turburări _ l, 
şi ori ce mișcare a fost intrântă. Parlamentul. a fost oprit a se Susat lcd 
amesteca in cestiunea aceasta, și când mai pe urmă a căpătat | 
acest drept, insuși regele opri a se mai face cercetări: se știia 
cine sînt inteţitorii. | -
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Pe când Malesherbes, ministrul de justiţie, făcea mai multe re- 

forme importante in departamentul seu, Saint-Germain, la resboiu, 

mărgini favorurile acordate nobililor din naștere, introduse ina- 

intarea la alegere și vechime, deschise colegii pregătitoare la 

şcoala militară pentru mica nobilime şi organisă artileria; dar 
ajunse nepopular, pentru că lovia prea cu asprime jin vechile 

abusuri. În acelaşi timp, Sartines ridica marina feancesă. 

Turgot desfiinţă munca pentru drumuri și o inlocui prin o 

dare, pe care trebuiau să o plătească toţi proprietarii. Un ait 

edict regal suprimă corporaţiunile, care «fac mare rău indus- 

triei, sînt contrarii dreptului natural, sînt arbitrare şi omoară ori 

ce concurenţă şi ori ce invenţiuni : libertate deplină pentru comerţ 

şi pentru industrii.» Parlamentul se opuse la inregistrarea edic- 

telor, mai ales a aceluia care inlocuia munca ţeranilor prin o 

contribuţiune generală. El susţinea că cele trei clase din sogie- 

tate 'şi au datoriile lor sociale foarte bine definite: clerul se 

roagă lui Dumnezeu pentru toţi; *) nobilimea apără cu sabia pre 

  

*) In biserici și în mănăstiri, clerul păstra vechile cuceriri ale spiritului ome- 

nesc, limba latină, literatura și teologia creștină, o parte din literatura şi 

ştiinţele păgâne, architectura, sculptura, pictura, artele şi industriile care ser- 

vesc la cult, industriile mai preţioase care dau omului pâne, haina şi locuinţa 

şi mai cu samă pe cea mai bună dintre toate dobindirile omeneşti și cea mai 

protivnică apucăturilor vagabonde ale barbarului prădător şi leneş, vreau să 

zie obicinuinţa și gustul de muncă.... Prin munca sa inteligentă, de bună 

voie, făcută în conștiință şi îndreptată în vederea viitorului, clericul produce 

mai mult de cât iaicul. Prin regimul seu sobru, cumpănit, economic, el con- 
sumă mai puţin de cât laicul. El adună pe cei miseri, "i nutrește, "i ocupă, “i 
căsătorește ; cerşitori, vagabonzi, țerani, fugari se ingrămădese in jurul mă- 

năstirei şi cu incetul se tormează centre nouă de agricultură şi de indus- 

trie care ajung și centre nouă de populaţiune. . 

Până prin viacul XIII numai clerul a fost in stare a da și hrana suiletu- 

lui. Prin nenumăratele sale legende ale sfinţilor, prin catedralele sale şi prin 

structura lor, prin statuiele sale și prin espresia lor, prin slujbele sale reli- 

gioase şi prin sensul lor transparent, e! a făcut sensibil «regatul lui Dumnezeu» 
şi a intocmit o lume ideală la capătul celei reale. [n această lume dulce și 

divină 'şi găseşte un adăpost inima cea intristată, flămânzită de bunătate și 

de iubire. 

  

  

Clerul a ţinut in mânile sale a treia parte din moşii, jumătate din venit pe 
două treimi din capitalul care era in Europa. Să nu credem că oamenii au % 
dat degiaba şi că au: fost degiaba atât de recunoscători; omul e prea egoist =, 
şi prea invidios ca să iacă un asemine lucru. Contimpuranii cari observă un 3 
cler în curs de patruzeci de generaţiuni, nu sint rei judecători; ei *i dau vo-  
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toţi, *) cei-alţi oameni, starea a treia, trebuie să muncească şi 

să hrănească pe toţi.» ldictele au fost inregistrate prin ordin 
regal. ” 

inţile şi bunurile lor numai in proporţie cu' sacrificiile făcute, şi devotamen- 

tul lor fără mărginire-ni poate da măsura nemărginitelor binefaceri primite, 

(Taine, L'Ancien Râgime, 6, 1, 8). 

*) După ce nu faai este un stat care să proteagă pe cetăţian, iată că se 

ridică o generaţiune militară. Fie-care căpetenie şi-a infipt cu soliditate pi- 

cioarele in domeniul pe care-l ocupă sau pe care-l deţine: e proprietatea sa, 
şi are drept a-l lăsa la urmaşi. In aceste vremuri omul binetăcător, mântui. 
tor, e bărbâtul care știe a se bate și a apăra pe cei alţi; acesta e caracterul 
nouei clase care se stabileşte. In vorbirea timpului, nobilul e omul de res- 
boaie, soldatul, și el pune a doua temelie a societăţii moderne. Nobilul de 
pe acele vremi e bărbatul voinic şi meşter in mânuirea armelor, care, in 
fruntea unei trupe, in loc de a fugi sau a plăti rescumpărare, stă cu pieptul 
deschis, infruntă pe dușman ţi apără cu sabia sa un colţ de pămiat. Pentru 
aceasta, el nu are nevoie de strămoşi ;'i trebuie numai inimă; el e strămoșul 
seu. Această figură ideală, eroul, grupează iarăşi pe oameni in o societate 
statornică. Vicontele in turnul seu, marchisul pe frontiera devastată, dorm 
cu mâna pe armă... Mulţemită acestor bravi, țeranul e la adăpost, nu-l vor 
mai ucide, nu-l voe mai lua in robie cu familia sa, ca pe niște turme, cu 
furca pe gât. El cutează a ara, a semăna, a spera in recolta sa; in cas de 

primejdie, el știa că va găsi un adăpost pentru sine, pentru grânele sale, 

şi pentru vitele sale, in lăuntrul intăriturilor de lângă cetăţuie. De aici re- 

cunoștința şi serviciile lui. Așa inţelegem pentru ce oamenii de pe acele 

vremi ai primit cele mai grele indatoriri feudale. 

Obicinuinţa, nevoia, impăcăciunea de bună voie saii silită 'și fac efectul, 

către sfirşit; seniori, vilani, şerbi şi burghesi, adaptaţi la condiţiunea lor, le- 
gați prin un interes comun, formează impreună o societate, un adevărat 
corp. Senioria, comitatul, ducatul, ajung o patrie pe care o iubise cu un in- 
stinct orb și pentru care sint in stare a se devota. Pentru ca mica patrie 

feudală să ajungă marea patrie naţională, e de ajuns numai ca toate senio- 

riile să se intrunească in mânile unui senior, şi ca regele, capul nobililor, să 

aştearnă peste opera nobililor al treilea rînd de temelie al Franţiei. (Taine, 

DAncien Rigime, 9, 14), - 

In jurul castelului simpatiile se impuţinează, invidiile sporesc, urele se gră- 

mădesc. Îndepărtat de la afaceri, scutit de imposite, seniorul remâre iso- 
lat, străin printre vasalii sei; autoritatea lui nimicită și privilegiile sale con- 
servate "i fac o viaţă a parte. Când iese din ea el mai adaugă la miseria 
publică. De pe pămîntul ruinat de către fisc, el vine să iea şi el o parte din 
producte, câţi va snopi de grâu, câteva ciubere de vin. Porumbii și vinatul 

seu strică recoltele. Ești obligat, să macini la moara lui şi să-i laşi a șesea 
parte din lăină; un câmp vindut cu şease-sute de livre i dă lui dreptla o sută 

de livre. Moștenirea unui frate nu ajunge la frate de cât impuţinată du un an de 
venit. Doue-zeci de alte dări, odinioară de utilitate pubică, acum nu servesc
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Turgot era partişan al libertăţei şi al proprietăţei; el doria o 
Pa «Constituţie» care să fie temelia guvernului, municipalități in 
y) ! toate uraşele, şi o «municipalitate naţională», aleasă de către pro- 

WI prietari şi numai o singură dare «subvenţiunea teritorială», plă- 

pi tită de către toţi proprietarii, fără nici o scutire pentru nimine 

a(; .- şi pentru ca aceste măsuri să producă tot efectul lor, el doria 

un nou sistem de educaţiune menit a forma «cetăţeni». Toţi cari 
| firau loviți prin desființarea privilegiilor se ridicară in contra 

pP lui şi cel mai puternice duşman i-a fost regina. Ea ceru numai 
de cât ca săl indepărteze, şi regele i-a făcut cunoscut că nu mai 

este ministru. El a murit in 1781. «Nu a văzut revoluţiunea; o 
„”  pvesimţise, dar nuo putuse impedica». | 

j După îndepărtarea lui Turgot, toațe măsurile lui au fost des- 

ke, fiinţate, şi, după cinci luni, s'ă chemat Necker, un protestant din 
. “Geneva, care făcuse mare avere ca bancher in Paris (1777). Fiind 

-I[Și că nu era catolic, ela fost numai director general al tesaurului 

ca pentru că resboiul pentru liberarea Statelor-Unite_ cerea bani 

Ad numai de cât. Numai intr'un singur an sau făcut imprumuturi 

up ... de peste 500 de milioane valoarea de astăzi şi imprumuturile 

A continuă in anii următori, Apoi, la curte se făceau cheltuieli ne- 

bune. Necker a isbutit a introduce mici economii, a făcut pe 

PE rege să-și dea seamă de cheltuieli, dar risipa continuă. 

A Privilegiaţii şi parlamentele se opuneau la ori-ce reforme, şi 

Necker nu era un Turgot. El nu lucra cu regele, fiind că nu 

era ministru; nu era destul de energic şi hotărit și-i lipsiau toate 

calităţile unui bărbat de stat. EI incercă în unele provinţii «Adu- 
nările provinţiale» pentru repartisarea impositelor, pentru dru- 

muri şi pentru oteluri de caritate, cu care s'a putut realisa câte- 

va lucruri folositoare. Ca să ţină in respect pe privilegiați, el 

adresă regelui o «Dare de seamă» asupra stării finanţiare, care 

a avut un mare resunbt in Franţia și in afară. El dovedia că 

+ 

de»cât a nutri pe un particular netolositor. 'Țeranul, aprig la câștig, hotărit 

şi deprins a suferi totul şi a face totul pentru a economisi sau a câștiga 

Câţi-va bani, incepe a arunca pe sub gene priviri de mânie asupra turnului 

care păstrează, archivele, planul moșiei, pergamentele detestabile, in puterea 

cărora un om de altă specie, erâdițor universal şi plătit pentru a nu tace 
nimic, trage foloase din toate păminturile și din toate produetele. (Taine, 

L Ancien Râgime, 5). i 
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și apoi şi al finanţelor. Acum nu mai putea fi vorba de reforme, 

  

  
  

s
i
 

 



XXVuU 
e 

4 

“țara este bogată, că se pot plăti” datoriile şi se pot face toate Sasa Î, plz me 
imbunătăţirile, cu o singură condiţiune: a se cheltui numai pen- £ 
tru lucruri folositoare și a se supune la dare toată lumea, fără Cotetut 
osebire. El arătă o parfe” numai sin cele ce se petreceau la fi- 
nanţe și ceru regelui ca să-l primească a lucra impreună o dată 
pe septămână, ca să-l pună in curent. Nu i sa primit propune- 
rile și el ieși din funcțiunea sa cu o popularitate imensă (1781), 

«Regina avea o purtare absurdă. Onestă, despreţuind viţiul, 
vedea că "i este totul permis și nu era capabilă a-și inţelege 
datoria sa de regină, ea nu asculta nici de observaţiile fratelui 
seu losif II, care a făcut o călătorie-in Franţiă, nici de sfaturile 
mamei sale; ea petrecea și juca nebunește jocuri de noroc: o 
jdată a jucat 36 de ceasuri in șir! Regele era jucăria ei. Ea a- 
junge de numeşte miniştri nişte incapabili, şi cu toate aceste, po- 
porul era tot monarchic. Aceasta s'a vezut la naşterea moșteni- 
torului tronului.» - 
După Necker, nime nu mai primia a fi numit Controlor ge- i 

neral. După două incercări, s'a nurtăit Calonne (1783). Politicafi- (bmme IȚ3 
nanţiară a lui Calonne era foarte indrăsneaţă, Ca să capeţi bani, | 
trebuie să ai credit; pentru ca să ai credit, trebuie să dovedeşti 
că eşti bogat; pentru ca să dovedești că ești bogat, trebuie să 
cheltuieşti mult. Curtea era incântată: curg milioanele. Se fac 
imprumuturi enorme: 500 de milioane în trei ani. Se fac chel- 5% ta 
tuieli colosale. *) Regele şi Regina cumpără castele, ori chel- e 
  

*) Curtea e un mare” salon permanent, şi, in realitate, nici nu a fost sa- - 
lon așa de bine ţinut, nici așa de bine tăcut a reţine pe oaspeţi prin plăce- | 
rile de tot teliul, prin frumuseţa, dignitatea și plăcerea decorului, prin ale- 
gerea companiei, prin interesul. spectacolului. Numai la Versailles e locul 
unde cine-va se poate arata, face figură, ingrămădi, pentru a petrece, con- 
versa sau vorbi, la centrul noutăţilor, acţiunei şi afacerilor, cu cei mai aleşi 
din regat şi arbitrii tonului, eleganţei și gustului. «Sire, zice D. de Vardes 
cătră Ludovic XIV, când e cineva departe de Majestatea Voastră,. e nu nu- 
mai nenorocit, dar e şi ridicol.» Prin provinţie rămân numai nobilimea se- 

„vacă şi rustică; pentru ca să poată trăi cineva in provinţie, trebuie să fie 
înapoiat, desgustat sau esilat. Cea mai mare disgrație regală este .a fi 6silaţ 
la moșie; pe lingă umilinţa căderei se mai adaoge și greutatea nesuferită a. 
uritului. Cel mai frumos_castel intro posiţiune incântătoare e un «deşert» 
infricoșat. De zeci de ori Saint-Simon şi alți istorici ai curţii zic vorbind 
despre o ceremonie: «Toată Franţia era de faţă» ; şi, in adevăr, tot ce in- 
semna ceva in Franţia era acolo, şi acesta era semnul că inseamnă ceva. 
Parisul și curtea ajung dară locuința obligatoare pentru toată lumea de 

7
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tuiesc mult pentru mobilarea celor alte. Dar imprumuturile tre- 

buiau plătite și deficitui e foarte mare. Nu mai putea fi vorba 

de imprumut și cu atât mai puţin de dări, fiind că miseria era 

la culme. Lui Calonne nu-i remase de cât un singur mijloc: să 
[convoace «Adunarea Notabililor», căreia să-i arate deficitul ascuns 

de toţi pănă acuma, să-i ceară o subvenție teritorială plătită de 

către toţi, privilegiați sau nu, şi alte reforme. 

Adunarea se intruni in 1787 și hotări că nu poate decide ni- 
Mic, până ce nu su va cerceta originea şi importanța deficitului. 

Unii notabili contestară regelui dreptul de a pune imposite şi 

La Fayette ceru convocarea unei Adunări Naţionale. In fruntea 

oposiţiunei era Clerul, căci era vorba de nemărginitele lui bogății. 

Regina stărui ca să fie indepărtat Calonne şi să se cheme la 

ministeriu archiepiscopul din Tulusa, Lomenie de Brienne; «om 

fără lege și desfrinat, dar cu oare reputaţie de liberalism și de 

capacitate.» Notabilii se despart, după ce au dat pe faţă o parte 

din abusuri și după ce au sdruncinat adinc tronul. 
Parlamentul inregistră unele dintre edictele pregătite de că- 

tre Calonne, dar când fu vorba de timbru, el ceru lămuriri, re- 

  

  

seamă. Era colosală distanţa intre viaţa elegantă, variată, literară de la cen- 

tru, şi viaţa monotonă, inertă, primitivă din-provinţie. (Taine, L/Ancien RE 

gime, b71—59). 

Nici odată nu sa văzut salon mai fermecător de, cât cel de la curte. Din 

"bolta sculptată şi plină de amoruri nebunateci, se pogor, prin ghirlande de 

flori şi de frunzari, lustruri, plini de lumină a căror strălucire e înmiită 
prin oglinzile cele inalte; lumina curge in valuri peste aurituri, peste dia- 

mante, peste niște capete pline de spirit şi de veselie, pâste niște corsaje fine, 

peste niște rochii enorme acoperite cu :ghirlănzi. Rochiile damelor aranjate 

in cere sau pe banchete, formează un spalier acoperit cu mărgăritare, cu 
aur, argint, pietre scumpe, flori, fructe cu florile lor, agrişe, cireşe, îragi 

artificiali; e un buchet viu gigantic pe care cu greu îl poate ochiul aţinti. 
Lipsesc hainele negre de astăzi care fac așa de mare contrast. Coafaţi şi 
pudraţi, cu bucle și cu noduri, cu cravate şi manchete de dantelă, in haine 

și veste de matasă verde, galben, roz şters, albăstriu ca cerul, impodobite cu |. 

broderii şi galoane de aur, bărbaţii sint tot aşa de gătiţi ca și femeile. Băr- 

baţi şi femei, au fost aleși, unul şi unul, sint toţi oameni de lume perfectă, 

impodobiţi cu toate grațiile ce poate da rasa, educaţia, averea, timpul liber 

și Obicinuinţa, in genul lor sînt desăvirșiţi. Nu e aici nici o toaletă, nici aă 

de cap, nici un sunet de voace, nici o intorsătură de frasă care să nu fie 

capo-d'opera culturei lumești, quintessenţa distinctă a tot ceia, ce arta socială 

poate elabora mai delicat. (Taine, L'Ancien Reyime, 133). 
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fusă de a aproba nouele imposite propuse și ceru convocarea de; stutabeule 

« Adunărilor Generale». Regele promise că va convoca Adunările 
Generale. Brienne avea nădejde in cler; dar şi acesta se sculă 

in contra edictelor şi ceru convocarea Adunărilor Generale. Vă. - 

z&nd că Nobilimea și Clerul se ridică in contra monarcbhiei, Brienne lacuit. 

sfătui pe rege a-și atrage pe Starea a Treia. Un edict regal fixă 

ziua de 1 Maiu 1189 pentru intrunirea Adunărilor Generale. Dar 

bancruta amenința statul: Brienne ieşi din ministeriu și fu re- 

chiempat Necker. 
«Necker era desinteresat și se bucura de o popularitate uni- 

versală ; era atot puternic. Monarchia era sub tutela sa și Franţia 

era la picioarele lui. Cu creditul său, el linişti spiritele ; nu avea 
. ._. % . _. p . .._. 

' inse nici prevederea, nici fermitatea politică. In loc de a se pune 
in fruntea mişcărei şi a o dirigui, el se lăsă a fi tirît, pentru că 

nu voia să se strice cu nimeni. El sfătui pe rege ca să regu- 

leze ca Starea a Treia să aibă un număr indoit de deputaţi de 

cât cele alte ordine. Revoluţiunea nu numai că era aproape; 

ea era incepută (Decembre 1788)». , 

$. 4. Franţia în 1789. 

Franţia din 1789 era o agregaţie de popoare : naţiune bretonă, 

provensală, străină cum și zicea Lorena, normandă, ete., Delfi- 

Cuba 

lu RE 5 

. 

Sova 

natul zicea că este -<al regatului, dar nu e in regat». Burgundia; Asa 
. 9 . .Y - . + . A gs 

susţinea; că nu i se pot impune dări «nici chiar când Adunările 

Generale ar decide,» iar Navara se declara «regat independent.» Î 

Adevărat, in multe părţi doriau unitatea, dar mulţi oameni de 

valoare susțineau că nici nu este de cugetat la așa ceva; unia 

o considerau ca o chimeră, foarta greu de realisat din pricina 

«spiritului particular al provinţiilor». Dar multe dintre provin- 

țiile așa de pretenţioase erau niște. simple «espresiuni geografice.» 

” Acţiunea puterei centrale și neinţelegerile lăuntrice le desagre- 

gase. Ele fuseseră impărţite fără a se ţinea socoteală de nevoile 

populațiilor, numai za să poată [i mai ușor administrate şi es- 

ploatate. Aceste impărţiri administrative erau făcute fără nici un 

temeiu și ridicau multe nemulțemiri. In privirea eclesiastică, 

erau unele diocese și părți de diocese care atirnau de mitropo- 

lii străine. Ia 

«Cu toate aceste, simţiau toţi că au interese comune şi se re- 

miha (en 

da | sarba i
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cunoșteau «membri» ai uneia și aceleiaşi familie; erau mândri 
că fac parte dintr'un regat cu un-loc atât de important in lume, 
care esercita o acţiune atât de puternică prin geniul s&u şi. 
fiind că Regele personifica statul şi era legătura principală dintre 
țeri, şi fiind că se părea că Națiunea numai prin ei fiinţa, Franţia 
tot remăsese adinc monarchică». 

Regele avea putere absolută; esila și intemnița după plac; = 
presa, era incătuşată, gazetarii erau inchiși sub cel mai mic pre- : 
test, toată corespondenţa era deschisă şi cetită, şi drepturi a- 
cordate sau vindute de către rege erau călcate fără nici un 
scrupul. Chiar când regele era bun, cei care?l inconjurau şi 
biurourile administraţiunei făceau ce voiau. 

Regele era absolut, dar nu a tot puternic: *). Lipsa de orga- 
nisare și de unitate impedicau cele: mai bune măsuri. «Cum să 
se impace atâtea obiceiuri locale, privilegii și interese opuse unul 
altuia», zice Calonne. Regele 'și ţinea de la Dumnezeu coroana 
sa; de la el proveniau. toate puterile; avea autoritate nemărgi- 
nită asupra armatelor, putea dispune după plac de veniturile 
statului şi era legislator absolut; dar era nevoit adesea să sacri- 
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») Pornind de la nimic, în curs de- opt sute de ani, regele a făcut din Fran- 

ţia un stat compact care numără două zeci şi șese de milioane de locuitori, II 
şi care este atunci cel mai puternic sfat din Europa. In tot 'restimpul acesta, . : “ 
el a fost eapul apărării publice, liberatorul ţerii în contra străinilor, în con- i 
tra Papei in viacul al XIV usi contra Englesilor în al XV, in contra Spanio- 
lilor în al XVI. în năuntru, de prin viacul XII, eu casea in cap şi tot da 
una pe drumuri, el e marele fâcător de dreptate, surpă turnurile feudalilor 
hoţi, inăduşșă violenţile celor puternici, apără pe cei apăsaţi, desfiiriţează res- 
boa-le private, stabilește ordinea şi pacea: operă imensă care se continuă 
până la jumătatea viacului XVII, şi, în acest timp, toate lucrările folositoare ; 

_ indeplinite prin ordinul său s'au desvoltat sub patronagiul său: drumuri, por- i 
turi, canaluri, asiluri, universităţi, academii, aşezăminte de pietate, de adă- i 
post de educaţiune, de știință, de industrie și de comerț, poartă pecetea lui i 

' proclamă binefăcător publie. - 
* Astfel de lucruri atrag o resplată proporţională. Biserica '| proclamă uâs al lui : 

Dumnezeu ; nobilii prin un vechiu iastinet de credinţă militară, se consideră 4 

ca, garda lui; poporul "| consideră ca păstrător al dreptului, protectorul celor 
slabi, scăparea universală, L'au lăsat să facă. ce va vrea. Din vechile auto- 
rităţi au remas numai numele. Prin consiliul său, prin intendenţii, sub dele- : 
gaţii săi, el intervine în cea mai mică afacere 'locală, El are un venit de pa- 

tru. sute şepte zeci şi şepte de milioane și are drept a dispune pe jumătate 

din vevitul clerului. In fine, el e stăpân absolut și o spune pe faţă. (Taine, 
L Ancien RE pime; 14--16), 
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fice o parte din autoritatea sa. Guvernul nu avea puterea a face 
- binele și era a tot puternice numai când făcea reu, de aceia toţi 

1] ţineau sub prepus și el nu putea face nici o reformă. 
Ludovic XVI hotărise a se sprijini pe Starea a Treia *) de 

aceia se incurageau serierile in contra claselor privilegiate. Se 
zicea că ministrul Lamoignon ar fi spus in 1788 Iulie, către ded mei pm 
canul capitulului catedralei din Paris şi către un abate: «Parla: 

mentul, nobilimea şi clerul au resistat regelui, peste mai puţin 

de doi ani, nu vor mai fi nici parlamente, nici nobilime, nici 

cler.» <La inceputul anului 1789, nime nu-și putea inchipui că 

Ludovic XVI se va uni cu privilegiaţii in contra naţiunei». 

Nu se poate determina esact numărul celor cari alcătuiau 

clasele privilegiate ; pentru că este mare deosebire intre cifrele 
ce avem, dar se crede că erau 5 până la 600000 de privilegiați 
in amândoue ordinile. Un lucru e sigur: numărul privilegiaţi- 
lor era foarte mărginit, 2%/, din populaţiune, după preţuirile cele 
mai acreditate. . . - 

Erau neinţelegeri intre cele trei ordine, dar erau și in lăun- Sa, 
trul aceluiași ordin. Clerul de jos era gata a se scula in contra 

”) O mare schimbare se face in viacul XVIII in condiţiunea stărei a treia. * 
Burghezul a muncit, fabricat, făcut comerț, câştigat, econo misit, şi in fie care 
zi, el se îmbogățește din ce in ce mai mult. Parisul, care crește necontenit, 
e ateherul central; el are monopolu! a tot ceia ce este operă de inteligență 
şi de gust; sînt multe bogății mari „i foarte .multe mijlocii, şi capitalurile, 
astfel formate, caută o intrebuinţare. Toţi vor să imprumute, cu regele in 
frunte. Burghezul ajunge creditorul universal. Dar e văzut că toţi datornicii 

- lui merg spre faliment. Atunei clasa muncitoare și pacinică care până atunci 
se supunea lără a murmura, și nu se gândia a critica regimul stabilit, incepe 
a controla cu atentie, cu neincredere, cu mânie, şi vai de cei cari vor fi 

- pririşi; căci ea ştie că ruinând statul ei o ruinează și pe dinsa. 
Uitaţi-vă la tinerii cari sînt de douăzeci de ani in apropierea lui 1789. Năs- 

cuţi in o casă de muncitori, deprinși a se sili, capabili de a munci douăspre- 
zece oare pe zi, rasă energică care 'şi cunoaște puterea, care judecă pe rivalii 
săi și li ştie slăbiciunea, care compară aplicarea și înstrueţia sa cu ușurința 
și nepăsarea lor, și care in momentul când colcăie in ea ambiţiunea tine- 
reței, se vede mai dinainte esclusă de la toate funcțiunile importante, ţăr- 
cuită pentru vecie in funcțiunile de jos, intracută in ori şi ce carieră de su- 
periori pe cari ea i consideră cu greu ca egali. Pe fie care zi se dovedeşte 
că elevilor nobili li lipsește capacitatea, şi celor capabili nobleţa. Starea a 
Treia se irită cu drept cuvint contra unor privilegii pe care nimic nu le jus- 
tifică, :nici capacitatea nobilului, nici-incapacitatea burghezului. (Taine, L'An- 
cien Regime, 401). i “ 
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clerului superior; erau neințelegeri intre vechia nobilime şi acea 
creată de curând; erau nobili cu isude și fără feude şi chiar in 
nobilimea mai nouă era deosebire; la unii hobilimea era eredi- 
tară, la alții numai personală. Burghezia de sus era de asemenea 

in dușmănie cu cei alţi locuitori de prin oraş şi de la ţară. Dar 

o ințelegere neașteptată s'a făcut de odată intre cele trei ordine; 
interesul comun, opinia publică, le-a silit să uite dușmăniile. Nu- 
mai nobilimea de curte, cu inalții demnitari ai biserieei şi câţi- 
va parlamentari, cu principii de sânge in frunte, erau pentru ve- 
chia stare de lucruri: «Privilegiaţii s'au declarat, ei cei dintâi, 

» îm contra voinţii regelui; ei cei intâi au decis revolta pe care 
au să o blesteme, și de care au să se lepede mai pe urmă. Toate 

clasele societăţii s'au intrunit pentru a indeplini o revoluţiune 
XA in guvern» spun contimpuranii. 
Şade Starea finanţelor a provocat mai cu seamă Revoluţiunea. Era:o 
909404 datorie de trei miliarde şi jumătate, şi la repartisarea şi strîngerea 

„dărilor se făceau abusuri ingrozitoare. Erau și deosibiri colosale 

in felul cum se supuneau la dări deosebitele oraşe și părţi ale 

/ ţerei; deosebiri intre suburbiile aceluiaşi oraş, intre părţile ace- 

leiaşi strade. Mai cu seamă darea pe sare era grozavă şi se im- 

3 plinia cu mare străşnicie; guvernul impunea fie-cărei iamilii să 
cumpere o cantitate anumită; la din contra, capul de familie era 

considerat. ca contrabandist şi pedepsele erau teribile. 

      

  

ul Cât pentru cheltuieli, nici vorbă despre vre o rînduială. Se ţi- 

neau registre in regulă, dar. comptabilitatea era așa de incurcată 

[, că era peste putinţă a-i mai da de capăt. Pe lîngă sumele pentru 

AS care se ţinea această comptabilitate fără rost, cel puţin a cincia 

A i parte din venituri se cheltuia. fără să se ţină nici o urmă de in- 

î  trebuinţarea banilor. Risipa ajunsese la culme *). Domeniile regale 
  

*) De viacuri, inalta nobilime cade in datorie prin lucsul, prin dărnicii, 

prin nechibzuinţa sa, şi prin acel fals punct de onoare care socoate grija 

de a lua socoteala de avere ca pe o ocupaţie bună de un comptabil. Ea e 
mândră de negligența sa, şi zice că aceasta inseamnă a iîtăi ca un nobil. 

«Domnule archiepiscop, zicea Ludovic XVI, către D. de Dillon, se pretinde 
că aveţi datorii, și chiar multe. — Sire, -respunse prelatul eu o ironie de 

mare senior, mă voiu informa de la intendentul meu, şi voiu avea onoare 

a da socoteală .Maiestăţei Voastre.» Mareșalul de Soubise are un venit de 

cinci sute de mii de livre, şi nu-i ajunge. Se cunosc datoriile cardinalului 
de Rohan, ale comitelui de Artois; veniturile lor de milioane se ingropau în 
acea prăpastie fără fund. Principele de Gumense, a dat un faliment de trei- 

   



ID.9.0.qiii . 

se impuţinaseră foarte, iar cât pentru pădurile așa de vestite 0-femtăpadai 
, dinioară, în multe locuri li se vedea numai urma; funcţionarii, 

in multe părţi, dispuneau după plac de domeniile regale. 
Starea justiţiei nu era mai strălucită. Erau trei-spre-zece par- 

lamente cu circumscripţii foarte neegale. Mersul justiţiei putea îi 
in tot d'auna impiedicat prin ordine regale şi prin apelul la Con- 
siliu, prin privilegii sau prin conflictul dintre puterea regală și 
magistratură. Una din cele mai de căpetenie dorinţi ale voame- 
nilor din acel timp era «ca să nu se intrerupă cursul justiţiei». 
Mare incurcătură in legislaţie: la sud dreptul roman, şi la nord 
vre-o 128 de legi cu obiceiuri de ale pămîntului; in Lorena,.le- 
gile romanice. Dar şi aceste legi nu erau in intreg teritoriul; de 
multe ori, in aceiași localitate oamenii se judecau după legi deo. 
sebite. Cât despre legile penale, ele erau de «o asprime selbatică 
și absurdă»; chinuiri grozave, pedeapsa cu moarte chiar pentru 
unele delicte, confiscarea, neegalitatea pedepselor după calitatea. 
făptuitorilor, neomenie in regimul inchisorilor. 

Agricultura era foarte. negligiată şi o mare parte din regat era 
necultivată, mai-cu seamă in provinţiile apusene unde jumătate 
din pămînţuri erau in paragină. Țeranul cultiva prost și nu voia 
să facă nici o imbunătăţire de groaza agenţilor fiscului; numărul 
vitelor se micşora de asemenea. Numărul micilor proprietari era 

zeci şi cinci de milioane. Ducele de Orleans, cel mai bogat proprietar din 
regat, era dator la moarte cu şepte zeci și patru de milioane. De două sute de 
ani, nobilimea alerga la căsătorii bogate şi la binefacerile regelui. ca să mai 
astupe golurile. Pentru aceia, luând pilda regelui, ei au făcut bani din toate, 

- mai ales vinzind funcțiunile de care dispuneau, şi cumpărătorii 'şi scoteau 
banii din sudoarea ţeranilor. (Taine, L/Ancien Rigime, 68). 

Ar fi mai simplu să se dea bani și fără funcţiune și, in adevăr, aceasta 
se face. Când cetimizi cu zi memoriile, se pare că tesaurul a ajuns o pradă. 
Tot dauna pe lângă rege, curtenii "1 fac să compătimească la necazurile lor. 
Ei sint familierii lui, oaspeţii salonului seu, oamenii de rasă ca şi el, clienţii 
lui naturali, singurii cu cari el stă de vorbă şi pe cari are nevoie ai vedea 
mulţemiţi; el nu se poate opri de a-i ajuta. Trebuia numai de cât ca el să 
li inzestreze copiii, pentru că el subserie contractele ; trebuia să-i imbogă- 
țească și pe ei, pentru că luosul lor slujeşte la decoraţiunea curţii sale. No- 
bilimea fiind o podoabă a tronului, posesorul tronului are datoria a o polei 
ori de câte ori se va simţi nevoie.... In loc dea fi representanţii popo- 
rului pe lângă puterea centrală, magnații francesi au voit “Să fie favoriţii 
principelui, și ei tund turma pe care erau datori să o apere. (Taine, L/An- 
cien Regime, 89). “ 
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cu totul neinsemnat şi asupra ţeranului care cultiva pămîntul 

proprietarului cădeau toate greutăţile. Erau grele birurile statu- 
lui, dar erau cu mult mai apăsătoare remășiţile de drepturi feu- 

dale care aduceau puţin folos proprietarului, dar care apăsau cum- 
plit asupra ţeranilor. 

In multe părţi, vitele proprietarului au drept să păşuneze ori 

unde vor găsi iarbă, şi fără nici o plată; muncitorul e dator să 

ucă partea, ce datorește din recoltă la grânarele 'proprietarului, 

unde este ciuruită cu nişte ciururi anume; dacă are vie, el e 

dator să ducă strugurii la teascul proprietarului, plătind, şi nu 

are voie să vîndă vinul de cât numai după ce proprietarul şi-a 

desfăcut pe al său; ţeranul nu poate avea nici moară, nici rîş- 

niţă, nici cuptor, ci trebuia să macine la moara proprietarului, 

plătind vamă, şi să'și coacă pânea Ja cuptorul lui, tot cu plată, 

primind'o așa cum a ieșit din cuptor, crudă ori arsă. Numai no- 

bilii au drept de vînătoare și numai ei pot ţinea hulubării. Fiarele 

selbatice “i distrug recolta, hulubii “i mănâncă spicele, țeranul 

„nu poate lua măsuri; el nu are voie a ucide nici o cioară, nu 

poate avea câni de vânat şi nici chiar mâţă. Toţi se plâng de 

aceste drepturi feudale, care nu se 'puteau cu nimic. indrep- 

tăţi, dar care făceaii mult rău; toţi cer ca ele să dispară *). Așa 

  

*) Labruyere scria tocmai un secol înainte de 1789: «Se văd unele ani- 

male 'selbatice, mascule și femele, imprăştiete pe câmpie, negre, livide şi 

arse de soare, aplicate spre pământul pe care ?I scormolese şi strămută cu 
o statornicie neinvinsă. Au un feliu de voace articulată, şi, când se ridică 

in picioare, se vede că au faţă ca de om; și in adevăr că sint oameni. Ei 

„se retrag noaptea: in niște vizunii unde se hrănesc cu pâne neagră, cu apă 

şi cu.rădăcini. Ei scapă pe ceilalți oameni de necazul de a semăna, de a 

ara şi de a culega cele de: nevoie pentru traiu, şi se cuvine astfel ca să nu 

fie lipsiţi de acea pâne pe care ei au semănat'o,» In 4740, Massillon episcop 

de Clermont-Ferrand şcrie către Fleury : «Poporul de pe la sate trăieşte in 
tr'o miserie grozavă, tără paturi, fără mobile; cea mai mare parte chiar, ju- 

mătate din an, e lipsită de pâne de orz şi de ovăs singura lor hrană şi sînt 
nevoiţi a smulge din gura lor şi din a copiilor ca să plătească impositele. 

Până intru atâta că negrii din insulele noastre sînt cu mult mai fericiţi, 

căci, muncind, ei sînt hrăniţi și imbrăcaţi, cu femeile şi copiii lor; pe când 

ţeranii noștrii, cei mai muncitori din regat, cu. toată munca cea mai grea 

şi mai continuă, nu pot avea pâne pentru ei și pentru familia lor, șia plăti 

dările.» (Taine, DAncien Râgime, 429). 
Sint sărac, pentru că mi se iea prea mult. Mi se iea prea mult, pen- 

tru că, nu se iea de ajuns de la cei privilegiați. Privilegiaţii nu numai că mă     
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de mari erau greutăţile care apăsau asupra lor, că cu drept cu- 

vînt sa zis în urmă că: «ţeranii au câştigat, şi numai ei, din 

nemărginitele foloase ale Revoluţiunei.» 

In ceia ce privește comerţul şi industria, este destul a spune 

că nu esistă libertatea muncei, pentru că reformele lui Turgot Baua (lirei, 

fuseseră desfiinţate. Era foarte grea circulaţiunea mărturilor, din liman sa mita” 

pricina a o mulțime de cercetări, declaraţiuni şi vămi; apoi /, 
erau o mulţime de dări impuse de către proprietari, pentru in- pă 

treţinerea drumurilor, care erau așa de prost ţinute că, mai ales 

in _provinţiile din resărit, locuitorii erau aproape isolaţi. Pe lingă 

aceste greutăţi care apăsau asupra claselor muncitoare, trebuie 

să mai adăogim că era un chaos de măsuri și greutăți, care 

variau după provinţii; de multe ori, măsuri și greutăţi deose- 

bite erau in aceiaşi provinţie. : 
Cât despre lucrările publice, dacă erau âte-va drumuri ÎCU- fe ape dati 

moase și admirabil intreţinute mai ales la mează-zi, in cea mai - 

mare parte a Franţiei jputem zice că nu esistau căi de comu- 

nicaţiune. Aceasta și făcea că şoselele cele frumoase mai că nu 

erau de nici un folos. | 

Armata se alcătuia din 160.000 trupe regulate și 60.000 mi hu , 
442? - 
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fac să plătese în locul lor, dar incă îmi mai ieau cu drepturile lor eclesias- 

tico şi feudale. Când, din venitul meu de 100 de franci, am dat 53 de franei . 

şi mai bine stringătorului de bir, trebuie să mai dau incă seniorului mai 

bine de 14 şi mai mult de 14 pentru dijmă, și, din cei 18 sau 19 cari 'm 

mai rămân trebue. să impac pe cei cari umblă să găsească ceva de pus la 

dare. Eu singur, om sărac, plătesc două guverne, unul vechiu, local, care 

astăzi e absent, nefolositor, supărător, umilitor, și pe care nu'l cunosc de cât 

prin “miseriile ce-mi face; cel-alt, nou, central; de față pretutindinea, care, 

luându-și asupra sa toate serviciile, are nevoi nemărginite şi apasă asupra 

slabilor mei umeri cu toată greutatea sa enormă.» Aceste sint, in cuvinte 

precise, ideile vagi ce incep a fermenta in capetele populare. (Taine, P/An- 

ceh Regime, 484). 
aPâne, şi'să nu mai fie dări, nici faxe» acesta e unicul strigăt al ţeranilor, 

strigătul lipsei, şi lipsa ajunsă la disperare o rupe inainte ca un animal tur- 

bat. Jos cel care strînge toate! Şi magasiile sint sfarmate, carăle cu grâne 

oprite, pieţele prădate, pitarii spânzurați, pânea tacsată, aşa că nu mai vine 

sau se ascunde. Jos accisul !. Şi barierele sînt sfarmate, funcţionarii ucişi 

lipseso orașelor banii pentru cheltuelile cele mai urgente. Pe foc registrele 

de imposit, condicele de socoteli, archivele municipalităților, documentele se- . 

niorilor, pergamentele mânăstirilor, toate acele scrisori blestemate care fac. 

o mulţime de debitori şi apăsaţi.» (Tăine, L/Ancieu Râgime, 495). 

>
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țieni; dar acest puternic instrument al despotismului nu are să-i 
fie credincios in timpul Revoluţiunei; pentru că gradele mi- 
litare se cumpărau cu bani sau se dădeau prin favoarea regală, 
disciplina era pierdută şi soldatul prost ţinut și prost plătit. Mai 
bine ţinuţi erau cei 20.000 de străini, cea mai mare parte El- 
veţieni. Numai marina era infloritoare. 

Cât despre Colonii, abusurile erau, așa de mari că «disoluția 
regimului colonial era inevitabilă.» 

Religiunea nu avea in societate locul ce avusese odinioară; 
dar poporul -tot era foarte religios; era aşa de devotat religiunei 

zh s9cead/ catolice, că era netolerant. Nu numai Clerul dar şi o parte din 

cin, 
! 4 

vu 

Starea a Treia doria ca «religia naţională să aibă privilegiile unei 
religiuni de stat»; şi cerea ca celor necatolici să nu li se facă 
nici o parte in administraţia judiciară, politică şi inv&țămînt; in 
multe părți se plângeau de edictele in favoarea protestanților. 
Nimine nu contesta clerului ţinerea actelor civile şi direcţiunea 
și supravegherea instrucţiunei publice; dar toată lumea era sean- 
dalisată de averile mari ale clerului, a căror valoare nu se poate 
determina, nici aprocsimativ. Aceste averi colosale erau îm păr- 
țite intrun chip scandalos. Curtea da o mare parte creaturilor 
sale, așa că mulţi laici trăiau din averile Bisericei. Clerului de 
jos "i se arunca o parte neinsemnată: 700 livre pentru paroch, 
300. pentru vicar, pe an; pe când unii prelați aveau 100.000 și 
alţii și mai mult. Dijmele erau odioase și ridicau vecinic con- 
testări. Clerul de jos și numai o parte din cel înalt cere a se 
reforma multe abusuri. o 

ţile tot mai păstrau ceva din metodele barbare ale Evului Mediu. 

_ Invăţămîntul public lipsia in cele mai multe părţi. Universi- 
Aria tă 

Studiile ajunseseră numai o simplă formalitate; pentru că erau 
_ studenţi scutiţi de frequentare şi obligaţi numai a plăti taxele, 

iar gradele academice se cumpărau. Colegiile căzuseră cu totul 
de la desființarea Jesuiţilor. Profesorii erau așa de prost plătiţi 
că nu aveau cu ce trăi și nu erau de feliu respectați. Inv&ţă. 
mîntul primar lipsia in cea mai mare parte din regat;, şi chiar 

"în Paris era foarte negligiat. Nici vorbă de şcoale in afară:de 
orașe; chiar unde se ailau din intîmplare, invățătorii erau nuli 
şi erau aşa de rău plătiţi că erau reduși a cerşitori. Li .se cerea 
să inveţe pe copii numai a ceti şi scrie, şi nime nu indrăznia a 
li pretinde să "i inveţe şi calcul. Erau comunități rurale unde 
abia se găsiau doi oameni cari puteau scrie. 
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Miseriile Vechiului, Regim. «Miseria era generală și adincă» A- 

ceasta nu o nepau nici privilegiaţii. Foametea era generală şi 

toţi dădeau vina pe guvern, şi aveau dreptate. In multe părţi ale 

regatului, pe unde era lipsă, grânele se cumpărau de cătră oa- 

menii influenţi, ca să le vîndă mai scump şi să câştige din sărăcia 

poporului. 

Erau mai bine de un milion de cerşitori; şi bande de vaga- 

bonzi cerşitori rătăciau prin ţară şi amenințau cu focul şi prada 

pe cei cari nuli dau de mâncare; pentru aceşti r&u făcători nu 

era poliţie; dar pentru esacta incasare a birurilor erau mai mulţi 

agenţi de cât trebuiau. Chiar în Paris nu era nici o siguranţă. 

In april a isbucnit o revoltă, ale cărei origine nici astăzi nu se 

cunose. Armata, ca în tot d'a una, a venit prea târziu şi a Mă- 

celărit vre o câte-va sute de resculaţi, suferind şi ea perderi mari *). 

Aceasta era starea Franţiei in m&mentul convocărei Adunărilor 

Generale. 
e 

*) Ce făceau pe acele vremi Barnave, Thouret, Sieyăs, Vergniaud, Guadet, 

Danton, Robespierre şi chiar Mirabeau ? In ce noapte de neputinţă erau ei 

afundaţi ? Cine putea să aibă vre o grijă de ei? Dacă mâna puterei i ar fi 

putut smulge din această obscuritate şi a-i distruge prin proscripţiune, câte: 

aceidente din revoluţiune ar îi fost schimbate! dar ei erau protegiaţi prin pro- 

pria lor neputinţă: din pricina aceasta persoanele şi numele lor nu puteau 

ajunge până la cunoştinţa guvernului ; el era silit a lăsa să crească in umbră. 

cei cari aveau să'l restoarne; nimicnicia lor 'i făcea să fie siguri. Aceasta e: 

una din incapacităţile unei puteri care nu a fost nici o dată contrariată;. 

ea nu ştie unde să caute pe duşmanii sei; chiar de ar avea măciuca lui 

Hercule, ea nu știe unde să lovească»? (Quinet, La Revolution, I, 16.) 

       



ea «să fie. totul», se mulțemia ca ea să ajungă «ceva», şi in o - 

ISTORIA CONTIMPURANA. 

"1. REVOLUȚIUNEA FRANCESĂ. 
N 

$. 4. Adunarea Constituantă. 

Căderea Vechiului Regim. Alegerile pentru Adunările Generale 

s'au făcut cu mare confusie, cu multe conflicte şi în mijlocul unei 
fierberi generale. Guvernul inclinând spre Starea a Treia in con- 

tra privilegiăţilor, presa a lost lăsată liberă şi s'au publicat o mul- 

țime. de broşuri, dintre care unele foarte violente; dar nu era 
nici 'un plan serios de revoluţie. Cei mai mulţi scriitori propa- | 

- gau. înţelepciunea şi recomandau un guvern micst; erau de pă 

Mugur truda 

(rute boa 

cere a se feri de reforme prea repezi şi, mai ales, predicau a nu oboi e 
se tulbura liniştea publică. Cel mai violent in contra privilegia- 

ţilor a fost un nobil, comitele d'Antraigues. Chiar abatele Sieyes, 

care in vestita sa broșură: «Ce este Starea a Treia?» pretindea ca, . 

„altă scriere â sa susţinea că dacă starea a Treia sar apuck să 

lovească. pe privilegiați <ar putea arunca Franţia in 6 situaţie 

grozavă. 

Cetăţenii au . fost chiemaţi nu numai pentru a alege pe depu- 

taţi; dar și pentru a redacta «Caietele» in care avea să se cuprindă 

“plângerile și dorinţile lor. S'au alcătuit mai bine de 50.000, in 

toate oraşele şi satele, de cătră cele trei ordine. Ele sint «mo- 

numentul istoric cel mai instructiv, cel mai onorabil pentru Fran- 

cesi.» «Multe sînt pagine sincere, pline de duioşie, pline de viaţă, 

Istoria Contimpurană, — P. Rage. 1 
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in cate auzim in adevăr glasul vechei Franţie.» Mai toate cer o. «Constituţie» și «libertate», Cler și Nobilime, ca și Starea a Treia. In mii de Caiete din toate -ordinele se cuprind articolele funda- mentale de inscris in fruntea Constituţiunei: periodicitatea Adu. nărilor cu dreptul de a vota impositul, părtăşia lor la facerea „legilor, libertatea individuală, desființarea, censurei, a comisiilor judiciare și a tribunalelor escepţionale. Cele ţărăneşti nu 'se prea gândesc la Constituţie, dar cer desfiinţarea privilegiilor şi liber- tate. Târziu numai va fi vorba de egalitate ; acum Starea a Treia nu loveşte in Nobilime; ea cere numai.ca averile Clerului să se 
intrebuințeze pentru bine-faceri. . _ 
Nu sînt de feliu -friguri revoluţionare ; din eontra, oamenii sînt 

foarte liniștiți. Nime nu se atinge de monarchie și de puterea, 
regală ; respectau proprietatea, religia şi partea esenţială din ve- 
chiele instituţiuni ; voiau «reformare iar nu răsturnare». Convo- 
carea Adunărilor Generale fusese. primită cu un mare entusiasm 
pentru rege; toți erau «in extaz». «Era momentul fericit in care 
raţiunea şi umanitatea reluându-și drepturile lor, aduce libertate, 
viacul de aur dorit de. atâta timp.» *) Se 

  

*) In apropiere de 1789, e admis că oamenii trăiesc sin secolul luminelor», in «vrista rațiunei», «că mai inainte genul omenese era in copilărie, că as- tăzi el a devenit major.» “Adevărul s'a manifestat in fine; și, pentru prima Gară, are să se vadă domnia lui po pământ. Dreptul săa este suprem, pentru că este adevărul. Ei trebuie să ordone tutulor, căci, prin natură, sl este uni-- versal. Prin aceste două credinţi, filosofia viacului XVIII seamănă cu o re ligiune, cu puritanismul din viacul XVII, cu mahometismul din al VII. Ace. laș avint de credinţă, de speranţă şi de entusiasm, acelaș spirit de propagandă și de dominare, aceiași asprime şi aceiași netoleranță, aceiași ambiţie de a reface pe om și de a modela intreaga, viață omenească după un tip precon- ceput. Noua doctrină va avea, şi ea, doctorii sei, dogmele sale, catechismul său popular, fanaticii săi, ir.quisitorii şi martirii săi. Va vorbi tot așa de sus 
ca şi precedentele, ca o suverană legitimă căreia i aparţine dictatura din naş- tere, şi contra căreia ori ce revoltă-e o crimă sau o nebunie. Dar se va dev- sebi de cele alte pentru că ea se impune in numele raţiunei, in loc de a se 
impune in numele lui Dumnezeu. (Taine, L'Ancien Regime, 266). 

A fi bun, a fi iubit, iată ţinta unui cap de stat, unui om în funcţiune. Lu- crul merge așa de departe că-și inchipuiesc pe Dumnezeu după acest model. - Se interpretă «armoniil& Naturei» ca pe nişte atenţiuni delicate ale Provi- denţei ; instituind dragostea de fii, Creatorul a «bine-voit a ne alege ca vir- tutea de frunte pe cea mai dulce plăcere a noastră.» La idyla care-şi inchi- puiese că esistă in cer, corespunde idyla ce se practică pe pămint. De la. publie la principi, şi de la principi la public, in prosă, in versuri, prin com- 
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_Necker nu cuprindea nimic din făgăduinţile liberale din trecut. 

Se discutase in Consiliu asupra locului unde se vor intruni Adu- 

nările şi Ludovic XVI hotărise Versailles «din pricina vânătoa- 
relor.» 

po căci nici nu se cunoşteau Caietele. Erâ numai planul lui Necker, Cena 

aprobat de către rege, care cuprindea o schiţă de Constituţiune. Ploso eheke Ei 
Toţi inse doriau ca să se pună domnia legilor in locul arbitra- 

riului ; nimine nu voia să se păstreze abusurile trecutului ; dar 

iarăși nimine nu era dâșman al monarchiei ori partisan al repu- O = 
blicei. Câţi-va deputaţi, intre cari Mirabeau, credeau că regele nu = 

are să se ţină de cuvînt; dar cei mai mulţi credeau contrarul; 

aveau incredere, macar că se zicea că regina şi comitele de Ar: , 

tois, fratele regelui, plănuiau o reacțiune. ) 
Adunările Generale sau deschis la 5 Maiu, 

geiui a răcit entusiasmul deputaţilor. El a vorbit cuuntonpo- = 

runcitor, nu a pomenit nici un cuvînt despre periodicitatea Adu- 

nărilor şi a terminat spunând că «ocupaţia esenţială» a Adunărilor - 

vă fi intocmirea rînduielei in finanţe; nici o vorbă de Constitu- 

ţie şi de «revoluţia anunţată și promisă». Raportul cetit de către foaie le 

la, 

   

  

                  
u 

  

Bi 
  

plimentele de serbătoare, prin răspunsurile oficiale, de la stilul-edictelor regale 

până la cântecele damelor de la hală, e un schimb continuu de graţie şi de 
tandreţe. Aplause sbucnesc in teatru când un vers face aluşie la virtutea prin- 

cipilor, şi, un moment după aceia, când o tiradă eşaltează meritele poporu- 

lui, principii reîntore politeţa, aplaudând şi ei la rindul lor. De toate părțile, 

in momentul când această lume se sfirșeşte, o delicateţă reciprocă, o blân- 

deţă iubitoare vine, ca o suflare delicată şi molcuţă de toanină, de topeşte 

ceia ce mai putea fi aspru și invăluie intrun parfum de rose murinde ele- 

ganțele ultimelor sale momente. (Taine, L'Ancien Regime, 213). 
“aEram. uimiţi, zice Sâgur, de prisma ideilor şi a doctrinelor nouă, pline de 

speranță, cuprinși de ardoare pentru toate gloriile, de entusiasm pentru toate - 

talentele şi legănaţi de visurile irșelătoare a unei filosofii care voia să asi- 

- gure fericirea neamului omenesc. Departe de a prevedea nenorociri, escese, 
răsturnări de tronuri și de principii, noi. sedeam în viitor numai bunurile ce 
puteau fi asigurate omenirei prin domnia raţiunei. Se lasă curs liber tutulor 

scrierilor reformătoare, tutulor proiectelor de înoire, cugetărilor celor mai 

liberale, sistemelor celor mai indrăzneţe. Fie-care credea că merge spre per- 

fecțiune, fără a se ingriji de piedeci şi fără a se teme de ele. Eram mândri 

că eram Francesi și, mai mult incă, de a fi Francesi din viacul al XVIII... 

Nici odată deşteptare mai teribilă nu a fost precedată de un somn mai dulce 

şi de visuri mai înșelătoare», (Taine, I/Ancien Regime, 391). ă 

Când se adună deputaţii, nici unul nu avea un plan hotărit; fim pla pt 
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nu mulţemi pe nimine. El lasa de o parte multe din vechiele 

promisiuni şi termină poruncind ca să se desparţă numai de cât 

şi a doua zi să inceapă a lucra separat. Adunarea, incuragiată 

de ducele de Orlsans de o parte din nobilime și. de lipsa de Ia braul lea 

şedinţa regală a lui Necker, stătu pe loc. Mirabeau respunse ma- 

relui magistru al ceremoniilor că deputaţii veniţi prin voința 

poporului nu vor putea îi indepărtaţi de cât prin forţa baionete- 

lor; iar Adunarea declară persoana deputaţilor inviolabilă. La 

curte, domnește mânia şi frica; frica insă este mai puternică. Re- 

gele cedă. In 27 el ordonă celor trei-ordine să se intrunească 

şi să lucreze in comun. În 8 iulie se incep lucrările pentru Con- 

stituție. | i 

In timpul acesta, Parisul se declarase cu mare aprindere pen- 

tru Revoluţiune; mai ales la Palais-Royal, locuinţa ducelui de 

Orleans, era o agitare continuă, un adevărat club revoluţionar 

permanent. *) Astfeliu erau lucrurile, când s'a auzit, 12 iulie, că 

Necker a fost indepartat şi că sau chiemat la Versailles regimente cleste hula şi 

străine. Bustul lui Necker şi al ducelui de Orlâans au fost pre- 

umblate în triumf pe stradele Parisului; a doua zi se pradă câte- 

va magazii de arme, se ieau tunuri de la Invalizi şi se formea- 

ză «miliția burgheză pentru ordinea publică şi pentru lupta su- 

piemă». Adunarea văzându-se susținută de cătră Parisieni, se 

declară in permanenţă, intări toate voturile anterioare şi ceru 

indepărtarea trupelor și o miliţie burgheză. In ziua de 14 iulie, 

după indemnul jurnalistului Camille Desmoulins, poporul cuprinde 

Bastilia, **). In acea zi şi cea următoare sînt ucişi mai mulți inalți 

  

*) Cât pentru bani, ei se ieau din lăzile ducelui de Orlsans, și se iea din 

/ belşug: la moartea sa, din .114 milioane avere; el a lăsat o datorie de 11 de 

milioane; fiind din facțiune, el contribuie la cheltueli, și cum e omul cel mai . 
bogat din regat, el contribuie in proporţie cu bogăţia sa. Nu doară: că ar fi 
un adevărat șef, caracterul lui e prea moale, prea ramolit; dar «in Consiliul 
lui cel mic» “au proiecte mari pentru el; voiese să-l facă locotenent general 

al regatului, la sfirşit regent sau chiar rege, pentru ca să poată domni sub 

numele lui şi să «impărtă foloasele». (Taine, La Recolution, II, 60). 

**) Toţi nu au nici o grijă, guvernul ca și clasa de sus; fiind că se gândesc 

la binele ea au făcut sau au voit să facă. Regele 'şi amintește că a, redat . 
protestanților starea civilă, a desfiinţat tortura preparatorie, a suprimat cor- 

vada in natură,-a stabilit libera cireulaţiune a grânelor, a instituit adunările 

provinţiale, a ridicat marina, a dat ajutor Americanilor, a liberat pe servii 

săi proprii, a mieşurat cheltuielile casei sale, a avut miniștri pe Malesherbes 
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funcţionari din Paris. Incercarea de lovitură-de stat nu a isbutit. 
A doua zi, 15 iulie, regele veni la Adunare și făcu cunoscut 

că a dat ordin.să se indepărteze trupele; pe urmă promise că 
va rechema pe Necker. Bailly fu ales primar al Parisului şi La 
Fayette comandant al gardei naţionale. Regele veni in Paris şi 
primi din mâna noului primar cocarda tricoloră (roș şi albastru 
coloriie Parisului şi la mijloc alb, coloarea regelui). «Revoluţiu- 
nea era acum o realitate». 

e Ea a fost la inceput municipală. Cetăţenii alegători s'au strîns 
am la Hotel de Ville și au tormat un Comitet permanent pentru a or- 
A prima panisa miliția şi a readuce liniștea publică. “Aşa sa născut Co- 
: Bam mnuna din Paris, ieșită din revoluţiune cu invoirea autorităţilor de 

mai inainte. Tot așa sa urmat şiin provinţii, unde sau format 
34 astfel de Comitete impreună cu vechiele municipalități. Oraşele 

. incep a se guverna singure şi reduc la neputinţă pe represen- 
aodenerța puterei centrale. Când s'a auzit că regele a aprobat cele 

ce sau petrecut la Paris, orașele au rămas incredinţate că au 
lucrat cu multă inţelepciune și credinţă când sau emancipat *). 

G. - Satele incep şi ele a se mișca. La ţară domnia o adevărată 
panică din pricina hoțiilor. Toţi se inarmează, și când se con- 

x 

  

“ Turgot şi Necker, a deslănţuit presa, a ascultat opinia publică. Nici odată 
guvern nu s'a arătat mai bun: in 14 Iulie 1789, erau in Bastilia numai șepte 
prisonieri, dintre cari unul idiot, unul deţinut după cererea familiei și patru: 
acusaţi de falş. Nici un principe nu a fost mai uman, mai indurător, mai 
preocupat de soarta celor nenorosiţi. In 1784, an de inundație şi de epideinii, 

- „ela impărţit ajutoare in sumă de trei milioane. Intr'o iarnă grea, ela lăsat 
pe nenorociţi să se ingrămădească in bucătăriile lui, in fie-care zi. Foarte 
probabil, el este, după Turgot, omul care a iubit mai mult poporul pe tim- 

> pul său. Mai jos de cât el, delegaţii săi se conformă vederilor regelui. (Taine, 
LD Ancien Rgime, 396), 

*) Neputinţa capilor şi lipsa de disciplină a subordonaţilor sînt şi mai mari 
in capitală de cât in provinţii. Este un primar in Paris, Bailly; dar din prima 
zi «Consiliul manicipal s'a deprins a administra”singur şi a-l uita cu totul.» 
Este o putere centrală, consiliul municipal presidat de către primar; dar pe 
acele vremi, autoritatea e pretutindenea, afară de acolo unde trebuie să fie 
puterea preponderantă», fie-care distriet lucrează ca și cum ar fi singur și 
suveran, Sint puteri secundare, comitetele de district, fie-care cu presidentul, 
grefierul şi biuroul său, cu colisarii săi. El primeşte denunţierile, ordonă 
visite domiciliare, trimite deputaţi la Adunarea naţională, iea decisiuni, pu- 
blică  hotăriri, nu numai in cartierul său, ci in tot orașul, şi une-ori "și in- 
tinde jurisdicţiunea și afară din Paris. (Taine, La Revolution, |, 107). 
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stată că era mai mult trica, rămân inarmaţi. Atunci se ridică in 
“contra feudalilor: pustiiază și ard castele ca să ardă şi documen- 
tele drepturilor feudale, și-și inchipuiesc că indeplinesc voinţa 
regelui. | i 

Prin urmare nu oratorii din Adunarea «Constituantă» ci po- 
porul a surpat feudalitatea. De la 14 iulie, nu mai este adminis- bepeul sape 
trație *). Atunei deosebitele comune tind a se uni intre ele, se cudtalăe ua.“ 
intocmesc federațimi: vechia Franţă cu. spiritul ei particularist 
a incetat de a“ mai esista! Curtea nu mai avea putinţa de a re. 
sista, și poate că regelui nu-i părea rău. 

Adunarea nu se gândia să surpe totul, dar luată inainte de 
către popor, ea făcu « Noaptea din 4 August». Vicontele de PVoailles, 
urmat de către toţi privilegiaţii se leapădă de toate drepturile şi 
privilegiile lor **) şi Adunarea decretă că cregimul feudal este 
distrus cu totul», că toţi Francesii sînt admisibili la toate dem- 
nitățile publice, şi proclamă-pe Ludovic XVI «restaurator al li- 

tat «Declarațiunea drepturilor omului şi al cetățanului», apoi Con- 
  

*) Autoritatea-regelui fiind sdrobită, toate puterile care sint o delegaţiune 
a sa cad la pămint. Intendenţi, parlamente, comandanţi militari, ofiţeri insăr- 
cinaţi cu administraţia, cu justiţia şi cu poliţia, in fie-care provinţie şi in fie- 
care funcţiune, păzitorii ordinei şi ai proprietăţii, invăţaţi minte prin ucide- 
rea d-lui de launay, prin intemnițarea d-lui de Bezenval, prin fuga mareşa- 
lului de Broglie, prin asasinatul lui Foulton şi a lui Berthier, ştiu la ce se 
espun de 'şi vor face datoria, şi, ca cum-va să uite, insurecţiuni locale, vin 
la fața locului de le pun mâna la gât. Din acest mare stat dărimat, rămân. 
patru-zeci de mii de grămezi de oameni, fie-care isolată și separată, oraşe, 
tirguşoare, sate, în care: corpuri municipale, comitete alese, garde naţionale 
improvisate, se incearcă a impedica cele mai mari escese. Dar aceşti şefi lo- 
câţi sînt novici, siat umani, sinț timizi; numiţi prin aclamaţie, ei cred in 
dreptul popular ; încunjuraţi' de revolte, ei se simt in-primejdie. kentru aceia 
in cele mâi multe casuri, ei ascultă de mulţime. (Taine, La Revolution, I, 71). 

**) Nu mai rămâue nobilului de cât numai titlul său, numele său de pro- 
prietate şi stema sa, distincţiuni foarte nevinovate, pentru că ele nu conferă 
nici o juridicţiune, nici preeminenţă. Ş'apoi, ele nu numai că nu fac nici un 

rău, dar sint respectabile. Pentru mulţi dintre nobili, numele de moșie a aco- 

perit numele de familie, şi numai cel dintăi se intrebuinţază. Dacă i se pune 

obligaţie de a lia pe cel de al doilea, se face un rău, pentru că acest nume 
desființat 'e o proprietate totdeauna legitimă, de multe ori prețioasă, un cer- 

„tificat de calitate și de provenienţă, o etichetă autentică şi personală, care 

nu i se poate smulge, fără a nu i se lua, in marea esposiţiune umană, locul 

rangul şi onoarea sa, (Taine, La Revolution, 1. 202.) 

Sedunaţismea 
— 

Ido zh 

pile | dă bertăţii trancese». De la 20 august până la 1 octomvrie, s'a Y0- fo, 
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 stituţiunea in cele mai” esențiale articole ale ei, după mari dis- 
cuţiuni_mai ales asupra următoarelor cestiuni: dacă va fi numai 
una sau dou& Camere şi dacă «veto» regal va fi absolut sau sus- 
pensiv. Multe voturi sau dat sub presiunea «patrioţilor» inar- 
maţi din Paris *). . 

Aceştia merg mai departe. lar s'a imprăștiat vorba prin Paris despre o lovitură de stat; sa auzit că in Versailles Sau adus trupe nouă, că la un banchet a fost chiemată familia regală şi că cocarda tricoloră â fost călcată in picioare. Poporul de jos care suferia de foame, a plecat la Versailles. La; Fayette in frun- tea gardei naţionale a apucat inainte (5 octomvrie). Peste noapte, poporul ar fi intrat: in palat și familia regală ar fi tost in mare primejdie, daca nu era La Fayette, foarte popular pe atunci. Po- porul ceru și regele fu nevoit a veni ca să se aşeze in Paris, Adunarea veni şi ea se), 
De atunci regele este ca un prisonier in mânile populaţiunei din Paris, care vrea să-l scape de sub infiuența Curţii. De acum inainte, politica Curţii va fi: a se inţelege cu străinul pentru a 

*) «De și nu erâ voie de intrat in sală, erau in totd'auna mai mult de şese sute de privitori, zice Bailly, nu respectuoși, muţi ; ci activi, sgomotoși, a- mestecaţi pintre deputaţi, in tot casul luând parte la deliberaţiuni prin aplau- sele și huiduelile lor, adunare colaterală și care de' multe orj impune ceiei alte voinţa sa. Ei notează și ieau in seris numele oposanţilor; aceste nume "ajungând până la populaţia care aşteaptă pe deputaţi la ieșire, sînt de acum inainte numele unor dușmani publici. Se fac liste de aceşti duşmani, se dau la tipar şi, seara la Palais-Royal,: devin liste de proscripţiuni. Sub această presiune grosolană se dau mai multe decrete, - De acum înainte, acest public face legea : Constituantă, Legislativă, Con- venţiune, toate adunările „au să-i fie supuse. E admis că publicul din galerie represintă poporul cu acelaș titlu și cu un titlu mai pre sus de cât deputaţii. (Taine, La -Reoolution, |, 46). i **) Poporul mergea inainte, grăbit a-şi vesti victoria; și, după obiceiurile mulţimei, el-se opria ca să o povestească şi să se bucure și mai mult. După el venia garda naţională ascultătoare şi chiar respectuoasă, pentru că toate dorinţile ei fuseseră indeplinite ca și niște ordine. In fine, regele, regina, co: piii lor, veniau tăcuți, căutând să scape, in fundul trăsurei, de veselia mul- țimei, de. cântecele şi de bucugia nespusă a ei. «Iată brutarul, brutăreasa și băieţelul din brutărie !> repelau mii de glasuri in jurul lor. Și acest limbagiu care in gura poporului semăna o desmierdare, spunea la fie-care pas că nu a mai r&mas nimic din vechiul rege. (Quinet, La Revolution, 1, 91). 
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invinge Revoluţiunea. Politica regelui se va fixa mai pe urmă *), 
Până atunci, el primeşte Constituţiunea făcută de Adunare, ceia 
ce provoacă mare entusiasm. «S'a părut un moment că revolu- 
ţiunea sa sfirșit; sa părut că pactul care fusese. format intre” 
naţiune şi rege este definitiv ; că Franţiei nu-i r&mânea de cât 
să fie fericită in pace şi in concordie». 

Lucrările Adunărei Constituante. Constituţiunea votată de că- 
tră Adunarea constituantă pleca de la ideia că suveranitatea nu mai Mualiga Pad 
era in rege, ci in naţiune; cu toate aceste se conservă forma de. 
guvern monarchică, fiind că aceasta e dorința tuturor. Regele 
insă domneşte prin mila lui Dumnezeu și in puterea Constitu- 
țiunei;-el este «rege al Francesilor». Persoana lui esie sacră şi 
inviolabilă şi e nerespunzător. Pentru actele guvernului respund 
miniştrii, cari pot forma un Consiliu, şi cari sînt numiţi de-că- 
tră rege, nu insă din sînul Adunări. 'Regale promulgă legile şi 
are dreptul de «veto» suspensiv in timp de trei legislaturi ; el 

"are o gardă și o listă civilă de 25 de milioane. 
Adunarea are drepturi foarte mari; din aceasta se cunoștea că / IF 

Constituanta fusese mai cu samă insutleţită de dorința de a măr- 
„ini cât mai mult arbitrarul regal. A mers insă prea departe; pen- - 
tru că, atât prin Constituţiune cât şi prin legile organice ce a, 
votat, a nimicit mai cu totul puterea esecutivă. A crezut că va 
vindeca acest r&u prin măsurile ce a luat ca puterea să fie in- 
credințată numai oamenilor cu avere. In aceăsta a greşit. Oame- 
nii cu avere, mai liniștiți, mai cuminţi, mai" puţin dispuşi a se 
espune, se vor da, in curind, la o parte din agitările politice, 

  

+ 

*) Poate că regele, de desgust; şi inerție, ar fi consimţit pentru un moment 
a capitula cu Revoluţiunea ; dar acest suflet moale era susținut şi imboldit 
prin iindignările reginei. Fiică a Mariei Teresia, soră cu Impăratul, ea nu tran- 
sige nici un minut, in tundul inimhei, eu niște înoituri: care-i: păreau tot a- 
tătea. uliragii. Tot d'a una gata a crede in niște puteri pe care ea nu le avea, 
ea făcea apel necontenit-la luptă, la violenţă. Si când lucrurile i se impotri- 
viau, lacrimile sosiau ca suprema autoritate, dar nici odată inaintea adversa: 
rilor săi. Numai in secret și in intimitate eă se folosia de această autoritate. 
Dușmanii săi au văzut-o numai cu o frunte sigură şi despreţuitoare. Pentru 
aceasta, negreşit, și ura revoluţionarilor in contra ei a fost așa de inveninatăi. 
Ei. nu au incetat a vedea in Maria Antoaneta o dușmană personflă, şi mul- 
țimea o uri de moarte ca pe o rivală de putere și de orgoliu. Se simţia- că 
ea este puncţul de resistență care nu putea fi invins. (Quinet, La Rerolu- 
tion, 1, 96). 7 
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și atunci «suveranitatea, naţională» va rămânea in mânile celor 
mai indrăzneți.- 

_ Adunarea a votat o lege comunală care constinţia, cele făcute 
frnanole de poporul r&sculat; ea prevedea că in fie-care oraș, orăşel şi sat, va fi o municipalitate aleasă cu un Consiliu general al Comunei şi 

un Primar. Sau desființat vechiele provinţii şi ţara a fost im- j părțita in 83 de departamente și acestea in districte, respectân- ) _— du-se, pe cât sa putut Botărele vechielor provinţii, căci rari sînt o acele formate din bucăţi de provinţii. Această măsură s'a primit 
„Cu recunoștință, afară .de oare-care neinţelegeri relâtive la capi. - vdampl talele departamentelor, care s'au potolit ușor, Administraţia de- 

partamentelor şi a districtelor s'a incredinţat Direetoratelor, câte 
cu un Consiliu. - | 

Organisarea departamentală şi comunală avea un mare nea- juns: nu era nici o autoritate care să fie legătura cu guvernul 
central. Nime nu are autoritate asupra departamentelor și acestea pure mu au de feliu asupra comunelor: era un feliu de «anarchie or- ganisată», căci toţi voiau să scape de centralisarea care făcuse atâta r&u. Cu noua organisare, in adevăr regele nu mai putea „ajunge despot, dar și puterea esecutivă era în primejdie. «Aceasta 

) 

şi lăcu că opera din 1790 poate [i considerată mai mult ca o: mașină de r&sboiu in contra Curţii, de cât ca realisarea unui sis- tem politic». ” | 
Sau desființat toate instituţiunile vechi judiciare și s'au de- val cretat că «toți judecătorii vor fi aleși». S'au instituit arbitragiu % facultativ, judecătorii de pace, tribunal in fie-care district, un 7yj- Dbunal de Casaţie, şi Inalta Curte Naţională de la Orleans care a- vea să judece pe cei acusaţi de cătră Corpul legrislativ. i Constituanta lasa armata neatinsă, dar regulă recrutarea. Se mai micşură numărul ofițerilor superiori 'şi se mai mări solda gra- 

„delor inferioare. Pentru inaintare se introduse vechiinea şi ale- gerea prin concurs. Regele remânea comandantul suprem al ar- matei, dar ea nu mai era armata regelui, “Ea, era ținută numai pentru apărarea naţională şi, in lăuntru, nu putea interveni de cât numai după cererea municipalităţilor. Se introduse o disei- plină severă și se votă un codice foarte riguros pentru militari. Se organisă «garda naţională» in care erau datori să iea parte „toţi cetăţenii cu avere, sub pedeapsa de a'şi pierde drepturile politice. Din garda naţională au să ieasă, in 1791, vofuntarii, 
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"la finele celui de pe urmă secol, în obicinuinţile germanice de singurătate 

ren. (Taine, L'Ancien Râyime, 159). 
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cipele de Cond, ducele de Burbon, ducele de Enghien, '] urmată. 
Curentul crescu când veni anarchia, când se distrug castelele și 
când Adunarea desființă nobilimea ereditară şi când se interziseră 
titlurile de nobleţă cu toate semnele din afară ale ei; mai pe urmă 
plecă şi cel alt frate al regelui şi o mulţime de deputaţi. *) Emi- 
graţii formară o armată pe Rin şi ațiță tulburări in lăuntru ; ei 
făceau apel la străini, ca să scape pe rege şi săi redea puterea 
de mai inainte. Ei se aşază la Coblentz şi se pregătesc de r&s- 
  

*) Cele trei ordine pare că sint inţelese a cere aceleaşi reforme civile : uni- 
tate de legislaţie, suprimarea juridicţiunei intendanţilor, publicitatea tribuna. 
lelor, egalitatea și imblânzirea pedepselor, adinisibilitatea tutulor la funcţiu- 
nile publice, repartiţia egală a impositelor. Nu e nici unul din nouăle principii 
ale societăţii civile care să nu se găsească mai in aceiași termini la preut, la, 
nobil și la burghez. Dreptul vorbind, nobilimea nu-și reservă de cât privile- 
giile sale onorifice, adică tot ceia ce a păstrat, (Quinet, Za Revolution, |, 33). 

Și ei, ca şi cei alţi Francesi, nobilii au fost sub indelungata presiune a cen- 
tralisării monarchice. Ei nu mai- formează un corp şi au pierdut instinctul 
de asociaţiune. Ei nu: mai ştiu să lucreze singuri, sint administraţi, așteaptă 
impulsiunea de la centru, și, la centru, regele, generalul lor ereditar, captiv 
al poporului, li ordonă resignarea, să nu facă nimic. Multă vreme, ei rămân 
optimişti. ki primesc nu numai desfiinţarea feudalităţii și egalitatea Civilă, dar 
şi egalitatea politică şi suveranitatea numărului. Că marii seniori emigraţi, că 
oamenii din vechia curte intrigă la Coblentz sau la Turin : aceasta e natural, 
pentru că ei au pierdut totul: autoritate, funcțiuni, pensiuni, sinecure, plăceri 

_şi cele alte. Dar pentru nabilimea cea, mică şi mijlocie din provinţie, cavaleri 
"de Saint Louis, ofiţeri subalterni, proprietari cari şed la ţară, pierderea e mică. 
Ei ar fi mulţeniţi. ca să aibă, ca toţi cei alţi locuitori, protecţie, siguranță 
pe calea publică și în casa lor. (Taine, La Rârolution, L,:393). | 
“Alte aristocrații in Europa au fost duse de imprejurări cam asemene a- 
proape spre aceleaşi moravuri. Şi acolo monarchia a produs curtea care a 
produs pe socistatea cultă; dar această plantă plăcută nu s'a desvoltât de cât 
numai pe jumătate. Pământul era nefavorabil, și seminţele nu erau tocmai 
bune, Jn Spania, regele stă inchis in ețichetă ca o mumie in racla sa, şi mîn- 
dria prea serioasă, incapabilă a se lăsa până la dulceaţa vieţii de lume, ajunge 
numai la un urit posomorit și la o strălucire nebună. In Italia, sub nişte mici 
principi despoţi şi in cea mai mare parte străini, primej fia, continuă și ne- 
increderea ereditară, după ce au legat limbile, indreaptă inimile spre plăcerile 
intime ale amorului sau spre plăcerile mute ale frumoaselor arte. În Germa- 
nia şi Anglia, temperamentul rece, greoiu şi rebel la cultură, rețin pe om, până 

? 

de beţie şi de brutalitate. Diri contra in Franţia, totul concurge a face să in- 
fjorească spiritul de societate ; în această privire, geniul naţional se impacă 
pe deplih cu regimul politic, și se pare că diaainte s'a ales planta pentru te- 
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boiu ; fratele cel mai. mare, care emigrase şi el, iea titlul de re. gent sub cuvînt că regele e prisonier, are -o curte, miniştri, di- plomaţie şi armată. Visau să reintre in ţară in fruntea armaţelor străine și când Impăratul şi regele Prusiei fac declarațiunea de la „a Pimita (27 august, 1791), ei ajung şi mai insolenţi... sud iri Emigrarea a tost o mare nenorocire și pentru țară şi pentru rege. Mai intăi, poporul a inceput a bănui pe rege că nu poate amd tunsli sincer de- oare ce fraţii și intimii sei erau dincolo de graniţă; pe urmă această emigrare a adus r&sboaiele Revoluţiunii, care “ au să ţină atâta timp, şi, nenorocire și mai mare, emigrând mai toată nobilimea și mai toţi oamenii moderați, puterea va ajunge in Adunare in mâna celor violenți; nu va mai fi nime care să. dea sfat regelui şi, in ziua primejdiei, nu se va găsi nime pentru - al apăra, La inceput Adunarea a, fost blândă faţă cu Emigraţii. Ca să preintimpine ori ce pretecst de răsboiu ea declară «că na-" țiunea francesă renunţă a mai intreprinde răsboaie pentru cuce- riri» *) şi lasă emigrarea liberă; numai mai târziu “decretă că nu Vor putea ieşi din ţară de cât numai străinii şi neguţitorii. Constituţiunea civilă a clerului făcu pe rege să inceapă a lu- AA art. cra in contra Revoluţiunei, făcând apel la străini. El nu primi  elhalu la curte nici un preut jurat şi când voi să se ducă la Saint-Cloud aproape de Paști, poporul se opuse: se zicea că se duce ca să fie m pu împărtășit de către un preut nejurat. După acest incident, Lu- „LC dovic XVI trimise o circulară in străinătate prin care afirma că e pe deplin liber; dar tocmai atunci plănui să fugă din Paris, să se pună la Metz sub protecţiunea armatei şi apoi să se in- toarcă cu ajutorul armatelor străine pentru ca, să introducă starea „de lucruri de mai inainte. El jugi impreună cu familia regală in | ue noaptea din 20 iunie 1791; dar nu a isbutit din pricină că trupele 7 lui Bouill€ nu au ascultat de ordinele date. EI a fost prins la Va- | rennes şi adus la Paris de cătră trei deputaţi delegaţi de cătră 

”) «Adunarea națională declară că națiunea francesă, credincioasă prinei- «piilor consacrate prin Constituţiune de a.nu intreprinde nici un r&sboiu cu ascop de a face cuceriri şi de a nu intrebuinţa nici o dată forţele sale con- atra libertăţii nici unui popor, iea armele numai pentru apărarea liberțăţii - «și independenţi sale ; că r&sboiul ce este nevoită a'l susținea nu e un răs- «boiu de la naţiune la naţiune, ci apărarea dreaptă -a unui popor liber in «contra nedreptei agresiuni a unui rege.» (Sorel, Z'Europe et la Rezolution, 11, 434). E ” 
-
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Adunare și insoţit de o mulţime de gardiști naționali şi popor 
înarmat, o 3 - 

Această fugă a regelui a avut consecinţi grave. Pranţia se Vocal jeg | 
simţi prăpădită și în mare primejdie. Când a fost readus în Paris, - 
ea se crezu scăpată, dar Parisul se declară contra regelui. Mulţi 
cereau desșfiinţarea monarchiei ; pe când unii cereau ca cl să fie | 
detronat şi. inlocuit prin ducele de Orleans; dar acesta era un 
stricat, leneș și incapabil. Adunarea se declară in permanenţă și 
hotări că decisiunile ei nu vor mai avea nevoie de sancţiunea 
regală; ea puse pe miniștri sub ordinele ei, trimise comisari in du i 
departamente, impuse armatelor să depună un jurămînt nou in Plai sf + _ 
care nu era vorba de rege și guvernă singură de la 21 junie 
până la 14 septemvrie. Dar teama de a nu se compromite. toț_ Sf 

„ce se făcuse până atunci, o făcu să-şi schimbe purtarea. Atunci — 
_incepu a se susţinea, că regele nu e vinovat ci numai cei cari 
Yau pus la cale; că regele nu a fugit, ci a fost răpit, şi când Lu- 
dovie XVI jură din nou Constituţiunea revizuită, el reluă eser- 
ciţiul puterei regale. Măsura a tost bine primită in ţară ; dar in pi 
Paris, prin o petiţiune subscrisă in Câmpul lui Marte, se cere ca (hamac 4 
regele să fie considerat că a abdicat şi să se convoace o Con- (%, he 
stituantă nouă. Municipalitatea insărcinată cu mănţinerea ordinei, ll pt” 
deslăşură «steagul roș» și imprăștiie mulțimea făcând multe vic- 

“time, Din acest moment este un partid republican, şi autorii re 
voluţiunei se impart in moderați şi democrați, sau mai drept 
vorbind cei cari erau pentru regimul constituțional cu cens pen- 
tru alegători, și cei cari susțineau votul universal *), , 

7 

  

  = 
*) In fapt, şi de când se discută in Adunare o Constituţiune monarchică, 

Franţia este in republică. Feuillanţii nu văd că ei deprind națiunea cu acest 
guvern, chiar in timpul când ei cred că o indepărtează pentru tot-deauna: 
Adunarea suverană domnește și admivistrează, miniștrii espediază afacerile 
sub controlul comitetelor sale ; ea adresează cirewări la agenţii diplomatici _ a 
și note la representanţii puterilor străine; ea trimite comisari la armată. Re- 
gele, ţinut din scurt la- Tuilieries, era condamnat la un fel de detențiune pre- 
ventivă şi de interdieţiune, până când va primi legea pe care o deliberau 
deputaţii. In timpul acestui interregn de trei luni, Republica, a cărei noutate A 
speria atâtea spirite, se impuse sub formă de espedient, și din utopică ce 
părea mai inainte, ea incepu a părea, după această esperienţă,. ca o con- 
clusiune naturală a Revoluţiunei. (Sorel, L'Europe et la Revolution, 11, 268); - 

Dacă revoluţiunea, care pare aproape a-isbucni pretutindenea, isbueneşte 
in Franția, causa nu e că abusurile erau” mai mari aice de cât aiurea, că 
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Adunarea cuprindea mâi roulte grupuri, intre care distingem: Aristocraţii cu Esprâmil, abatele Maury şi Cazales, cari se inţele- geau intre sine numai când era vorba a lupta in contra adver- sarilor; ei au făcut mai mult r&u de cât bine regelui prin devota- mentul lor puţin cugetat şi au grăbit Revoluţiunea *), Monar- 
  

regimul feudal ar fi apăsat mai greu asupra locuitorilor, că guvernul ar fi fost mai puţin inteligent de cât aiurea şi mai despotic, că miseria ar fi fost mai nesuferită, şi sufletele mai revoltate prid: un regim mai odios. Motivele sînt tocmai contrarie. Mai nu mai rămăsese urme de selăvie da cât numai in unele ţinuturi depărtate din Est, Țeranii hu numai că nu erau șerbi, dar deveniseră proprietari. Pămintul era aşa de bucăţit că agronomii se plângeau. Puterile locale erau -subordinate puterei regale, Unitatea se făcea in legi. Chiar drepturile feudale, atacate de către legişti, restrinse de către autorita- tea regală, se ușurau. In resumat, cum zice un contimpuran, «opresiunea era mai puţin forte in Franţia de cât in Spania, Portugalia, Austria, Prusia ori Turcia ; cu toate acestea aceste țeri au rămas foarte liniștite, și Franţia . | a avut o:revoluţiune.» Tocmai pentru aceasta a avut. (Sorel, L' Europe et la Retolution, ],. 143), - 
Revoluţiunea, amenințătoare mai in intreaga. Europă; isbuoneşte in Fran- ţia pentru că vechiul regim este aici mai usat și ini acelaş timp mai nesu- " ferit, mai detestat și mai uşor de distrus de câţ aiurea; pentru că guvernul a făcut necesare niște reforme, pe cari el -este incapabil a le indeplini; pen- tru că puterea, neputincioasă a diriga opiniunea, nu mai are puterea a o reprima; pentru că infeingerea, autorităţii e inșoţită de bancruta Î aaaţelor ; pentru că schimbările par neinlăturăbile, şi pentru că toate căile sint des- . chise novatorilor; pentru că in fine, doctrinele filosofiei, mai populare de câţ in ori-care altă ţară, au pătruris mai adinc in națiune şi sînt mai conforme cu geniul ei.: (Sorel, Europe et la Revolution, ], 530. **) In adevăr, chiar de prin august 1789 este o clasă proscrisă, şi i s'a găsit și numele: aristocrați. Dat la inceput nobililor și prelaţilor cari in A- dunările generale, se impotriviau la intrunirea celor trei ordine, acest nume. ucigaș s'a intins până a „cuprinde pe toţi aceia pe cari titlurile lor, fancţiu- pile lor, legăturile lor de familie, felul lor de viaţă, "i deosebesc.de mulţime: Ceia ce mai inainte *i făcea respectaţi, acum -"i .espune la ură, și poporul care, șuferind de drepturile lor nu uria persoanele lor, acum. se invaţă a-i privi ca dușmani. Fie-care dintre ei, pe moşia sa, respunde de relele inten- țiuni „ce se atribuie semenilor sei de la Versailles, și, după o veste falşă de complot la centru, ţeranii "| puă în numărul conspiratorilor. Ast-fel se pre- gătește jacăria rurală, (Taine, Za Revolution, I, 94), 

Mulţi dintre cei slabi sînt inspăimîntați; chiar şi caracterele cale mai oţe- lite sînt infricoşate ; cel care ar merge la foc cu pieptul deschis, tremură la ideia că va fi. tiriţ prin noroiu de către canalie ; in tot-dea una brutalitatea, “populară esercită o acţiune fisică asupra unor nervi mai delicaţi. In 12 julie 1791, la apelul nominal decretat in contra celor absenţi se constată că o sută trei-zeci şi doi de deputaţi nu mai vin la Adunare. Cu unspre-zece zile mai 
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„_cliștii cu Mounie» şi Laliy- Tollendal, partisani ai ideilor lui Mon- - 
tesquieu, doriau reforme dar nu resturnări, și erau pentru două 
Camere și pentru veto absolut al regelui; Constituţionalii, cu Bail, 

La Fayette, Sieyts, Tronchet, formau grupul cel mai numeros; dar 
„au ajuns foarte nepopulari, după fuga de la Varennes; Lameth 

şi Barnave erau la stînga, in lruntea a vr'o 30 de deputaţi: foarte 
violenţi la inceput, după Varennes au inceput a se apropia de 
Curte și și-au perdut toată popularitatea; in fine, erau câţi-va 
deputaţi cari fără a fi republicani pe față, lucrau ca și cum ar 
fi dorit desființarea regalității: Buzot, Petion, Robespierre. «După 
Varennes, ei denunță majoritatea ca complice a Curţii, veşte- 
jese politica de compromis şi de espediente şi ajung toarte po- 
pulari». -Mirabeau nu face parte din nici una din aceste grupări. 
E! Sra de mult pregătit pentru luptă și, in 1789, era publicistul 
cel mai bine informat din Europa; el poseda luminele- care pot 
forma pe bărbatul de stat. Spirit positiv şi practic, la inceput a- 
părase drepturile poporului ca un tribun, pe urmă apără auto- 
ritatea regală in contra despotismului Adunării. Dar era decon- 
siderat din pricina viţiilor sale; era popular, dar lipsit de ori-ce 
consideraţie. Duşmanii săi "1 oprese a ajunge ministru, căci A- 
dunarea decide că deputaţii nu pot intra in ministeriu. Atunci el. 
“se vindu Curţii și stătui pe rege cum să facă ca să oprească in 
loc Revoluţiunea. Nu.a fost ascultat: Curtea voia numai să-l ani- 

hileze şi era spăimântată de planurile lui, pe cari nici nu le 
pricepea *). El muri, plâns de intreaga Franţie (aprilie 1791). 
Cu moartea lui sa stins nădejdea regelui de a:mai puteă do- 
nina Revoluţiunea. Aceasta a şi contribuit la fuga regelui. 

  

inainte, printre cei cari mai vin, două sute şepte-spre-zece au declarat că 
Ş nu vor, mai lua parte la deliberaţiuni. Ast-fel, inainte de a se isprăvi. Cont 
2” stituțiunea, toată oposiţiunea, mai bine de patru sute de membri, mai bine 

pe 3 de o treime din Adunare, e nevoită să fugă sau să tacă. Partidul revoluţio- 
CC nar a scăpat de ori ce resistenţă, şi violenţa, care i-a dat domnia in stradă, 
“9 i dă domnia in Parlament. (Taine, La Revolution; |, 173). 

te. 

*) Machinaţiunile lui Mirabeau au avut. două urmări care se arătară mai 
« pe urmă in cursul Revoluţiunei. Un ast-fel de esemplu deşteptă mai intăi ş 

indreptăţi prepusul. Fie-care șe putea crede inșelat. Când s'a făcut această, 
„descoperire națiunea imbătrâni, intr'un- minut, cu câţi-va ani. Cine va mail 
fi credincios, dacă acesta pe care națiunea "1 plăţise cu atâta admiraţiune se 
vinduse pentru prima oară ? -Cui să se increază de acum inainte? Trădăto- 

“jul nu e pretutindinea ? Iată primul resultat, 

Istoria Contimpurană. — P, Rășcanu. | 2 

             



18 

  

- Indată după deschiderea Adunărilor Generale, deputaţii de Bre- tagne au luat obiceiul a se intruni pentru discutarea cestiuni.- lor la ordinea zilei. Aşa sa format clubul breton.*) Când sa stră- mutat Adunarea la Paris, sa inchiriat un local in mănăstirea, Jacobinilor din strada Saint-Honors, in apropiere de Cameră; dar «Societatea amicilor Constituţiunei» nu sa mai alcătuit numai din deputaţi; ea incepe a ţinea şedinţe publice şi are o mulţime de fiice in departament.) La inceput, Clubul Jacobinilor apără a IN NI 
Al doilea a fost că trebuie căutat Omul necoruptibil. Unde-i acel bărbat integru pe. câre aurul lumei intregi nu-l poațe cumpăra ? Esistă el unde-va ? Arate-se numai cu inima și mânile curate : toate conştiinţile naive vor merge căure el, ele sînt ale lui mai dinainte. Vor simţi aşa de mare nevoie de cinste 

  
  

că vor fi gata a sacrifica totul pentru ea. Mirabeau vindut; aceasta inseamnă | ajungerea la putere a lui Robespierre Necoruptibilul. (Quinet, La „Revolution, I, 221). - 
*) Trebuia căutată altă cale pentru respândirea vieţii nouă, Nici o dată cărțile nu vor produce o revoluţiune durabilă, dacă nu se va adăoga și cu- vîntul in publie. Numai el duce și comunică viaţa. Oratorul, predicatorul, mi- sionarul nu sînt numai vestitorii adev&rurilor ce anunţă, ei sint şi garanții, martorii acestor adevăruri. Prin aceasta, lucrează ei asupra mulţimei. Dacă viacul XVI ar fi avut numai “scriitori și cărţi, nici o dată el nu ar fi născut Reforma, A trebuit ca teologii să, devină misionari. Cărţile lui Du- ther, Calvin, Zwingle au făcut teologi. Cuvintul lor viu, repetat, comentat de cătră oratori mișcaţi, a făcut revoluţiunea religioasă. 
De asemene Montesquieu, Voltaire, Rousseau nu ar fi ieșit nici o dată din o incintă ingustă, nu ar fi apărut nici o dată pe piaţa publică, dacă nu sar fi amestecat cu întul. Societăţile populare au intocmit în timpul Revoluţiu- nei pe misionari și pt predicatori. Acesta e unul din caracterele esenţiale ale acestei Revoluţiuni; ea se deşteptă, crescu, se desvoltă cu societăţile popu- lare; ea căzu şi dispăru cu ele. (Quinet, La Revolution, |, 49.) a **) Fac parte din'ea două sute, trei sute de deputaţi, și statutele ei par com- binate pentru a aduna o adevărată elită. Nime nu e admis de cât numai - după presentarea a zece membri şi după un vot prin scrutin. Pentru a asista la ședințe, trebuie o cartă de intrare, Este un biurou, un president. Discu- țiunile au gravitatea parlamentară, și, după termenii statutelor, cestiunile in discuţie sint tocmai acele care sint in desbaterea Adunărei naționale; în o sală? joasă, la alte oare, sînt intruoiţi lucrătorii, li se esplică constituţia. Când o vezi de departe, nici o societate nu e mai vrednică a conduce opiniunea; de aproape, e altă ceva; dar, in departamente, o văd numai la distanță; şi după vechia deprindere, implantată prin centralisare, toţi o ieau drept povră- tuitor, pentru că ea reșede in capitală. [ se imprumută statutele sale, regu- lamentul său, spiritul său; ea ajunge societatea mamă, și toate cele alte sint fiicele ei adoptive. Pentru_aceasta, ea tipărește numele lor in fruntea jutnâ- lului său, publică denunţierile lor, sprijină reclamaţiunile lor: de acum ina- 
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Constituţiunea, in contra «aristocraților» şi oratorul cel mai as- 
cultat e Robespierre. Acest club guvernează noua Franţie, in tim. 
pul anarchiei legale. După petiţiunea din Câmpul lui Marte, toţi 
deputaţii afară de şese, părăsesc clubul și intiinţează pe al feusl- 

_lantinilor,. cu pretenţiunea că ei represintă vechiul club; dar so- 
cietăţile din departamente au rămas -credincioase Jacobinilor. 
Noul elub dispare o dată cu monarehia. Clubul Cordelierilor se 
declară din capul locului contra impăcărei Constituţiunei cu drep- 
tul divin, contra impărţirei cetăţenilor in activi și pasivi; după 
Varennes, el ajunse republican. Mulţi dintre membrii sei făceau 
parte şi din clubul Jacobinilor. Fruntaşi erau Danton, Camille 
Desmoulins, Marat, cari representau pe atunci numai o fracțiune 
din populaţiunea parisiană şi nu aveau nici un răsunet in ţară, 

4 . . .. . .. - Presa era absolut liberă; amicii ca și dușmanii tronului aveau 
deplină libertate. Erau nenumărate gazete, intre care «Amicul 

„Regelui», «Amieul Poporului» a lui Marat, «Curierul de Pro- 
vence» a luj Mirabeau, «<Patriotul Frances» a lui Brissot; dar 
cel mai important a fost «Monitorul universal» care a inceput 
in 1789. Pe lîngă acestea, s'au tipărit o mulţime de pamflete in 
contra Revoluţiunei, sau in favoarea ei. Această libertate abso- 

„lată de presă a ţinut până la 10 august 1792. 
După ce regele a jurat din nou Constituţiunea revisuită, Adu- 

narea decretă că el se va putea duce ori unde va, voi; in acea 
zi, ea acordă o amnistie intreagă pentru toate crimele şi delic- 
tele politice, apoi se despărți (30 septembre 1791) după ce mai: 

7 
  

inte, in tirgușorul cel mai indepărtat, ori-ce jacobin se simte autorisat şi sus- 
ținut, nu numai de cătră clubul local al căruia membru este, ci de această, 
puternică asociaţiune. In schimb, fie-care club afiliaţ ascultă, de ordinul care 
"i este espediat de la Paris, şi de la centru la estremități, ca și de la estre= 
mităţi la centru, o corespondenţă continuă intreţine inţelegerea stabilită. (Taine, 
La Revolution, HI, 57). - o 

La inceput, societatea lor nu se deosebește printre cele alte multe. Din 
toate părţile, după luarea Bastiliei, asociaţiunile politice au resărit; era Și de 
nevoie a se pune ceva in locul guvernului deposedat sau neputincios, a in- 
griji de cele mai urgente nevoi publice, a se inarma contra hoţilor, a se a- 
provisiona cu grâne, a se păzi contra intreprinderilor posibile ale curţii. Co- 
mitete s'au instalat la primării; voluntarii au alcătuit miliția burgheze; mii 
de puteri loeaie aproape independente s'a substituit puterei centrale aproape 
distrusă, (Taine, La Rezolution, II, 29). 

r 
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inainte hotărise că nici unul dintre membrii sei. nu va putea fi 
ales in viitoarea Adunare. %) 

$ 2, Adunayea esislativă | _ di Adunările primare alesese pe delegaţii pentru alegerea depu- 
taţilor din: Adunarea legislativă inainte de fuga regelui la Va- pf 
rennes. Aceasta ne esplică pentru ce in noua Adunare s'au ales Î[9] 
aşa de mulţi monarchiști și moderați. Ea se intruni la 1 oc- 
tobre 1791, pentru ca să facă legile necesarie și să privighieze 
aplicarea Constituţiunei. Marea majoritate a deputaţilor era pen- tru principiile din 1789, dar devotați monarchiei, ori-care ar fi 
faptele regelui; vr'o 130 de deputaţi din stînga, toți inscrişi in4ap 
clubul Jacobinilor, doriau să mărginească ori chiar să subordo- 
neze autoritatea regală. Această minoritate se va despărți in cu- 
rind in Girondini şi Munteni. Cei mai insemuaţi dintre Giron- 
dini erau Brissot, Guadet, Vergniaud, Condorcet, Pstion. **) Mulţi : . 

— — 
i 

*) Robespierre a propus decretul: «Că nimine dintre membrii Constituantei: nu va fi reales in viitoarea legislatură.» Greșala Revoluţiunei a fost că a cre- zut că niște oameni cari „Sau ilustrat prin serviciile lor puteau fi aruncaţi sau lăsaţi de o parte fără nici un inconvenient; că masele poporului conţi- neau isvoare nesfirșite de inspiraţiune şi de geniu. Timpurile au arătat, din „Contra, că impulsiunea venia de la câţiva oameni; când acești oameni au - fost 'reduși la neputinţă, masele se găsiră sterpe și revoluţiunea politică nu isbuti. Ceia ce a lipsit de la inceput, a fost respectul pentru indivizi. Sa ; „Crezul că ei vorti uşor iniocuiţi, că poporul va pune la disposiţie o substanţă i nesecată pe viitor. Prima ideiă, falşă, ea a fost una din cele mai principale cause ale ruinei Revoluţiunei. Fără Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, ce mai remâne din viacul XVIII? Scoate pe bărbaţii iluștrii ai Revoluţiunei,- Si ce mai rămâne? Un popor mut şi o grabnică aservire. (Quinet, La Ricolu- Zion, L, 242). a ) . **) Vergniaud, Guadet, Gensonne, stăpâni ai Legilativei din prima zi, nu- mai cât se arătară şi și triumtară, Nicio dată vre un partid n'a inceput cu atâta strălucire ca Girondinii. Erau consideraţi ca nişte inainte mergători ai viitorului. Bi intră, incununaţi de flori în Revoluțiune, populari indată ce sint cunoscuți. Pentru ei laurii. preced lupta. Constituanţii li lăsaseră locul gol; pă ei "| ocupară. Plini ei însiși de ilusiuni, ei nuttiau și în alţii ilusiunea că . : Revoluţiunea e sfirșită şi că ei au cules fructul. Tineri, lacomi de glorie mai - - 4 mult de cât de cuceriri, ei plăceau tutulor novatorilor; eleganți, strălucitori : de geniu, ei asigurau -pe cei pe cari "i spăimânta austeritatea ca și barbaria. La cel mai mare număr ei păreau a fi tribunii a nu ştiu cărei regalităţi de- mocratica, ultimul. vis păstrat de Franţia nouă din Feanţia vechiă, și de care tot nu se putea despărți. (Quinet, La Revolution, I, 310.) Ă 
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dintre ei erau republicani in sufletul lor; dar ştiiau că Franţia 
incă nu e pregătită pentru republică: de aceia primiau -monar- - 
chia cu autoritate mai restrînsă şi pe câtă vreme regele va fi 
credincios ; la din contra, el va trebui scos din domnie. Intre | 
Munteni nu erau bărbaţi insemnaţi, pentru că "Robespierre, Marat, - 
Danton, căpeteniile lor, nu erau in Adunare. . | 
- Cel ințăiu act al Adunărei a fost ofensător pentru rege; sa  - , 
decis ca să se desființeze titlurile de «Sire». şi «Majestate» şi 
când regele va veni la Adunare să i se pună un scaun asemine e mcreedai 
cu al preşedintelui şi in acelaşi rînd cu el. Acest decret s'a re- -- 
vocat, dar intenţiunea Adunărei s'a dat pe faţă. Curtea, la rîndul i 
ei, nu avea nici o incredere in Adunare şi voia numai să des- Ă 
bine pe deputaţi, pentru ca să-şi poată ajunge scopul. Bailly de- 
misionând din funcțiunea de Primar, se zice că regina âr [i com- 
bătut candidatura lui La Fayette, şi de aceia sa ales Pâtion. , 

«Țara era tulburată prin asignatele falşe, prin slăbiciunea in- Senatului 
stituțiunilor, prin neputinţa sau reaua voință a funcţionarilor, și? 
mai ales din pricina foametei.» Dar ceia ce era mai grav, erau. A: 
neințelegerile religioase: preuţii nejuraţi agitau poporul şi in PTO-izţt uiti i 
vinciile din, apus chiar incepuse răscoale. Adunarea decretă că y "e >] 
cei cari nu vor jură până în termin de şese zile vor fi consideraţi / 
ca suspecți; regele refusă a intări votul Adunărei. Alt decret:| i 
de vor continua cu agitările, vor fi deportaţi; regele opuse «veto» Văs 
al s&u. 

Pe lîngă aceste, veni şi răsboiul cu Austria și Prusia. As dn 
Revoluţiunaa deșteptase in Europa multe simpatii intre po- g . d. 

poare ; iar monarchilor nu li părea râu ca Franţia să aibă, pentru (ul i 

  

     

  

   

  

cât-va timp, incurcături inlăuntru ; dar. lucrurile se sehimbară Midaniă 
după fuga de la Varennes. Insulta adusă lui Ludovie XVI, sus- pi 
pendarea lui şi subordonarea lui la decisiunile Adunărei, violența „d li 
gazetelor și a cluburilor, puteau fi de un esemplu primejdiosdujă , o i 
Impăratul Leopold“ Il, pacivic şi liberal, ar fi dorit să mănțină pa- „Sept 
cea; dar nu se putea inlătura ciocnirea dintre Europa feudală 
și Franţia revoluţionară. Franţia se plângia de sprijinul acordat Îi niv. Ii 
emigraţilor şi Impăratul protesta in contra desființării drepturi- (i IŢI ă 
lor feudale pe «proprietăţile principilor germani din Alsaţia Oa. cler 

  

   
    

. t V- 

du bagi ”*) Inainte de Revoluţiune, provinciile germane de a stinga Rinului erau îm- - părţite intre 9 episcopate și archiepiscopate, 6 egumenii, 76 tomiţi şi principi,   
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- Franţia era gata a desdauna pe principi pentru pierderile lor ; dar Dieta pretinse „a să se revoace legile făcute. Când după moarţea lui Leopold, sa suit pe tron Franoise II, in vristă de 24 ani, cei din Viena erau siguri de r&sboiu ; dar şi in Franţia toţi '] doriau: și Curtea, şi moderaţii și Iacobinii, fie-care din punctul | său de vedere. Mai ales Girondinii erau resboinii şi intreaga Adunare era cu ei, 
_ Regele tu nevoit să chieme pe Girondini la minister; dar după “a [ Constituţiune, deputaţii nu puteau fi miniștri, cât ţinea Aduna. ho vea Și patru ani după inchiderea ei. Din pricina aceasta, nu a putut intra nici un fruntaş girondin şi nici un membru al foastei m Adunări. Au intrat oameni noi: Dumouriiez, Roland, Servan, ete. Dumouriez voia numai de cât un resboiu, fiind că credea că numai ast-fel sar putea impăca, Jăcobinii cu regele. Austria in_ — ” cepu pregătirile; ea pretindea că Belgia era amenințată e pra- in! Paganda jacobină şi cerea desființarea Constituţiunei. Pe când ghibaciul ministru se arăta cu multă, energie tață cu cei din Viena, regele şi regina informau pe Impăratul de planurile de resboiu ce „se făceau şi se rugau să vină Europa ca să-i scape. In 20 aprilie 1192, regele veni in Adunare și declară resboiu piatza «regelui Ungariei şi al Bohemiei». Nu se pomenia de Im părat, fiind că aveau nădejdea cu Imperiul va fi neutru și că Prusia ilăjai vă fi liniștită. Această nădejde nu s'a indeplinit: Prusia s'a unit ȘI cu Austria *), - , TI Armata francesă era cu totul desorganisată prin emigrarea mai iy tuturor oficerilor şi prin lipsa de disciplină intre Boidaţi, cari 
Da IO 

4 cetăți libere, fără a mai vorbi de cavalerii imediaţi, de Ordinul Sf Ioan din Ierusalim, de Cavalerii teutonici. Fie-care din aceste domenii 'şi avea obice- iurile sale particulare, tribunalele, vămile sale. In aceste condiţiuni,.eucerirea singură era o binefacere imensă. ( Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, LX, 509.) „*) În momentul când se intranesc Adunările Generale, văd o Franţie mo- „Wentan paralisată, dar cu toate aceste invidiată pentru resursele ei, temută pentru că e puternic spiritul naţional ; o Anglie care sufere alternative de indiferență pasivă sau de interes naţional pentru afacerile continentului ;0 Prusie neliniștită, agitată, lacomă, posedând simbaurile de armată cel mai con- sistent din Europa: o Rusie care se gândește numai la Orient şi la Polonia; şi care caută in crisele Europei numai ocasiunsa a se mări; o Austrie care O se mișcă pretutindinea şi nu e in stare a lucra Dicăirea, tot-deauna ispitită de intreprinderi mari, tot-deauna esitând a le esecuta;.o Polonie care se di- solvă; o 'Turcie „care se dislocă. (Sorel, L Europe e! la Revolution, ], 535). 

  

. 
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denunţă de la tribună trădarea regelui; cu toate acestea, majo- 

ritatea era tot monarchistă. Departamentul suspendă pe Pâtion, 

cu aprobarea regelui; dar el fu pus din nou in funcţiune prin 

“un vot al Adunărei; ast-fel că ţara se afla in deplină anarchie E ! 
când armatele Austro-Prusiene erau la hotare. 

In 11 julie, Adunarea, decretă că «patria este in primejdie»; Site Îtnana 
toate autorităţile sînt declarate in permanenţă şi toţi cetăţenii 

trebuie să poarte cocardă tricoloră. Toată Franţia se pune in pda 

mișcare; se ridică o mulţime de voluntari, se scoală și ţeranul gli 

pri: - 

pe inlreaga Europă. Federaţii veniţi pentru serbarea din 14 ju- “Se cas Suăjpialea 

lie, cer Adunărei suspendarea regelui şi o Convenţiune naţio- gelu” 

nală. Cererea lor a fost respinsă; atunei ei rămân in Paris ca 

să | răstoarne. Manitestul ducelui de Brunswick, comandantul Su | 

armatei prusiene, prin care se făcea tunoscut că nu va mai ră- 
“mânea nimic din Paris, dacă poporul va indrăzni a se atinge de 4, pi _ 
palatul “Tuileries, a ridicat pe toţi in contra regelui ; era văzut i 

că numai victoria putea scăpa Franţia de amenințările străinu- 

lui, dar era şi dovedit că regele e unit cu el; şi in adevăr, a- 

ceste amenințări erau dictate de către rege. Poporul din Paris se 

pregăti a-l detrona. Ă 

R&scoala se puse la cale in deosebitele «secţiuni» ale Pari-$4 foupn dăem 

sului, alegându-se un directorat secret ; dar [iind că Curtea luase 

măsuri de apărare, se aşteptă sosirea unui batalion din federaţii 
din Mawsilia, cari veniau cântând pretutindenea cântecul alcătuit 

la Strasburg de cătră Rouget de V'Isie, care sa numit «Marseileza» 

după numele lor. Adunarea fiind solicitată-a se pune in fruntea | 
mișcărei refusă; ea relusă, de asemine, a da in judecată pe La j [A 

Fayette. Atunci poporul se hotări a iucra singur. In noaptea def) it Ă 

9 august, la Hotel,de Ville se institui o «Comună . revoluționară», 
care chiamă inaintea .sa pe generalul Mandat, capul gardei na- Cn ibn 

ționale. Acesta e ucis. Primarul Pstion fu arestat in casă, cu voia 

şi stirea lui. A doua zi, dimineaţa, Comuna legală a fost isgonită, 

afară de Pâtion, Manuel şi substitutul Danton; s'au primit mai 

pe urmă şi oameni mai de samă in această Comună care, până 

in octombre a guvernat țara, impreună cu Adunarea. Mare parte 

din garda naţională era gata a apăra pe rege şi Constituţiunea ; 

in palat erau mai bine: de 5000 soldaţi devotați regelui și 120 

de gentilomi; dar uciderea lui Mandat desorganisă apărarea. La 
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cele intăi impuşcături, regele și familia regală părăsi palatul şi 
se duse in sinul Adunărei. Palatul fu cuprins după o luptă te- 
ribilă cu regimentele elveţiene, rămase credincioase. Au fost mai 
bine de 5000 de morţi. Totul a-fost ars şi distrus in palat ; dar nu s'a făcut nici o prădăciune. i 

În timpul sgomotului luptei, Adunarea discuta. Ea votă sus. 
pendarea regelui și convocarea unei Convenţiuni naţionale *), 
decise că familia regală va locui in Temple, vechiul castel al Or. 
dinalui Templierilor şi hotărt că decisiurnile ei nu mai au nevoie 

- de sancţiunea regală. Ea revocă pe ministri și numi un «Con- 
siliu esecutiv provisoriu» in care Danton era ministru de justiţie. 
Numirea lui insemna că Adunarea, ţinea a se impaca cu popo- 
rul din Paris și că toți erau uniţi in contra străinului. «Danton 
avea mare influință in acest, Consiliu ; el se arătă. orator vigu- 
ros şi bărbat de stat practic şi ajunse in curînd adevăratul cap 
al guvernului, inspiratorul politicei in afară și in lăuntru, diri- „guitorul apărărei naţionale.» Atunci se desfiinţă deosebirea din- 

A Sa” 

tre cetăţeni activi şi pasivi şi se introduse votul universal cu. "două grade. Franţia şi armatele au primit cele iăcute in Paris; numai La Fayette se gândia a se opune in fruntea armatei sale; 
dar văzind că nime nu voia a'l urma, ei părăsi ţară. Austriacii 
lau intemniţat pentru mult timp. - 

Adunarea făcu deelaraţiuni de. pace in afară, şi conferi 'cetă- țenia la o mulţime de străini ilustri: Priestley, Bentham, Klop- 
stock, Schiller, Washington, Pestalozzi, ete, apoi incercă a atrâge 
pe Anglia şi nu dispera a atrage şi pe Prusia. 

Dar intre acestea Brunswick inainta cu o armată de 42.000 

_*) «Avind in vedere nenoiocirile patriei şi considerând că aceste nenoro- ciri vin mai les din neincrederea ce a inspirat purtarea capului puterei e- secutive într'un resboiu intreprins in numele său in contră constituţiunei şi a independenţei naţionale», că in aseinine imprejurări estraordinare ea nu poate «impăca ceia ce ea datorește credinții sale nestrămutate pentru con- stituţiune cu ferma sa hotărire de a se ingropa sub ruinele Templului Li- bertăţii, mai de grabă, de cât a o lăsa să piară, de cât recurgând la suvera- nitatea naţională», Adunarea legislativă decretă că poporul frances este in- vitat a forma o Convenţiune naţională, și că ccapul puterei esecutive este suspendat provisoriu din funcțiunile sale, până când Convenţiunea naţională se va fi pronunţat asupra măsurilor ce se va crede că vor trebui adoptate pentru a asigura suveranitatea poporului şi domnia libertăţii şi a egalităţii.» (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, VIII, 145).



. 

- A ru “că dușmanul. va ajunge până-la Paris şi dovezile de trădare gă-ă oveatdibhi da ă 
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de oameni ; Austria promisese o armată numeroasă; dar nu erau (A, J 
in totul de cât 81.000: prea puţini pentru cucerirea Franţiei. VtmâhĂ m NI 
Prusienii se indoiau de succes, cu toate asigurările emigraţilor*); A oo fi 
dar după 10 august și inchipuiau că toată ţara are să se ridice 
în favoarea regelui. Nu se intimplă așa; Franţia se opuse cu e- 
nergie, de şi două cetăţi capitulară, mai fără a se apăra. Frica 

= TI) 

site in palatul Tuileries, a făcut pe popor să crează că toţi sînt; - 
trădători ; trebuiau pedepsiţi toţi cari trădau, așa credea și Dan. - . ȘI 
ton. Atunci se aruncă in temniţă o mulţime de suspecți şi se in tub bed 
ființează «tribunalul criminal» pentru judecarea lor (17 august). E 
Când sa auzit de cuprinderea cetăţii Longwy, toţi 'şi pierd ca- În 
pul. Adunarea și autorităţile voiau să fugă la Blois. -Danton i z. 
ținu pe loc cu, energia; sa. El era de părere a guverna impreună Pry 
cu Comuna şi a nu rumpe cu poporul din Paris. Când sa au- oda 
zit că a capitulat Verdun, Danton simte primejdia ce.are să se 
întîmple in Paris; el vrea atunci se îndrepte acţiunea tuturor nu-, : 
mai în contra străinului; dar Marat declară că singurul mijloc dace itfaela d 

"de scăpare a patriei este uciderea celor intemnitaţi. **%) E ae 

  

  
-*) Emigraţii se inşelară in toate, mai ales in aceasta ; ei nu ştiau atunci 

„că, la Franoesi, a dispăria de pe scenă e a pierde ori ee şansă de -sueces. 
Ei “şi inchipuiau că vor forma in afară o Franție externă şi că lumea "i va, ve- 
dea numai pe ei. Din contra, trecând fruntaria, ei făceau pe deplin pe placul 
Revoluţiunai; lăsau loc liber duşmanilor. lor, se proscriiau singuri, 

Și inchipuiau inse oamenii că această nobilime, unită cu străinul, va avea 
0 putere iniricoșată. Nu era așa. Dar atunci, la ce au servit emigraţii? a face” 
imposibilă ori ce transacţiune intre regalitate şi Franţia ; ei au impedicat mai 
cu seamă pe popor a da crezare cuvintului și jurămintelor regelui. Ludovie 
XVI degeaba jura constituţiunea ; prietinii săi, mai răi pentru diusul de o sută 
de ori de cât cei mai infoeaţi dușmani, publicau pretutindene că acest jurămiînt 
era numai o amăgire. Cu o francheţă desperătoare, ei desfăşurau steagul tre- 
'cutului pe fruntarie; fără a servi pe rege, ei provoeau pe popor ; ei inteţiau 
de departe pe taurul deslănţuit. (Quinet, La Revolution, |, 301). 

**). Când frica intra in suflete, atunei, sub Cranţia nouă, apărea îndată tem- 
peramentul vechei Franţie, surd la strigătele victimelor, pasiv la 'ori ce gro- 
zăvii, numai să fie ordonate de către o putere pe care o ştiiau hotărită, şi 
pe a cărei forță o cunoșteau pentru că o Simţiseră adesea ori. Francesii, sub 
vechiul regim, rămăseseră nesimţitori la -nelegiuirile ce se petreceau sub o- 
chii lor. «Lăsaţi să treacă justiţia regelui!» La acest cuvint, îrunţile se ple- 
cau; cei mai de treabă păstrau tăcerea, sau poate uprobau; aceasta ţinuse 
secule. - | ! 

Când în 2 septembre, la tocsinul bisericilor, la vuietul tunurilor de alarmă,  



Pa 
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Tunul de alarmă, tocsinul, apelul tobelor și a trompetelor, nemărginitul steag negru de pe Palatul comuna] cu «Patria este îă primejdie», toate aceste scot lumea din minţi: dușmanii cei cumpliţi nu sînt la Verdun, ci in temniţile_din Paris. Sub ins- piraţia Comunei şi sub direcţia Comitetului de supraveghiere al ei, in care este Maraţ, se incep «Măcelurile» cari au ţinut de la 2—6 septembre. La fie-care temniţă se intoemeşte un tribunal care judecă și osindeșşte la moarte. Patru zile şi patru nopţi omoară in toată liniştea. Stau in sânge, judecă şi glumesc, primesc leafă de la Comună câte un franc pe zi, femeile li aduc de mâncare de acâsă, «pentru că ei au de lucru» şi aceste se petrec in mij- locul Parisului, unde sînt miniştri, Adunare, justiţie şi autorităţi constituite! Comisarii Comunei şi ai Adunărei, Primarul, nu au fost luaţi in samă; garda naţională nu a voit să se ridice in fa. „ Voarea <complicilor lui Brunswick», aşa că ucigașii au măcelărit 

m 

cât au voit: au fosţ mai bine de 1000 de victime. Marat voia să se facă acelaşi lucru in toate comunele. Danton nu e respuri- zător de aceste măceluri; din contra, el a căutat să le impedice; dar nime nu a luat nici 0 măsura contra ucigaşilor pentru a resbuna pe «aristocrați». «Această pată nu se va şterge nici o dată de pe Revoluţiune». %*) 

    

riica cuprinse toate inimile, ea născu aceiași nesimţire pentru suierinţile al- lora. Nu mai era de a face cu regele, dar tot cu autoritatea ; şi se simţia intrun chip vag presența unei puteri nouă, Comuna, care 'și arătase pute- rea la 10 august, şi care o arăta și mai infricoșată in justiţia administrativă de la 2 septembre. Numai la cugetarea că autoritatea era amestecată in mă- celuri, numele se schimba. Ucigaşii erau agenţi ; cele mai mândre curagiuri Slăbiau. Vechiul om reapărea cu vechia frică de oficial, Nu mergeâu până să "aprobe, estă adevărat ; dar inimile ajungeau de peatră și omul nu mai judeca. Burghezi, lucrători, popor, stăteau nemișcaţi prin casele lor, așteptând, ca și strămoșii lor, «ca să treacă justiţia Comunei.» (Quinet, fa. Resolution, [, 387.) La inceput, un număr mic de vieţi ar fi fost de ajuns: «trebuiau să cadă, 500 de capete, după luarea Bastiliei, atunci toate ar fi mers bine.» Dar, prin neprevedere și timiditate, s'a lăsat că r&ul să se lăţească, și, cu cât se întinde, cu atât și amputaţia trebuie să, fie mai largă—Cu siguranța de ochiu a-unui chirurg; Marat “i dă dimensiunea, şi face calculele de mai nainte. În septem- bre 1792, in Consiliul Comunei, el calculează că ar trebui ucişi cam 40.000. Şese săptămâni mai târziu, buba socială înflându-se peste măsură, cifra creşte in proporţie: el cere 210.000 de capete, tot pentru umanitate, «pentru asigu- rarea liniștii publice» cu condițiunea ca el să fie insăroinat cu această ope- rațiune. (Taine, La Recelution, LL, 173). | » *) Şese zile și cinei nopţi de căsăpie neintreruptă, 171 ucideri la Abbaye,



— 29 — 

Prusienii trec Mosella şi grăbesc spre ] Paris. Dumouri6z ocupă 
pădurea Argonne, așteptând ajutoare; apoi luă posiţiune la' spa- 
tele Aliaților. Brunswick văzând că este ameninţat a i se tăia 
comunieaţiunile, se “intoarce inapoi și, in 20 septembre se dădu 
bătălia de la Valmy. Nu a fost vre o luptă mare; dar etectul mo- 
ral a fost nemărginit; căci s'a dovedit că armata care se credea 
desorganisată şi voluntarii naţionali au arătat o mare putere de 
resistenţă. Duşmanii au r&mas ingroziţi și marele Goethe care a 
văzut pe voluntari aruncându:se in foc cu entusiasm şi: cântând 
Marseileza, a putut zice cu drept cuvînt că de atunci se incepea 

  - —_ - 

169 la Force, 223 la Châtelet, 328 la Concierggerie, 73 la turnul Saint-Ber- 
nard, 120 la Carmi, 79 la Saint-Firmin, 170 la Bicetre, 35 la Salpetriăre; prin- 
tre morţi 250 de preuţi, 3. episcopi sau archiepiscopi, ofiţeri generali, magris- 
trați, un vechiu ministru, o principesă de sânge, cele mai frumoase nume 
ale Franţiei; şi de altă pârte un negru, femei din popor, ştrengari, hoţi, să- 
raci bătrâni: actim eare e omul, mare sau mic, care nu se simte sub cuţit? 

Ca un om lovit cu o măciucă in cap, Parisul, ameţit lasă să se facă ori-ce 

și autorii maşacrului. 'şi au atins țelul: facțiunea s'a infipt la putere, nu au 
să o mai poată, indepărta. Ea a dovedit prin un esemplu teribil că e capa- 
bilă de totul, şi se laudă; nu a desarmat, ea e tot in picioare, anonimă şi 
gata, cu principiul său usigaș, cu .procedările sale espeditive, cu personalul 

“său de fanatici şi de sicari, cu tunurile şi suliţele sale. Tot ce nu este 6a nu 
trăieşte de cât. prih buna ei plăcere, din zi in zi și prin graţie: Adunarea 
nu mai cugetă a indepărta nişte oameni cari respund la decrete de espulsiuni 

prin masacru; nu mai e vorbă a esamina soevteliie lor și a "i conţinea în limi- 

tele legei. Dictatura lor este necontestată. (Taine, La Revolubion, 307, 310). | 

date 
um 

7 

Să nu obiectaţi că un popor ast-fel ciuntit ajunge o mulţime; că conducă: . 
torii nu se improvisează, că a greu pentru un popor a fi lipsit de conducă- 
torii săi naturâli, că, ori cum ar fi, acel eler și acea nobilime tot sînt o elită, 

că două cincimi din proprietăţi sint: in mânile lor, că jumătate dintre oameni, 
inteligenţi și instruiți sînt în șirurile Jor, că ei au multă bunăvoință, şi aceste 
vechi corpuri isțprice au dat in rot d'a una pe cei mai buni apărători ai eon- 
stituțiunilor libere. După principiur lui Rousseau nu trebuie să cântărești pe 
pameni ci să-i numeri; in politică, numai numărul este respectabil. Starea a 
Treia 'şi pune dreptul său ca necoiitestabil ; şi, la rîndul său, zice &a și Luu- 

_dovie XIV: «Statul sint eu», - 
O dată principiul admis sau impus, totul va merge bine. Se pare, zice un 

martur, că era să fim 'guvernaţi de oameni din: vrista de aur, Acest “popor 
liber, drept și inţelept, tot d'a una in înţelegere cu sine, tot da una lumi- 
nât în alegerea miniștrilor sei, moderat in intrebuinţarea forţii şi puterei sale, 
nu va fi nici o dată rătăcit, nici o dată amăgit, nici o dată dominat, așerbit 
de autorităţile incredinţate de el. Voinţile lui vor face legile, şi aceste legi 
vor face fericirea sas. (Taine, L'Ancien Regime, 423. 
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o eră nouă in Istoria Omenirei. Prusienii se retrag din Franţia. De la zilele din septembre, puterea era in mânile lui Danton *) şi ale Consiliului esecutiv provisoriu; Adunarea discuta și ho- tăria numai măsuri generale. Ea 'și inchise ședințele la 20 sep- tembre 1792.. - 7 
N 

de Sept ÎI = Ji 195 Convenţiunăa Naţională se deschise la'20 septembre 1792, Ea se alcătui din 750 de deputaţi și avea puteri nemărginite. Marea majoritate a deputaţilor erau moderați şi inclinau cătră părerile Girondinilor; dar Parisul alesese numai Cordelieri şi Jacobini şi Parisul era a tot puternic. Adunarea ținu ședințe in palatul Tuileries. Su - - Căderea Monarchiei. A doua zi după convocare, Convenţiunea desființă Monărchia și decise că de la 22 septembre, va fi o nouă eră care va incepe -cu Anul inidiu al Republicei. Aceste decisiuni sau luat cu unanimitatea voturilor. Dar indată incepură, certele -dintre Girondini şi Munteni. «Girondinii erau liberali, se temeau de dictatura Parisului şi voiau să guverneze “că în timpii nor- . 

'ş 3. o on inea Naţională, 

A 

*) Un colos cu cap de «Tatar», ciupit de vărsat, de o uriciune tragică și teribilă, o mască in convulsiuni de cbuldog» hămăind, niște ochi mici in- fundaţi sub increţiturile enorme a unei frunţi amenințătoare care se mişca, o voce de tunet, gesturi de luptător, o-supraabondenţă și o coleăire de sânge, de mânie și de energie, revărsările unei forţe care se pare neţermurită ca şi forțele naturei, o declamaţiune fară frîu, asemens mugirilor unui taur, şi ale cărei actente ajungeau printre ferestrele inchise până la cincizeci de paşi in stradă, imagini nemă&surate, o emfasă sinceră, tresalturi și strigăte de in- dignare, de resbunare, de patriotism, in stare de a deștepta instinctele feroce in sufletul cel mai pacinie și instinctele generoase in sufletul cel mai abru- tisat,..... Danton nu are pe ochi vălul cenuşiu al teoriei; el vede pe oameni, nu prin caracterul social, ca pe o sumă de unităţi aritmetice, ei aşa 'cum | sînt ei in realitate, trăind, suferind şi vărsând sudori de sânge, mai ales acei pe cari 'i cunoaște el, fie-care cu fisionomia și cu gestul său. La această privelişte, măruntaiele se mișcă când omul are măruntaie, şi el are; el are: - şi inimă, o simțibilitate largă și viie, sensibilitatea omului de carne și de sânge in care subsistă,. toate instinctele primitive, cele bune lângă cele fele, pe care cultura nu le a secat nici micșurat, care a putut face și permite să, se facă masacrele din septembre, dar care nu se poate resigna a face in toate zilele, orbiş, uciderea siste atică şi nelimitată, (Paine, La Revolurion, 111, 179, 185). i - -



  

| 
mali  Muntenii doriau o centralisare puternică in scopul apără- Î vant pipetial. 
rei naţionale și mijloace violente pentru a ţinea in respect pe ud: i cobol 

regaliștii din lăuntru». Buzot propuse inființarea unei «garde de- — | 
partamentale» pentru apărarea Convenţiunei. Această propunere a [i 
ridicat mare furtună in Adunare, care s'a liniștit numai prin inter- 3. 
venirea ]ui Danton. EI făcu pe toţi să declare că ei represintă Fran- $,„dyn code dus 
ţia intreagă, iar nu pe fie-care departament in parte, și Adunarea 4 9: | i 
decretă că «Republica francesă este una şi nedivisibilă>. Din neno-“ 4 Ai Ama 

_rocire, el a trebuit să iasă din ministeriu, pentru că era depu- ! . E 0 [EI .) st. 
tat. Ministeriul s'a alcătuit numai dintre Girondini, şi ori-ce i fiori arie 

     

    

   

păcare a ajuns cu neputinţă. Girondinii Vergniand şi Condorcet „d f 3 
erau pentru o impăcare sinceră și pentru unirea tuturor in contra MOM Âț cut î 
străinului; dar Vergniaud mare orator, nu era om de acţiune PR i 
și Condorcet nu avea mare influință in partidul s&u, care era Pralea ae |. 
condus de către d-na Roland. . a Ga i 

putea guverna după legi, dar nouăle alegeri comunale din Paris 
le arată că populaţiunea din tapitală este plină de ură in contra 
lor. Parisul cere ca regele să fie dat in judecată. Când a venit 
cestiunea in Adunare, numai câţi-va deputaţi au susţinut invio- - | 
abilitatea regelui.*) Hărtiile găsitile in «dulapul de fier» zidit intr'un Scolile Si 
părete din palatul Tuileriilor, grăbise judecata. La 3 decembrie, XS . | 
Convenţiunea hotări că '] va judeca ea. Regele fu chiemat inaintea tut 
Adunării. El s'a arătat foarte liniştit **) şi a negat totul. Aceasta - 

După retragerea Prusienilor, Girondinii 'şi inchipuiesc că vor . p g ș p 2nh: bla 

    

-*) Robespierre resumă toate raţiunile de Stat intr'o cuviîntare, cea mai ma- , 
chiavelică pe care a pronunțat: «Nu-i vorba de făcut proces. Ludovic nu e, ÎN i 
un acusat, voi nu sînteţi judecători ; voi sinteţi,-voi nu puteţi fi de cât băr- 
baţi de stai și representanţi ai naţiunei. Voi nu aveți de dat sentinţă, ci de 

„luat o măsură de salute publică, un act de providență națională de eserei- 
tata... Aşa resumează Muntenii, şi ast-fel raţionaseră in anticitate toți acei 

  

: - ii: - politici vestiți a căror maxime au intemeiat codicile rățiunei de stat; tot ast- iz | îi 
tel după exemplele celor vechi raţionaseră, in timpurile moderne, Enric III, „i 
când a pus la cale moartea lui Guise, Elisabeta şi puritanii când puneau la , pi 
cale moartea Mariei Stuart, Richelieu când uneltia, moartea lui Montmorency; fr, 
Cromwell moartea lui Carol 1; ast-fel va raţiona Bonaparte când va pune la 
cale moartea ducelui de Enghien. (Sorel, LBurope et lu Revolution, IML, 192.) 

**) Pe atunci nu se știia cătun rege emigrat, fugar, rătăcind pe la regi străini, 
„li devine in curînd un oaspe incomod; cât e de dispoiat și de golit el prin 
nenorocire; cu ce repegiune forţa lui, prestigiul lui, dignitatea, lui ?] părăsesc; La, 
că intr'un cuvint, el a incetat de a fi, indată ce a cerşitorit un-loc de scă- SR 
pare. Carol X, Ludovic-Filip, nu făcuse incercarea. Şi iuchipuiau că nenoro-. i 
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a făcut o impresie nefavorabilă. 1 s'a dat voie să-și iea apărători şi zece zile pentru a-şi pregăti apărarea. După ce s'a ascultat. . apărarea, sa pus intrebare: dacă regele este vinovat şi înai toţi au răspuns da; la a doua intrebare: dacă e nevoie ca sentința să fie intărită de Popor, sa răspuns nu (424 nu, 283 da); când da "s'a pus la vot p&deapsa, moartea a fost votată numai cu o mică 8] „ minoritate (387 in contra a 334): mare curagiu din partea de- FR taţilor, căci sa votat pe faţă, cu glas tare, noaptea, în mijlo- cul vociferărilor mulţimei. Atunci Girondinii cer amânarea ese- 2| cuţiunei, pentru că ea ar aduce 'r&sboiu și cu alte puteri; pro” 

   punerea a fost respinsă (380 contra 310) și la 21 ianuarie 1793, d 3 „Ludovic XVIa fost tăiaţ pe eşalod. Acest proces invrăjbi şi mai E niutt pe cele două partide. —€ | | „Convenţiunea declară resboiu Angliei, Olandei și Spaniei. şi y , tocmai atunci se auzi că Dumouriez a fost bătut și nevoit a se 9 retrage. Fiind că era nevoie de cenirulisare se trimit pretutindinea fe “Voce 7epresentanați” în misiune, cari aveau puterea a destitui şi inlocui | 4, pe luncţionari, a: lua provisoriu toate măsurile generale, chiar p end de siguranță. generală, a aresta persoanele suspecte, și a grăbi o ridicarea unei armate de 300.000; iar in faţa invasiunei care a- naasi0ă Meninţa, se creă “Tribunalul revoluționar, care judeca fâră apel şi 

Coma (imi cirea e o dignitate, o putere de imaginaţiune inaiatea ochilor oamenilor mo- L jo derni; și, pe credința, âcestei ficțiuni din evul mediu, cei mai mulţi credeau dada, că regalitatea lui Ludovic XVI se va oţeli din nou prin acest esces de ne- norotire, Nici Ludovic XVI nici națiunea nu puteau ști ceia ce noi, regi şi : i popoare, am, invăţat aşa de bine, pe socoteala noastră. (Quinet, La! Revotu- _ tion, 1, 288.) 
. . . Pe când o naţiune intreagă da liber curs pasiunilor sale în jurul temniței de la Temple, un singur om era liniștit şi părea străin de furtună: prisonie- rul se cunoștea că este rege mai cu seamă după, indiferența suverană in mij- locul batjocurilor, căci i se luase până şi numele. I se zicea Ludovic Capet, ca și cum ar fi voit să:desființeze prin aceasta amintirea strămoşilor săi, Nici o dată nu s'a surprins in el ua moment de turburare; și cu toate acestea, el nu-și făcea ilusie de soarta ce '] aștepta. Nici un răspuns barbar, chiar și răspunsul lui Jacques Roux: «4 venit ca să te conduc la eșafod», nu Va pu- tut scoate din această blândeţe, fruct al pietăţii sale sincere. El cetia pe Tacit şi Viaţa lui Carol 1, care-i arăta de mai inainte calea osindei. Invaţa pe fiul s&u latinește; medita, se ruga intrun turn mic, când putea scăpa câte-va .. minute de priveghierea păzitorilor săi. Nici odată pace mai mare, in mijlocul unei mai mari tragedii ; liniștea aceasta, pe care nu și-o puteau esplica, spo- “zia ura. (Quinet, La Beoolution, 1, 430.) Ls 
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rea a 22 deputaţi girondini. Poporul inarmat intră in sala Con: 

venţiunei și se amestecă printre deputaţi. Adunarea, refusă ares- 

şi decretă arestarea a 29 de Girondini. *) Nenoroeirile din afară au 
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fără recurs in casaţie, şi, indată Comitetul de salute publică, al cărui rai Sebualaantaca 
cap a fost Danton, şi care avea, in realitate, toată guvernarea (3 bb dale 
erei in mâna lui. ] 

Lupta intre cele două partide ajunge pe faţă. Marat fu dat-in lua dd să | 

N judecata tribunalului revoluţionar, dar fu achitat și adus cu tri- 
umit in Adunare de către popor; de altă parte, o deputaţie de 
la Bordeaux face cunoscut “Convenţiunei că dacă nu poate ase a die potul 
mântui singură, cei din Bordeaux vor veni asupra Parisului. În Pa 
adevăr, era: mare primejdie din causa Comunei din Paris, care fa ' 
ajunsese a tot-puternică. Ea se puse in comunicaţiune cu toate 
municipalităţile din Franţia, se declară in stare de revoluţie 
și numi un comandant suprem al forţelor armate din Paris. Gi- 
rondinii propun să se disolve Comuna și să se convoace la Bourges - 
deputaţii suplinitori. Guvernul linişti lucrul făcând pe Adunare 
să numească o Comisie de cercetare; dar Girondinul Isnard, care Jamand. 

presida Convenţiunea, făcu intr'o zi greşala a răspunde unei de- _ 

putaţiuni a Comunei: «Dacă va indrăzni a se atinge de repre- - 
sentațiunea naţională, v& declar in numele Franţiei intregi, că Cesheia că 
in curând se va căuta pe malurile Seinei locul unde a fost Pa- 
risul.» Aceste cuvinte, intărite prin un vot al Convenţiunei, pu- aan 
teau provoca un r&sboiu civil. Danton voi săl inlătureze. EI a 2 

făcut in numele Comitetului un raport prin care arată greută- 
ile situaţiunei, voi să “i intrunească pe toţi in lupta contra 
străinului, şi ca să impace pe Munteni, propuse a se numi cinci 

dintre ei in Comitet. Convenţiunea nu era hotărită şi se contrazi- 
cea in voturile ei. Dar Comitetul era ferm hotărit a micșura drep- 
turile - Comunei, intărind „autoritatea guvernului. | . 

“ Comuna făcu insurecţiunea din 31 maiu. Un comitet secret: Sai 053 

intări din nou Comuna, numi un comandant al forţelor armate 
și puse mâna pe Paris. Apoi o deputaţie ceru Adunărei aresta, (orare ua 

  

tarea cerută, dar primi alte cereri. In 2 iunie, armata incunjură pa- 
latul Convenţiunei: Adunarea decide a se pogori in mijlocul popo-Autan gs DIA 

rului, unde fu primită in bătae de joc ; apoi umilită, reintră in sală îi 

  

*) Logica lui Guadet, eloquenţa lui Vergniaud puteau derangia totul in ul- 

  

e 

     

  

  

  timul moment, pentru aceia un decret fără de veste permite tribunalului să | 

Istoria Contimpurană. — P, Rășcanu. ” i _ 3   
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contribuit mult la victoria Comunei, Poporul credea, că numai "neinţelegerile dintre deputaţi erau causa infrângerilor militare. Ah cikia Țara intreagă protestă in contra zilelor din 31 maiu şi 2 iu- nie. Lyon se revoltă şi isgoni comuna jacohină ; mai multe pro- 
) i 

- 
- . a 

Fi | 

Asadar vinţii protestară cu energie: federalismul, și două treimi din de-Ieduafiam CC partamente se ridicară in contra Convenţiunei, care rămase numai „ha um CU Vechia Franţie; dar comunele au rămas credincioase unităţii vw d. Baţionale. Primejdia era la culme. Noroc de Danton ; cu energia „sa şi cu ghibăcia lui diplomatică, el a scăpat Franţia de des- 

| ile-= 
—T 

Fa E menmibrare. El făcu a se vota Constituţiunea din 1793 care suprima, 

ta IȚ93 Pi | ÎN ae o II o 

tate de către Corpu/ legislativ ; puterea centrală era incredințată 

    

inchidă, desbaterile, când juraţii se vor socoti pe deplin luminaţi. De la a șep- tea. audienţă, aceştia nu mai au nevoie de lumină, şi sentinţa de moarte cade fără de veste asupra unor acusaţi cari nu s'au putut apăra. Unul din ei, Va- laze, se sinucide, chiar'in şădinţă, și'a doua zi, in treizeci şi opt de minute, cuțitul naţional taie cele douăzeci de capete ce au mai remas. Mai espeditivă, . incă este procedura in contra acusaţilor care au fugit de Ia judecată. Goniţi - ca niște lupi, rătăcind ca niște nomazi, schimbaţi la haine, din ascunzătoare in 

Marsilia, Petion şi Buzot pe jumătate sfăşiaţi de lupi in oțlandă de ia Saint-Emi- lien, d-na. Roland e dusă la ghilotină... Din o sută oplzeci de Girondini cari conduceau Convenţiunea, o sută patruzeci au perit, sau sînt in temniță, sau au fugit ca să scape de moarte. După acest teribil esemplu, restul deputaţi- lor are să fie de sigur supus și ascultător; nici in puterile locale, nici in pu- terea centrală, Muntele nu va mai întimpina nici o resistenţă ; despotismul său este stabilit in practică; nu “i mai rămâne de cât al proclama in lege. (Taine, La Boolution, II, 579). 
Girondinii, arestaţi la locuinţile lor, ar fi putut scăpa in incurcătura celor dintăi zile. Ei refusară a incerea. D-na Roland ne dă un cuvint despre refu- sul su care sar putea aplica şi prietinilor ei: ei credeau că la vederea a-. cestei opresiuni conştiinţa publică se va ridica, şi că ei vor servi mai bine causa lor fiind prisonieri de cât liberi. Eroare pe câre am impărtăşit'o noi toți, prisonieri, proscrişi din toate partidele. Noi toţi am crezut, in unele mo- mente, că cu cât vom fi mai apăsaţi, cu atât se xa ațița mai mult; iadigna- - rea Pranţiei. Toţi ne-am inşelat: Franţia nu se indignează mai nici odată în contra celui mai tare, cu ori ce preț sar plăti victoria. Când au văzut că. Girondinii sint desarimaţi, inchiși sub paza gendarmilor, mulţi dintre cei mai zeloşi pârtisani ai lor au inceput a'i crede vinovaţi de vre-o crimă necunos- “cută, (Quinet, Za Revolution, 1, 12). 

„alegerea cu două grade și supunea aprobărei poporului legile VO-zdeifunedia 
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unui Consiliu esecutiv de 24 membri, aleşi de cătră. Corpul legis- Coral suit 5 
lativ de pe o listă formată din candidaţi aleşi in fie-care depar- | 

Gel bd tament, câte unul pe unan. Constituţiunea era supusă aprobărei 
poporului. Ea împaca şi pe republicanii inaintaţi şi pe cei mo- 
deraţi, şi a tost primită pretutindenea. 

Dar până atunci, Convenţiunea, sub impulsiunea partisanilor 
lui Robespierre, răsturnă de la putere pe Danton și alese un.nou an bunfa ale 
Comitet de salute publică, al căruia cap a lost Robespierre (27 1? 
iulie 1793). Noul Comitet adoptă altă politică: numai forța, atât (baga 

Mp Z 
in lăuntru cât și in afară. - 
Normandia tu supusă uşor ; dar in sud mișcarea era mai mult 

regalistă de cât federalistă. Lyon, Marsilia, Aia, Tulon, se răscoală; 
noroc că societăţile populare ăjută pretuţindenea pe represen- 
tanţii Convenţiunei şi planul regalist nu isbuteşte. Lyonul a fost 
cuprins şi Convenţiunea decretă că el va fi șters din numărul 
oraşelor; vor rămânea numai casele săracilor, a patrioţilor uciși 
sau fugăriţi și edificiile pentru industrii, şcoli şi bine-faceri. 

„ Tulonul s'a predat Englesilor şi Spaniolilor şi a fost cuprins nu- 
mai cu mare greutate prin planul căpitanului Napoleon Bona- 
parte (19 decembre, 1793). *) . 

In Vandea şi Bretagne era mai greu. Aice ţtrănimea era devo- 
tată proprietarilor şi preuţilor. Toţi se răscoală când fu vorba de 
ridicarea nouei armate. Orașele au rămas credincioase, dar ele 
erau neinsemnate. Când sa mărit mișcarea, vin nobili de se pun 
in fruntea ei şi armata ajunge catolică și regală. R&sboiul era = 
greu de „purtat, mai ales că armatele Republicei erau la frunta- 
rie.**). El ţinu ani intregi, in timpul cărora sau făcut grozăvii. 

  

*) Convenţiunea decretează că «oraşul Lyon va fi distrus; tot ceia ce a 
fost locuit de cătră bogaţi va fi dărâmat; vor rămânea numai casa săracului, 
locuinţile patrioţilor ucişi sau proscriși, edificiile specialminte destinate indus- 
triei, monumentele consacrate umanităţii şi instrucţiunei publice.» De aseme- 
nea, la 'Foulon «casele din interior vor fi rase ; se vor păstra numai stabili: 
mentele necesare serviciului resboiului şi marinei, pentru subsistenţă, şi apro- 
visionări.»—<Numele de “toulon va fi suprimat ; această comună va purta pe 
viitorime numele de Port-lu-Montagne.» «Numele de Lyon va fi.șters din tabloul 
orașelor republicei ; intrunirea caselor păstrate va purta de acum inainte nu- 
mele de Ville-Afranchie. Se va ridica pe ruinele Lyonului o columnă.... cu 
inscripţiunea : Lyonul a facut r&sboiu libertăţii, Lyonul nu mai este.» (Taine, 
Za R&olution, III, 51). ” " 

**) In Vandea, răsboiul nu e cuprins intre ziduri; nu are o capitală; din 
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Esecuţiunile lui Cusrier la Nantes, trecerea Loarei și apoi intoar- 
cerea inapoi sunt din paginele cele mai sângeroase din acele 
cumplite vremi. Numai inţelepciunea lui Hoche va aduce liniș- 
tea peste doi ani. Dar răscoala tot va mai ţinea incă mult timp. 

Terorismul. Din r&sboaiele din lăuntru și din afară, din r&uta- 
tea omenească şi din ambiţiunea unui om s'a născut Teroarea *). 

  

sf 
E 

- 

la z 

dop VAM 
7 m eontra, e in toate părţile, afară de orașe. Unde e un Vandean, copil, bărbat, 

bătrân, acolo e un dușman. Nici una din regulele vechei arte militare nu se 
poate aplica la acest r&sboiu nou ;. căci armele principale sint rugăciuni in 
bisericile indepărtate, mâtanii la gât, inimi sacre cusute pe haine; mai sînt 
incă procesiuni nocturne, adunări prin păduri, jurăminte de a nu se supune 
recrutărei, povestiri de minuni, glăsuri tainice de sus care chiamă la revoltă 
pe intreaga populaţie, conspiraţiuni ascunse după altarul fie-cărui cătun. Preu- 
ţii oficiază sub cerul liber prin dumbrăvi şi prin mlaştige. Ai zice o revoltă 
a vechilor Gali la glasul Druizilor. (Quinet, La Recolution, 11, 38). 

Căderea regimului seniorial și desființarea vechielor tacse au fost primite 
cu entusiasm de cătră acele popylaţiuni democrate. Ei aplaudară mai cu samă 
la desfiinţarea miliției. Foarte legaţi de religia şi preuţii lor, ei văzură fără 
părere de r&u inchiderea mânăstirilor. Declaraţiunea egalităţii nu schimbă ni- 
mic in acele regiuni, unde mica nobilime era aproape de popor, şi unde dom- 
nia familiaritatea, și increderea. Dar nouele imposite părură mai grele de cât 
cele vechi, şi tirănia burghezilor de prin oraşe care puniau mâna pe guvern 

„se păru acelor ţerani tot așa de- nesuferită ca şi despotismul agenţilor rege- 
lui. Constituţiunea civilă a clerului 'i scoase din sine: schisma le fu un obiect 
de spaimă, şi clerul jurat un obiect de oroare. Preuţii nejuraţi rămaseră. Țara 
intreagă se ințelese ca să 'i ascundă. In tot anul 1791 s'a făcut o mişcare 
surdă de propagandă, şi crescu necontenit acele friguri de suflete care pre- 
ced sediţiunile religioase. (Sorel, DEurope et la Rfvolution, Ul, 314). 

*) A tot-puternicia la nişte oameni cari in ajun erau pierduţi in mulţime, 
şi cari acum credeau că o represintă, producea ceea cs a produş in totdeauna 
ameţeala. Ș'apoi erau mai lăsaţi in voia lor, fără direcţiune, fără plan, in mi- 
siunile lor indepărtate; căci representanții în misiune nu erau legaţi prin nici 
un mandat pacticular. A da unor indivizi puterea de a da curs liber tutulor ; 
furiilor lor şi a se aștepta ca ei săirămână intre marginile raţiunei, e a cere 
prea mult de la natura omenească. Nebunia cesariană, aşa cun sa văzut la 
Caligula, Neron, Caracalla, negustorul şi inventatorul suiragiului universal- 
Comod şi chiar la marele Teodosie, acea nebunie se găseşte, intocmai, la 
Collos d'Herbois, Carrier, Pouch6, Frsron. Acela delir, aceeași invenţie de 
cruzimi, aceiaşi sete de esterminare. (Quinet, La Resolution, |, 228.) 

Cine ar crede că şi filantropia impingea spre 'Teroare ? Revoluţionarii ple- 
cau de-la ideea primară a lui Rousseau, că omul şi poporul e bun de la o- 
rigine, fără nici un amestec de rău. Când au văzut că, cu toate aceste, bi- 
nele se stabileşte aşa de greu. ei sau crezut amăgiţi, în curind trădaţi ; ei se intrebară dacă moștenirea de servitute nu rămăsese in jurul lor, intre pro- 
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uciderea lui Marat de către Carlota Corday a inăsprit şi mai $, co eee 
mult patimile. Marat a căpătat un adevărat cult şi Girondinii au 

lost daţi in judecată. Când sa auzit că cetăţile Mons şi Valen- 

     
LL? | 

cienne, au capitulat, s'a hotărit trimiterea reginei Maria Antoaneta f, Pe Vumal &. 
inaintea tribunalului revoluţionar, deportarea in principiu a tu: C auto Îi i 
tulor Burbonilor, distrugerea mormintelor regale de la Saint- o — 7 - v Denis, confiscarea averilor celor puşi afară din lege, inchiderea 
barierelor Parisului şi arestarea ă 0 mulţime de suspecți. Parisul 
  

   
(ap ph | 

Ia . a Pi EI . o a ajuns pe mâna celor mai violenţi demagogi, dintre cari uniia 
au fost numiţi cei turbaţi. Tulonul predat Englesilor și foametea 
in Paris, au ridicat patimile Ta culme Atunci se decretă armata 
rezoluționară şi mazimum preţului articolelor de Gonsumaţie și-o 
lege ordonă arestarea tutulor suspecţilor cari, «sau prin purtarea; 
sau prin relaţiunile, sau prin vorbele ori scrierile for, s'au ară- 
tat partisani ai tiraniei sau federalismului şi duşmani ai liber- 
tăţii»; sau inființat pretutindinea comitete de supraveghiere Sau ps Al, 
revoluționare și Teroarea apăsă asupra Franţiei intregi. Maria An- Fig 00 
toaneta fu ucisă pe eșafod, in1? octobre 1793. 

Teroarea ajunse şi mai grozavă: pedeapsă teribilă in contra 
preuților; 21 de Girondini au fpst condamnaţi fără să li se dea 
voie a se apăra (31 octobre). Cei cari scăpaseră in departa- 
mente au găsit o moarte grozavă. Unii sau ucis singuri; alţii 
au pierii pe eșafod; unii s'au găsit sfâşiaţi de câni. Ducele de 
Orisans (Filip-Egalitate), Bailly, Barnave au fost uciși. Religiu- 
nea creştină a fost desființată. In august 1792 se desfiinţaseră or- 
dinele călugăreşti. Acum nu mai sînt cruțaţi nici «constituţio- 
nalii», pentru: că autorităţile vor «să stărpească fanatismul». E- 
piscopi şi preuţi incep a se. insura, şi se dictează pedepse as- 
pre pentru cei cari vor impiedica ast-tel de căsătorii; sînt pri- 
-goniţi cei cari nu se insurau. Religiunea incepe a fi persecutată, 
(septembre 1493), se opresc procesiunile și sărbătorile şi multe 
biserici se transformă in Templul “adevărului. 

In 6 octobre se infiinţează Calendarul republicun. Anil fu im- 
părțit in 12 luni egale de câte 30 de zile (vendemiaire, brumaire, 
frimaire toamna ; nivâse, pluvidse, ventâse, iarna; germinal, Jloreal, 

prii lor amici, și-i considerară ca suspecți. După ce au inceput prin a pune 
la ordinea zilei «că omul e bune, indată ce simţiră piedici pentru stabilirea 
justiţiei, ei crezură că erau invăluite in o coaspirațiune imânsă, Voința celor 
răi ținea pe om in sclavie.» (Quinet, La Rfvolution. II, 187.) 
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prairial, primăvara; 1nessidor, thermidor, fructidor; vara), cu cinci 
zile complementare; la patru ani, trebuia adaosă o zi: a Revolu- 
țiunei. Fie-care lună se impărţi in trei decade, şi, in loc de sfinţi 
se pun în fie-care zi numele de produse naturale 'sau instru- 
mente agricole. Acest calendar a ținut mai mult de 12 ani. . 

In 17 brumar anul II, Gobel, 'episcopul Parisului, abdică sub! 
cuvint că sa incredințat că tot ce inv&ţase până atunci fusese 
minciună. Așa fac şi cei alţi eslesiastici din Adunare. „Numai 
Grâgoire, 'episcop de Blois, refusă şi avu curagiul a veni tot 
da una la Adunare in costumul s&u eclesiastic. Peste trei zile 
Convenţiunea primi «Cultul Rafiunei», care era. personificată prin 
o actriţă de la Operă, intronată la Notre-Dame şi adusă apoi in 
triumt la Convenţiune. *) Asemine ceremonii se făcură şi. in pro- 
vinţie. Comuna decretă că toate bisericile vor fi inchise, că preuţii 
vor fi respunzători pentru tulburările ce vor urma, şi că,ori-care 
va propune redeschiderea bisericilor va fi socotit ca suspect și 
arestat. 

Franţia primise Constituţiunea din 1793 şi la 10 august dele. 
gații de prin departamente au serbat in Paris Jederaliunea -repu- 
blicană; sa amânat insă punerea in lucrare a Constituţiunei şi, . 
in 10 octobre 1793, s'a decis că «guvernul provisor al Franţiej 
este revoluționar până la incheierea păcei». Franţia remânea dar 
in anarchie și tocmai peste două luni se intocmi guvernul re- 
voluționar. Convenţiunea remase «centrul unice al impulsiunei 
guvernului», care era incredinţat la două Comitete: cel de salute 
publică şi cel de siguranță generală, ajutat de cătră agenţii naționali 
trimişi prin departamente și de comitetele revoluționare şi de. 
societăţile jacobine. Sufletul acestui guvern era Robespierre «Ne- 
coruptibilul». **) 

_ 

  

  

*) Intr'o zi, apăru in Convenţiune o tinără actriță purtată pe umeri de patru oameni. Ea representa Rațiunea. Convenţiunea se scoălă şi o urmează, la Notre-Dame, unde i se pregătise templul. Unii roșiră in secret de această nouă idolatrie. Ea făcu jurul Frauţiei. Pretutindinea sau cântat imnuri a- cestei zeițe, cari erau să se lepede așa de curind de cultul lor. O piatră brută, un lemn mâncat de cari ar fi avut asupra imaginațiunilor de o sută de ori mai multă trecere de cât o actriţă care, o oară după aceia, se desbrăca de divinitatea sa. Prin această incercare, fu văzut că cei cari vorbiau în numele „Revoluţiunei nu aveau nici o ideie de regiunea morală in care-şi formează poporul credinţa şi instinctele sale religioase. (Quinet, La Revolution, LI, 144). 
*) «Fără cusur», iată cuvintul pe care, de la inceputul tinereţii sale. o voaze



Comitetul de salute publică avea duşmani: pe Dantonişti, cari Supă 
inclinau spre clemenţă *) de oare ce nu mai era primejdie nici 
    

    

interioară, '1 repetă incetișor pentru a -] mângâia de obsouritatea şi de aștep- tarea-sa; aşa a fost, este, şi va fi, el și-o zice sieşi, o spune altora, şi intreg caracterul ei se construiește numai pe această temelie. Pe dinsul nu "1 vor putea seduce ca pe Desmoulins prin prânzuri, ca pe Barnave prin desmier- dări, ca pe Mirabeau și Danton prin bani, ca pe Girondini prin atracţia in- sinuantă a vechei politeţe şi a societăţii alese, ca pe Dantonişti prin dorinţe de a trăi bine şi in compleotă, licenţă: el e incoruptibil. «Singur, sau aprGape singur, eu nu mă las a fi corupt; singuri sau aproape singur, nu transigez 
cu justiţia».—In una din acele tamilii in care jumătate burghezie e vecină cu poporul, printre suflete nouă asupra cărora ideile generale şi tiradele .orato- rice au mare influenţă elja găsit adoratori; ei sorb cuvintele lui; toţi au des- pre el părerea ps care o are şi el insuşi; pentru toţi cei din casă, bărbat, femeie şi fete, el e marele patriot, ințeleptul care nu poate greşi; sara şi di- mineaţa, el dă oracole, el respiră un nour de tămâie-e un zeu în camefă, Ca să ajungă până la el, credincioşii aşteaptă in curte; adunaţi unul câte unul in salon, ei se umplu de smerenie in fața nenumăratelor lui portrete in tut feliul; apoi, după un semn făcut cu mâna de după o ușă de sticlă, ei pătrund 
in sanctuarul unde tronează el. Ca şi Marat, el se crede un om persecutat, | şi ca şi Marat, el posază in «martir», dar cu aerul resignat, induioşat a unei victime pure care se oferă şi se inalţă la cer lăsând oamenilor aminţirea ne- - - Peritoare a vietuţilor sale. (Taine, La Revolution, Îl, 197, 12, 9). 
Delaţiunes, erg intreg geniul său, dar tocmai acest geniu era de nevoie pentru a ajunge profet in clubul Jacobinilor. El se insinua cu acea viclenie - desăvârşită pe care cei mai v estiţi inşelători au amestecat'o cu fanatism. EP se propunea poporului ca dictatorul credincios a voinţilor sale. Inăintând in fruntea mulţimei,. precedând arca şi părând a conduce cortegiul, el părea ce- lor cari ”] impingeau că merge ferm, drept inainte, pentru că mergea drept inaintea lor,. Il ducea clubul Jacobinilor, stăpânia Convenţiunea şi guverna comifetul de salute publică; dar el nu lucra de cât penti:u a tiranisa, şi dom.- nia numai prin ghilotină, Aceasta e intreaga Teroare, şi aceasta e și toată opera lui Robespierre. Convenţiunea şi Comitetul de salute publică au mai făcut in acelaș timp, alt lucru: Convenţiunea 'a decretat și Comitetul a or- ganisat apărarea naţională. Robespierre şi Teroarea nu au fost intru nimic la acest mare lucru. (Sorel, "Europe et la Revolution, UI, 512). 

*) In 23 ventose, Saint-Just, deschide, proclamă marea Teroare. «Până a- cum ați văzut numai roze.» Saint Just preumblă groaza pe de-asupra tutu- ror partidelor. Ca uliul care pare nemișcat și nu şi-a găsit incă prada asupra căreia vrea să se arunce, el ține, în curs de două ore, pe Convenţiune sub „0 ameninţare vagă. El nu conclude. El pune pe fie-care față cu sine insuși; căci el ştie că teroarea, pentru a fi un bun instrument de regn, trebuie să intre mai intâi in toate sufletele. Câna a, sfirşit, nime nu indrăznește a-l in- treba. Fie-care se întreabă in secret: Oare despre cine vrea să vorbească ? Cine e vinovatul de astăzi? Am meritat eu ura lui? Nu cum-va sint eu? Mai 
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în lăunteu și nici in afară, şi pe Hebertişti cari voiau, din contra, ca 
Teroarea să, ajungă și mai grozavă. Robespierre simţia că are să 

„vină vremea clemenței și-a libertăţii; dar voia până atunci să 
organiseze o sistemă de guvernare numai-spre folosul său ; el 
tindea la puterea supremă. Convenţiunea ordonă să se facă drep- 
tate celor persecutați pe nedrept. Hebertiștii văd că aceasta eo 
măsură indreptată in contra lor şi voiră să facă o r&scoală ; dar 
nu sau ințeles intre ei; au fost aruncaţi in temniţă și apoi tri- 
mişi la eșafod (24 mart 1794). In curînd a fost acusat şi Danton 

„de cătră Saint-Just şi Comitetul ordonă arestarea, lui şi a amici- 
lor sti. 'Trimişi inaintea tribunalului revoluţionar, li se oprește 
dreptul de a se apăra. Numai Danton apucase a vorbi. Sint tă- 
iați (16 germinal). *) 
  

adineoare se uita. spre Danton. Dar cine ar indrăzni a se lega de Danton? B 
dar sigur că sint trădători in jurul meu ! Şi când intilaese pe Saint-Just, toți y 
se incearcă a suride faţă cu esterminatorul. Căci, chiar printre eroi, el a știuţ 
a face să pătrundă groaza. (Quinet, La Booolution, IL. 127.) 

*) Ia 18 aprilie 1793, Robespierre ceruse ca să se hotărască «pedeapsa cu 
moarte» contra ori cui ar propune, in ori și ce chip, de-a transige cu duş- 
manii. Danton făcu a se adăuga următorul corectiv ințelept: «cu dușmanii 
cari nu ar recunoaşte suveranitatea poporului». — «B timp, zise el, ca Con- 
venţiunea naţională să facă cunoscut Europei că, ea știe a uni politica cu 
virtuțile: republicane. Intr'un' moment de entusiasm, aţi dat un decret, al că- ruia motiv era frumos negreșit, pentru că vă luaţi indatorirea de a da pro- 
tecțiune popoarelor care ar voi să resiste apăsărei tiranilor lor. Din acest de- 
cret ar urma să vă legaţi a da ajutor câtor-va patrioţi cari ar voi să facă o 
revoluţiune: in China. Trebuie inainte de toate să ne gândim la conservărea, 
corpului nostru politie și a funda mărirea trancesă. Intărească-se Republica, și Franţia, prin luminile şi prin energiă sa, va esercita atracţiune asupra tu- tulor popoarelor.» Şi in 24 aprilie, dantonistul Robert r&spundea lui Robes-. pierre, in aplausul Adunărei: « Voiesc'ca legislatorul Franţiei să uite pentru un moment universul pentru a se ocupa numai de țara sa; voiesc acest fel de egoism naţional fără de care noi ne-ai trăda datoriils:., . Iubesc pe toţi oamenii, iubesc mai cu seamă pe toţi oamenii liberi, dar iubesc mai mult pe oameniitiberi din Franţia de cât pe toţi ceilalţi oameni din univers.» 
(Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, VII, 283, 285.) - 
Danton se lăsase a fi arestat in patul său; el se credea apărat de ajuns prin credinţa poporului, sau prin groaza ce răspândise numele lui. Prima sa mișcare când a intrat in inchisoarea de la Luxembourg, a tost un hohot de . ris de măgăria lui Robespierre. EL credea incă in puterea sa de a mişca pe popor. În fine, sosi ziua in care Revoluţiunea 'și făcu propriul ei proces in persoana lui Danton. Acesta vorbia cu ferestrele deschise ; ultimele sale mu- giri r&sunau pe pieţele publice, pe cheuri, până dincolo de Seina. Orașul in-
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Uciderea lui Danton a deschis ochii tuturor asupra prăpastiei 
spre care mergea Franția și asupra scopurilor lui Robespierre. 
Dacă şi Danton a trădat, atunci cine a mai r&mas curat? Ro-. 
bespierre, ca o reacțiune contra nebuniilor Cultului Raţiunei şi 
ca un inceput de indrumare a. societăţii pe căi mai sănătoase, 
făcu pe Convenţiune să decrete că «Poporul frances recunoaşte 
esistenţa Fiinţii supreme și nemurirea sufletului» şi se hotărî 
ca sărbători publica aniversarea zilelor insemnate din Revolu- 
țiune şi: Natura, Genul omenesc, Poporul frances, Bine-făcătorii 
omenirei,. etc. Se hotări a se celebra cu mare pompă s&rbătoa- 
rea Fiinţei supreme, şi Robespierre avu locul de frunte. El părea 
stăpânul Franţiei.*) 

treg “Și ţinea resuflarea. ca, să poată auzi cele de pe urmă accente ale tribu- 
nului. Cuvintele lui întregi sau trunchiete, erau comentate in secret de a- 
ceastă mulțime care avea frică de ea însăși. Nime nu indrăznia nici a des-. 
minţi, nici a aplauda, ne-știind dacă acusatul nu va ajunge în curînd acusa- 
tor. Nu ârăta nime nici speranță, nici dorinţă, nici chiar frică, intru. atâta 
spaima incătușase toate limbile, ori: care va fi sfirșitul, (Quinet, Da Revolu- 
tion, Li,.258.) - 

*) Hebert e mort; Danton e mort; Comuna e câștigată, Convenţiunea sub- 
jugată; Robespierre a tăiat toate capetele care intreceau nivelul său; el a 
devastat, consternat, sdrobit totul in jurul «Sfintului Munte». Cu toate aceste, 
el nu se simte nici mai sigur pe sine, nici mai in siguranţă in locul său. Cu 
cât se inalţă in mijlocul oamenilor, cu atât se simte mai incunjurat de per- 
secuțiuni şi amenințat de comploturi. Nu va putea fi sigur de cât numai când 

„va fi singur, şi isolarea ”] umple de groază. El se judecă impins fatal spre 
dictatură, şi se teme a ajunge la ea. S'a ridicat numai pentru că s'a umilit 
inaintea mulţimei, promiţind vrista de aur, denunţând pe scelerații cari o im-. 
pedică de a sosi. (Sorel, L'Europe et la Revolutioi, IV, 71.) . 

In 8 iunie, cerul era radios. O mulţime gătită, curioasă, grăbită, umplea 
străzile pe unde avea să treacă cortegiul. Pentru masa poporului, era o zi 
de plăcere; pentru toţi ameninţaţii de către Teroare, era o zi de răgaz. Pa- 
risul, pus la regimul Spaniei, se arăta cum este şi era vesel, măcar pentru 
că trăia. O estradă fusese inălţată pentru convenționali, in faţă de 'Tuile- 
ries. Robespierre, in frae albastru, pudrat, purtând ca și colegii săi, un bu- 
chet de spice de grâu, de flori şi de fructe, se sui in o tribună care ocupa 
-centrul estradei. Coruri de musicanţi erau imprejur. In mijlocul cântecelor 
lor, Robespierre celebra pe Zeul ce dase el Revoluţiunei. Apoi, convenţio- 
nalii, in sunetul orehestrelor, se pogoriră în grădină și defilară inaintea po- 
porului. Poporul a6lamă Convenţiunea, pe orator şi mai ales serbarea. Ro- 
bespierre mergea in frunte, ceva mai depărtat de colegii săi. Aclamaţiunile 
1 imbătară, El văzu pe dușmanii săi consternaţi, Republica la picioarele sale, 
Yirtutea tămâiată in persoana sa. El se uită un moment și acest minut da 

“. 
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Teroarea funcţiona numai pentru Robespierre. Convenţiunea 
nu indrăznia a-i refusa nimic; şi cu toate că nu mai era nici un 
motiv, Teroarea crește și activitatea tribunalului revoluţionar a- 
junge teribilă. Atunci au fost uciși Lavoisier, Malesherbes, şi alte 
victime inocente. Robespierre nu era mulţemit. E! plănuia un ul- 
tim şi grozav proces; și de aceia propuse legea din 22 prairial: Joal 
Acusaţii nu vor mai avea apărători, nu vor mai avea marturi, 
dovezile morale vor fi de ajuns, moarte pentru ori cine va face 
oposiţie guvernului. Legea fu primită şi atunci se incep adevă- 

„rate măceluri (in 13 luni, tribunalul condemnase 1220 de per- 
soane; acuma, in 49 de zile, se condamnă 1376.) După această 
teribilă lege, Robespierre ficu o mare greşală ; el venia rar la 
Comitet şi lăsa pe alţii să aresteze și să trimită inaintea tribu- 
nalului, pentru ca el să apară in urmă ca un om blând şi ca 
un mântuitor. 
Reacţiunea in contra Terorismului. Succesele din afară și mai 

ales strălucita victorie de la Fleurus, au adus căderea lui Robes- ș 
pierre. Nu mai era nevoie de Teroare, căci patria nu mai era in 
pericol ; numai un om o mai susținea, pentru scopurile lui perso- 
nale; pentru că voia să ajungă stăpân. Cei mai ameninţaţi de 
către el erau colegii lui din Comitete. *) Aceştia se unesc şi a-. 

z 

slăbiciune, nimici opera a trei ani de viclenie şi de conţinere.. (Sorel, ZPfu- 
rope et la Revolution, IV, 104.) - Ă 

*) EI se intoarce in contra revoluţionarilor și 'și varsă toată ura asupra lor: «O coaliţiune criminală intrighează chiar. in sinul Convenţiunei naţio- nale; trebuesc pedepsiţi trădători.» Odată apucat pe tema sa ordinară, el nu nai e stăpân pe sine, el o amplifică după obiceiul său, fără măşură. Denunţă Comitetul de salute publică, Comitetul de siguranţă generală, și, în termini întunecaţi, pe Barere, Carnot, Collot,-Billaud-Varennes. Apoi, mânia și tem- peramentul făcendu'l să uite ori ce inţelepeiune, el numeşte hoţi pe Cam- bon, Mallarme, Ramel. Atunci toţi se simțesc sub ascuţisul săbiei. Deșarta speranța a unora că poate va veni şi timpul clemenţei, se risipi de o. dată, Convenţiunea. ordonă ca discursul să fie imprimat şi trimis la toate comu- nele Republicei. 'Totul era sfirșit; mândria reapăruse pe fruntea lui; veselia, așa de rară la el, “i lumina faţa. Adunarea era învinsă, mai rău încă, injosită. Atunci s'a văzut cum, in cea mai extremă cădere, e de ajuns une ori de un singur om -de curagiu ca să redea inimă şi onoare unei adunări perdute. Cambon a fost acel om. Când toţi fugiau, el se. presintă singur la luptă, re- zemat pe cifrele sale, probitatea sa, pe seniul său "republican care nu avea nici să cedeze nici să se desminţească nici o dată, EI, cel intâiu, ţinu piept lui ltobespierre; el îndrăsnește a" acusa: «Un singur om paralisa voinţa, 
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pe eşalod ; apoi incă 82. Din toate părţile Franţiei au venit adrese 

de felicitare către Convenţiune. «S'au personificat in el toate es- 

cesele 'Terorismului, și au crezut că Republica era scăpată, pa- 
cificată, prin moartea unui singur om.» 

Nu era vorba să se sfirşască Teroarea; dar, in realitate, ea sa 

mai imblânzit. Puterile aw fost concentrate in mânile Conven: 

țiunei, mărginindu-se atot puternicia” Comitetelor; au dispărut 
comitetele revoluţionare şi s'a reorganisat tribunalul revoluţionar; 
republicanii au fost liberaţi din temniţă; dar guvernul revolu. 

ționar fot se menţinu, fiind că regaliştii ridicau capul. Girondi- 

nii cari mai trăiau au fost chemaţi in Convenţiune, promițând 

că vor uita trecutul, dar unia ajunseseră chiar regalişti și toţi 

doriau să 'şi r&sbune. Moravurile ajunseră mai blânde; sînt sa- 

loane toarte frequentate, cum erau ale d-nelor Tallien, Râcamier 

şi de Stail, fiica lui Necker, dar aceste saloane, cuiburi de reac- 

țiune, sînt primejdioase pentru oamenii puternici. Atunci se arată 

tinerimea aurită, se tac baluri-ale victimelor și se -aude une-ori şi 

strigătul: Trăiască repe!e! 

Convenţiunea se lepada de Teroare. Carri ier, acusatorul public 

Pouquier-Tmoille, cu 15 complici, sînt esecutaţi. Incep denunţări 
in contra membrilor din foastele Comitete, prin urmare in con- 

tra guvernului revoluţionar. Când poporul s'a ridicat (1 aprilie 

1795) cerând pâne, măsuri contra regalităților şi incetarea per- 

secuţiei patrioților, garda naţională sprijină Convenţiunea şi o 

mulţime de frtintași din Adunare sînt arestaţi; iar deosebite m&- 

suri iegislative nimiciau regimul 'Teroarei. La 1 prairial, nouă 
revoltă: pâne şi Constituţiunea din 1793. Poporul năvăli in Adu- 
nare și ea fu nevoită a delibera in mijlocul năvălitorilor, dân- 
du-le satisfacţiune; dar a fost scăpată de cătie secțiunile mode- 
  

ar fi suferit succesiunea principilor şi a riiniștrilor, judecându-i numai după 
rigorile, neștiind despre ei de cât flagelul puterei lor, și r&ul public ce re- 
sulta din guvernarea lor; desgustaţi de toţi cari cârmuiau, ușurați când că- 
deau, atraşi cătră toţi noii veniţi, pentru că aşteptau un rău mai mic de la 
el; văzând cum se sdrobâse unii pe alţii mai intâi cu surprindere, apoi cu 
nepăsare, la sfârșit cu un ieliu de bucurie, singura. ce mai rămânea France- 
silor in acele timpuri sinistre, bucuria că după ce se vor nimici toţi stăpânii, 
poate va mai remânea pentru popor vre-un loc pentru speranţă. Cu toate 
acestea, ori cari erau stăpânii, națiunea se supuse, pentru că trebuiau con- 
ducători pentru purtarea resboiului și națiunea voia să se apere. (Sorel, L'Eu- 
vope et la Revolution, III, 412).
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rate sau regaliste şi de către armată. A doua zi, altă răscoală şi - 

mai gravă. Convenţiunea iese invingătoare din nou, iar deputaţii 

cari se uniseră cu resculaţii sînt daţi in judecată. Atunci trei 

dintre dînșii se omoară in Adunare, trecându-și unul altuia pum- 

nalul, iar trei răniţi sînt trimeşi la eşafod. Așa au murit acești 

republicani cari au fost numiţi: «cei de pe urmă Munteni.» Nebu- 

nia ajunsese așa de mare că sa propus şi arestarea patrioților 

-puri; cari făcuseră servicii enorme: Carnot, Robert: Lindet şi Jean: 

Von- Saint- Aidrâ. | 

Atunci republicanii sînt urmăriţi in toată Franţia. Se formează 

bande de _regalişti și moderați care fac grozăvii. Teroarea albă 

intrece pe cea l-altă. Emigraţii se intoarseră cu grămada și la 

Lyon, Aîz, larascon, Marsilia se intimplă escese care intrec cu 

mult Teroarea roşie *). Noua Teroare nu avea -nici măcar scuza 

unui patriotism ieșit din simţiri. Regaliștii nu puteau pune mâna 
pe Franţia, pentru că Republica asigurase independenţa patriei, 

semnase pacea cu Prusia, scăpase și mărise patria. Fratele lui 

Ludovic XVI, care luase titlul de rege, sub nume de Ludovic 

XVIII, după moartea moștenitorului tronului in Temple, publică 

un manifest prin care făcea cunoscut că va restabili Vechiul Re- 

gim |! Causa regaliştilor era perdută. - | 
Convenţiunea votă o nouă Constitiţiune și pentru ca să iea 

regaliştilor ori-ce nădejde de a pune mâna pe guvern; ea decise 
că două treimi dintre deputaţii aleşi in viitorul Corp legislativ, 

- vor fi aleşi dintre merâbrii Convenţiunei. Atunci regaliştii se ho- 

tăresc a face şi ei o răscoală in contra ei, ridicânti poporul din 

Paris. In -13 vendâmiaire, regaliștii se revoltă «in numele popo- 

rului suveran»; -dar sînt sdrobiţi de Barras care e ajutat de 'către 

generalul Napoleon Bonaparte. După aceia Convenţiunea votă 

mai multe măsuri in contra regaliştilor, apoi inchise ședințele 

sale in 26 octobre :1795 **). 
  

*) Care a tost numărul victimelor Reacţiunei thermidoriene? Nu vom ști 
nici o dată. Reacţionarii nu au avut nebunia de a publica listele -celor uciși 

de către ei; ei au ştiut scăpa de istorie; nici tribunale, nici măcar simulacru 

de tribunale, nici procedură, nici documente scrise. Nici un mijloc pentru vii- 

torime de a constata şi a regăsi adevărul. Uocideri, căsăpii, apoi tăcerea şi 

uitarea; un resunet vag, de grabă uitat; chiar osemintele imprăştiate, semă- 

nate la distânțe mari in o regiune intreagă. (Quinet, La Revolution, LI, 381.) 

*) în fine, la 26 octobre 1795, nemuritoarea Adunare consimţi ă se sfirși. 
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Răsboiul cu I-a Coaliţiune. Proclamarea Republicei nu putea, 
să fie numai de cât un motiv de răsboiu pentru monarehiile eu. 
ropene, pentru că mai erau republice in Europa ; dar poporul 
frances voia să fie suveran, şi de aceia se incepu un ră&sboiu 
teribil, care nu se putea sfirşi de cât numai sau prin sdrobirea 
Franţiei sau prin triumful Republicei. 

După victoria de la Valmy, Prusienii se retrag din Franţia. 
A Ţ Niza și Savoia se unese cu Franţia; patrioții germani chiamă 

„armatele francese; generalul Cusţine trece Rinul, întră in Maynz a i Savmra: : - 
Roi _ 

«Ce oră este? intrebă un deputat. — Ora dreptăţii», răspunse un“glăs necu- 
noscut, 'și după aceste cuvinte se imprăștie Convenţiunea. Acest suflet teri- 
bil se nimici intrun minut, fără -a se: mai transmite, ea moare fâră a se mai 
renaşte. Membrii in cari ea a trăi nu mai ştiu. ce să gândească despre ea; 
ei au pentru Convenţiune, in acelaş timp, admiraţiune, mânie, dragoste, ură; 
ei o binecuvintează și o blestemă după cum Proteu şi-a schimbat capul. In 
fond, ei sînt mândri de ea, Ei se laudă cu pericolăle, cu indrăznelele, furiile 
ei, mai pre sus de cât omenești; une-ori ei se miră că au făcut parte din 
acest monstru, (Quinet, La Reolution, 11, 403.) 
Convenţiunea a trecut prin toate estremele. Ea a pus lumea -in mirare prin 

indrăzneala, sa r&sboinică, a dus inainte pe Franţia, a făcut să tremure Eu- 
„Topa, ă impus regilor păeca. Ea s'a injosit sub tirania câtor-va fanatici sân- 

geroşi, ea nu a ştiut nici să se Suverneze pe sine, nici să-și păstreze inde- 
pendenţa inaintea populaţiunei înarmate din Paris. Ea a făcut, in acelaș timp, 
Iucruri sublime, lucruri execrabile, lucruri absurde. Numele ei rămâne legat 
cu amintirea apărărei naţionale şi in amintirea Teroarei. Ea a pecetluit uni- 
tatea națională și s'a mistuit in facțiuni. DBomnirea ei a dat multă dinvcele mai 
glorioase date din Istoria Franţiei și unele din cele mai frumoase. ka a ridicat 
de odată eroi ca Desaix, Marceau, Hoche, şi scelerați ca Carrier. Nici odată 
Franţia nu a fost aşa de strălucită in afară și aşa de mânjită in lăuntru ca. 
sub guvernul ei. Alcătuită in mare parte din legiști, ea nu a escelat de cât 
numai in r&sboiu; numită pentru a stabili libertatea in Franţia, ea prepară 
dictatura unui cap de armată. Ea a pretins că va așeza pacea pe base eterne, 
că va asigna Franţiei: liniile prescrise de insăși natură și â prepara fraterni- 
tatea printre popoarele lumei vechi; prin consequențele fatale a principiilor 
sale, ea a deslănțuit intre Fyancesi și vecigii lor lupte infricoşate; ea a, pro- 
vocat revolta universală a popoarelor in contra regilor, și politica sa a con- 
dus pe Yranţia a intra la târg cu regii pentru a impărți teritorii și naţiuni. 
Totul e gigantesc in actele sale: contrazicerile sale uimesc, schimbările sale 
de păreri deconcertează. Nu am putea avea o judecată sigură asupra tota- 
lităţii carierei sale; dacă ea nu ar fi rămas constant fidelă la două resolu- 
țiuni care alcătuiesc raţiunea sa de a fi, unitatea şi mărirea ei istorică: a 
salva independenţa naţională a Franţiei și a asigura drepturile cucerite Fran. cesilor prin Revoluţiune. (Sorel, L Europe «t la Revohition, UI, 68.) 

n
a
m
e
 
e
m
 
a
a



  

47 

şi în Franetort, fără a intîmpina nici o resistenţă și o Conven- 

- iune intrunită la Maynz votează anecsiunea către Franţia a te- 
ritoriului de pe Rin: (martie 1793). Tot aşa de uşor sa cucerit 
şi Belgia. Dumouriez a plecat. cu o armată de 40.000 și a câș- 

tigat, strălucita victorie de la: Jemmapes *), in care sa deosebit 
„ducele de Chartres, fiul ducelui de Orleans. In novembre 1792, 

toată Belgia era cucerită. Dar in Relgia ca şi pe Rin incepură 

a se simţi in curind apăsările cucerirei și greutăţile intreținerei 
armatelor care plătiau numai cu asignate. Convenţiunea, decre- 
tase că in ţerile cucerite de către armatele Îrancese se va da 

guvernul in mâna Francesilor, se vor desfiinţa toate autorităţile 
“constituite și se va incredinţa patrioţilor puterea, se vor confiscă, 
averile clerului, se vor nimici drepturile teudale, politică care se 

resumă în următoarea maximă: Răsboiu castelelor; pace colibilor. Dar 

patrioţi, trimiși ih Belgia fac multe abusuri și mulți s'au intors “ 
bogaţi, Belgia a fost anecsată, dar ea protestă. Asemenea și in 

Palatinat: erau foarte multe nemulțumiri. 

maia 
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Uciderea lui Ludovic XVI tăcu o prăpastie intre Republica Japcee GIL 
francesă şi monarchii: toţi regii s'au ingrijit ca să nu se imiteze 

cele petrecute in Franţia. Anglia se puse in fruntea nouei cru- 

ciate **). Când s'a auzit de esecuţia regelui, curtea englesă a luat 

  

*) O perspectivă nemărginită se deschise. Jemmapes îu ca o făgăduinţă de 

vietorii necunoscute, prima poartă triumlală in drumul pe care Francssii a- 

'veau să se avinte: iată pentru ce acest nume nu a fost șters prin numele 

nici unei alte victorii. Vom vedea in curind concepţiuni mai vaste, resultate 

mai mâri, mişcări mai savante. Dar această primă bătălie va rămânea in me- 

morie; pentru că, in adevăr, a tost o zi de entusiasm. Când era lupta mai” 

“crâncenă, principala tactică a, generalului 'şef a fost să ordone a se cânta 

Aarseillesa. Toţi au fost căpitani, până și servitorul lui Dumouriez care a in- 

locuit, un moment, pe stăpânul său. (Quinet, La Revolution, L, 410.) 

**) Națiunea englesă se pronunţă” cu pasiune pentru conservatori. Ori câţ 
erau ei de agitaţi, sgomotoşi şi turbulenţi, Englesii ţineau la instituțiunile 
lor. Pe când Francesul despreţuia guvernul său, uria clerul, nobilimea sa» 
şi se revolta contra legilor sale, Englesul era mândru de veligiunea, de con- 

stituția, de regele, de aristocrația și de camera lorzilor a sa. Erau ca tot a- 

tâtea turnuri a acelei cetăţi ifricoșate in care el se intăria, sub stindardul 

„britanie, pentru a judeca, Europa şi a o injosi sub disprețul său. El admitea 
ca în interiorul cetății să fie dispute de la comanda supremă, dar nu era in- 

sgăduit străinului a se apropia. (Şorel, -Z/ Europe et la Revolution, I, 358.) 
Fox eră om din secolul său, entusiast, plin de căldură şi bun European 

şi Chiar eosmopolit atât pe cât putea fi un bun engles la finele viacului XVIII. 

. + 
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doliu şi Pitt incheia tractate de alianță cu Rusia, Prusia, Sar- 
dinia şi Neapole; Spania intră în alianţă și dieta de la Ratisbona 
votă r&sboiul; astfel că intreaga Europă se uni sub pretecst de a 
răsbuna moartea lui Ludovic XVI (martie-—iunie 1793). | 

, Dumouriez fu insărcinat a cuceri Olanda ; dar Francesii sînt 
e wubk bătuţi la Aix-la-Chapelle, apoi insuşi Dumouriez la Neerwinden! 
hi (18 martie). Atunci el 'şi puse in minte a desființa Republica; 

„dar armata refusă de a-l urma și la discursul lui, ea strigă: Repu- 
Modei [țâSblica sau moartea. El fugi la duşmani. In acelaş timp, Custine fu 

„Bătut pe Rin şi nevoit a se retrage in Pranţia. Numai garnisona 
+ / din Maynz s'a mai ţinut incă patru luni. In curind, capitulă şi 
fs e [7 Valenciennes ceia ce aduse perderea Belgiei. In acelaş timp, Spa-: 

niolii ajungeau până la Bayonne și Piemontesii intraseră in Fran- 
ţia. Cinci armate străine erau pe teritoriul frances și, in lăuntru, 

C—— era r&sboiul civil! 

Aliaţii plănuiau desmenibrarea Franţiei. Prusienii se gândiau 
la Alsaţia şi Lorena; Anglia era de părere să o reducă la <ni- 

af mic» şi Rusia se mulţumia a o face un stat de mâna a doua și. 
p «pentru a face faţă la atâtea primejdii: un guvern cu 750 de 

„capete, neputincios-din pricina discordiei; armate desorganisate 

II socotia pe vechia Franţie dușmana ereditară a patriei sale; dar el credea 
in libertate, și admiraţiunea, ce profesă pentru principiile Revoluţiunei "1 făcea 
să iubească națiunea francesă. Burke o detestase în totdeauna, Revoluţiunea 
Va făcut să o uriască de moarte. EI era linslesul cel mai fanatie insular din 
cele trei regate; Revoluţiunea, democratică și antiereștină, ofensa toate con- 
vincţiunile, rănia toate credințile, irita toate prejudiţiile lui. Pretenţiile Frau- 
cesilor de a se face liberi 'i păreau o usurpare asupra prerogativelor Angliei. 
El vedea in Revoluţiunea francesă o primejdie pentru societatea europeană 
in general, pentru societatea englesă in particular. (Sorel, L'Europe et la Be- 
zolution, Il. 27.) ” " - 
Englesii se mândriau că au să răsbune majestatea regală. ultragiaiă şi să; 

pere credința creştină amenințată de necredința revoluționară : ei afirmau 
necontenit că nu se vor amesteca de loc in afacerile. lăuntrice ale Franţiei; 
că voiau numai să se ferească de contagiunea care domnia aice şi a apăra 
pă aliaţii lor în contra intreprinderilor cuceritoare ale republicanilor; ei in- 
sinuau că ori și ce guvern, in Franţia, ai fi bun pentru pace, numai să in- 
ceteze propaganda, să domnească ordinea in Paris şi să reintre Franţia in 
limitele ei; dar in acelaş timp, ințelegeau a-și r&sbuna pentru răsboiul din 
America, a-și asigura supremaţia pe mări, a cuceri Antilele, și a reduce pe 
Franţia la neputinţă pentru jumătate de viac. (Sorel, L'Europe et la Revolu- 

- tion, IM, -321.) -
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prin desertările soldaţilor și trădarea generâlilor; o monetă de 
chârtie pe care nime nu voia să o primească;!» 

Franţia a scăpat, pentru că puterile erau divisate, şi pentru 
că Convenţiunea. naţională a arătat o energie estraordinară şi a 
organisat o armată infricoşată +). da 

Puterile nu aveau nici plan comun și nici scopuri comune: bin: ră 
Anglia lupta insuflețită de libertate și iubirea de patrie ;, ea voia Uma (in 
să mănțină cu ori: ce preț stăpânirea asupra mărilor; ea ă şi is- Co 
butit a ruina marina franceșă și a pune mâna pe coloniile Fran- ) 
ţiei ; Austria nu era de temut: ea nu avea nici generali, nici abia 
diplomaţi, şi era in mare neinţelegere cu aliaţii săi din pricina 
Poloniei; Prusia nu se feria de a se impăca cu Franţia, şi dacă Cute 

_nu cădea Danton, ea ar fi incheiat pace mai de grabă; căci nu pr 
putea suferi să crească puterea Austriei in dauna Franţiei și căuta i 
mai mult să se intindă in Polonia; Sardinia «ra puţin dispusă Suomen 
a continua luptele şi Spania lupta mai mult din principiu, pen- 
tru ca să resbune uciderea regelui, dar era foarte gata, a se lăsa 
de r&sboiu;; in Rusia, Caterina II era, in adevăr, duşmană de ua 
moarte a Republicei; darnu tritnitea nici un ban şi nici un sol- 
dat. Intreaga privire a impărătesei era indreptată spre Turoia şi 
“Polonia. 

Cu toate aceste, primejdiile erau foarte mari. Guvernămîntul 
republican se arătă la inălțimea chemărei sale. El pedepsi fără 

   
„ Pi 
  

*) Convenţiunea a salvat iadependenţa naţională și unitatea F'ranţiei, a făcât 
să prevaleze li lipertăţile civile, cucerirea esenţială a Revoluţiunei, egalitatea, 
scumpă Franceșilor, suv&ranitatea poporului, fundamentul demozraţiei și le- 
gea viitorului, Ea a asociat interesele particulare cu reformele statului, prin 
crearea datoriei publice, şi cu reformele sociale prin vindersa bunurilor na- 
ţionale. Ca și toate guvernele anterioare şi contimpurane, ea a confiscat a- 
verile adversarilor statului invinşi sau proscriși ;-dar ea a transformat acest 

act violent de salute-publică în o operaţiune politică care-i modifică cu totul 
caracterul și o deosebi de măsurile analoge luate de către Ludovic XIV in 
contra reforrăaţilor, de către Englesi in Irlanda și, de curind; de câtre Ruși 
in Polonia. Convenţiunea nu confiscă pentru “a inbogăţi Statul, a dota favo- 
riţi sau ă substitui pe” cuceriţi prin cuceritori. Bunurile naţionale au fost in- e 
trebuințate pentru apărarea ţerei şi cumpărate de economia burgheză ori ţă- - 
rănească; prin această mutare de păminturi, cea mai vastă care sa operat 
in timpurile moderne, pămintul deveni mai popular în Franţia, Francesul mai 
legat de părint, pentru că l'a cumpărat, şi de muncă, pentru că cu ea a cum- 
părat pămintul. (Sorel, "Europe et la Revolution, LV, 462.) 
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milă facțiunile, hrăni pe popor făcând legea macsimului, hrăni ar- 
matele prin rechisiţiuni şi scăpă Franţia prin. Teroare. 

Armata a fost reorganisată. Cetele de voluntari fuseseră, in 
adevăr, amestecate prin trupele -de linie ; dar tot erau mari in- 
conveniente. Nu erau bine «imbrăcaţi şi echipați de cătră depar- 
tamente; şi alegeau pe ofiţeri şi erau inrolați numai pentru o 
campanie; după care se intorceau acasă; erau pline drumurile de 
'desertori și taberile de femei; erau ministri de r&sboiu incapa- 
bili, cari făceau mai mult politică jacobină de propagandă şi per- 
secuţie, și lăsau trupele fără haine, fără muniţiuni şi fără hrană. 
Carnot corganisatorul victoriei» a schimbat totul. *) EI a inspectat 
cetăţile, a ales oameni buni de lucru in biurouri, și a luat co- 
laboratori escelenți, a făcut planuri de campanie pe care le im- 
punea generalilor, şi s'a ocupat numai cu armata, Intr'un singur 
an, el a ridicat 14 armate de 1.200.000 de oameni, cu care a scă- 
pat pămîntul naţional şi a dus Franţia până la Rin. Alătţurea cu 
el se pot pune Dubois-Cranc și Prieur de la Câte d'Or. *) 
ÎI aaa N N N N N II 

*) Intrarea lui in Comitet se făcu prin un feliu de neconsecinţă forțată a teroriștilor. Erau in mijlocul lui august, strinși de intringeri, ameţiţi prin chiar desordinea silinţei de apărare. Trebuia un om pentru r&sboiu, pentru că .r&sboiul nu se ordonă cu Îrase, și decretele nu sint de ajuns. 'Teroriștii se temeau de înilitari: ei umpleau cu ei temniţele, eondemnau pe generalii invinşi şi aveau in prepus pe cei invingători. Dar se; temeau mai mult de Pitt şi de emigraţi. Frica, care dacidea de toate, decise de alegerea lui Car- not. El era pur şi părea modest. Carnot credea: că Revoluţiunea nu puteă da: inapoi fără a se nimici. Idealul său republican "1 făcea să nu vadă &ro- zăviile presentului. In primejdia naţională, €l nu se uită de cât numaila ne- voile apărărei. El se inchise in rolul său și 'şi formă un feliu de stoicism de stat. (Sorel. Europe ef la Revolution, UL, 514). 
**) Franţia, cum zice Barcre, e o imensă cetate asediată; asprimeu stărei de asediu lovește pretutindenea, numai codicele militar e aplicat. Un curent de viaţă intinsă circulă necontenit de ia Comitetul de salute publică al ar. - matei, 'şi revine constant la inimă, Intfrângerile sau succesele acestor trupe * glorioase esercită asupra politicei interne o acţiune preponderantă. Când duş- manul inaintează, eşafodul se ridică: codicele militar pedepsește eu moartea ori ce resistenţă la ordinile capilor; tot cetăţeanul a devenit soldat ; nu se discută in şiruri, Aştfeliu infrângerea de la Neerwinden a cășunat pierderea Girondinilor; trădarea lui Dumoutriez a costat viaţa atâtor generali nenoro- ciţi, pentru că nu voiau a le lăsa timpul să ajungă trădători. Dar când duș- maânul se retrage dincolo de truntarii, eşafodul cade. Fleurus aduce căderea lui Robespierre şi sfirșitul 'Teroarei. Nu se pot dar aplica convenţionalilor regulele ordinare ale justiției și ale raţiunei, Franţia depusese mântuirea sa 
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In 16 august 1793, se decretă ridicarea în masă. «Armata ăjunse Şase 1743 
imaginea tea mai nobilă a patriei francese și a ideiei republi- 
cane»; in 23 februarie 1793 s'au contopit deosebitele armate și 

la inceputul anului următor 850.000 de oameni erau la iruntarie. 
S'a regularisat sistema rechisițiunilor ca să nu apese prea mult 

asupra ţerei şi asupra celor cuceriţi ; procedeuri nouă științifice 

au fost intrebuinţate pentru inarmarea ţerei, *) representanții în 

misiune, cu puteri nemărginite, au ţinut disciplina şi unitatea in 

  

in mânile lor, Ei au scăpat Franţia «cum face natura priveghiând la con- 

1€ ln mt Pa 
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servarea speciei fără a "i păsa de indivizi» ([Lavisse et Rambaud, Zistoiyre | 
Gencrale, VIII, 232), 

Din raportul lui Bargre: «Fie-care să'și ocupe locul ih mișcarea naţională 

şi mihtară care se pregăteşte. Cei tineri se vor lupta. Cei insurați vor fa- 

brica arme, vor transporta bagaje. şi artilerie, vor pregăti nutrimentul. Fe- 

meile vor lucra la hainele soldaţilor, vor face corturi și vor ingriji de răniţi. 
Copiii vor face scamă, şi bătrânii, luând insărcinarea ce o aveau la, cei vechi, 

se vor duce în pieţele publice ; ei vor inflăcăra curagiul tinerilor r&sboinici, 

ei vor propaga ura cătră regi şi dragostea cătră Republică.» (Lavisse et Ram- 

baud, Histoire Gândrale, VIII, 268). 

*) 258 fabrici şi 15 ferării au fost instalate in Paris şi au predat 1000 de 

puşti pe zi. Clouet, profesor de chimie la şcoala din Meziăres, a organisat pa- 

tru fabrici mari in Ardeni, Turnătoriile de tunuri au predat intrun an '1000 

tunuri de bronz şi 13.000 de schijă. Fabrica de pulbere de la Grenelle, cu a- 

„jutorul procedeurilor nouă, a putut; fabrica in trei oare câia ce sp producea 

mai inainte în 0 zi şi ceva. Invăţaţii erau puși la rechisiţie pentru nevoile 

apărărei naţionale, cum erau cibotarii şi urmurierii şi fierarii. Foureroy găsi 

protedeuri nouă pentru topirea oţelului, pentru repedea fabricare a baino- 

telor-şi săbiilor. Clopotele au fost topite şi prefăcute in tunuri. Berthollet a 

descoperit. că se putea găsi salpetru, spălând zidurile vechi: aceasta a deș- 

- teptat un entusiasm general. Cursuri revoluţionare au fost deschise pentru 
invăţarea nouălor procedeuri de estragere şi rafinare.a salpetrului și fabri- 

carea oţelului şi a bronzului. Gugton de Morveau, Monge, Fourcroy, Bertollet, 

au fest profesorii. Astleliu toată viața naţională era suspendată ; astfeliu toate 

_incordările  fie-căruia -erau consacrate apărărei patriei in ordinea de muncă 

unde o putea mai bine servi. Barre, in celebrul său raport din 13 august, 

-proclamase intrun chip eloquent această nevoie de a pregăti totul pentru ne- 

voia apărărei: «Casele naţionale vor fi prefăcute in. casarme, pieţele publice 

in atelii, pământul din pivniţi va servi pentru pregătirea salpetrului ; toţi caii 

de călărie vor fi rechisiţionaţi pentru cavalerie, toţi caii de ham pentru arti- 

lerie ; puștile de vinat, de lucs, săbiile şi suliţile vor fi de ajuns pentru ser- 
viciul interior. Republica e o imensă cetate asediată ; trebuie ca intreaga Fran- 

ţie să nu fie de cât o tabără imensă.» (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, 

VIII, 271). 
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direcţiune cu mare energie *); s'a modificat legea de inaintare 
şi sa pedepsit fără cruţare ori ce incetineală și ori ce greșală; 
in fine, Carnot a găsit o tactică nouă :. mase mări care se aruncă 
asupra dușmanului cântând Marseileza sau alt cântec revoluţio- 
nar. «Mare consumaţie de oameni. De la 1792-1800 s'au ridicat 
2.080.000 de oameni și au căzut pe câmpurile de luptă 720.000 şi 
un număr indoit dacă se ţine socoteală de răniţi şi bolnavi.» In 
1793 «mai toată Franţia sănătoasă, inteligentă. și patriotică era 
in armată.» *%) 

Efectele sau văzut in curînd. li zilele de 6 --8 septembre, 
Houchard câștigă victoria de la Hondschoote, care nu au fost com- 
-plectă din vina lui. A fost trimis la eșatod, ca și Custine. In luna 
viitoare Jourdan, lucrând după planul lui Carnot, bătu pe dușmani 
la Wattignies, iar Hoche, ajuns in şese septemâni de la simplu 
căpitan, comandant al celor două armate intrunite, de pe Mosela 
şi Rin, sdrobeşte pe aliaţi la liniile Weissemburgice (28 decembre). 
Franţia era, scăpată. o | | 

Danton nu impărtăşia părerea Convenţiunei de a declara res- 
boiu tuţuror «tiranilor» şi a libera niamul omenesc, resturnând 
toate tronurile. ***) El credea că sar putea iracta cu monarehii 

    

*) Şi ei vecinic in picioare, simpli, abordabili, miloşi, proteguind la sigur pe cei cark 'și fac franc datoria, fără milă pentru 'hoţi, pentru derbedei și pen- tru desfrinaţi, muncind zi și noapte, resumă ordinile lor cu o precisiune ner- voasă intr'o corespondenţă, de un laconism eu totul ifiilitar ; ei dau esemplul tuturor -virtuţilor antice, abnegaţia tot d'auna, și când e de nevoie, curăgiul, luptând in fruntea șirurilor. Se ştie de acum că drumul inainte este moartea poate, dar totd'auna, onoarea ; că fuga, e moartea sigură cu defăimarea : toţi “preferă să meargă inainte. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, VII, 274). 
**) Acolo, in tabără, inaintea dușmanului, nobilele idei generale, care, in mânile demagogilor parisieni, au ajuns sângeroase, rămân niște virgine pure in imaginaţiunea, ofițerului și a soldatului, Libertate, egalitate, drepiuri ale “omului, venirea la putere a raţiunei, toate acele imagine vagi și sublime flu- . tură pe dinaintea, ochilor lor când suie, sub gloanţe, inălţimile de la Jemma- pes, sau când iernează, cu picioarele goale, in zăpada, Vosgilor. Ele nu s'au pângărit și diformat sub paşii lor, căzind din cer pe pămînt ; ei nu le-au vă- zut schimbându-se sub ochii lor in caricaturi hidoase. Readuşi la simţul co- mun prin presența pericolului, ințelegând neegaliţatea talentelor și nevoia de ascultare, ei fac faptă de bărbaţi, ei sufer, postese, intrantă gloanţele, au con- Ştiinţă de desinteresarea și de sacrificiile lor, ei sînt eroi şi se pot socoti ca liberatori. (Taine, La Revolution, II, 478). 

Îi *%%) «Uonvenţiunea națională declară in numele naţiunei francese, că va a- 
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„trat în mai multe lupte; dar pe uscat, in 1794, măsurile luate   
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cari ar voi să recunoască Republica francesă; se temea de po- 
litica, resboiului cu ori ce preţ, pentru că putea aduce ruina ţe- P E 
rei și desfiinţarea Republicei, căci ar pregăti o dictatură mili- Meade An seal 
tară; de aceia, in timpul cât a condus Comitetul de salute pu, li ps 
blică, el a intrat in: relaţiuni, pe ascuns, mai cu toate puterile Ț . 
din- Europa apusană, ajutat fiind de vrednicul ministru de esterne-f, Baum. 
Le Brun. | | 

După căderea lui, Robespierre adoptă o politică contrară. EI 7 . 1[43 
voia să eterniseze resboiul, Găci numai astfeliu mai putea dăi- 
nui Teroarea. *) După uciderea lui Danton, resboiul continuă şi | bepene 
mai teribil, cu Anglia și cu Austria. Resboiul pe mare. nu putu 
duce la un mare resultat, de și tinăra marină francesă s'a ilus- 

de cătră Convenţiune 'şi au dat rodul aşteptat. Aliaţii au fost bă- 
tuţi la Tourcoing (18 maiu) de cătră Souham şi Moreau, şi la 35 
iunie, Jourdan având sub comanda sa pe Kleber, Marcean, Ney, 15 far 
câștigă marea victorie de la Fleurus, după cara Belgia a fost / ut 
cucerită din nou. fi 
Aceste două victorii au dovedit că '/eroarez nu mai era nece- 

sară și au adus căderea lui Robespierre. In Comitetul de salute 
publică au putut intra diplomaţi, precum Cambacăres, Merlin 
a Douai şi alţii. Convenţiunea avu de acum inainte drept ţintă: | 
Cucerirea Țruntariilor naturale. Dar până să inceapă negoţierile de Îi de ag = 
pace, Pichegru cucereşte Olanda: flota olandeză a fost prinsă de J 
cătră escadroane de husari comandaţi de cătră Marceau, care 

  

acorda îrăţie şi ajutor tutulor popoarelor care vor voi să'şi recâşhee lber- 
«tatea, și insărcinează pe puterea esecutivă a da generalilor ordinele necesa- 
«rie pentru a duce ajutor acelor popoare: și a apăra pe cetățenii cari vor fi 
«veesaţi sau cari ar putea fi din-causa libertăţii.» (Sorel, PPBurope ei la R e 
olution, III, 170). - 

*) Robespierre voia ca resboiul să continuie, căci numai resboiul, cu pe- 
ricolele sale, cu crisele sale, cu acompanimentul surd de comp ploturi, putea 
legitima guvernul revoluţionar. Pentru aceia, in 22 januarie 1791, Barrâre 
anunțând liberarea complectă a fruntariei de la Est, adaose: «In .resboaiele 
ordinare, după astfel de suecese, am fi lăcut „pacea. Resboaiele regilor erau op 
numai nişte turniruri sângeroase. Dar in resboiul li bertăţii, nu este de cât un 
singur mijloc, a estermina pe despoţi... Cife dar indrăzneşte să vorbească 
de pace? Aristocraţii, moderantinii, bogaţii, conspiratorii, pretinşii patrioţi. 
monarchiilor li trebuia pace, republicilor energie resboinică.» (Sorel, L'Eu- 
vope et Ig Revolution, 18, 62). : 
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sau inaintat pe ghiață! In acest timp, armata de la Rin cuprin- dea Colonia, Coblentz Și se unia cu armata de Nord și cu cea de la Mosella. In 1795 ianuarie, tot malul stâng al Rinului de la Basel pănă la mare era in mânile Francesilor, pe când ajungeau stăpâni şi pe toată culmea Alpilor de la Mont Blanc până la mare; la fruntaria Spaniei, luptele se sfirşiau glorioase pentru armatele Republicei. lira vreme de incheiat pace. 
Acum era şi uşor; pentru că pacea era necesară l'ranţiei şi indispensabilă Coaliţiunei. Republica inspira acum respect tutu- vor, pentru că era puternică. Prusia 'şi rechiemase armatele din octobre 1794; Anglia ridicase în contra sa pe toate puterile prin * politica sa barbară pe mare; puterile italiene doriau pacea; Spa.-. nia era in neputinţă de a mai continua resboiul din pricina să- zi răciei, iar intre Austria și Prusia era mare gelosie. 
Se puteau dar incepe tractaturile de pace. Parthâlemy, diplo- *: mat de carieră, le incepu la Basa. E] incheie tractaţ cu Prusia (5 april 1795). Franţia căpătă Rinul drept hotar; dar și Prusia căpătă neutralisarea Germaniei de Nord, ceia ce insemna că va [i ajutată a realisa unitatea Germaniei sub heghemonia sa. Repu- blica olandesă cedă mai multe provinţii şi ajutor in contra En- glejilor. Tot aice s'a incheiat pace şi cu Spania. Puterile mici au recunoscut Republica. 

Din acest resboiu infricoșat in contra Europei coalisate, Fran- ţia ieşia mărită până la Rin. *) 

. 

7 i *) Franţia iese din Revoluţiune mai vastă, mai centralisată, mai unită, mai naţională de cât sub vechiul regim. Dacă 'şi va da un guvernământ bun, ea va fi cu mult mai inteicoșată de cât cum era sub Ludovic XIV, căci pe lingă mărimea inzecită a mijloacelor sale se vor uni avintul său popular, seduc- țiunea legilor sale Și propaganda mai primejdioasă incă a esemplului său. Ast-fel cu cât guvernul Republicei va părea mai stabil, ordonat, deştept, ac- tiv, binefăcător, cu atâţ acele state rivale se vor teme mai mult ca să nu se intărească, cu atât mai mult „i Vor dori căderea, 'cu atât mai mult i vor ti- dica greutăţi și incurcături, cu atât mai mult vor pândi ori-ce semn de slă- biciune pentru a se eoalisa din nou, a face invasiune, de vor putea, și a re. aduce pe Franţia in punctul unde voiau să o ţină. O Europă primind şi ob- servând-cu sinceritate pacea Republicei in «limitele naturale» este, in 1795, o Europă imaginară, (Sorel, Z:Purope. e la Reoolătion, IV, 461). Franţia a făcut mai mult de cât a invinge pe Europa, ea a convertit'o. Ci- vilisațiunea francesă care preparase victoriile armatelor, a rămas după ele, Ele pregătesc căile pe care armatele noastre intrară in Europa; urmatele, re- 

na fa 
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26 6et 70 cf: & Directoratul. A preda | ae 76 od is 19 emma 17 9 | 
Constituţiunea din anul al treilea desființă votul universal, in- . 

troducând iarăşi censul și votarea cu două grade; formă un 
Corp legislativ alcătuit din două Consilii: al Celor Cinci sute Şi A Cu: 
al Bătrânilor (250), şi incredinţă puterea unui Directorat esecutiv 
din cinci persoane. A cincea parte din Consiliu şi unul dintre 
Directori trebuia schimbat in fie-care an, Sau făcut, de asemine + / Sfe 
reforme anti-democratice in organisarea departamentală şi co- /€ 
munală, | 

Majoritatea din cele două Consilii era liberală şi republicană» 
dar au fost aleși și câți-va monarchiști constituţionali. Intre Di- 
rectori (Carnot, La Reveilltre—Lpeaux, Rarras, Le 'Tourneur, 
Reubel) numai. Carnot era bărbat de samă; cei alţi erau nişte 
oameni mediocri, cum a fost şi politica lor. Franţia trecea prin . 

„0 crisă grea; mai toţi bărbaţii de frunte periseră pe eșafod A og 
poporul nu mai avea de cine să asculte şi cine să 'l povăţuiască; pa phipae 
lumea era, mai cu samă, ingrijită de foamete și de cestiunea EA Pena ; 
nanţiară, căci asignatele scădeau necontenit și lipsa eră ingro- Es 
zitoare. *) Toţi doriau pacea lăuntrică dar «pacea legală, frățească, Shu ef Mae 

  
trăgându-se, deschiseră pentru Revoluţiune drumuri mai largi şi mai adinci. 
Viotorioşi până şi in intrângere, Francesii impuseră ideile lor chiar şi acelor 

- naţiuni care se ridicaseră contra dominaţiunei lor. Principii cei mai duşmani, 

cei mai aprinşi a impinge inapoi Revoluţiunea in Franţia pentru ca să o sdro- 

hiască de o dată, la intoarcere din cruciata Jor, au văzut acea revoluţiune 

incolţind in pămiîntul_statelor lor arat atât de mult timp de armatele francese 
şi fecundat de sângele lor. (Sorel, PEurope et la Revolution, LI, 539). 

*) Asignatele au curs ea și moneta- (legea din 17 aprilie 1790). O emisiune 
de 1.200, milioane livre in septembre 1790, sporită cu 600 milioane in junie 7 ies 
1191. Calea de acum e deschisă. Adunarea legislatii ă adaose la cele 1800 mi- 2 
lioane emise de cătră Constituantă 900 milioane nouă; Convenţiunea, 7 mi- - ; 23 
liarde 274 milioane: Directoratul 35 de miliarde 603 milioane. Depreţiarea e? i 
repede. In januar 1791, el valorează 91%, din valoarea metalului; 82% cândi foi 
s'a inchis Constituanta; 72 şi 51%, când sa intrunit Convenţiunea; in 1795, i 
18/ apoi 2,97 şi 0.67 pentru 100; in 1796, 054, 0:44, 029 in loc de 108% Î: Si 
Pentru a se combate scăderea, s'a interzis intrebuinţarea Atiherarului, chiar * 
sub pedeapsă de moarte, s'a stabilit preţuri de vinzare maxime. — In fine, | , 
sa dat faliment: demonetisarea asignatelor cu chipul regelui (julie 1793), a-“ --  -- : 

„Boi, a asignatelor Convenţiunei (martie 1799). (Lavisse et Rambaud, Histoire - NI 
Gentrale, VII, 631). i _ 
-Indată ce ghilotina a incetat a funeţiona, asignatul scăzut din valoarea sa: a ii 
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liberă și bogată pe care “i o făgăduise Republica»; uriau Teroa- rea și Anarchia, ori din ce parte ar fi venit ele. Guvernul era -Și el, de,iaceste păreri; dar nu era destul de energic și unii dintre 

ami ial cum lumea ar fi voit să 

WIMA 

Art Ant 

tplă 
baţ 

Directori erau corupți. Moravurile erau stricate cu totul, ca şi 
'și resbune in contra moravurilor aus. tere la care fusese supusă in timpul Convenţiunei; *) se făceau specule neruşinate cu asignatele și cu bunurile naţionale şi re- galiștii erau foarte îndrăzneţi, ceia ce punea in mare grijă pe cei cari cumpăraseră câte o bucată de pământ din acele bunuri confiscate. Pe de altă parte, majoritatea Consiliilor legislative nu vedeau cu ochi buni pe Directori, cari votaseră moartea regelui; de şi aceștia persecutau remășiţile jacobine și se arătau blânzi „pu begaliştii. In laţa acestor imprejurări, republicanii inaintaţi sau unit cu Babeuf, care predica desfiinţarea, proprietăţii şi comu- nitatea averilor. Planul era ca să restoarne Directoratul prin o mișcare populară ; dar conspirația a lost descoperită; Babeut şi câţi-va din complicii sti au fost trimiși la eșafod. Aceasta a in- curagiat pe regalişti. Ei au incercat"'să facă o conspirație care a PI 

factice, a ajuns la valoarea sa reală. In august 1794, el perde 66 la 100; in octobre, 72; in decembre, 78; in ianuarie 1195, 81 la sută; şi de la această dată, emisiunile necontenite, monstruoase, 500 milioane, apoi un miliard, a- poi un miliard şi jumătate, în fine două miliarde, pe lună, precipită scăderea ; asignatul se reduce la nimic. In 11 martie 1795, ludovicul de aur se vinde in asignate, 245 franci; in 10 maiu, 400; in 12 iunie 1000; in octobre, 1700; in 18 novembre, 2850; in 25 novembre, 3000, şi șease luni după aceia, 10000. Prin urmare, asignatul de 100 franei prețuește, in iunie 1795, 4 franci 4 in august, 3 franci, in novembre, 75 de bani, apoi 25 de bani. Natural, toate productele s'au. suit;in proporţie: in ianuarie 1795, la Paris, în asignate, ju- mătate kilo de pâne costă 50 de franci; jumătate kilo de carne, 60 de franci; idem lumînări 180 de franci; o bănicioară de cartofi, 200 de franci; o butelcă de vin, 100 de-franci. (Taine, La Revolution, III, 518. . 

  

*) După ce au tremurat sub Convenţiune, oamenii 'şi r&sbună sub. Direc- torat. Cum s'a găsit un Suvern care a renunţat a impune" groaza, el fu des- prețuit. Acesta e sensul slăbiciunei guvernului directorial. Să fi avut în el toate virtuțile, tot nu ar A scăpat de disprețul public, numai pentru că a, crezut de la inceput că nu are nevoie a impune, frica, Popoarele deprinse a „fi cârmuite de cărre ea, când intilnesc o putere cară li permite a o privi in faţă şi chiar a o discuta, incep numai de cât a avea milă de un ast-fel de Suvern. Căci nu 'și pot inchipui că această, moderație nu vine din slăbiciune. Indată ce au incetat de a tremura, ele “şi inchipuiesc că guvernului 'i este frică, şi fiind că nu li mai este frică, '] despreţuesc. (Quinet, Fa Revolution, II, 433.) 
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. SN. , a , i _ 
„legate prin patriotism, prin onoare, prin interes. Chiar dacă ar voi ele să se 

Superior de cât pâteiotismul primitiv şi simplu. (Sorel, Z'Europe et la Recolu- . 

IN . 51 

fost descoperită; dar au fost uşor pedepsiţi. Directorii au luat . 

măsuri serioase pentru viitoarele alegeri, dar au fost zadarnice; 
pentru că sau ales deputaţi o mulţime de regalişti, iar Director; 
afost numit Barthelemy, tot regalist *). | 

Ră&shoiul cu Austria. Pe când Republica era ameninţată in 
lăuntru, armatele republicane se incununau cu glorie in afară **). 
Erau tot armatele Convenţiunei, de cât nu mai erau insufleţiţi . 

de acelaş spirit: tot erau devotați Republicei, dar au să ajungă fa 
in curînd armatele unui singur om. Soidaţii nu mai gândeau să agafhe tu, 

se intoarcă acasă, ci erau "numai cu gândul la r&sboiu. Ei răb- 

dau cu statornicie toate lipsurile şi generalii primiau opt franci 

   

  

  

*) Din 1739, prin emigrarea silită, i-au aruncat ia afară de Franţia; lăsaţi, 

fără apărare şi fără invoire de a se apăra, in prada jacăriilor de'la țară şi a 

mișcărilor din oraşe, trei pătrimi n'au părăsit ţara de cât pentru a scăpa de 

brutalităţile populare, contra cărora legea şi administraţia nu-i mai protegia,. 

Când legea şi administraţia, ajungând mai jacobine, li-au devenit şi mai 

ostile, ei au plecat in număr mai mare. După 0 august şi 2 septembre, ei 

au şrebuit să fugă in masă; pentru că de acum inainte, dacă vre unul se 

indărătnicia a r&mânea, era sigur că va [i intemniţat. Către acelaș timp, pe 

lângă cei fugari legea a adaos pe cei isgoniţi, pe toţi membrii -clerului cari ” - 

nu au depus jurâmint, o intreagă clașă, aproape de 40.000 de oameni. Sa 

calculat că la sfirşitul Teroarei lista totală a celor fugiţi şi isgoniţi se urcă - 

la mai bine de 150.000 de nume. Ar fi fost şi mai mulţi dacă fruntariile nu 

ar fi fost aşa de bine păzite. (Taine, Za Revolution, III, 380). 

„**) Cum să nu fie devătate armatele Republicei, şi în Republică partidei 
r&sboiului? Aceasta e raţiunea lor de a fi, gloria lor, viitorul lor. Ele sînt 

    

desintereseza de politică, nu ar putea. Pacea, inseamnă decepțiunea, medio- : 

critatea, jena, pentru ofiţeri; pentru soldat, miseria sau o muncă de care su i a 

desvățat, in loc de viaţă aventuroasă, precară, une-ori şi fiămândă, dar in bel- : 

șug -une-ori, şi totdeauna deschisă spre orizonuri largi. Republieanii cei mai i 

infocaţi sint cei intâi a atrage armatele în trebile publice și a ordona jnter- E 
xenirea lor. Convenţiunea le chiamă ca să o apere. Ea le poiteşte să voteze 

Constituţiunea. Ba opune părerile lor republicane și răsboinice la demonstra: 

ţianile moderaţilor, așteptând ca să'le arunce asupra gardelor naţionale sus- 

pecte de regalism. (Sorel, PPEurope et la Revolution, IV, 381). d, 

Trecând fruntaria, armatele ieau un nou caracter: ele năvălesc pe terito- 
riul dușmanilor pentru a libera teritoriul patriei lor; ele simţesc că indepli- 

nesc o datorie și fac un act de dreptate; ele duc in cuceririle lor ceva uman 

care e superior cucerirei; ele sint un instrument, tăietor și sângeros, in ade- 

văr de civilisaţiune și de progres; ele o simt aceasta și acest instinct e mai 

tion, IV, 319). 
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pe lună in numărătoare ; soldaţii erau aproape goi ; iar ofiţerii trăiau ca și soldaţii, mâncau aceiași pâne, şi mergeau pe jos cu sacul in spate *). La armata din Italia insă, tot aşa de bravă, se -incuibase hoţiile agenților și furnisorilor, cu ingăduirea unora din ofițeri. Când noul comandant Bonaparte le-a arătat că sînţ țeri bogate de cucerit, orașe bogate de prădat, generalii și sol- daţii sînt ai lui. Generaţia marilor generali din timpul Republicei va dispărea in curînd: unul rămâne mai pre sus de toți cei in viaţă: Bonaparte, numit de către Barras comandant suprem al “armatei din Italia. EI plecă in martie 1796, două zile după că- sătoria sa cu Josefina, văduva generalului Beauharnais; 
Campania din Italia (1796—97) a fost. cea mai Irumoasă, poate, dintre toate r&sboaiele lui Napoleon. «Avea puțini soldaţi, mai fără arme, fără pâne, fără incălțăminte, fără bani, fără admini: straie; nu putea spera nici un ajutor, anarchie in guvern, și el, cu o mină foarte neinsemnată, cu o reputaţie de matematic şi de visător, și nici o faptă strălucită până atunci; nici un prie- ten, socotit ca un urs, pentru că era totdeauna singur meditând. Era totul de creat: ela creaţ totul.» Cea mai mare greutate era: a se impune generalilor pe cari avea să-i comande, dintre cari unii ca Mussena, și Augereau, erau celebri. El li a impus. «De la inceput, Bonaparte sa arătat un maestru desăvîrșit in marea artă de a intrebuinţa pe oameni. Geniul său se des&virși prin studi- erea lucrărilor inaintașilor săi.» | 

EI avea numai 36.000 de oameni şi in fața lui 70.000 de Am: stro-Piemontesi, impărţiţi in două armate comandate de Beaulieu : :- 

  

OI II 
*) Prin ce şir de simţimente au trecut voluntarii din 1792 pentru a a- junge oamenii din 18002 Nu putem răspunde la această intrebare de cât urmă - rind corespondențile lor private. Mai intâi, totul pentru naţiune, incredinţați că nimic nu este imposibil. Ei aruncă strigătul «Ga ira» până pe ghețarii Al- pilor. Când a venit Teroarea, cei mai viteji dintre oameni nu indrăznese a se uita inapoi spre lăunteul țerei. Ei se uită numai la dușmâni. Nu vor să se uite de câţ numai inainte ; restul 7] uită sau se fac a nu-l şti; când a trecut marea crisă, când primejdia a fost infruntată, vine un feliu de sete aprinsă de glorie, disprețul pentru tot ce nu-i armată. Voluntarul ajuns gene- ral, nu se mai uită de cât la judecata militarului. Aici e intreg universul său. Tot ceia ce este in afară dispare. Armata devine totul, și in armată toţi se uită numai la generalul cap. Când acest pas va fi făcut, nu va mai rămâne nimie din cetățean. Profesiunea absoarbe pe om, militarul absoarbe . „pe erou (Quinet, Za Reolution, 1], 446). 
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   9 CA: 
) RI d şi Colli, cari se.gândiau numai a apăra Piemontul şi Lombar-- 

“ş[, dia. EL iea o ofensivă viguroasă. Oeolind munţii Alpi, el străbate 
Ab „între cele două armate şi Austriacii, bătuţi la Montenotte, Dego' tute 
Da şi Millessimo, sînt despărţi de Piemontesi; apoi, lăsând o parte| Ali blodiima-- 

din armată ca săi priveghieze, el sdrobeşte pe Piemontesi la oder m] 
Mondovi. Regele Sardiniei a fost nevoit a subscrie armistițiul de 
la Cherasco; el se retrase din Coaliţiune şi trimise plenipoten- 

| țiari de acel la: Paris. In două săptămâni (aprilie) Austriacii fură pu 
| astfel 1sgohiţi din Piemont. - - ai 
a După aceasta Bonaparte plecă in contra Austriacilor; "i pf Îl 

| la Lodi și intră triumfător in Milano; apoi trecu Mincio, bătu și Lada 4.0 
| sili pe Beaulieu a fugi in Tirol; iar el pune mâna pe cetăţile 9 

| Peschiera, Verona şi Legnago, care erau ale Veneţienilor şi in- 
eunjură Mantua singura cetate rămasă in mânile Austriacilor (15 DN | 

„um iunie). In trei luni, armata austriacă de 70.000 se nimicise. 7 i 

  

  

  

„Î.. Austria trimise o armată tot aşa de mare sub Pur user şi Quas- , [ 
, danovici. Wurmser luă o otensivă indrăzneaţă şi tăiă comuni- iţi - 
o caţiunile F'rancesilor cu Milano și cu Verona. Atunci, după părerea TR [44] 

= lui Augereau, Bonaparte şi concentră toată armata sa, ridică ase- Ă 
iul Mantuei şi se puse intre cele două armate austriace. După are 

două lupte crâncene, el asvirli pe Quasdanovici in Tirol, bătua. SO: 
„pe Wurmser la Castigtione in o mare bătălie, '] sili să iea fuga 
şi incunjură din nou Mantua. Dar acesta veni cu o nouă armată. E 
Bătut din nou la Bassano, el fu nevoit a se inchide in Mantua. £ 
In trei septemâni septembre) Austriacii au pierdut 27.000 de oa- | i 
meni şi resturile armatei lor au fost incunjurate in Mantua. * | Si 

__ Austria făcu o ultimă storțare și trimise o nouă armată cu! 
mt. Alvinzi. După lupta de la Areole care a ținut trei zile, Alvinzi |. 2 - 

|, e nevoit a se retrage (15—17 novembre); dar in curînd, el se * “- 
Vetulu” intoarse in fruntea a 75. 000 de oameni. La Rivoli (11 ianuar 1797); î N 

ue „se dădu o mare bătălie in care Austriacii au fost din nou sdro- | _ , 
i “ biţi şi Mantua capitulă, i 
fi Atunci Impăratul: puse in fruntea armatelor de la sud, pe lra- 

tele său, Archiducele Carol, care scăpase Imperiul in apus. Bo- 4 
naparte plecă in contra Vienei. Armatele francese victorioase 
ajunseră până la Leoben, şese zile departe de capitala Imperiului, E 
Mai era de trecut numai Semeri ing, care nu putea opri pe Fran- i 
cesii cari trecuseră Aipii, și Viena era cuprinsă. Bonaparte scrise | 
0 scrisoare Archiducelui Carol şi "1 indemnă să stăruie penru in- i 
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„Cheierea păcei. In ? april 1797 se subscriseră preliminariele de ““la Leoben. «De la inceput, Bonaparte se ridicase cu mult mai presus de marele Frederic, și de cei mai vestiți r&sboinici din “timpurile moderne.» 
El a fost și negoţiator de pace.  *. , In aceşti doi ani, au fost lupte şi in Germania, dar fără resul- tat. La inceputul răsboiului. Carnot făcuse planul ca trei armate să iea ofensiva in contra Austriei. Armata de la Sambra şi Meusa, comandată de Jourdan să treacă Rinul și să inainteze pe stînga ijDunărei, pe când cea de' la Rin sub Moreau ar merge pe partea dreaptă a fluviului și armata din Italia ar intra pe la sud.:Cele "trei armate, comunicând intre ele, aveau să se intrunească sub zidurile Vienei. Acest plan nu a isbutit, pentru că Moreau a in- târziat plecarea din causa lipsei și că a ţinut să aibă comunica. țiuni cu armata de sud, părăsina pe Jourdan. Archiducele Carol sa folosit de această greșală. El se așeză intre cele două armate, lăsă pe Moreau care ajunse aproape de Munich Și se duse in con- tra lui Jourdan care ajunsese la hotarele Bohemiei, "] bătu la > Amberg, apoi ia Wiirtzburg şi "1 sili a se retrage peste Rin. Atunci Moreau fu nevoit a se intoarce inapoi. E! făcu o retragere admi- ) rabilă, luptând la fie-care pas cu dușmanul, inti'o ordine perfectă, aducând toată armata, toți răniții și tot materialul său. 

- In anul următor, Moreau trecu Rinul, bătu pe Austriaci şi in- tră in Pădurea Neagră, pe. când Hoche, in fruntea celei alte ar- mate, câştiga trei victorii și ajungea la Franctort, unde se pu- „tea .uni cu Moreau. Ambele armate apucau pe Valea Dunărei şi “puteau ajunge la Viena. Aceasta a făcut pe generalul Bonaparte . să scrie Archidudelui Carol pentru pace; el voia să aibă singur- gloria că a sfirşit resboiul. Hoche, muri in curând in vristă de 29 de ani; Marceau. murise cu un an mai inainte. «Dispariţia lui Hoche lasa câmp liber tivărului triumfător de la armata din Italia. *) 

  

*) In câte-va; luni, adese ori in câte-va septămâni, se căpătau' mai multe grade: Hoche, Marceau, Bonaparte, Desaix, Lannes, Davout, oameni ca ei'au ajuns generali sau comandanţi de armate inainte de trei-zeci de ani. Dar stă- ruind sau primind aceste onoruri premature, ei făceau un pact tăcut cu vie- toria sau cu moartea Ofițerii nenorociţi erau trimiși,la eșafod: Biron, Beau- harnais, Custine, Houchard, etc, acesta a doua zi după o victorie, (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, VII, 275). - - | i 
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Bonaparte se purtase in Italia nu ca un-general, ci ca un 
stăpân. El impusese contribuţiuni, negoţiase armistiţii și acum 
incheia pace cu Austria. Directoratul voia să "1 mărginească și 
i făcuse cunoscut că va trimite plenipotenţiari pentru pace; dar 
Bonaparfe respunse dându-și demisiunea şi Directorii au tost ne- 
voiţi a-"l lăsa atot puternic. El infiinţă republica cispadană și 
transpadană, pe care le uni apoi sub numele de republica Cisal- 
pină ; transiormă Genova intr'o republică. ligurică cu o organisare 
democratică; iar micelor curţi aliate cu Austriaci li impuse con- 
tribuțiuni. enorme. El lua 20 de milioane din Lombardia, obiecte 20 
de artă și instrumente ştiinţifice, colecţiuni de istoria naturală; 12 
10 milioane din Parma, 2 din Modena şi-câte 20 de tablouri; L 
12 milioane mărluri confiscate la Livorno; Papa dădu 30 de mi- ! 2 
lioane, 100 tablouri și 500 manuscripte; de asemine luă mai multe 30 
milioane din Veneţia, cinci corăbii, 21 tablouri şi 500 manus- 
cripte. Aceste contribuţiuni nu displăceau Directoratului sărăcit, 
dar Italia era apăsată cumplit, pentru că pe lingă. aceste sume 
luate, se mai prăda foarte mult. Toţi. se imbogăţiau in jurul ge- 
neralului care inchidea ochii, căci toţi ajungeau oamenii lui. Nu- 
mai el remânea sărac. 

In 17 octobre 1797 se incheie cu Austria tractatul de la Campo- 
Formio. Austria primia hotarele Franţiei până la Rin, renunța 

la Belgia, recunoștea transformările făcute in Italia şi punea mâna 
„pe posesiunile Venețiene. Remânea a se hotări intrun Congres 
compensările ce trebuiau date principilor germani deposedaţi 
de la Rin. - 

Dar pe când armatele Republicei erau triumfătoare in afară, :f [i], sug 
ud 

perla Re ft 

ea era amenințată in lăuntru. Majoritatea Consiliilor era monar- 
chistă și Directorii, republicani in majoritate, nu aveau nici 
enerzia, nici autoritatea morală pentru a o scăpa. La inceputul"? 
resboiului, sau luat  câte-va măsuri energice. Sa inființat Comi-:, 
siunea de șepie, insărcinată esclusiv cu apărarea naţională; s'a ho-. 
tărît ridicarea in masă și un imprumut forţat de la cei bogaţi;* 
s'a votat legea ostaticilor care făcea respunzetori pe rudele emi- zi o 

! graţilor şi pe foștii npbili pentru crimele sevîrşite in deosebi-A 
tele localităţi şi s'a reînființat clubul Jacobinilor, desființat in cu- 
rînd; şi când regaliștii s'au incercat a se ridica cu armele in u- EA fi ul 
nele departamente, au fost sdrobiţi: Se părea că Directorii au 
infrînat şi pe Jacobini şi: pe regalişti; dar anarchia era la culme. 

- ! 
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Era un conflict vecini intre Direotorat şi măjoritatea Consiliilor, 
care sprijinia pe preuţi, favorisa pe erhigraţi și cerceta de aproape cheltuelile. nai ales cele militaie, unde "se făceau multe abusuri, 
Chiar in Corpul legislativ era.o conspirație regalistă care avea in frunte doi generali, intre cari Pichegru. «Nu puteau lovi pe faţă Republica, dar voiau să pună pe Directori in neputinţă de a gu- verna. Aceştia erau impărțiţi : Carnot şi Barthâlemy voiau să ob- serve căile legale; cei alţi trei Srat de părere ca să se facă o 
lovitură de stat. Armatele cereau să se iea măsuri energice in 
contra regaliștilor. 'Tot ce era liberal și republican aproba pe 
Directori. «Majoritatea Consiliilor hotări să dea in judecată pe cei trei Directori. Atunci aceștia făcură lovitura de stat din 7 
Fructidor cu ajutorul generalului Augereau, trimis de cătră Bo- naparte cu steagurile luate de la duşmani. Barthâlemy: a fost arestat, dar Carnot scăpă; s'au arestat, de asemine, o mulţime de deputaţi. Cei rămaşi sau intrunit și au desființat alegerile. tăcute in-49 departamente unde se aleseseră regalişti; s'au deportat ma, “mulţi cetățeni, intre cari Carnot şi colegul său; sa hotărît pe- deapsa cu moarte in contra emigraţilor intraţi in ţară ; sau de- 
portat o mulțime de jurnalişti; s'au pronunţat 160 condemnări.la moarte și sau ales doi Directori noi. Dar energia Directoratu-. lui nu a ţinut mult și viţiile lui Barras, fruntașul “său, Pa com- 
promis cu totul. El era incunjurat numai de intriganţi . și de 
speculanți; iar moravurile ajung și mai corupte. 

Atunci Franţia, incepe a căuta un om care să o scape. *) După 
— 

*) O naţiune in plin triumf, cu fruntariile asigurate prin două campanii, 
- la isvoarele și la gurile Rinului, 'și negă ea insăși victoriile sale, se munci ca 

să'și creieze desastre, și isbuti a-şi inchipui că va fi pierdută, de nu se va 
arunca in. grabă la picioarele unui om. Şi nu numai că crezu ea acest lucru, 
dar comunică această panică și posterităţii. E fâră de esemplu, in lume, ca 
o ast-fel de surprindere să se fi mai făcut la buna credință 'a unui popor, şi 
ca să poată ţinea mai mulţ de cât primele momente. (Quinet, Za Recolutiou, 
II, 493), 

Noii proprietari cereau de la guvern numai o favoare, să li se garanteze, „nu libertatea ci proprietatea ; şi fiind că ur. stăpân li se păru mai propriu 
pentru aceasta de cât un guvernământ de discuţiune, ei chiemară indată, din 1799, și căutară in toate părţile pe acest stăpân, căruia se legau a'l asculta 
orbește,. numai dacă ?i va apăra cu sabia sa in contra vechilor proprietari: 
Să ne mai mirăm dar că bunurile naţionale, trecând în alte mâni, na au mai 
representat principiele inalte şi morale a Revoluţiunei? Totul se reduce la 
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moartea lui Hoche, Bonaparte rămăsese «eroul Franţiei.» Când a - 

venit la Paris cu tractatul de la Campo-Formio, entusiasmul este 

la culme. Toţi "1 lingușesc și toţi 1] admiră sincer. Rău semn pen- 
tru mănţinerea Republicei! Nouăle alegeri au fost mai favora- 

bile Republicei, dar Consiliele au indepărtat o mulţime de patrioţi. 

Nouăle Consilii erau şi mai dușmane Directoratului. In armată 

se incuibaseră hoţiile şi în lăuntru corupţiunea pătrunsese pre- 

tutindenea ; se specula cu neruşinare asupra asignatelor şi bu- 
nurilor naţionale; era un lucs grosolan şi desfrînări ne mai in- 
chipuite ; imitau tot ce fusese mai stricat in Vechiul Regim:" 
femeile umblau aproape goale «ca fetele spartane.» Aceasta a 
adus mai alss căderea autorităţii morale a Directoratului, şi in- 
trun timp când Franţia era in mare primejdie. 

Espediţianea din Egipt. După tractatul de-la Campo-Formio, 
Republica mai era in răsboiu numai cu Anglia, care uria de 
moarte Republica, pentru că ea insemna ridicarea Franţiei, «duş- 
manul secular.» Toată lumea engleză era insufleţită de ură in 
contra Franţiei și dădeau guvernului ori câte trupe şi ori câţi , 

- bani cerea. Marele. ministru Pitt personifică această ură naţio-! 
nală. Oare care incercări de pace, în 1796, nu aduseseră nici un 
resultat. Situaţiunea Angliei era, in adevăr, foarte grea, fondu- 
rile publice scăzuseră foarte mult; datoria statului crescuse ii- 
tun chip ingrozitor şi toate plăţile se făcea in o monetă de 
chârtie” depreciată ; dar flota spaniolă fusese sdrobită la Capul 
St. Vincențiu (1797) și asemine soartă avu și flota olandeză, « re- 
publicei batave; aşa că Anglia rămânea in realitate stăpână peste 
toate mările, pe când incercările Republice francese de a tri- 
Tnite o armată in Irlanda nu au ajuns nici o dată la nici un“ 
"resultat. 

Atunci Bonaparte propuse Directoratului Espediţiunea din E- 
gipt. El voi să dovedească că această espediţiune ar fi cel mai 
sigur mijloc de a lovi in Anglia. Egiptul fiind cucerit, se putea 
face o espediţiune in India, isvorul bogățiilor engleze, sinbura 
cale de a sdrobi pe inverșunatul dușman al Republicei. Direc- 
toratul se făcu că ințelege și aprobă espediţiuriea. Nici vorbă nu 

  

un singur punct: a conserva Proprietatea, a cărei esenţă este a purta cu ea 
un senţiment de stabilitate şi de incredere in sine, produse sentimente cu 

Ă totul deosebite. (Quinet, La' Revolution, |, 451.) 
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putea fi de India; cel mult, „se putea nădăjdui cucerirea Egiptu- 
lui. Lucrul important insă pentru “Bonaparte era ca să aibă un 
comandament important și să lipsească din Franţia până ce Direc- 
toratul se va compromite cu totul. Directorilor, de asemine, nu 
li părea r&u ca el să fie indepărtat; din Frânţia, in nişte timpuri 
când presența lui in Paris putea fi dăunătoare şi intereselor lor 
şi Republicei. E] plecă in 19 maiu 1798, cu o armată de 35.000 
de soldaţi și 10.000 de marinari, luând cu el pe cei mai buni 
generaii, intre cari ISleber și Desaix, şi o mulţime de învăţaţi. 
Secretul fusese bine păstiăt și AIA nu putuse afla adevărata 
destinaţiune a flotei care se adunase la Tulon.. Se vorbia că a- 
ceastă flotă are să formeze aripa stîngă a armatei care avea să 
năvălească in Anglia, și se putea crede, de oare ce şi altă dată 
se mai făcuse astfeliu de pregătire. | 

Bonaparte ajunse la Malta, pe care Cavalerii Ordinului o pre- 
dară fără a opune vre o resistență, şi in 30 iunie armata de- 
barcă la Alexandria. EI făcu cunoscut Sultanului că nu se va 
atinge de drepturile Porții Otomane, ci că are să pedepsească 
numai pe Mameluci. După o călătorie teribilă de ia Alexandria: 
până la Cairo, armata intîmpină cetele Mamelucilor lângă Pira- 
mide (21 iulie). Aceştia au fost sdrobiţi; dar in timpul acesta, 
Nelson, care ăflase de espediţiune și căutase flota francesă fără 
a o putea intilni, o găsi in rada de la Abulir. Aici se dădu 
«cea mai mare bătălie navală de care se ţine minte», cum ziceau 
Englesii şi flota francesă fu sdrobită. Armata lui Bonaparte ră- 
mase isolată in Egipt și Poarta declară răsboiu. El plecă să su- 
pună Syria; cuprinse cetăţile Gaza, Jaffa: bătu pe Turci in bă- 
tăliile de la Tiberiada, Nazaret, Maniel& Tabor; dar din lipsă de 
tunuri nu putu cuprinde cătatea Saint-Jean d'Acre. Când s'a de- 
clarat și ciuma, el fu nevoita se intoarce în Egipt, unde sdrobi 
o nouă armată turcească la Abukir (25 iulie 1799). El organjsă 
administrațiunea :Egiptului; se arătă respectuos față de religiu- 
nea “mahomedană, respectă legile și obiceiurile ei, luă sub pro- 
tecţia sa pe clasele de jos, așa că ocupaţiunea trancesă iu o ade- 
vărată binefacere pentru această frumoasă țară, atâta vrem= prada 
Mamelucilor. El tundă Institutul din Egipt. lavăţaţii Jomard Cham- 
pollion, Monge, Berthollet, Dolomieu, Conte, cercetară, m&surară 
şi desenară monumentele egiptene, făcură cercetări asupra an- 
ticităţilor şi bogățiilor acestei țeri, şi dacă Espediţiunea din E- 
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in viacul XIX. 

gipt'a tost desastroasă din punctul de vedere politic, ea este 
foarte importantă din punotul de vedere istoric, căci prin lucră- 

rile acestor invăţaţi sa pus temelia studiilor istorice rezemate pe 
monumentele vechi, care au ajuns la resultate atât de insemnate a 

II-a Coaliţiune. Pe când armata francesă cu cel mai de munte a. | 
general era isolată in Egipt, in Europa se petreceau evenimente 

grave. Murise Caterina II (17 novembre 1795) şi-i urmase fiul 

s&u Pavel. Noul Impărat doria. pacea, pentru că Rusia de patruzeci 
de ani era numai in răsboaie; dar, ca şi mama sa, el era plin farma 

de ură in contra Revoluţiunei. El se uni cu Turcia, Anglia, Austria Ja: pat 

şi Neapole și formă a doua Coaliţiune. Directoratul dădea râulte tai 
motive ds a i se declara r&sboiu. El urma o politică de propa: __ 

gandă revoluţionară in afară, infiinţa republici «surori» cărora le 

impunea îeliul de a se guverna şi voia să dicteze legi Buropei.1]). | 

In Olanda -se inființase republica batavă, cu o organisare imi- p | 

tată după cea francesă; in. Elveţia, armatele francese năvălese, € li; 

_pun mâna pe 43 de milioane in Berna şi impun o Constituţiune «ete 
unitară, republica hehetică + Italia era transformată in o depen- E a 

dinţă a Franţiei. Republica cisalpină fu obligată a plăti 10 mi-i. 

lioane; iar generalul Berthier, in urma unei revoluţiuni demo. A 

cratice, infiinţă” republica romă; Pius VI fu dus la Valence” '""* 

unde muri; iar Massena şi agenţii Directoratului au prădat mă- îs 

năstirile, palatele şi museele. Geneva, Mulhouse şi Montbâliard 

au fost anexate, apoi şi Piemontul, al căruia rege fugise in Sar- if iau 

dinia (decembre 1798). - 

Pavel I trimise două flote: cea din marea Neagră ajutată de 

Turci avea să cuprindă insulele Ionice, cea din Baltica trebuia să 

transporte 20000 de oameni: in Olanda; pe când o armată de - 

60000, comandată de cătră Suvarof «neinvinsul» apucă spre apus. | 

O parte 'din această. armată sub Korsakof, avea să opereze în 34 isi 

Elveţia. Aceasta incurajă pe Ferdinand IV din Neapole, care ţi a , 

nea in căsătorie pe Maria Carolina, sora Mariei Antoaneta. El 

puse in fruntea armatelor sale pe generalul Mack, imprumutat 

de-la Austriaci. Acesta luă ofensiva cu 40.000 de oameni și cu-ff, 

prinse Roma; dar lu bătut de cătră generalul Championnet, care 
intră in regatul de Neapole și 7 prefăcu in republică “partheno- 
peană. . . 

Franţia declară Austriei resboiu (12 mart 1799). Plenipotenţiarii 
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trancesi de la Congresul din Rastatt au fost uciși-de cătră hu- 
sarii austriaci. - | 

« Coaliţiunea punea in mișcare 350.000 de oameni, impărţiţi in 
cinci armate, afară de flotele englese, şi Directoratul abia avea 
170.000. *) 

Jourdan trecu Rinul, dar fu bătut la Sockach și nevoit a se 
intoarce inapoi. In Italia, Schsrer tu bătut de, cătră Austriaci şi 
lăsă comanda lui Moreau. Acesta fu bătut de cătră; - Suvarot 
la Cassano şi se retrase din Lombardia. Suvarot intră in Pie- 
mont și sili pe Moreau a se retrage spre Genova; apoi bătu: pe 
Macdonald, care venia din Neapole, in teribila bătălie ds la 7re- 
Via, care a ţinut trei zile (17—19 iunie 1799). Joubert, numit co- 
mandant al tutulor armatelor din Italia, e bătut şi ucis la Nori 
iar restul armatei cu Moreau se indreptă spre Genova. Suvarol 
căpătă titlul de «prinţ Italinski». El voia să restaureze in Italia 
pe principii alungaţi, dar aceasta nu plăcea Austriei, care voia să 
reguleze singură soarta Italiei. Suvarof fu insăroinat să bată pe 
Massena in Elveţia. | 

„ Acesta era atacat de trei armate. El li țina piept bărbătește, 
ajutat cu multă energie de cătră subordonații sei, intre cari era 
Decourbe. Archiducele Carol fu bătut in marea bătălie de la Zu- 
rich, care a ţinut două zile (4 şi 5 iunie). După ce Archiducele 
plecă spre Italia, fiind că aicea avea să vină Suvarof, Massena ! 
bate pe Korsakof, tot la Zurich (25 şi 26 septembre); pe când 
Austriacii erau bătuţi de cătră Soult. Cele două armate sînt îs- 
gonite din Elveţia şi Suvarot nu ştia nimic, El trecu cu foarte 
mari greutăţi muntele Saint-Gothard, atacat in tot momentul 'de 
cătră Lecourbe. Au fost teribile şi ne mai pomenite incă in Is- 
torie luptele aceste de pe ghețarii Alpilor. Când ajunge la A/torf, 

* 

*) Directoratul făcu greșala de a forma cinci armate: Olanda, 10,000 oameni 
sub Brune; cea de la Dunăre, 48.000 sub Jourdan și Bernadote, cea din El- 
veţia sub Massena, 30.009; cea din Italia 50.000 sub Seherer; cea din Nea- 
pole 30.000 sub Macdonald. (Lavisse'et Rambaud, Histoire Gencra'e, VILL, 468) 

40.000 de Ruși şi Engleji trebuiau să inainteze din Olanda in Belgia; ar- 
chiducele Carol cu 70.000 trebuia să treacă Rinul şi să cuprindă Alsaţia. Su. 
bordonaţii săi cu Rușii lui Korsakof şi cu 60.000 aveau să gonească pe Fran- cesi din Elveţia: 82.000 Austro-Ruşi, cămandaţi de Suvarot și Kray, avea să li iea Italia de Nord; 40.000 Ruşi, Engleji și Sicilia trebuia să "i isgonească din Italia de Suq. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gâncrale, VII, 468),
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unde nădăjduia să găsească cele două armate, află că Iorsakof 

fusese sdrobit. *) EI apucă spre Schucytz, unde "1 aștepta Massena, 

şi având la spate pe Lecourbe. Numai cu foarte mari greutăţi, 
Suvarot a.putut, scăpa din Elveţia. 

In Olanda, Rușii și Englejii debarcaseră la Helder şi puseseră 

mâna pe -lota olandesă; dar generalul Brunei bătu la Bergen şi 

'i aruncă in mare. Cei scăpaţi, au părăsit Olanda [18 octombre 1799). 

F'ranţia apărase hotarele de la Nord și list; dar resturile ar- 

matei. din Italia erau inchise in Genova și armata lui Bonaparte 

era prisonieră in Egipt. Republica pierduse hotarele câştigate in 

1795; dar victoriile de la Bergen şi Zurich desființară Coaliţiu- 

nea. Pavel I, amărit de purtarea Englezilor şi a Austriacilor, “și 

a retras armatele. Mai remânea in resboiu numai Austria, dar ea 

nu era de temut” Pranţia se mântuise singură, fără Bonaparte. 

18 şi 19 Brumar 1799. Bonaparte aflase de cele ce se intîm- 
plau in luropa. In august, el plecă din Egipt, luând cu el câţi- 

va invăţaţi şi generali şi in- octombre debarcă la Fr&jus. Această 

soşire neașteptată pricinui mare bucurie in Paris. Republicanii 

și Monarchiştii au nădejde in el, fie-care din punctul lor de ve- | 

dere. Călătoria lui până la Paris a fost un adevărat triumi, şi 

nimărui nu "i venia in minte să'i facă imputări că 'şi a părăsit 

armata. Cei mai de frunte oameni "și inchipuiau că numai el are 

să intemeieze Republica dorită de cătră ei. El se purtă mai mult 

ca un cetățan, de cât ca general şi. măguli pe toată lumea. Ga- 

zetele erau pline numai de el, şi erau sincere; toţi | iubiau. Şi 

in adevăr că «era superior tuturor contimpuranilor săi, pentru 

că ghilotina tăiase toate capetele mai inalte.» Când a plecat din 

Egipt, el credea că va apărea in Franţia ca un mântuitor; dar 

acum Franţia eră scăpată, 

*) Ce lipsește acestei campanii a lui Massena pentru a [i pusă alăturea cu 

cea mai frumoasă campanie a lui Napoleon? Numai un lucru: imaginaţia şi 

arta istoricului. Dacă Napoteon ar fi purtat aceste lupte la piciorul şi pe creş- 
tetele Alpilor, ce proporţiuni enorme ar fi luat ele in proclamaţiunile și po- 

vestirile sale? In ca caractere de flacără ar fi săpat el acţiunile sal€ pe gra- 

nitul piseurilor alpestre! Fie-care din aceşti munţi ar fi fost un piedestal ri- 

dicând până la nouri gloria unei zile nemuritoare, Căci gloria cere să fie aju- 

tată pe lingă oameni; ei nu îi plac cei modeşti. Din contra, Massena scrie 

un singur raport, cu totul militărese, mare prin lucruri, dar care nu se a- 

dresează de loc imaginaţiunei popoarelor. iQuinet, La Rovolutid, II, 492). 
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Directorul Sey&s care medita o lovitură de stat, ministrii Tal- 
leyrand și Fouchă, se unesc cu el; dar nu se prea simţia nevoie 
de un asemine lucru: nu mai era nici o frică nici de regalişti 
şi nici de anarchişti. Cu toate aceste, ei fac lovitura plănuită. 

Majoritatea din Consiliul: Bătrânilor era de părere a se modifica 

Constituţiunea; dar cel alt Consiliu era de părere contrară; cu 

toate aceste, așa de mare era increderea in Bonaparte că fratele 

său Lucian a fost ales președinte al Consiliului celor Cinci Sute. 

Bonaparte era inţeles cu mai toţi generalii și cu trei Directori. 

In ziua de 18 brumar,-in Consiliul Bătrânilor se făcu propufere 

ca, cele două Consilii să 'și strămute- reședința la Saint-Cloud și 

generalul Bonaparte să fie numit comandant al armatelor din 

Paris şi departamentului Seinei, fiind-că o conspiraţiune rega- 

listă amenință Constituţiunea. Această propunere a fost primită 

de cătră amîndouă Consiliile şi decretul a fost aprobat de cătră 
Directori. Bonaparte in fruntea unui 'stat-major strălucit se duce 
in Consiliul Bătrânilor şi jură credință; apoi luă puterea și 

doi dintre Directori fură arestaţi de cătră Moreau. 
A doua zi, cele două Consilii erau intrunite la Saint-Cloud. 

Bonaparte intră in Consiliul Bătrânilor, incepu un discurs prin 
care voia să arate starea Franţiei şi să acuse pe Directori; el 
se incurcă ; fu intrerupt necontenit şi termină denunţând Con- 
siliul şi făcând apel la soldaţi. In timpul acesta, in Consiliul celor 
Cinci Sute unde se auzise de cele ce se urmau, deputaţii jură 
credință Constituţiunei. El se arătă insoțit de patru grenadiri, 
«palid, mişcat, nehotărit» ; se incercă să spună câte-va cuvinte, 
dar nu lau lăsat să vorbească. Se auziau numai cuvintele: «Jos 
dictatorul,» «Afară din lege». *) Atunci el ieși impreună cu fratele 

  

*) El apare pe pragul celor Cinci Sute. El intră, cu pălăria în mână, urmat 
de doi grenadiri. Ce pretinde? Ce vrea să facă? Vrea să'i asigure? Se ştie 
că "i a denunţat ca pe dușmanii sei. Vrea să "i disolve?. Nu are nevoie de 

discurs. Presenţa lui 'i pune intr'un moment tot planul in pericol. Indată 

cel văd la ușa salei, esplosia se face, Aceşti cinci sute de oameni in picioare, 

acele strigăte prelungite, Jos dictatorul, acele. suflete care se ridică de oată, 
acei ochi indreptaţi asupra lui și cari "1 pătrund de toate părţile, iată o pri- 
velişte pe Care el nu o presimţise și care "1 face să dea inapoi. El cade in 
braţele grenadirilor cari "1 scot afară. Care ar fi fost desnodămintul dacă, in 
această oară supremă, presidentul Lucian ar fi pus la vot: aAfară gin legea 
reclamat din toate părţile? (Quinet, La Revolution, 11, 501.) 

"Mi inchipuiesc că aceasta a fost suprema durere a celor de pe urmă're- 
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său care presida. Afară i se făcu rău şi a leşinat, dar la imbărbătat 

Siey&s hotărândui'l să dea ordin ca să gonească pe deputaţi afară 

din sală; iar soldaţilor li s'a spus că aceştia erau săl omoare. In 

lăuntrul salei, presidentul, şi el din complot, refusă a pune la 

vot decretul care pune pe Bonaparte“afară din lege. Soldaţii au 
intrat in sală şi după ordinul preşedintelui Lucian deputaţii au 
fost goniţi. 

Seara, câţi-va membri din cele două Consilii sau intrunit și 
au votat, desfiinţarea Directoratului și formarea unei Comisiuni 

eseculive compusă din trei membri: Siey&s, Roger Ducos şi Bo- 

naparte, cu numele de Consuli; se numiră două comisiuni de câte 
25 de membri ca să pregătească revisuirea Constituţiunei. Con- 
siliul Bătrânilor pretăcu in lege aceste decisiuni şi Consulii de- 

puseră jurămînt de credință Republicei una și nedivisibilă, li- 

bertăţii, egalităţii şi sistemului representativ. 

$. 5. Opera Revoliuţiunei. 

Pe lingă progresele realisate in privirea politică, Adunările din 

timpul Revoluţiunei s'au ocupat și cu reforme in legislaţie, in- 

strucţiunea publică, comerţ şi industrie ; așa că prin Revoluţiu- 

nea irancesă sa pus temelia tuturor instituţiunilor care sînt astăzi 
podoaba naţiunilor civilisate. 

Dreptul privat sa mănţinut aproape neschimbat până in 1804; 
dar s'au făcut mai. multe incercări de a se introduce unitatea de 
legislaţie, care insă nu au isbutit. Era și toarte grâu de elabo- 
rat, şi mai ales de discutat Codicele civil promis de catră cele 
două Adunări de la inceput. Convenţiunea, energică și grăbită 

presentanţi ai libertăţii in Franţia, durere pe lingă care toate cele alte sint 
numai o jucărie, fi se credeau urmaţi de un intreg popor pe al cărui suflet 
'1 posedau. Câte-va zile, ei umblă in toate părţile, căutându'l cu ochii la res- 
pinteni și prin pieţile publice. Unde erau oratorii superbi de la bara vechielor 
adunări? Unde erau pădurile de suliţi inalţate de atâtea ori, şi jurămintele 

repetate de cele patrusprezece armâte și acea naţiune mare la suflet pe care 

numai umbra unui stăpân o ăruncase așa de multe ori in delirul furiei ? 

Unde era mândria ? Unde era dignitatea romană? Cum, în aşa de puţini ani, 

căzuseră, acele inimi inalte? Nici un echou nu răspunse. Cei Cinci-Sute se 
imprăștiară şi se stinseră cu amintirea niarelor lucruri pe care le văzuseră 
sau le făcuseră, (Qoinet, La Revolution, II, 504). 
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cum era, a decis ca proiectul să fie gața până intr'o lună, și, in 
„1 adevăr, peste șepte săptămâni Cambactres, in numele Comitetului * Gu L e , osii . de legislaţiune, "1 presentă Adunărei şi incepu a îi discutaţ; dar 

ds după multe discuţiuni s'au încredinţat că-i prea voluminos și s'a 
decis ca să se presinte un nou proiect mai pe scurt. Când sa 
presintat noul proiect s'a văzut.in cursul discuţiunei că e prea 
concis, un feliu de tablă de materii și a fost inapoiat iarăşi 

, Comitetului. Sub Directorat, proiectul lucrat tot de Cambacăres 
4 a lost gata şi s'au votat câte-va, titluri; car s'a intimplat 18 bru- 

mar, și numai din această causă Repubica a pierdut onoarea de 
a promulga acest Codice. Dar se introduseseră multe reforme 
prin legi speciale. Ast-feliă servagiul a iost desfiinţat odată cu 

PY privilegiile; din nefericire insă, necesităţile politice au făcut ca 
re să se iea multe măsuri cari loviau egalilatea tuturor cetăţenilor;. 

preuţii şi emigraţii au fost loviți in persoanele, in averile şi in 
ea tamiliile lor. Sclăvia sa mai indulcit in colonii, iar Convenţiu- 
[a de nea a desființatio cu totul. S'a dat protestanților egalitatea ina- “ 

” intea legei, și s'au declarat admisibili la toate funcțiunile pu- 
£.  p_blice; sa introdus căsătoria civilă și despărțenia; iar copiii natu- 
naerebe rali au căpătat aceleași drepturi ca şi cei legitimi; s'a desfiinţat 
| cu desăvirşire regimul feudal şi sau nimicit toate drepturile 
(eat feudale, fără nici o despăgubire; s'a desființat de asemene drep-: 
urla, tul de primogenitură şi sa regulat drepiul de succesiune, precum 

i şi dreptul de a face un testament. S'au făcut mari reforme şi 
| in legislația criminală. Juriul a fost introdus in materie criminală; 
zoaad sau desființat crimele morale, pedepsindu-se numai acele care 
Ia pricinuiau un r&u societăţii şi s'au desfiinţat pedepsele grozave; _ 
“mal, Să introdus egalitatea inaintea pedepselor, pedepsirea numai a 
| vinovatului fără ca crima să se resfrîngă asupra familiei lui şi 
fs sau pus pedepse proporționale cu delictele; dar s'a desființat 
Ma dreptul de graţiare, ceia ce era un rău, căci nu se mai admitea 

putinţa indreptărei unui criminal. N Ă 
Reforme foarte importante sau indeplinit şi! in invețămiînt. 

Mai toţi bărbaţii luminaţi din viacul XVII şi cea mai mare parte 
„St din Caietele pentru Adunările Generale cereau un «plan de. e- 

-  dueaţie naţională». Toată lumea era de părere a se lua invăţă- 
iad, mîntul din mâna clerului şi a se inființa şcoale de stat pentru 

4 formarea de cetăţeiir luminaţi, conștienți de drepturite lor şi pre- 
gătiţi pentru viaţă prin un invățămînt științiie. Prin desfiinţa-
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rea privilegiilor sau desființat multe instituţiuni școlare, care 
trăiau numai din donaţiuni anterioare care li consacrau oare-care 
privilegii; dar multe colegii au continuat de a funcţiona până 
și în timpul Revoluţiunei. Era insă de creat din nou învățămîntul fe mvp 
primar, de organisat cel secundar şi de inființat aproape din NOU je acelea 

«cel superior, pentru că vechiele Universităţi nu mai respundeau . 
de feliu la chiemarea lor. Deosebitele Adunări sau ocupat cupoiree 
cestiunea inv&țămîntului și Condorcet, Lakanal, Talleyrand, Dau- 
nou şi alții, au lucrat mult pentru a inzestra Franţia cu un Pam 
inv&ţămînt serios. Cele mai importante măsuri au fost luate de av ft 4 

cătră Convenţiune. In 19 decembre 1793, ea votă: obligativitatea |Ț19 Fi 
învățămîntului primar, care avea să fie liber și gratuit, plătindu- 7 

se institutorii şi institutoarele in proporţie cu numărul şcolarilor. 
Această lege sa modificat in timpul Reacţiunei de la stirșitul 
Convenţiunei. . 

Inv&țămîntul secundar a fost regulat (legea din 25 februarie 

1795) după proiectul lui Lakanal, care propunea inființarea de „4 
Şeoale centrale, căte una la 300.000 de locuitori, cu 13 profesori 
și un număr de bursieri numiţi <elevi ai patriei». Sau inființat a 
98 de șeoale de aceste. Programa era bună, dar legea lasa prea (el 
mari drepturi și elevilor şi profesoritor. Elevii aveau dreptul să 

aleagă cursurile la care voiau să urmeze și profesorii puteau .in- 

trebuinţa ori-ce metodă, fără nici un control. De aceia, afară de 

   

” Paris şi incă două sau trei orașe, «școalele centrale au vegetat 

și cea mai mare parte din elevi sau dus la institutele libere, 

create in mare număr după 1795.» 

Dar cele mai importante creaţiuni au fost făcute in invăță- 
a . , , . ae PO La i 

mintul superior. Convenţiunea Naţională a inființat școala Poli-vt dholina : 
technică şi şcoala Normală superioară şi a reorganisat şcoala dea N mal, 
Drept și pe cea de Medicină. Şooalele de poduri şi şosele, de ” | 
mine, de geniu, și de marină; şcoala specială de limbi orien- 
tale; Museul de Istoria naturală; Biblioteca naţională; Archivele 
naţionale; Conservatorul de arte și meserii: sînt tot atâtea o- 
pere ale marei Adunări republicane. Ea a inființat, (25 octobre 
1795) Institutul de Franţia cu trei clase: ştiinţi fisice-și matema- 
tice, şhiinţi istorice și politice, literatură şi frumoase arte; a in- 
trodus sistemul metric şi a creat Biuroul longitudinilor. «Când 
ne gândim in mijlocul a câtor primejdii s'a indeplinit această 
muncă enormă de organisare școlară şi ştiinţifică, nu ne putem. 
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NI | . 
opri de a ne inclina cu admiraţie, cu respect, inaintea Conven- 
ționalilor.» 

„ Imbunătăţirile materiale au fost de asemenea foarte importante. 
n Revoluţiune s'a sporit foarte mult numărul micilor pro- 

«peeţ rietari, căci sau vîndut bunuri de ale clerului in valoare de un 
iliard și de. un miliard și jumătaţe din ale emigraţilor, şi cea 

mai mare parte din aceste moşii au intrat in mânile ţăranilor, A! O cari ajung a [i ast-teliu cei mai infocaţi apărători ai Revoluţiunei.. 
„Mica proprietate a scăpat de ori-ce sarcine și indatoriri și a a- 
juns liberă; atunci agricultura a câştigat foarte mult. In ceia ce 

- privește comerţul şi industria, s'au desființat corporaţiile şi ve- 
chiele regulamente; dar;binetacerile acestor măsuri aveau 'să se 
vadă in viitor. In timpul Revoluţiunei, şi mai ales cu legea mac- 
simului, mai toată industria piere; iar cea de lucs se stinge cu 
totul. *) 

TI 

*) Conformă, in ultimele sale zile, cu caracterul pe care şi '] insemnase de la incepat, și ca şi cum ar fi voit să resume intreaga sa, operă in ședinţile ei de la stirşit, ia mijlocul m&surilor violente, improvisate in mânie, delibe- rate in mijlocul tumultului, Convenţiunea, adoptă fără discuţiune mari măsuri de folosință generală, elaborate de: mai multe luni in liniștea comitetelor. Astfel, pentru a complecta decretele sale anterioare asupra şcoalelor centrale şi şcoalelor normale: decrețele asupra, şcoalei politechnice, asupra Biuroutrilor longitudinilor, asupra Conservatorului de arte şi meserii) decretul asupra unitormităţii măsurilor şi greutăților ; cele dintăi -articole din Codicele de de- liete și de pedepse; şi in o singură ședință : legea asupra organisărei instrue- țiunei publice, decretele relative la Institut, la şcoalele speciale, la școalele centrale. (Sorel, L/ Europe et la Revolution, IV, 440.) 
Când am voit să mă lămurese asupra caracterului Convenţiunei, am văzut - 0 muncă necontenită de civilisaţiune in mijlocul unei bătălii susținute in contra lumei intregii, măreție unică intre toate Adunările !omeneşti. Nu era nici unul care să nu creadă că e in ultimul său moment. Un Convenţional vorbind cu prietinii săi despre un proiect care presupunea. pentru el un vii- tor de o lună, pare așa de ris ca şi cum ar fi voit să-și atribuie nemurirea, Toţi făcuseră, ca Bazire, un pact cu moartea ; fie-care voia să lase o cuge- - tare, un âct, o creațiune, care să fis testamentul său pe lingă generaţiunile viitoare. Aceasta esplică rodnicia necrezută a celor dintăi luni ale Teroarei. Spiritele nu fuseseră incă amorţite. Ele au produs atunci toți germenii cari s'au desvoltat in ultimele luni ale Convenţiunei. Ceia ce.a fost inspirat prin moartea privită faţă in faţă in 1793, a fost mai pe urmă maturit şi decretat, când a, trecut pericolul, in 1195, de cei cari au supravieţuit. (Quinet, La Re oluiion, |, 124),
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A „tite E II 
i ini "ai a adepi îm, 

la 
a Anglia avn noroc de William Pitt, ministrul ce o cârmuia, 14 159- 1496 

| de la 1784... In acest mare bărbat se personifică Englesul ade-— ÎL 
pu - v&rat, şi el a tost «cel mai mare ministru parlamentar.» Absorbit 
"ax, din tinereţe de grija trebilor publice «el nu a avut nici o dată par | 
p vreme nici de petreceri, nici să se insoare. Nu cunoștea Europa, J S cordia ! 
o „dar cunoştea. bine Anglia şi aceasta "i era de ajuns.» Avea o Sid 
7.» 2" voinţă de fier şi o eloquență admirabilă. George- III nu'l iubia, 

"dar era nevoit să "1 sufere; iar el, era respectuos dar și ferm Ri 
inaintea regelui. i 

Anglia era ruinată după Ră&sboiul cu Statele.Unite: datoria date mină 
publică era colosală, chărtiile de stat căzute, impositele se strin- 

| geau cu mare greutate și o contrabandă nerușinată micşura te. CA 
| ribil dările vamale. Pitt luă măsuri energice: cercetă, descoperi 

şi pedepsi abusurile şi micşoră dările vamale ca să ucidă contra: îm t$ ua "vile 
banda, dar spori dările plătite de cătră cei bogaţi. El făcu un im (e 
prumut in condițiuni cinstite, mări tacsele pe obiectele de erat 5 | 
creă un fond pentru amortisarea datoriei publice și incheiă un trac- Ombg ii 
tat de comert, cu Franţia (1787). Cu această ocasiune, el arăspunis IE 
hi Fox 445 cele două naţiuni sînt făcute ca -să fie prietene, că Sa! si 1496: i 

numai gelosia politică le făcuse până acum de au sacrificat in- gi, 
teiesele lor cele adevărate şi că, -chiar când se va intimpla un [id 

    

    
rEsboiu, Anglia 71 va putea şi mai bine susținea, dacă va fi im- 
bogăţită. Urmările acestui tractat şi măsurile luate de către Pitt | 

“au fost aşa de binefăcătoare că Burke, adversarul s&u, pronunţă Buk e 
in Camera Comunelor următoarele nobile cuvinte: «M&sura pro: 
pusă este atât de necesară, atât de avantagioasă; ea a fost des- 
voltată cu o limpezime așa de mare, că nu ne putem .mulţemi i 
numai cu 0 aprobare tăcută. Găsesc mai demn de mine şi de i 
amicii mei de a mă ridica, de a da dreptate talentului Primului ț 
Lord al Tesaurului, şi de a “i mulţemi in numele lor şi in nu- o 

- mele ţărei». Pitt era de părerea lui Pox că: cel mai bun mijloc3+3 Qdomenbe 
de a păstra coloniile indepărtate, era de a le pune in stare de teava), 
a se putea guverna singure ; de aceia, el organisă coloniile din 

  

”       
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America de Nord și pe cele din Australia; luă măsuri pentru ia datieli o mai bună guvernare a Indiei şi lucră 'ca să se propună o lege Fi prin care se desființa comerţul cu sclavii Negri, care se urca la poi 75.000 de suflete pe an. 
- Compania Indiilor avea in India mai bine de 100 de milioane m de supuși; ea humia pe funcţionarii civili şi militari, dar gândin- mi du-se numai a impărți acţionarilor dividende mari, ea esploata populaţiunile intr'un chip neomenos. Mulţi erau de părere a se desfiinţa Compania, și a se pune Îndia sub autoritatea regală ; nu din milă pentru Indieni, ci pentru că atunci Miniștrii ar fi avut mai multe favoruri şi foloase de impărţit intre guvernamentali: 
Pitt nu era de această părere. El institui, in 1784, un Biurou de u du control, care avea să guverneze impreună cu Compania, care era ŢIA numit și revocat de cătră rege, care 'și luă dreptul a revoca şi - pe guvernatorul general. Compania primind aceste condițiuni, privilegiile ei au fost prelungite incă pe douzeci de ani, 
De acum inainte, tot vor fi abusuri; dar mai puţine. Procesul E lui Warren Flastings a băgat minte in capul viitorilor guverna- Y | tori generali. Acesta făcuse mari servicii in India in timpurile a grele, inainte de incheiarea păcei de la Versailles; el impiedi- case și pedepsise multe abusuri ale agenţilor Companiei, imbu- nătăţise starea țeranului indigen, impunând pretutindinea pacea; desființase multe tacse apăsătoare pentru comerţ, incuragiase re- | naşterea industriilor indigene şi infiinţase tribunale și curţi de Gu Justiţie, care atârnau de cea din Calcuta. Om invă&țat, orientalist 

pasionat, el incuragiase cercetările științifice şi sub el s'a creat 
« Societatea Asiatică» din Calcuta, al cărei președinte a tost Wl- e fiam. «Jones, celebru prin operile sale. E! s'a intors in Anglia, in 1185, enorm de bogat. In anul următor, Burko. denunţă inaintea 5, Camerei Comunelor pe acest «Verres indian.» El fu dat in jude- cată inaintea Camerei Lorzilor.. Rechisitorul lui Burke a ținut 
patru ședinţi; apoi au vorbiţ Fox, Grey și Sheridan. Procesul a ţinut nouă ani. Hastings a fost absolvit, dar cheltuise cu pro- cesul şi cu avocaţii mai bine de două-milioane de lei. Tocmai 
peste şepte-spre-zece ani i sa dat dreptate. 

In 1788, George III a înebunit și foarte cu greu sa vindecat 
tocmai peste un an. 

d „Când sa inceput Revoluţiunea francesă, Fox s'a declarat”pen- 
| tru ea; mulţi Engleji erau entusiasmaţi de desființarea drepturi.
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lor feudale și unele societăţi sau pus in ințelegere cu cluburile 
din Paris. Dar era teamă de republică și aceasta făcu pe Burke „Sey 2 
să scrie: Reflecțiuni asupra Revoluţiunei francese, publicată in 1790, ta 
«care a ajuns programa Reacţiunei continentale.» Fox nu sa ! € 
despărţit definitiv de Burke;'dar Pitt declară ză nu poate vedea 

"cu ochi r&i progresele principiilor de libertate, scumpe tuturor 
Englejilor. El era pentru pace, pentru că numai prin pace şi Su 
prin comerţ prosperau finanțele. In 1792, el declara că Europa ă: 
putea nădăjdui cu siguranţă incă 15 ani de pace. Dar «ziua; de 
10 august» și «masacrele din septembre» au indignat pe toată | j 
lumea, chiar şi pe Fox. In decembre, in discursul tronului se A | 
afirma dorinţa guvernului de a pastra neutralitatea; dar se pre- 
vedea că poate să se nască un resboiu şi aceasta din două cause: 
propaganda revoluţionară şi cuceririle irancese. Uciderea lui Lu- 
dovie XVI a provocat un doliu general la Curte şi in clasele 
de sus ale societăţii şi când Convenţiunea Naţională a declarat 
resboiu tuturor capetelor incoronate din Europa, Anglia'a luat 
armele şi inu le va pune jos de cât peste un sfert de viac. Pitt 
are să fie sufletul tuturor Coaliţiunilor formate in contra Iran; 

- ţiei, pe care o va urmări cu o furie selbatică până la moartea SI vada 
sa. Pentru aceasta, et a luat energice măsuri pentru a asigura și 
ordinea in lăuntru și a suspendat legea c«habeas corpus» (794) de benscrțue 

Dar resboiul aduse cu sine incetarea afacerilor comerțiale, ia, fi . a „. 
limente nenumărate și chârtia-monetă, ast-feliu că cucerirea de ast vu binizia 
colonii nouă era o compensație slabă. Pe lîngă cheltuelile de 
resboiu se mai adăogiau şi sumele foarte mari care se plătiau SE în 
Coaliţiunei. De aice nevoia de imposite nouă, tocmai când in An- du 
glia erau tulburări şi foamete. Pitt lucră cu ienergie şi foame- 
tea fu inlăturată. Biletele Băncei de Anglia avură curs forțat. 
Altă primejdie care nu trecuse nimărui prin minte: flota englesă 

„sa revoltat! Revolta aceasta a lost insă potolită prin inţelepciu- 
nea guvernului; iar cele din Irlanda au fost inăduşite cu cruzime” „i 
și sa făcut «Unirea» Irlandei cu Anglia prin contopirea celor), seat L 
două Parlamente, până atunci despărțite; dar organisarea pute Î Slade e det i 
rei esecutive şi a administraţiunei a r&mas in Irlanda ca și mai Oz 
"nainte. 
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Ş. 2. Germania. Ia 
“La sfîrşitul viacului XVIII Germania era o adunătură de state 

4. fără altă legătură intre dinsele de cât numai Dieta. Principii se 
$ uriau și se pizmuiau intre dinșii şi autoritatea Împăratului era 

numai cu numele. Toţi erau nişte mici tirani, și inaintea lor se 
inchinau toţi cu respect; căci «libertate germanică» insemna nu- 
mai dreptul de suveranitate pentru principi și dreptul pentru ei 
de a intra in legături cu puterile străine. Se crease un «Fiir-- 2 — Aaa, stenbund»; dar această unire nu deșteptase intru nimic ideile 
de fiâţionalitate,. Chiar celor mai insemnaţi scriitori din acest 
timp nici nu le trecea prin minte a cerceta, causa relelor, ci urmăriau 
numai abusurile locale. Pe lângă aceasta se mai adăopgia o de- , cadență” economică adîncă : industria nu mai făcea nici un pro- LE eocemit res, “lipsiau căile de comunicaţiune, erau_monete, măsuri şi 
greutăţi diferite şi o infinitate de vămi; țeranii erau robi și nici a vorbă nu eră de imbunătăţirea soartei lor. Nimine nu imitase 
pe Iosif II ca să desființeze robia ț&răânilor. 

Iosif II se incercase a da oare-care tărie instituţiunilor Impe- 
+k, riului ; dar găsise un dușman neimpăcat, pe Prusia. Această pu- ă tere germanică ar fi dorit o intărire a autorităţii imperiale; dar. tb cu condiţie ca coroana imperială să treacă la familia Hohenzol- A AAernilor; dacă insă era vorba ca tot capul Casei de Austria să a rămână Impărat, atunci un Impărat cu autoritate slabă in Ger- dq mania era tot ce putea dori Prusia. Ea nu lucra pentru întă- 

rirea autorităţii imperiale ; din contra, ajuta, pururea pe principi. 
Nepotul lui Frederic II, Frederic-Guillaume Ii, era curagios ca 

“toţi Hohenzollernii, avea “sentimentul  dignității Sale SI ori gnităţii sale şi dorința ff sinceră de a contribui la prosperitatea regatului; dar nu avea - destulă pătrundere, cunoștință de oameni in de ajuns, nici fer- aa „|  Mitate de caracter; de aceia, armata degeneră, și administraţia 
0 slăbi; numai instrucțiunea publică a fost bine organisată, mulţe- ” mită ministrului Zedlitz. Mivistrul Hertzberg, in politica esternă, “ 1 făcu a se apropia de Rusia şi a combate pretutindinea poli- (2 „.. tica austriacă, 

„pi Cele alte state se temeau mai cu seamă să nu se deştepte „tendinţa cătră unitate, şi făceau pe toată lumea să creadă că bu- 
drkeaţirea Germaniei este o garanţie de pace pentru Europa. Aceasta 

era starea Germaniei şi cine știe cât ar fi mai mers ea astteliu 
dacă nu venia Revoluţiuhea francesă. 

mo 

da



  

păstrau in inima lor dragostea libertăţii s'au inflăcărat, mai ales 

7 

Aceşt, eveniment a avut mare răsunet in Germania ; toţi cari 

tineritul. In multe părți sa serbat «luarea Bastiliei.» Marii băr- 

baţi Goethe şi Schiller, Kant şi Fichte, şi alţii, şi-au arătat admi- 

raţia lor. Nu fu inse tot așa in deosebitele- Curți și mai ales in 

ale principilor cari aveau posesiuni in Alsaţia, Lorena şi Burgun- 

dia. Impăratul fu rugat'a interveni in lavoarea lor, regele Pru- 

siei "i susținu și Franţia era gata a li da o despăgubire: asig- 

- nate și bunuri naţionale ; principii germani au refusat. La inceput, 

la Berlin etau veseli de cele ce se intimplau, pentru că se ru- 

peau legăturile dintre Franţia şi Austria, şi Prusia se arăta gata 

a sprijini popoarele in contra âpăsătorilor lor; dar in curind se 

schimbă părerea, şi in deosebite scrieri Francesii sînt presentaţi 

ca nişte «antropofagi. » Dar principii mici erau mai cu seamă 

ingrijiţi, pentru că erau pretutindinea semne de mişcări popu- 

lare ; iar emigraţii francesi intărîtau pe toată lumea. Lropold II 

UI fevruar 1790). impărtăşia alte păreri. Ei se aratase minunat in 

Marele-Ducat de Toscana și era partisan al guvernului consti- 

tuţional. El doria să aibă linişte, şi de aceia revocă mai multe 

din măsurile luate de cătră fratele său și voia să dea Adunări- 

lor din provinţii drepturi mari. Dar progresele Revoluţiunei lau 

făcut să se apropie de Prusia. Nu putea lăsa ca această putere 

să fie singura apărătoare a Germaniei in contra incălcărilor Fran- 

ţiei. Dar el muri pe neaşteptate şi "i urmă fiul său Francisc IZA 

care dădu mari speranţe. Acesta credea că Imperiul e nemuri- 

“tor şi era în fond ioarte absolutist. Sfătuit de cătră Cobenteel,. el 

făcu a i se declara r&sboiu ; dar Francesii au fost biruitori și au 

trecut Rinul sub Custine (1792). 

In acest timp, starea ţărilor, germanice de pe Rin era teribilă. 

Toată lumea chemă in ajutor pe Francesi in contra <apăsători- 

lor.» Adunarea Naţională din Maynz (1793) declară ţările de pe 

Rin ca «stat liber», rupse ori ce legături cu Imperiul şi destiinţă 

feudalitatea; dar poporul rămase indiferent. Toţi principii fugiră 

şi toate guvernele cad, fără a opune cea mai mică resistenţă. 

Marele "naturalist Forster şi elveţiânul 1. Miller proclamară Re- 

publica din Maynz; dar sau ivit in curînd neințelegeri intre cele 

două clase din sociețate; cei de sus doriau monarchia consti-- 

tuţională, pe când cei de jos erau pentru republică. Afară de 

aceasta, ţara suferia mult din pricina rechisiţiunilor, căci trebuia 

pese 
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„să hrănească armatele francese, care au fost nevoite a se retrage in urma răsboaielor din 1793. După victoriile armatelor repu-. blicane din anul următor, Prusia incheie pacea de la Basel şi multe state germanice au imitato. A rămas in r&sbeiu numai - Austria, unde ministrui Thugut era atot puternic. Acest om ri- i dicat din popor a fost cel mai inverșunat duşman al Revolu- - țiunei francese şi al libertăţii. Austria era sub un jug «le fier. Pacea de la Basel a avut mari consequenţe pentru Germania. . 3) Legăturile Imperiului au fost rupte şi vechiele instituțiuni ame.- nințate. Toţi erau contra Prusiei, pe “care o acusau că a trădat interesele Germaniei, incheind pace in deosebi. Dar tocmai a. ceastă pace a pregătit calea cătră constituirea unei nâţionalităţi germanice. Pretutindinea erau toţi incredințaţi că nu se mai - „ Putea merge cu vechia, Organisare. 'Tractatul de la Campo-For- Inn mio a fost fatal pentru Imperiu; căci. Austria nu. se mai poate Q  Sândi de cât a-și apăra propriile sale state in coritra ideilor nouă; e ducale ceia ce și face prin poliţie - şi prin forța brutală. Din această, „SO ausă ori-ce mișcare intelectuală se stinge in provinţiile Casei de Austria. 
- Pe când Austria părăsia causa Germaniei şi se mulțemia a'și apara statele sale, Prusia făcuse mari progrese. Ea 'Şi indoise teritoriul prin pămînturile dobîndite in Polonia şi pe Rin ;. in d ş Polonia se luase măsuri energice pentru î se prusifica jara și - 15, 4 tron ajunse (16 noembre 1797) Frederic Guillaume III, pregătit _„Pentru domnie.. El avusese o educaţie escelentă, avea mult bun | simţ și judecată sănătoasă. Suirea lui pe tron a fost salutată cu A (omare entusiasm de cătră populaţie. EI luă măsuri pentru stăr- d pirea abusurilor care se incuibaseră in administraţie ; fu econom și muncitor. El face dese călătorii prin țară, cu fermecătoarea regină Luisa și pretutindinea era primit cu mare bucurie ; dar urmări cu asprime propaganda ideielor nouă și societățile secrete Haugwoite şi Hardenberg au. fost principalii săi consilieri. Dar in timpul acesta, influirița, francesă făcea mari progrese in ţările de pe lingă Rin, unde se desfiinţau obiceiurile feudale şi titlurile de nobilime şi se introducea organisărea francesă, 

Revoluţiunea, trancesă a avut mare influință și asupra, trans- formărei spiritului public german, care va pregăti marea mișcare pentru independenţa națională, 
Ma In 1789, era oare care uhitate, dar numai intelectuală. Ideia
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de naţionalitate a inceput prin literatură, prin Wieland care sa- 
tira pe contimpurani, scoala din Goetinga cu Voss, Stolberg, Biir- 
ger care propaga idei nouă, Gessner care in pastoralele sale pre- 
dica intoarcerea la starea naturală; in acelaşi timp, scriitorii po- 
litici ca Von “Moser, Schloezer, atăcau privilegiile nobililor şi deş- 
teptau simpatia pentru omul din popor si pentru ţeran. Din toate 
aceste publicațiuni se formă un nou spirit public insufleţit de 
dorinţa de a lucra la progresele Omenirei prin desvoltarea Ger- 
maniei, o aspirație adiîncă cătră o stare mai bună. 

Dar bărbaţii cari represintă mai cu seamă pe Germania say 
acel timp sînt Schiller și Goethe. «Ei represintă geniul germanic, 
in momentul când pune stăpânire pe forţele lui, pentru a le des- 
făşura in toate sensurile. Mulţemită lor, ideia de caracter ger- 
man, de limbă germană, de misiune. germanică, intipărită adîne 
in spirite, poate constitui o forță morală şi ca o ultimă intări- 
tură, indărăptul căreia, sdrobită, căzută, stişiată, Germania va 
isbuti, foarte de grabă, a se reculege şi a se recunoaşte.» 

- In același timp, Germania sufere influinţa ideilor filosofice care 
radiază din Franţia. Dar toemai aceste idei au adus esplosia sen- 
timentului național, cel mai aprins şi cgl mai esclusiv. «Fără de 
Kant, nu ar fi tost r&sboiul pentru Independenţă.» Fichte şi Herdenfiebte Mean 
sînt apostoli mișcărei naţionale şi acest de-pe urmă şi-a resu- 
mat intreaga sa teorie in următoarele cuvinte: <Un popor care 
nu este capabil a se protege și a se apăra singur in contra stră- 

„ inului, nu este un. adevărat popor şi nici nu merită numele de 
popor.» Cu ast-feliu de profesori, Germariia era sigură și de in: 
dependenţa şi de unitatea sa. 

—" $. 3. Italia. 

«Revoluţiunea francesă a scos pe Italieni din indiferinţa lor 

pentru afacerile publice, i-a indreptat cătră un nou ideal, şi prin 

aceasta a desvoltat spiritul public; desfiinţarea de state şi crea- 

rea de state nouă, in care se proclama principiul de “indepen- 
denţă ori se viola, a deșteptat spiritul naţional.» 

In 1789, nici un guvern din Italia nu era in stare a inţelege 

ori a combate nouăle principii; nu era nici spirit de unire, nici 
forţa materială pentru a putea respinge pe năvălitori. Erau a- 
busuri foarte mari și in Italia; dar rodnicia pămîntului, purtarea 

ela    
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aproape părintească a nobililor, frumoasele ceremonii ale cultu. lui şi influinţa cea mare a clerului, toate acestea făceau că po- porul era indiferent căţră ori-ce prefaceri, care nu puteau fi do- rite de cât doară de oamenii din clasa de mijloc, pe cari privi- legiile nobililor şi ale clerului “i impiedecau de a avea in stat influinţa ce li.se cuvenia; dar şi in această clasă erau: moderați și inaintaţi; printre acești din urmă erau studenţii universită- ților, artiştii, bărbaţii de științe şi litere, iar moderaţii erau bur- ghezii propriu zişi. «Ideia de independenţă națională era uitată din pricina moleşirei unei păci de sute de ani șia rivalităţilor dintre deosebitele centre. Era de nevoie ca să se dovedească că Italia nu va fi fericită de „cât numai prin independenţă şi când va fi vrednică de a torma un stat in stare de a se cârmui sin: gur. Aceasta sa făcut in timpul Revoluţiunei şi mai pe urmă.» 
Când a isbucnit Revoluţiunea, era sigur că deosebitele state italiene nu vor scăpa de cât unindu-se strîns intre ele. Victor 

Amedeu 11], regele Piemontulvi, s'a adresat tuturor statelor ita. 
liene propunând de a forma o ligă cârmuită de cătră un con- 
gres, cu legi comune de finanţe şi vămi. Toate statele au retu- 
sat, din motive deosebite. Piemontul, rămas singur, sa unit cu 
Austria și a fost sdrobit. După - uciderea lui Ludovic XVI, toate 
statele italiene au intrat in prima Coaliţiune, care știm cum s'a 
sfirşit. Dar in timpul “acesta, ideile revoluţionare făceau mari 
progrese și pretutindinea erau agitaţii populare. Măsurile ener- 
gice luate de cătră deosebitele guverne au mers prea- departe şi 
și-au instrăinat chiar şi pe burghezia moderaţă, devotată până 
atunci. Cei inaintaţi nu putuseră fi stirpiţi și moderaţii nu au. 
mai susținut guvernele, 

  

In 9 maiu 1796, Archiducele Ferdinand părăsi Milanul și, patru | 
zile după aceiă, Bonaparte intră cu triurăf. «El inteţi speran- 
țele celor cari doriau pretaceri, promise preuților libertate de cult, 
moderaţilor o parte in conducerea afacerilor publice şi patrioţi- lor intocmirea unui staţ unitar a căruia capitală va fi Milanul.> Era o bucurie universală. Dar el trebuia să-și hrănească şi im- brace armata, şi contribuţiunile grele au făcut mulţi nemulţemiţi, - dar mai cu seamă luarea obiectelor de artă. Pe la sate se in- tîmplă grozăvii, şi clerul cu nobilimea se folosesc de ocasie 
pentru a inteţi pe ţărani. Chiar prin cetăţi, in Milan, in Pavia, au fost turburări care fură inăduşite cu mare asprime, pe când 

2 
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aici se inerămădiau toţi esaltaţii din Italia, cari ajunseră o spaimă 

pentru clasa de mijloc. In Bolonia prădăciunile m militarilor au a- 
vut aceleaşi urmări ca şi in Milan. 

Bonaparte a inființat Republica Cisalpină, care apoi sa unit 

cu Lombardia pentru a forma un singur stat, Republica Cisalpină, 
cu 3.200.000 de locuitori: Veneţia făcu marea greșală de a nu 
priveghia bine Verona și aceasta măcelări garnisoana francesă ; 

de aceia Veneţia a fost dată Austriei prin tractatul' de la Campo- 

Formio. Desfiinţareaţrepublicei venețiene şi cedarea ei cătră Aus- 

tria a produs o-adincă intipărire in inimile Italienilor; de atunci 

a inceput a se forma ideia că ei nu trebuie să se razime pe 

făgăduinți străine, şi că Unirea Italiei trebuie să se facă prin ea 
însăşi. - 

Directoratul a făcut mari greşeli in Italia. Mai întăi a incura- 

jat peste măsură pe esaltaţi in paguba moderaţilor; apoi a impus 

Republicei alianţa cu Franţia, cu obligaţia de a plăti 30 de mi- 

lioane pe an. Alianţa a fost respinsă de două ori de cătră unul 

din Consilii; dar sa impus cu sila, şi atunci s'a pierdut spriji- 

nul moderaţilor. Pe urmă, s'au făcut in Cisalpina aceleași lovi- 

turi de stat ca și in Franţia: in trei luni Constituţiunea a fost 

modificată de trei ori! Şi in timpul acesta, ocupaţiunea străină 
tot încă ţinea, cu toate greutăţile ei. Atunci ideia de independență na- 

- 

țională incepe a face progres şi se naşte și ideia de unitate: Ita- 

lienii erau tractaţi in așa chip numai pentru că erau impărţiţi. 

Aceste idei fac așa de mari progrese, că sa format Societatea 

razelor, pentru că, era destinată a radia prin intreaga peninsulă, 
_cu acest cuvînt de ordin: «unirea tuturor Italienilor contra străi- 
nilor.» - Republica Cisalpină a căzut după o esistenţă de trei ani, 
dar ea a lăsat urme trainice. , 

In 119 şi 98, Piemontul fu anecsat cătră Franţia și s'au for- 

mat republicele Romană și _Larthenopeanăi, care au ținut foarte 

puţin. Când Neapolul a căzut din nou in puterea Burbonilor, 
cardinalul Ruffo a făcut grozăvii. Intr'o singură lună s'au intem- 

nițat 30.000 de oameni, 700 au tost esilaţi,-9000: uciși in deose- 

bite chipuri şi 300 pe eșatod, fără a mai socoti măcelurile po: 

pulare, căci lazaronii ţineau cu" puterea absolută. S'au intimplat, 

de asemine scene selbatice şi in Toscana, după căderea domi- 

naţiunei francese. II - 

Istoria Contimpurană. — P. Rășcant, 6 
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$. 4. Resboaie cu Turcii. î 
Ă 

cp Marele ministru al Mariei-Teresiei, principele de Kaunilz, doria 
mt: pi o alianţă cu Rusia, pentru a indepărţa pe această putere de Pru-i, I, lua sq ( Sia? pentru a grăbi această abag Iosit II avu o intreve- : 

dere cu Caterina II. Atunci s'a incredinţat el că Tzarina, se va auda lua uni numai cu acea putere care o va ajuta in cestiunile orien- i Pi _—— |tale şi sa tăcut o inţelegere. Nu a fost un tractat formal de a- 
lianţă; dar din scrisorile ce 'și au trimis unul altuia resultă că 

tal d Impăratul se lega a face pe Poartă să respecteze tractatele cu 
[e Rusia și că, in cas contrar, trei luni după ce Rusia "i va face 

«cunosout, va ridica 'o armată tot aşa de puternică ca și a ei, şi 
azi, umard va declara resboiu; resboiu și altei puteri care ar ataca pe Ru- 

sia in acel-timp. Tzarina se” obliga la acelaşi lucru. 
Corespondenţa dintre Iosit II şi Caterina II ni dă lămuriri şi 

! asupra «marelui proiect» sau «proiectul grec,» care consta in ur- 
„y mătoarele puncte: dacă in urma unui resboiu fericit, se va ajunge : . . Dii . . . Av - a vu la impărţirea Imperiului Otoman, Caterina își propunea a con- -: > 

- i stitui intr'un stat autonom, sub un principe creştin, Palachia și - “ti 
Moldova, cu numele de“ Dacia,» păstrând pentru Rusia numai O- 
ciacof, țara dintre Bug şi Nistru, şi câte va insule din Archipe! 

IL pentru comerțul său; dacă Turcii vor fi alungaţi din Europa, a- 
 u “tunci «Imperiul Grecesc» se va reconstitui sub nepotul ei Marele | 

[cacnc duce Constantin, dar fără au putea fi vre o dată unit cu Rusia. 
ia ba losit II ceru Chătinul cu teritoriul său, Valachia Mică cu cetăţile : 

„fin dreapta Dunărei de la Nicopole spre apus, Istria şi Dalma- 
iati şi libertatea de comerţ pe Dunăre. «Dacia» și «Grecia» aveau 
„Op A să fie unite intr'o Confederaţiune. - 
mule par in timpul acesta, Caterina II ocupase Crimeia. losif II căută : 
a, ceartă Turcilor şi ceru dreptul de navigaţie liberă pe Dunăre şi 
AMA. in Dardanele, ceia ce Poarta retusă. Caterina căuta, și ea, un mo- po 

tiv de resboiu. Ea dădu nepotului său numele de «Constantin» t-:i 
fi "i dădu o nutrice greacă, '] făcu să inveţe greceşte ; creă Nim- 
burn și Sebastopol, cetăţi formidabile, și spori ilota din-marea 

aliNeagră, pe când ambasadorul ei din Constantinopole vărsa au- 
rul printre funcţionarii turci. Poarta era adînc iritată, când i se 

i făcu o nouă provocare. 
Caterina făcu o călătorie triumfală prin sudui Imperiului s&u: 

Potemkin o amăgia: zugrăvise pe pînză sate indepărtate, dase 

  

ma



  

  _ră&sboinici; dar incă nu era nimic gata. Turcii atacară Kimburn, Seti riteră al 

„urmă era incunjurat de cătră Suvaroi, şi Potemkin avea 110.000 

   

    

   

     

   

ordin ca aceiaşi oameni cu aceleași turme să se găsească de mai 
multe ori in drumul Impărătesei, intocmise un entusiasm de po- 
runceală; dar nu era amăgire totul ; căci se incepuse colonisarea 3. | . p N !$, | 

«Rusiei Nouă», și supuşii erau plini de. ardoare. Împărăteasa era ao îi 
însoţită de representanţii Franţiej, Angliei şi Austriei ; regele i 

Poloniei şi Iosif II au venit să o vadă; forțele Rusiei erau des- -. 
fășurate in prevederea unui răsboiu și arcuri de triumf purtau 

inscripțiunea «Drumul spre Byzanţ.» Cum s'a intors in capitală Ș su 
(1787), ea a și primit un ultimatum din partea Divanului, prin MI m te. 

Gare i se cerea: să rechieme pe consulii ruși din laşi, București 784 
şi Alesandria, să%te 'lepede de protectoratul asupra chanului din Hi; di 
BsoigiaJşi corăbiile ruseşti din marea Neagră 'să fie supuse la Amr 
Visitarea căpitanilor turci. Franţia și Austria siăruiese mult pen- . 
tru pace; pe când Anglia și Prusia indemnau Poarta la răsboiu. a adi. 

Dar Turcii nu erau gata. Se construise corăbii de .cătră ingi- “ 
neri engleji şi olandesi; se vărsase tunuri mai mari și se recru- 

taseră marinari greci, iar soldaţii erau instruiți de ofiţeri francesi i 

şi prusieni ; vizirul Yusuf şi Hassan, comandantul flotelor, erati | 

   
însă au fost respinși de -cătră Suvarof. Austria declară și ea răs- ial |Ț 

boiu în 1788. - 
Turcii trimiseră in Basarabia 60.000 de Tatari, pe când în urmă, , i | 

se concentrau armatele. Poarta se intemeia mult pe cetăţile de Sin i, dm | 
pe Nistru și Dunăre, pe Chotin şi pe Ociacof. Dar acest de pe ame, dd, 
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de oameni, pe lîngă cari mai erau 60.000 in Podolia cu Roman- Otaav * E | 

tzot şi 40.000 în Kuban. Austria ridică 200.000 de oameni, din- S440p Upon 
tre cari o parte comandată de cătră Impăratul şi Lascy, avea să Mae, îles 

opereze la Dunăre şi cei alţi cu Principele de Coburg trebuiau 65 ei 

să intre in Principatele Române. „a 

Dar armatele stau multă vreme. fără a face nimic. În cea aus- habar, | 

triacă, 25.000 erau bolnavi de tifus. Tocmai prin septembre, Aus- us ta? 
triacii au cuprins Chotinul. Iosif II trecuse Dunărea și impresu- aa, 5 

rase Belgradul, dar fu silit a se retrage inaintea Marelui-vizir."*! Paz | 
Acesta trecu Dunărea, bătu pe Austriaei la Mehadia, apoi la Sla- 

tina, tot in Banat, şi "i sili a fugi in desordine;-după care trecu 

Dunărea inapoi. In acest timp, Turcii au trimis ajutoare la Ooia- 

cof, dar flota lor a tost nimicită. Cetatea “a fost cuprinsă, in de- 

cembre, prin vitejia lui Suvarof, care a tost rănit de mai multe ori. 
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Atunci Anglia şi Prusia, ea să scape pe Turci, provocară r&es- 
pie, gara coale in Belgia și Ungaria și făcură pe Suedia să intre in r&s- 
(Aia boiu. Regele Suediei credea că se va puteaA4olosi de ocasiune 

ca să pună mâna pe Cronstadt şi pe SI.- Petersburg. O flotă puter- 
nică plecă in direcţiunea acestei cetăţi, pe când insuși Gustav 
II] tresea fruntaria Finlandei. Caterina II avea numai 6.000 de 
Oameni pentru apărarea capitalei, dar ea era, o femeie foarte e- 
nergică. Regele Suediei pierdu in zadar patru s&ptămâni şi a- 
ceasta dădu timp 'Tzarinei a-și concentra o armată puternică. In 
tabăra lui Gustav III şe urzi un complot, pe când Danesii nă- 
văliau in Suedia. EL tu nevoit a se retrage, iar flota lui bătută, 
se retrăsese de mult. R&sboiul cu Suedia a mai ţinut până la 
1790; dar acum Gustav [II se gândia la altă ceva. EL medita să 
se pună in fruntea unei Cruciate in contra Revoluţiunei fran- 

„ Cese. Aceasta a și grăbit incheierea păcei de la Verela (14 au- 
gust 1790.) Pi o 

w 

4 k 

Intre acestea, r&sboiul cu Turcii continua, de și Iosif II ar fi— - 
dorit să tacă pace cu ori şi ce preţ; dar Poarta deveni şi mai 
răsboinică când Selim Z/7 se sui pe tron (7 aprilie 1789.) Impă- 
ratu! incredință comanda supremă lui Zerydon, care cuprinse Bel- 
grad, Semendria şi Passarowitz, pe când Clerfayt bătea şi alunga 
pe Turci din Banat. Dar luptele decisive se dădură in Moldova. 

| >» Principele de Coburg și cu Suvarot bat pe- Turci la Focșani (1 
"1" august 1789); apoi (22 septembre) cei doi generali “i sdrobesc la 
i Mărtinești, pe Siret, unde au pierit 20.000 de Turci. După aceasta 

2..sa cuprins Bucureştii și Craiova, pe când Potemlin cuprindea 

  

-„£ „Benderul. Atunci Prusia incheie o alianță formală cu Poarta. 
2" După moartâa lui Tosit JI, Leopold II doria pace, căci era ingrijit 

de cele ce se petreceau in Franţia. Prusia impune Austriei ca 
să se impace cu Turcii, ceia 'ce se și făcu la Șiștov (4 august, 
1791.) | - —— 

„5  Rămași singuri, Ruşii isgonese pe Turci şi pe Tătari din Ku- 
ban, câştigă două 'victorii pe mare, cuprind Chilia, Tulcea şi 

„” Isaccea şi Suvarof iea cu asalt Ismailul (22 decerăbre 1799) după 
-” 0 luptă crâncenă în care au cădut 10.000 de Ruși; dar şi el măce- 
“lări în cetate 26.000 de Turci, fără deosebire de vârstă şi de secs. 

1: Anglia și Prusia, care aveau intenţia a intra in r&sboiu, se oprese 
A “in loc. Pitt plănuise ca să trimită o ârmată in Crimeia ; Revo- 

pr luţiunea francesă la oprit. 

  

 



  

"toate grozăviile r&sboiului civil și a iuvasiunei combinate, e peste putinţă a 

85 
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Campania din anul următor a fost, de asemenea, nenorocită 
pentru Turci. Poarta ceru un armistițiu. Potemkin, care alerga 

$ - 
să subscrie pacea, a murit it pe drum. În 9ianuarie 1792, sa sub-4,_ as. i ase til 
scris pacea de la Iași cu următoarele condițiuni: “restituirea -tu- Da 

turor cuceririlor făcute afară de Ociacof, intărirea privilegiilor 

acordate Principatelor Române ; garanții pentru comerțul rusesf; 

reînoirea tractatelor anterioare. Rusia dobândia puţine foloase 

"faţă de victoriile câştigate de cătră armatele sale, fiind că Poarta “ 
era sprijinită de cătră Anglia şi Prusia; dar Caterina avea să se 
despăgubească in Polonia *), 

R&sboiul se sfirșise din pricină că puterile absolute se uniau eu ppfa cu fala 
in. contra Revoluţiunei. Interesele Franţiei cereau intocmirea unei «edu, atea E “ 
alianțe cu Suedia, Danemarca, Polonia și Poarta in contra celor d, pp Abe fu i 

iei Curți de la Nord. Această alianţă convenia Sultanului; de fi 
aceia când veni ambasador al Republicei Anbert-Dubaget, a d 
aproape a se incheia alianța dorită. El adusese ingineri şi oli-d ră f 
țeri francesi, și tunuri francese și dobindise de la Poartă ca easi dee 
ceară instructori francesi pentru trupele sale regulate. Moartea fl dute, 
acestui ambasador, şi mai ales nesocotita «Espediţiune din Egipt» Yemana 
au stricat toate -aceste. planuri frumoase. 

     

  

   

      

    
    

III. NAPOLEON CEL MARE. 

14 Gama $, 1. Consulatul, | 
Tm 0 804: _ 

Directoratul sa prăbuşit fără ca lumea francesă să simţă vre Ş 
o părere de rău şi lovitura de stat de la 19 brumar a fost pri- 2 
mită cu indiferință, pentru că nime nu credea in trăinicia Con- 3 

“stituțiunei din. anul III şi toţi erau sătuli de atâtea lovituri de 
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- *) Rechisiţiuni, prădăciune organisată sub preteest de visite domiciliare, | 
spionagiu de di şi de noapte, delaţiuni, patrule necontenite, arestări arbi-__ 
trare, teroare in orașe, jacărie militară pe la țară, invasiunea și devastarea | 
castelelor, asasinările proprietarilor, suplicii, chinuiri prin foc, incendiuri : a 

pricepe vre-v diferinţă intre priveliștea ce oferă in Polonia victoriile unei 
aristocrații susţinută de o impărăteasă şi aceia dată in Franţia de cătră ti- 
rania anarchică a celor mai r&i demagogi, (Sorel, L Europe et la Revolution, 
II, 314) - 

— - s 

i   $e  
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stat. Clasele de sus și burghezia doriau numai pacea in afară şi ordinea in lăuntru ; -iar poporul, fără centru de acțiune şi fără capi, era in stăre a suferi ori ce. Republica are să mai fiinţeze nu- mai cu numele, pentru că foarte puțini republicani sinceri au mai rămas. Numai in departamente a fost oare-care mișcare, dar nu a ajuns până in masele populare, de aceia a şi fost uşor inădu. șită. In' cele cinci s&ptămâni de Consulat provisoriu, Consulii caută să impace pe toată lumea. Mulţi dintre vechii Jacobini se uniră cu noul guvern ; chiar şi cei cari erau incredințaţi că li- bertatea s'a sfirșit, au tost liniştiţi : guvernul se arata respectuos cătră formele republicane și aspru faţă cu regaliștii. 
Bonaparte făcu o Constituţiune numai in interesul său; puse. pe membrii Comisiunilor să o subscrie şi apoi o impuse. Ea a- vea să fie supusă aprobării poporului prin plediseii, in care se scria numai da ori nu, pe faţă și individual, fără adunări şi fără discuţiuni; dar până se va cunoaște părerea poporului, noua Con- stituţiune avea putere de lege. După noua Constituţiune, poporul este «suveran»; dar el pierde dreptul de a-și alege deputaţi, prin . urmare de a vota Tegife; de“ Sula veniturile și cheltuelile sta- St tului, şi a priveghia mersul guvernului, prin deputaţii aleși. de ——  Cătră el. In fruntea statului vor fi trei Consuli, dintre cari unul, Ș dle Primul Consul, are toată puterea și cârmuiește prin miniștrii săi. mei Numai guvernul are inițiativa legilor, carevor fi pregătite in ud 100 «Consiliul de Stat», ai căruia membri vor fi numiţi de cătră Pri- „= mul Consul. Legile pregătite ast-feliu trebuiau să fie trimise la sd «Tribunat» (100 membri), unde se discută, și 'Tribunatul şi dă 0 părerea dacă sînt bune ori nu; după aceia sînt inaintate «Cor- 

at 36 dintre trimişii 'Tribunatului și ai Consiliului de Stat, fără să se amestece in discuţiune, căci el nu are-alt drept de cât numai să voteze, prin scrutin secrei şi fără nici o vorbă ; venia apoi Senatul (80 membri), apărătorul Constituţiunei, care avea drept 
a anula toate decisiunile neconstituţionale. In fie-care an, a cincia 
parte din membrii acestor Corpuri trebuiau inlocuiţi prin tra= gere la sorţi. Constituţiunea prevedea că membrii 'Tribunatului y (is și ai Corpului Legislativ vor fi luaţi de pe «listele naţionale», * ad (cari se intoemiau in chipul următor : toți alegătorii erau inscriși in listele comunale; din ele se luaa zecea parte și se intocmia lista de arondisment ; a zecea parte de pe această listă forma erei 
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omule 

re pului  Legidlutiv» (300 membrii) care ascultă numai discuţiunea i 
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pe cea departamentală, din care se alegea o zecime şi se for- 

parte, Cambacâres şi Lebrun, lăsându-se in afară cei doi de lă 
19 brumar. 

Până la intocmirea listelor, Corpurile Legislative au fost nu- 

. . | ÎN . . (0 mau «listele naționale.») Constituţiunea numi Consuli pe Bona- a d vdimale 

le mite in chipul următor : cei doi Consuli ieşiţi impreună cu cei- jYz $ Sena l-alţi- doi in activitate, afară de Primul Consul, au ales Sena- 
tul; îar acestă a ales pe membrii 'Tribunatului și ai Corpului 
Legislativ. Aceste două - Corpuri, de și numite in acest chip, au Y 

: = 

la căvluptat 

contra, 

despotismului 

care 
se ivia; 

dar 
nu aveau 

nici 
o au- toritațe morală, pentru că nu erau representanţi ai poporului. 

Noii Consuli au intrat in funcţiune la 25 decembre 1799, mult d (nd a" 
„mai inainte de a se cunoaşte resultatul plebiscitului. S'a cunos- 
cut indată că puterga e in mâni ferme; in proclamația adresată 
cătră popor sa vorbit de «stabilitatea guvernului, armată puter- 
nică, ordine, justiţie, moderație», de Sare nu se vorbise dă mult. 
Sa numit un ministeriu şi s'a organisat Consiliul de Stat care 
avea să fie instrumentul de domnie a Primului Consul. Acesta 
propuse pace regelui Angliei şi Impăratului. El doria să conti- 
nuie resboiul, pentru că numai prin resboiu putea ajunge la sco- 
purile sale, dar ştiia că poporul doreşte pacea. Francisc II res- 
punse că nu poate intra in negoțieri de pace singur, ci numai 
impreună cu toţi aliaţii sei, iar Pitt puse ca cea intăi condițiune: 
restaurarea Burbonilor. Un asemine respuns aștepta și Bonaparte, 
căci resboiul cu chipul acesta, ajungea un resboiu naţional. „El 
se sili a impăciui Vandea, desființă legile aspre relative la cler 
şi proclamă libertatea religioasă. Mulţi dintre esilaţii de nevoie 
sau intors in patrie. | | 

Noua Constituţiune a fost primită cu mai bine de trei mili- 
oane de voturi. Mai toţi fruntașii in științe, litere şi arte au vo- 
tat pentru ea. Indată s'a și lucrat in Consiliul de Stat proiectul 
de lege pentru Organisarea administraţiei, care a fost incredin- 
țată la prefecță, sub-prefecți şi primari, numiţi de cătră autoritatea, 
centrală; poliţia in oraşele mari a tost luată in mâna guvernului. 
Au remas Consilii departamentale, de arondisment şi comunale, 
dar cu atribuţiuni foarte restrînse. Legea a fost votată. Simţiau 
toţi că se intronează tirania; dar așa de mare rău pricinuise a- 
narchia de până atunci, alegerea prefecţilor a fost aşa de nime- 
rită, şi s'au făcut atâtea lucruri bune, că toţi s'au impăcat. Pri- 
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“mul Consul se instală in palatul de la Tuileries și sau deschis multe saloane ale inalţilor funcţionari, unde incep a se arăta și unii nobili emigraţi. EI voia să şi-i atragă <pentru că numai ei ştiu a servi bine»; din conțra, vedea cu ochi răi pe cei cari . făceau oposiţie, și “i numia cideologi.» 
Mai inainte de toate insă el trebuia să sfirșască Resboiul cu mu Austria și cu. Anglia. | | 
Austria ridicase două armate de câte 120.000 de oameni. Una, uabia cu Kay, care putea intra in Alsaţia ori in Elveţia; a oua sub Melas trebuia să alunge din Italia remăşiţile armatelor " francese, să intre in Provence şi să cuprindă 'Tulonul cu aju- torul unei armate englese. Bonaparte insărcină pe Moreau să in- tre in Germania cu 110.000 cameni; iar Massena cu 25.000 să țină pe Austriaci in imprejurimile Genovei. Moreau trecu Rinul, Mle „. bătu in două locuri pe Austriaci (3 maiu 1800) și "i goni pânăfarla basi la Ulm. Apoi incunjură pe Kray, "1 bătu la Hochstaedi, apoi incă Puarsf “in două intâlniri și '] nevoi a implora armistițiul de la Parsdorf, care lasa in mânile Francesilor mai toată Bavaria (15 julie 1800)4,f„ 3% 

    

   

  

N In acest timp, Massena reorganisa armata din. Liguria, care era - iu „intr'o stare deplorabilă; dar fu nevoit a se inchide in Genova, , pentru a se apara, până la estremitate. EI fu incunjurat de o ax- _ 
"85% - 

- 
. U rpată de 50.000 de Austriaci şi de flota englesă; se apără cu vi dabmoltă energie și făcu numeroase ieșiri in care au ucis mai bine Coht de 15.000 de dușmani. Dar in curînd foametea a ajuns teribilă in cetate ; cu toate aceste nu s'a auzit nici un murmur intre lo- 7 cuitori, atât de. mare era frica, și respectul ce impunea Massena, Când n'au mai avut nimic ce mânca şi când garnisoana a fost redusă la jumătate, el capitulă cu toate onorurile de r&sboiu. «Eroica apărare a lui Massena (21 aprilie—4: iunie 1800) este WA-  Pentru memoria lui un titlu de glorie tot aşa de mare ca și vic- i toria de la Zurich.» . . o 

In timpul acesta, Primul Consul organisase o armată de re- servă, și luase aşa de bune măsuri a'şi ascunde planurile, că Eu- ropa nici nu credea că ea esistă, Și cu toate aceste, in: impre- jurimile Genevei erau concentrați 60.000 de oameni sub comanda păi Berthier. Primul Consul venise numai ca «martur», fiind că 19 «Consulatul fiind o magistratură cu. un caracter civil», el nu putea comanda armatele. In 15 maiu, armata incepu a sui Marele Saint- Bernard; tunurile erau puse in trunchiuri de arbori și trase 
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” ânil fi P Mel | cu mânile. Greutăţi enorme, dar au fost invinse. Pe când Melas Mda 

“şi a lui Massena, care nu capitulase, dar «a preferat să micşu- 

“atrase in pădurea de la Hohenlinden și-l sdrobi. 20.000 de duş- 

El putea apuca spre Genova şi prinde pe Melas intre armata sa ii | 

„victoria sa. „Dar Desaix, care venise din Egipt in ajun, auzi tu- 

"89 - 

1 aștepta despre Liguria, el ăpare la spatele lui şi intră în Milan, 
unde este primit cu entusiasm. Italia se săturase de Austriaci. 

reze gloria lui Massena. pentru a spori pe a sa.» 
Melas alergă intru intimpinarea sa; dar, in curînd, el se văzu Ada 

incunjurat de toate părţile de cătră Francesi, de și Primul Con- E 
sul rămăsese cu o armată in jumătate de cât cea austriacă (30.000 p Cella 
contra 50.000). La Montebello, Lannes bate pe Austriaci; iar in Z 4 
14 iunie se dădu marea bătălie de la Marengo care era âproape poţi 
pierdută de cătră Francesi; de trei ori fuseseră. respinşi. Melas 73: 
intră în Alesandria și trimise in toate părţile curieri ca să anunţe UA 

nurile şi veni cu-grăbire. «Prima bătălie este pierdută, zise el, 
dar avem timp să căștigăm pe a doua.» Erau trei oare. Ai sei 
cii sint atacați tără de veste şi sdrobiţi, dar Desaix moare pe. 
câmpul de luptă. După această infrângere, Melas semnă armisti- Lă 
țiul din Alesandria pe timp de cinci luni și deșertă toată Italia Lg 
până la Mincio. == 

După incheierea armistiţiului, Primul Consul se intoarse i AU ic 
Paris. Poporul de la ţară "1 aclamă cu entusiasm. i 

Cum sa sfirșit armistițiul, răsboiul reincepu cu mai mare uri. dl gaule ji 
Bellegarde avea o armată formidabilă ; dar fu bătut şi gonit din f 
Italia; iar Murat făcu o simplă preumblare militară prin statele 
de la sud şi intreaga Italie căzu din nou sub influinţa francesă. În 7 
timpul acesta s'au dat bătălii insemnate şi in Germania, unde Austria emaua At VA 
concentrase 150.000 de oameni sub Archiducele loan. Moreau "! ZT 

  
mani au fost morţi sau răniţi, s'au luat 100 de tunuri şiocan- - - 
titate enormă de muniţiuni şi provisiuni (2 decembre 1800). «Vic- 
toria de la Hohenlinden a fost cea de pe urmă dintre victoriile 
republicane. Nu sa mai-revăzut in urmă acea simplicitate a ca- 
pilor, acea respectuoasă cordialitate a soldaţilor... Moreau nu a 
căutat a-și umfla victoria cu .buletine resunătoare ; el o anunţă 
numai prin o scrisoare in câte-va rînduri de o simplicitate ad- 
mirabilă. Bonaparte o aduse la cunoștința Corpului Legislativ, 
ca pe una din cele maj lrumoase victorii care s'au câştigat vre 
o dată și a scris lui Moreau că s'a intrecut pe sine.» Atunci Au-      
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stria trimise pe Archiducele Carol; dar acesta când a văzut in ce stare se afla armata, a slătuit pe fratele său, Împăratul, ca să incheie pace. Moreau ar fi putut cuprinde Viena, cum stăruiau generalii de sub comanda sa; dar el zicea «că-i plăcea mai. de grabă a cuceri pacea» și se invoi să incheie armistițiul care aduse a e păcei de la Lunâville (9 fevruarie 1801). Prin această pace se intăria tractaţul de la Campo-lormio; se recunoşteau „„ republicele batayă şi helvetică; “Toscana era dată ginerelui. re- gelui de Spania sub nume de regatul Etruriei; Papa era re- integrat in statele sale afară de Romagne şi Legaţiuni. «Pacea din Luneville insemna. pacea pe continent; injosirea definitivă a Austriei. De acum inainte, Habsburgii trebuie să renunțe a mai dobândi acea -heghemonie universală in Europa, care umblase necontenit prin cugetul lor de la seculul XV incoace.» Mai r&mânea Anglia, care era neatinsă in insulele ei. Din a. 

tregi spre marele tolos al celui engles. Impăratul Pavel 1 era „furios că Anglia nu a daţ Malta cucerită de la Francesi Cavale- rilor: Ordinului al căruia Mare Magistru primise să fig. EI formă impreună cu Prusia, Danimarca și Suedia «Liga Neutrilor» in contra tiraniei englese. Pitt dădu ordin a se prinde corăbiile Neutrilor, și in: câte-va sEptămâni au fost prinse patru sute. A- tunci Danimarea cuprinse Hamburg, centrul comerțului engles cu Germania și inchise Elba, pe când Prusienii Qcupau Hanovrul şi inchideau Veser şi Ems. Bonaparte atrase pe Tzarul Pavel 1, promițând că va restaura pe principii din Italia și că “i va da Malta. Tzarul era entusiasmat de Primul Consul și amindoi plă- nuiau un atac indreptat asupra Indiei, când Tzarul fu ucis (23 martie 1801). Fiul său, Afesandru Î se impăcă cu Anglia. Atunci liga Neutrilor a fost slăbită, Neison bombardă Copenhaga și Da- nimarca fu nevoită a se retrage din ligă. 
Dar atât Franţia cât şi Anglia erau sătule de lupte. Era vorba numai să se lămurească cu Egiptul. Bonaparte lăsase pe Kleber. Acesta era foarte viteaz și escelent, administrator; dar 'Şi da so- cotială de greutatea posiţiunei sale și era gata a intra in trac-
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tări de „pace. El subscrise convenţiunea de la ZI-Ariseh cu con- 
dițiune ca să deşerte Egiptul, dar să i se acorde onorurile res- 
boiului și armata să fie transportată in Franţia pe corăbiile en- 
glese. Amiralul engles retusă a o întări şi ceru predarea fără 
condițiuni. La o aseminea propunete insolentă, Kleber respunse 
sdrobind la Heliopolis armata turcească de '70.000 de oameni, co- 
mandată de Marele Vizir. Pe urmă incepu a guverna Egiptul 
cu multă ințelepeiune și alcătui o armată din vecini şi indigeni. 
Din nenorocire, el fu asasinat la Cairo, in aceiași zi în care De- 
saix muria la Marengo «doi rivali morţi in floarea vristei, cari pu- 
teau incurca mult pe Bonaparte.» Menou care urmă după Kle- mm 

. * - . . . . . ro ! ber nu era la inălțimea lui, dar se ţinu bine in contra unei ar-% fa ui Dă 
. .: . 1 - mana mate de trei ori mai numeroasă. El capitulă cu onorurile de 24 . 

resboiu şi armata a fost adusă in Pranţia cu stiagurile, armele 
şi lucrurile sale (1801).. 

Anglia era nevoită să incheie pacea, pentru că toate puterile 
se impăcau şi nime nu mai voia să "i primească banii, pen: 
iu ca să și verse sângele pentru ea. Chiar Alesandru I tracta 
cu Primul Consul pentru impăcarea cu Turcia şi regularea afa- 
cerilor in Italia și Germania. Anglia se simţia isolată; datoria ei 
se ridicase: la 12 miliarde şi data aceasta era ameninţată serios. 
La Boulogne se adunase o armată numeroasă și-o pâclă groasă 
cu un vînt favorabil o putea uşor transportă in insulă. Englejii 
nu mai rideau de «cojile de nuci» construite de Bonaparte pen- 
tru transportarea trupelor, de când ele susținuse cu succes o 
luptă cu. flota comandată de Nelson. Pitt se retrase din minis- 
teriu şi se incep negoțieri la Amiens care aduc incheierea păcei 1 pa iu 
(25 martie 1802). Pacea se incheie intre Anglia de o parte, Rran-2 $ ls; i Ja 
ţia, Spania și republica batavă de cea altă parte. Anglia se in- EI 
datoria a inapoi toate cuceririle făcuţe, afară de Ceylan și Tri 
nitatea; Capul va fi declarat porto-franc; Egiptul va fi inapoiat 
Porții şiinsulele lonice se vor preface in republică. Ea promi- 
tea că va inapoia Malta şi că nu se va amesteca in afacerile de 
pe.continent. Regele Angliei renunţa la titlul de «Rege al Fran- 
ției» cum se intitula de Ja Resboiul de O Sută de Ani. 

«Tractatele de Lunsville şi de Amiens au fost primite cu-o 
bucurie unanimă. Increderea era generală, Se părea că un viitor 
de unire şi de fericire are să inceapă pentru intreaga omenire. 
Bonaparte ajungea eroul păcei, după cum fusese mai inaințe e- 
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nobilimi nouă. Tribunatul și Corpul Legislativ numai cu mare 

greutate au primit această instituţiune” monarchică. 

"Mai ales după ruperea păcei de Amiens, guvernul ajunse cu 

totul personal; toţi se gândiau numai la răsboiu; erau numai 

visuri de glorie militară. Această pace nici nu putea ţinea, fiind 

că ambele părţi erau hotărite a nu o respecta. Napoleon. voia să se 

amestece in afacerile lăuntrice a altor state și Anglia era, de ase- y în - 

mine, hotărită a nu inapoia Malta, Alesandria, Capul şi coloniile“ în pui 

francese din India. Primul Consul căuta o compensare pentru pier-u. pla af 

derea coloniilor. El căpătase Luisiana de la Spania și voia, ca im- , : 

preună cu San-Domingo, care se declarase independentă, să tor-i 
meze aici un mare centru comerţial; dar espediţia in contra acestei = - 

insule nu a isbutit şi atunci el a vîndut şi Luisiana Statelor-Unite. 

In același timp, Sebastiani a tost trimis să cerceteze cum stau lu- 

crurile- in Orient. Din raportul acestuia resultă că 6000 de oa- 

meni ar fi de ajuns pentru a se cuceri din nou Egiptul; Decaen 

era trimis in India, ca să facă incurcături Englezilor acolo. Iar 

in Europa, el făcea tot ce voia. Republicele «surori» erau indrep- 

tate spre monarchie. In Olanda, toate puterile au fost concentrate 

in mâna unui om ; republica Cisalpină la proclamat preşedinte : 

al ei; in Elveţiu sa ales un președinte devotat Franţiei; Pie- 

montul a fost anecsat (11 septembre 1802) impreună cu insula 

Elba şi garnisoane francese au fost trimise in Otranto, Tarent și 

Brindisi. Afacerile Germaniei s'au regulat la Paris sub direcțiu- 

nea lui 'Talleyrand, care a tras mari foloase. Principii germani, 

de la Rin au fost disdăunaţi pe socotiala statelor eclesiastice. 

Prusia căpătă 500.000 de locuitori in loc de cei 127.000 pe care 

'i avusese de a stînga Rinului; Bavaria se mări cu 300.000; alte 

case, inrudite cu Tzarul, au dobindit foarte mult. Prin aceste 

secularisări s'a făcut un mare pas” către unitatea Germaniei. Ea 

a fost crud lovită ; dar tocmai loviturile aceste au făcut'o să simtă 

că ea era o patrie. 
Anglia, din parţea sa, retusa a ceda Malta, ţinea o armată în - 

Alesandria, nu inapoia cetăţile francese din India şi dădea asil 

emigraţilor, vandeienilor şi Gonspiratorilor. Dar ceia ce ingrijia 

mai mult pe Engleji era partea economică: Primul Consul nu - _ 

voia a incheia un tractat de comerţ, ci lua-măsuri pentru in- 

curagiarea industriei francese "și punea mari piedeci comerţului 

engles. In 12 maiu 1803, pacea fu ruptă. Englejii pun mâna pe 
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Hi [63 1.200 corăbii de comerţ francese şi olandese, care tăceau comerţ in liniște, și luară mărfuri de 200 de milioane. Primul Consul ab arestă pe toți Englejii din Franţia, ocupă Hanovrul și ordonă 1 U a, se stringe la Boulogne o armată de 120.000 de oameni. 7 Sai lăuntru, Napoleon intîmpina oposiție numai in armată. Mo- iu „— Teau stătea de o parte; Bernadotte era nemulţemit şi au fost ze Ghiar câte-va comploturi militare, care au fost inădușite. Ultimul complot anarchist a avut urmări insemnate. Regaliştii Cadou-” dal, Polignac și alţii intre cari şi Pichegru, după cum se zice, sau hotărit să'l atace in Bois de Boulogne și să'l omoare. Com- ” plotul a fost descoperit şi cei cari "] plănuiseră au fost uciși. Pichegru s'a ucis in inchisoare; iar Moreau a fost esilat, pentru că ştiuse de complot și nu voise a'l da pe faţă. Ducele de Îmghien, care trăia pe teritoriul bades, a fost răpit, dat in judecată şi împușcat. Prin acest omor, 0 prăpastie se iăcea intre: Napoleon și familia Burbonilor. 
După această conspirație, Senatul ceru ca Consulatul să fie ereditar: iar in 'Tribunat s'a făcut propunerea de a se infiinţa Imperiul. Tribunatul votând propunerea, ea a iost primită și de cătră Senat. Sa redactat un senatus-consult, care trebuia supus la aprobarea poporului : dar Napoleon -a și luat numele de /u- părat al Francesilor. Cuvîntul de Republică tot se va mai păstra pentru cât-va timp. 

*) Când se rupe pacea de Amiens, el e aşa de tare şi aşa de primejdios pentru vecini, că aceştia sînt obligaţi, pentru siguranţa lor, a face alianță cu Anglia : aceasta '1 conduce a sfarma, vechiele monarchii in intacte, a cu- ceri Neapole, a ciunti pe Austria intăia oară, a desmembra, și bucăţi Prusia, a ciunti pe Austria pentru a "doua oară, a fabrica regate pentru Iraţii săi în Neapele, in Olanda, in Vestfalia. In acelaş timp„el a inchis Englejilor toate porturile din imperiul său: aceasta '] duce a le inchide ţoate parturile de pe continent, a intoemi în contra lor o cruciată europeană, a nu suteri suve- rani neutri ca papa, subalterni puţini zeloşi ca fratele său Ludovic, colabo- ratori indoielnici sau nu de ajuns ca Braganţii din Portugalia și Burbonii din Spania, şi, de aice, nevoia de a pune mâna pe Portugalia şi Spania, pe Statele pontificale şi pe Olanda, apoi pe cetăţile hansealice și pe ducatul de Oldenburg, a cuprinde tot litoralul de la gurile de Caitaro şi Triest până la Hamburg și Dantzig cu un cordon de comandanţi militari, de prefecţi și de vameşi, un feliu de laţ pe care '] stringe necontenit până ce va gâtui nu numai pe consumator, dar şi pe producător şi pe neguţitor. (Taine, Le RE. gime Moderne, |, 102.) 
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— Ş. 2. Imperiul. 

Imperiul a fost organisat prin un senatus-consult care incepea 
ast. fel: «Guvernul Republicei este incredinţat unui /mpărat.» Pu- 
terile acestuia nu erau bine definite, pentru că in drept ca şi 
in fapt el era a tot puternic. Demnitatea imperială, era ereditară 

"în linia bărbătească și moștenitorul tronului purta titlul de «prin- 
cipe imperial», iar membrii familiei imperiale erau «principi fran- 
cesi.» Sau inființat şese mari demnitari ai Imperiului, mari ofițeri 
ai Imperiului intre cari opt-spre-zece mareșali şi o mulțime de 
funcţionari -ai Curţii. Senatul şi corpul Legislativ au fost măr, 
ginite in atribuţiunile lor, iar Pribunatul a fost desfiiinţat cu to. 
tul, in 1807. *) 'Toată puterea ea concentrată in mâna Impăra- 
tului, care are şi putere Jegislativă, căci decretele lui au putere 
de lege. El lucrează cu doi-spre-zece miniștri **) cari alcătuiau 

a 

*) Instituţiunile politice, administrative, judiciare ale Primului Imperiu sînt 
desvoliarea logică a instituţiunilor Consulatului. Ele se deosebesc numai prin 
un spirit de reacțiune [mai accentuat, prin o intoarcere mai lămurită cătră 
formele vechi, totul dominat prin acea tendință spre centralisare care carac- 
îerisase. și cele de pe urmă, timpuri ale vechiului regim și perioada revolu- 
ționară; și care nu puteau să nu placă spiritului despotic a lui Napoleon. 
Lipsa de uniformitate in legislațiune fusese până atunci o piedică; când a 
dispărut piedica, centralisarea a ajuns escesivă. Aceste două caractere, reac- 
țiune și centralisare, se regăsesc chiar şi in legislaţiunea civilă și comerţială, 
unde nu se mai ţine socoteală de obiceiurile locale, unde unele instituţiuni 
desfiinţate renasc; și in organisarea instrucţiunei publice, unde cu toate a- 
ceste libertatea şi varietatea sînt o condiţiune de progres. Fără desfiinţarea 
definitivă a feudalităţii, substituirea legilor generale in locul obiceiurilor par. - 

“ ticulare, intocmirea unei hierarehii uniforme de funcţionari, in 1810, putea 
cine-va crede că +a dat inapoi 'cu un viac. (Lavisse et Rambaud, Histoire 
Gincrale, LX, 223,) ” 

7 %*) Dar cel mai bun rhinistru al lui Napoleon, era de sigur el insuși.. Ca şi 
Ludovic XIV, el lucra cu statornicie. In o zi fixă pe săptămână, el intrunia 
pe toţi miniștrii s&i cari «și deșertau portofoliile» inaintea lui; in faţa tuturor 
celor-l-alţi. Numai miniștrii afacerilor străine și a poliţiei aveau convorbiri 
separate cu el. Mai adese-ori, el lucra singur in cabinetul său cu secretarii 
săi, pe cari i muncia. Acolo ordona să i se aducă enorma corespondenţă a 
miniștrilor săi, cetia proiectele lor, le adopta sau le modifica. EI singur nu- 
mia in toate funcțiunile, punând de multe ori alte nume în locul celor pro- 
puse. El făcea până şi notele ministrului său de afaceri străine, care era da- 
tor să-i trimită, după ce le-a cetit, toate scrisorile ambasadorilor şi a altor 
agenţi diplomatici, pentru ca să le cetească și Napoleon. (Lavisse et Ram- 
-baud, Histoire Gentrale, IX, 230.) Ă 
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o putere centrală, atot puternică şi in departamente prin agenţii 
numiţi și revocaţi numai de cătră ea. 

In justiţie a r&mas organisarea de mai inainte, cu deosebire 
că acum erau Curte de casație şi Curți de apel, cu procurori impe- 
riali. Toţi membrii Curţitor și tribunalelor erau -numiţi de cătră 
Impăratul şi justiţia se da in numele lui. In cei dintăi ani ai 
Imperiului s'a indeplinit opera unificărei de legislaţiune, incer- 
cată in timpul Adunărilor revoluţionare. In 1804 sa promulgat_ 
«Codicele Civil; peste trei ani, Codicele de Comerţ şi acel de 
procedură civilă şi in 1811 Codicele de procedură criminală și 
Codicele Penal. *) | 

In 1808 s'a inființat «Universitatea» imperială, o corporație in 
care intrau toţi membrii corpului invățătoresc, de ta profesorul 
de facultate până la invățătorul de sat. Prin această creaţiune, 
statul a luat in mâna sa invățămiîntul public intreg; el numeşte 
şi revoacă pe profesori, el li impune metodele de propunere, el 
'i plăteşte şi "i priveghiază şi nimic nu se putea face fără ştirea 
şi voia sa. Această ingrădire avea să fie mare piedică pentru 
progresul ştiinţific; dar Napoleon cerea mai mult ca «Universi- 
tatea» să pregătească tineritul pentru ascultare şi supunere 
Unăversitarii erau datori să iea ca basă a proponimentului lor, 
«preceptele religiunei catolice, credinţa cătră Împăratul şi nionar- 
ehia imperială, care au in deposit fericirea poporului, și cătră 
dinastia napoleoniană, păstrătoarea unităţii francese şi a tutulor 
ideilor liberale proclamate de cătră Constituţiune.» In fruntea 
«Universităţii» era un Mare Magistru, de care atârna intreg cor- 
pul invăţătoresc, fie care cu indatorirea sa bine precisată prin 
regulamente, cu o inaintare regulată, ca şi in armată. Se preve- 
deau trei grade de invățămînt: Superior, secundar și primar, care 
se da in facultăți, liceie şi colegii, școli primare. 

  

*) Codicele civil este o operă considerabilă, care, cu toate imperfecţiunile 
sate neevitabile, face mare onoare autorilor săi, Printre ei, trebue șă numă- 
răm mai ales pe Tronchet, căruia Napoleon i decernă oficial titlul de primul 
jurisconsult al Franţiei, Portalis, Cambacăres, 'Preilhard şi insuşi Primul Con- 
sul. Nu e o operă originală, ci mai de grabă de transacţie, imprumutând din 
dreptul roman, obiceiuri, ordonanţe regale, jurisprudenţa, vechieior parla= - 
mente, doctrina veehilor autori, legile revoluţionare, şi contopind totul in o. 
syntesă clară dacă nu metodică. Acestui caracter eclectic datorește Codicele 
durata sa. Napoleon se arăta mândru de el, cu drept cuvint.” (Lavisse et 
Rambaud, Histoire Gentrale, IX, 243.) . 
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După lungi negociaţiuni se incheiese Concordatul cu Biserica 

catolică, mulțemită caracterului impăciuitor al Papei Pius VII 

și al cardinalului Consalvi. El fu promulgat in aprilie 1802 şi in 

ziua de Paşti (18 aprilie) sau deschis bisericile pentru cultul 

catolic prin un «Te deum» serbat la Notre Dame, la care au fost 

obligaţi să ia parte toţi membrii corpurilor constituite ale sta- 

tului. Prin acest Concordat: a) sau remaniat diocesele; b) 
sa consfințit vinderea bunurilor clerului, şi c) s'a dat statului 

drept de privighere asupra cultului. Toţi episcopii vechi, neju- 

raţi sau juraţi, au demisionat ori au fost depușşi, şi s'au numit 

noi episcopi, recomandaţi de cătră Impăratul și intăriţi de Papa. 

Prin aceasta sa curmat principala causă de neînţelegeri lăun- 

trice, pentru că in timpul Revoluţiunei se dovedise că creștinis- 
mul nu numai că nu era mort, dar că incă eră foarte viu in 

inimile popsrului frances. Napoleon regulă, de asemene, Bise- 

rica protestantă intemeind Consistorii şi cultul mosaic intemeind 

synagoge cu un rabin in frunte, care r&spundeiu inaintea statu-" 

lui. Prin toate aceste măsuri, sa garantat libertatea religioasă 
şi sa introdus liniştea in conștiințe. 

După proclamarea Imperiului, Pius VII veni la Paris ca să 

incoroneze pe Impăratul, lucru care nu se mai făcuse de la Pepin 

Cel Scurt. EI a fost intîmpinat cu mare entusiasm in tot drumul 

stu. In ziua de 2 decembre 1804 a avut loc ceremonia ungerei 

Împăratului la Notre Dame. Pius VII a uns pe Impăratul și pe 
Impărăteasa, dar când a voit să'l incoroneze, Napoleon i a luat 

din mâni coroana şi 'şi a pus'o singur pe cap. Pius Vlla plecat 

peste patru luni din Paris. A fost condus cu mari onoruri; dar 

a intrat scârbit in Romă, fiind că prevedea că va avea multe ne- 
cazuri cu «teribilul său aliat». 

«Sub Imperiu, armata e a unui singur om; ea pune in lucrare, 
cu pasiune, toate planurile lui; ea lucrează, fără invoirea na- 
ţiunei, la continuarea tulburărei i in Europa. Napoleon nu trăieşte 
de cât numai prin r&sboiu şi pentru răsboiu. Armata este instru- 
mentul su, lucrul s&u. Cânda ajuns stăpân absolut, el a voit să . 
supună Imperiului frances, toată Germania, toată Italia, toată - 
Spania, *) Franţia ar fi. fost neinvinsă dacă, după tractatul de la 

  

- Intre 1804 şi 1815, chimera lui imperială a făcut să cadă pe câmpul de 
luptă 1.700.000 de Francesi născuţi in limitele vechei Franţie, pe lingă cari 

“Istoria Contimpurană. — P. Rășenu. 7 7 . i 
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Basel, ea sar fi mărginit, cu toate că era din nou atacată, u se mulțemi cu hotarele naturale. 3.153.000 de Francesi au fost chie- maţi sub arme de cătră Napoleon, şi „un număr tot așa de mare de ausiliari şi de străini ; din acest număr numai dintre Fran- cesi au pierit 1.750.000; mai mulţi dintre cei alți, Ajuuseseră că gloria insemna numai a merita laudele și favorurile stăpânu- lui. El era pentru «Marea-Armată> ca, un feliu Je Zeu al răsbo- iului, geniul care nu putea greși, care ştia toate, și a căruia presență era de ajuns pentrua asigăra victoria. *) Dar disciplina lăsa mult de dorit; soldaţii trăiau pe socoteala țărilor in care 
. 2 7 - = 

trebuie de adaos probabil 2 milioane de oameni născuţi in afară de aceste limite și uciși pentru ei, ca aliaţi, sau uciși de el, ca dușmani. Sărmanii - Gali, entusiaşti şi creduli, cari i au incredințat de două ori lucrul lor pu- blie, au avut in schimb două invasiuni ca drept preţ al devotameâtului lor, după această, prodigioasă vărsare de sângele lor și al altora, el le lasă o Franţie ciuntită de cincisprezece departamente câştigate de Republică, lip- sită de Savoia, de malul sting al Rinului şi de Belgia, acoperită de marele unghiu de la Nord-Est, prin care ea se intrepia, despărțită, de patru miligane de noi Francesi pe cari şi-i asimilase prin douăzeci de ani de viaţă comună, mai ru, restrinsă mai mult de cât in 1789, singură mai mică in mijlocul vecinilor săi toţi mai măriţi, suspectă, Europei. (Taine, Ze Rezime Moderne, 1, 115.) ” | 
*) Peste măsură în totul, dar şi mai straniu, nu numai că e in afară de ori ce linie, dar e și în afară de cadru; prin temperamentul, instinctele, fa- cultăţile, imaginaţia, pasiunile, morâla sa, el pare turnat intr'un tipar a parte, compus din un alt metal, de cât concetăţenii și contimpuranii săi. De sigur, nu îi nici Frances, nici un om din viacul XVIII; el aparţine unei aite rase şi altei virste, - ” 
În adevăr, nime nu l'a intrecut in arta de a căuta şi cunoaște stările și mişcările unui suflet şi a multe suflete,. motivele eficace, permanente sau momentan, care imping sau rețin pe om in general și pe cutare sau cutare oameni in particular, resorturile pe care trebuia să apeși, specia şi gradul de presiune ce trebuia, întrebuințată. Sub direcţiunea acestei acultăţi centrale, operează toate cele-l-alte, şi, in arta de a, stăpâni pe oameni, geniul lui este suveran. (Taine, Ze Râgime Moderne, |, 5,34.) 
Napoleon a ridicat pentru un timp pe Frances mai pre sus de cât omul. El a săturat pe Frances de gloria militară : poesia răsboiului e poesia celor de jos, şi pentru aceia epopea napoleoniană a rămas scumpă naţiunei. Dar dacă Napoleon apare imaginaţiunei ca un Zeu al răsboiului, trebuie să ne amin- tim in totdeauna că a fost un Zeu care aducea moartea, un Zeu fatal pentru tot ce punea el mâna, El a sacrificat pentru mândria sa o generaţiune de oa- meni, șese poate şi șepte milioane de vieţe omeneşti, dintre cari un sfert erau Francesi. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gindrale, IX, 88.)
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francesă, s'a luat după ea şi Villeneuve n'a indrăznit să dea 
lupta, ci s'a inchis in portul din Cadix. Anglia era scăpată. 

Dar va plăti Austria pentru ea. In 13 august la 4 oare dimi- 
neața, Napoleon a dictat secretarului stu Daru planul de cam- | 
panie in contra Austriei, așa de bine combinat că-nu a tost ne- 
voie a i se aduce nici o modificare până la Viena. Austria, Ru- 
sia, Suedia, Neapole, se unesc cu Anglia_pentru a sili pe Na- 
poleon să respecteze tractatele incheiate. Pitt care intrase din 

“nou in ministeriu a dat banii trebuitori, 
„Austria puse in mișcare două armate in Germania sub Archi- 
ducele Ferdinand și Mack (100.000) şi una in Italia (40.000) sub 
Archiducele Igan.” Patru armate rusești „veniau in ajutor. Na- 
poleon atrase in partea sa pe Bavaria. şi W urtemberg făgăduin- 
du-li că le va face regat, și pe Prusia că "i va da Hanovrul, 

Austriacii ieau ofensiva (9 septembre 1805), intră in Bavaria, 
cuprind cetatea Ulm şi așteaptă pe Ftancesi la ieşirea din Pădurea, 

" Neagră. În septembre, armatele irancese se pun in mişcare, trec 
Rinul, inaintează in șepie corpuri de armate, bat armatele ce in- 
tâlnesc in drumul lor (Elchingen) şi Mack se găseşte incunjurat 
de toate părţile. Isolat de cele altâ armate și peste putință de 
a mai nădăjdui vre un ajutor, Mack este nevoit a se preda cu toată armata sa (33.000 de oameni, 60 tunuri, 40 de stiagruri, 20 octobre 1805). In trei săptămâni fusese sdrobită şi cisipită o ar- mată de 100.000 de oameni. 

După capitularea de la Ulm, armata francesă inaintează in: marșuri forțate, sdrobeşte dri-ce resistență, silește pe Ruși a trece pe malul sting al Dunărei şi cuprinde Viena. Kutusof era la Briin şi Impăratul Alecsandru se apropia cu altă armată. Aliaţii aveau 90.000 de oameni, Ruși și Austriaci. Ei credeau că va veni la timp Archiducele Carol şi că va tăia retragerea Francesilor; mai credeau că se va ridica și Prusia. Napoleon stătu puţin ii Viena. Apoi lăsând pe mareşalii săi să observe pe Unguri și să păzască Viena, fiind sigur de Massena că nu va lăsa pe Archiducele Ca- rol, el plecă in contra armatei ruso-austriacă cu 68.000 de oa- meni, şi 0 sdrobi in marea bătălie de la Austerlitz (2 decembre _1805). Armata rusă fu desfăcută in trei bucăţi şi nevoită a fugi pe mlaştinele inghețate, unde pieri inecată, (Au fost 15.000 ră- niţi şi uciși, 20.000 prisonieri cu 45 de stiaguri şi 146 tunuri). Victoria de la Austerlitz a avut mari consequențe. Ea a adus 
„ - 
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sau e _- - moartea lui Pitt. In adevăr, flota francesă fusese nimicită in ma. 

rea bătălie de la Trafalgar, unde a murit Nelson, și Anglia ră- 

__măsese Doamna necontestată a tutulor mărilor ; dar capitularea 
de la Ulm și mai apoi victoria de la Austerlitz au lovit in inimă pe 

neîmpăcatul dușman al Franţiei. Fox, amicul Frânţiei şi a lui 
Napoleon, a fost chemat in curind la putere. - ; 

Austria a fost nevoită a subscrie Tractatul de'la Presburg. ci 

Prin acest tractat, ea recunoștea toate anecsările făcute de cătră 7 Feaale E: 

Napoleon; ceda Veneţia, Istria, (afară de Triest) și Dalmația, ca Te d, It a 

erau alipite la Imperiul frances ; ceda Bavariei Tyrolul, Voralr- zi? / , i 
berg şi patru episcopate, iar Wurtembergului şi Badenului Sua. 

_bia austriacă, primind Salzburg in schimb.-Ea era isgonită din Pa | 
Italia și Germania; vechiul Imperiu Roman Germanie incetase t *  - 
de a esista. De aceia, Impăratul deslegă pe supuşii săi de cre- „ft! i 

dinţa jurată, și renunțând la titlul de până atunci se proclâmă + Pegor (ir 
Împărat al Austriei. _ 9 p:ț” ÎI. . 

Napoleon infiiăță Confederațiunea de Rin. Bavaria şi. Wurtem-W mire n? 
berg au fost ridicate la rangul de regat, și Badenul [u mare du- OD 7 L. 
cat. Murat tu creat duce de Berg, şi Berthier duce de Neuchatel. Lt 
Casa de Neapole a fost detronată, și Josif, fratele lui Napoleon 
lu numit rege; iar sora sa Plisa Bacciochi ajunse mare ducesă 7 

de Toscana şi cei altă soră, Puulina Borghese, principesă de Guas- ( i 
talla. In curînd, Olanda a fost prefăcută in regat și Ludovic, alt Ul « a i 
frate a lui Napoleon, a fost numit rege. Lasa Na i 

Când sa intors in Paris după această strălucită espediţie, i sa vie, | Î o: a Ii 
dat oficial numele de Cel Mare (1806). | pf : i 

1 s   

  

sa. 

—$. 4, Coaliţiunea IV. 

„ „Prusia nu luase parte in Coaliţiunea. III, mulţemită' inţelep- 
ciunei ministrului Haugititz, care era de părere ca să mai aștepte, 

Victoria de la Austerlitz i a dat dreptate. Dar formarea Confe. . 

deraţiunei de Rin sub heghemonia Impăratului a jignit adînc 

„curtea ds la Berlin. Napoleon i oferi Hanovrul şi dreptul de a. TA 106 
forma o Confederaţiune germanică de Nord. Dar după moartea a 

"lui Pitt, ajunge în curînd ministru primar Fox, care era parti- , Yox Lt$ 

sanul păcei. La propunerile ce i se făcură, Napoleon răspunse pr 
că dacă toată neințelegerea venia numai de la Hanovru, el l-ar 

putea lua inapoi de la Prusia. Din nenorocire, Fox muri indată 
e 
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şi la ministeriu ajung iarăşi dușmanii Franţiei. Aceştia au arătat 
Prusiei cum era să inse iea Hanovrul i inapoi. Aceasta produse mare 
iritare in Prusia ; toată lumea era furioasă şi cerea răsboiu, mai 
ales regina Luisa și nepotul regelui. Militarii mai cu samă erau 
furioși și siguri de victorie. 

Tzarul Alesandru nu incheiase pace cu , Napoleon; el incepea 
a se- pregăti de r&sboiu, Anglia oteri 'subsidii și Prusia intră in 
a IV Coaliţiune (15 seprembre 1806). Regele Prusiei cerului Na- 
poleon să dezerte Germania și să renunţe la Confederaţiunea de 
Rin. La Berlin era mare entusiasm ; dar armata. prusiană nu 
mai era ca pe timpul lui Frederic cel Mare. N 

Napoleon așteptând să vadă cum se va sfirşi cu Prusia, dase 
ordin armatelor sale să se retiagă foarte incet din Germania ; 
astfeliu că Prusia incepe r&sboiul când -cea mai mare parte a 
armatelor francese era dincolo de Rin. Prusienii luară ofensiva, 
sperând că vor surprinde Marea Armată imprăștiată în cantona- 
mentele sale intre Main şi Dunăre. Două armate să inaintează 
spre Hessa: una comandată de cătră rege și ducele de Brunsyick, 
ajunge la Eisenach, şi ceia altă sub principele de Hohenlohe la- 

“lena şi Saalfeld. Ambele numărau 156. 000 de oameni. Napoleon 
avea 115.000, impreună cu reservele. In 14 octombre se dau 
două bătălii. Hohenlohe a fost sdrobit la Jena de cătră Napoleon, 
și, in aceia zi, Davout, care nu a fost ajutat de cătră Bernadotte 
care era in apropiere, a bătut o armată indoit de numeroasă la 

" Auerstacdt (26.000 contra 54.000). Eli impinse tămășiţile armatei 
dușmanilor spre Weimar: acolo dau peste cei cari fugiau de la 
lena! Atunci fu o amestecătură ne mai pomenită; mii de oa- 
meni fugiau in cotro vedeau cu ochii, şi nu era nimeni care să'i 
conducă (22.000 ucişi sau răniți, 18.000 prisonieri, 200 tunuri Și 
60 stiaguri ; 12.000 Francesi uciși și răniți). Nu mai esista ar-. 
mată prusiană. R&măşiţile capitulează după câte-va zile; cetă- 

- ţile Magdeburg, Stettin, Kiistrin, se predară fără nici o resistenţă, 
Napoleon intră in Berlin in triumf. EI luă pentru sine sabia lui 
Frederic cel Mare şi trimise la Paris 340 de stiaguri. Apoi im- 
puse ţerei contribuţiuni grele şi guvernatori franceși au lost nu- 
miţi pentru strîngerea contribuţiunilor; nenorocita regină Luisa, 
insultată de cătră Napoleon in dignitatea ei de femeie, rătăcia 
cu fiii sei fără a'şi găsi adăpost; unul din aceşti fii era Guil- 
laume, care tocmai peste 65 de ani avea să r&sbune injosirile 

3
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patriei sale. Micii principi germani au tost goniţi de pe tron. 
«Numai cei din Saxa au fest cruțaţi, pentru că unul dintre ei, 
ducele de Saxa-Weimar, avea la curtea sa pe cele mâi insem-: 
nate spirite din Germania: Goethe, Wieland, Schiller, Ioan de 
Miiller şi Napoleon ţinea ca, să nu'şi instrăineze pe poeţi şi pe 
istorici.» 

Prusia era sdrobită ; dar rămâneau Ruşii cari inaintaseră până 
la hotarele Poloniei. Napoleon plecă in contra lor şi, in 19 de-- 
cembre, el intră in Varsovia, unde fu primit cu entusiasm de 
cătră Poloni, cari nădăjduiau desrobirea patriei lor. După mai 
multe lupte in care Ruşii au fost bătuţi dar sau luptat cu mare 
bărbăţie, Napoleon aștepta să se desprimăvăreze pentru ca să 
dea lupta decisivă. Benigsen luând ofensiva. In 2 fevruarie 1807, 
pe o zăpadă mare şi pe o ninsoare cumplită, s'a dat sângeroasa 
bătălie de la Eylau, in care 30.000 de Ruși și 10. 000 de Fran- 
cesi au rămas pe câmpul de luptă. Dâr pentru intăia oară in ca- 
riera militară a lui Napoleon, această luptă crâncenă nu a fost 
decisivă. Tzarul și regele Prusiei reînoiră alianţa lor şi se legară 

'a nu: depune armele pănă ce nu vor isgoni pe Francesi dincolo 
de Rin. Europa intreagă fu chiemată la. arme. Dar Austria nu 
mai avea cu ce face r&sboiu, Anglia nu mai voia să dea bani; 
iar Turcia. declara răsboiu Rusiei : şi se obliga a inchide Darda- 
nelele pentru flota englesă. In timpul” acesta, Massena aducea 
din Italia 36.000 de oameni şi căderea Dantzigului măria ar- 
mata francesă incă cu 40.000. In 14 iunie 1807 se dete o bă- 
tălie teribilă la Friedland. (Rușii au pierdut 25.000 de oameni și 
80 de tunuri.) Koenigsberg a fost cuprins. . 

Tzarul ceru o intrevedere lui Napoleon. Ea se făcu pe Nie- 
men. Alesandru era furios in'contra Englejilor şi Napoleon de- 
cretase in contra Angliei Bloeul. Continental. Negoţierile intre cei 
doi impăraţi se urmează la Tilsitt. Napoleon se invoi ca Rusia 
să se mărească in dauna Suediei şi a Turciei luând -Finlanda şi 
Prificipatele Române, iar Rusia consimţi la tot ce făcuse Na- 
poleon in Apus. Prin un articol secret, Rusia se obligă a in- 
troduce Blocul Continental. În ceia ce priveşte pe Prusia, Na- 
poleon a fost fără milă cu această putere. Regele se obligă a 
inapoia provinţiile răpite de 'la Polonia, care vor forma Marele 
Ducat de Varsovia. Electorul de Sacsonia, care fu ridicat la ran- 
gul de regat, fu numiţ mare duce de Varsovia. Prusia cedă toate 
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acest scop, el adună la Bayonne o armată de 40.000, care tre- 
buia să treacă prin Spania şi să lupte alăturea cu un contingent 
spaniol. In acelaș timp, el trimite o armată la Nord ca să tacă 
presiune asupra cetăților hanseatice, ca să le oblige a inchide 
Veser şi Elba, sili pe Danimarea a inchide porturile sale, pedepsi 
pe Suedia luându-i Stralsund și stărui pe lîngă Alesandru ca să 
se declare in contra Angliei. Alesandru era dispus a lucra in 
contră acestei puteri, pe care o acusa de trădare. Ministeriul 
engles voi să prevină incheierea unei nouă legi a Neutrilor, » care | 2 

îm e Mal se forma, după cum 'şi inchipuia, şi hotărî bombardarea Copen- ** As ” 
hagăi. Cetatea pe jumătate redusă in ruine, fu nevoită a capi-, i - 

iu au bheaeă tula. Englejii prădară arsenalul, luară 16 corăbii mari şi o mul- | a 

- 

(ime mai mici. Atunci Danimarca incheie alianţă cu Franţia;- 
Austria, intrerupse relaţiunile diplomatice cu Anglia și Alesan-=& îi mei 
dru I se declară in contra acestei puteri. Fiind că 'Tzarul totu- aa, 
reclama să i se invoiască a, anecsa Principatele Române şi spri- ARI ii) 
jinia pe nenorocita Prusie, care tot era ocupată și prădată de EU 

_cătră YFrancesi, Napoleon căută compensaţii. In 1808, el anecsă — i 
statul pontifica]; iar, in Spania, armatele francese se tot intindeau, A N A 
in provinţii, puneau mâna pe cetăți și ocupau mai toată fara: LR 
iar pentru ca Alesandru să tacă, Napoleon îl indemnă să cuprindă” 3, a 
Finlanda. Ceia ce sa și făcut. a Si Ai 

  

In 1808, Napoleon avea 400.000 de soldaţi pe picior de res- | | Sf Sri 
-boiu, ridica armate nouă, şi mai putea avea contingente nume- Ca 
roase din ţerile vasale. Văzîndu se atât de puternic și sigur de PT 7 | 
alianța Rusiei, el cencepu planuri mari. Crezu că amândoi ar -j pai 
putea face impărţeala Turciei și chiar intreprinde o espediţiunea- 
supra Îndiei. Austriei se propuse să iea parte la această impăr- 
ţeală. Pe când Alesandru era chiemat la atâtea foloase, Napoleon 
se ocupa cu Spania, unde principele Ferdinand făcuse o revoluțiune +. 
in. contra părintelui său, Carol IV. Impăratul veni la Bayonne. Aci : + 
veni regele şi regina Spaniei cu ministrul. Godoy, prietinul in- 
tim al reginei, și principele Ferdinand. Familia regală şi a dat 
pe faţă inaintea Impăratului toate miseriile ei domestice şi re- 
sultatul a fost că atât regele cât și fiul său au abdicat in mânile . pag 
lui Napoleon. Iosif a fost numit rege -al Spaniei: (1808), iar Mu-J ei E f 
rat a fost trimis la Neapole. In cursul verei, s'au făcut pregătiri 
pentru măreţele planuri din Orient şi nici nu "i trecea prin minte !), 

„lui „Napoleon că in Spania ar intîmpina vre o resistenţă. Dar 7! iv: 
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poporul spaniol se ridică ca un singur om; Madridul şi o mul- 

  

Lt jad țime de cetăţi se revoltară, trupele regulate s'au amestecat cu 
bandele revoluționare și o luptă teribilă se incepu. Napoleon des- 
preţuia această mișcare. *) Dar când văzu că e lucru serios, el 
dădu ordin lui Dupont să se inainteze spre Sevilla şi formă o 

„nouă armată, pe are, 4rimise în Spania. Pe când: se intorcea "de la Bayonheita BâS Napole6n fu inștiințat pe drum despre 
un fapt” fie Tai auzit până atunci: la Baylen, Dupont tusese 
nevoit a capitula cu 18.009 de oameni inaintea bandelor spaniole 
de adunătură! , | 

Această, capitulare a avut efecte teribile. Spania şi Portugalia ___se ridicară ca un singur om; armateie francese au fost nevoite 
a se retrage dincoace de Ebru; Anglia trimise o armată in Por- 
„ tugalia, și o nouă armată francesă sub Junot a fost nevoită a 

capitula. In Franţia incep a se indoi despre soliditatea edificiu- 
„lui imperial, in Germania, și mai ales in Prusia, <unde simţimîn- a XAsul naţional se deştepta şi ajungea la esasperare sub povoara o- 
cupaţiunei străine, unde societățile secrete incepeau o propagandă 
aprinsă, a fost un freamăt general, o aspiraţiune Ya revoltă.»**) 
ÎI 

a 

*) Sub cucerirea străină și inaintea unei revoluţiuni care resturna dinastia, ameninţa religiunea, lovia obiceiurile şi violenta moravurile, lor, acei Spa- nioli cari nu mai aveau nici o vază in Europa de cât doară pentru a seri filosofilor ca- să dea un esemplu viu despre decadența naţiunilor, se redeş- teptară de o dată, cu o furie de fanatism şi cu un avînt patriotic care a ui- mit pe toţi politicii Europei. [i se revoltară contra invasiunej Francesilor, din aceleaşi motive care 'i făceau a se supune puterei regilor lor. Defectele care "i slăbise așa de mult fae acuma puterea lor şi se prefăcură in virtuți. Erau socotiți ca «serioşi, severi, stranii, neospitalieri»; acest dispreţ pentru străini degenară in o ură selbatică. Sărăcia *i făcea, nesimţitori la suferinţile resboiului; fanatismul religios i esaltă contra persecuţiunei. Tot ceia ce i făcea, in viacul XVIII, nepătrunşi pentru civilisaţia modernă, tot ceia ce ?i - menținea, in letargia lor Și li inchidea, așa zicând, căile Europăi, "i făcu ne- invinşi in munţii lor, când această mâudrie care "i isola, de lume a fost in-. Sultată, când aceste prejudiţii au fost atacate, când independenţa lor naţio- nală, singurul bine de care erau legaţi, tu ameninţată. (Sorel, L'Europe et la | Revolution, |, 379). - 
**) Perioada de la 1800 până la 1813 este o epocă de transformări adinci pentru Germania. Vechiul Imperiu se surpă, formele polilice .invechite dis- par; popoarele se grupează întrun număr relativ restrins de regate şi de ducate, pe pămintul curăţit de mărăcinii cari ?] incurcau, circulă un aer nou și curen:e mari de pasiuni și de speranţe mână spiritele ; orizonul se mMă- 
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- Roman, Germanie. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, IX, 409,) 

. 

sn cea de pe urmă dată Napoleon apăru inaintea univerșului in strălu- Ei 4 . . i îs zi, 4 . Cu Ș la da Ţ N 7 ; iN cau -A A (alea |. „2 jure în „pa 
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Dar în Austria, mişcarea a fost mai mare de cât ori unde. Bayonne 
arătă Impăratului. austriac că lui Napoleon nu îi era intru nimie - 
a detrona dinastia. El incepu a tace pregătiri serioase. Napoleon 
a fost nevoit a se ţinea in defensivă şi toate măreţele lui pla- 
nuri erau nimicite prin capitularea de la Baylen. Anglia, incă o e 
dată era singură. Dar pata de la Baylen trebuia ştearsă. EI tri) ie a die 
mise in Spania o parte din Marea Armată, apoi casă șiatragă 3 1 
pe Alesandru, el subscrise cu Prusia o convenţiune pentru libe- Râylen | 
rarea, teritoriului ei: cifra contribuţiunei de răsboiu a fost fixată +45 fe 
definitiv la 110 de milioane; cetăţile Stettin, Kustrin şi Glogau N Aa 
vor fi ocupate până la plata acestei indemnisări ; armata prăsiaiă — i 
nu va putea trece pese 42.000_de oameni. . SS + | 

In 27 septembre până la jumătatea lui octombre a fost intre- ) pi d 
vederea celor doi Impărați la Erfart. Napolepn a căutat să fer- | fa i 
mece pe Tzar prin lucsul său, prin măreţia petrecerilor şi prin - JP N 
toate seducțiunile geniului său. Nu s'au putut inţelege asupra —— Me 
im părţirei "Turciei, şi mai ales asupra Constantinopolului. Intr'ade- 
ver, se subscrise o convenţiune secretă in care se cuprindea că: - 
«Majestatea sa Impărâtul Napoleon consimte ca Impăratul Rusiei . 
să stăpânească in deplină suveranitațe Valachia și Moldavia luând 
Dunărea drept hotar, şi recunoaște de pe acum că aceste ţeri 
sînt. unite cu Imperiul rusesc.» Cei doi Impărați se legau in con- 
tra Austriei; dar la Erfurt, Napoleon nu dobândi lucrul, la care 
ținea mai mult: liniştea in Germania. %) 

reşte, cugetările se inalță şi pe drumul armatelor francese se imprăștiară ideile 
de libertate și de egalitate. Schimbările indeplinite atunci aduc o ast-feliu de 
imbunătăţire materială, şi morală că supușii ca şi suveranii uită cât-va timp 
dominaţiunea străină. Puțin câte puțin cu toate aceste violențele şi escesele 
lui Napoleon i instrăinează simpatiile; oposiţia, născută mai intâi în clasele 
de sus, ajunge repede mai generală şi mai aprinsă, și, in ora pericolelor su- 
preme, el nu mai. găsește in jurul lui de cât numai ură sau indiferenţă, Dar ” 
opera lui nu cade odată cu puterea lui: mai multe state intocmite de cătră 
el subsistă in forma generalărce |i a dat?o el, popoarele ies din mânile lui cu o 
conștiință mai limpede, de -nevoile lor şi de drepturile lor, și in noua Germa- 
nie pe care el a ajutat'o să nască, Europa nu mai găsește pe Sfintul-Imperiu 

  

*) inaintea stăpânului Europei, urmașul lui Carol cel Mare in Germania, 
se ingrămădiră toate capetele incoronate din Germania ; nu numai principii 
Contederaţiunei de Rin, ci Impăratul și impărăteasa - Austriei, veniţi pentru 
a-și imbrăţișa fiica și a veghia la interesele lor, și regele Prusiei. Atunci 
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Fiind că populaţiunea spaniolă se ridicase in masă in contra În ing aPăsătorilor şi Austria se mişca, Napoleon se hotări a se duce „4 singur in Spania. La inceputul lui novembre, el era in penin- 
4 sulă. Bandele spaniole au fost bătute pretutindinea și Iosif re. | intră în Madrid, insă Impăratul nu se injosi a intra. Armata en- 

glesă era in mare primejdie de a fi făcută intreagă prisonieră ; 
când, peste aşteptarea tuturor, Napoleon se intoarse la Paris. El A ue. pâflase că la. Paris se urzește ceva in contra sa. In adevăr, Tal- 
leyrand, Fouche şi alţii, se ingrijiseră a lua oare-cari măsuri in 4 cas când ar muri Napoleon, ba chiar nu erau departe de ideia 

„de a-l și detrona. Noul guvern era intocmit şi lui Murat nu-i „a ha părea rău -ca să ajungă el la tron. Napoleon simţise ceva, dar nu — cunoștea in amănunte planurile lui Talleyrand care de mult era — trădător, | : 
Fiind că Austria se pregătia de r&sboiu, Napoleon incepu a 

„trimite trupe in- Germania. Intrebarea gravă era: ce va face Ale- 
sandru? Napoleon stăruise ca el să se declare in contra Austriei 
și incheiese chiar o alianță. Dar acesta nu voia să se strice cu 
această putere. EI tăcea promisiuni solemne, dar era hotărit a 
nu le indeplini și trimise trupe la hotarele Galiției, dar cu or- 
din de a se feri de ori şi ce conflict. Aceasta a fost o mare ne- 
norocire. Napoleon era puternic și putea sdrobi pe Austria, dar 
atunci trebuia să urmeze un r&sboiu cu Rusia. Alianţa lranco- 
rusă era ruptă. *) | _ 

: cirea mărirei- sale, Stăpân peste 130 de departamente francese, având ca : vasali șepte. regate Și treizeci de prinți şi suverani, în capul unor armate, i —. care, fără intrerumpere curgeau de la Rin spre truntariile rusești, in mijlo- ! cul Europei imărmurite şi a admiraţiunei entusiaste şi ingrozite a Germa. niei. (l.avisse eţ Rambaud, Histoire Gândrale. IĂ, 771.) 
*) In 1809, Europa Presenta următorul tablou. 310.000 Austriaci se preci- pitou asupra Confederaţiunei de Rin şi regatul Italiei, inflăcăraţi de pasiuni cu totul nouă; până atunci Austria, fusese numai un guvern, care comanda peste .o adunătură de rase; ea căuta acum a lega aceste popoare intre ele prin un patriotism comun şi «a se face o națiune.» Napoleon nu ?i putea o- pune de cât o armată formată cu grăbire, compusă din elemente de valoare neegală, numărând mulţi recruți la ua loc cu soldaţii vechi, inferioară in ca- - litate, necomparabilă armatei de ia Austerlitz, Eylau şi Friedland. In urma sa, Franția sătulă de răsboiu, neliniştită şi prea munsită, era in prada unui rău care creștea, In Germania, unde era să susțină lovitura, solul tremura , sub piciorul s&u ; la Sud, Tyrolul se ridica contra dominaţiunei bavareze și reclama pe vechii săi stăpâni ; la. Nord, curtea Prusiei, impărțită intre ură și 
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Ş. 6. Coaliţiu nea V. 
Pi 4 Se 

După pacea de la Presburg, Napoleon transformase charta Eu- 
ropei, fără să ţină nici o socoteală de Austria, Aceăstă putere era 

hab pe 

datoare să protesteze, ori să inceteze de a mai trăi. Spania ară-=- 
tase ce poate face un popor care se ridică ca să'și apete liber- 
tatea. Germania părea că se deşteaptă și societatea Tugenbund 
avea multe ramificaţiuni pintre studenţi și militari; Prusia in: 

u - În 
pa mă AX 

4 Ș - „MIC 1 spete 
CĂ - 

triga in secret la Petersburg; principii germani isgoniţi din (e ) rut sviriile 
tă 

rile lor se ingrămădiau la Viena și cereau ajutor ; Stadion şi Ar- 
hiducele Carol reorganisaseră armata, iar Împăratului i era frică 
să nu păţască ca Burbonii din Spania. El făcu apel la <poporut 
german» ; Anglia oferi_100 de milioane și in Franţia erau multe 
nemulţemiri. Napoleon era furios pe Austria, pentru că tulbura 
pacea, şi ar fi dorit ca Rusia 'să o ţină in respect ; dar Alesan- 
dru nu voia ca Napoleon să ajungă și mai puternic, căci atunci 
el ar fi rămas in rangul al doilea; şi apoi el credea că Austria 
este necesară intre cele două imperii. El a fost nevoit să intre 
inluptă, dar trupele ruseşti nu au luat nici o parte importantă 
in r&sboiu. | .- 

Napoleon lăsă in Spania Marea Armată luându-i numai garda 
imperială și cavaleria. El avea in Germania 100.0000 de oameni 

Trică, conspira ori se prosterna: o parte din armata prusiană incepea spon- 
taneu luptele şi sporia bandele lui Schill, Dornberg, Brunswiek-Oeils. In Ita- 
lia, unde aneesarea Toscanei, Romei, erau fapte indeplinite (30 maiu 1808 şi 
17 maiu 1809), nemulţemirea. creştea. răpirea brutală a Papei, care se va in-! 
deplini în 9 iulie 1809 fără ordinile formale ale Impăratului, avea să despe- 
reze conștiinţile catolice. In Spania, armatele irsurecţiunei se reformau : gue- 
riilas atacau pretutindinea coloanele noastre şi ie esterminau in detail: resis- 
tenţa Saragossei, eroică și atroce, arătase ce insamnă, acest. r&sboiu. Turcia 
se depăria de noi: observând că a fost sacrificată la Tilsitt și la Erturt, agi- 
tată de convulsiuni periodice, ea se apropie de Engleji şi semna cu ei trac- 
tatu! de la Dardanele ifebruafie 1809) care punea, capăt neinţelegerilor dintre. 
csle două state și deschidea Constantinopole influenţii englese. O năvălire a 
Bosniacilor amenința posesiunile noastre din Styria. Stipendiând pretutin= 
dinea pe dușmanii noştrii, Anglia, anunţa o mare espediţiune asupra ţermu- 
rilor noastre și intia Anvers. Cu alte cuvinte, o nouă Coaliţiune, a cincia, 
se legase intre- Anglia, Spania, Austria ; mai era apoi coaliția ascunsă intre 
aceste puteri și Prusia, popoarele din Germania și toate aristocraţiile euro- 
peiene. Nici 6 dată asalt mai furios nu amenințase puterea imperială. (Lavisse 
et Rambaud, Histoire Gântraie, LX, 152) 
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"şi 80.000 in Saxonia, Galiţia şi Italia. Confederaţiunea de Rin ?i 
dădu un contingent insemnat (36.000). Austria puse in mişcare a __810.000 de oameni. in trei armate: cea din Germania comandată 
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dă "Arohiducele Carol (1'75.000), cea din Italia sub Ioan (95.000) 
şi cea din Galiţia (40.000). Luptele incep fără declaraţiune de r&s- 
boiu (10 aprilie 1809). : | - 

Napoleon era in fruntea a 120.000 de oameni. La Abensber-g 
armata austriacă a fost tăiată in două ; aripa stingă fu sdrobită sa 
şi cea dreaptă respinsă de cătră Davout in bătălia, de la Eek- , | £ miihl; Ratisbona a fost luată după o luptă crâncenă; dar Archi- 
ducele Carol scăpă in Bohemia. In cinci zile, Napoleon a făcut 
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40.000 de. prisonieri cu 100 de tunuri, 40 de stiaguri și 3000 
de cară (19—23 aprilie) Drumul cătră Viena era deschis. Bătă- 
liile se câștigaseră mai ales de cătră Germani, cari luptaseră cu 
mare eroism ; iar recruţii se bătmseră ca şi veteranii. In acest! 
timp Tyrolul se resculasă sub Andreas Hofer și in Germania s'au 
făcut oare care mișcări, dar fără mare influință asupra poporului, . 

„căci mare era groaza Francesilor invingători. Poporul german - 
aștepta o victorie a Austriacilor și: sosirea unei armate englese ; 
dar Englejii nu au venit şi Austriacii au fost goniți din Bavaria. 
Infrângerea lor inăduşi ori ce incercare de revoltă. 

R&sboiul continuă, pentru că Archiducele Carol scăpase in Bo- 
hemia și el era un adversar vrednic de Napoleon. O armată aus- 
triacă care se incercăse a opri pe Francesii ce se inatătai” pe 
malul drept al Cunărei fu bătută și nevoită a'şi căuta scăpare 

de ceia. altă parte a fluviului.. Viena fu cuprinsă. 
Archiducele - se intări pe malul. stâng al Dunărei, in dreptul 

Vienei. Francesii cuprind insula LobaV și, la 21 maiu, 30.000 de 
» oarăeni trec Dunărea și ocupă Aspern şi Essling; dar Dunărea 

veni mare și rupse podurile. Mica” armată frâncesă Susţinu o 
luptă bărbătească in contra atacurilor intregei armată austriace 
de trei ori mai numeroasă. Peste noapte, mai trec 30.000 şi a. 
doua zi se dă o luptă și mai furioasă. Lannes a căzut pe câmpul . 

_— . de luptă; Massena sa luptat ca un turbat; Essling a fost luat a .. 7. . şi pierdut de treisprezece ori in cursul zilei. Archiducele Carol 
era să fie nevoit'ă-se retrage, când Francesii au fost opriți pe 
loc: se surpase podul cel mare şi era peste putinţă a se mai 
restabili comunicaţiunile. Napoleon se intări puternic in insula 
Lobau și primi ajutoare nouă. 

a 

      
 



  

"Napoleon era aproape de dominaţiunea universală. *) 

DI | | o 

Peste o lună, el avea 150,000 de soldaţi şi 450 de tunuri. E] : a 
trecu Dunărea şi in 5 şi 6 iulie se dădu marea bătălie de la a Ru 
Wagram, pe şesul nemărginit care se intinde la nord de Vie- 13) 140 NE 
na. Austriacii aveau o armată tot atât de numeroasă și locui- 5; 
torii capitaliei priviau la luptă. Bătălia de seară a fost fără nici Dr 
un resultat, dar a doua zi Austriacii au fost sdrobiți. Wagram 
â fost una din cele mai sângeroase bătălii din toate r&sboa- „ : 
iele Jui Napoleon ; de fie care: parte au căzut câte 25.000 de 2 pate 
oameni. Dar nu mai erau Francesii de la Austerliţz! Davout a ! i 

  

  

fost numit principe de Eckmiihil, Massena de Essling şi Berthier — 
de Wagram. ă Ia _ Up 

Austria a tost nevoită să ceară pace, care s'a incheiat la Selioene.) e] un a ă 
brunn, (14 octobre 1809) Austria pierdu o parte 2in Carintia, toată N ; 
Carniolia, Goeritz, Triest, Ragusa, Piume, Croaţia, care impreună J           

   

    

u jaTmația au să formeze guvernămîntul de Iliyria, anecsat la N 
“Impâriăl frances; Galiţia apusană a fost cedată Marelui duce de ur 
Varsovia ;. Saltzburgul a fost inapoiat Bayariei. Austria recunoștei” ş „ 
toate transformările făcute de cătră Napoleon. Ea pierdea trei sia n 
milioane și jumătate de locuitori ; era datoare a plăti 85 mili- Caan si 
'oane despăgubire de răsboiu și nu ave, voie a ţine o armată * a 
mai mare de 150.000! Zidurile Vienei și a câtor-va cetăţi trebuia Ym" să fie dărimate- Rusia. primia o parte din Galiţia cu 400.000 de 
supuși, | : : na 

Imperiul: irances se intindea de la Balcani până la Dantzig. oa! 

Pi 

— 
  

(* In 1809, totul este imprimat adine in spiritul lui Napoleon; el. percepe in 
bloc şi in detail deosebitele naţiuni pe care le guvernează de a dreptul sau , 
prin altul, adică şesezeci de milioane de oameni, deosebiiele ţeri pe care le bo, BV ret a cuterit sau -pereurs, adică şeptezeci de mii de leghe patrate; el ştie tot d'a —— una «posiţiunea sa» pe marea și pe uscat, numărul, mărimea și calitatea va- 
selor sale pe marea şi in fie-care port, gradul ds inaintare present și viitor 
al bastimentelor' in construcţiune, compunerea și forţa echipagielor sale, com- 
pinerea, organisarea, personalul, materialul, reşedinţa, recrutarea trecută, şi | 
viitoare a fie-cărui corp de armată şi a fie cărui regiment. De asemine in N AA A nanțe, in diplomaţie, in toate ramurile administraţiunei laice sau eclesiastice,  ""- m. în ordinea fisică şi in ordinea niorălă. Zicea el singur că: adeosebitele obiecte mr” = şi diversele afaceri erau aşezate in capul său ca iintr'un dulap. Când vreau ţ ph. să intrerump vre-o afacere inchid seltarul ei și deschid pe al alteia. Ble nuvela ivi? se amestecă unele cu altele și nu mă supără de loc. Vreau să dorm? închid > - Pe nn N e a a ai en ma za Pa 4 că - Să BE 

toate saltarele şi adorm.» (Taine, Le Răgiăe Moderne, I, 35). _ 
iii) 
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Ş. 7. Despărţenia. Lupta cu Papa. 

După pacea de la Viena, Napoleon era in culmea puterei sale, Nu avea insă un moștenitor și fraţii s&i erau incapabili. El nu mai putea nădăjdui un copil de la Iosefina, femeie cu moravuri uşoare, dar foarte populară. Impăratul voi să se despartă de ea și să intre in legături de căsătorie cu vre una, din vechiele di- 
nastii ale Europei. In zadar Cambacăres voi să '] facă a inţelege că 
o asemine căsătorie ar putea aminti prea mult vechiul Regim. 
Napoleon puse 'pe Eugeniu de Beauharnais, fiul losefinei şi 
vice-rege al Italiei, ca să stăruie pe ilângă mama sa ca ea să 
consimtă la despărțenie. Nu mai era vorbă nici de consimţiment, 
nici de oposiţie, când Napoleon voia ceva. losefina s'a supus. 
Napoleon nu a voit să ţină seamă nici de legile fundamentale 
ale Imperiului care opriau despărţenia in familia imperială, nici 
de cerințile Codicelui civil, nici de legile cununiei: un senatus. - 

consult decretă căsătoria desfăcută (16 decembre 1809), iar auto- 

AA 

Pi 
* 

rităţile eclesiasțice au hotărît că această căsătorie fusese nulă 
din punctul de vedete religios. 

In ianuarie viitor, el adună pe marii demnitari ai coroanei şi 
li propuse să aleagă pe viitoarea impărăteasă. EI ar fi dorit să 
iea in căsătorie pe o soră a Tzarului Alesandru şi la Erfurt fu- 
sese vorba de aceasta. Dar acesta nu-se grăbise a primi propu- 
nerea, și Napoleon care nu. era deprins a vedea că nu i se in- 
deplinesc grabnic dorinţile, părăsi indată această ideie. Acum 
el voia să iea pe o fiicăa Impăratului Austriei. Champagny (mi- 
nistrul de esterne) și Talleyrand au fost de această părere. 'Tal- 
leyrand lucra de mult pentru răcirea alianţei cu Rusia şi slăbirea . tronului imperial, pentru că credea că alianța rusească putea îi 
fatală Franţiei, de oare ce, sigur de prietinia lui Alesandru, Na- poleon nu mai punea.nici o mărginire ambiţiunei sale. Cum s'a luat hotărîrea, s'a scris repede la Viena ca să se ceară mâna 
Archiducesei Maria Luisa, in vrîstă de 20 de ani, şi Francisc 1 se şi grăbi a primi propunerea. 'Tînăra principesă fu adusă in Franţia şi la 2 aprilie s'a celebrat căsătoria civilă și religioasă, 

Peste un an, Maria Luisa născu un fiu care a iuat titlul de «Rege al Romei.» Napoleon se afla in culmea bucuriei ; el credea că dinastia sa este asigurată pentru de-apururea. Şi cu toate a ceste, pentru ori:ce om prevăzător era ușor de observat oare-



    
„ajunse «cetate liberă -și imperială» ; iar Papa păstră palatul şi 

„pe Napoleon. Acesta luă măsuri ca bula de escomunicare să nu se 
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care simtome - de slăbiciune a Imperiului. Franţia se săturase | 
de mult de gloria militară, care cerea să i se jertfească pe fie-.! Su S 
care an sute de mii” din cei mai viguroși fii ai săi, despotismul 
imperial “ajunsese nesuferit, și popoarele apăsate așteptau numai , 

Î + o ocasiune pentru a se ridica. : 3 
m € A „De prin 1806, incepuse conflictul dintre Napoleon și Papa i i 

Pius VII, de când Împăratul numeşte episcopi in. talia in contra 
Concordaţului ; dar lucrurile sau inăsprit foarte mai ales din 
causa Blocului Continental. Papa pretindea ca, representant pe | 
pămînt al Dumnezeului păcei, el nu vrea să aibă răsboiu cu ni- DP 3 NI 
mene şi că prin urmare neutralitatea i se impunea. Putea să i: : î îtuhu 
fie adevărat; dar nu era mai puţin adevărat că această neutrali- 
tate era cu totul favorabilă Angliei şi căşuna mari daune Fran- a 
ţiei, de oare-ce porturile! papale erau pline de mărfuri englezeşti, 
care prin contrabandă se imprăștiiau in tot Continentul. In 1808, 
Napoleon dădu ordin să se ocupe Roma; apoi prin un decret / 
datat din Viena (17 maiu 1809) el anecsă statul pontifical. Roma fu aula în 

proprietăţile sale cu un venit de două milioane. Aceasta insemna, i 
după cum zicea Napoleon «a revoca donaţiunea pe care prede- 
cesorul său Carol cel Mare o făcuse papalității.» Scopul lui era 
să facă pe Papa a-și strămuta reședința la Paris; atunci «Parisul 
ar fi ajuns capitala lumei creștine, şi eu aşi fi diriguit lumea 
religioasă ca şi pe cea politică,» zicea el. Dar Papa escomunică 

publice ; dar ea a fost cunoscută și a pricinuit mare agitare in 
sufletele credincioşilor. In noaptea de 5 iulie, Papa a fost luat 
din palatul său și dus la Savona. Aici el retusă de a intra in 
ori-ce tratative cuc<usurpatorul bunurilor Bisericei.» 

Popularitatea Papei şi marea lui influință asupra catolicilor 
neliniştia pe Napoleon. E! ordonă ca să fie priveghiat foarte de 

  

„aproape; au mers până acolo că i sau luat cărțile, hârtia, con- 
de'e, ca să nu.aibă cu ce scrie şi a fost oprit intrun” Ghipâb- 
solut de a comunica cu vre o Biserică sau cu vre un şupusat 
Impăratului. Dar Biserica nu putea r&mânea fără o direcţiune, 
mai ales că erau de numit, o mulţime -de episcopi. Napoleon e 
convocă la Paris un Conciliu pentru ca acesta să iea in mână 4 ecbal d. 
direcţiunea alacerilor eclesiastice; dar marea majoritate a epis-: 4, ae 
copilor adunaţi au declarat că numai Papa are dreptul şi pute- ” 

Istoria” Contimpurană. — P. Râșca, 8 - 
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rea de a cârmui Biserica creștină. Conciliul a fost disolvat. In acest timp, Napoleon dăduse ordin ca să aducă pe Papa la Fonţainebleau pentru ca să-l aibă mai sub mână, crezând că-l va putea mai uşor amăgi sau intimida. In zadar. Ast-fe] un bătrân slab și aşa de bolnav că pe drum se impărtășise crezându-se aproape de: moarte, dar tare prin autoritatea lui morală, indrăznia a se o- pune şi a ţinea in loc pe omul inaintea căruia tremura lumea intreagă și pe care numai elementele au să-l poată r&pune. 

  

+ 

IV. ALESANDRU 1. 
  

$. 1. Campania din Rusia. 

Napoleon se așteptasă. ca Rusia să impiedice pe Austria de a face răsboiu, și Alesandru, din contra, incuraja in ascuns pe Austria, și când a fost nevoit a intra in r&sboiu, armatele Pu- seşti mai că nu s'au luptat. Mai pe urmă au venit alte impre- jurări care au r&cit alianța dintre cei doi Impărați. Mai intăi, A- lesandru era supărat că Napoleon a luat in căsătorie pe Maria Luisa. Aici tot el era vinovat; căci a staţ prea mult pe gânduri, pe când ambasadorul Austriei-de la Paris se și grăbisă a oferi mâna Archiducesei. După căsătorie, Napolesn a și scris aliatului său, că această căsătorie nu insemna nimic din punctul de ve- dere politic, şi că nu va slăbi intru nimic prietenia dintre ei; adevărat că alianţa nu era ruptă; dar lipsia increderea și cor- dialitatea de până atunci. Din aceasta, a urmat şi o schimbare in politică: de acum inainte, ambasadorul-austriac a fost cel mai sărbătorit la Curtea din Paris, şi Napoleon incepu ă crede că o Austrie solid intemeiată la Dunărea de jos este necesară; el era gata a sprijini pe Austria in contra ambiţiei nesăţioase a Rusiei in Răsărit, ă 
Napoleon se plângea că Rusia nu aplica cu rigoare Blocul Continental şi deschidea porturile sale pentru vasele Neutrilor, care erau in realitate tot englese. Dar aplicarea cu rigoare a Blocului insemna pentru Rusia sărăcia cu desăvirşire, de oare- ce numai Anglia cumpăra produsele solului ei. Alesandru de. cretă un tarif vamal care lovia in mărturile francese, singurul 
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mijloc de a mai impiedica ieşirea banilor din țară, și ordonă a se arde toate mărfurile introduse pe ascuns. Această măsură irită adine pe Napoleon. 
Creşterea nemăsurată a Imperiului frances a fost, de asemine, un motiv de neinţelegere intre cei doi monarchi. De când era - aliată cu Napoleon, Rusia dobindise in adevăr Finlanda ; dar nu” câștigase nimic in r&sboaiels cu Persia şi cu Turcia, şi prea pu- ţin in acel cu Austria de aceia urmau mari nemulțemiri când se făcea comparaţiune cu ceia ce dobindise Napoleon, de la Til- sitt in coace. Imperiul frances impreună cu statele vasale număra 71 de milioane de locuitori. şi ajunsese vecin cu Rusia. Afară de acestea, tot pentru Blocul Continental, Napoleon anecsase O. landa, ducatul de Oldenburg şi câteva principate germanice, o parte din Hanovru şi din regatul de Vestfalia, și “cetăţile han- seatice, prin simple senatus-consulturi. Prin -anecsarea cetății Liibeck, Franţia, ajurige atot puternică in marea Baltică şi ducele de Oldenburg era cumnat al Tzarului. In zadar acesta ceru o indemnisare. Ta 

Creşterea Marelui-ducat de Varșovia neliniștia pe Rusia ; pen- tru că Polonii erau plini de devotament către Napoleon, așteptând de 1a el restaurarea Poloniei, Alesandru stărvi de mai multe ori „pe lângă Napoleon ca să se lege că nu va reinfiinţa nici o dată regatul polon și căuta a face pe Poloni să creadă că numai el li va da patria pierdută, luând şi Galiţia pentru care da Austriei în schimb Moldova şi Muntenia (1811); dar marea majoritate a Polonilor au rămas credincioși lui Napoleon. 
In 12 aprilie 1812, Alesandru trimise la Paris un ultimatum prin care cerea: deșertarea Pomeraniei și a statelor prusiene de oștirile francese, reducerea, garnisoanei din Dantzig şi dreptul pentru Rusia de a face comerț cu statele neutre. lira așa de si- - gur că ateste condițiuni nu vor fi primite, că peste zece zile a și plecat ca să se pună in fruntea armatelor. 
Napoleon făcu un-tractat de alianţă cu Prusia, care "i dădu un contingent de 20.000 de oameni comandaţi de ducele de York şi 

cu Austria, care “i dădu 30.000 sub Schwartzenberg, ambasadorul ei la Paris; apoi se adresă la mareșalul frances Bernadotte, care lusese adoptât de cătră regele Suediei ca moştenitor al tronului. Acesta era hotărit a face politică numai spre folosul poporului care'l chiemase. El ceru Norvegia şi Napoleon refusă. Atunci 
se  
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Bernadotte se uni cu Rusia; Anglia făgădui bani şi oști; Tur- 
cia incheia “un tractat prin care ceda Basarabia, tocmai in mo- 
mentul când Tzarul era gata să primească ori ce condițiuni, numai 
ca să'şi poată trage din Principate armatele ce avea acolo. Dar 
Turcia fusese trădată de cătră „Napoleon la Tilsitt şi fusese lă- 

-sată să poarte singură r&sboiul cu Ruşii. Divanul turcesc nu mai 
credea in. Napoleon și dragomanul Porții, Dimitrie Moruzi, era 
vîndut Rușilor. 

In 9 maiu, Napoleon plecă din Paris impreună cu Impărăteasa 
şi in 17 ajunse la Dresda, unde ţinu o curte strălucită. Peste două 
săptămâni el era la Posen. La 1 iunie, el avea in Germania şi 
Polonia 678.000 de oameni, intre cari -mai puţin de jumătate - 
erau Francesi. *) La finele lui iunie, 400.000 de oameni cu 1.000 
de tunuri trecură Niemenul. La Wilna, capitala Lituaniei, el a fost 
primit cu entusiasm de cătră Poloni; dar de pe acum incepua 
se constata lipsa unei administraţiuni militare; soldaţii se im- 
prăștie” pentru a-şi găsi hrana, şi mulţi dintre; străini incep a 
deserta. Alesandru avea 267.000 de soldaţi, dintre cari o parte 
erau la Nord sub Witigenstein, vre-o 50.000 veniau despre sud 
cu Ciciagof şi centrul, mai bine de 100.000, forma armata prin- 
cipală, comandată de căţră Bavălay de Tolly, care trebuia să se 
opună lui Napoleon. 

Francesii apucară drumul care ducea prin Kovno, Wilna şi 
Vitepsk la Moscova. Unele corpuri de armată inaintau foarte 
greu prin o ţară plină de păduri şi de mlaștine. Tzarul se in- 
torsese la Petersburg lăsând generalilor săi libertate deplină de . 
acţiune. Armatele rusești șe retrăgeau necontenit, pustiind totul 

  

*) Etectivul total de care dispunea Napoleon la 1 iunie 1812, in Germania 
şi in Polonia, era de 678.000 (socotindu-se şi corpul austriac) dintre cari 355.913 
Francesi (printre cari trebue să punem pe anecsaţi, Belgi, Olandesi, Renani, 
"Germani, Genovesi, Piemontesi, 'Toscani, Romani) şi 322.000 de aliaţi. Prin 
urmare, in realitate, erau mai mult de cât jumătate elemente străine Pran- 
ţiei din 189. Printre naţiunile slavone pe care Napoleon găsise mijlocul de a 
le inarma în contra marelui imperiu slavon de la R&sărit, erau Poloni, Croaţi, 
Dalmaţi, Dly rieni. Ruşii au numit Marea Armată din 1812 cu numele de «ar- 
mata celor douăzeci de naţiuni». Acest total de 678.000 de oameni se descom- 
punea in 480.000 pedestri, 100.000 călăreți, 830.000 artileriști, restul la echi- 
paie pentru poduri şi la imensitatea de cară. Afară de aceştia, Napoleon mai 
avea incă 150.000 de soldaţi in Franţia, 50.000 in Italia, 300.000 in Spania, 
ăn totul 1.188.000 de oamerii! (Lavisse et Rambaud, Histoire Gentrale, 1X, '780). 
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in calea lor. Marea Armată scădea văzînd cu ochii. In fine, Ruşii 

'au putut fi ajunși la Smolensk, unde in 17 şi 18 august, se dădu 

o luptă teribilă; dar ei au fugit iarăşi după ce au pierdut 12.000 

de oameni. A doua bătălie şi mai teribilă a fost iarăşi fără nici 
un resultat. Francesii ajunseră pe Dvina și Nipru; luptele ce se 

dădeau in deosebite părți erau toate in favoarea lor; dar erau 

niște ploi teribile.și armata suferia foarte mult. *) Nici Ruşii nu 
erau mulţemiţi de tactica lui Barclay, care tot fugia. Tzarul | 

numi id locul lui pe Kutusof. Acesta continuă a se retrage pen- 
tru a se uni cu ajutoarele ce sosiau. Se ordonase ridicarea in 

masă și se așteptau 612.000 de «bărboşi». EL 'şi alese loc de bă- 

“tălie Ia Borodino, ca să apere Moscova. «Toată ziua de 7 sep- 

tembre Ruşii se inchină, se spovăduiesc și impărtășesc, se pros- 

ternă inaintea icoanelor făcătoare de minuni aduse de la Mos- 

cova, trişti, aduşi la desperare, hotăriţi a muri.» Bătălia se in- 
cepu a doua zi la 5:/, dimineaţa și ţinu toată ziua. Au căzut 

30.000 de Francesi; iar Ruşii au avut 60.000 de morţi şi răniţi 

şi 12.000 dispăruți. Armata rusască nu mai putea apăra «Ceta.- 

tea sfintă.» Ea apucă spre Riazan, ca să upere bogatele provin- 

ţii de la sud. | | 

In 15 septembre Napoleon a intrat in Moscova, de unde fu- 

"giseră mai toţi locuitorii mai de samă. Guv&rnatorul Rostopşin 

deschisese toate temniţile şi dase ordin a se da foc cetăţii, indată 

după intrarea Prancesilor. EL luase Cu sine toate pompele. Na- 
poleon se aşeză in Kremlin şi propuse Tzarului pace. A doua 
zi sa inceput incendiul Moscovei care a ţinut cinci zile şi sa 

stins“de o ploaie mare, tocmai când mai nu 'mai avea ce arde. 

Moscova-a fost prelăcută in cânuşă, afară de Kremlin care a fost 

apărat de garda imperială, şi de biserici care erau de piatră. 

După ce sa stins focul, armatele au reintrat in cetate şi sau 

  

%*) De lă Niemen până la Dvina, armata pierduse 150.000, cei mai mulţi 
din contiagentele străine. Cavaleria lui Murat era redusă din 22.000 la 14.000; 

“corpul lui Ney de la 36.000 la 22.000; Bavaresii lui Eugeniu, in cari dase o 

epjdemie, de la 27.000 la 13.000; divisia italiană Pino, de la 11.000 la 5.000; 

chiar juna gardă imperială, numai în una din divisiile sale, perdea 4.000 din 
1.000; singura vechia, gardă resistă. Trebuia numai de cât o mare victorie: 
ea ar fi ridicat curagiul, ar fi deşteptat onoarea militară, ar fi adus inapoi 
pe cei remaşi in urmă, şi poate şi pe desertori. (Lavisse et Rambaud, Histoire 

Gencrale, IX, '784). -
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adăpostit mai ales prin biserici, unde Germanii au făcut grozăvii. 
Sau găsit atâtea provisiuni, că armata ar fi putut trăi șese luni; 
dar mai toți caii au pierit din lipsă de nutreţ. Alesandru nu 
respunse la propunerile de pace ce "i se făcură; pentru că pen- tru, cei din jurul său şi mai ales pentru esilaţii din toate ţerile, conflictul acum nu mai era rusesc ci european; acum era vorba «a libera» Europa. -. 
Napoleon organisă armata, scrise Impăratului Austriei Şi re- gelui Prusiei să intregească contingentele lor, și aliaţilor ca să 

trimită ajutoare și ordonă in Franţia şi in Italia ca să se ridice recruții pe 1813. i - 
Napoleon a stat in Moscova până la 19 octombre; prea mult, pentru că armatele ruseşti primiseră ajutoare și se formaseră * bande numeroase, mai ales de Cazazi, care 'au făcut mare rău armatei in retragere. El hotări a se intoarce prin Kaluga, dru- mul prin provinţiile de miază-zi, unde erau mijloace de ajuns. 

Kutusof se incercă a '] opri la Malo Iaroslavite ; fu bătut, dar dru- “mul cătră Kaluga a fost inchis. Atunci armata apucă tot pe dru- 
mul pe unde venise, unde totul era pustiat. Kutusof dădu ordin 
Cazacilor să o atace necontenit, lui Miloradovici ca să o toţ hăr- 
țuiască, iar el'se păstra pentru o ocasiune favorabilă. La 9 noem.- 
bre incepu a ninge; gerul nu era mare, dar Marea Armată nu- 
măra numai 40.000 de luptători; cei alţi alcătuiau o strinsură 
miserabilă. In timpul acesta, Ciciagof ajunge cu o armată de | 60.000 din Moldova; el lăsă o parte ca să observe pe Austriaci şi cu cea mai mare parte merge să se impreune cu Kutuso?. 
Tot ast-feliu făcu și Wittgenstein, care veni despre Nord cu 45.000. 

Atunci se aude de conspiraţiunea lui Maer. Acest general scă- 
"pase din casa de sănătata unde era reţinut,. dase drumul Ja doi 
generali. arestaţi, și arătând un senatus-consult fals, in care se zicea că Împăratul a pierit in Rufia şi că sa proclamat Repu- 
blica, el atrăsese in partea sa o cohortă din garda naţională, a- 
restase pe ministrul de interne şi pe prefectul de poliţie Şi im- 
pușcase pe comandantul de piaţă. A fost recunoscut de cătră un 
ofiţer de stat major și arestat. EI a fost condamnat la moarte și 
esecutat cu doi-spre-zece complici ai săi. Așa dar «toate insti- 5 
tuțiunile Imperiului, toate gloriile imperiale, atîrnau numai de 
viața unui om, foarte nesigură in câmpiile Rusiei.» 

In 12 novembre armata a ajuns la Smolensk, unde credeau
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că vor găsi magasinele pline, cum se dase ordine; dar totul fu- 
sese mâncat şi prădat; multe provisiuni nu se putuse aduce fiind 
că ingheţase riurile. Era 260 de frig și mulți mariau de ger. 
După luptele de la Krasnoe, care au ţinut trei zile, Marea Armată 
număra numai 24.000 de luptători, și eu o turmă tot atâţ de 
mare de oameni căzuţi. «De când plecaseră din Moscova, 50.000 
de oameni, 400 de tunuri, 5.000 de cară, şese echipagii pentru 
poduri, căzuseră in mânile duşmanilor.» La Orșa armata găsi 
provisiuni dar se odihni numai două zile; fiind că cele două 
armate rusești, de la Sud și Nord, se indreptau in marșuri for- 
țate spre Berezina. Când ajung Francesii, găsesc armatele rusești 
pe cele două maluri ale rîului, Și sint de trei ori mai numeroase, 
După o luptă teribilă de două zile, Francesii tree Berezina, dar 
cei cari erau nearmaţi in urmă au rămas in mânile Rușilor. 

La Smorgoni, Napoleon părăsi armata și plecă la Paris. Tre- 
buia să fie in capitală inainte de a cunoaşte Franţia grozăvia de- 
sastrului. «Numai el putea ridica armate nouă in Franţia şi Italia, 
impune sacrificii nouă popoarelor şi vasalilor săi, creia armata și 
artileria, care, in 1813, a reapărut victorioasă in Germania Tes- 
culată aproape intreagă.» i 

Marea Armată număra numai 12.000, de luptători la care se mai. 
adăugă insă o grămadă nearmată escortată de Bavaresi. Frigul era 
de 36%, dar in Lituania erau trupe ce nu fuseseră in luptă; cu 
acestea, armata se ridică la 85.000 contra a 100.000 de Ruşi. Se 
grăbesc a părăsi Wilna pe acel ger cumplit, lăsând pe cei slabi 
şi bolnavi. Toţi au fost măcelăriți de cătră locuitori. Când au 
intrat Ruşii au găsit 40.000 de. morţi! Când au ajuns la Kovno 
sau imprăştiat toţi in toate părţile. Când vechia gardă imperială 
a ajuns la Koenigsherg, ea era redusă la 1.500 de oameni, din 
cari numai 500 erau in stare de a putea purta armele; din garda 
nouă nu rămăsese nimic ! 

Din Marea Armată intrată in Rusia, numai 18.000 au trecut 
inapoi Niemen, in decembre 1812. 250.000 pieriseră; 130.000 erau 
prisonieri ; 50.000 dezertaseră de la inceput. A scăpat teafără 
armata care operase la Sud; aici erau Austriacii, dar Schwarzen- 
berg trădase. *) 

e 

*) Pentru Napoleon desastrul era nereparabil. Nu numai puterea lu mi- 
jitară era lovită, dar și intregul său sistem politie european. Cu distrugărea  
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$ 2. Campania din 1813. 

Cum s'a intors la Paris, Napoleon luă măsuri pentru a lorma o 
armată nouă. Il strînse 140.000 de recruți din anul viitor, mobi- 
lisă o sută de batalioane din garda naţională; adună 100.000 din 
contingentele anilor trecuţi; chiemă câte-va regimente din Spa. 
nia, ridică intreg contingentul anului 1814. Recruţii au şi fost 
porniţi spre Germania, invăţând pe drum meseria lor. Cea mai 
mare parte erau mai tineri de douăzeci de ani, dar s'au arătat 
soldați admirabili. Nu a putut insă a-şi forma o cavalerie. Im- 
păratul inbătrânise repede ; era bolnav, avea dureri mari și in- 
tervale de somnolenţă, care-l făceau de. multe ori incapabil de 
lucru; și cei mai mulţi dintre mareșalii săi, plini de onoruri 

„şi de bogății, aspirau numai la linişte; apoi era tot acea nein- 
grijire pentru traiul soldatului. Cu toate aceste, Napoleon tot se 

“ credea neinvincibil. Dacă ar fi voit, el ar fi putut incheia pace 
cu condițiune ca să remână cu hotarele naturale ale Franţiei 

z 
„ 

  a 

regimentelor sale polonese, se surpă opera de regenerare incercată prin crea- 
reâ Marelui ducât de Varsovia. Cu distrugerea regimenţelor sale germanice, se surpă Confederaţiunea de Rin, regatul de Vestfalia, toate planurile sale de organisare a unei Germanii supusă Feanţiei. Doliul pe căre-l semănase acest 
desastru nemărginit in cele-l-alte țeri din Europa, in Olanda, in Belgia, in Elveţia, în toată Italia și până in insulele Illyrice, pregătiau disloearea şi stă- rămarea imperiului napoleonian. Periseră in Rusia, tocmai generali germani, italieni, poloni, etc, ofiţerii şi soldaţii deosebitelor naţiuni străine cari cre- zuseră in steaua Impăratului şi care-l asigurau de credința compatrioţilor lor; regimentele străine pe care -el le deprinsese cu tocul; artileriile ce organisase el, soldaţii cari, in toate limbile Europei, se obicinuiseră a striga Trăiască Împăratul! “şi a-și pune in risie viaţa pentru o laudă de la el în Buletinele lui sau pentru o cruce din Legiunea lui de onoare. Europa napoleoniană era mai ales o Europă a taberelor şi câmpului de bătaie. Mai toată rămăsese pe "câmpiile Rusiei. In locul ei avea să se arate o nouă Europă, care-şi semni- ficase apariţiunea, in 30 decembre IRI2, nrin defecțiunea ducelui de York, comandantul contingentului prusian. Napoleon se mândria a putea inarma in contra Rusiei până la «douăzeci de naţiuni» şi de a impinge pe Europa de- 

spre apus la răsărit, de la Seina la Moscota, Alesandru nu era să inarmeze mai puţine naţiuni in contra -Cesarului frances, şi data aceasta flucsul ma- selor inarmate are să se facă de la răsărit spre apus, de la Niemen spre Seina, târind în valurile sale, naţiune cu naţiune, armată cu armată, tot ce adunase cu puţin mai inainte vulturii lui Napoleon. (Lavisse et Rambaud, - Histoire Gntrale, IX, 808.)
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dar el 'și inchipuia că socrul si nu va lupta nici o dată in con- g 
tra lui, şi era sigur că principii germani, cărora li făcuse atâta” 
bine, i vor „xemânea credincioși. Până in ultimul moment, el nu 
voi a renunța la nici o părticică din imensele lui cuceriri. 

Aiiaţii ajunseră pe Elba și stăteau pe gânduri; incă nu 'şi pu- 
teau du samă de sprijinul puternic ce voravea de la popoarele 
resculate. Intreaga Germanie de Nord era gata de revoltă; sen- 
timentul de independenţă era deșteptat prin cântecele poeţilor, 
prin discursurile profesorilor şi acţiunea, patriotică a studenţilor; 
in cea de Sud era mai puţină agitare. Metternich, atot puterni- San 
cul ministru austriac, se ingrijia de aceste mișcări revoluţionare 
şi regele Prusiei stătea la indoială. A trebuit ca poporul prusian 
răsculat să "1 silească a se pune in fruntea mişcărei naţionale. 
In faţa revoltei Prusiei intregi, el se uni cu Rusia (tractatul de 
la Kalish, 28 februar 1813) şi după două săptămâni el publică 
celebrul său Apel cătră popor; comandanții se adresară, -de aseciă 
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menea, popoarelor germane in numele independenţei și onoarei, t 
naţionale și in al libertăţii. Hamburgul a fost cuprins şi “regelo “ză 
Saxoniei a fost alungat. Eugeniu de Beauharnais care comandă; pu 
remășiţile Marei Armate se retrase, lăsând gornisoanele din Stet. * 
tin, Kiistrin şi Glogau. In timpul. acesta, Metternich amăgia pe 
Napoleon cu neutralitatea; dar indemna pe regele Prusiei să 
lupte pentru dindependenţa Europei» şi intriga pe lângă regii 
vasali lui Napoleon ca să ?l părăsească. 

Când se incepură luptele, torţele erau aproape egale. In 26 a: 
prilie, Napoleon sosi la, Erlurt şi apoi se indreptă spre Lipsca. 
Aliaţii se incercară a "1 opri la Liilaen; au tost bătuţi, dar nu 
sdrobiţi; pentru că lipsia cavaleria. Sacsonia a fost ocupată din ” 
nou și Napoleon intră in Dresda. Peste o lună [20 maiu) se dădu'" iti 
bătălia de la Bautzen; Francesii au fost din nou biruitori, dar 

„ iarăși fără nici un resultat. Cu toate acestea, aliaţii se retră- 
geau; in Germania se restabilia liniștea şi popoarele germanice 
simţiau că «liberatorii» le pradă mai rău de cât Francesii. Coa- 
lițiunea VI era aproape de a fi destăcută, când interveni Austria. 
Metternich se jurase că 'și va răsbuna pe așa zisul tratat din 
Viena din 1809. El conjură pe Tzarul Alesandru şi pe regele Pru- 

-siei să persiste in r&sboiu, i iar lui Napoleon i propuse ca Austria 
să intervină pentru -un: armistițiu care va aduce pacea. Napoleon 
se invoi la + un armistițiu de şese septămâni. El ădăjduia că va 
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avea timp să primească ajutoare; dar această incetare de arme 
'i a fost fatală, pentru că a servit pentru intărirea armatelor a- 
liate :și pentru pregătirea deseviîrșită a Austriei: Anglia se obligă 

„a da 50 de milioane pe lună pentru continuarea răshoiului. Met- 
ternich veni la Dresda ca să induplece pe Napoleon la pace, 
fiind sigur, că el va refusa ; se invoi inse Napoleon ca armisti- 

„țiul să tie prelungit pănă la 10 august. In Congresul de Praga 
iNă Au Ssia propus Împăratului hotarele naturale ale Franţiei și Italia. 
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Acesta scrise Impăratului Francisc 1 că primește o parte din 
„condiţiunile propuse ; dar pe vând scrisoarea sa era pe drum, 
Austria întră în OCoaliţiunea VI. 

Când se incepu campania de toamnă, Aliaţii aveau mai bine 
de 700.000 de oameni in Germania şi Napoleon nu avea nici pe 
jumătate. *) Austriacii incercară a lua Dresda; dar fură nevoiţi a 
se retrage in Bohemia cu o pierdere de-10.000 de oameni, lă- 
sând 15.000 de prisonieri şi 40 de tunuri (26 august). Aci fu ucis 
Moreau de o ghiulea francesă. Napoleon nu putea urmări pe duș- 
mani ca să-i sdrobească ; el fusese bolnav in Dresda vre-o șese 
septemâni. Atunci Aliaţii adoptară o tactică nouă: să se ferească 
de luptă cu Napoleon şi să atace pe generalii francesi. Această 
tactică isbuti pe deplin. Vandamme lu bătut şi nevoit a capituia 
la Kulm, Macdonald fu bătut la Katebachk, Oudinot la Grossbee- 
re ; Ney la Denevilz, ps când cele trei armate duşmane se in- 
truniseră și formau în jurul lui Napoleon un cere de fier şi de foc. 

Napoleon se incercă a sparge acest cerc şi la Lipsea se dădu 
ultima bătălie care a ţinut patru zile: «bătălia naţiunilor» "i au 
  

*) "Trei armate mari erau gata a 'și da mâna pentru a ! incunjura: a+- 
atu de la Nord, 180.000 sub Bernadotte, compusă din contingentele suedeze, 
germane, englese, ruseşti cu Bennigsen ; armata din Silesia, 200.000 de Pru- 
sieni, comandaţi de Bliicher, de a lungul Oderului ; armata din Bohemia, 

(+, 130.000 Austriaci, sub Schwartzenberg, care se pregătia a intra in Saesonia, 
4 Apoi, 240.000 Ruși, Prusieni, Suedesi şi Engleji trebuiau să alunge pe Fran- 

cesi din Germania de Nord; 80.000 Austriaci se pregătiau a li lua Ttulia ; 
200.000 de Engleji şi Spanioli erau in ajun de a rece Pirineii. Europa ridica 
in contra Franţiei un milion de oameni. Bernadotte fu pus in fruntea Coali- 
ţiunei ; Moreau fu chiemat din America ca să comandeze armatele ; genera- 
lul Jomini, trădător după Bautzen, regula cele necesare cu 'Tzarul Alesandru. 
Aceşti trădători ziceau că se luptau in contra lui Napoleon şi nu in contra 
Franţiei. Napoleon avea in Germania 330.000! (Lavisse et Rambaud, Histoire Gendrale, LX, 833) - | 
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““cesii au trecut Rinul: erau numai 40.000 «o fantomă de armată 

- Hessa- Darmstadt, Baden, Nassau și Saesa-Coburg, făcură de ase. :.."“ 
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zis Germanii, şi .cu drept cuvint. In ziua intâia (16 octombre), IG): pr 
Francesii aveau in faţa lor 220.000 de oameni și au fost invin- 
gători, de și erau inferiori in număr. A doua zi, Aliaţii au pri 
mit ajutoare mai mult de 100.000 și nu s'a dat lupta. Napoleon 
se gândi la retragere și 'şi mai apropiie armatele de Lipsca. A-treia . 
zi Francesii au fost nevoiţi a se retrage, pentru că Sacsonii au 
desertat la dușmani in mijlocul luptei,-A patra zi, Francesii se 

„ retraseră ; dar era numai un pod peste- Elster. Pe cândo parte 
din armată lupta in cetate, pentru ca ceia altă să poată trece 
fluviul, singurul pod a fost aruncat in aer, din pricina unui or- 
din r&u ințeles. Macdonald scăpă in not; dar Poniatooski s'a inecat. 

- Regele Sacsoniei cu mai mulţi generali. francesi au fost făcuţi 
„prisonieri cu 25.000 de oameni și 350 de tunuri; 13.000 au tost 
măcelăriți prin case. «In zilele fatale de la Lipsca, mai mult de 
130.000 de oameni au rămas pe câmpul de luptă, intre cari LS 
50.000 de Francesi.» 

După Lipsca, Napoleon nu rnai avu nici un aliat; chiar şi Murat 
la părăsit. La intoarcere, r&măşiţile armatei trancese au intilnit 
pe Bavaresi și un corp de Austriaci, cari voiau să li taie retra- N E 
gerea la Hanau. Au fost sdrobiţi și in 5 decsmbre 1813 Pran- N ptz 

care are să opună o fantomă de resistență la Rin», şi, în acesti ce i mal + FI 
timp, 170.000 de oameni erau in garnisoane prin cetăţile din +A Anu 
Germania, pentru că Napoleon nu-și inchipuia nici o dată că va 
fi bătut! 'Poţi aceștia au să capituleze pe rind, cu condițiuni 
favorabile, care insă nu au fost respectate. 

La sfirşitul lui 1813, toate ţerile care atîrnaseră de Imperiul „- 
trances erau in puterea aliaţilor. Numai Eugeniu de Beauharnais ai te 
se ținea. in Italia. EL a bătut pe Austriaci la Caldiero şi a răs- Pa e 

  

de soldaţi şi era nevoit a lupta și contra Austriacilor şi contra îi . : 
armatei jui Murat. In Germania, numai bătrânul rege al Sacso- Aaa _ 
niei a r&mas credincios lui Napoleon. In 26 octobre, regatul de a: 
Vestfalia incetă de a mai esista și vechii principi intrară în stă- Va. ! 
pânirea ţerilor lor ; in octobre, Bavaria intră in Coaliţiune şi AN sigle 
esemplul ei a lost imitat de cătră ră Vurtemburg in novembre ;    

  

menea. Nu mai remâea nici urmă din 77 de Rin. O: 
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Wellington in fruntea armatelor anglo-spaniole trecuse Piri- 

«meii şi la toate fruntariile Franţiei era câte o armată duşmană 

care aștepta momentul favorabil pentru a năvăli. «Toată gloria 

militară a Imperiului avea ca urmare invasiunea patriei.» 
militară a imperiului avea ca urmare invasiunea paltiel. 

$. 3. Căderea Imperiului. 

" Mai inainte de a năvăli in Franţia, Aliaţii propuseră pacea cu 

următoarele condițiuni: Franţia cu limitele naturale, Germania, 

“Olanda şi Italia independente; Spania inapoiată Burbonilor. Na- 

poleon respunse că e gata a tracta pe aceste base; dar Aliaţii 

voiau să continuie resboiul, pentru că, mai inainte de a primi 

respunsul, ei au dat un manifest prin care făceau cunoscut că 

Napoleon nu voia pacea, şi declarau că: «tac resboiu nu Fran- 

ţiei, ci numai lui Napoleon.» 

Franţia ajunsese in missrie, căci nu mai era comerţ. Toţi do- 

riau un singur lucru: pacea, dar cea mai mare parte dia popor 

nu: doria căderea lui Napoleon. In adevăr, nobilimea şi burghe- 

zia luminată şi liberală uria despotismul imperial şi, pentr re- 

galişti, Aliaţii nu erau duşmani ci «liberaţori.» Incep a circula 

proclamaţii deale Burbonilor- care promiteau pagea, uitarea tre- 

cutului, respectul_proprietăţilor şi micşurarea împositelor; dar 

nobilii nu se mulțemiau cu atâta; ei erau spioni ai Aliaților, "i 

ajutau şi i incurajau; din aceste cause, impositele nu se plătiau 

şi recrutarea mergea greu: in toate părţile se vorbia numai de 

căderea Impăratului, şi cu toate aceste marea majoritate era cu 

el, mai ales ţerănimea "i era foarte devotată. Se ridicau armate, 

dar erau fără nici o instrucţie militară, lipsiau imbrăcămintea, 

armă şi muniţiuni, pentru că în ultimii ani ai Imperiului, de- 

positele şi arsenalele erau la Hamburg, Stettin, Maynz, Ma 

burg şi aiurea. Cine sar fi gândit să intărească Metz ori Paris? 

Franţia era săracă și desarmată şi cele 75 de milioane date de 

cătră Napoleon din economiile lui prea puţin. puteau vindeca 

răul. 
La | januar 1814, Aliaţii trec Rinul-cu două armate, coman- 

date de cătră Schvartzenherg și Blticher, cu un efectiv de 250.000 

de oameni. Tzarul, Impăratul A Austri€i şi Regele Prusiei erau cu 

armatele. Francesii, de cinci ori mai puţin numeroși, se retrag. 

Aliaţii lasă incunjurate cetăţile care resistă și: merg inainte. La 
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26 januar au ajuns până la Seina şi Marna. Napoleon voi să im- 

pedice intrunirea celor două armate. El atacă pe Bliicher la Bri- 

enne, dar nu "| putu impiedica dea se pune in comunicaţie cu 

cea altă armată. La Rothitre (1 tevruatrie) Napoleon a fost bătut 

şi nevoit a se retrage spre Troyes. Atunci Aliaţii hotărăsc a se, 
indrepta spre Paris; Bliicher apucă inainte, pe când Schvartzen- | ! 

berg inainta incet spre Troyes. Ei credeau că sa şi terminat 

campagja, şi ea abia incepea. 
Schwartzenberg mergea prea incet și dase timp lui Napoleon 

ca să-şi odihnească armata, iar “Bliicher se inaintase prea repede. 

Napoleon atăcă un corp din armata acestuia şi 'l sdrobi la Cham-: 

paubert, apoi un al doilea corp la Montmirail, pe când comandan- 

tul suprem se inainta fără să ştie de aceste desastre [căzuseră v | 

15.000 de duşmani). După aceasta lăsând armata prusiană, el se in- 

dreptă contra celei alte, care ajunsese aproape de Paris şi o sileşte 
a se retrage spre Troyes. Schwartzenberg nu primeşte a da bă- 

tălie nici aici, contra ordinelor celor doi Impărați, şi se retrage 

mai departe, măcar că avea o armată indoit mai numeroasă. 

" Ast-leliu, la finele lui fevruarie, marea armată a Coaliţiunei se 

retrăgea: Bliicher rămăsese numai cu 48.000 de oameni; ţeranii 

“se ridicau in masă in contra năvălitorilor; din Paris plecau in 

fie-care „zi trupe nouă și garda naţională era mobilisată; spre Sud, 

Augereau era aproape a lua Geneva; in Spania, Suchet ţinea in . 
respect pe anglo-spanioli şi Soult pe Wellington la Pirinei; pe; 

când „cetăţile din Nord, cele din Germania, Alsacia și Lorena, 

bine armate şi aprovisionate puteau ţinea multă vreme: «peste toi, 
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armatele dușmane erau ţinute in respect ori nevoite a se r&- A ie 

trage.» In Paris incepuse a se naşte din nou increderea, pe când 
in ţară prădăciunile Cazacilor şi ale Prusienilor ridicau pe toată 

lumea in contra lor; provinţiile erau ruinate prin rechisiţiuni: 
prădau şi ardeau totul. - 5 ș 

In timpul acesta, Soissons capitulă și Bliicher putu căpăta o 
posiţiune bună de luptă; el fu bătut la Craonne (7. martie), dar 

peste două zile cu ajutoarele ce "i venise el avu 80.000 şi se 

“inaintă până la Laon. Napoleon fu respins, dar peste câteva zile 

el sdrobi cu desevirşire o armată ruso-prusiană la Reims. Această 

victorie spăimântă pe Coalisaţi. La Arcis-sur-Aube, Francesii luptă 

cu mare energie şi Schwartzenberg fu oprit pe loc. Peste două 

zile se aude că Napoleon a trecut Marna și că se pregătește a 
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i ataca pe la spate. Atunci Schwartzenberg se hotări a se in. 
drepta spre armata lui Bliicher şi a se_pune in comunicaţiuni 
cu 'Ţerile. de Jos, părăsind pe cele din Elveţia. Aceasta doria şi 
Napoleon. Aliaţii se depărtau de Sudul Franţiei care era regalist, 
se indreptau. spre Nord, unde. țărănimea era adusă la desperare, 
şi arniatele francese din mează-zi puteau veni in ajutor. Atunci 
Cazacii prind niște scrisori din Paris cătră Napoleon, prin care 
ministrii '] vestiau că populaţiunea e favorabilă Aljaţilor, cea do- 

_reşte pace tu ori ce preţ și că ei nu mai pot mănţinea autoritatea 
lor. Regaliştii trimiseseră astfel de vești Tzarului și el nu le 

crezuse ; dar față cu aceste scrisori, el dă, ordin armatelor să 
plece spre Paris (25 martie.) _ | 

Napoleon ordonase ca Regenta cu regele Romei și marii dem- 
nitari să se retragă la Blois; dar Iosif care conducea totul, or- 
donă ca să plece numai de cât Regenta cu fiul ei, iar cei alţi 

„eând va da el un nou ordin (29 martie). Mare greşală, pentru 

pa că: remâneau in Paris Talleyrand și Fouch6 eari aveau să fie 
ae “ vînzători. A doua zi, 110.000 Aliați ajung la Paris. Marmont şi Mor- 

C tjer aveau numai 42.000 de oameni, cei mai mulți inrolaţi atunci; 

3 cu toate aceste, se dă 0 luptă teribilă, in care cad câte 9000 din 

"y+ă ambele părţi. Atunei ei capitulează și apucă spre sud cu remă- 
„nb şiţile armatei lor. 

” După intrarea Aliaților in Paris, suveranii şi miniştrii lor se 

intrunesc la Talleyrand. Acesta propuse restaurarea Burbonilor, 

după ce Senatul va pronunţa desfiinţarea Imperiului. Senatul votă 

ceia ce i se porunci, cum făcuse in tot d'a-una, şi alese un gu- 

vern provisoriu. Câţi-va deputaţi cari erau in Paris se uniră cu 

aceăstă-hotărire, in numele Corpului Legislativ. «Astfeliu in Pa- 

N tațuz! ris era guvernul provisor; la Blois era Regenta; trei sferturi 
A 1„Muvlin populaţiune era pentru Imperiu şi Napoleon avea la Fontainc- 

bleau, 60.000 de soldaţi.» Tzarul Alesandru era in culmea bucu- 
ie riei; el 'şi realisase visul: intrase in Paris in fruntea gardei sale 

şi stirşise cu fericire resboiul «patriei.» El inclina cătră Regenţă. 

Dar pentru aceasta, era de nevoie ca Napoleon să abdice in ta. 
voarea fiului săii. Mareşalii şi generalii '] silesc la aceasta (4 a- 

prilie). Ney plecă la Paris ca să ducă Tzarului actul de abdi 

care. In acest timp, Marinont ordonă armatei ce comanda să 

treacă, in șirurile Aliaților. Atunci nu mai putea fi vorba de o 

abdicare condițională, denoare-ce şi armata '] părăsia. In 6 apri- 

uefa, 
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lie, Napoleon abdică fără nici o condiţiune și senatul proclamă V" |" 
rege pe Ludovic XVIII Toţi se ingrămădesc in jurul .noului gu- 
vern și puţini numai 'și rai amintesc că Impăratul trăieşte. Prin 

klba şi două milioane pe an. In 20 aprilie, el plecă spre noua VP 

pd 
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sa impărăţie după ce şi-a luat rămas buri de la vechia sa gardă. re 

_$. 4 Prima Restauraţiune.. 
) 

E: PF rii 

Senatul chiemase la tron pe Ludovic XVIII, și in ăcelași timp, pac » [sli 
votase o Constituţiune liberală, pe care noul rege trebuia să o i i 
primească; dar Comitele de Artois, fratele regelui, care luase —— m. 
titlul de locuţiitor general al regatului, măcar că era un guvern 
provisoriu, nici nu voia să audă de vre o Constituţiune. A trebuit . 
să intervină Tzarul pentru ca el să o promită in numele frate.. 
lui s&u: Când Ludovic XVIII a intrat in Franţia, el a refusat a - 
face ori-ce concesii spiritului revoluţionar şi a trebuit ca Ale. 
sandru 1 să intervină din nou pentru a-l face să inţeleagă că nu 
va putea domni in nntia placă nu va primi Constituţiunea care 

- 

„cuprindea libertăţile necesdre. şi care liniștia pe proprietarii :de 

4 

bunuri naţionale. Regele refusă; dar dădu «declaraţianea din de Pam 

i = h, 

Saint-Quen» prin, care promitea că va convoca Senatul şi Cor- 
pul Legislativ, in zece iunie, pentru â vota o Constituţiune care 
va avea de lasă guvernul -representativ, votarea impositelor de Îrevastie sa fanaf, 

  cătră Camere, libertatea presei şi a .culturilor, recunoaşterea ca, Sutu. dl. 
  

  

irevocabilă a vinzării bunurilor năţionale; mănţinerea Legiunei /, pe LR 
de onoare.» . a n ia E ae a Pi 

“Câa mai mare partea Franţieistătea la îndoială, era nehotărită “i în iba 
ş x faţă cu noul guvern; dar prin măsuri.inţelepte s/ar fi putut dobândi a. . Ii PR a: 4 nu iubirea ci supunerea. Acum era- pace” şi Constituţiunea se: 

  

-promulgase *| dar ea era o «concesie» din partea regelui și «oc- 

  

*) După suirea pe tron a lui Ludovic XVIII se părea că Franţia a intrat 
in liniștea politică. Regele păstrase pe funcţionarii imperiali şi chiar pe mi- 
nistrii lui Napoleon (Talleyrand, Fouehs, baronul - Quis). Cea mai mare parte . 
dintre pairi erău vechi ori dE 3 Imperiului. Ni se făcuseră alegeri ; cj-. 
Camera Imperiului” a fost convocată în 1814 pentru a discuta budgetul, Lut meta dau i! 4 A 
dovic XVIII părea că a primit cu sinceritate societatea ieșită din Revoluţiune, natală 
Şi societatea, fericită de sfirșitul răsboiului, se apleca spre Burboni «familia 4. 
necontestată.» Pentru a arăta. această impăcare, Beugnot fabricase o zică” 

<j. 
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troiată de cătră el» cin anul XIX al domniei lui»; erau numai 

15.000 de alegători şi 5000 de eligibili la Cameră, pentru intreaga 

sul țară ; pe lingă aceasta, sg mănținuseră dările „despre, care se dase 

pa Ra făgăduinţă, de, de „a se „desființa ; nobilii lii_ intraţi în țară_cu_regele o 

| „ tractau ca pe 9 țară cucerită; predicatori a aruncau blesteme asu asu- 

=: dos prâ_celor ce Gari outinparâseră bunuri naţionale și "nobilii Noiau să 
N. miei came 

  

e -ȘI_iea „inapoi averile confiscate şi și vindute” în timpul emigrărei ; 

pe apoi, 12.090 desofiţeri. au fost puşi: in neactivitate cu jumatate 
soldă, iar 10.000_in retragere, pe când ofițerii emigraţi cari lup- 

Vp taseră in contra Franţiei erau primiţi in armată cu gradele do- 

„Fi. „% bîndite în rangurile dușmanilor. Pe lângă aceasta, trebuie adăo- 

+ giţi cei 170.000 de Francesi din garnisoanele de dincolo de Rin, 

oa cari nu au luat nici o parte la Campania din Franţia, cari au 

reîntrat in ţară după ce au capitulat şi au suferit in drumul lor 

toate amărăciunile şi toate insultele populaţiunilor şi cari nu pot 

crede că Impăratul a putut cădea in alt chip de cât numai prin 

trădare. *) 
In clasele de sus erau, de asemenea, foarte mari nemulţemiri. 

“ș Erau mai nemulţemiţi Nobilii. Ludovic XVIII luase in ministeriu 

oameni de ai lui Napoleon ; justiţia rămăsese neatinsă şi coman- 

damentele militare erau in mâna mareșalilor.**) Ei ar fi dorit: 

  

  

toare istorică atribuită comitelui de Artois când se intorsese: »Nu e nimic 
schimbat in Franţia, e numai un Frances mai mult.» Nu se formase nici un 

- partid politic; Camera se ocupa numai cu finanțele. (Seignobos, Histoire po: 

litique de lEurope contemporaine, 101). 

*) Aveam in afară de fruntarii_ cincizeci şi trei de cetăţi; unele ca Ham- 

burg, Anvers, Mantua, erau posiţiuni strategice sau maritime de primul or- 
din. Ele cuprindeau douăsprezece miige tunuri, vase de linie, arsenale, ma- 
gasine imense, cu care sar fi putut ţinea răsboiu in curs de mai mulţi ani- 

In mijlocul nenorocirilor noastre, aceasta era singura garanţie ce ni mai r&- 

mânea in contra cerinţilor abusive a invingătorilor noștri... Aceste nume- 
roase amaneturi ni permiteau să așteptăm ca diplomaţia să se intrunească - 

pentru a reconstițui Europa după cum anunţase, să nu semnăim pacea de 

cât numai la Congres, folbsindu-ne de neinţelegerile care trebuiau să se pro- 

ducă numai de cât intre dușmanii noştri, și de a face ast-ieliu reacțiune con- 

tra hotărirei care ne condamnă la isolare și la neputinţă. “Aceasta nu a in- 

ţeles Comitele de Artois. El semnă fără nici o împotrivire Convenţiunea din 
23 aprilie, care ordona evacuarea imediată a celor cincizeci și trei de cetăţi 

şi puse ast-feliu pe Franţia în nevoie de a tracta singură şi desarmată cu 

invingătorii sâi. (Debidour, Histoire diplomatigue de Y Europe, I, 11.) 
**) Ludovic XVII! păstră toate instituţiunile Imperiului, magistratură, codice, 

= : 
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destituirea, tutulor funcţionarilor, licenţiarea intregei armate şi 
reconstituirea ei pe vechiele base și numai cu ofițeri liaţi dintre 

nobili, desființarea departamentelor şi reintocmirea vechielor pro- 

vinţii, desfiinţarea Constituţiunei, inapoierea averilor--vîndute in 
cursul Revoluţiunei, reintegrarea Nobililor in vechiele lor privi- 

fi | - 
ui ao. 
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legii şi reorganisarea Clerului aşa ca din nou să 'şi iea influinţa 
ce i se cuvine in stat. = 

Aceste pretenţiuni arătau burgheziei luminate că nobilii, in 

esil, in adevăr «nici n'au invăţat nimic, nici r'au uitat nimic». 

Era vorba de o «reacțiune» in toată puterea cuvîntului. Bărbaţii 
politici cari ţineau la cuceririle interne ale Revoluţiunei ince- 
pură o propagandă activă. Mai ales vechii terorişti agitău opi- 
niunea publică. In Camera deputaţilor, ca şi in a «Pairilos», era 
o oposiţiune insemnată care dădea mult de lucru guvernului. £) 

„"Toţi erau nemulţemiţi şi neliniștiţi ; toţi erau de părere că «lu- 
crurile nu mai pot merge multă vreme astfel.» De la vorbe, in- 
cepeau a trece la fapte. Se organisară comploturi şi .conspiraţiuni, 
republicane, jacobine și militare. Fouch6, care nu fusese primit 
  

administraţiune, Biserică, Universitate, Legiune de-onoare, Bancă, chiar no- 
bilimea imperială. EI declară că desfiinţează numai «conscripţiunea şi «dările 
întrunite», care făcuseră pe Napoleon nepopular. "1 mai rămânea a organisa 
guvernămintul suveran... Se transplantă in Franţia intreg mecanismul politie 
englezesc. Guvernămintul fu impărţit intre cele trei puteri: Regele, Camera 
pairilor, numiţi de cătră rege şi ereditari ca. și lorzii engleji, Camera depu- 
“taților aleşi, ca şi deputaţii engleji ai- Comunelor, de cătră alegători censitari. 
Ca şi în Anglia Camera de jos vota singură budgetul; legile trebuiau votate 
de către ambele Camere, miniştrii puteau' fi acusaţi de către Camera depu- 
taţilor inaintea pairilor ; membrii adunărilor nu primiau nici o indemnitaţe. 
Ca și in Anglia, regele avea puterea de a numi pe ministri, de a sancţiona 
legile, de a convoca, â amâna și a disolva Camera aleasă şi» miniştrii erau 
răspunzători, Camerele trebuiau să fie convocate in fie care an ; ori ce act - 
al regelui trebuia să fie contrasemnat de cătră un ministru ; presa trebuia 
să fie liberă; acestea erau garanţiile englese in contra arbitrarului, (Seigno- 
bos; Histoire politique de l'Europe contemporaine, 98). | - 

*) Toţi cei cari profitaseră de desfiinţarea regimului seniorial, şi aceștia 
alcătuiau mai toată Franţia; toţi aceia, și in cea mai mare pârte erau bur- 
ghezi economi, ţerani muncitori, cari 'şi puseseră economiile in bunuri ta- 
ţionale; toţi cari posedau și munciau, adică elementul necesar al unui partid 
conservator, considerau" restaurațiunea ca necompatibilă cu securitatâa per- 
soanelor și a bunurilor lor. Cât pentru constituţionali, cari visau a forma un 
partid regalist naţional, ei nu vedeau in emigraţi de cât o facțiune a străinului 
şi nişte cintriganţi de discordie.» (Sorel, L'Europe et la Recolutioa, IV, 347). 
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de şi oferise cu multă umilință serviciile sale Curţii, caută a se 
pune in fruntea unei conspiraţiuni ; el stărui să atragă pe Car- 
not, dar acesta avea un dispreţ adînc pentru regicidul Fouche,.. 
duce de Otranto. Davout, de asemine, se “inu de o parte. Toţi 
se invoiau a provoca o răsturnare, dar nu erau inţeleşi asupra 
consequenţelor ; căci nu știau ce vor pune in loc. 
“In timpul acesta, Napoleon era la insula Elba. Două zile după 

„ce a ajuns aice, el porni să visiteze insula, văzu şi inspectă to- 
tul; apoi se puse să organiseze «nouăle sale state». Intocmi un 
consiliu in care intrâu generalii Drouot şi: Bertrand şi numi pe 
Cambronne comandant al armatei care se urca la 1600 de oameni 
cu 129 marinari. /n curs de șese luni, el desvoltă o activitate 
febrilă; săpă porturi, făcu drumuri, ridică spitale; casarme şi un 
teatru, plantă și aguzi pentru a incuraja industria gândacildr de 
mătasă şi infrumuseţă Porto-Ferrajo, noua sa capitală. 

EI credea. că va; veni și Maria Luisa cu regele Romei; dar 
puterile hotărise că ea va sta la Viena, unde acea femeie ne- 
demnă se va tăvăli in desfriu. Afară de acestea, nu i se dădea 
nici un ban. Prin tractatul de la Fontainebleau se prevăzuse că, 
i se vor da pe an două milioane, și de zece luni nu 'i-se plă- 
tise nimica. Din imensul său tesaur 'i mai rămăsese patru mi- 

"lioane, din care cheltuise a treia parte. Dar nu numai atât. La 
Viena, diplomaţii plănuiau să trimită la un loc sigur, in vre-o 
insulă indepărtată, ori chiar săl asasineze. In cât chiar dacă ar 

[i voit el să fie liniştit, diplomaţii făceau toate chipurile spre al 

intărita, și el «era Napolean şi era in vristă numai de patru 
zeci și cinci de ani !» - i 

In 13 fevruarie, el fu incunoștiinţat de starea Franţiei și de 

comploturile ce se urziau la Paris. Nu” a stat nici un minut pe 

gânduri şi, in 26, el se imbarcă cu 1.100 de soldaţi pe singurul 

vas care avea, se strecură prin mijlocul corăbiilor dușmane care 

străjuiau insula şi la 1 martie debarcă lângă Cannes, de unde 

plecă spre Grenoble pe cărările Alpilor. 'Țeranii 1 aclamau peste 
” tot locul, 

„ Massena care comanda la Marsilia, tăcu cunoscut lui Soult, 

care era ministru de resboiu. Tocmai se stringea o armată la 

Lyon, şi comitele de Artois fu insăroinat cu comanda ei. Se or- 

donă convocarea imediată a Camerelor, care au primit pe rege 

cu mare enţusiasm, și Napoleon fu pus afară din lege.
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În timpul acesta, el ajungea la Grenoble, unde intilni cea intai 
armată trimisă in contra. sa. El inaintă singur in fața soldaţilor, 
'i întrebă dacă "1 mai cunosc, apoi deschizindu-şi haina întrebă: 
dacă se găsește vre unul care ar voi să tragă in Impăratul sâu? 
Soldaţii "1 aclamă, se ingrămădesc in jurul său, ingenuchie ina- 
intea lui. *) El intră-in Grenoble insoţit de 2.000 de ţerani; po-. 
porul la primit cu entuziasm. Aceiași primire i s'a făcut la Lyon 
(10 martie). Comitele de Artois fugise câte-va ceasuri mai ina- 
inte, Macdonald de asemine. 
Dar clasele de sus erau contra lui. și Camerele i erau duş- 

mane de moarte. Numai poporul și soldaţii erau plini de entu- 

siasm. Mareșalii- erau furioși; Ney zicea că are să '] aducă «intr'o 

cușcă de fier»; dar cei mai mulţi dintre ofiţeri erau de altă pă- 
rere. Fouchs voi “să grăbească isbucnirea complotului, pentru 
că chiar dacă ar invinge Napoleon, acesta ar putea crede că a 

lucrat pentru dînsul. Nu a isbutit de loc. Ney, luat inainte de 
cătră curent, s'a declarat pentru Napoleon. In 19 martie acesta 

ajunge la Fontainebleau și Ludovic XVIII e nevoit a părăsi Pa- 

risul. A doua zi, Napoleon intră in Palatul Tuileries, mulţemită 

poporului. care se declarase pentru el, inainte de armată. 

$. 5. Cele 0 Sută de Zile. 

Napoleon luând din nou frânele guvernului, 'şi alcătui un mi- Creat 

"nisteriu in care Carnot avea internele, Davout resboiul şi Fou- “av ad 

- pri | ) od ufu Sa, 
ŞI 

che poliţia. Imperiul fu aclamat pretutindenea și micile tulbu- Şef 

  

*) S'a zis de sute de ori că numai o impuşcătură din şirurile armatei ar 
fi oprit mersul lui Napoleon. E posibil dar nu e sigur, căci veehia gardă nu 

ar fi respuns la impușcătură, și lupta căutată ar fi fost ocolită. În tot casul 

greutatea era de a se găsi cineva ca să dea drumul puştii. In strimtoarea 

de Laftray, căpitanul Randon comandă foc, dar'uu luă arma unui soldat.ca 
să tragă singur. Pe iatăriturile Grenoblei, lingă tunurile incăreate, erau o- 
fițeri regaliști. Nici unul nu s'a hotărit să pună fitilul, Ei ştiiau că <tor fi 
sfăşieţi de cătră tunarii lor.» La Lyon, Macdonald au a găsit, nici intre mi- 

„liţieni, nici intre voluntarii regali, nici cu bani pintre cei mai miserabili din 
oraş, un singur om-hotărit a trage intăi, şi măcar că mareșalul promisese 
că va trage el, el a slăbit ca și alţii când, incunjurat de regimentele sale re- 

„ voliate, el s'a intâlnit faţă in laţă cu avant garda imperială şi a auzit in o- 
raşul resculat marele glas al poporului care striga: «Trăiască Impăratul.» 
(Lavisse et Rambaud, Flistoire Gendrale, IX, 913). 
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rări locale au fost uşor inădușite, dar nu era timp a se intocmi 
o administrație devotată şi nici nu voia el a face schimbări mari, 

așa că au r&mas_ mai toţi -prefecţii şi primarii lui Ludovic XVIII. 

După ce au trecut cele intăi zile de entusiasm, toată lumea 

incepe a cugeta la consequențele marelui fapt indeplinit. Toţi 

"sînt siguri că un resboiu fără de milă va-incepe numai de cât, 

şi toţi sînt incredinţaţi că data aceasta urmările lui vor fi teri- 

bile; căci va urma nu numai resbunarea duşmanilor dar şi o re-. 

acţiune in contra a tot ce se câștigase prin Revoluţiune. De a- 

“ceia, popcrul din Paris este in mare fierbere şi mulţi erau de 

părere a alerga la mijloace revoluţionare:. ridicarea in masă in 

contra dnșmaânilor din afară şi teroarea in contra celor din lăun. 

tru. Napoleon nu se putea invoi la aceasta; el voia să fie Im- 

părat al ordinei; dar înţelese că trebuie să facă concesiuni libe- 
ua ralilor şi se lepădă de puterea absolută. Benjamin Constant a fost 

|” insăreinat a pregăti un proiect de modificare a Constituţiunei! 

_ imperiale. El o modifică intrun sens liberal și Napoleon primi - 

modificările propuse; dar mulţi nu 1 credeau sincer. Cu cât res- 

boiul ajungea mai ameninţător, cu atâta entusiasmul scădea. Noul 

proiect a fost supus la aprobarea poporului, care la primit cu 

un milion și jumătate de voturi; mai mult de jumătate din 

popor sa abținut. Noua Constituţie a fost promulgată sub nume 
de: «Act adițional la constituţiunile Imperiului» și a fost jurată 
de cătră Impărat și marii demnitari ai statului in ceremonia din 
Câmpul lui Marte (1 maiu); dar veșştile ce veniau din afară erau 
foarte ingrijitoare şi au avut mare influință asupra alegerilor. 
Sa ales o Cameră ostilă, plină de liberali și de republicani. Prin 
urmare nu mai putea fi vorbă de guvernare liberală ori absolu- 
tistă. Toată incordarea era indreptată numai spre resboiu. Came- 
-rele sau deschis in 7 junie şi peste cinci zile Napoleon plecă 

A N tuin-- Belgia. je 

- 

iC 

/ a 

In 25 martie, suveranii cari erau intruniţi la Congresul din 
“Viena au pus pe Napoleon afară din lege: Atunci pentr» dînsul 
"„nu a mai rămas altă nădejde de cât victoria. Davout in câte-va 

Fr săpt&mâni făcuşe minuni, și Napoleon spera că la sfîrșitul lui 
iunie va avea o armată de 500.000; dar nu putea aștepta năvă- - 
lirea dușmanilor, care ar fi făcut grozăvii. EL se hotări a lua 
ofensiva și «plecă in Belgia cu o armată de 180.000, din care! 
30.000 cavalerie. Coaliţiunea are să 'i opună mai bine de un mi- 

m aa , 

f 

N



- mășiţile nenorocitei armate s'au retzas spre Laon. : na 

nouă armată, cui care se mai putea incerca norocul; Napoleon 

| 133 | ) pi e N 158 ri 
lion: 100.000 de Engleji- şi Olandesi, sub Wellington, erau aşe- 

zaţi intre Sambra şi Meusa; 150. 000 Prusieni, sub Bliicher, pă- 

ziau linia Meusei; 350.000 de Austriaci se inaintau spre Rin şi 

Alpi ; 225.000 de Ruși plecau din Niiremberg spre hotarele Fran- 
ţiei. Alte trupe se pregătiau in urmă. Coaliția suveranilor Eu- 
ropei era hotărită a sfirşi odată cu Napoleon.» 

Napoleon trecu Sambra, ca să despartă pe Engleji de Pru- 

sieni. Bourmont a trecut la dușmani, şi prin această infamie ei AI pl 

au aflat ceva din planurile Impăratului; iar in armata francesă (DD 
sa introdus multă neincredere in comandanţi. In 16 iunie, Ney îi. 
bătu pe Englesi la (uatre-Bras, fără săi poată sdrobi, pentru că _ > 

incepuse lupta târziu, şi apoi nici nu s'a luptat el ca odinioară. În a-. Co 

ceeași zi, Bliicher fu bătut la Ligny de cătră Napoleon, unde a pier- 
dut 20.000 de oameni. Napoleon insărcină pe Grouchy să-l ur- piei | 
mărească şi să impedice cu ori-ce preţ unirea lui cu Wellington. 

In 18 iunie 1815, Napoleon atăcă pe Wellington care era puter- 4 st hi 
nic întărit, dar lupta incepu tocmai pe la 11 oare, fiind că plouase m Ti 

cumplit peste noapte și Napoleon era bolnav. Lupta a fost te- 

ribilă și pe la ora 2 Englejii erau pierduţi. Wellington, intre- 

bat ce ordine mai dă, răspunse că nu mai are de dat de cât 

  

unul singur: «Să murim cu toţii pentru bătrâna Anglie», când, fi! î,; 8 imită RET ra VOM Pentru a re Le a fin en 
se aud tunuri din altă parte. “Francesii atacă cu O nouă “ardoare, LU" 

siguri că li vine Grouchy in ajutor. Nu era Grouchy ci Bliicher | 
pe care Grouchy "1 scăpase. Nu numai că nu impedicase unirea i Lu i, ma 

- î pi 
„celor două armate, dar nici măcar nu alergă cu armata sa ca 

să iea parte la luptă. Cum sau incredinţat că sînt atacați și de 
cătră Prusieni;” Francesii nu se mai luptă, ci fug in 'disordine; 

nu mai era bătălie, ci măcel. Numai vechia gardă formată in ca- rr, , 
reuri, sub Cambronne, se retrage intr'o ordine perfectă, protegând (a cin În? pr, 
retragerea pe cât era cu putință. In această mare bătălie de la Li | 
Waterloo au căzut 32.000 de Francesi și 22.000 de Aliați. Ră- = pi e 

  

Napoleon plecă la Paris. Imperiul era condemnat. Toţi "i cer ui 
să abdice. Camerele, după propunerea, lui La Fayette, sau de-+ Su, po ' 

clarat in permanenţă şi au somat pe Napoleon să abdice. Elpro- _- 
clamă pe fiul său, Napoleon II, şi lăsă cârmuirea in mânile unui  - pi 
guvern provisoriu presidat de cătră Fouchs. Davout strinsese o & e duee 

ceru guvernului provisor săi permită a lupta in această armată A) Oy pei
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ca simplu general. Cererea lui a fost respinsă. Atunci el se duse 
la Rochefort și se predă căpitanului unui vas englez. *) Anglia 
'1 consideră ca prisonier și 71 trimise la insula Santa-Elena, in. 
mijlocul Oceanului Atlantic. Acolo muri el şese ani mai târziu 
(5 maiu 1821). | 

Armatele aliate intraseră in Franţia prin toate părţile. Parisul 
sa supus şi armata comandată de cătră Davout a trecut dincolo 
de Loara. Ludovic XVIII veni şi se sui pe tron; dar data aceasta 
el era că un prisonier al Aliaților. Țara a fost lăsată in prada, 
a mai bine de un milion de soldaţi străini.**) Pe lângă aceste 
nenorociri, sau adaos și persecuţiuni cumplite asupra partisani- 
lor Revoluţiunei și ai lui Napoleon, eroarea albă; apoi au urmat 
condamnările juridice, care au fost mai grozave de cât măcelu- 
rile populare, Fouch6, ca să se pună bine cu Burbonii, făcuse 
o listă de 57 de proscriși. Au fost o mulțime de victime, intre 
care Ney, judecat de cătră Camera Pairilor, condemnat la moarte 
și impușeat. Să 

a 

%) «Alteță regală, urmărit de facțiunile care divisează ţara mea şi de duş- 
mănia marilor puteri ale Europei, eu mi-am sfirşit cariera mea politică şi vin 
ca odinioară Themistocle, să mă aşez la vatra poporului britanie. Mă pun sub 
protecţia legilor sale, pe care o reclam de la Alteța Voastră Regală, ca pe 
a celui mai puternic, celui mai -statornic, celui mai generos dintre duşmanii 
mei.» (Lavisse et Rambaud, Histoire Gendrale, LX, 928) 

E Li ) 
lor, Aliaţii făceau să curgăsdin toate părţile armatele lor—de acum inainte 
inutile—pe teritoriul nostru fără, apărare. Li se părea că nu vor aveă nici o 
dată trupe in de ajuns pentru a impune voinţile lor unei naţiuni acum de- 
sarmată, dar ale căreia ultime tresaltări lăsase sufletele lor pline de neliniște 
şi de neîncredere, Astfeliu, multă vreme după Waterloo, s'au văzut armatele .- 
marei alianţe indreptându-se spre Alpi sau spre Rin, trecând fruntariile noastre 
Şi venind in departamentele noastre şi sporind numărul deja infricoşat al in- 
vingătorilor noștri. Către jumătatea lui august, erau un milion o sută trei- 
zeci şi cinci de mii de soldaţi străini în Franţia. La slirșitul lunei, tot mai 
veniau. Chiar și atunci până şi regele Spaniei, rudă şi protegiat a lui Luido- 
vic XVIII, care nu luase nici o parte in r&sboiu, voi să se impărtășască din 
nemărginita pradă, voia să trimită un corp de armată in Rousillon. Aliaţii 
avură destulă ruşine a'l impedica. (Debidour, Zfistoire diplomatique de tEu- 
rope, |, 77) 

Pe când cei de pe urmă soldaţi ai noștrii 'şi părăsiau cantonamentele



  

„aceste, Anglia era aplecată spre pace. [Retusul Regelui de a se Bz ud 
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V. EUROPA IN TIMPUL IMPERIULUI. 

Ş. 1. Anglia. 

Când Primul Consul a propus Angliei pacea și Piit "i a res- Pat 
pins propunerea, oposiţiunea in contra ministrului a ajuns pu- 

„_ternică; pentru că acum nu mai putea fi vorba nici de escesele 
Revoluțiunei, nici de primejdie pentru Europa : acum era ordine 
in Franţia ; dar Pitt combătea-pe Bonaparte și nu'l credea sin- ia 
cer. «Cunoaştem noi bine pe acest om, zicea el; e copilul şi apă: 
rătorul jacobinismului, e un străin,:un usurpator;tel intruneşte 
intr'iînsul tot ceia ce un republican poate blama, tot ce un re- 
galist trebuie, să respingă, tot ceia ce un jacobin urăște. Nu 
are alţ mijloc a 'şi păstra puterea de cât numai sabia, şi nu- 
mai prin cucerire şi prin glorie şi o poate intări», dar cu toate inari îsi 

  

   

invoi la «emanciparea catolicilor dat lui Pitt ocasiunea de 
a ieşi diă ministeriu. Aceasta inlesni incheierea păcei de la A- 
mins, care a fost primită in Anglia cu mare entusiasm. Dar 
in curind se văzu că Pitt avea dreptate. Poporul engles nădăj- 
duise că pacea va face să inceteze foametea şi că va avea de 
lucru, industria luându- -și din nou ăvtntul ei; dar Bonaparte nu 
voia să incheie un tractat de comer i aceasta roduse_mare 
nemulţemire in Anglia. Toţi comercianții mari cereau resboiul, | 

re a ajuns neevitabil şi din pricina gazetelor şi a publicaţiu- Pon. 
nilor emigraţilor adăpostiţi in Anglia. In zadar Fox sprijinia in 
Parlament causa păcei. 
Ministerul Addington ne fiind capabil a cârmui ţara in timpul Îlcatte 
marelui răsboiu ce se pregătia, Pitt a fost chiemat din nou la putere ne 
(1804); dar el era acum bolnav și darea in „judecată a amicului Ci a 
s6u lord Melville, acusat de hoţii la ministeriul de mari ăia _— 
căşunat mare rău. Capitularea lui Mack la Ulm, moartea Tui Nel. PPUA 
son la Trafalgar, şi mai ales victoria lui Napoleon la, Austerlitz, Je 
i au dat lovitura de moarte. El sa stins in 23 ianuarie 1806. 
După bătălia de la Austerlitz, Pitt zisese arătând charta Euro- 
pei: “stringeți-9, 9 0, căgi, „nu are să, fie bună, la nimie in curs de 

Si ein aaa ra cre zece [ | 
ERE mec. 

ÎI3tenirea lui Pitt era groznică; de aceia s'a intocmit un mi jo 

= 

   

    

X
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| nisteriu in care au intrat: toți oamenii de valoare din Anglia 
m oministeriul tuturor talentelor», sub preşedinţia lui Fox, pe care MĂ. 

o aa apână atunci George III nu voise nici o dată să primească în Jţob | 

d pe guvern. -Fox doria sincer să incheie pace. Dar marele rival al lui : 
Pitt a murit câte-va luni după ce a ajuns, la putere. Moartea lui 
a fost o mare nenorocire pentru lumea intreagă, căci o păce sin- , 
ceră intte Franţia și Anglia ar fi schimbat, poate, cursul Istoriei. „„enutăi 
Cât a fost in guvern; Fox a lăsat de o parte emanciparea cato- _ 

Ama licilor şi era in neinţelegere cu colegul său Grenville in politica 
<a ui internă; dar a făcut un mare bine omenirei: sa desfiinţat neo- 

„menosul comerţ cu Negrii, atât de mult combătut de cătră W/- 
a Beforce. După moartea lui Fox, ministeriul nu mai putea ţinea: ! 
e “Grenville a fost nevoit a'se retrage (1807), fiind că regele.nici 

nu voia să audă de: emanciparea catolicilor, singurul mijloc de 
a linişti Irlanda. Nouăle alegeri au dat dreptate regelui. . tu 

- Atunci sa alcătuit un ministeriu tory in toată puterea cuvîn-. UI - 
sita ongtatu, in care au intrat Perceval, Canning şi „Castlereag sub preşi- 1 Hu 

denţia lui Portland. Noii mimistri era in contraori cărei reforme 
și dușmani de moarte ai lui Napoleon. «In momentul când Na » | 

| poleon sfirşia cucerirea continentului la Tilsitţ, Anglia a intrat 180 
Si pe niște mâni hotărîte de a nu stringe nici O dată mâna cuce- 

f ritorului, şi a nu intra nici o dată in atingere cu el de câtnu- dă 
Li : mai când va fi a'l strînge de gât.» Noul ministeriu dădu ajutor 

Spaniei revoltate. După Portland, ajunse prim-ministru Perce- (luacecal: 
val (1809), care a fost asasinat peste trei ani. + ti [94 | 

j i Anglia continuă lupta in contra lui Napoleân și cuprinse o . 
mulțime de colonii, dar datoria publică se urcă la 21 de miliarde. dfapa-pai : 

* du Ce-i dreptul, populaţiunea era eruţată, . căci AngtTheltuia nu- | 
mai bani, și puţini Engleji luptau pe câmpurile de bătaie; dar 
starea claselor de jos erâ foarte tristă: articolele de mâncare erau ., „i 
scumpe şi salariile „mici. Cu toate aceste, industria prospera, cu Sania, i 
8 Blocul CotiInental ; în 1812 cel intăiu vapor plutia in apele snap 
de_la_Glascotw şi cotaifE”TTETiii turisti intemeiate, | pie 
trteau' peste 100.000 de locuitori; dar in clasa diriguitoare erau 4 
abusuri enorme; erau funcţionari cari primiau lefuri colosale, 
fără să fi văzut vre o dată locul unde era funcțiunea lor; mem- E 
brii celor două Camere erau foarte lacomi, dar, in același timp , 
lucrau cu ardoare pentru partidul lor. Ei alegeau pe tinerii de - 
valoare, dar săraci, de prin Universităţi, i amestecau cu sila in 

i
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politică, li inlesniau toate mijloacele şi'i alegeau deputaţi şi prin 
aceasta partidul aristocratic se intineria necontenit Gu forţe nouă ” 
ridicate din popor. 

Din pricina r&sboiului presa ajunge o adevărată putere in stat. 

gi | Ş. 2. Spania. 

| <q „Carol 1V era credincios alianței francese și tractatul de la A- ai iri 
M «d ranjusz (21 martie 1801), prin care Spania ceda Franţiei Luisiana Po 
tf şi se obliga a o ajuta in contra Portugaliei, dovedia pe deplin 

A + sinceritatea sa. După rumperea păcei de Amiens, şi Franţia şi Aaa 
sl Anglia doriau să-și atragă pe Spaniă, care voia să păstreze neu- — 

tealitatea: ceia ce era peste putință. Anglia atăcă fără nici o de- a 
claraţie de răsboiu câte-va corăbii spaniole care se intorceau din 
India, de aceia Spania i declară răsboiu (4 decembre 1804) și ea 63" da 
intră cu toată inima in acest r&sboiu și ridică flote chiar mai pu 
presus de puterile ei. Dar infringerea de la Trafalgar a dat o Sat 
lovitură de moarte marinei spaniole, şi de atunci Napoleon nu $, „ur piere 
mai avea nici un cuvînt să-se poarte bine cu ea. Când sa for- Y 
mat Coaliţiunea 1V, ministrul Godoy adresă un manifest impru- “7: 
dent cătră poporul spaniol ca-să se ridice in contrae duşmanu- bol 

AI 

  

n poale rol 

  

lui patriei». Nu se spunea cine era acel dușman; dar nici nu 
era nevoie. După lena, Godoy intrebuinţă toate mijloacele ca să 
impace pe Napoleon. Acesta_era ocupat cu regularea altor ces- 
tiuni; dar după Tilsitt, el se gândi serios a regula afăcerile 
Spaniei. % 

Portugalia nu voise a se supune la Blocul Continental; de a- he la 
ceia Napoleon propuse Spaniei ca să o cucerească in comun și g 
să.o impariă. E] promitea regelui Spaniei că, după pacea gene-, 

  

  

pf _rală, i_va da Portugalia intreagă şi titlul de Împărat al Indiilor. du 
j pă Carol IV primi și subscrise tractatul de Fontainebleau. Peste” of 
, lună, Joubert intră in Lisabona cu 40.000 de oameni. Napoleon cp MARI 
* mai trimise in Spania trupe nouă, sub pretecst de ajutoare, şi in 

mart, Murat intră in Madrid; in Spania era o puternică maj ii     fi i 
francesă și mai toate cetăţile. spaniole erau in mânile ei. Dar in si , 

„timpul acesta s'a dat pe față discordia care era in farnilia regală. , 
- Ferdinand, urmașul tronului, intriga pe lăngă Napoleon ca să A | 
r&stoarne, pe Godoy, care făcea de rîs Curtea de la Madrid. Când . k , oii 
toți sau incredințat despre primejdia ce. ameninţa Spania din „ 

pin 
<> Ti. 

——, 

-
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partea Francesilor, Carol IV voi'să fugă din Madrid; dar Ferdi- 
nand făcu o mișcare populară şi Carol IV fu nevoit a sta pe 
loc. El abdică; dar mai pe urmă, sfătuit; de cătră Murat, el pro- 
testă in contra abdicărei. Napoleon veni la Bayonne, şi i chiemă 
pe toţi inaintea sa; dar in timpul acesta poporul se-r&sculase 

4 la Madrid. Napoleon sili pe Carol IV şi pe Ferdinand să abdice 
a“ in mânile lui şi, in iulie 1808, Iosif Bonaparte, noul rege al Spa- 
„ ASfk niei, intră in Madrid | — 
— Când s'a auzit de cele intîmplate la Bayonne, națiunea spa- 
ve niolă s'a ridicat ca un singur om. 150.000 de oameni luară armele 

sub Cuesta, Castanos şi Palafor; dar deosebitele trupe au fost bă- 
tute, Iosif a reintrat in Madrid și o mare parte din nobilime s'a 

___ he + dat in partea lui. Atunci s'a auzit de capitularea lui Dupont la 
sasi led pe aylen (23 julie). 17.000 de soldaţi au fost făcuţi prisonieri, pentru 
li dap Că Punta nu a aprobat condiţiunile capitulărei. Din acești nenorociţi, 

numai 3.000 s'au putut intoaree in Franţia după şese ani de crude 
im i 

— 

suterinți. Iosif se grăbi a părăsi Madridul şi scrise fratelui stu că: 
această ţară și” acest popor nu mai seamănă cu nici un alt 
popor», cerând 200.000 de oameni. Indată după aceia veni o 
nouă nenorocire asupra Francesilor. Anglia se hotări a trimite 

jena 
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3 4 0 armată in Portugalia și atunci ţara intreagă se revoltă. Artur“ 
pe Welesley, viitorul lord Wellington, veni cu 18.000 de Engleji. 

Junot fu: nevoit a capitula la 'Cintra şi fu transportat in Franţia, 
Ta impreună cu armata sa. | 
WM Atunci Napoleon, sigur de continent, după intrevederea de la 

(mea Erturt, veni in Spania. Cu o armată de aproape 200.000, el fu 
A  invingător pretutindinea. El promise că va respecta integritatea 

A monarchiei, desfiinţă Inquisiţia, drepturile feudale, vămile CIatrs 
provinţii şi două treimi dii mănăstiri ȘI Iosif intră din nou în 

; pania nu era liniştită. Din contra, 
e junta din Sevilla adresă un apel la toate popoarele europeiene şi 

ordonă inarmări nouă; Englejii dădeau bani. Chiar in provinţiile 
ocupate de către Francesi, bandele erau intricoşate. 

m Napoleon fiind nevoit a părăsi Spania, fiind că se injgheba 
Anat Coaliţiunea V, mareșalii săi continuă răsboiul. Francesii ieau 

1500 de tunuri de. la Corogne şi Ferrol, şi Lannes cuprinde 

    

   

  

oameni. Dar in curînd Wellington i gonește din Portugalia, apoi 
din Galecia și Leon. Victoriile lui Napoleon din Austria nu au 
> 

, dh Baragossa, după o eroică ăpărare, în Care au pierit 40.000 de



“ = 

descuragiat pe Spanioli; ce fac incă și mai mari sforţări. In 1810, Jo 
Francesii ocupă Andalusia, dar fac- marea greşală de nu ocupă 
și Oadiz, care ajunge un asil neviolabil pentru junta şi guvernul 
naţional ; cu toate acestea cucerirea Andalusiei a făcut mare efect: pet 
mulţi sau descuragiat şi s'au dat in partea lui Iosif; in Spaniaă. 0 
“erau aproape 300.000 de Francesi. a Spre N 

7 Atunci Napoleon- făcu Spaniei 'o nouă insultă care a ridicat ep îns 
î “Ja culme indignarea tuturor patrioţilor. Elo împărţi in —șepte „a 

„ guvernanente militare, independente unul de altul; iar generalii 
RU /irandesi avăău toate puterile: stringerea dărilor şi numirea func- 4 

: S Ss ționarilor; ei erau răspunzători numai către Impăratul. Atunci se 
| / organisară bande nouă care luptă cu curagiul desperărei: răsboiu 
ii fără milă de arăTatoui- părţile. pi 

In cele dintăi luni din 1811 se pierde Portugalia, iar e 
din Spania merge foarte greu “din pricina gelosiei dintre mare 

șali. In 1812, se vedea că Francesii s'au săturat de r&sboiu. Ei ie 
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abia puteau apăra ţara şi se țineau pretutindine in defensivă. 
UL Cad 

a văzut că armatele francese se întrunesc, el se intOarse 
lt Portugalia ; dâr Andalusia era pierdută pentru Francesi. In 
N anul viitor, el se afla in fruntea a 120.000 de luptători. Francezii 

ton luă ofensiva și cuprinse Ciudad-Rodrigo, apoi Badgjoz, 

     

   
  

au fost nevoiţi a se retrage. Când intră in Franţia, Soult anca 
dantul suprem al armatelor francese nu mai avea de cât 50.000 
de oameni şi Wellington aproape indoit. Soult se inceărcă a 

„opri pe Engleji la Tulusa (12 martie 1814), dar in zadar. Suche 

"era incă in Spania. Când era aproape a se uni cu Soult, li-a ve. 
nit inștiinţarea că Napoleon a abdicat. 

R&sboiul cu Spania a fost una din marele greşeli a lui Napo- 

leon, dar el 'şi inchipuise că va fi uşor şi, o dată intrat in luptă, 
el nu mai putea da inapoi. A lăcut inse mari greșeli și mai pe = 
urmă: a părăsit Spania inainte de a o supune definitiv, a incer- 
cat să o desmembreze și a inceput r&sboiul cu Rusia inainte de 
a fi isprăvit in Spania şi nu a dat ordin ca să o părăsească la 

timp: 300.000 de Francesi au pierit in zadar! Spania are drept 
să fie mândră de eroismul fiilor săi; dar Spaniolii s'au luptat a- 

tunci pentru Ferdinand in contra progreselor Revoluţiunei şi i 
Spania avea de câștigat mult numai din reforme. Dar tot a ieșit . 

„ceva bun: Vechiul Regim a fost lovit: de moart“ și Spania sa 
* deprins cu libertăţile: politice. Cortesii convocați la Cadix (24 sep-
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sau schimbat inimile oamenilor. Bonaparte văzu primejdia „dh: 19 
indată după pacea de la Lunsxille, el luă măsuri. El convocă/ îm 
la Lion o Consulta, alcătuită din Italieni devotați lui, care votă Ups uita 
o Constituţiune cu un președinte ales pe zece ani. Bonaparte în .. 
ales preşedinte şi el designă ca vice-președinte pe Melzi ; pe Ă, uliu 
urmă a dat noului stat numele de Republica italiană, nu'h& care + , | 
a” fost primit cu aclamaţiuni frenetice. Dar €Y anecsă Piemoi 
şi Genova, anecsiuni care au fost bine primite de către popula- 
țiuni, pentru că li asigura liniştea şi ordinea, “după care suspinau “4, de atâția ani. | | Ă 

Melzi, dintr'o familie ilustră și foarte bogată, avea mare au- f 
toritate morală ; era inv&ţat şi pătruns de ideile filosofice; dar, IL4 N A 
nu vedea cu ochi buni pe representanţii_ideielor jacobine și a- - sa 
vea drept ideal O mstituțiunea englesă; de aceia Republica i se 
părea provisorie. El'şi luase grea sarcină: a. asigura autonomia, 

    
   
Atat 

fs
 

  

„a intocmi un guvern și. 0--administraţie. națională întroduge 
acea şi „a garanta unirea. El'şi atrase toate clasele societăţii; 

găsi mijloace a intreţinea o armată francesă in Italia, fără a a- Ă 
păsa poporui, şi putu organisa un givernămint, mulțemită talen- A) 4 
tului cel mare a lui Prină, ministrul de finanţe. Acesta organisă]:;.. A 
finanţele, desființând_o_mulțime--de-funcţiuni nefolositoare, pe- 
dBpsi- fără milă pe hoți, numi o comisiune pentru lichidarea 
datoriei, controlă esact cheltuelile, introduse ordine in adminis- 
traţie și echilibră budgetul; apoi se creă o armată naţională şi 
o gendarmerie care asigura ordinea publică. o E : In 17 martie: 1805, Napoleon fu ales Rege a! Italiei. J[ iba 

El veni in Italia-şi dimi pe Italieni prin strălucirea sa; se inco- “1.0/p* Pe 
ronă in Milan cu vestita coroană lombardă de fier şi visită oraşele “e 1" Moi ; principale, unde a fost primit cu mare entusiasm ; dar in acelaşi J 
timp, el inspectă și instrui armata şi fruntariile; apoi intoemi un | E 
guvern centralisator şi lăsă frinele cârmuirei vice-regelui Eugeniu Vu zf 4 i 
de Beauharnais. In vîrstă de 24 ani, foarte bun şi fermecător, V* ş 
leal, cu mult bun simţ, bun la suflet şi foarte muncitor, Eugeniu . | 
avea numai un defect: era prea devotat lui Napoleon, căruia 
nu știa cum săi arate in alt chip recunoştinţa sa. Veneţia d fost 
anecsată cătră regatul italian. Aceâsta a provocat mare entu- ] 
siasm, căci era primul pas cătră «Unirea» Italiei; şi când Eugeniu | 
-a luat in căsătorie pe fiica regelui din Viurtemberg, entusiasmul . 
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a tost la culme: “toţi sperau. că -vor avea o dinastie naţională, 
care va aduce «Independență.» i 

Sub noul regim reformele s'au continuat, Armata a fost ridi- 
cată la cifra de 152.000 de oămeni; greu, pentru că Italienii nu 
erau deprinși: de sute de ani nu mai luptaseră pe câmpul de 
bătaie; dar mulţemită. măsurilor luate, s'au format în curînd ofi- 
ţeri _admirabili și in Campania din Rusia armata italiană era 
intre cele d'intâi. Sau intreprins mari lucrări de utilitate pu- 
blică; sau cheltuit 72 de milioane numai pentru drumuri, între 
care calea Simplonului, care lega Milanul, cu vaiea'Ronului ; Sau 
săpat canaluri ; sau ridicat monumente; s'a mai "mărit portul 
Veneţiei=s'a incuragiat agricultura și ingrijit sănătatea publică; 
sa lăţit. instrucțiunea poporului şi sau incuragiat invățaţii -şi 
literaţii. Codicii francesi au fost introduşi și in regatul italian 
și sa desfiinţat călugăria. Regatul era numai în formă indepen- 
dent; dar, in fond, câte binefaceri! Deosebitele clase se impăcau 
cu noua stare de lucruri şi ideia națională creștea la umbra stia- 
gului naţional: ofițerii erau cei mai buni patrioți italieni. 

Partea din Italia anecsată la Franţia suferia grele sarcini, dar 
„in schimb: mare transformare materială, intelectuală și socială ; 
milioane pentru drumuri şi fortificaţiuni; reparaţii şi proiecte de 
a seca mlaștinele Pontine și a canalisa Tibrul; o mulţime de 
Italieni ajunși la cele mai inalte demnități; legile francese, Domnia 
lui losif Bonaparte şi a lui loachim Murat in Neapole a, fost, de 
asemine, Şbiiisfăceră pentru acel regat; căci sa desființat” Teu- 
dalitatea, Să introdus Codicele civil, s'au inființat şcoale in fie- 
care comună și s'a reformat sistema dărilor, ast-fel că «o viaţă 
nouă a inceput in acest regat de Neapole, ţinut până atunci in 
afară de trânsiormările ce se intimplau in restul Europei.» 

$. 4. Germania. A | (oz 

te Pai Tractatul de la Lunevillt ria că Rinul va fi notă 
Germania și Franţia; iar principii cari aveau posesiu i in 

Ul | 
Între 

Frariţia” 
“vor fi desdăunaţi pe socoteala principatelor eclesiastică. Prirhului 

“+ Consul i convenia ca să se mai simplifice Germania, intemeihdu- Ă 
se niște state mai puternice intre Franţia și Austria; dar destul. i 

7 

   

- de slabe in cât să aibă nevoie de un protector. In 28 tevruaria ” 
1803, sau desființat 112 state şi cele trei milioane de supuşi a lor 

- aa =



144 “ 

  

regatul Vestfalia, ducatul Meelklemburg, statele din Turingia şi a 
regatul Şacsoniei. Ea număra atunei 15 milioane de Tăcuitori şi | era obligată a da un contingent de 120.000, După tractatul de |49Ă  Viena-sau ar făcut și alte modificări, dar toate aceste erau nu- / | „ mai nişte intocmiri trecătoare. Napoleon avea puterea de a sdrobi; dar pentru a crea trebuie moderație, răbdare, adică tocmai ceia ce "i lipsia lui. Dar cum de suferiau popoarele atâtea transfor- 25 aa 'pibemări? Popoarele erau: uimite de geniul lui militar, şi «naționa- i ditatea» germanică era incă in stare embrionară. Ele erau obici- —" nuite cu servitutea, erau grele comunicaţiunile şi uri invechite impiedicau ori-ce inţelegere; și apoi simţiau Germanii că ce făcea Napoleon era bine; el era tot fiul Revoluţiunei, propaga- | torul-principiilor din 1789. A trebuit ca el să facă mari greșeli "ca să se ridice lumea, şi chiar atunci nu toți. _ ) In ţerile de a stânga Rinului anecsaţe la Franţia, sulerinţile 

fuseseră foarte mari, la inceput; dar Primul Consul introduse ordinea şi intocmi o administraţie onestă și sau făcut mari pro- 
grese, mai ales la ţară. Vînzarea bunurilor naţionale a creat o 5 met mulţime. de: proprietari mici, cari sau pus serios pe muncă; pro- "” duetele se desfăceau cu prețuri bune şi introducerea legilor fran. cese a fost o adevărată binefacere. Oraşele s'au arătat mai multă aut vreme” dușmănoase, dar s'au unit şi ele, mulţemită inţelepciunei - prefecţilor ca Jean- Bon- Saint- Andre, virtuosul republican, care a aa nacf fost prefect la Maynz timp de 12 ani. Sa născut o oposiţie in clasele luminate care nădăjduisără că vor dobind: libertatea; cu e toate aceste, contopirea mergea cu pași foarte repezi şi se cre- dea că in două generaţiuni ea va fi desăvîrșită. Țerile aceste au (Gat rămas credincioase chiar și in vremurile grele; şi când ele au fost date Prusiei, influinţa trancesă era atât de puternică, că noul regim nu s'a atins de legile revoluţionare; el a respectat 

Codicele civil, organisarea judiciară, juriul şi regimul comunal 
Pe malul drept al Rinului, progresele nu au fost aşa de mari şi nu putem zice că a dispărut feudalitatea; va mai trece incă jumătate de viac; dar «sau promulgat principii nouă, s'au pro- nunţat cuvinte grave care nu se vor uita; secularisarea_dome- niilor eclesiastice, desfiinţarea a o mulţime. de. mănăstiri, ince- farea dijmelor, progresele instrucţiunei, desfiinţarea vechielor vămi, au imprăștiat buna stare generală şi au creat nevoia ge- rierală de indeperidenţă; justiţia a fost imbunătăţită şi adminis- Nm
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traţia reorganisată.» Influința trancesă a fost puternică și in 
Germania, de Nord, unde s'au introdus de odată toate instituţiu- | nile francese. Toţi admirau progresele regatului de Vestfalia. )30, Dar poporul german. scăpat din robie cerea să se Ducure de < libertate. De prin 1804 incep scrierile de revoltă a lui Gentz şi Lț af d, Arndi, ceia ce Napoleon nu putea suferi. Librarul Palm din N-V - remberg a fost dat in judecată pentru publicarea “unsi broşuri 

ȘI îiptiştat (1806). Această ucidere a deșteptat o indignare ge- 
nerală. Clasele luminaţe: scriitori, profesori, studenţi, ajung de 
atunci dușmani. Incercările de resistență din 1809 nu au fost 
impărtășite de popor şi atitudinea Prusiei ai descuragiat pe cei 
mai indrăzneţi. Cu toate aceste, se dovedise că edificiul clădit 
de cătră Napoleon nu era aşa de solid, de oare ce câte-va bande 
energice putuse cutriera Germania, repurta oare care succese și 
a scăpa pe vasele englese. | 

Dar a urmat o mare descuragiare și căsătoria lui Napoleon g a cu- 0 archiducesă austriacă a făcut pe mulţi să se inchine. Când data ate 4 Na inse Napoleon a anecsat Olanda, groaza a cuprins pe toţi Prin ae . 
cipii germani ; r&sboiul din Spania inghiţia pe fie-care an o mul. țime de soldaţi germani ; Blocul Continental lovia cumplit in 
consumatorul german și inceputurile de industrie se nimiciau din lipsa de capitaluri. Mai ales in Nord, situaţiunea era teribilă : 

Ca Sj 

: Ph 73 €* P
a
 

nu se mai vindeau de loc productele germanice şi corăbiile de 
comerţ putreziau in porturile din Hamburg și Brema. Ieronim, 
Davout, și toţi generalii şi administratorii preveniau pe Napoleon Oa de o esplozie apropiată, dar el se făcea că o. dispreţueşte. Sa 

- văzut in curînd că ei aveau dreptate. - RE Austria MP hhe dl nm statornic(adversar al lui Napoleon a > fost, in adevăr, nenorocită in ţoate r&sboaiele pe care le a susţinut î in contra lui; dar din aceste lupte indelungate a ieşit un sen- _ RI timent mai real de unitatea monarchiei şi, in același timp, s'a „1$04- 18) născut şi ideia de naţionalitate la popoarele supuse. i “a 

   

  

- In 1801 'Thugut a fost inlocuit prin Cobentzel, după care AI util, urmat Stadion (1805), care voi să facă pe Împărat revoluţionar, Sta te Ji făcând apel la sentimentul de naţionalitate şi de independenţă tra in contra lui Napoleon; de aceia, a fost inlocuit in grabă prin bea Metternich. Acesta soeotia pe Napoleon ca o nenorocire trecătoare; ! dușmanii serioși ai Austriei erau tot Rusia și Prusia. «Prudent şi muncitor, moderat și așteptând ocasiuneă, Sauna Bădupă reforme». 
Istoria Contimpurană; — 2, Rășcanu, 
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Impăratul Francisc 1 era foarte popular, pentru că era simplu, 
bun şi priimia pe toată lumea ; foarte muncitor, dar se prea pier- 
dea in amănunte, era gelos de ori-ce superioritate şi ţinea la ve- 
chiă rutină. Ar fi putut să facă mult, pentru că nu mai era opo- 
siţiunea ce o intimpinase Iosif I[; Adunările erau liniștite, de când 
erau lăsate in pace și nu mai lovia nime in privilegii, iar in oraşe 
dispăruse ori ce urme de autonomie. Dar acest stat absolut, in 
care Împăratul putea face ori ce voia, nu era in stare a se or- 
ganisa; se numiau comisii peste comisii și nu ieșia nimic. Nu 
se făcu mai nici o reformă. Condiţiunea țăranilor era tot tristă şi 
tacse de tot feliul impedicau comerţul şi industria. R&sboaiele, Blo- 
cul Continental şi politica finanţiară a Impăratului ruinau ţara; 
In 1809, toţi supuşii au fost indatoriţi a aduce la ţesaur vasele 
lor de argint și juvaierurile; li şa dat in schimb bani de chârție, 
în sii, datoria publică era de un miliard şi jumătate, iar bile- 
tele de bancă in valoare de două miliarde Și jumătate -perdeau 
90%. Statul a făcut banorută. 

Nu era nici o oposiţiune şi toţi suferiau in tăcere pentru, că 
poliţia era minunat organisată și foarte severă. Toate cărţile stră- 
ine erau suspecte şi se condamnă şi '0 mulțime care fuseseră ti- 
părite in Austriă; iar patrioţii germani, dușmani ai lui Napoleon, 
cari petreceau in Viena, erau spionaţi de aproape. Toată instruc- 
țiunea publică a fost lăsată pe mâna clerului, capo d'operile lite- 
raturei germane erau proscrise și Universitățile erau in decădere;*) 
dar Impăratul favorisa ştiințile naturale, căci fi plăceau. Numai 
Musica era protegială la Curte şi merita, pentru că atunci au trăit 

  i 

w 
*) Principiul acestui regim fiind de a impedica ori ce agitare, guvernul luă, 

măsuri pentru a opri supuşilor ori ce incercări de a se ocupa de afacerile 
publice, de a vorbi sau chiar a se gândi la_ele.-Aceasta era insărcinarea ceu- 
urei și a poliţiei secrete. Censura, dependinţă a poliţiei, se aplica nu numai pie- 

selor de teatru, ci şi jurnalelor și. cărţilor : nefiind regulată prin nici o lege 
ea făcu pe censor a tot puternie. Nici o carte politică nu se tipăria in Aus- 
tria, Se opriră intrarea tutulor cărţilor străine in care se putea găsi o ideie 
liberală, Hallam, Aug. Thi&ery, Sismondi, chiar şi cărțile de medicină a lui 
Broussais. Poliţia supraveghia individual pe străini, pe profesori, pe studenţi, 
chiar şi pe funcţionari; ea avea spioni in salele de cursuri, și obligă pe bi- 
bliotecari să-i dea notă de cărţile imprumutate de fie care profesor. Ori ce. 
asociaţie era sever interzisă. (Seignobos, Histoire politique de WEurope con- 
temporaine, 83). -
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Ilaydu și Beethoven, atunci se r&spîndia gustul pentru operile lui Mozart (mort in 1791), 
Prusia. «Era un stat esențialminte germanic ; principiile Re.- voluţiunei adusese naşterea patriotismului german şi aceleaşi do- rinţi domniau in toate clasele societăţii, care erau in stare a face cele mai mari sacrificii. De aceia au putut Hohenzollernii im-: pune nobililor să renunţe la drepturi, sacrificând ei singuri o parte din ale lor, şi au respectat chiar unele forţe suspecte, când prevedeau că au să li fie folositoare intr'o zi. Nu au acordat - libertate supușilor lor, dar au asi urat țărei o administraţie robă, finanţe regulate, gloria militară ȘI respectul Europei». Germanii se consolau de decadenţa lor publică cu strălucirea | literaturei lor; dar evenimentele din 1806 şi anii următori i-au RE făcut să se incredinţeze că «un popor care nu este in stare a-și - apăra independența, este condamnat şi la o repede decadenţă in- telectuală.» Prusia fusese sdrobită la I6iia: aceasta cra o neno- rocire; dar mai-grâv era că poporul admira pe invingător, că c toți căutau să] lingușească, că comandanții cetăților Și ai arma- telor se intrecuseră a capitula fără nici o resistenţă. Dar Napo- leon nu se amăgia. El știia că Prusia are să caute să'şi resbune; de aceia el voi să-o sdrobească sub greutatea esploatărei finan- țiare. Convenţiunea incheiată in această privire era foarte elas- _ tică, și pretenţiile Împăratului sporiau necontenit. Sa calculat A că Prusia a plătit atunci mai bine de un miliard cu rechisiţi- (mad iar. unile, cu intreținerea soldaţilor şi cu prădăciunile lor. "Ţara era | intr'o miserie grozavăj agravată și prin Blocul. Continental. «A- =. junsese in așa mare grad de desperare, că ori şi ce- era mai de: „preferat de cât statu-quo». | 

Când resboiul din Spania a dovedit că Napoleon putea fiîn. | vins, toate privirile Germanilor s'au indreptat spe Prusia; mulți « | “ dintre consilierii regelui nu erau-Prusieni (Stein era din Nassau, Shield -Arndt din Riigen, Scharnhorst și Hardenberg din HanovruS2f «n furat x Niebuhr din Danimarea). Spiritul public incepu a se deștepta. Nandeul, “i «Rasa formată de către Hohenzollerni era solidă, răbdătoare, pi >: statornică, deprinsă cu nenorocirea ; ea suferise multe și in tot Vabut da una ieșise şi mai puternică din ori ce incercare ; in burghe- - zie și in clasele de jos erau multe virtuţi. Trebuia numai să fie deşteptată şi profesorii au marea glorie de.a fi fost in fruntea a 
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mișcărei naţionale; societăţile secrete au contribuit și ele, dar nu 
așa de mult». 

Stein este representantul acestei perioade de redeșteptare şi 

de la el au plecat toate măsurile care au pregătit transformarea 
Prusiei *), dar regelui nu'i plăcea; și tocmai de aceia e și mai 

mare meritul marelui ministru. El se sili să mărească „puterea 

statului suprimând tot ce se puteă” “Spune la inflorirea țărei. In 

B-octonibre 1807 sa publicat un 6dict celebru, un feliu de ha- 
beas corpus al Prusiei, prin care se apăra poporul de jos in con-. i a 

ut 
dk ud 

4 
i 

„rau ra apr ai ae 

tra „nobilimei; apoi urmă 9_lege municipală, după care se Or-uiis: Crab sm 
_ganisă administraţiunea centrală, prin care se desfiinţau privile- 

giile deosebitelor proyinţii şi se despărţia justiţia de adminis- 

traţie. Scharnhorst arătate de mult viţiile organisărâi armaţei şi era 
pentru o armată numeroasă, insuflețită de o inaltă ideie morală. 
El opri a se mai inrola_s străini, indulei pedepsele corporale, re- - 
gulă admisibilitatea tuturor la gradele de ofiţer, regulă mai bine 
inaintarea şi recruţii erau trimiși in reservă indată ce isprăviau 

„instrucţiunea lor militară, aşa că sa putut căpăta o armată e- 

normă **). Dar regele fu nevoit a cere demisiunea lui Stein : aşa 
o 

  

*) In ţara Nassau s'a născut faimosul retormator german, baronul Frede- 
ric-Carol de Stein. Il a fost agentul prindipal al acelei metamorfose mari care 
a scos din o revoluţiune cosmopolită şi din cele mai curioase impărţiri su- 
ferite vre-o dată de cătră, un imperiu, o naţiune pasionată pentru unitatea 
sa, El a ajuns, prin urmare, cel mai intricoșat printre adversarii Franţiei pe 
continent, intorcend. contra ei armele pe care ea le făurise, și ruinând'o ca 
să zic aşa, prin chiar consequenţele bine-facerilor sale. EI făcu pe principii 
germani să se gândească la acel plan aşa de profund și aşa de simplu: de a 
îndeplini prin ei singuri și in folosul dinastiilor lor ceia ce Revoluţiunea in- 

- deplinia contra lor şi in folosul: Franţiei: desființarea regimului feudal ; dea 
„lua Revoluţiunei ori ce motiv, apucând inainte cu-reforme mai bine potri- 
vite cu moravurile ţărei ; de a esalta simţimentele supușilor lor presentân- 
du-se lor ca cei mai aprinși corifei ai patriotismului. (Sorel, L' Europe et la 
Revolution, |, 435). 

*%) Stein, Hardenberg și Scharnhorst, măcar că erau „consideraţi in Prusia 
ca revoluționari, lucrau in numele unor principii cu totul deosebit de ale 

- Revoluţiunei francese. In Franţia, se incepuse prin proclamarea suveranită- 
ţii poporului şi prin declaraţiunea drepturilor cetăţenilor, și voiseră să or. 
ganiseze un regim in care Francesii ar fi liberi şi egali pentru că aveau 
«dreptul» la aceasta. In Prusia, regele 'şi păstră suveranitatea intreagă, şi 
făcu retorme din propria sa autoritate, pe calea ordonanțelor, vorbind su- 
pușilor in numele. «datoriei» lor; era vorba, nu dea imbunătăţi starea supu- 

>



  

  

„lor dându-li libertatea şi egalitatea privată; şi pentru a”i tinteresa la vieaţa 

„ atenţiuni, dar respinsese ori ce legătură formală. «Nu mai pot spera, scriia 
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cerea Napoleon. EI fugi inAustria, unde a fost pus sub privishie- 
rea poliţiei, și apoi în Rusia. După plecarea lui Stein şi căsă- 
toria lui Napoleon, partida patriotică era cu totul descuragiată; 
reformele au încetat; şi nobilii din Prusia se uitau mai mult la 
interesele lor, de cât la ale naţiunei germanice: «pretutindinea 
descuragiare şi inerție». Regina Luisa muri cu inima sdrobită | 
de durere, 19 Iulie 1810 +). | po _ 

In iunie 1810, cu autorisarea lui Nâpoleon, Hardenberg fu | Ile: dau beu 
numit cancelar de stat. «El era un discipul a lui Frederic II, cu Cast: Îa4 , 
ee ueaţia complectată prin Revoluţiune. El voia să suprime pri- dft “ utart 

vilegiile castelor şi pe ale provințiilor, a supune. pe toţi cetăţenii la Ap 
aceleași indatoriri, a li garanta aceleași foloase și a-i lega strîns Hod, > piaaa area naeT Si ei RE: - . - aş cu statul prin o administraţie riguros centralisată. Cu el incepe miazia becau 
Prusia contimpuraiă.» EI regulă fiianjele_prin vinderea bunuri- ruta Aita d 
lor clerului şi ereă o mulţimi de proprietari ATEI; asigură Jiber- _ - | tatea -muncei, protegiă pe țărani in contra asupririlor celor mari, 
asigură sizuranța publică prin o gendarmerie solidă şi convocă /**"" 
o Adunare naţională, 1812, care a adus mari resultate. In ace- 
laşi timp Scharnhorst creă o Academie de răsboiu care avea să pre- 
rr 

"eu Mee, si pia 

  

  

şilor, ci de a li cere o nouă incordare pentru a ridica statul ruinat prin in- 
vasiunea francesă. Cu toate aceste, aceste două mișcări, plecate de la prin- ; - 
cipii opuse, făceau apel la același sentiment, devotamentul către patrie, şi ele 
au ajuns in practică la aceleași reforme. Pentru a face pe supuși mai în stare 
de a contribui la nevoile statului, regele se decise a inlătura piedicile la munca 

publică, el fu nevoit a-i lăsa să iea şi ei parte. Aceasta a fost, după espresi- i 
unele lui Hardenberg o «revoluţie in sensul cel bun» venită de sus, o «noapte 
din 4 august monarchică», un «guvern monarchic eu principii demoeratice»: - 
(Seignobos, ZZistoire politique de P Europe contemporaine, 403). , 

*) Ea făcuse multe imprudenţe şi intervenirea ei in politică nu fusese fe- 
ricită; dar. Datjocurile lui Napoleon o făcuse să fie iubită de supușii săi, și ea 
meritase admirațiunea istoriei, când, sacrificâna pentru patrie și datorie mân- 
dria ei de suverană şi de femeie, se dusese la Tilsitt ca, să cerşitorească 
mila dușmanului ei neimpăcat. Nu se indreptase incă de emoţiunile iernei , 
teribile, când, bolnavă de friguri tiloide, ea trebuia să fugă, murindă, prin . 
viscol şi zăpadă, ca să nu cadă in mânile Francesilor, Făcuse o ultimă in- Ă 
cercare pe lângă Tzarul Alesandru, care i alinase durerea ei cu delicatele lui 

ea cătră părintele său... De sigur vor veni timpuri mai bune; dar eu nu le 
voiu vedea». Cu dinsa, se părea că dispare de pe cer cea de pe urmă rază 

  

de lumină. (Lavisse et Rambaud, ZJistoire Gendrale, IX, 613). 
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gătească generali și Guillaume de Humboldt isbutia a inființa 
Uhiversitatea din Berlin pentru a procura soldaţi patrioţi. *) late- meierea nousi Universităţi r&spundea, la dorinţa regelui, care zi- sese după Tilsitt că «statul avea datoria. de a inlocui prin torţe intelectuale forţele materiale pe care le pierduse.» Ea se deschise in 1810, in cel mai frumos palat din Berlin, după castelul re- 
gal. Fichte a fost primul ei Rector, | | Anii următori au “fost teribili pentru Prusia. Era teamă ca Na- 
poleon să nu o desființeze cu totul, ceia ce ar fi convenit Aus- 
triei. In timpul Campaniei din Rusia, Prusia a fost din nou căl- 
cată in picioare: mai ales Germanii de la Sud o prădau cumplit. 
Desastrul din 1812 a ridicat pe toată lumea. Scharnhorst puse in 
picioare națiunea intreagă: landivehr și landsturm ; dar nu volun- 
tari ca in Franţia din 1792. *) Era un popor intreg deprins cu 

*) «Berlinul va ajunge centrul intregei activităţi intelectuale a. Germaniei 
nordice și protestante, și un tărâm solid va fi pregătit pentru indeplinirea misiunei care este reservată statului prusian». Aceste cuvinte profetice s'au rostit la inființarea Universităţii din Berlin (1810). Profesorii iau servit tot așa de bine pe Prusia ca și diplomaţii sau generalii săi, Universitățile ger- "mane au fost in tot d'auna amestecate fourte activ in viaţa naţională. . - | Toate clasele societăţii rivalisau in devofament; din toate părţile curgeau 
darurile patriotice și voluntarii; femeile trimiteau până şi inelul lor de lo- 
godnă. Universitățile, clasele superioare ale gimnasielor, erau părăsite. Pro- 
fesorul Steffens, la Breslau, convoca pe studenţi in jurul catedrei sale și, i. 
eșit din minţi, cu ochii in lacrămi, vărsa in acele inimi tinere frigurile da- 

> 

4 

toriei şi ale patriotismului. La Berlin, Fichte, care a murit victimă a devo- , tamentului s8u pentra răniţi, amintia auditorilor s&i că numai un lucru era 
sigur, viaţa eternă, şi că ea se merită prin moarte și se perde prin o viață, de servitute. Sehleiermacher binecuvînta pe soldaţii cari Puteau să lupte: pentru*regatul lui D-zeii pentru ca «drepturile eterne ale omului să fie re- cunoscute in toți oamenii, chiar şi in cei mai de jos». (Lavisse et Rambaud, 
Histoire Gântrale, LX, 620). - - 

**) In această perioadŢ de incercări pe jumătate neisbutite, numai o reformă 
„complectă s'a făcut, reforma armatei. Aceasta a fost- opera «Comisiunei de 
reorganisare militară» presidată de către Scharnhorst, fecior de soldat ajuns 
general. El puse oficial principiul serviciului universal: «Toţi locuitorii sta- 
tului sînt apărătorii născuţi ai lui». Toţi bărbaţii in stare de a purta armele 
erau datori să fie soldaţi; fiind-că traotatul cu Napoleon mărginia armata 
prusiană la 49.000 de oameni, au fost siliți a face din această mică -armată - 
0 şcoalFiii Care ? îi treceau numai cât timpul necesar pentru a invăţa 
și făceau loc altora. Ast-fel serviciul de scurtă durată intră in practica mi- 
litară, soldaţii bătrâni de carieră erau inlocuiţi prin tineri cari treceau priu 

9
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era statornic in ideile și caracterul s&u şi «a plutit tot-d'auna 3 “intre absolutism și republicanism.» | 
La inceput se părea că urăște absolutismul. EI căută să vin- m - dece ranele trecutului: dădu o amnistie deplină, rechiemă pe Bi esilaţi, inapois celor degradaţi funcțiunile şi onorurile lor, resta- 30 bili alegerile in corpul nohilimei care fuseseră desființate, dădu 

drepturi oraşelor, invoi ţeranilor a lua lemne din pădurile sta- tului; intr'un cuvînt, reacțiune intreagă in contra actelor părin- 
telui său. 

El se incunjură de câţi-va tineri, intre cari erau principele polon Adam Czartoryski, Pavel Strogonof şi alţii, şi se puse a-in- zestra pe Rusia cu un regim in care puterea autocratică trebuia Ă fie înlocuită prin o monarchie temi tă prin legi şi prin “| elezm pi pr narchie temperată prin es! și prin - instituţiuni. Sa interzis vînzarea jeranilor, li s'a dat voie a se 
- 2 

căsători fără a mai cere invoirea stăpânilor şi s'au inființat ju: decătorii alese de cătră ei. Ela voit să facă din Senat o «inaltă Curte supremă», inaintea căreia trebuiau aduse proiectele înapă- : răteȘti “psntiă ca să capete putere de lege: şi inaintea hotăriri- , lor Senatului toţi erau datori să-și plece capul, ca şi inaintea „|  Tzarului. Dar Senatul rus de pe acea vreme nu era vrednic de Si . . - ._. . . 
i o aşa de inaltă chiemare. S'au creaţ opt ministerii, intre cari al 

chail Muravief fostul lui profesor. Acesta a creat incă trei Uni- „ Yersităţi: Petersburg, Charkof şi Kazan; a reinființat Academia Rusă, mai multe liceie şi şcoli “de tot felul; a dat sume mari pentru. incuragiarea literaturei, s'au tradus autori străini şi esem- plul dat de sus a tost urmat de oamenii din toate clasele so- - cietăţii. Sau luat de „asemenea măsuri pentru pregătirea unui (» Codice. 
[Şi După Tilsitt, Alesandru s'a despărțit de oamenii cu cari lu- 
E 

  

crase până atunci, pentru că erau amicii Angliei, și a dat toată "increderea sa lui Speranski, fecior de popă, profesor de matema- ș tică la Academia eclesiastică din Petersburg și secretar la minis- “hp imiu de interne. Acesta era un admirator al reformelor radicale -- fTiăeute de cătră Constituantă și de cătră Napoleon. EI era de părere că trebuie desființată puterea absolută, desfiinţată şi robia ţerani- lor, căci alt-fel, zicea el, «se vor face numai imbunătăţirile de detail»; dar, in acelaşi timp, el credea că noua Constituţiune trebuia să se sprijinească pe un corp de nobilime puternic con- Ta __ 

  

  

» Intrucțiunei care lipsia in alte state, şi unde era ministru Mi- *
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stituit. El propunea dar reforme_mari in comună, justiţie şi in administraţie. Alesandru nu putea “merge așa de repede ca con- silierul s&u. Cu toate aceste, s'au inființat Consiliul de Stat, «pen- îru a mărgini arbitrariul guvernului nostru» cum zicea Tzarul 
Cezus du Ă_ ded 

; ce ministeriile au tost mai biae organisate și Senatul a tost intooSeeret, Minis mit ea un înalt corp judiciar. Dar Speranski avea o mulţime de dușmani : curtenii cari erau pentru domnia absolută, proprie- târii nobili ingrijiţi de proiectul de r&scumpărarea şerbilor, afisto- tocrația care nu vedea cu ochi buni pe «feciorul de popă», a- mici ai vgechielor idei şi. chiar colegii săi din ministeriu cari erau geloși de favoarea de care se bucura el. Alesandru nu Ja putut ajuta in contra atâtor duşmani și la esilat la Perm. In urmă, el a fost numit guvernator al Șiberiei unde a stărpit multe abusuri; i sa permis mai tirziu a veni in Capitală și a mai fost consultat de cătră Tzar, dar marele lui rol istoric era is- prăvit in 1812. 
| Campania din Rusia și r&sboaiele ce urmează au amânat pe multă vreme ori şi ce reforme, i Di fi     

   
*) Erau două societăţi suprapuse : jos, ţeranii, negustorii, preuţii şi călu- gării, rămasă orientală, ortodocsă, străină de ori-ce cultură și de ori-ce viață politică; sus, nobilii și guvernul, devenită occidentală, sceptică, dispusă a a- dopta toate ideile politice ale Europei ca și modele și limba ei. Intre aceste două societăţi nici o inţelegere; ele nu vorbiau nici aceiaşi limbă. Inalta a- ristocraţie vorbia numai franţuzește; o parte din funcţionari erau Germani din provinţiile baltice. Guvernămîntul avea acelaşi caracter nepotrivit. [n fond, el era, ca și poporul, oriental și patriarchai, adică despotic: o singură putere, «Tzarul autocrat», stăpân absolut; nici un alt centru de guvern de cât reședința sa, nici o lege alta de cât decretele sale, nici o altă autoritate publică de cât funcţionarii săi, nici o altă instituţie de cât acea infiinţată prin buna lui plăcere. Dar binevoiseră tzarii a introduce instituţii europeiene; şi Rusia avea o capitală europeană, o diplomaţie europeană, o armată orga- nisată după sistemul german, un guvern central ca în Europa, cu consilii şi biurouri, tribunal ca în Europa cu o procedură scrisă şi secretă, o poliţie europeană, dări și monopoluri copiate după ale Europei, impărţire in gubernii „Și districte, adunări de nobili prezidate de cătră un «mareșal» al nobilimei.... Era «despotismul luminat» al viac ului XVIII, lără nici o libertate politică pentru supuși. Guvernul nu invoia nici libertate de presă, de intruniri sau de asociaţii, nici adunări deliberante, nici manifestaţie publică fără autori- sare, nici control asupra actelor funcţionarilor, nici garanţii in contra abu- surilor ior de putere, Chiar libertatea de religiune era mărginită prin Bise- rica de stat. (Seienobos, Histoire politique de Europe contemporaine, 532.) _ 
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8.6, Imperiul Otoman. Rt & [2 4 

„Selim III sa suit pe tron in aprilie 1789. El arătă o mare e- 
„ nergie in mijlocul primejdiilor in care se afla Turcia: a curmat 

+ multe abusuri făcând esemple teribile și ordonă ridicarea in masă in , 
contr a necredincioşilor; dara fost nevoita incheia pacea de la Siş. 
tov şi pe cea de la laşi. El doria să rămână in prietenie cu Franția; 

ă” "din posesiunilittrăticose de pe Adriatitarteşia mare “agitaţie 
pentru popoarele creștine din Imperiu şi Espediţiunea, din Egipt 
Va silit: să declare răsboiu. In timpul Consulatului s'a incheiat i 
pace; dar Sultanul era ingrijit de progresele lui Napoleon care 2up 

3. * ajunsese vecin cu Imperiul Otoman și numai după Austerlitz la 
recunoscut ca Impărat. 

După Austerlitz, Austria și Rusia 'și indreaptă privirile spre 
Răsărit, unde credeau că se vor putea desdăuna de intrângerile_ 
suferite. In 1806, ambasadorul Austriei din Petersburg este in- 
cunoștiințat că Rușii hu doresc “Mistrtigerea Imperiului Otoman; 
că ei sar mulţemi cu Principatele Române și că nu ar vedea cu 
ochi r&i pe Austria ocupând Serbia, Bosnia și Croaţia turcă. La 
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stria Brau ţenittă- numai „2% . “dacă i sar da și Valachia Mică cu partea apusană din Bulgaria în 
şi Rumelia. Rusia-nu"$a invoit; chiar după Eylau, ea se gândia (pik 

„la ambiţiunea austriacă in Răsărit, şi Austria se inarma, nu ÎN e 
Pta Franţiei, ci in contra Rusiei. «Archiducele Carol declara 

că Ruşii, de vor pune stăpânire la Dunăre, vor fi PONTIU Austria 
o primejdie mai mare chiar și de cât Franţia.» 

In august 1806, generalul Sebastiani veni ca ambasador al lui Na- 
poleon in Constantinopole, cu insărcinare de a face pe Poartă 
să declare răsboiu Rusiei. 'Turoii aveau in de ajuns motive de 
r&sboiu, căci mâna Rusiei era in toate incercările de revoltă ale 

incredințase că Domnii Principatelor, Constanţin Ipsilante și Alei ) 
sandru Moruzi erau oamenii Rusiei. El ceru şi dobândi ca ară- 
Bii Domnitori să fie inlocuiți şi ca Bostorul să fie inchis pentru 
corăbiile străine. Ambasadorul rusesc PrăTEsTs Gt” En6egiă în con 
tra destituirei Domnitorilor, susținut de cătră ambasadorul englez. 
Selim era gata a ceda, cu toate scrisorile lui Napoleon, când 
Ruşii,.sub Michelson, cuprind Principatele Române fără nici o de- 

A & creștinilor din Imperiu. Sebastiani trecuse prin Bucureşti și se e 
LE d 

>
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claraţie de r&sboiu. Ambasadorul englez stărui pe lângă Poartă | ca să incheie pace cedând Principatele, intrând in alianţă cu An- 
glia şi Rusia in contra Franţiei, şi lăsând in mânile Angliei strim- torile şi flota turcească. A făcut asemine propuneri ; dar a şi j fugit din. Constantinopole, grăbind sosirea escadrei engleze. A- i ceasta trecu Dardanelele. Divanul era intricoșat, dar populaţiunea . . musulmană și creștină se ridică ca un singur om. Englejii in- cep a negoţia, Sebastiani se folosi de această greșală a lor, şi in 
câteva zile, țermurile sînt înarmate cu 1200 de tunuri. Englejii a află cu groază că aceiași activitate domneşte şi in Dardanele. Fi aaa se grăbesc a se retrage. Sebastiani rămase atot puternic in Con- 
stantinopole ; dar Divanul refusă ajutorul oferit de cătră Napo- leon in contra Ruşilor. N - 

Selim HI a făcut înai multe reforme ajutat de cătră Căpitan- 
pașa, energicul şi inteligentul Cuciul;- Hussein, care a făcut să în- 
ceteze pirateria. a reparat cetăţi, a adus ingineri din Franţia şi Și Suedia pentru construireă Gorăbiilor și a inființat o turnătorie 
de tunuri. Câte-va batalioane inarmate şi instruite după sistema _ 
europeană au făcut min uri ce au purtat. Atunci Sul- i tanul -a dat «Noua Ordonanţă» prin care se incepea crearea unei Bateini. E tza «armate europeiene. Nouăle trupe au esterminat pe «cârjalii», bande 
de hoţi care ameninţaseră chiar și Capitala. Sultanul ordonă să se C- - îi 

„ mai formeze ast-fel de trupe nouă; dar ienicerii erau gata a se re- . Y 
volta și el fu nevoit a ceda. Pe când Marele-Vizir era la Dunăre, se | produse o revoltă in Constantinopole, care aduse depunerea lui Se- 
lim şi inlocuirea lui prin Mustata, care era contra reformelor (1807). 
„Atunci Mustafa Bairactar, paşă de Rusciuk, plecă spre Capitală 

in fruntea a 300.000 de veterani. El voia să pună din nou pe ps - Selim, dar acesta a fost ucis in momentul când devotatul stu intra J, : l, arii in palat. Atunci Bairactar detronă pe Sultan și ridică la tron pe Mah- N mud (1808); Ajuns atot puternic şi Mare-Vizir, el continuă reformele Sie - ” militare şi voi să desființeze pe jeniceri. Aceştia se revoltă şi 
dau Too TGtăţii. Bairactar ordonă a se duce toate bogăţiile sale [: dada ş 
intr'un turn al palatului, unde a fost găsit mort impreună cu o. 
solavă a lui favorită şi cu un negru eunuc. Reforma a trebuit 

„să fie amânată pentru multă vreme. Depunerea lui Selim III a 
servit ca pretecst lui Napoleon de a părăsi pe Turcia. La Tilsit 
și la Erfurt, el sa ințeles cu Tzarul asupra îrnpărţelei Imperiu-V maci fag ga 

3 lui Otoman. Austria spera că nu va fi uitată; dar tot se pregătia i VĂ i . . 
- ici AR me | 
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de răsboiu şi, in acelaşi timp, inteţia pe Turci să continuie r&sboiul. 

In timpul acesta se făcuse oare-care incercări de pace şi in 

fevruarie 1809 se intrunise un Congres la Iași, dar- fără nici un 

resultat. Turcia relusa ori ce cesiune de teritoriu, pentru că, cu 

o lună mai inainte, ea incheiese un traetat de alianţă cu Anglia, 

Napoleon părăsise pe Turci cu totul. 
Ră&sboiul continuă in 1809. Ambele armate erau de câte 80.000 

de oameni, dar. Rușii aveau generali buni ; pe când Turoii erau 

niște bande neregulate, comandate de cătră Marele Vizir Yusuf, 
de 80 de ani, bătut de atâtea ori de cătră Francesi in Syria şi 

Egipt. Cu toate aceste, ei s'au apărat cu energie la Giurgiu şi 

la Brăila. Bagration luă o energică ofensivă şi trecu Dunărea; 

dar nu putu lua Silistra și se intoarse inapoi. A cuprins Brăila. 

In anul următor Kaminski avea 85.000 de soldaţi. Ei trecu Du- 

nărea, cuprinse Silistră”” poi Rasarad și inconjură Șumnla ; dar 

Turcii trimiseră ajutoare şi Rusciukui era puternic intărit. După 

sdrobirea unei armate turceşti la Bafynia (7-septembre), toats 

cetăţile de pe malul drept al Dunărei, afară de Vidin, căzură. 

in mânile Ruşilor: dar aceștia trec inapoi Dunărea ca să: ier- 

neze in Principate, după ce pierduseră 36.000 de oameni. In 

1812, el trecu din noii fluviul dar primi ordin să trimită o parte din. 

oştire la Nistru şi el să se mărginească a se ţinea in defensivă. 

pe linia Dunărei. Urmașul său futusof nu mai avea de cât 46.000, 

pe când Turcii aveau un număr indoit. Cu 18.000 de oameni, 

el bate lângă Rusciuk o armată de trei ori mai numeroasă, arde: 

cetatea după care trecu Dunărea inapoi. Atunci Marele Vizir luă. 

ofensiva și trecu la Slobozia cu o parte din armata sa. Atunci Ku- 

tusof trece Dunărea, bate restul armatei turceşti, cuprinde tabăra 

Turcilor şi sileşte pe Marele Vizir a fugi, părăsind .armata de: 

la Slobozia. 

- Dar, de prin iunie, Tzarul ingrijit de invasia lui Napoleon, 

scrisese lui Kutusot să facă pace mulțemindu-se cu Moldosa. 

până la Siret. După lupta de la Slobozia, el ceru Moldova întreagă. 

Marele Vizir oferia Basarabia. Kutusof scrise Tzarului, dar până 

la venirea răspunsului, el ceru ca armata de la Slobozia, 36.000: 

de oameni, să depună armele. Ceia ce s'a şi făcut. Cu cât rela. 

ţiunile se inăspriau cu Franţia, cu atâta Rușii umblau după pace - 
Ambasadorul frances stăruia ca să nu se facă pace arătând că. 

Francesii au plecat in contra Rusiei; dar Turcii nu mai credeau 
R ) 

_
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in Napoleon. In timpul acesta, Tzarul conjura pe Kutusof «in 

numele patriei» să incheie mai repede pacea, apoi trimise pe Ci- 

ciagof. Când sosi acesta, preliminările erau subsemnate. Pacea defi- 

nitivă s'a incheiat la București, 28 maiu 1812: Turcia ceda Basara- 

bia. Cu mare greutate, Sultanul a intărit această pace. Dragomanul 

PD. Moruzi, care negociase pacea, şi fratele său Panaite, au fost u- 

cişi, fiind acusaţi de cătră ambasadorul frances că au fost cum- Ă 

păraţi de cătră Ruşi și că au ascuns scrisorile lui Napoleon că- 

tră Sultanul. 7 | " | 

E de mirare cum. de a putut susţine Turcia acest r&sboiu de 

şese ani, pe când erau revoluţiuni in Constantinopole, răscoale 

din partea creștinilor, rebeliuni ale paşilor. «Țările c din Africa și 

aveau politica lor ; _Mahabiţii + “Sau stăpâni peste . ste Arabia şi “Ceţă- 

“ile” sfinte; Pasvanti Oglu era stăpân pe Vidin şi Bulgaria; Ali- 

“Tebelin, paşa d6 Ianina, era domn peste Albania ; pașii din "Bag- 

dad erau “independenţi ; -Cadi-Paşa' din Caramania ascultă numai 

de sultănii pârtisani ai tâtormelor militare ; Syria era in mânile 

lui Diezzat- Pasa şi Eipul in ale lui Mehmet-Ali». - | 
  

EN za cau pir 77 Fe o gama ii Doe ai e, 

VI. REACȚIUNEA. 

Ș. 1. Congresul de. la. Viena. . Ma it 

Prin tractatul incheiat la Paris, Franţia era redusă la hotarele fer 

din 1792, dar trebuia să se iea garanții in contra ei. Aliaţii plă- 

nuiau a 0 inconjura cu niște state puternice capabile de a o opri 

să se intindă in afară, pe când noua dinastie impusă prin baio- pg rore ' 

netele străine, cu puteri mărginite prin o Constituţiune, va avea 

de ajuns de lucru inlăuntru. Tot in acel tractat se prevedea că Pu- 

terile vor trimite representanţi la un Congres in Viena pentru 

a se regula cestiunile rămase nedeslegate (*); Franţia va trimite 

   

  

”) Europa nu a avut nici o dată, nu va mai regăsi poate nici o dată, pen. 

tru a-şi da o organisare politică care să-i poată asigura liniştea ei, o ocasie 

asemenea cu: cea care i-a dat in 1814 căderea, imperiului napoleonian. Charta 

acesței părţi de lumi era-de făcut cu totul. Răsboiul desființase toaţe tracia- _ 

tele. Nu era stat care să nu fie chiemat a-și schimba hotarele. Fără a reinoi 

vechea utopie a unei păci perpetue, spiritele drepte credeau cu putinţă de 

a intocmi, prin o dreaptă-repartiţie de torţe, un aquilibru ferm intre puteri; A- „i .
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și ea, dar era bine ințeles că numai cei Patru aliați (Rusia, An- 
glia, Austria și Prusia) vor decide totul. Dar Aliaţii se inţele- 
geau intre ei numai când era vorba de a se lua măsuri in con- 
tra Franţiei, in colo erau mari desbinări (*) Tzarul amână des- 
chiderea Congresului pe ziua de 1 novembre 1814. Era și greu 

„de regulat multe cestiuni ), Aliații Fgăduiseră că vor restabili 
„- domniile legitime «desfiinţate de cătră Revoluţiune şi Imperiu»; 

dar acum nu mai era vorba numai de «drepturi» ci de «ceia 
ce trebuia a [i dat» Puterilor care resturnase pe Napoleon. Aşa d. 

păsătorul universal căzuse, se zicea că nu mai erau in Buropa nici invingă- 
tori, nici invinşi, Pranţia nu mai trebuia să inspire nici gelosie, nici frică. 
Adversarii din ajun puteau intinde mâna şi puteau mult folosi. Naţionalităţile chiemate din toate părţile la arme contra lui Napoleon, aspirau a se recon- 
istitui.. Germanii, Italienii, Polonii și multe alte rase incă, luptaseră pentru independenţă şi pentru libertate. Regii li promiseseră, această indoită bine.-: 
facere. O inţelegere deplină se părea că domnește intre suverani şi popoare garantându-se acestora: că pacificarea generală nu se va indeplini nici spre paguba și nici fără concursul lor. (Debidour, J/istoire diplomatique de PEurope, 1, 1). - - 

*) La inceputul! lui martie, congresul de la Viena, in contra nădejdei şi dorinţii guvernelor care! convocaseră, produsese un mare resultat: ridicarea Franţiei. Voiseră totul şi nu putuseră face nimic fără ea. Ea disolvase qua: drupla alianţă, impusese mediaţia sa, şi reluase rangul de mare putere. Dacă nimic nu ar fi venit să tulbure lucrările congresului, alte succese 0“așteptau negreșit ; in tot casul, erau posibile. Inv6jala definitivă nu se făcuse incă asu- pra nici uneia din cestiunile in discuţie. Cind fără, de veste, intrun chip ne- auzit, totul fu pus din” nou in discuţiune, destinatele Europei “ca şi ale Franţiei ; soluția greutăților fu relegată pa al doilea plan in pre- 
Geupările diplomaților şi tetrarchia: se reconstitui in contra. Franţiei ajunsă, 
iarăși dușmanul comun. Napoleon părăsise insula Elba! (Debidour, Histoire 
diplomatique de PBurope, 1, 44). 

**) 'Toate teritoriile anecsate la Franţia de la 1799 in coace şi toate sta- 
tele organisate de cătră, Napoleon se găsesc atunci făra suveran; Aliaţii, a- 
junși stăpâni ai Europei, se insărcinează a regula soarta lor: Inainte de a 
părăsi Franţia, ei hotărise a deschide la Viena un Congres general alcătuit 
din blenipotenţiarii «tuturor puterilor care au luat parte la r&sboiu din o 
parte sau din ceia altă»; aceasta insemna a invita pe foate statele Europei. - 
Dar prin un articol secret, Aliaţii “şi reservă de a fiesa basele pe care vor fi 
regulate «disposițiunile asupra țerilor părăsite de cătră Franţia şi raporturile 
din care trebuia să resulte un sistem de echilibru durabil», şi ficaează pla- . nul de impărţeală; nu va rămânea Congresului de cât a face regulamentul <asupra baselor hotărite de cătră puteri. intre ele>; adică a inregistra deci- siunile Aliaţilos. (Seignobor, ZZistoire politique de V Europe contemporaine, 2.)
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e. Tzarul nu voia să inapoiască Prusiei posesiunile -ei din Po- 
cel loniă, pe '6ăre el pusese mâna, şi ar fi dorit ca să o- despăgu. 

-ar fi dorit ca să reconstituiască vechia Polonie sub sceptrul s&u, 
care ar [i ast-fel unită cu Rusia numai personal. Planul Tzarului 
Hg convenia Austriei, Află nămai dacă i sar fi dat toată Italia | 
de Nord; da Prusia ar fi primit. bucuros Sacsonia in schimb. 
Miniştrii ontzleji inse făceau mare oposiţiune şi insuși Nesse/rode 
ministrul 'Tzarului, nu se invoia; pentru că i se părea primejdios 
pentru Imperiu ca Tzarul să fie rege constituţional in Polonia 

da pn 
şi despot in Rusia. Discuţiunile| e ițihut toată vara, şi, in timpul 
acesta, popoarele germane cărora li se promisese independenţa 
şi libertăţi, murmurau şi cereau indeplinirea făgăduinţilor date. 
“Ludovie XVIII trimise la Viena pe Talleyrand, fostul episcop 

de “Autun și ministru a lui Napoleon, care nu se simţia de fel 

incurcat in faţa duşmanilor. Revoluţiunei şi Imperiului; pentru 

că dintre cei de față mai toţi linguşiseră intr'o vreme pe marele 

Impărat. Talleyrand veni la Viena cu-o politică foarte limpede și 

dreaptă : Franţia a primit tractatul din Paris şi era hotărită al 

observa; ea nu mai avea altă ambiţiune de cât numai dea 

apăra - cdreptul public european»; ea era destul de puternică 
ERIS, 

fără a mai umbla după -cuceriri; va fi apărătoarea celor slabi. 

şi va căuta să mânţină echilibru intre Puteri; ea va susţine 

«restaurarea» vechilor domnitori. Dar Aliaţii nu cugetau așa; 

ei voiau să se folosească de ceia ce făcuse Napoleon, pen-. 

tru a-şi impărți intre. ei teritoriile fără principi. *) Politica 

lui Ludovic XVIII nu piăcea Tzarului, care ar fi voit săl trac- 

teze ca pe regele Prusiei, ca și cum el i-ar fi dăruit tronul. 

Dar Ludovic XVIII era mândru; el amintia cu mândrie de cele 

opt secule a dinastiei sale și nu admitea nici o dată recunoștință. 

nici. subordinare ; el se gândia numai la liniştea Franţiei şi la 
recunostițuireă forţelor ei; căci era incredinţat că al ei era viito- 

*) Opera Congresului nu a fost dar o simplă restaurare; din desființările 

perioadei revoluţionare, Aliaţii au primit pe cele Gare li conveniau, pe cele 
care nu jigniau nici pe un principe laic, şi, in teritoriile devenite vacante, ci 
şi-au croiţ indemnităţi şi sporiri de teritoriu. Toate aceste operaţiuni s'au 

făcut, după obiceiul viacului XVIII, fâră a consulta pe locuitori şi fără a ţi- 

nea sncoteală de interesele lor; diplomaţii representau guvernele nu naţiunile, 

(Seignobos, Histoire polit que de V Europe contemporaine, 7.) 

fo lonia Say 
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m
a
p
a
 

4
2
 

         



pa 
(me 385 

Pr 

ICI 
o 

A Va Vi : R : ale 
e 

160 

  

rul. Alesandru ! ținea ca să'l aibă cu el, căci atunci el ajungea, 
in realitate, stăpânul Europei. . o 

Ambasadorii «Celor Patru» s'au intrunit mai înainte la Viena 
că să redacteze o progrâmă de lucrările Congresului; dar nu 
sau ințeles in cestiunea Poloniei și atuncea au fost nevoiţi să pri- 
mească și pe ai Franţiei. Fiind-că s'a aosozperit că Rusia sa in- p _— 

3) 

._. : „e. = = - A 4 [ țeles asupra Poloniei şi Sacsonisi cu Prus Anglia şi Austria 3 Ă . PC nr ai au căutat a se inţelege cu Franţia. Prusienii Saua ȘI grăbit a ta! 
i intra in Sacsonia ca ast-felui Congresul să se găsească in faţa  VT- unui fapt indeplinit. Aceasta indignă pe toată lumea. Ludovic, ia)! XVIII autorisă pe Talleyrand să intre in inţelegere cu cele alte A ud puteri, pe când Marele duce Constantin dădea o proclamaţie către 4 : : e ci ein - „Pirait Poloni, prin carei indemna să se unească sub steagul Vechei ! 

   

In 3 Ianuarie 1815 sa şi subscris un tractat secret intre An: 
glia, Franţia și Austria şi puterile mici aveau să fie invitațe a lua parte la alianţă; Talleyrand putea serie regelui: «Coaliţiunea 
este desfăcută... Franţia nu mai este isolată in Europa». Atunci Rusia și Prusia au fost nevoite a ceda. Regele Sacsonici a ră- mas pe tron; iar Prusia și Austria și-au păstrat posesiunile din Polonia. *) at — Ă 
ENI 

a 

*) Inălţată foarte sus în opinia Europei prin succesele lui Frederic II, ea pierduse in câte-va luni, in timpul bătăliei de la Iena, tot prestigiul şi toată importanța ei. Dislocată, redusă la foarte puţin lucru prin tractatul de la Tilsitt, ea se ridicase pe tăcute și dase, in 1813, aşa de mari probe de per- sistență și vitalitate că au trebuit să .o numere printre puterile mari ale Eu- ropei. Ea dăduse Germaniei semnalul şi esemplui sculărei in contra lui Na- poleon. Violenta, espresiune a patriotismului său a făcut să se uite slăbieiu- nile ei trecute. De pe acum poporul german, in instinctiva sa tendinţă cătră unitate, incepu a-și indrepta privirile cătră Berlin. Frederic Guillaume III . și Consilierii săi, Hardenberg, Stein, Gneisenau "i chiemaseră cu mai multă, energie a-și cuceri independenţa naţională și iibertatea politică. Prin urmare Prusia, fără a indrăzni să o spună, aspira la heghemonia Germaniei. De a- ceia arăta faţă de Franţia;- adică, faţă de «dușmanul ereditar» o ură, sălba- tică pe care nimic nu 0 putea linişti. Ea se plângea pe față că au prea me- nagiat'o in tractalul din 30 maiu: Ea cerea pentru dinsa rolul de sentinelă inaintată in provințiile Rinului, revendicând onoaraa de a străjui nu numai in Colonia, ci la Maynz și la Luxemburg. (Debidour, ZIistoire diplomatique de VEurope, |, 23.) 
Curtea din Berlin se plânsese cu amărăciune in 1814 că a fost prea.me- nagiată Franţia. Ea cerea, după Waterloo, ca să o tracteze fără milă. Pa. | 

A
Z



principe, garantată prin semnătura Puterilor,-și care nu putea . 
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Ast-fel stăteau lucrurile la Viena, “când sa auzit că Napo- 
leon a debarcat la Cannes. In 13 martie, puterile semnatare tracta- 
tului din Paris au declarat că « Buonaparte a rupt singurul titlu 
legal pentru esistenţa sa», lau pus «in afară de relaţiunile ci- 
vile şi sociale» și lau lăsat «in prada r&sbunărei publice». 

Suirea lui Napoleon pe tron și entusiasmul Francesilor au 
incredinţat pe Aliați ca fuseseră prea blânzi cu'Franţia. Atunci 
Coaliţiunea, se tormă din nou «ca să complecteze disposiţiile trac- 
tatuiui din Paris». 

Pe când armatele luptau in contra lui Napoleon și *] sdrobiau, 
diplomaţii subscriiau «Actul final» al Congresului din Viena (9” 
iunie 1815). Cele opt Puteri s'au hotărât «de a intemeia, pacea 
generală pe un contract colectiv» care să asigure domniă fie cărui 

fi schimbată de cât numai prin invoirea tuturor. Ast-fel se 
formă o Europă «in care drepturile fie căruia resultau din da- 

_toriile tuturor». 

«Opera Congresului din Viena a asigurat Europei cea mai 
lungă și cea mai rodnică periodă de pace şi de civilisație de 
care ea se bucurase pâna atunci; dar diplomaţii ţinuseră soco- 
teală numai de forțele materiale a deosebitelor țări și lăsaseră cu 
totul de o parte starea sufletească : constiinți, tradițiuni, aspira- 
ţiuni, naţionalităţi, intrun. euvînt, negligiaseră cu totul sau ne- 

  

trioţii prusieni aveau in. tot-d'auna pe inimă Iena şi Tilsitt. Data. aceasta li 
trebuia o răsbunare complectă. Ei plecau o urechiă favorabilă revendicărilor 
puţin nobile a statelor secundare germanice, dintre care unele primiseră bi- 
nefaceri de la Napoleon și cu toate acestea urmăriau cu inverșunare ruina 
Franţiei, Dacă sar fi: ascultat representanţii acestor curţi lacome și pe ai 

"“Ţerilor de Jos, cari nu erau mai puţin pretenţioşi, s'ar fi redus ţara noastră, 
după ce ar fi tost ruinată, cu aproape a şesea parte din teritoriul ei. I sar * 
fi luat Flandra, Hainaut, o parte din Champagne, Lorena, Alsacia; Franche- 
Comtă, Bourgogne, cu mai bine de 4.700.000 locuitori. Representanţii Prusiei 
susțineau că a se arăta generoşi cătră Franţia era o adevărată nebunie. 'Tre- 
buia pusă in neputinţă de a face rău Europei şi: pentru aceasta a 0 măr- 
gini in limite in adevăr «defensive»: «Să nu lăsăm, ziceau ei, să scape mo- 
mentul favorabil pentru a intocmi o pace -solidă și durabilă. Astăzi putem 
face aceasta; mâna Providenţei a adus pe față această ocasiune.» (Debidour, 
Histoire diplomatique de Europe, 1, 82.) 

Istoria Contimpurană, — 2. Rășcanu, | „H 
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cunoscuseră torțele morale. De aceia, acea operă a pierit. *) Di- 
plomaţii de la Viena au organisat «state», uitând că in Europa geam rii rm o aosi o - Ta, mai erau şi «naţiuni». Dar Revoluţiunea propagase ideia că nu- m 4 r Senei tau ie e n 

mai popoarele au dreptul a dispune de sine; că oamenii cari 
au conștiință că “fac parte din o naţiune au şi dreptul lor de a se 
constitui in naţiune, și că, pentru ori şi ce națiune, principiul a 

“toată viaţa, a toată dignitatea, e «independenţa». Diplomaţii au 
crezut că asemine idei sînt subversive şi au căutat să le nimi- 

  

*) Congresul din Viena nu a păcătuit numai prin lipsa de prevedere sau 
inţelepciune. Acest tribunal suprem, intrunit pentru a stabili in Europa dom- nia dreptului a consacrat, atât faţă cu regii cât şi faţă cu popoarele. cele mai scandaloase abușuri de putere şi a das guvernelor fâră scrupul esemple prea urmate mai pe urmă. Cât despre popoare, să ne amintim da Helgieni sacri- "ficaţi Olandei, Genova dată Piemontelui, Veneţia, Ragusa, vindute Austriei, 
Polonia impărțită ca o turmă'miserabilă, Italia intreagă incătuşată, Germania inșelată cu neruşinare, Grecia dispreţuită ; să ne gândim la atâtea naţiona 
lităţi nebăgate in seamă, la atâtea revoluţiuni făcute necesare. Poate voim fi de părere că tractatele de la Viena, cu toate bunele inteăţiuni ale autorilor lor, merită o judecată, severă. Diplomaţii din 1815 s'au trudit un an intreg a inzestra pe Europa cu legi rele. [ va trebuit mai bine de un viae pen- tru a indrepta răul ce-i au făcut ei. (Debidour, Zistoire diplomatique de î Eu- rope, |, 68). - 

Era greu la deschiderea Congresului, ca să. se ințeleagă cele patru puteri asupra reconstituirei Europei. O singură ideie părea că li este comună: erau cei mai tari, Europa era în mânile lor şi nimeni nu le putea impedica a dis- pune de ea după plac. De sigur, neiînțelegeriie dintre ele erau foarte visibile; 
de sigur, oposiţiuni legitime aveau a se ridica sontra pretenţiunilor lor. Dar cine se putea folosi de unele şi a face să triumte cele lalte? Popoarele, a cărora soartă avea să fie hotărită, nu erau representate in Congres. State mari și glorioase ca Polonia și ca Veneţia, erau suprimate de lapt și nu e- rau hici măcar chiemate a-şi pleda causa lor. Genova nu era admisă decât 
pentru a auzi pronunţându-i-se osinda de moarte. Regii chiar erau escluși 
fără ceremonie din Congres. Detronatul Gustav IV revendică in zadar tronul 
său din Suedia. Regele Danemarcei părea venit numai pentru'a sancţiona 
prin presenţa sa desmembrarea monarchiei sale. Legatul papei, Consalvi, fă- 
cea; anticameră şi reclama umilit câţe-va, provinţii pe care nu era sigur că le 
va putea dobindi. Mulţime de principi mici germani impleau Viena. Fie-care se gândia, a plăcea și a'şi putea satisface interesele sale proprii, de multe 
ori in dauna vecinului. Mulţi cerșitoriau fâră rușine o mică sporire de do- 
meniu, câte-va mii de suflete şau câte-va leghe patrate de teritoriu; alţii so- 
licitau numai ca să nu fie despoiaţi. Alţii in fine, ca cei mediatisaţi, cereau 
in glas tare, fără a putea isbuti să fie auziţi, ca să devină iarăși principi suverani. (Debidour, Fistoire diplomatique de P Europe, |, 24). 
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cească. De aceia Europa va fi plină de focare revoluţionare care 
vor căuta a nimici opera Congresului. Europa a mai făcut gre- i n 
șală şi cu Franţia. Mărginindu-o iii hotarele din 1790, ea a si- ” i 
lito să ofteze numai de cât după «hotarele naturale» şi a făcut pi 
din națiunea francesă aliata tuturor popoarelor revoluţionare». Di 

- N 

$. 2. Sfânta Alianţă. - 

Intr'un memoriu asupra Congresului din Viena, Gentz, secre. Vl i 
tarul aselui Congres și corespondent al Domnitorilor din Prin- ţ N 

7 d bi, cipatele Române, scria că : frasele irumoase de «reconstruire a *. 
ordinei sociale», de «regenerare a sistemului politic al Europei», *- , 
de «pace trainică intemeiată pe o dreaptă repartiție a forţelor», (_+7i. 
etc. se spuneau numai pentru a linişti pe popoare şi pentru a 
da acelei intruniri solemne un aer de dignitate și de măreție; 
dar că adevăratul scop al Congresului_era: cimpărțirea_intre în- 
Yingători a _spolielor luate de la invins». Adeasta era, in adevăr, 
principala dorinţă. Dar după ce sau săturat, au căutat a se in- 
griji ca să-şi asigure pentru multă vreme liniștea și siguranţa se Î et 
Nu mai era nici o frică de Franţia; dar era frică de ideile tran- ur sa 
cese care străbătuseră continentul in curs de 20 de ani, și de Po- > Sr 
poarele care se sculaseră contra lui Napoleon, tocmai in“puterea 
acestor idei. Poporul german, mai ales, nu uitase nici făgăduin- 
țile Coaliţiunei, nici cuvintele inflăcărate ale poieţilor și profe- 
sorilor. Suveranii cari nu erau orbi, ştiau că «popoarele erau 
bolnave», cum zicea Metternich şi că trebuiau eăutate leacuri 
energice *). 

Dar pentru aceasta trebuia ca ei să se ințeleagă in tot-da'una 

  

  

*) Mai mult decât ori eare altul, euvernul Austriei avea interes a inăduşi 
mișcările naționale și liberale, care amenințau in acelaşi timp. organisarea 
sa internă și influinţa sa in Germania; capul guvernului austriac, Metter- 
nieh, deveni natural capul resistenţei. El numia pe toți oposanţii revoluţi- 
onari; pentru că invocau principii proclamate in timpul Revoluţiunei francese, 
suveranitatea poporului, libertate, egalitate, și el resuma ast-felui situațiunea: 
«felul facţioşilor este unul şi uniform, e resturnarea a ori-ce lega! esistă.. .Prin- 
cipiul pe care monarchii trebuie să/l opună... e principiul conservărei a ori- 
ce legai asistă». Intre guvernele conservatoare stăpâne pe putere și partidele 
din oposiţiune, liberali, naţionali, democrați, avea să inceapă in toate ţările 
lupta care formează istoria politică, a Europei in viacul XIX. (Seignobos, 
Histoire politigue de P Europe contemporaine, 8).
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și să iea măsuri generale, pentru ca nu cumva hbertăţi acordate 
unde-vă să poată produce răscoale aiurea. De aicea nevoia de 
Congrese adunate cât de des, și de aice s'a născut şi ideia, de: «Sfânta Alianţă» intre Tzar, Impăratul Austriei și regele Prusiei 
(februarie 1816), in «numele Prea Sfintei şi Nedespărţitei TreimI, 
prin care cei trei monarchi se legau că «vor lua de regulă a 
lor de purtare numai invăţăturile sfintei religiuni, invăţături de 
dreptate, dragoste şi pace» *). Ludovic XVIII şi Principele regent 

+ a RI II 

*) Vestitul act, cunoscut sub numele de Sfânta Alianţă (26 septembre 1815) incepe prin un omagiu cătră Providenţă, pentru favoarea cu care a onorat pe cei trei suvarani aliaţi, cari, hotăriţi a regula de acum inainte raporturile dintre ei după adevărurile religiunei creștine, declară, că actul de iaţă nu are de obiect de cât de a manifesta in faţa universului hotărirea. lor nestrămutată de a nu lua ca regulă a lor de purtare, fie in administrarea statelor lor res: pective, fie in relaţiunile lor politice cu ori-ce alt guvern, de. cât preceptele acestei sfinte religiuni, precepte de justiţie, de“caritate și de pace, care, departe de a fi aplicabile numai vieţii private. trebuie din contra să influenţeze direct asupra hotăririlor principilor şi ă-i povăţui in toţi paşii lor, ea fiind singu- _rul mijloc de a consolida instituţiile omeneşti şi de a remedia imperfecţiu- nile lor. [n urma acestor profesiuni de credință vine Jegătura celor trei mo- narchi contractanţi de a rămânea, uniți prin «legăturile unei frăţii adevărată și nedeslegată», de a se privi ca nişte «compatrioți», 'de a-şi da «in ori ce ocasiune și in ori şi ce loe ajutor și sprijin, de a se considera faţă cu su- pușii și cu armatele lor ca nişte părinţi de familie», de a nu: vedea in popoa- rele lor respective de cât membrii unei aceleiași naţiuni, «națiunea creștină», de a nu guverna de cât in conformitate cu invățăturile Lui Christos şi de a veghia ca și supușii lor să se inspire de aceste sfinte invățături. In fine, pro- motorii Sfintei Alianțe invită, pe toate puterile care vor să mărturisească so- lemn aceste principii de a se asocia formal prin adesiuhea lor, (Debidour, JHistoire diplomatique de PEurope, I, 90,) i i " Adevărata Sfintă Alianţă s'a intocmit prin legătura prin care curțile Au- „striei, Marei Britanie, Prusiei și Rusiei declarau că formează o ligă perma- nentă pentru a supraveghia pe Franţia. Ele escludeau pentru tot-deauna de la guvernul acestei țări pe Napoleon şi pe familla sa. Ea va menținea, la ne- voie, această, escludere cu forța. «Şi fiina-că principiile revoluţionare, adăogiau ele, ar putea sfăşia din nou Franţia și amenința ast-feliu liniștea celor lalte state, inaltele părţi contractante, recunoscând solemn datoria, de a indoi silin- ţile pentru a veghia, in nișce asemine imprejurări, asupra liniștei şi intere. selor popoarelor lor, se leagă, in casul când un asemine eveniment nenoro- cit ar isbucni din nou, a se ințelege intre ele şi cu Majestatea Sa Prea Creş- tină, asupra măsurilor ce vor judeca necesare puntru siguranţa statelor lor respective şi pentru liniştea generală a Europei». Cele patru puteri declarau mai departe că alianţa va ţine și după ce trupele lor vor deșerta eritoriul 
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al Angiei au subscris și ei. Această declaraţiune intrun stil 
mistic, a tost pusă in practică de cătră Metternich, a-tot-puter- 
nic in Europa in curs de 8 ani, drept care se şi intitâla el cu 4 . -. , . , Ș i mândrie «locuţiitor al lui Dumnezeu, lumina care luminează pev 
toţi, o mare putere morală in lume și care va lăsa un mare gol j 

și uria regimul representativ; părerea lui era că Europa nu tre- 
buia să se clintească din loc; de aice urma pentru Puteri drep- 
tul de «intervenire» pentru a inăduși ori-ce aspiraţiuni liberale 
şi naţlonale. 

Cel dintâiu Congres sa ţinut la. Aix-la-Chapelle (1818). Aici şa 
decis mai intăi că nu mai era nici o nevoiea se mai ţincă îrtipe pe ft rare a, străine in Franţia, de oars 65 ricul regim era asigurat pe deplin. 
APOI Să reînoit tfactatul «Celor Patru» pentru intâmplarea, când... 

îy 
i Ic 

s'ar face in Franţia «vre-o mișcare care ar putea ameninţa liniștea 
şi siguranța vecinilor»; apoi, după ce a intrat și Franţia in a- 

“lianţă, s'a făcut cunoscut că cele Cinci Puteri garantează principi- 
lor tronurile și autoritatea lor, și că vor fi pururea gata a da aju- 
tor ori cărui principe ar apela la ăutoritatea lor in contra supuşi- 
lor; prin urmare, s'a injghebat «o ligă contra-revoluţionară». Pe 
urmă sau luat măsuri în contra naţionaliştilor și liberalilor ger- 
mani. *) a Ă 
a II 
nostru. Și in fine, pentru a arăta lămurit că ele ințelegeau a se constitui in 
directoriu european, ele se legau «de a reînoi, la epoce determinate, intruniri , 
consacrate pentru marele interese-_comune şi pentru esaminarea măsurilor care, in fie-care din aceste epoce, ar fi socotite ca cele mai salutare pentru repaosul și prosperitatea popoarelor şi pentru pacea Europei», (Debidour, Histoire diplomatique de VEurope, |, 96). 

*) Congresul din Aix.la-Chapelle imprăştiie prin ttă Europa o declaraţie fru- 
moasă, destinată a asigura cabinetele asupra intenţiunilor marilor puteri. Se cetia in ea că alianță avea mai ca s&mă drept scop de «a respecta cu stric- 
teță principiile dreptului ginţilor » ; că ea,va da totd'auna cesemplul justiţiei, „concordiei şi moderaţiunei,» în fine că tâte silinţile suveranilor uniţi vor tinde «a protege arţile păcei, a spori prosperitatea lăuntrică a statelor lor şi a deş- tepta acele sentimente de reliziune și de morală a căror domnie sa prea slăbit din pricina nenorocirei timpurilor,» Aceste de pe urmă cuvinte lăsau să se vadă preocuparea capitală a Aliaților, care era de a face o reclama- țiune necontenit şi in. tot locul în contra principiilor Revpluţiunei. In fond, ceia ce resulta mai clar din Congres, era ceia ce nu se spunea, era asigura” rea mutuală a regilor in contra popoarelor. In public; diplomaţii se apărau că ar fi conspirat in contra libertăţii. In realitate, ei nu făcuseră alt lucru... 
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pri când va dispărea». El era dușmanul de moarte al Revoluţiunei y terte 
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In 1820 se intîmplară evenimente grave in Europa. Armata 
spaniolă se revoltă contra lui lerdinand VII, mai apoi cea na- 
politană, cerând Constituţiuni, Suveranii Sau intrunit la Troppau 
(20 octobre 1820) şi Rusia, Austria și Prusia au făcut cunoscut n că nu vor recunoaște nici o modificare in regimul lăuntric al 

atelor, făcută pe cale ilegală ; că mai intâi se vor face. stăruinţi 
amicale și apoi va urma o intervenite armată pentru a resta- 
bili domnia legitimă; iar Anglia tu insărcinată a restabili or- 
dinea in Neapole. Franţia și Austria au protestat in contra acestei 

„ înterveniri; dar protestările lor erau numai de formă, căci decla- 
rau in acelaș timp că nu vor să strice alianţa cu cele alte puteri. f Regele de Neapole a fost chiemat să vină la Congresul de la i Laybach (1821). Aici el revocă concesiunile făcute poporului şi 
armata austriacă inăduşi mișcarea liberală din Neapole. Congre- 
sul se inchisese, când se auzi că Alesandru Ipsilante a inceput 
lupta Grecilor in contra 'Tureilor in Principatele Române: Eteria. o Monarchii de la Laybach, cu 'Tzarul in frunte, au desaprobat i mișcarea Grecilor şi a lăsat Porții grija siguranţei sale. 

E „In 1822 sa deschis un nou Congres la Verona. Aici s'a decis mai intăi ca să se prelungească ocupaţiunea austriacă in Italia, 
apoi sau ocupat de Spania, unde revoluţiunea triumfase asupra 7 „Tegelui. Delegații trancesi, intre cari Chateaubriand, erau de pă- Di rere a se restaura autoritatea regală prin armele ranţiei. An- glia protestă, dar intervenirea tot avu loc, 

-" «Sfânta Alianţă» a fost dislocată prin atacerile Greciei. 'Tzarul 
dorise ca ele să se reguleze intrun Congres Ja Petersburg ; dar Metternich tot amână, sperând că Grecii vor fi sărobițiriâr An- glia declara că voiește a și reserva, libertatea ei de acţiune. Con- gresul tot sa deschis in 1825; dar sa terminat prin aceia că Puterile rugau pe Poartă ca să imbunătăţească starea creștinilor, „Și declarau că, in cas de refus, ele vor interveni. Alesandru 1 era in plecare a se inţelege direct cu Anglia, dar muri in 1 decembre 
1825. Nicolae I, urmaşul său, era absolut; dar punea interesele” 

” Rusiei mai pre sus de cât pe ale suveranilor, De atunci «Pen- tarchia» morală a lui Metternich a rămas numai 0 amintire. 

  

    

  

«Sfinta Alianță» nu era un cuvint deșert; popoarele nu greşiau când o luau in serios și o considerau ca o adevărată cruciată in contra principiilor Revo- luţiunei. (Debidour, Histoire diplomatique de PEurope, L, 123). 

p
e
 

 



  

  

16 

- $. 8. Restauraţiunea in Franţia. 

In 6 iulie 1815, Ludovic XVIII luă din nou frânele guvernu- N lui și iormă un ministeriu cu Talleyrand și Pouchg, dar pentru i: - Ia scurt timp. El era de 60 de ani, bolnav de reumatism, şi avea 
numai o singură dorinţă de a muri pe tronul părinţilor săi. Sim- 
ţia el că este nevoie de un regim iberal, care să respecteze ideile 
principale ale Revoluţiunei și ar fi fost un rege minunat, dacă cei - 
cari'l incunjurau lar fi lăsat in pace. Dar in jurul său era o clică / fanatică, dușmană a Revoluţiunei, care avea in fruntea ei pe îa-; a. E . . . A , Eat ai în naticul comite de Arţois, fratele regelui, şi mai ales pe nora E 

2 acestuia, ducesa de Angoul&me, fiica lui Ludovic XVI. Aceşti jî; 7? i «ultra-regalişti» erau turbaţi, in adevăr. Ei voiau ca să nu re- a, 
mână nimic din ceia ce se făcuse in curs de 25 de ani. În fn- 
tea lor erau Viilile-şi Chateaubriand, cu «Congregația,» o 'aso- iN, ciaţiune secretă, puternic sprijinită de cătră cler. Gentilomii de la 7%. 

  

Îi a, Ami “țară și marii proprietari cu fermierii lor, alcătuiau armata PUter rea nică a ultra-regaliștilor. 
Ei 

Regaliștii moderați doriau observarea cu lealitate a Chartei , . : F şi voiau să impace pe Franţia vechiă cu cea nouă, Intre dinşii 

  

erau vechi emigraţi ca ducele de Richelieu, *) membri ai ve- 
chielor Adunări revoluţionare ca Royer-Collard, veshi funcţionari ai 
Imperiului ca Decazes, Guizot, burghezi bogaţi și profesiunile 
liberale, majoritatea corpului electoral. Pa 2 „Independenţii, majoritat&u ț&rei, se mulţemiau a cere reforme; ./,. apr dar mulţi erau in contra regelui, ducele de Broglie, Casimir Pe- Să | rier, Lafitte, La Fayette ; mulţi doriau o schimbare de dinastie; o ast-fel că mai bine. s'ar putea numi partida «drapelului tricolor» ă 
ajutată mult de. presă şi de societăţile secrete, intre care era 
Carbonarismul. i 

3 

-*) Richelieu, vechiă guvernator in Odessa, creator al Rusiei. de Sud, stimat mult de cătră Tzar și onorat cu amiciţia lui,-putea mai mult decât ori cine i să dobindească de la Alesandru ca să mijlocească pe lângă Aliați in favoa- : rea Franţiei. A trebuit numai aceste raţiuni patriotice şi chiar stăruinţile” ţ Tzarului spre a hotări pe Richelieu a primi niște funcțiuni pe care le refusase două luni mai inainte. EI crezu că ar fi «o laşitate a părăsi pe nenorocitul 
rege in posiţiunea grozavă in care se găsia» şi s'a sacrifcat. Sacrificiul nu a fost nefolositor și dacă el credea, in momentul când a subscris al doilea tras- 

c
a
i
 

a
e
 

i 

 



> După ce a primit demisiunea lui Talleyrand, Ludovic XVIII 
chiemă la ministeriu pe ducele de” Richelieu, amic al 'Tzarului, 

ad cu nădejdea că va căpăta condițiuni mai favorabile; ceia ce sa (și întîmplat, căci Alesandru [a mai stîmpărat furia Prusienilor. 
„In Camera aleasă din nou, mai toţi deputaţii era ultra-regalişti 

și chiar de la inceput s'a văzut căei voiau să meargă prea de-_ 
„parte. S'a votat o lege prin care se suspenda libertatea indivi. 

" s+-duală, apoi una prin care se infiinţau tribunale escepţionale; in „_ acelaşi timp se depărtau dia justiţie, din profesorat şi Academii „+ tOţi membrii suspecți. Dar deputaţii nu erau mulţemiţi. Ei cereau „a se da pe mâna Bisericei invățămîntul şi xegistrele stărei civile, ” “a se desfiinţa despărțenia şi a se reconstitui averile clerului. 
După impușcarea mareşului Ney, Richelieu-propuse a se acorda, Mu: o amnistie, pe când deputaţii cereau a se proscri 1.200 de per. LL, soafie. Dupa o luptă de 5 zile ]a tribună, ministeriul isbuti; dar 

    

boţi cari votaseră moartea lui Ludovic XVI au fost esilați, «Ca- 
mera, Înţrouvable» „care scandalisa chiar şi pe ambasadorul ru- 
sesc a fost disolvată (5 septembre 1816), şi noua Adunare in care 
Richelieu avea majoritatea a adus liniștea in ţară şi a făcut 
multe lucruri bune in curs de patru ani. In acest timp ministrul 
cel mai influent a fost Decazes, intim al regelui, care știa că tre- 
cutul nu se mai poate Intoaree' și că Franţiei i trebuiau libertăţi. 
Când numărul liberalilor a crescut in alegerile nouă, Richelieu 

285 s'a retras și Decazes a rămas atotputernic (30 decembre 1818). 2 Noul ministeriu a căutatsă se intărească şi in Camera Pairi- Ade lor şi a creat de odată 60 de pairi noi, dintre cari pe jumătate erau 
» „mareșali, generali, și mari demnitari ai Imperiului ; pentru că re- 

gele nu -voia să suprime 25 de ani din istoria Franţiei şi do- 
2 via casă pună demnitatea de pair in armonie cu starea nouei Fran- 

ție». Sa votat o lege toarte liberală asupra presei. Când inse se 
aleg incă 28 de deputaţi independenţi intre cari celebrul abate 
Gregoire, atunci Decazes făcu o nouă lege electorală in inţele- 
gere cu dreapta; Dar uciderea ducelui de Berry-(13 fevruar 1820) 
de cătră Louvel, care zicea că a voit să estermine familia re- 

tat din Paris, că merita, de «a-şi duce capul pe eşafod», el a putut zice” mai „târziu, când s'a mai liniştit puțin durerea sa patriotică, că nime nu ar fi pu- tut face mai mult, că nime nu ar fi dobindit condițiuni mai favorabile. (La- visse et Rambaud, Histoire Gendrale, X, 92). . 
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gală care numai prin tînărul duce se putea perpetua, căci cei- 
lalţi erau bătrâni, a adus căderea lui. Decazes. a 

Atunci regele făcu din nou apel la Richelieu; şi fiind că crima 
lui Louvel se atribuia progreselor ideilor. revoluţionare, de aceia 
sau luat măsuri. Sa suspendat libertatea individuală, sa făcut 
o nouă lege asupra presei și o nouă lege electorală. Atunci inde- 

sd ia 
pendențţii au lucrat cu atâta energie că numărul lor in Cameră | 
a mai crescut. Richelieu a demisionat (15_decembre 1821). *) 

Atuaci sa format un ministeriu ultra-regalist cu Villăle, care 
a ţinut şepte ani. Partida clericală şi absolutistă capătă influinţă şi 
asupra politicei esterne, ceia ce a adus «Espediţiunea din Spania». 
Şi când in urma acestui r&sboiu Sau incredințat că armata este 
credincioasă Burbonilor, ultra regaliștii nu au mai avut nici o 
mărginire. In nouăle alegeri sau ales numai câţi-va liberali: aşa 
de mari au fost presiunile. | 
Tocmat atunci muri și Ludovie XVIII şi 'i urmă fratele său, 

comitele de Artois, sub nume d6 Caro X. EI sa incoronat la 
Reims, cu vechiul ceremonial. 

In Cameră se propun mai multe legi reacționare și se dau 
lupte teribile in contra «partidei preuţești». S'a acordat un mili- 
ard emigraţilor;, dar incercările de a se introduce dreptul de pri- 
mogenitură şi de a se desființa libertatea de presă, ridică pe 
toată lumea in contra guvernului. Garda națională a fost licenţiată 
fiind-că a strigat la o revistă făcută de cătră rege: jos ministe- 
riul! Atunci cele două oposițiuni s'au unit și in alegerile din 1827 
ministeriul Villsle a r&mas in minoritate. EI şi a dat demisiunea 
şi regele a chiemat la guverp pe Martignac (4 ianuar 1828). 

Noul ministeriu nu se bucura de increderea regelui și nici 
  

  

  

*) Ieşit din ministeriu mai sărac decât cum intrase, când a auzit că doi 
liberali, Lally-Tollendal in Camera pairilor, Delessert. in Camera deputaţilor, 
csreau pentru el o recompensă naţională, el se grăbi a scrie cătră președin- 

„ ţii celor două Camere, pentru a declina această favoare: «Nu mă pot hotări, 
seria el, a vedea adădoându-se, din pricina mea, ceva la sarcinile care a- 
pasă asupra, naţiunei. Sint prea multe pierderi de reparat pentru ca să pot 
vedea, ridicându-se averea mea in ast-feliu de imprejurări. Stima ţărei mele, 
bunătatea regelui, mărturia conştiinţii mele, 'mi sînt de ajuns.» Când, după o 
violentă oposiţiune din partea celor ultra şi a câtor-va, independenţi, Came. 
rele i au votat o pensiune viageră de 50.000 de franci, el a dăruit'o spitale- 
lor din orașul Bordeaux, (Lavisse et Rambaud, 77istoire Gentrale, X, 106), 
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nu avea majoritatea in Cameră ; dar Martignac, puțin insemnat 
până atunci, se arătă de odată un mare bărbat de stat. El hotări 
a se răzima pe liberali şi adoptă o politică curat liberală. EI desfiinţă poliţia generală; numi o comisiune care să cerceteze cum _se aplică legile şi regulamentele asupră învăţămîntului se- cundar, despărți ministeriul de instrucţiune de al cultelor şi auto- 
risă cursurile lui Guizor şi Villemain de la Sorbona, care fuse- „seră suspendate. El presentă legi foarte liberale asupra listelor 
electorale și asupra presei. Regele părea dispus a face şi incer- carea, aceasta de a guverna cv un ministeriu liberal; dar Ca- “mera făcu o greșală neiertată. Ea introduse o mulţime de._a- mendamente in proiectul de lege asupra administraţiunei co- munale și departamentale, și Martignac retrase proiectul. Regele era loarte vesel că ministeriui s'a stricat cu Camera; dar aşteptă ca să se voteze budgetul pe anul viitor și o săptămână după inchiderea Adunărei, el .chiemă la ministeriu pe Polignac (1829). Noul ministeriu era pe față contra-revoluţionar. Polignac multă vreme refusase a jura Charta din 1814. Atunci liberalii incep a se gândi serios la o schimbare de dinastie și se infiinţează un Comitet «orleanist» in care erau Talleyrand, baronul Louis, Thiers. *) Presa ministerială cere măsuri “violente: diso]varea Camerei și a asociaţiunilor liberale, o nouă lege electorală nu- mai prin Ordonanţă regală și chiar dictatura. La Discursul tro- nului foarte violent, Camera respunse prin o Adresă respectu- oasă cătră rege, dar hotărită deai spune tot adevărul: ea ceru indepărtarea ministeriului, **) Adunarea a fost disolvată ; dar o- 

  

*) Avea un spirit foarte deschis şi viclean, o mlădiere italiană, o ghibăcie desevirșită, inteligența vioaie și limpede, o mare putere de muncă, energie, și mai presus de toate pasiunea puterei. Lamartine, intrun discurs pe care la pronunţat in contra lui Thiers, când acesta a ajuns pentru a doua oară preşedinte al consiliului in 1840, a pus in relief această pasiune dominantă. aste in voi, zicea el, o pasiune neliniştită, geloasă, nesăţioasă, pe care ni- mie nu o poate linişti, eare.nu vrea să impartă nimic... E pasiunea de a 
guverna, de a guverna singur, de a guverna tot d'a una, de a guverna cu 
majoritatea, de a guverna cu minoritatea, ca astăzi; de a guverna cu și in 
contra tuturor; de a domni singur, a domni tot d'a una, a domni cuori ce 
preț» (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, X, 392). 

**) Conflictul intre Cameră şi ministeriu deveni oficial la deschiderea, sesiunei din 1830. Discursul tronului zicea : <Dacă'manopere culpabile ar suscita pute- „ter mele obstacole pe cara nu trebuie, pe care nu -voiu să le prevăd, ași găsi 
i
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şi incep a manitesta, când se aude că mareșalul Marmont, trădăto- rul din 1814, era numit comandant al trupelor din Paris și din im- prejurimi. Atunti incep a se construi baricade și Parisul e pus in stare de asediu. Regele era la Saint-Cloud. In noaptea de 27, răs. coala se organisează ; vin elevii de la școala politecnică, studenţi, - . FR, . . —., 
muncitori cu Godefroy de Cavaignac şi o parte din garda națio- „nală şi pun mâna pe Arsenal, Primărie, NotreDame, pe care fil- fîe stiagul tricolor. A dotă zi se cuprind câte-va_haricade; dar „un regiment se dă in partea insurgenților şi. Marmont se con: centrează in Luvru. La 29, el primi un mic ajutor; dar Elveţi- enii lau părăsit și Tuileries ajunge pe mâna poporului, care nu a prădat nimic. In acea zi, regele retrage Ordonanţele şi alcă- tuieşte un alt ministeriu, dar era prea tirziu-*).. 
După cuprinderea palatului Tuileries, deputaţii s'au adunat la Lafiiţte și au luat situațiunea in miâna lor. Ei au numit pe La Fayette comandant al forței. armate și o Comisiune municipală. Lafiitte cu 'Thiers și Mignet pregătiră candidatura lui Ludorie- — — —— 

| i - Ă . 
*) Revoluţiunea, din 1830 a fost o revoluţiune de surprindere. Nu era nici o nemulţemire adincă in țară. Perioda Restauraţiunei- fusese fericită pentru Franţia din punctul de vedere material. Nici o dată prosperitatea agricolă, și industrială nu fusese mai mare, O administraţie finanţiară inteleaptă, isbu- tise a face faţă orelelor sargini resultând din infrângerile imperiale, fără ca impositul să pară greu de purtat, și budgetele din fie care an dase prisosuri de venituri, Negreșit Restauraţiunea avea in contra ei condiţiunile in care se indeplinise, și patriotismul nu uitase anii 1814 și 1815. Cu toate acestea mân- dria naţională, fusese satisfăcută in mai multe imprejurări: in Grecia, in Al- seria, chiar in trista espediţiune din Spania, stiagul nou al Franţiei se aco- perise cu glorie. în faţa străinului, chiar in timpul ocupaţiunei, Ludovic XVIII şi Carol X știuseră in tot-deauna a păstra dignitatea care convine suvera- nilor unui mare popor. Cât despre deshbaterile indelungate asupra presei, a- 

  

supra alegerilor, ele interesase numai pe o mică parte din popor, pe burghe- zie. Poporul de la tară, lucrătorii de prin oraşe, afară de cei din Paris şi din vre-o câte-va orașe mari, erau indiferenți faţă cu cele mai multe din. ce- stiunile care pasionau Camerele. Chiar și in burghezie mulţi erau spăimântați când se gândjau la o revoluţiune. Chiar după ordonanţe, câte-va concesiuni făcute marţi ar fi fost de ajuns. Orbirea lui Polignac, indărătnicia regelui, au pricinuit tot r&ul. Unde Carol X și a perdut corona, Ludovic XVIIL nu ar fi pierdut nimie alt-ceva decât numai un ministeriu. (Lavisse et Rambaud, Zr. stoire Gentrale, X, 291), Ă
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Filip de Orl6ans *) și publicară un manifest cătră popor. *) A- doua zi (31 iulie), ducele primi o deputaţiune a Camerei care i oieri titlul de locuţiitor general al regatului; el primi acest titlul uk și porni călare la Primărie prin mijlocul baricadelor. Aici a ostIl/u4, ji , primit de cătră La Payette și impreună ieșiră in balcon cu un - 

   
stiag tricolor. Poporul aplaudă. 

_ A Peste noapte, Carol X şi familia regală se dusese la Ram- Ca F ” bouillet și insărcinase pe ducele de Orl&ans de a mănține ordinea ia put in Paris cu titlul de locuţiitor general. Adoua zi, bătrânul rege .., Sc dubii abdică in favoarea strănepotului său ducele de Bordeaux, fiul asa-. „Îi sinatului duce. de Berry, care se născuse la şepte luni după ED Ul 

die $ *) Simplicitatea, onestitatea şi dignitatea vieţii sale, virtuțile sale in fa- - Ă | milie, "1 făcuseră simpatic. Îi plăcea să se preumble singur, pe jos, cu cortel J (ha fa, Ă subțioară, Ştia să găsească cuvintul cu efect și care ajunge indată popular. Sosind la Palatul Comunal, după ce a primit titlul de locuţiitor general al regatului, el se anunţă singur ca <gardistul naţional venit să visiteze pe ve- chiul său general: La Fayette. In cele întăi timpuri a regalității sale, el a con- tinuat a se preumbla prin Paris, oprindu-se ca să stea ale vorbă cu munci- torii, chiar stringindu-li mâna și cioenind paharul cu ei. După ce s'a instalat la Tuileries. cele intăi serbări au fost cu totul burgheze. La uneie intraniri, regina, incunjurată de ai săi şi de doamnele sale de onoare, primia lucrând ceva cu acul. Omnibusurile treceau prin curtea din Tuileries și uniforma de ” ofiţer. din garda naţidaală era de ajuns pentru a intra in «Castel.» Toate acestea plăceau butghezilor bogaţi, pe cari Ludovic-Filip ia ţinut legaţi prin vanitate, iubirea de pace şi. prosperitatea “materială, (Lavisse et Rambaud, ; Histoire Gendrale, X, 369). 

| **) Partisanii ducelui de Orleans au imprăştiat o proclamaţie redactată de către Thiers: «Carol X nu mai poate reintra în Paris, el a fâcut să curgă sângele poporului. Republica ne ar espune la impărecheri infricoşate, ea ne | ar strica cu Europa, Ducele de Orleans e un principe devotat causei Revo- | | luțiunei... EI era Ja Jemmapes... E un regefcetăţean. EI a purtat în lupţă r colorile tricolore, numai el le mai poaţe duce incă la victorie. E așteaptă dorinţa. noastră. Să arătăm cu glas tare această dorinţă, și el va primi Charta, așa cum . am voit'o noi in tot dia una. El 'și va avea coroana sa dată de către poporul i franees.» Apoi Laflitte şi Thiers_s'an dus să caute pe duce căre era prin im- prejurimi şi lau adus la Paris, Ducele se aşeză in Palais-Royal şi făcu cu- noscut că primește a fi locuţiitor general al regatului așteptând intrunirea Ca- merelor, el adăogia: «O Chartă va fi Ge acum inainte un adevăr» O pro- clamaţiune redactată de cătră Guizot şi semnată de 91 deputaţi, anunţă ho- tărea lui. «Ducele de Ortâans s'a devotat causei naţionale și constituţionale. . . E va respecta, drepturile noastre, căci de la noi va avea pe ale luis (30 iulie). Camera se intruni și numi pe Ludov.e-Filip «locotenent general al regatului.» (Seignobos, Histoire politique de P Europe contemporaine, 120). 
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uciderea părintelui su. In 14 august, Carol X cu familia regală 
se imbarcă la Cherbour SĂ, decu in Anglia. 

La 3 august Camerele(satrnteunit au modificat Constituţiunea 
intr'un sens mai liberal 'şi au chiemat la tron pe ducele de Or- 
lans. La 9 august el jură Constituţiunea şi se sui pe tron lu- 
ând numele de Ludovic-lilip 1, rege al Francesilor. eh [L 

< 

      

   
Polonia. 

Marele-ducat de Varşovia creat de cătră Napoleon nu a mai 
ținut după 1812. Polonii nu mai aveau nicio nădejde in Napo- 
leon şi mulți dintre ei așteptau mult de la bunătatea lui Alesan- 
dru I. In fruntea acestora, era Adam Czartoryski, fostul lui 
ministru. Alesandru se arătă bun cătră legiunile polonese care 
remăseseră până in ultimul moraent credincioase lui Napoleon ; 
el li permise a se intoarce in Polonia şi a forma o armată na- 
țională sub comanda fratelui său Marele-duce Constantin. Dar 
oposițiunea Puterilor lau impedicat de a reconstitui Vechia Po- 
lonie sub domnia lui constituţională. Polonia a fost din nou im- 
părţită in trei și numai Cracovia a rămas independentă 

«Regatul polon» intocmit de cătră Congresul de Viena era 
cu mult mai mic de cât Marele-ducat de mai inainte; dar i se 
asigura «instituțiuni proprii pentru conservarea naţionalităţi». 
Alesandru Ti dădu o Constituţiune, care â'prâvocai riârG Gn- 
tusiasm pintre Poloni. Tzarul: era «rege al Poloniei» şi el'i a- 
sigura: autonomie, constituţie, 0 armată naţională sub drapelul 
național, inv&țămînt naţional in Universitățile din Varșovia, 
Vina şi Cracovia. Coăstituţiunea era foarte liberală şi în in- 
tpeaga administraţiune polonesă era numai doi Ruși :: Constan- 
tin, comandantul suprem al armatelor, şi Comisarul regal pe lingă 
Consiliul de stat. Constantin s'a pus cu toată inima a organisa 
armata polonă; dar Polonii nu"! iubiau pentru că se prea ame-: 
steca in administraţiunea civilă şi dispreţuia Constituţiunea. 

Alesandru a deschis Dieta in persoană și după sfîrșitul lucră- 
rilor a inchis'o zicând: «Aţi justificat aşte ațea mea», și făcând 
alusiune la un proiect de lege“4A 6" resp nsese, el a mai zis: 
«Aleşi liber, trebuia să deliberaţi in libertate»; dar Polonii erau 
nemulțemiţi cu un suveran străin. S'au format o mulțime de so- 
cietăţi secrete, in care intrau o mulţime de militari, protesori 
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și studenţi; ei erau in relațiuni cu societăţile din Rusia, lucrau 
pentru «marea patrie polonă» şi nu s'ar fi dat inapoi chiar când ar 
fi tost vorba de a estermina intreaga familie imperială. Faţă cu o- posițiunea din Dietă şi cu atacurile presei, s'au luat măsuri care 
au făcut ca Constituţiunea să ajungă o literă moartă. 

In ziua suirei sale pe tron, Nicolae | dădu o proclamaţie că- tră Poloni in care zicea: «jur inaintea lui D-zeu că voiu observa 
Actul constituţional», și in 1828 el doria ca armata polonă să lupte 
ca cea rusească in contra Turcilor. Coâstantin s'a opus: "i era prea 
dragă această armată, creațiunea sa, pentru ca.să o lase intrun 
răsboiu cu nişte s&lbatici; dar armata a rămas nemulțemită. Ne- 
mulţemirea generală era așa de mare că Constantin voi să o- prească pe fratele său a veni să se incoroneze ca rege, de teama 
vre unei primejdii. 

, 
Cu toate acestea, Nicolae veni, se incoronă și rămase incân: 

tat de cele ce a văzut. Armata era admirabilă, ţara prospera; 
erau o mulțime de fabrici şi usine, populaţia crescuse şi cea din Varșovia se indoise. Când a deschis Dieta in 1831, el nu se o- „ fensă că s'a respins iarăși proiectul de lege relativ la despărţe- nie; dar a fost supărat că parlamentul ca și populaţiunea s'a. ară- tat ostil, că femeile purtau numai colorile polonese la balul ce a dat el, și că multe s'au abținut a veni. «Poate să fie patriotic, a zis el, dar nu e politicos.» A plecat inse incredinţat ca in cu- rînd sau mai târziu, va isbuti a se face iubit de cătră Poloni. Revoluţiunea din Paris a schimbat totul. Un complot s'a for- mat in Varşovia şi sa intins repede in toată Polonia. Un mani- 

fest al Tzarului care ameninţa revoluțiunea, din, Belgia, deterraThă esplosia : nu putea armata polonă să contribuie la inăduşirea, li- 

In 30 novembre 1830 s'a resculat şcoala de ofiţeri, apoi câte-va, 30]. | ] ]30 ; regimente și studenţii. Constantin isbuti a fugi din palat iar gea__ ) neralii poloni credincioși au fost ucişi. Constantin adună regi. mentele ruseşti și ieși din Varşovia. El muri in curind de su- 
parare. 

Guvernul provisor avea in frunte pe generalul Chlopicki, vete-, ran al r&sboaelor napoleoniene. EL se proclamă dictator şi _tri- 
mise o deputaţie la Petersburg ca să ceară respectarea Consti- 
tuţiunei, iar pe de altă parte se adresă la Europa. Nicolae dădu 
ordin lui Diebici ca să mobiliseze armata. Anglia nu se mișcă, 

il $ Memel, 
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Prusia și Austria ţinea, cu Tzarul; iar in Franţia Casimir Psrier era de părere că Revoluţiunea trebuie inădușită șiin Franţia şi in Europa. 
Polonia avea numai 30.000 de soldaţi, pe când Ruşii adunau peste 100.000. La Grochow s'a dat o luptă teribilă, in care au că- zut mai bine de 10.000 de Poloni. Cum se desprimăvară, Polo- nii atacă pe Rușii imprăștieţi in cartierițe de iarnă şi i făcură să pieârdă o mulțime de oameni; dar au fost sdrobiţi la Ostrolenca şi nevoiţi a se intoarce spre Varşovia. După moartea lui Diebici Zabalcanski, luă comanda Paşchevici Evivanski. Acesta trecu Vis- stula și incunjură Varșovia. După o aparare crâncenă de trei săp- tămâni, cetatea capitulă (8 septembre). [93 | 

- Revoluţiunea polonă a fost o mare nenorocire pentru Polo- nia, dar și pentru Rusia. Rauina regimului constituțional in Polo- nia amână pentru multă vreme esperiența acestui regim in Ru- sia. Nicolae 'şi r&sbună cumplit. Mai toţi nobilii 'şi au văzut averile lor confiscate și o mulţime au fost deportaţi in Siberia unde sau transplantat familii intregi. Constltuţiunea a fost desființată, ar- mata de asemine și s'a introdus organisarea rusească. Așa de mare 

e 

a fost rspresiunea că nici in 1848 Polonia nu se va mişca, 
Cele trei Puteri s'au legat a 'şi da ajutor in contra Polonilor și când niște refugiaţi au isbutit a pune mâna pe guvernul Cra- coviei, in 1846, această republică a fost anecsată la Austria. 
De atunci nu a mai r&mas nici o bucăţică de Polonie, inde- - 

po, 3a+pendentă. - | 

- Belgia. 

Pentru ca să poată fi ţinută Franţia in respect, Puterile au gă: sit cu cale a infiinţa, «regatul Țsrilor de Jos», alcătuit din Olanda şi Belgia. In curînd s'au ivit inse mari nemulţemiri in Belgia, ai căreia locuitori se deosebiau de Olandeji prin moravuri, interese şi religie. Belgienii erau asupriţi de viacuri de servitute; dar for- 
mau un popor gatu a se ridica in numele libertăţii și a unui gu- 
vern naţional. Regele Giullaume i guverna ca un olandes și pro- testant. El este vinovat pentru răscoala Belgiei. * 
  

*) Scaunul puterii era in Olanda; mai toţi membrii guvernului, mai toți funcţionarii erau Olandeji. În 1830, era un ministru - belgian (din 7), 11 tan- 
|
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Chiar de la inceput sau ivit neînțelegeri. Belgienii erau ne- mulţemiţi, pentru că Olanda cu mai puţini locuitori de cât Belgia avea tot atâţia deputați, și pentru că toate culturile se declarau libere. 'Toată administraţia superioară era concentrată in cetăţile olandese şi in provinţiile belgiene nu era nici un institut public mai important; mai toţi funcţionarii superiori erau olandeji şi in ministeriu era numai un belgian; aseminea și in armată: 2000 —— ofiţeri olandeji și 147 belgieni. - | - Regeie introduse limba olandesă ca obligatorie; persecută presa belgiană şi datoria publică se considera comună; dar Bel- „Sia datoria numai 100 de milioane, pe când datoria olandesă era de un miliârd şi 709 de milioane. Apoi mai era mare neînţele- gere in privința punerei im positelor, care nu se potriviau pen- tru amîndouă țările; pentru că Olanda era o ţară comercială, iar Belgia industrială și agricolă. Mai pre sus de cât toate era insă cestiunea religioasă. In Belgiă era o partidă ultra-cătolică, | dușmană de moarte a unui rege reformat. Din toate aceste re- sulta. un iucru sigur: nu se putuse face fusiunea, celor două po- “ poare și Belgia era apăsată. 
| “Tot ar fi mai: putut merge, dacă regele ar fi esploatat, neîn- țelegerile dintre Belgieni cari se impărţiau in liberali şi catolici; dar el nu a voit şi i-a lăsat să se unească adoptând un program comun : libertatea culturilor, a presei, a invăţămîntului. Mişea- rea” incepu pri petițiuni adresâtă Făgeliii care au ajuns la cifra - 

, 

  

„de 360.000 semnături; apoi prin o campanie violentă in presă; 360,900» i! in acelaș timp: Belgienii face oposiţiune in” Adunările Generale gr budgetul a fost refusat. pm 

cţionari belgieni la interne (din 117), 228 ofiţeri belgieni din 1987, În Adu- nările Generale, Belgienii, cu o populaţiune de 3 milioane şi jumătate de lo- cuitori, Olandejii, cu 2 milioane şi jumătate, aveau esacţ același humă&r- de deputaţi; era destul ca guvernul să atragă câţi-va deputaţi belgieni ca, să aibă o majoritate olandesă. Toate aşeză mintele publice, Banca, şcoalele militare, erau in Olanda. Olandejii aduceau noului regat o datorie anterioară foarte grea, care sporia, sarcinile fiscale ale Belgienilor. Ei introduseră sistema lor de imposite, pe făină, (măcinat), pe carne (abatoriu), nepopulare în Belgia. Bel- gienii avură credinţa că sinţ tractaţi ca un popor anetsat și esploataţi de că- 

  

- tră Olandeji. Guvernul se părea că lucrează ca să şi asimileze pe Belgieni obligându-i să “şi schimbe limba. (Seignobos, Histoire -politique de VEurope contemporaine, 214), : 
*) Ocupaţiunea. francesă a fost pentru 'Ţerile de Jos, nu un episod fără nici 

+ Istoria Continipurană. — P, Rășeanu.. i 12 . 
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Revoluţiunea din Paris avu un răsunet imediat in Bruxelles. 
In 25 august, isbucni o revoltă teribilă, urmată de incendiuri şi 
prădăciuni care sati Continua și a două ZI: a Treia zi sa Con. 
siituit o gardă civică carea introdus ordinea; iar notabilii au 
trimis o deputaţiune la rege ca să se iea in consideraţiune plân- 
gerile Belgienilor. Regele s'a arătat foarte nehotărit Peste câte-va 
zile el a făcut oare care concesiuni, dar era prea târziu. In Bru- 

"xelles se formase un «Comitet de salute publică,» iar Olandejii 
Sua -—  reclamau o pedeapsă severă. Armata trimisă in Bruxelles a sus- 

per 

| 

— 

ținut o luptă teribilă pe stradele orașului (21—26 septembre); 
dar a fost respinsă și se formă un guvern provisoriu (d'Hoog- 
vorst, Rogier, de Merode, Gendebien, de Weyer, Potter). Toate 
provinţiile din Sud se rescoală, armata fraternisează cu poporul 
şi Belgia fu liberă, afară 'de trei sau patru cetăţi. Guvernul pro- 
visoriu proclamă independenţa țărei și convocă un Congres na- 
țional. La stirşitul lui octobre, Olanda remăsese numai cu ciţa- 
dela din Anvers. 

In Congresul alcătuit din 200 deputaţi, liberali şi catolici erau 
in număr egal. Congresul votă independenţa Belgiei cu o mo- 
narchie constituţională; apoi votă in unanimitate o Constituţiune 
care prevedea libertatea de culturi, a invățămîntului, a presei, 
şi dreptul absolut de asGeiaţiune şi de petițfonare. 

De la inceputul mișcărei, Puterile se ocupau de Belgia. Fran- 
ţia şi Anglia nu o vedeau cu ochi răi. Rusia şi Prusia, care ar 
fi fost dispuse a interveni, au fost oprite prin revoluţiunea din 
Polonia și de cătră Franţia. Conferinţa adunată in Londra declară 
că regatul Ţerilor de Jos este desființat. 

  
o consequenţă, ci o transformare adincă ; ea, a curățit terenul pe care avea 
să se inalțe construcţia politică din viac. XIX. Inainte de Revoluţiunea fran- 
cesă erau in 'Ţerile de Jos provinţii foarte deosebite prin importanţa lor, 
cârmuite după vechi obiceiuri deosebite, unele lipsite de drepturi politice ; — 
o socieiate impărţită in clase egaie inaintea. legei ; toate puterile politice 
concentrate in căteva familii sau corpuri privilegiate, un guvern central slab, 
nici o libertate de culturi, Franţia a desfiinţat toate privilegiile, toate obice- 
iurile, toate gorpurile politice provinţiale; ea a pus in loc regimul frances, 
egalitatea cetăţenilor, egalitatea, provinţiilor, impărţirea in departamente re- 
gulate, fie-care inzestrat cu un sistem complect de servicii publice. Vechiul 
regim aristocrație şi neregulat a fost distrus; s'a creat o societate democra- tică cu o administraţie centralisată, Această nouă societate a făcut 'Țerile de Jos din viac, XIX, (Seignobos, Zfistoire politique de V Europe contemporaine, 241), | - 
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Congresul crezu că drepturile Belgiei, vor fi mai apărate, dacă se va. grăbi a alege un rege şi âlese pe ducele de Nemours, fiul regelui Franţiei ; dar acesta refusă. Tocmai peste patru luni se alese Leopold de Saxa Coburg, căsătorit cu o principesă en- gleză. Tractatul din Londra ratifică alegerea şi garantă neutra» litatea şi siguranţa Belgiei. 
Noul regat a fost fericit sub inţeleapta cârmuire a regelui Leopold care, inrudit cu casele domnitoare din Europa, a isbu- tit ca prin cuminţenia lui să aibă mare influință şi asupra, des- tinatelor Europei. EI organisă o armată puternică și a incura- giat industria și comerțul. Instrucţiunea publică a făcuţ mari progrese și guvernul lui a ajuns loarte popular. La inceput el | a avut o politică unionistă; dar indată ce ori ce primejdie din * . | | afară a fost indepărtată, sau deosebit iarăși cele două partide, şi in Belgia a inceput a funcționa regimul parlamentar cu ajter- narea. la guven a celor două partide. 

+ 

zi [i | $. 3. Ludovic-Filip. +18Şa. 

Fiul lui Filip-Egalite ajungea la tron in vîrstă de 57 de ani. EI luase parte in luptele de la Valmy, Jemmapes și Neerwin- P wa den, și, nevoit a părăsi Franţia după trădarea lui Dumouriez, el nu se amestecase cu cei alţi emigraţi și nici nu luptase in contra Franţiei; ci trăise in Elveţia, dând lecţii in colegiul din „Reichenau, şi mai apoi în Anglia. Intrat in Pranţia după 1815, Rasa, ducele de Orlâans stătea retras de Curte, deşi regele L inapoiase 
cea: mai mare parte din averile lui confiscate; nu făcea oposi- Î țiune pe față, dar era in. relaţiuni intime cu capii liberalilor şi | 
"şi crescu băiâţii in liceul Enrie IV, ceia ce tera o mândrie pentru 
burghezi. Când a ajuns rege, el a fost popular; dar era foarte gelos 
de autoritatea sa și nu admitea egalitate intre rege şi represen- Ah = țanții naţiunei; era «Rege-Cetăţean,» dar credea că sa isprăvit 4 . cu reformele”; voia să *) cârmuiască cu oamenii bogaţi, şi a a- % de - juns la scopsttlar cu greu. 

  

  

  

.*) Din moment ce Charta fost imbunătăţită, opera, Revoluţiunei era ispră- 
vită. Ori ce altă reformă ar fi fost o chimeră primejdioasă. De aceia, de la 
inceput, el se pusese în partida resistenţei. A mănţinea ceia ce era, a asigura 

“ ordinea in lăuntru, Rea in alară, pentru a permite prana bogăției pu e er a 
- = Îl ru [e pa el o 
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Duşmanii noului regim erau legitimiștii şi republicanii. Legi- 
timiștii "1 considerau ca un usurpator; dar ei nu erau primej- dioşi și nici nu puteau fi, pent?ă că nu ar fi indrăznit să facă 
apel la popor ca să iea armele. Republicanii, din contra, erau 
primejdioşi, pentru că aveau şi capi şi soldaţi. Ei au- format o 
mulțime de societăţi secrete peniru a resturna pe usurpatorul 

-care fusese ales de cătră o Cameră disolvată. L'ar fi cruțăt nu- mai dacă ar fi tost mai democrat, făcând rslorme, 
Intre bărbaţii de stat cari-l inconjurau erau două curente cu 

totul deosebite. Unii credeau că Franţia trebuia să 'şi iea locul 
ce i se cuvinea in Europa, să dea sprijin popoarelor care năzu- 
iau la libertăţi şi la independenţă și, in lăuntru, să se introducă 

"o politică progresistă, dându-se satisfacere dorinţilor legitime 
ale poporului. *) Acest grup era representat prin Laffitte, La Fa- 

. 

î 
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„blice, in aceasta se mărginea pentru Guizot sarcina guvernului, El nu a avut : altă programă după 1840. El defini in chipul următor politica sa, mâi din cea intăi ședință a Camerei. Politica mare era «mănţinerea, păcei pretutin- dinea, tot d'a-una.» «Credeţi-mă, 'dorânilor, să nu vorbim patriei noastre de teritorii de cucerit, de reşboaie mari, de resbunări mari de esercitat. Prospe- reze Franţia, trăiască ea liberă, bogată, inteligentă, fără tulburare și nu vom avea a ne plânge că ea nu are influință, in lume.» Ludovic-Filip nu cugeta intr'alt chip. Guizot nu a suferit influinţa lui şi nu s'a făcut servitorul po- liticei personale și a voinţelor regale : dacă in curs de șepte ani el a păruţ - că e numai agentul supus al regelui, causa este că era comunitate de cuge- tări şi de vederi intre ministru și rege. (Lavisse et Rambaud, Histoire G4. ntrale, X, 399). . : * . *) Din capul locului s'a crezut că Franţia, după ce a răsturnat o dinastie de două ori impusă prin invasiune, avea nu numai să revindice vechiele sale fruntarie, dar să chieme pe toate naţionalităţile apăsate a 'şi face dreptate şi a inaugura «Sfinta Alianţă a popoarelor» Amintirea gloriilor, ca şi a infrân- serilor. sale, și frigurile democratice de care era cuprinsă, cosmopolitismul 1i- beral al căruia, apostol foarte convins era La Fayette, idolul ei, totul părea că o impinge a se pune in fruntea unei cruciate inaintea căreia toate tronurile aveau să se surpe. Curțile absolutiste treriurau şi, in groaza primului” mo- ment, bătrânul rege al Prusiei striga: «Dacă Francesii merg numai până la Rin, eu nu mă clintesc din loco. Ludovic Filip, acel ambițios prudent şi vi- clean, care știuse a aștepta așa de mult ca să 'i sosească, ceasul, și care, mul- țemită, unei coterii devotate escamutase cu atâta ghibăcie coroana, nu era de feliu aplecat a provoca pe bătrâna Europă in nimele Revoluţiunei. Pe lângă că natura lui 7] predispunea la pace, acest suveran, născut din răscoală și renegându-și mama, ne ţinând puterea sa de două ori usurpată nici de la dreptul divin, nici de la dreptul popular, ne atirnând nici de Sfinta Alianță 
* 
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yette, Odilon Barzot. Alţii erau de părere că Franţia are nevoie 
de pace niai inainte de toate ; prin urmare guvernul trebuie să 
se poarte aşa ca să se uite origina revoluţionară a noului regim; 
iar in lăuntru, Constituţiunea cum se modificase, răspundea la A 
toate nevoile poporului, dacă va, fi aplicată cu sfințenie. Repre- 
sentanţii acestei politice erau Casimir Pârier, de Broglie, Guizot. cd af nani 

Indată după constituirea noului guvern, au fost daţi in jude- . o 
cată cei de pe urmă miniştri a lui Carol X. Poporul cerea ca ci 
să fie condemnaţi la moarte; dar Camera votă, inainte de a se „hi 
da, sentinţă, desfiinţarea pedepsei cu moarte in materie politică. „As 
Tulburările cășunate cu această ocasiune au fost potolite fără văr- pi 
sare de sânge; miniştrii au fost condemnaţi la inchisoare pe viaţă; 
dar sa produs s mare răceală între rege şi. poporul din Paris. 
O” ncercare de revoltă a iesti ştilor a infuriat” poporul care 
a prădat palatul archiepiscopului din Paris, ceia ce a adus căde- -- * hi 
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rea ministeriului Laffitţe, care era acusat că a tavorisat pe re- 
voluționari. El sa retras; dar a avut meritul de a inzestra țara 4 . 
cu _o_ lege municipală, o lege asupra gardei naţionale şi o lege db 
electorală, care Tidica numărul alegătorilor. la 188.000, umăr ne- 74 pou si | 

| TSETESaT pentru o populaţiune de 30 de milioane. Acest număr ere ș - E 
j restrîns de alegători formau «ţara legală», in care intiau numai 

cei i bogaţi, şi cu cari va guverna Ludovic- -Filip în curs de 18 | “ 
„ Altă causă a retragerei lui Laffitte a fost și. fiind-că nu avea Ș, 

| autoritate, căci el nu voia să-jignească pe nimeni. A A 
Atunci a fost chiemat la guvern Casimir Psrier, care a tost un 4, îm. și 

ministru stăpân pe putere. Nu se făcea nimic în ; deosebitele Mi 
- nistere fără ştirea şi voia lui şi era autoritar chiar faţă, -cu re- 

gele. Programa lui se cuprindea in următoarele cuvinte: «Fran- , 
- „4 a_voit .ca regalitatea să fie națională, ea nu a voit ca regali-, 

tatea să fi 1 neputincigas o. EI disolvă” “Tamera, ş ȘI. ifăcu ingerinţi . 
pe. fată, in alegeri: «Guvernul nu va_ fi neutru in alegeri, s soriia - 
el_către prefecți, el nu vrea ca administraţia să fie mai neutră 

„decăt el» şi a dobîndit o mare majoritate. El a mânţinut "Ordinea + 
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nici de Revoluţiune, nu credea că are vre un interes a umbla după răsboiu. „7 
Din contră, el credea că răsboiul, in ori-ce cas, iva fi funest. FI 'şi zicea că a 
invins, el va fi de sigur resturnat de:către regi; că invingător. el va fi de sigur 
luat inainte de cătră democraţie, Ş'apoi, nu credea in victorie. (Debidour, 
“Histoire diplomatique de Europe, |, 215,  
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| Ci; publică, a urmărit cu aprindere gazetele din oposiţiune și a lup- 
ap tat cu atâta energie in Cameră că a isbutit a reduce la tăcere 
ALA oposiţiunea furioasă. Dar marele ministru a murit de choleră, care 
a. făcut in Paris 20.000 de victime, tocmai când monarchia avea 

> mai mare nevoie de el. dure. vi (7. ini Sad” ra 
i Ni In 1832, ducesa de Bdrry debarcă lângă Marsilia in scopul 

de a ridica ţara in favoarea fiului său, dar nu a isbutit. Atunci 
ea se duse in Vandea crezând că va isbuti mai bine in această, 
regiune catolică; dar a strins numai câte-va sute de oameni cari 
au fost ușor imprăștieţi. Ea iusăși a căzut in mânile guvernului, 

   i 

  

dat drumul: era mOrtă politicește, căci s'a constatat că ea se mă- 
ritase de mult in secret. Dar mişcările republicane din Paris Upullitea (o au fost în adevăr intricoșate in acest an. Una s'a făcut cu oca- 

„ siunea inmormîntărei generalului Lamarque şi a fost inădușită 
> „in sânge. O nouă mișcare republicană a fost domolită numai 

după o luptă crâncenă. Urmăririle și condemnările ce au urmat 
s-au isprăvit prin o amnistie generală cu ocasiunea căsătoriei 
ducelui de Orlsans, fiul mai mare al regelui (1836). De acum 
nu au să Yfai fie revolte; dar au fost multe incereări de asa- 
sinat care nu au isbutit. Pentru asigurarea ordinei, Camerile 

„Votaseră «Legile din septembre» care au asigurat liniştea. 
Incercările principelui Ludovie-Napoleon, fiul fostului rege al 

Olandei şi moștenitorul Impăratului, au fost aproape ridicole. 
El atrase in parte-i două regimente din Strasburg (1836); dar 
a fost prins şi guvernul i-a dat voie a se duce in Statele-Unite. 
Când s'a incercat a doua oară (1840) să rescoale garnisoana din 
Boulogne, el a fost prins, dat in judecată şi condemnat la în- 
chisoare.in castelul Ham, de unde a isbutit a scăpa in 1846. 
Guvernul lui Ludovic-Filip pentru a-și arăta puterea, negocie 
cu Anglia pentru aducerea in Franţia a rămăşiţilor lui Napo- 
leon de la St. Elena. Această mijlocire provocă mare entusiasm 
in Franţia şi când remășiţile au fost aduse în Paris (15 Decem- 
vre 1840), ele au fost primite de către rege și familia regală 

«in numele Franţiei» la Invalizi, in mijlocul lacrimilor şi acla- 
maţiunilor unei mulţimi nemărginite. 

_ In cei dintâi zece ani de guvernare, Ludovic-Filip a fost 
Vso 57 = V nevoit a schimba des ministeriile din causă că fruntașii nu, se 

. | inţelegeau intre ei; dar, in genere vorbind, aceștia au lost ani 

r
u
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care a ținuto arestată până ce a născut o fetiţă. Atunci i sa.
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buni; prosperitatea publică creştea și câte-va legi bune impăcase 

pe toată lumea: dinastia era asigurată. Dar începuse a se cere 

cu stăruinţă reforma legei electorale că să se mai sporească nu- 

mărul alegătorilor și să se indepărteze din Cameră funcţionarii: 

in 1837 mai bine dea treia parte dintre deputaţi erau funcţionari. i i 

După căderea ministerului Thiers care a fortificat Parisul şi - : 

era să provoace un răsboiu în Europa, a ajuns la ministeriu fi PE 

Guizot şi a guvernat mai mult de şepte ani. El credea că nu VL 

mai este nevoie de nici o reformă şi că singura sa datorie era ip 

a respecta constituţiunea, guvernând in inţelegere cu Camera, e 

care i-a fost pururea devotată. Nici că se putea alt-fel: in Ca- 

meră erau 184 de funcţionari şi câţi mai trebuiau pănă la ma- 

joritate erau atraşi prin mari foloase, după cum erau atrași şi 

alegătorii: «corupţiune» in toată puterea cuvântului. *) lar in afară 

el cra pentru o inţelegere «cordială» cu Anglia; dar mergea 

prea departe: sacrifica interesele Franţiei numai ca să aibă pace 

cu ori şi ce preţ; para Poe am Pra Pe US I500/ ltgmtt 

El sa opus in “tot deauna la reforma 'legei electorale; pentru 

că, după părerea sa, nu erau in Franţia mai mult de 180.000 

bărbaţi «eapabili de a esercita cu bun simț şi independenţă pu: 

verea politică», şi apoi cine doria să aibă drepturi nu avea de 

cât să muncească, să facă economie și să se imbogăţească. Atunci 

oposiţiunea, care nu mai avea nici o influință in Cameră, şi 

care nu putea avea o acţiune mare asupra poporului prin presă, 

fiind că gazetele erâu scumpe și legile aspre, incepu «Campania 

banchetelor», intre care cel mai celebru a fost cel de la Mâcon, Au 

unde a vorbit Loimartine. Chiar in familia regală simţiau că lu- | 

    

   

          

  

*) Pentru a'şi mănţinea puterea, Ludovic-Filip şi Guizot intrebuințaseră, . 

o “procedare imitată de la Walpole; voind să pară că se supun voinţii ma- i. 

jorităţii, ei se siliau a dobândi o majoritate care să nu aibă altă voinţă de ! 

cât a asculta de ei, făcând apel nu la convineţiuni politice, ci la interese pri- 

vate. Sistema lui Guizot constă in a face să se aleagă o majoritate mini” 
sterială câştigând individual pe alegători prin favoruri personale: funcțiuni. 

burse, biurouri de tutun; aceasta e ceia ce sa numit «corupţiunea electo- 

rală.» Pentru a mănţinea pe deputaţi ascultători, iguvernul li da funcțiuni 

sau toloase in 'concesiunile marelor lucrări care incepeau; intrun timp când 

nu esista indemnitate parlamentară, erau greu de impedicat deputaţii de a 

umbla după funcțiuni bănoase: cam : 200 de deputaţi, aproape jumătate din 
Cameră, erau funcţiouari; aceasta e ceia ce sa numit «corupţiunea parla= 

mentară.» (Seignobos, Histoire politique de Burope contemporaine, 134.) 
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crurile merg rău; dar numai ducele de. Orl&ans ar fi putut face pe rege să adopteze altă politică; din nenorocire, el murise res- turnat de trăsură in 1842. | 
Pe lângă oposiţiunea constituțională se ridicase de cât-va timp "un partid nou: socialiștii. Revoluţiunea desfiinţase privilegiile in folosul claselor de mijloc. Acum, de când se inventase mașina cu abur, industria luase un mâre avânt și sute de mii de mun- citori, Starea a Patra, cereau: dreptul la muncă pentru fie care om şi datoria pentru societate de a-i asigura esistența dându-i de lucru. Dorinţile muncitorilor au fost formulate de către Louis Blanc şi Ledru-Rollin a fost cel intâ iu deputat socialist. Ei ce- reau 2otul universal. 

“ 

dea d 04 

$. 6. Anglia. - 

Căderea lui Napoleon a fosţ primită în Anglia cu mare entu- siasm; dar acest entusiasm s'a stâmpărat indată ce sau inceput cele intâi relaţiuni comerţiale cu Continentul. Cele intâi corăbii cu grâne au stîrnit mare nemulţemire intre proprietari cari au stăruit a se pune dări mari protecţioniste. Dar aceste dări scumpesc pro- ductele, tocmai intr'un timp când starea claSel9? înuncitoare era foarte nenorocită. **) Se introdusese maşinele in industrie, se 

*) Criticile, foarte deosebite in formele lor, se puteau rsduce la două idei fundamentale: 10 Societatea era prea fără milă pentru cei miseri, 'i supunea a prea mari suferinţe, un salar prea mic şi prea nesigur, o ocupaţiune ne- sănătoasă, anevoioasă şi abrutisantă, o durată de muncă, prea lungă, o de- pendinţă servilă către stăpân și contramaistri, locuinţe mici, murdare și ne- sănătoase, o hrană rea, o viaţă tristă și fără rânduială.., 22 Societatea era organisată contrar . cu equitatea. Proprietatea şi moștenirea impărțiau pe oameni in două clase neegale. Din această neegalitate, consacrată prin lee in contra, principiilor din 1789, decurgea o nedreptate in impărţeala produ- selor muncei: capitalistul. lua produsul și da muncitorului numai un salar - evident inferior valoarei sale, de vreme ce el se inbogăţia, şi cu toate aceste, nu el făcuse muncea... toţi socialiștii, afară de L. Blanc, rămaseră in alară de viață politică, şi se mărginiră la propaganda pentru ideile lor. (Seignobos Histoire politique de bEvrope conteniporaine, 685). ” ă 
**) Societatea--engleză remăsese, după, concepțiunea evului mediu, stăpă- nită de deosebirea dintre bogaţi și săraci: cei cari posedau aveau toate drep- “urile private și politice, cei cari nu posedau nimic „erau escluși de la ori ce viață publică și chiar de la garanţiile iibertăţii private, Erau două PA uni suprapuse, una privilegiată, ceia alţă, desmoștenită, Autorii cari deserifiu . 

A 
- -



: 
| 
i 

| 

  

  

  

  

    
și mungitorilor; iar Robert Peel reforma codicele penal. bcu” 

      

  

"rile Englejilor» fără deosebire de clase. Dar, in fapt, obiceiurile şi unele legi 
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crease industria mare cu sute de mii de muncitori; dae când - ei si 
se deschide Continentul, Englejii află cu spaimă că pretutindi- Am ] 

nea erau inceputuri serioase de industrie protegiate prin dări mari a! 

vamale. Blocul Continental și iicuse efectul. Atunci marii fabricanți |. , 
.. . - : . : , dă 

au scăzut salariile, şi cu toute aceste numărul muncitorilor cari Scaloua sulusi 
: 7 . . . i. . : i 
lucrau aproape de giaba, sporia, căci oamenii muriau de foame. _     

   
   

Atunci s'au format societăți secrete şi in unele părţi au isbuc- 
nit tulburări. Sa suspendat «habeas corpus» şi tulburările au fost | ) A 

înecate in sânge, dar sijuația nu a ajuns mai bună. Tulburările Span dale 
din Manchester au dat ocasie ministerului tory de a face să ji i 

se voteze cele cŞesesâcte», prin care se autorisau perchisiţiile ti 7 ă 

pentru descopărirea armelor, confiscarea broşurilor sediţioase, si 
restringerea dreptulutde intrunire, aplisărea timbrului şi pe bro- 

şure. Canning” care incăgse a Îi liberel le găsi “bune (1819). 

In anul următor muri George III, n | oa || 

Sub CR ARABIA, se mai imblănzeac și in ministeriu ajung; fear 

Robert Peel şi Canning după sinuciderea lui Castlereag. Cannină* GQ . OI 
era contra reformei legei electorale cerută de cătră tînărul John 4. 

Russell, dar era progresist. El a destăcut-pe Anglia de. «Sfinta ML — : 

Alianţă», şi a fost pentru independenţa coloniilor spaniole şi pen-g | 
tru Grecii resculaţi; a lucrat pentru desfiinţarea sclăviei în An. (Părea 

tille şi a pregătit «Emanciparea Catolicilor». In acelaş timp, co- 

legii săi luau mai multe măsuri favorabile comerţului, industriei da j 

    
n 

După moartea lui Canning, Emanciparea catolicilor ar fi așteptat 

ult dacă Irlanda nu ar fi avut pe O'Connell, catolic, orator popu- 6 [' 

lar, care formă, in 1823, o asociaţiune ca să se capete cu sila E- =, 
manciparea. Ea a și fost făcută de cătră Wellington, singurul in stare A; 7 
de a căpata dela Rege şi Cameră această mare reformă (1829). *) . 
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- viaţa politică englesă saui eari "i făceau, teoria, cunoștiau numai pe națiunea 

privilegiată; ci credeau că toţi Englojii sînt egaii inaintea legei, că toţi sint 
protegiaţi de către lege. Si, ih adevăr, actele politice oficiale nu deosebiau, 
ca în alte ţări, pe nobili de ne-nobili; «bilul drepturilor» enumera «dreptu- i 

speciale, puţin cunoscute de către public, sfârşiseră prin a forma mai pre | : 

jos de națiunea legală o clasă infefioară, esclusă din dreptul comun. (Seig- Dea 

nobos, Histoire politigue de P Europe contemporaine, 19), , 
*) Ancheta oficială, din 1835 zice că e peste putință a se descrie suferinţile 

populațiunei agricole irlandese, locuinţile miserabile, linsa complectă de pa- . 

turi şi de plapome, hrana neindestulătoare alcătuită numai din cartofi şi apă,



    

După moartea lui George IV i urmă fratele său Guillaume 
pi IV (1830). _ 

„= * Revoluţiunea din 1830 din Franţia și retusul lui Wellington de 
> a tace şi reforma legei electorale, a adus la putere ministeriul 

„o liberal Grey (eu John Russell şi Palmerston), care propuse reforma 
legei electorale, adică a se lua drepturile «orașelor putrede» care |, 
dădeau 165 deputaţi, dându-se aceste drepturi orașelor de curînd Îi 

mad Acokreate, şi a se micșora censul, ceia-ce dădea 800.000 :de ale- Z 
nu Sători (1831). Lupta a ţinut 15 luni. In unele părţi au îost tul- 

AR burări, şi «Unirea politică» din Birmingham care număra 150.000 
de membri a declarat că nu va plăti impositele. Reforma s'a fă- 
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 - cut *). De acum inainte, vechiele numiri de «wigh» şi «tory» au.j 4 ş 

a „fost inlocuite prin «liberal», şi «conservator»; pentru că s'au in- 
i Ă : pg Pr . ._. pc. . Î- irodus in politică elemente nouă, și aceste numiri nu Dia COreS mmm” 

pundeâu cu realitatea. Ministeriul liberal a mărginit oarele de 

  

„țăranii trăind ticăloșeşte in bordeie de, pămint fără giamuri, de multe ori-la 
„un loc cu vacile şi cu porzii, ne avend altă imbrăcăminte decât zdrenţele 

“de pânză, altă hrană decât cartofe. Şi pe de asupra, ei mai atirnau de bu: 
nul plac al proprietariului care i putea, isgoni după plac tără nici o despăgu- 
bire. Irlandejii doriau mai ales o garanţie contra acestei puteri arbitrare, ei 

. cereau aficsitatea arendei», adică dreptul ţăranuiui asupra pămîntului său. (Sei: 
, “gnobos, Zlistoire politigue de VIiurope contemporaine, 52). 

i „*) Anglia e singurul stat din Huropa care a trecut sec. XIX fără nici o re: 
Di voluțiune. Ea a păstrat neatinsă constituţiunea sa tradiţională şi chiar şi me- 

i canismul guvernului său. Străinii uitând revoluţiunile din veac, XVII, au con- 
| chis că stabilitatea politică e inerintă caracterului engles. Cu toate acestea, . 

'sub aceste forme rămase ficse, practica vieţii politice s'a transformat așa de 
- adinc, de la inceputul şi până, la sfirşitul secolului, că Anglia a sfirșit prin 

a ieşi din vechiul său regim. In 1814, națiunea incă era supusă unei aristo- 
craţii legâl stăpână pe societate, pe administraţiunea locală şi pe guvernul cen- 3 

- txal. Sec. XIX a reinoit constituţiunea socială stabilind egalitatea înaintea, 
legii .., Anglia a trecut de la regimul constituţional la un regim parlamen- 
tar, şi regimul său parlamentar evoluază cătră regimul Convenţiunei, o re- 
republică guvernată de cătră o adunare democratică aleasă .,, Vechiul re-, 
gim, apărat de majoritatea englesă privilegiată, s'a distrus prin atacurile ma- 
jorităţii ne englesă, dar fragment, cu fragment. Noul regim s'a stabilit de a- 
semine, fără un plan, conservând regalitatea şi lorzii ereditari, Biserica de 
stat privilegiată, gratuitatea funcţionarilor electivi, restricţiunile la dreptul de 
sufragiu, Rămășițile vechiclor instituțiuni se combină cu inceputurile celor 
nouă intr'un total contradictoriu, in care nu se poate prevedea eu siguranţă 

A. ce are să se surpe și ce are să rămână in picioare, (Seienobos, Histoire po- 
litigue de LEurope contemporaine, 89). 
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muncă a copiilor in fabrici şi a inființat case de muncă 
pentru săraci ca să nu stea numai in sarcina parochiilor; dar 
prin reformele făcute, el 'şi crease o mulţime de duşmani şi 
majoritatea slăbise. El demisionă şi Robert Peel a format un 4 
ministeriu conservator, care a ţinut foarte puţin. y 
“Noul ministeriu liberal făcu o reformă municipală și imbună- = 

tăți așa de mult starea Irlandei 8ă O'Connsill: renunță de'a mai 
_cere desfințarea Unirei. *) Moartea lui Guillaume 1V şi suirea pe 
iron a. nepoatei sale Victoria (1837) a intărit ministeriul liberal 
care: continuă reformele : micşură tacsa scrisorilor şi introduse 
timbrele poştale şi statul ME AEoștuT 5” înspocțiine şt autor 
asupra şeoaleloi iar Tiăsuril6 “înțelepte din Irlanda făcuse ca 
POpulaţiunea să ajungă la 8 milioane. | 

Dar starea claselor de jos era tot tristă şi avea incă nevoie 
de reforme nouă. Comercianţii englezi căutaseră in toate păr- 
țile grâne cu preţuri mai joase și incepuse esportarea grânelor * 
din Principatele Române, prin Galaţi și Brăila; dar tot erau 
scumpe in Anglia din pricina dărilor. Atunci Cobden, ajutat de fs 
marele oralor popular Bright, au inființat «Liga din Manches- 
ter» și ceru a desfiinţa darea pe grâne. Prin desfiinţarea aces- 

  

*) la Irlanda locuiau două naţiuni de origine diferită: Irlandezii indigeni. câ- 
tolici, și coloniști veniţi din Anglia și mai ales din Scoţia, anglicani sau pres- 
byterieni. Coloniștii ocupau numai una din cele patru provinţii, Ulster la 
nord-est, și incă nu intreagă. Irlandezii formau populaţiunea celor alte trâi,. 

Dar de pe timpul cucerirei din viac. XVII, ei nu mai erau stăpâni, nici in 

fara tor. Religia lor era interzisă prin lege ; clerul catolice, numai tolerat, nu 
avea nici putere oficială, nici venituri; el trăia din otrandele credincioşilor. 
Biserica anglicană era Biserică de stat, investită cu o putere oficială, initreţi- 

nută prin veniturile domeniilor sale şi prin dijma plătită de către locuitori cari 

nu-erau: protestanți. Ori ce funcţiune fiind oprită catolicilor, toţi funcţionarii; 
toate puterile locale (judecători de pace, municipalități in orașe, juriu) erau 

protestante, adică străine. Moșiile erau ale proprietarilor enzleji cari, de or- 

dinar nu locuiau in domeniile lor și le lăsau a fi administrate de către in- 

tendenţi sau le inchiriau. 'Țeranul irlandez nu era proprietar ; el ocupa adesea 

ori de multe generaţiuni, o bucăţică de pămînt pe care'și injghebase o colibă 

“şi pe care 1 cultiva, plătind o sumă ânuală; dar nu avea nici un drept a- : 

supra pămîntului, era «arendaş timpurar» şi proprietarul ] putea iseoni după - 

plac fâră, nici o dispăgubire. Populaţia crescând foarte in viac.* XVIII, pă- 

mintul se imbucăţi așa de mult că ţeranii abia aveau ce mânca cultivând 

numai cartofe; miseria ţeranului irlandes a ajuns proverbială. (Seigrobos, 

Histoire politique de P Europe contemporaine, 21) 
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tor dări nu numai că se aducea un bine imens claselor nevoieşe, 
dar se da un mare avînt comerțului şi industriei; pentru că in 
țerile câre trimiteau Angliei grânele lor, se introduceau produse 

“ale industriei englese. Numai proprietarii suferiau ȘI ei erai 
atot puternici in Camere, e . 

In 1840, reginu Victoria se mărită cu principele Alert de Saxa- 
Coburg, unul din cei mai cuminţi oameni din timpul său. 

In anul următor, ministeriul. liberal căzu din pricina, 'relei 
stări finarițiare şi Robert Peel făcu un ministeriu in care intrau 
o mulțime de oameni insemnaţi, intre cari era şi tînărul Glad- - 
stone. Noul -ministeriu regulă, situaţiunea finanţiară obligând pe 

iberale că chiar liberalii au rămas uimiţi. S'au facut mai muite 

194| IE toţi să facă sacrificii și măsurile luate ds cătră el erau așa de 

  

legi filantropice asupra muncei şi sa favorisat catolicismul in 
Irlanda. Printre oratorii de frunte din Parlament era Disraeli, 
evreu convertit, care intrăse in Cameră (1837) și [usese luat in 
ris la primul său discurs. «Ya veni vremea când mă veţi as-: 
culta,» zisese el şi se ţinuse de cuvint. Pe atunci el era liberal 
şi susținea causa celor impilaţi. 

Cestiunea cea mai gravă era tot a grânelor. In 1845 Sau mai 
micșurat dările; dar numai foametea din anul următor a ter- 
minat lucrul cu norocire. Liberalii sâu convins că «liberul 
schimb» este in adevăr folositor şi Robert Peel s'a unit cu această 
părere. Legea a trecut in Camera Comunelor cu ajutorul libera- 
lilor şi contră conservatorilor. Lorzii au primito după un di-. 
scurs a lui Wellington care a dovedit că nu puteau face altfel,%) * 
  

*) Peel menţinând tacsa asupra grânelor, spera că va putea couserva o 
producţiune indigenă in de ajuns pentru a face pe Anglia să nu atirne de 
străin la intâmplare de răsboiu. Foametea din 1845 “i dovedi că populaţiunea 
ajunsese prea numeroasă şi că nu se putea indestula numai-cu producte in- 
digene. Boala cartofelor venită fără de veste lipsia pe Irlandeji de hrana or 

„obicinuită; a tost foamete, mii de “oameni u pierit de foame, in Irlanda. - 
Pentru ca, Irtandejii să nu moară de foame, Peel se hotări a cere desfiinţa- 
rea dărilor asupra grânelor; colegii săi din cabinetul conservator refusară ; 
el 'şi dădu demisiunea. Dar partidul lioeral nu a putut forma un ministăr>= 

“Peel luă din nou puterea și isbuti a desfiinţa dările asupra grânelor, cu toată 
majoritatea, propriului său partid, cu ajutorul minorităţii liberale; ea fu vo- 
tată de către 223 de liberali și 104 conservatori, in contra a 229 de conser- 

„Vatori. Wellington o făcu să fie primită de către Lorzi, 1846. (Seignobos, 
Histoire politique de Europe contemporane, 54). N
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Dar in curând Robert Peel], părăsit de cătră conservatori, a țre- | 17 Ss | 
buit să se râtragă. *) m UP 4 uVU | A 848 i 
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_î$. 7. Spania și Portugalia. | 
- i ! Su i ” - SĂ 

Constituţiunea din 1812 avea puţini partisani. şi mai tot PO pu / 
pdrul doria un stăpân absolut. Când s'a incredinţat despre aceasta, stă 
Ferdinand VII declară Constituţiunea și hotărîrile Cortesilor ca Is > în 
nule şi fără nici o valoare. Atunci incepu o reacțiune -furioasă, ai 
restabilindu-se in totul starea de lucruri de rai inainte. Au 
fost esilaţi toți cari recunoscuseră; guvernul lui Iosif şi temni- (€VY- i 
țile au fost umplute cu. deputaţi liberali. Guvernul incăpu pe i 
mâna unor nebuni. Se făcură mai multe. conspiraţiuni, care nv 
au isbutit. In- 1820, a isbucnit o revoltă in corpul de armată 
pregătit la Cadix, pentru a pleca in America "ca să aducă la (a i î 
ascultare coloniile revoltate. Ea se propagă repede. Văzindu-se 
părăsit de armată, regele jură Constituţia și convocă o juntă + 
provisorie. Cortesii luară mai multe măsuri liberale, dar clerul Ma i 
se declară pentru puterea absolută. Cortesii au continuat a vota _ i 
mai multe legi folositoare; dar autorităţile nu mai aveau nicio |. Ț af 
“putere: regele era contra miniştrilor, poporul de la sate se ri- | 
dica în favoarea puterei absolute, ura dintre partide era la cul. - 
me și regele a fost de mai multe ori insultat in Madrid: Când s'a 
auzit că sa decis intervenirea francesă, Cortesii au hotărit a se | 
ridica o: armată, iar scaunul guvernului impreună cu regele sa i: 
strămutat la Sevilu (1823). Dia 

„sc, 
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        *) «Părăsind puterea, voiu lăsa un nurăe judecat eu severitate, mă tem, 
de către mulţi oameni cari plâng cu amărăciune ruptura legăturilor de par- 
tidă, incredinţaţi că credinţa in aceste legături și menţinerea partidelor mari 
sint puternice şi esenţiale mijloace de guvernămint. Voiu fi de asemenea 

„ judecat cu severitate de către alţi oameni, cari tot fără interes personal, sînț 
pentru prineipiul de protecţiune, socotindu-l trebuitor. pentruspeosperitatea ţă- 
vei. Voiu lăsa un nume urit de către cei cari monopolisază cari; pentru motive 
“mai puţin onorabile, reclamă o protecţiune de care ei se folosesc. Poate voiu 
lăsa un nume care va fi. une-ori pronunţat cu bună-voinţă in locuinţile ce- 
lor cari 'și câştigă pânea cu sudoarea frunţii lor, și cari 'şi vor aduce aminte 
de mine când 'și vor repara forţele prin o hrană abundentă şi scutită de 
dare, cu atât mai dulce pentru ei cu cât nici un sentiment de nedreptate 
nu-şi va mai amesteca amărăciunea sa.» (Lavisse et Rambaud, Histoire Qe- 
n&rale, X, 551). | - 

- +  
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“rancesii sub comanda ducelui de Angoulâme nu au intim- pinat nici o resistenţă serioasă, pentru că clerul și poporul de jos era cu ei in contra constitaţionalilor. In Madrid s'a intocmit un guvern reacţionar. Când armatele francese au intrat in An- dalusia, Cortesii au detis a strămuta guvernul lă Cadix. Fiind că regele refusa de a se duce, Cortesii '1 declară nebun și in- stituie o regență. Atunci e] se duse. Armatele spaniole mai că nu. luptau. Erâ foarte sigur că Cadix nu va putea resista mult; de | aceia Cortesii au dat drumul regelui, după ce. 'şi au dat cuvîn- | tul de onoare că va acorda o amnistie generală. Dar cum s'a  eibr ca di, 1950 văzut in siguranță, el anulă tot ce făcuse Cortesii şi iar se in- 

+ 
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Vii taie au 
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— cepu o persecuție furioasă in contra liberalilor. El a intrat cum PRR, triumt în Madrid şi a mai domnit zece ani in mijlocul unei re. Li acţiuni selbatice, pe care numai mijlocirea Franţiei: o mai lp:" zipiua 1 molia. EL lăsă regența soției sale Maria-Cristina, până ce fiica Ai sa Isabela va ajunge la majoritate. 
E /|, Norocul regentei a fost că Don Carlos, fratele regelui, nu era, im in Madrid când a murit regele; căci i ar fi fost ușor a pune sai mâna pe putere, ide oare ce nobilimea, cleryl şi majoritatea po- 2 Pulaţiunei era cu el. Fiind că el representa principiul ăbsoluţis- mului, Cristina ar fi trebuit să, fie liberală; dar “nu a avut o po= litică fermă şi in curînd a ajuns nepopulară. Puterile absolute nu au recunoscut pe Isabela, şi insureoţiunea carlistă sa intins in tot nordul Spaniei. 

a Cristina chiemă la ministeriu pe Martinez de la Rosa, liberal; abea 6 dar starea ţărei era foarte tristă din pricina răsboiului cu Car- Ap Aaa liştii și a neințelegerilor dintre liberali. Toate cetăţile mai insem- 085 - 9) nate se declarau in contra absolutismului regal; mai apoi, in toate părţile se cerea Constituţiunea din 1812, fiind-că «staţutul regal», lucrat de cătră de la Rosa nu era indestulătoii Când se revoltă Și garnisona din Madrid, regenta fu nevoită a ceda şi regimul con- : stituțional a fost instalat definitiv in 1837. Espartero, ducele de 3, hack! Victoria, numit ast-feliu fiind că terminase r&sboiul civil cu Car- : liştii, a silit pe Cristina a se lăsa de regență şia se retrage in Fran- ţia. Prin 1840, Espartero era omul cel: mai popular din penin- sulă. El fu numit regent; dar guvernul lui semăna cu o dictatură 
militară şi de aceia mulţi dintre ai sti Pau părăsit. Moderaţii 
luară armele sub conducerea lui Narvaez, şi pe când Espartero 
pleca in contra lor și asedia Sevilla, Narvaez intră in Madrid şi 

4 
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puse mâna pe putere. Atunci armata '] părăseşte şi lui nui mai , i 
r&mâne decât a părăsi ţara. 
Isabela Il ajungend la majoritate, Olozoga fu numit ministru primar; Ş: dz 

dar in curînd se desfăcu de el şi '] sili a emigra. După măritişul regi ZI 
nei; progresistul Serrano intră in ministeriu (1846). Tinăra reginăera 9“ | 
«bună şi miloasă; dar nu avea nici inteligenţă politică, nici voinţă, IBT ca dir 4, 
şi a fost pururea jucăria ambiţioşilor cari şi-au disputat favoarea ei».ş„ ia due (aa. 

Portugalia. Anglia contribuise la scăparea Portugaliei, dar a-+ 4ucefra Codlea 
cest ajutor a fost scump plătit. Populaţiunea a scăzut cu un mi- . 

ţ lion şi ignoranţa a mai şi sporit. Portughejii sperau că, la pace, | 
curtea, se va intoarce din Brasilia. Regele insă refusă; pentru că „4 
i plăcea la Rio și pentru că se temea ca să nu pieardă Brasilia. Re- 
voluţia din 1820 a dat Portugaliei o econstituțiune. loan VI veni 
la Lisabona; dar indată Brasilia se desfăcu și proclamă de Impă- 
rat pe Don Pedro, fiul regelui (1822). Lui loan VIi plăcea, regi- 
mul constituţional, dar regina și Don Miguel, infantul, erau pen- 
tru absolutism. După moartea sa, ia urmat fiul său Don Pedro 
din Brasilia. Acesta dădu Portugaliei o constituțiune: apoi abdică 
in favoarea [iicei sale Maria da Gloria, de 7 ani, pe care o logodi 
cu Don Miguel. Acesta fu numit, locuţiitor; dar absolutiştii "1 pro- 
clamă rege, tocmai când Maria da Gloria sosia. Ea se duse in Anglia. 

Don Miguel incepu o persecuție cumplită in contra liberalilor 
ațițat mai cu seamă de cătră cler. Dar in curînd veni Don Pedro 
care fusese nevoit a abdica in Brasilia și după doi ani de luptă 
intră in capitală. Maria r&mase regină, căci el muri in curând. 
Guvernarea ei A test plină de revoluţiuni și lupte lăuntrice; dar 
tot sau făcut câto-va reforme mari, care au schimbat faţa erei 
de cătră miniștrii Musinho şi Cabral, 
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Ş. 8. talia, - 

In ajunul căderei lui Napoleon, Italienii se impărțiau in trei (315 
partide: vechii nobili cari nădăjduiau o reacțiune complectă, 
patrioţii amici ai vice-regelui cari doriau nimai să scape de 
Napoleon şi cei cari aspirau la Unirea intregei Italie sub Mu- 
rat, regele din Neapole. *) | 
  

*) Regimul frances nu dădea "Italienilor independenţa naţională şi le im- ! 
punea sarcine militare teribile ; Napoleon luă in Rusia 27.000 de 6meni din 
regatul Italiei și aduse inapoi numai 1.000. Dar cel puţin administraţia după 7 

  
+ 
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După căderea lui Napoleon a isbucnit in Milan o revoltă şi 
ministrul Prina a fost ucis; in urmă s'a, incercat a se constitui 
un guvern, dar Austria a pus mâna pe Lombardia. Murat, 
care se incercase a ridica intreaga Italie pentru independenţă, 
nu a fost ajutat și a pierdut- regatul de Neapole. Când sa in- 
cercat a și relua tronul, el a fost prins și impuşcat. După Con- 
gresul de la Viena, unitatea Italiei a fost distrusă, independenţă . 
ei sacrificată Austriei și libertăţile publice inădușite de cătră 
principi. Austria era atot puternică in Lorâbardo-Veneţia, pose- 
siunea ei, in Parma, Modena și Toscana, unde domniau suverani 
inrudiţi cu casa domnitoare din Viena, in alianță ofensivă şi 
defensivă cu Ferdinand IV din Neapole. Numai Pius VII şi Vie- 
tor-Emanuel 1 al Piemontului nu atîrnau de ea. 

Pretutindenea sau luat măsuri ca să nu remână nici o urmă 
din instituțiunile politice şi din reformele civile introduse de 
cătră Francesi. În Lombardo-Veneţia, poliţia era atot puternică; 
“tribunalele erau alcătuite din străini; se introdusese legile ci- 
vile şi penale austriace, vămile şi impositele din Imperiu, şi 
numai de frica tulburărilor sau păstrat la inceput unele din 
reformele sociale. In Piemont, regele cum a intrat in Turin, a 
desființat toate legile şi a ordonat a se aplica cele din 177; 
el zicea că «a dormit douăzeci de ani» şi mergea până acolo 
cu reacţiunea că voia să inchidă calea de pe Mont-Cenis şi să 
strice podul de pe Pad, fiind că era făcut de cătră Francesi: 
Piemontul -a fost dat cu 50 de ani inapoi. Acelaşi lucru s'a pe-. 
trecut şi in Statele Bisericei; *) iar in regatul celor Două Si- 

  

sistema francesă introducea in Italia, deprinderile modarne, egalitatea inain- 
tea legei, libertatea, privată, libertatea de religiune, unitatea de legi (ecdicele 
Napoleon ajunsese dreptul italian). Domeniile mănăstirilor fuseseră secula- 
risate. Ast-feliu terenul era pregătit pentru unitatea politică, şi deja câţi-va 

„ patrioți conspirau in contra lui Napoleon peatru independența naţiunei ita- 
liene. (Seignobos, Histoire politique de Europe contemporaine, 391). 

*) În Statele Bisericei restauraţiunea a fost radicală, Administraţia civilă, 
a fost inlocuită prin autoritatea eclesiastică. Papa restabili Inquisiţia și tote 
mănăstirile (1824 mânăstiri de bărbaţi, 612 de călugărițe). Țera fu impărțită 
in, 18 legaţiuni, fie care guvernată de “cătră un cardinal legat. Funcţionarii 
Jaici fură, destituiţi, codicele Napoleon desfiinţat. Vaccina şi luminatul strade- 
lor din Roma fură suprimate ca instituțiuni francese, Guvernul eciesiastie 
se ocupă a urmări societăţile secrete, mai ales pe frane-masoni . .. 

In Italia ca și in Germania, suveranii restauraţi nu au restaurat cu totul
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cilii toţi se așteptau la grozăvii. Noroe numai că regele era 

bătrân şi că murise selbatica regină Maria-Carolina şi că se te- 

mea. de Puteri. El păstră multe din reformele irancese, dar des- 

“fiinţă Constituţiunea pe care o dase el insuși Siciliei in 1812. 

Italia ajunsese in adevăr «o espresiune geografică,» cum zicea 

Metternich. Intrebarea era numai dacă ea se va mulțemi. 

Această stare de lucruri nu putea mulţemi pe clasele lumi- 

nate ; de aceia s'au inființat o mulţime de 'societăţi, intre care 

cea mai insemnată era a «Carbonarilor» in care intrau toţi ne- 

mulțemiţii. *) 

Esemplul Spaniei incuragiă pe militari. Generalul Pepe se re- 

voltă la Nola şi sili pe regele din Neapole a da o proclamaţie ; 

prin care promitea o Constituţie pe care o şi jură [iulie 1820);. : 

dar se făcu greşala de a o impune și Siciliei, care cerea Consti- 

tuţia sa din 1812. Marea insulă cu greu sa liniștit. Dar parla- 

mentul lăsă pe rege a pleca la Congresul" din Laybach ca să se 

inţeleagă cu suveranii. De aici veni in curînd o scrisoare a lui 
= 

  

  

vechiul regim. Din Revoluţiune, ei au primit desființarea, privilegiilor nobili- ” 

mei (majorate, scutiri de imposite, justiţii senioriale), secularisarea moşii- 

lor mănăstirești şi regulamentele de administraţie și de finanţe. Ceia ce a 

fost restaurat, a fost mai cu semă autoritatea clerului și poliţia politică; re- 

gimul restaurat constă în guvernul absolut prin curte, poliţie și cler. El ne- , 

mulţemi pe liberi, cari erau numeroși in burghesia italiană, mai ales la Milan, 

la Neapole şi in Romania, şi cari doreau un guvern constituţional, laic şi libe- 

ral. (Seignobos, Histoire politique de b Europe contemporaine, 308) ” 

.*) După Revoluţiune, când sa stabilit regimul de stat laic, franc-masoneria 

ajunse din nou o societate pacinică, fără ţel politie precis. După Restauraţi- 

une, in ţările cari păstrară libertatea de religiune, ea rămase o societate se- 

cretă cu numele; cu rituri secrete şi intruniri misterioase, dar tolerate in fapt; 

une ori incuragiată. Ea se recruta in burghezia cu mijloace, şi chiar pintre 

inalţii funcţionari, alegendu-şi demnitari dintre membrii guvernului. În țările 

de la Mâzăzi unde religiunea catolică ajunsese din nou obligatoare, franc-ma- - 

soneria a ost o societaţe in adevăr secretă, oprită, urmărită și prin urmare ” 

__revoluţionără, recrutată mai cu seamă pintre tinerii liberi cugetători din bur- 
ghezie și intre' ofiţerii nemulţumiţi. In Spania, Portugalia, Italia, şi mai ales 

in statele Bisericei, franc-masonii conspirau in contra guvernului. Ba avea 

numai un singur principiu comun, libertatea de religiuns, ea se impăca cu 

"toate guvernele şi nu se da drept republicană; in fapt ea se recruta pretu- 

tindenea în partidele iiberale, dușmane clerului și aliatului său guvernul-ab- 

solut. Fa. era organisată in «loge» autonome intrunite in federaţiuni, de or- 

dinar in federațiune naţională, fie care naţiune având un mare magistru şi 

un consiliu suprem. (Saignobos, Hestoire politique de l Europe contenporaine, 682). 

istoria Contimpurană. — P, Rășeanu, * 13 . 
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şi a Puterilor prin care se făcea cunoscut că revoluţiunea va fi 
inădușită cu armele. Poporul pirea dispus a se opune ; dar ar- 
mata lui Pepe nu a fâcut nicio rezistență şi Austriacii au intrat 
in Neapole. Reacţiunea a fost «umpiită. 

„In martie 1821 stau revoltat truovla din Alesandria; Victor-E- 
“manuel abdică in fuvoarea fratelui scu și lasă regența lui Carol- 
Albert. Acesta acordă n Constituţie. dr indată fugi la Carol-Fe- 
lix, care desaprobă tele făcute. Snta- lose, ministrul de r&sboiu 
pregăti lupta coutia Austriei: dar imperialii intră in ţară şi cu- 
prind Turinul, aducânt pe Carol-Felix, 

Incercările de revoluţiuns din Neapn!e şi Piemont au făcut pe 
Austria și mai strişnici iv Lomburdia. O mulțime de patrioți 
au fost intemniţaţi în Spieloer], unde au fost tractaţi cu mare 
cruzime. Siliv Pl eo le-a dat pe faţă in celebra sa carte «Le 
mie prigioni». _ 
Situaţiunea er. şi mai grea în Italia Centrală, și mai ales in 

Statul Papal, unde cruzima şi miseria erau la culme. Bolonia 
se revoliă in fevruarie 1S5|, şi reroluțiunea se intinse in Roma- 
nii, in Marce, Muulena şi Parma, «de unde principii au fost alun- 
gaţi. Peste o lună, armatele austriace i aduceau inapoi, şi ordi- 
nea era restabilită cu mare cruzime. | 

După această ultimă incercare, au fost linişte în curgere de 17 
ani. Dar în timpul acesta Su ridicat o generaţțiune nouă care in- 
cepu a lucra pentrii «Invivrea» Italiei, avend in fruntea ei, re- 
voluționari ca Masini, viumni de teorie ca Gioberte *), ori spirite 
practice ca Balbo și [y.I:eylio. : 

*) Preutul Gioberti (Prim it morale e civile degli Italiani),comitele Balbo 
(Speranze d'Italia) şi pu. tu M. d'Azeglio (Degli ultimi casi di Romagna), in- 
cep perioda numită «Rizorci:u:ato» (invierea). Ideia ridicărei Italiei se impră- 
ştie repede pintre oamenii cuiţi. A fost mai mult un sentiment comun decât 
un partid. Nu a fost organicare, nici chiar țel precis. Doriau reforme, un re- 
gim liberal şi unirea tuturor Italienilor; dar fiind-că nu voiău revoluţiune!pen- 
tru a indepărta pe principii cari impedicau unitatea, nw se sândiau decât la 
o federaţiune intre suverani, şi toți nu şi-o representau in acelaşi chip. Fi: 
vor trei regate ori numai două? și care va [i rolul papei? Aceste aspiraţiuni 
erau confuse, dar se ințelegeau toţi asupra a două puncte: i-a Italia trebuia 
să. se scuture de străini; 2% ea era indestul de tare pentru a realisa singură 
unitatea, sa. Formula a fost dată de către regele Carol-Albert; un ministru 
intrebându-l cum va lucra Italia, el răspunse: altalia fara da se» (Italia va 
lucra singură). (Seignobos, ZZistoire politique de P Europe contemporaine, 317.) 

a 
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$. 9. Germania. 

Confederaţiunea govinanică. «A fost mult atacată, Confederaţi- 
unea germanică, cu toate aceste nu trebuia să se uite că eaa db 
dat Germaniei o pace de 50 de ani, in cursul căreia a făcuţ 
mari progrese ăția materială; şi din aceste a urmat că clasa 
«de „le mijloc a inceput a simţi dorinţa de reformă politică, care 
ŞăFasigure influenţa in afară şi să favoriseze espansiunea ideilor, 
comerţului şi industriei sale.» Dar la inceput stareă Oătmaniei lar si 

era, tristă. Produsăte industriei englese omoriau inceputurile de sa st E + 
industrie naţională; ani răi produsese foamete; nu se aplicau îsţefe: aan ei, 
legile relative la desrobirea pământului. Şi se crezuse că Dieta va a 
da Germaniei unitatea comercială, că va favorisa acordarea de — 
Constituţiuni (*). Dieta lucra foarte incet: aceasta era părerea lui _ i | 

  

    

   

  

*) Legătura incheiată de către principii suverani şi cetăţile “libere din Ger- 
mania stabilește intre ei o «contederaţiune perpetuă», scopul alianţei este , 
menţinerea siguranţei cexterne şi interne» a ţărei, a independenţei şi invio- , 
labilităţei statelor confederate; cât despre drepturile naţiunei, ele sunt tre 
cute sub tăcere. Membrii asociaţiunei, ca atare, sunt declaraţi egali; nu va 
putea fi prin urmare nici unitate, nici chiar direaţiune. Afacerile Confedera- 
ţiunei vor fi incredinţate nu representanţilor poporului german, ci unei diete 
in care vor sta numai «plenipotenţiarii» deosebitelor state; ea va fi prin ur- 
mare numai o intrunire diplomatică. Austria va avea preşedința pentru de 
2 pururea. E adevărat că ori-ce stat va putea face proposiţiuni, care vor tre- 
bui puse in deliberare, Dieta ordinară se va transforma in adunare generală 
sau plenum când va fi vorba SEE tacut legi fundamentale sau de făcut schim- 
bări in legile fundamentale ale € Confedătăţiunei; de luat măsuri in privirea - 
actului federal insuşi, de instituţiuni organice sau de alte intocmiri de in- 
teres tomun de adopiat.» In acest cas numărul voturilor va fi de 69 (şi nu 
de 17), și va fi proporţional cu intinderea fie cărui stat. Dieta cva vedea : 
dacă trebue să se acorde» câte-va voturi colecțive principilor «mediatisaţi», 
făgăduință care avea să rămână zadarnică. Ea, va decide cu majoritatea vo- 
turilor când o alacere trebue supusă la «plenum.» Ea va presenta proiectele: 
și elementele de discutat. Votul se va lua cu majoritate in adunarea or- 
dinară și cu diouă treimi in adunarea generală. Dar «unanimitatea» se cere 
când va fi vorba: 10 de legile. fundamentale; 20 de instituţiuni organica; , 
3 de drepturi individuale; âo de Sai religioase. (Debidu “Histoire diplo= - 
matique de P Europă, 59). nică 

*) Impăratul Austriei nu mai avea interes a reinființa o Germanie in care 
regele Prusiei era tot atât de puternic cu şi-el; el refusă de a relua corona 

imperială, preferând a rămâne impă&rat al Austriei și a se mulțemi cu o influ- 

enţă diplomatică asupra statelor mici din Germania. Principii germani nu vo- 
iră a se supune unui guvernămint central care n practică ar fi fost alcătuit 

  
 



19 - - 

gresistă, (*) Clasele luminate căutau să-și mai mărească drepturile 

şi suveranii tineri nu se opun. Ludovic 1 făcu din Miinchen ca- 

pitala artistică a Germaniei. Pe fie-care zi creștea in Germania - * ?-- 
o oposiţiune care cerea refornia justiţiei, egalitatea socială, liber- 
tatea de presă, drepturi politice şi Stdunări. = + 

Prusia. Regele promisese o Constităţiune in timpul r&sboiu: iu, VL TE 
lui pentru neatiinare; dar făcu numai un Consiliu de stat alcă- Itqțe 189 
tuit numai dintre funcţionari şi Diete provinţiale compuse numai Dai (4 is . 
din nobili; in colo, reacțiune cumplită, care infuria pe liberali. i 

Dar Prusia trebuia mai intâiu să'şi iecuească ranele ei adinci DD, ilârm : 
și să creieze unitatea monarchiei care anecsase acum o mulțime am bang 
de populaţiuni cu totul deosebite in moravuri, legi, rsligie şi , 

limbă. Pentru aceasta guvernul a lucrat cu multă inteligenţă, și rraile 
energie, și popoarele au rămas recunoscătoare guvernatorilor din 

provinţii cari asigurau ordinea și prosperitatea materială. Situa- Finaert A, fai 
ţiunea finariţiară a ajuns in curînd strălucită, starea economică n 

sa imbunătățit foarte şi populaţiunea a crescut intrun chip sim- | 

țitor. S'a organisat inv&țămîntul public; Universitatea din Bonn ul 
a ajuns celebră și in Berlin sau intrunit profesorii cei mai stră. , 
luciţi din Germania; iar prin «Zollverein», asociaţiunea vamală, 

s'a pus basele unității germanice. . Ticpsita, 
Revoluţiunea din 1830 a avut resunet şi in Germania. Chiar fs 

şi in cea de Nord se manifestă oare-care viață politică. In Ger- 
mania de Sud a fost mai mult sgomot; dar in curînd a' urmat , 
o reacțiune violentă și Metternich ajunse mai puternic decât ori Ri 
când in Germania. Sute de studenţi au fost condemnaţi şi o mul- a 
ţime de Germani au i fost n6voiţisă-şi caute un adăpost in Fran- 

    

— 
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*) De la 1815 la 18:0 părerea Germanilor culţi se transformase: ei pierdu: 
seră ura către Franţia și cătră Napoleon; ei detestau puterile abeolutiste, A- Z 
ustria și Prusia, şi se aprindeau de entusiasm pentru toate popoarele care o. 
'și apărau libertatea, mai ales pentru Francesi şi pentru Polonesi. Rotteck 
zicea că in cas de conflict intre Franţia constituţională şi statele germane 

absolutiste, tot Germanul liberal trebuia să ţină cu Franţia. Ei se interesau 

mai puţin: de unitatea gerinanică și mai mult de liberta.ea politică. Ei re- 

clamau mai aleş instituţiunile popoarelor libere, Camera legislativă cu votarea 
budgetului, libertatea presei, juriu. gardă naţională, destinate a pune forţa 
in puterea naţiunei, Erau chiar republicani ca. Bărne şi Heine, ambii admi- 
ratori ai' Franţiei și dușmani ai Prusiei. (Seignobos, Historre politique de Due 
rope contemporaine. 366), 
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“ţia şi in Elveţia. Dar tot a ieșit un bine: multe din libertăţile 
acordate au r&mas reforme necomplecte,' dar folositoare. In câţi-va 
ani intră şi statele de Sud in Zollverein, care a ajuns a cuprinde 
25 de milioane de Germani: «mari foloase materiale, dar şi mai 
mari morale, relațiuni mai dese intre deosebitele provinții, opi- 
nie publică, aceleaşi dorințe și pasiuni», 

Când in 1840 a fost vorba de un răsboiu cu Franţia, *) toată 
lumea germanică 'şi indreaptă privirea către Prusia, tocmai când 
Frederic-Guillaume IV ajunge la tron. Dar noul rege era incre- 
dinţat că domneşte prin dreptul divin. El deșteptă o adevărată 
furie intre liberali, când la deschiderea Dietei din 1847 a zis 
in Discursul tronului: «Nici nu vaşi fi convocat dacă aşi fi avut 
cea mai mică ideie că voi aţi putea cugeta că jucaţi rolul de așa- 
zişi representanţi ai poporului. «Dar Prusia scăpă de sub influ- 
enţa austriacă şi prin aceasta reacţiunea slăbia. Insă toţi erau 
incredințaţi că hu mai pot merge lucrurile cum mergeau. Ideia 
de unitate făcuse progrese mari. Liberalii cereau un guvern şi 
un parlament comun pentru Zollverein. Constituirea din 1815 nu 

mai r&spundea la nevoile Germaniei. | 
„ Austria câștigase foarte mult prin Congresul din 1815. Ea scă- 

  

*) In 1840 un episod de politică europeană a fost ocasia unei manifestări 
a sentimentului naţional german. Cele patru puteri mari, vechii <Aliaţi> din 
1814, pentru a regula cestiunea orientului,-se coalisaseră in contra Franţiei. 
In camera francesă, se vorbia de desfiinţarea tractatului din 1815 şi chiar de 
recucerirea fruntariei de pe Rin. O mişcare de opiniune se produse in Ger- 
mania in contra Franţiei, sub forma de cântece pâtriotice; atunci au fost 
compuse «Rinul German» al lui Becker, cântat indată in Germania intreagă 
și eWVacht am Rhein», care trecu nebăgat in seamă, dar care a ajuns trei- 
zeci ani mai tirziu cântecul naţional german in r&sboiul din 1870. Mișcarea 
patriotică câștigă chiar şi pe principi; Becker primi o pensiune de la regele 
Prusiei, o cupă de onoare de la regele Bavariei. In 1842, punerea primei pie- 
tre pentru terminarea, catedralei din Colonia a fost o sărbătoare națională a 
principilor presidată de cătră regele Prusiei; regele Wurtembergului ridică 
un toast «pentru patria Comună», 

La profesorii universităţilor viaţa publică, luă forma aspirațiunei cătră uni- 
tate. Congresul germaniștilor ţinut in 1846 la Prancfort a fost o intrunire de 
inveţaţi (filologi, istoriei, jurişti) şi o adunare de patrioţi; se vorbi despre ces. 
tiunile naţionale și despre un parlament german. Tot un profesor, Gervinus 
tandă in 1847 la, Heidelberg «Deutsche Zeitung», jurual politic liberal şi na- 
țional destinat Germaniei intregi. (Seignobos, Histoire politique de VFurope 
contemporaine, 368). 
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* pase de Terile de Jos care erau prea depatte şi greu de admini-ş 

. Aj 

fa 18 _ 
strat și cedase in adevăr câte-va posesiuni din Germania; dag luase 
TBată Italia de Nord, Rică Salzburg, Vorarlberg şi Tirolul care-i 

A 

asigurau comunicățiunile şi nădăjduia să aducă Italia întreagă Sunda Si 
sub. protecţiunea sa; iar Saosonia o asigura contra Prusiei şi 
prin Galiţia şi „Bucovina priveghia regiunile Vistulei şi ale Du- 
„părei. Avea dar mare dreptate Mâtternich ca să fie duşman ori- 
€ăfei mișcări. Dar despotismul și: reaua gestiune finanţiară, apoi 
despărțirea Angliei și Rusiei, sdruncinară posiţiunea marelui 
ministru, care a fost din nou intărită numai prin Revoluţiunea 
din 1830. In faţa primejdiilor revoluționare, Prusia şi Rusia 
strâng legăturile cu el; cu toate aceste, el nu mai are increderea 
in sine de mai inainte. 

Ferdinand I, care se sui pe tron în 1835, era un spirit cu to- 
tul mărginit, memorie slabă şi lipsă totală de voinţă. Nicolae 1 
se ingriji ca să-l inveţe cum să cârmuiască, și sa instituit: un 
comitet de trei care să guverneze când va fi bolnav (Metternich 
și Kolowrat sub preşedinţa Archiducelui Albert). - 

Dar Metternich vedea bine că trebuie făcut ceva. Se caută 
mijloace ca să intre și Austria in Zollverein, dar in zadar; s'au 
făcut oare-care incercări constituţionale care, de asemenea, nu 
au ajuns la nici un resultat; și in timpul acesta «mașina guver- 
namentală invechită se tocia şi totul ameninţa, să se surpe.» Po- 
porul era cu totul indiferent, şi cu toate acestea erau motive 

“de nemulţemire, multe elemente gata pentru o mișcare; dar nici! 
o unire intre ele. 

Se observa de asemenea oare care mișcare printre naţionali- 
tățile supuse; dar Metternich cugeta că le va ținea in respect, 
aţițând ura dintre clase. Jacţria din Galiţia (1846) a fost in mare 
parte opera sa. Dar starea din Bohemia și din provințiile de la, 
Sud erau in plină renaştere. p- 

4, „a 
PPE | A ȘI $. 10 Rusia. NE 

După Campania din 1812, Alesandru I este in culmea pute- / 
rei; el era arbitrul destinatelor Europei, pentru că numai Rusiei 
se datoria căderea lui Napoleon. El s'a arătat vrednic. de posi- 
ţiunea in care 7] ridicase norocul. In Paris, ca şi la Viena, au- 
tocratul tuturor Rușilor a fost blând, susținător al' celor slabi 

7 
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p Aş și chiar sprijinitor al ideielor liberale. Număi Rusia nu a căutăt 
we A să tragă foloase din sacrificiile enorme ce le. făcuse și dacă stă- 

pă J&I ruia să aibă intreaga Polonie, Alesandru lucra in folosul naţi- 
| ” unei polonese. 

Dar liberalismul de-care a dat el atâtea dovezi nu a ţinut mult 

In cele de pe urmă Congrese, el s'a declarat contra mişcărilor ' 

„liberale. La aceasta a contribuit uciderea lui Sozure și revolta ( 
cele dud “ unui regiment din garda imperială, căreia sau dat proporțiuni 

„G6lSSăI6” de către duşmanii ideielor liberale. Atunci Alesandru 
a căzut in escesul contrar; el se plângea că nime nu a voit să 

_ recunoască binefacerile sale, şi a inceput a uri tot neamul ome- 

| 2 nesc; din aceasta a urmat o reacțiune teribilă, in timpul căreia 
mu A -el a căzut cu totul sub influenţa lui Araliceiej, instruinentul cel 

n akeecef -maâi brutal a lui Pavel |. 

„a fumm Sub înfluinţa acestuia s'au intocmit colonii militare care apă- 

v sau cumplit asupra ţăranilor şi s'au luat măsuri foarte severe in 

contra literilor şi a științelor. Ministrul de culte şi instrucțiune 
publică Galiţin fu inlocuit prin un amiral; şi 

| persecutăse Universitățile și făcuse un plan de educaţiune «in 
NA oposiţiune cu civilisațiunea veac. XIX.» O mulţime de profesori 

  

oprit a se propune ideile geologice din „istoria naturală a lui 

Buffon şi doctrinele astronomice a lui Copernic, „Galileu şi 
Newton şi censura a ajuns teribilă. 

Cei: de pe urmă ani ai lui Alesandru 1 au fost plini de tri- 

steță. Ruşii 'i imputau că a dat Poloniei prea mari libertăţi şi 

că nu se interesează de <cestiunea Orientală»; pe când Polonii 

erau nemulţemiţi că nu li se mai sporiau drepturile. EI a murit 

de friguri la Taganrog (1 decembre 1825). 
[| « E Clasele luminate din Rusia erau pătrunse de ideiele veacului 

] sună, şi mai ales ofiţerii care stătuseră trei ani in Franţia in timpul 

o ocupaţiunei. Ei s'au intors incredințaţi că Revoluţiunea avea 

multe lucruri bune. Din această causă s'au inființat mai multe 

" societăţi secrete, in care intrau bărbaţi din cele mai de frunte 

  

Sea familii din Rusia, militari şi scriitori. Unia sar fi mulțumit | cu 

| regimul co constituţional, pe când alţii erau republicani ș ȘI nu Sar 

A fi dat in Îături nici de la esterminarea intregei familii impsri- 

ale. Cât a trăit Alesandru, nu. s'a întâmplat nimic; dar el făcuse 

un mare rău inainte de a muri: nu arătase care frâte "i va urma. 

au lost destituiţi; s'au scos din Universităţi științile, politice; sau - 
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- și s'3 hotării zi ziua, de 26 decembre pentru. depunerea a jurămîntului. 

“în Petersburg la 9; imediat, Nicolae iea măsuri ca armata şi i ue „4 

201 

4 

EL lasa trei” fraţi: Constantin, Nicolae şi Michail. Tronul se bal F 181, | 
cuțenia lui Constantin, dar el declarase a doua zi chiar după OT. 

cumplita ucidere a părintelui său că nici' odată nu se va “cra d. 

pe tron. In 1822 el scrisese Tzarului că renunţă formal la co- Cori ipely 

roană, şi Alesandru a..obase; dar aceste scrisori au rămas secrete, u Ja<€ 

chiar şi pentru Nicolae. Mai pe urmă Tzarul tăcuse un act prin 

care regula succesiunea in favoarea lui Nicolae; dar acesta nu ştia. 
In 7 decembre, Constantin a fost salutat de Impărat in Var- Y qi dbondri, 

şovia; dar el refusă acest titlu şi sorise lui Nicolae asigurându-i. 

de credinţa şi de supunerea sa. Moarteâ lui Alesandru s'a aflat 

marii demnitari să depună jurămiînt lui Constantin, şi el - insuşi S/_. 
depune jurămîntul. Atânci Impărăteasa mamă a spus lui Nico- [E 
lae de actul care esista, și care tu cetit in Consiliul de stat. Ni- 
colae, şi după aceasta, făcu pe inaltele corpuri ale statului să 
depună jurămînt lui Constantin. Aceasta se făcu și in Moscova. 
Așa dar amîndoi fraţii renunţau la coroană, fie- -care i in favoarea 
celui-lalt. o a! 

In '14 sosi din Varşovia Marele duce Michail cu scrisoarea lui 14 re di $ 
Constantin. Acum- trebuia să se depună un alt jurămînt pentru. a ) 
Nicolae: greu de tot mai ales pentru soldaţii fapatici cari se : 
credeau legaţi prin primul jurămînt. Societăţile secrete au cre- (putani Se Jocă 
zut că atunci era momentul de a intra in acţiune. 

Nicolae rugase pe Constantin să vină să ocupe tronul, şi a- 
cesta refusase din-nou. Atunci, nu mai era indoială, el era Impă- II 
raţ, Speranski a fost insărcinaţ, a, redacta un manifest cătră popor. taamd; a p 

Kj U jarât inalții funcţicaari şi câte-va regimente; dar Sfiţerii din” 
regimentul Moscova ridică pe soldaţi amăgiâdu.i că Constantin şi ' 
Mihail erau inchişi SOldaţii i ies pe piaţa Senatului şi incep a striga “ 
impreună cu poporul: Trăiască Constantin! Tzarul iese singur _ 
inaintea poporului, cetește manifestul, apoi imbrăţișază pe câţi-va 
oameni din popor şi i stătuesce să se ducă pe acasă. In timpul 
acesta au sosit câte-va regimente credincioase. Miloradovici inca- *f JI, ditaale vi 
lică şi. porneşte spre regimentul revoltat. Este impușcat, eroula. ;* 1846 
tâtor bătălii, care nu fusese nici ddată rănit, ca şi Murat. Nicolae ! 
sa pus in fruntea unei companii din regimentul Preobrajenski E , 
și se indreptă spre rebeli“ când s'a apropiat el soldaţii au stri- . ă 
gat: Trăiască Constantin! Trăiască Constituţia! și se trag mai multe 
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monarch. Era foarte harnic, stărnitor, muncitor şi econom . de 
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Rusia va fi de acum inainte un regim autocratic in toată pu- . ] 
ter. a cuvîntului. «El guvernă militărește, ajutat de către Bise- A feet, ai 

- e RN ie re e geamii n i praz re Dia Do a 3 rică.» Dar socoti ca 6 Gă6are pântru'âl ă-și indeplini datoria de (us | 
: us + 
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banul public și sau făcut mari progrese in detail. El Greă două 
institute pentru pregătirea profe orilor; dar opri sau acordă $. norma. — 
(Carte Tar "voii dE”ă” petroce “în “străinătate; suprimă studiul 
filosofiei in Universităţi şi, prin vămile sale mari, fusia ajunse 
că străiftă în Europa. Dar a creat cea intâtii "cale ferată şi a 
făcut o mulţime de canaluri; a pus să se tacă studii pentru un 
Codice; a inființat tribunale de comerț şi a creat o burghezie 
națională; a mânţinut robia ţăranului, dar studia in secret re 
sălvivea acestei cesiițitii Sociale, Regimul lui a fost.rodnic pen- Ş 
iru literatura şi arta naţională (*). ayp Să Vă | i 

] 

j 
! 
i 

y 
- 

' 
i 
| 

  

nterese de supraveghiat şi de apărat in afară. Cestiunea Orientului, in deo- 
sebi, la, atras din prima zi; ea avea să'l preocupe toată viaţa sa. Ca şi Alesan- 

dru, Nicolae visa a distruge imperiul turcese sau cei puţin a slăbi intr'atâta 

ca să rămână pentru de a pururea infeudat politicei sale. Dar nu era om, ca 
fratele său, a se lăsa să fie abătut dela seop. Nu putea fiamăgit. Avea acea 
mare superioritate asupra diplomaților de profesiune că știa, la nevoie,a se 

făţărnici ca și ei, şi, hotăririle sale odată luate sau anunţate, toate vicleniile 

nu-l puteau impedica de a le pune in lucrare, sau cel puţin dea le incerca. 

(Debidour, Histoire diplomatique de V Europe, I, 229). 

*) De la Petru Cel Mare tzarii conservaseră regimul abşolutist, dar, indi- 
erenţi in religiune, ei admirau monarchiile Europei civilisate și căutau a le 

imita. Nicolae nu numai că avea groază de constituțiuni şi de regimul libe- 
al, el avea dispreţ pentru viaţa europeană. Ortodox convins, el consideră ca 

o datorie religioasă de a depărta de «sfinta, Rusie» ideile ereticilor din Apus. 

Domnia lui se deosebi de cele de mai inainte prin o incercare de a rupe cu 
civilisaţiunea apusană și de a readuce pe Rusia la vechiul regim rusesc. Co- 

municaţiile in Ruropa au fost făcute mai grele; străinii (cari erau lăsaţi să 

intre) erau privighiaţi de către poliţie; toate cărţile și jurnalele erau: oprite | 

la fruntarie de către censură... Ruşii, isolaţi de restul lumei, au inceputa - Ii 

se studia pe sine. Literatura, până atunci imitată din Occident, luă un ca- 

racter rusesc; ea incepu a esprima un simțămiînt patriotice de admiraţiune 

pentru vechia Rusie. Sub Nicolae au apărut cei intâiu romanţieri ruși ori- 
ginali... Nicolae simbolisa absolutismul in luptă cu Revoluţiunea liberală, 

chiar lui "i plăcea a-și da acest rol. Suveran militar inainte de toate, tot- 

deauna imbrăcat in uniformă, ocupat a supraveghia trupele sale și a le trece 

in revistă, el credea că are cea mai bună armată din limpul său, şi in pe- 

rioada de după 1848 el păru arbitrul Europei şi viitorul cuceritor al Im- 
periului Otoman. (Seignobos, Histoire politique de V Europe contemporaine, 560), r 
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$. 11. Imperiul Otoman. vre 5 4 

Pe lingă anarchia care domnia in Turcia, se adăogia in epoca 
„ aceasta și năzuinţile creştinilor de a scăpa de sub jugul otoman. 

“Serbia și Muntenegrul căpătaseră oare care libertăţi şi Grecii 

formau Fferia. Aceste năzuinţi erau incuragiate de către Rusia 
care voia să iea rolul de protectoare a tuturor creştinilor din 
Imperiu. *) De cum a scăpat de Napoleon, Alesandru I reincepu 
politica rusască in Balcani: capii propagandei elenice erau in- 
curagiaţi de cătră el; Capo d'lstria, ministrul stu favorit, era 
grec din Corfu și centrul Eteriei era Odessa, de unde Shufas 
trimitea cuvîntul de ordine, | - 

Austria şi Anglia ar îi voit să aducă «Cestiunea, orientală» 

inaintea Congresului din Viena, ar fi dorit ca să se garanteze, 

prin o inţelegere europeană, esistenţa și integritatea Imperiului 

otoman, dar Poarta nu putea primi ceia ce ea considera că 0 in- 

josire. Cestiunea nu a putut fi adusă inaintea Congresului şi 

„pentru motivul că Alesandru cerea ca să se” garanteze şi re- 

gelui Spaniei posesiunea, coloniilor sale din America, ceia ce nu 
convenia Angliei. De aceea «Actul final» al Congresului a fost 
intocmit ca și cum nici nu ar fi esistat un Imperiu otoman. 

Aceasta făcu pe Alesandru mai indrăzneţ. In tractatul numit 

«Sfânta Alianţă» se vorbia de «națiunea creştină» şi de solida- 

ritatea dintre toţi: membrii ei. Aceasta era o ameninţare faţă de 

Turcia. Austria și Anglia căutau să liniştească pe Poartă, şi această 

din urmă putere se puse ca .apărâtpare a Turciei in Mediterana, 
luând protectoratul asupra insulelor Ionice. _ 

Alesandru I se făcea că nu știe de Eterie, dar scaunul ei a 

fost strămutat in Moscova, şi mai apoi chiar in Constantinopole 
  

”) Totul contribueşte a desvolta antagonismul şi ura inţre cele două tări. 
Rușii au primit credinţa lor din Byzanţ, care e metropola lor, și Turcii o 
pângărese cu presenţa lor. Turcii apasă pe coreligionarii Ruşilor, şi fie care 
Rus. consideră ca o faptă religioasă desrobirea fraţilor săi. Pasiunile popu- 
lare se unesc âici cu consiliile polificei: suveranii ruşi sunt duşi naturalminte 
a se intinde spre marea Neagră, spre Dunăre: a libera şi a cuceri sunt pen- 
tru ei sinonime. Tzarii au acest noroc rar că instinctul naţional susține am- 
biţioasele lor calcule, şi că ei pot intoarce in contra imperiului otoman acel 
fanatism religios care a arătat pe Turci asupra Europei şi fâcea odinioară 
aşa de infricoșate invasiunile. lor. (Sorel, IEurope et la Rtvolution, I, 301). 
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(1818). Grecii erau foarte indrăzneţi, fiind-că se ştiiau susținuți 
de Rusia. Alesandru era plecat spre reacțiune, dar tot doria li- 
berarea Greciei. E . 

În acest timp, sultanul Mahmud restabilia ordinea in Imperiu 
"dar tot rămâneau nesupuşi Ali-Paşa din Ianina și Mehmet Ali 

- din Egipt. Cel intâiu a fost declarat rebel, şi când sa văzut strîns 
de aproape, el făcu apel la Creștini, și se aruncă in braţele E- 
teriei. Armaolii şi Klefții din Tesalia sau unit cu el.. 

Alesandru Ipsilante, numit comandant suprem al forțelor Ete- 
riei era sigur de sprijinul lui Alesandru, şi de aceia s'a hotărît 
să dea semnalul de luptă in Principatele Române, măcar că mulţi 

„dintre prietinii săi "1 sfătuiau să inceapă răsboiul in Pelopones, 
pentru că in Principate el nu va-găsi nici un sprijin, de oare-ce 
ţările erau apăsate de o sută de ani de cătră Fanarioţi şi nu 
putea, nădăjduj vre-un sprijin nici de la ţăranii cumplit apăsaţi 
de cătră Greci. Aveau dreptate. In adevăr, tocmai in timpul acesta . 
Tudor Vladimirescu ridică pe Români la arme in contra Greci- 
lor apăsători și ajungea Domn al Munteniei. In martie 1821, Ale- 
sandru Ipsilante trecu Prutul, intră in laşi unde Domnitorul M. 
Suţu se uni cu el, și apoi se inaintă. spre București. La Colen- 
tina, Tudor Vladimirescu i făcu cunoscut că Românii nu pot lu- 

"cra alăturea cu Grecii, căci ei sînt hotăriţi a rămânea credincioşi 
Porții. Pe când se incredinţă că nu poate avea nici un sprijin 
din partea Românilor, o scrisoare a lui Capo d'Istria ?] vestia 
că Tzarul desaprobă mişcarea, iar Paşii de la Dunăre se pregătiau 
a intra în ţară, Ipsilante se retrase spre Târgoviştea, ucise pe Tu- 
dor Vladimirescu prin irădare şi apoi trecu peste Olt, unde E- 
teriştii au fost sdrobiţi la Drăgășani, pe când comandantul suprem 
stătea la mănăstirea Cozia (19 iunie). Atunci el fugi in Transil- 
vania, unde Austriacii lau pus la inchisoare, iar r&mășiţile E- 
teriştilor au fost nimicite la Sculeni şi la mănăstirea Secul. 

Dar Grecia se ridică ca un singur om. In câte-va săptămâni 
Eteria ajunge stăpână pe ţara intreagă. Ea are să susţină -o luptă 
de moarte in contră Turcilor, sprijinită pe populaţiunile energice 
româneşti din munții Balcanilor şi Pindului, populaţiuni cari vor 
da Greciei născută la o viață nouă, nu numai comandanţi viteji 
dar şi administratori pricepuţi. şi diplomaţi iscusiţi. In adevăr, 
cea mai mare parte dintre barhaţii care 'şi au făcut un nume in 
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resboiul pentru independenţa Greciei, au fost Români. Grecii 'şi 
pierduseră foarte de mult virtuțile lor militare. 

Adunarea din Epidaur proclamă in fața lumei independenţa 
Greciei (| ianuar 1822) și făcu o Constituţiune, alegând preşe- 
dinte al guvernului pe A. Mavrocordat, care inclina mai mult 
spre Anglia. - , 

Dar ianatismul musulman se ridicase cu energie. Patriarchul 
cu 80 de episcopi şi archimandriţi au fost uciși; in Cypru in 
Creta, și pe aiurea, se fac grozăvii; in Chios au fost uciși 23 000: 

” d ETeştini şi 47.000 vinduţi ca sclavi; ATi -Paşa a tost ucis-şi 
Kurşid-Pașa a putut pleca cu toate forţele sale in contra Greciei. - 
Toată ţara a fost arsă şi pustietă şi Mavrocordat cu Marcu Ifor- 
2ăris sau inchis in Misolonghi; dar Kolokotronis apără ţara cu vener- 
gie şi atacă in detail armatele turceşti care se topiau văzul 
cu ochii; in 1923, Nauplia, Corintul, Atena erau scăpate, axuliul 
de la Misolonghi ridică” iar flota grecească intra in Dardunvlo 
cu Miaulis, 

Intors in Rusia, Alesandru 1 se incredinţă cât de populară 
"era causa Grecilor. El protestă la Poartă in contra grozavitlure 
turceşti, ceru Puterilor să i aratţe ce ar face ele in cas de res- 
boiu dintre Rusia şi 'Purcia și prin ce sar putea inlocui ilo:ni- 
națiunea turcească, pe urmă 'și rechiemă ambasadorul din Cons- 
tantinopole. Anelia şi Austria au respuns că a susţinea pe Gii 
insemna a PT Real nea și că nu 6 loc de un răsbuiu 
intre Rusia și Turcia. Zelul lui Aiesandru se. reci când vada” 
Constituţia grecească, şi apoi, el era singur, “căci, şi este era 
cu Austria. La Congresul din Veroia, delegații GreciloPhici nu 
au tost ascultați. 

Din nenorocire, și Grecii erau neuniţi intre ei. ieste in 
a silit pe Mavrocordat să demisioneze dar şi ela fos ocuit 
prin Conduzigtis. Atunci s'a inceput un resboiu civil care s'a stir- 
şit pri r&punerea lui Kolokotronis care a fost inchis in Hy- 
dra (1825). Cei alţi capi cu soldaţii făceau de asemine cs voiau, 
Şi asemine desordine erau şi in marină. 

Dar şi Imperiul ture nu era in stare a ţinea un resboiu. Marcu 
“Balzaris pe uscat şi Miaulis pe mare i făceau mult rău, AȘ eee 
Poarta nu mai "putea Titica de cât 10.000 de soldaţi. Atunci după 
sfatul Auştaei pare doria sdrobirea Grecilor, Sultanul făcu apel 
la puternicu zu vasal Mehmet Ali, care priftimătrimită aju- 
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toare cu condiţiune ca fiul său să fie numit pașă de Morea. 
Kolokotronis fu atunci amnistiat ca să contribuie la apărarea 
națională, dar era greu de lupt * contra trupelor egiptene co- 
mandante de cătră Ibrahim, fiui :i Mehmet-Ali (1825). Numai 
Miaulis era victorios pe mare. 'vurcii au asediat „Misolonghi şi 
Grecia părea pierdută. 

Atunci unele guverne incep a se arăta binevoitoare. Filelenii 
ca Chateaubriand şi lord_Byron, deşteaptă simpatii in favoarea 
Grecilor ȘI” Brotutindinea se formează comitete pentru. a veni 
in ajutorul acestui popor cu un trecut atât de glorios. Oanning 
luă pe faţă apărarea lor, pentru a-i scăpa din mâna Rusiei, care 
nu doria a se crea un stat independent care să poată trăi prin 
sine insuşi. Mulţemită intervenirei engleze, Ibrahim a fost oprit 
in loc. Dar resboiul era teribil pentru Greci. Misolonghi a fost j 
cuprins (1826) şi din 15.000 de locuitori numaj 4.000 au fost 
vînduţi ca sclavi, «ei alţi fuseseră ucişi: 

Anarchia se mai potolise proclamându-se președinte Capo 
d'Istria, dar Turcii au coprins Atena şi au asediat Acropole apă- 
rată de Guras, dar cetatea s'a predat; aşa că nu mai remânea 
Grecilor de cât numai Peloponesul și Turcii erau gata a pătrunde 
in el. Atunci Puterile se decid a interveni. Nicolae I se uni cu 
Anglia (1827) şi subscrise tractatul de Londra impreună cu 
Y'ranţia, pentru o intervenire in favoarea Greciei. Fiind că Poarta 
refusă această mijlocire, flota, tureo-egipteană a tost distrusă la 
Navavin de cătră escadrele' celor trei puteri. Poarta deveni și 

„mai furioasă; Mahmud predică resboiul sfînt in contra Rusiei 
In 7? maiu 1828, Ruşii trec Prutul. Armatele ruseşti au câş- 

tigat multe victorii in Asia; dar, in Europa, nu au pututăcu- 
prinde Șumia şi aut fost nevoiţi să despresoare Silistra. Dar cam- 

“pania din anul umător a fost decisivă. Paşchevici a cuprins in 
Asia Kars, Erivan și Erzerum ;.iar Diebici luă Silistra, trecu Bal- 
canii şi ajunse până la Adrianopole. El avea numai 20.000 și 
era in mare primejdie de. a i se tăia retragerea; dar la Cons- 
tantinopole toți şi au pierdut capul când au vădut pe Ruși a- 
„proape de zidurile cetăţii. In 14 septembre 1829 se incheie trac- 
tatul de la Adrianopole prin care se recunoștea independenţa 
Greciei. *) A Mare triumf pentru politica rusască ! 

  

*) Grecia așa cum o făcuse răsboiul și diplomaţia era un regat micuţ (750.000, 
sullele) și miserabil.'1 lipsea cea mai bogată regiune greacă, Tesalia, şi cea mai 
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În acest timp sultanul Mahmud desființase şi sdrobise cor- 
pul ienicerilor formând o armată europeană. El făcu mai multe 
reforme civile; șosele, poşte, pașapoarte, carântină și trimise am- 
basadori permanenţi pe lângă mai mult» curţi; dar legile lui, 
frumoase pe chârtie, au avut puţin efect. (*) Paşii din mai multe 
părți tot erau in revoltă şi de Mehmet-Ali a scăpat numai cu 
ajutorul Rusiei.*(*) El muri in 1839, foarte nepopular, mai ales 
printre Turcii cari ţineau la vechiele obiceiuri. 

  

insemnată insulă greacă, Creta. Țara ce i se lăsa era pustiită, ruinată, despo” 
pulată prin un răsboiu de esterminare prelungit în curs de zece ani, plină 
de bande inarmate (palicarii pe jumătate hoți), fără mijloace şi incărcată deja 
cu o datorie usurară contractată in 1824—925. Națiunea greacă a pus un se 
col pentru a reinpopora şi a da valoare solului, a scăpa de hoţi, a incerea 
să-și mărească teritoriul şi a'şi pune finanţele in echilibru. Ea nu a putut in- 

„ deplini decât cu incetul şi in parte numai o sarcină in așa disproporţie cu mij- 
loacele sale. Publicul european, rău informat, se aştepta la 6 renaştere strălu- 
cită a Greciei antice; decepţiunea sa, venind după entusiasmul filelen, a pro- 
dus un sentiment de neincredere batjocoritoare pe căre progresele evidente 
ale Greciei nu Pau imprăştiat incă cu desevirșire. (Seienobos, Zlistoire poli- 
tigue de VEurope contemporaine, 621). | 

*) Societatea otomană, democratică prin regimul său social, ajunsese ari- 
stobratică prin religiunea sa. Ea se alcătuia din două clase, una _indepăr- 
tată de la ori-ce drept politie, cea-laltă stăpână esclusivă pe putere, clase 
neegale și dușmane cure nu se puteau contopi, pentru că erau despărțite 
prin ura religioasă. Neegalitatea politică produsese neegalitatea socială; pre- 
tutindenea musulmanii erau proprietari şi seniori, creștinii arendași și su- 
puși. — Pentru a se apăra in contra musulmanilor, creştinii dobândiseră de 
la sultani făgăduinţi da garanţie intru religiunea lor, adică pentru clerul și 
bisericele lor. Fie-care confesiune creștină (jidovii de asemenea) formase o 
comunitate religioasă in de ajuns de puternic constituită, care ajunsese o 
adevărată comună administrativă; guvernul otoman Yfavorisa această orga- 
nisare care făcea mai ușoare comunicaţiunile cu supușii săi. In fie-care co- 
munitaţe capii clerului, patriarch, mitropoliți, episcopi, representanţi oficiali 
ai turmelor lor și răspunzători față cu guvernul, ajunseseră autorităţi civile, 
care judecau, administrau şi une-ori tiranisau pe supușii lor. (Seignobos, 
Histoire politique de ? Europe contemporaine, 588). 

**) Prin tractatul de la Unkiar-Skalessi, cele două puteri declarau că con- 
tractează pe un timp de opt ani o alianţă definitivă in contra ori-cui, fie-care 
punându-se la disposiţia celui-lalt peniru a-l apăra de ori-ce primejdie a sa 
internă sau esternă. Dacă ne amintim ce primejdii amenințau imperiul oto: 
man şi câte mijloace avea Rusia de a-l tulbura, vedem că atârna de zar 
de a reinoi, când va vrea, intervenirea sa armată la Constantinopole. Din 
contra, "Turciei nu i se cerea de cât un ajutor" negativ, dar foarte prețios
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palatul ministeriului de esterne şi soldaţii au trasi i “popor: Ca 
- ca esp ir e 

- de răsboiu de cât numai câteva luni pe an, cele două puteri nu puteau ataca 
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In Grecia, presidentul Capo d'Istria a fost ucis și anarchia domni 
din nou până in 1833 când se sui. petron Olon, fiul lui Ludovic I 

de Bavaria, marele prietin şi sprijinitor al Grecilor i in Germania. 

VII. REVOLUȚIUNILE DIN ANUL 1848. /*f 167-742 c 
Ph.   

$. 1. Franţia. 

Revoluţiunea din 1848 a fost un eveniment cu totul neaştep- 

tat in Frânţia. Lumea doria o reformă a legei electorale, dar . 
nimărui nu-i trecea prin minte resturnarea unei dinastii in tim- 40 500 adus 
pul căreia prosperitatea generală crescuse, literatura inflorise, a 
țara se bucurase de “mari libertăţi şi cucerirea “Algeriei incu- 

nunase cu glorie armatele rancese, comandate de către fiii re- 

gelui, ceia ce legase şi mai mult ţara de tronul lui Ludovic-Filip. 
Oposiţiunea hotărise a da un banchet in Paris in ziua de 22 

fevruarie şi ministeriul a făcut greșala că la oprit. Dar 87 de 

deputaţi fac cunoscut că se vor duce_in_ „procesiune, cu toată e 

oprirea ministeriului, la acest banchet_la, card erau poftiţi şi o 

mulţime de gardişti, naționali in uniformă. Deputaţii nu sau | 

dus, dar mii de Gâmeni s'au ingrămădit să vadă. Ploua, era frig Cosa” 
şi lumea era foarte nemulțemită că venise de giaba. Poliţia sa ÎN 

incercat in zadar a-i imprăştia; mii de oameni au stat pe loc, 

unii au inceput a tace baricade și mulţi fac foc in grădina Tui- Mumcitea e «e. 

  

    

—— leries. A doua zi sau inarmat muncitorii şi garda națională a d 

refusat a apara ordinea; ea a inceput a manifesta in contra lui _ 

Guizot şi pentru Reformă; iar regele a refusăt a disolva garda. 

Atunci Guizot și-a presentat demisiunea. Spre sară, intră in luptă i 

republicanii cari se abţinuseră până atunci. Regele primise de-. napll să 
misiunea minjsteriului, dar nu s'a făcut de grabă cunoscut mul: i 

țimei şi seara sa intimplat o mare nenorocire. Poporul a atacat A : 

  
  

pentru tzar: sa inchidă Dardanelele pentru dușmanii | Rusiei. O asemenea le- 

gătură făcea pe Rusia aproape nevulnerabilă. Era probabil că pentru multă 
vreme, Rusia nu va putea fi atacată de cât numai de către Anglia şi Fran- | 

ţia. Dar ele nu 0 puteau ataca pe uscat, pentru că ar fi trebuit să treacă 4 
prin Germania. Pe de altă parte, prin Baltica 1fe putându-se face operaţiuni = 

serios de cât numai pe marea Neagră. Dacă şi din această parte, Rusia nu 

mai avea a se teme, totul "i era permis, cel puţin contra Occidentului; equi- 

librul Europei nu mai esista. (Debidour, Histotre diplomatique de V Europe, 1, 323). 

Istoria Conti mpurană. — P. Răşcanu. . Ă 14
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davrele morţilor au fost puse intro trăsură şi preumblate prin 
13 ] 4 Paris, pe când poporul striga resbunare. In ziua de 24 tot Pa- 

aud. - 

risul era plin de baricade. 
- Incepuse a se striga : trăiască Republica. Regele insărcinase pe 
Bugeaud, cel mai insemnat om de arme al F'ranţiei din acel timp . 
cu comanda armatei din Paris. Acesta luase măsuri energice, day - 

| sud. Banat noul ministeriu Thiers-Barrot cere a fi revocat, pentru-că era ne- 

fag a A 

popular. Timpul trecea, soldaţii se demoralisau stând de atâta 
vreme in ploaie şi nefăcând nimic și indrăzneala populaţiunei 
creştea. Când s'a dat ordin să se concentreze trupele la Tuile- 
ries, mulți soldaţi se dau in partea resculaţilor, ceia-ce i incura. 
giază și mai mult. Atunci Thiers a propus regelui să se retragă 

Curd ma « la St Cloud şi apoi să cucerească Parisul. Regele insă voi să 

42 da” 
ncerce o impăcare. El ieși călare in curtea Palaţului, dar garda 
naţională strigă: trăiască Reforma. Ludovic-Filip se vedea pără- 

| Fi sit de această armată care "i apărase tronul cu atâta energie in / cmua 

re Frdp + 

Copi, 

luptele de mai inainte. El intră foarte descuragiat in Palat. In 
(0 timpul acesta Republicanii lucrau. Ei ocupaseră Palais-Royal și 

up / fe erau aproape de Tuileries. Regele numi un ministeriu Odilon- N/ 9 
, . Barrot, dar poporul pătrundea in curte. Atunci Ludovic-Filip ab- 

Dup dică in favoarea nepotului său sub regența ducesei de Orltans | 
( da dOnleaasși părăsi Parisul” Trăpute s'au imprăștiat. —. 

p 1842 — hegenta cu fiul ei se duseră la Cameră; aici a fost primită cu 
aclamaţiuni; dar Ledru-Rollin şi Lamartine cer ca să se numea. 

| scă un guvern provisoriu, care sa şi alcătuit din șeapte deputaţi 25 
e Gat (Dupont de VBure, Arago, Lamartine, Ledru-Rollin, Oremieuz, Marie, 
14 L4Ă 

  

Cosul arnier- Pagis) ; in același timp, republicanii au pus mâna pe Pri- 
mărie, şi au recunoscut guvernul provisoriu, adăogând pe Louis. 

  

  uy — Blanc, Flocon, şi muncitorul Albert (25 fevruarie). fre 
ilippe Jen — gi Tezaul provisoriu sa grăbit a da satisfacer revoluţionari- 

vin 

15 

i lor: „Ela „desființat titlurile ge nobleţă, a dat liberțate absolută 
% - arena - 

de presă şi de_intrunire şi a lărgit cadrele gardei naţionale, în 
care a intrat mai toată lumea. Din capul locului sau făcut in gu- 
vern şi in Paris două grupuri: unul doria o revoluţiune politică, 
repedea convocare a unei Adunări Constităante şi stiagul tricoyi-s-: 
lor; cel-alt era pentru o revoluțiune socială, voia să realiseze nu-a Nuci 

“mai decât reforma și ţinea la stiagul roş. Se desființă pedeapsa; 
cu moarte in materie politică și Lamartine căută să asigure pe 
Puteri că Republica nu va declara răsboiu, că nu va face propa-
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Atelierele naţionale erau primejdioase, pentru- că statul 'şi lua sar- 
cina de a da de lucru tuturor. muncitorilor. cari se presentau ; 

„i se dădea doi franci -pe zi. Dar. ce erau să lucreze? Regulat ar 
. fi lost ca fie care să lucreze in meseria lui; dar atunci ar fi tre: 

bujt să se înfiinţeze o infinitate de atelii; şi apoi ce era să facă 
statul cu obiectele lucrate? In realitate, nu se lucrează mai ni- 
mic, se face politică și se orpanisează _armafa revoluţi ionară, spre 
marea a spaimă a capitaliştilor, şi proprietarilor, oameni de ordine; - 

“iar nuinărul lucrătorilor sporeşte așa că in maiu erau 100.000: 
Coniisiunea: din” Luxemburg a făcut câte-va propuneri inţelepte. 

ai Guvernul provisoriu a declarat sufragiul universal (9 milioane 
HM e i de alegători) și-a hotărit ca să se facă alegerile in 23 aprilie. 

Această hotărire nu putea plăcea cluburilor din Paris „căci știau 
ap "că un guvern statornic va lucra pefiizi irsuţierea ordinei şi 
—D respectarea legilor. Ele au ridicat 40.000 de oameni cari au in- 

cunjurat Palatul Primăriei ; dar Ledru-Rollin inarmează „garda ci- 
„_VICă şi imprăștie pe manifestanți cari gereau_c organisarea mun- 

cei prin. asociaţiune şi amânarea alegerilor. De atunci revoluți. 
« „unea Socială nu“a mai âVut nici 0 “acțiune asupra guvernului 

provisoriu. 

  

Constituania număra . 800 republicani din 900 deputaţi. Ea numi; 
| 3 0 Comisiune esecutivă din cinci membri (Arago, Garnier-Pag&s, Ma- 

„în rie, isamartine, Ledru-Rollin) și ordonă, in 21 iunie, inchiderea 
“fu i Atelierilor naţionale. Peste 5 trei zile. muncitorii s'au revoltat. A- 

| dunarea, insărcină cu mânținerea ordinei pe generalul Cavaignac, 
ÎN care luă dictatura. Răsboiul a ţinut patru zile. Nu se ştie numă&- 

rul ucișilor; dar 11.000 de prisonieri au fost deportaţi in masă 
și starea de asediu a ţinut patru luni. Aduinârea a făcut o Con- 
Aiiiuţiune democratică. 'Toate puterilef gta d la popor care 

A egea o Adunare legislativă și un Președinte al Republicei pe 
$/ patru ani. AȘâ 03 âlitate, Preşedintels-a Tp cătră Pope, 

era atot puternic. a pf Îi in 
“ Principele Tiudovie-Napoleon venise in Paris tal up. re- 

p 

A al voluţiunea din fevruarie și in iunie a fost ales deputat atru 
departamente. Partidul ordinei representât prin Thiers, “Berryer 
şi Montalembert sa declarat gata a susține candidatura lui la 

pe Preșşidenţie; prin urmare regaliştii, catoli ii, » munbitorii și țăranii 
Îi oa pe cari nu aveau nici o ideie de ffolitică db ştiau dg Napoleon, 'și 
7 f au dat votul pentru el. Ludovic- “Napoleon a avut 5 milioane şi 

air . 
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jumătate de voturi, iar Cavaignac numai 1 mio i jumătate | 
„ Constitvanta se “despărţi i in, 26 maiu 1919. Îl u 

in6 "de 5U0 deputaţi eYaul monar- => 
„O manifestaţie făcută cu ocasiunea sdrobirei Republicei ” ; | zi 

omane a dat ocasiune majorităţii să mai scape de 33 deputaţi. ] jr 73 
republicani cari au fost daţi in judecată. Atânci s'au luat mă. - 

„Suzi severe și in contra presei şi a intrunirilor şi s'a decretat 3 pe: 
iu tarea de e „asedin-— "hip Jia e 

i 4 "Dar in curînd se iviră neîriţelegeri intre fruntașii monarchişti fu 
? 4 şi Președinte, care 'și avea scopurile sale. EL formă un minis- “p La o pai 
Vf teriu din oameni neni devotați, lui, | pe când „poliţia organisă“Sweie- 
- „tatea din 10 decembre» «pentru ă “protegăa” religia, fiunca, fa fa- € ti (inu azi 

          

  

   

    

milia, proprietatea șia combate socialismul, imoralitatea; desor. ; ata A ” 
2: - dinea, publicaţiile rele.» Adunarsă”înse şi cu Piăşedintele se iii j 

7 Intai impacau când era vorba a lucra in contra republicanilor. Sa a Sr pi 
â Pda votat o lege asupra instrucţiunei prin care institutorii erau puşi. + 

ear re aa Lă 

sub controlul. preuţilor «pentru că erau ofiţerii republicei “demo- Î fi Di 
cratice şi sociale,» iar invățămîntul a ajut” liber, ceia Ge” însemna . Î : | „f 
că ela fost dat pe mâna congregaţiilor religioase. Sensul aces- fă Citi   

  

tei legi era «lupta catolicismului in contra socialismului» (1850). 
Când s'au ales din nou câți-va Munteni, Adunarea făcu o nouă RI 

_lege electorală prin care se cerea un domiciliii de trei ani in de i 
comună, și prin aceasta trei. milioane de cetăţeni, mai toţi hu, Na [i tă 
crători, au fost lipsiţi de” “dreptul de alegător ; tot o dată se mai (ll! Yi: 
inăspri și legea asupra presei. 

In timpul vacanţiei parlamentare, Preşedintele a făcut o călă- 
ttorie triumfală prin ţară, in care se da ca apărător al ordinei; 
pe-când orleaniștii și legitimiştii căutau a _se contopi. Nu au is- 
butit pentru” că Enric_ V (ducele de Bordeaux) nu a voit să pri- 
mească nici o condiţiune pentru suirea sa pe tron; dar republi- 
canii sau strîns în jurul Preşedintelui de frica monarchiei. Pre-: 
şedintele pusese în fruntea armatei din Paris numai ofiţeri de- 
votaţi şi la revista făcută trupelor la Salory, cavaleria a strigat: 
Trăiască Impăratul ! (1851). _ 

Constituţiunea prevedea că Președintele Republicei nu mai [952 E 
putea [i ales din nou. El ceru revisuirea acestui articol şi Aduna- ' 
rea-refusă.. Ast-fel că. in 1852, trebuiau să se facă alegeri gene- 1466 -6 ' 
rale pentru Cameră şi să se aleagă și Preşedintele Republicei, (je 
Republicanii nădăjduiau că vor pune mâna pe putere şi pt dă CE da 

Bad de dunf pi 820 TI 

a zau) J. cod d Vinete $ st 
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roase socistăți secrete pregătiau alegerile. Guvernul spăriia lu- 
mea că se pregătește o revoluţie şi că va veni vremea Teroris- 
mului. Insuși Președintele arătă la deschiderea Adunărei că «se 
organisază o vastă conspiraţiune demagogică in Franţia şi in 
Europa» iar pentru a compromite Adunarea în ochii poporului, 
guvernul propuse restabilirea votului universal. Adunarea refusă_ 
şi incepu a lua măsuri de apărare in contra Președintelui. 

PE Acesta făcu o lovitură de stat. In noaptea de 1 spre 2 decem 
celui 195| bre, 1851, au fost arestaţi o mulţime de deputaţi şi localul Adu- 

nărei ocupat de soldaţi, iar pe strade s'a lipit o proclamaţie prin 
care poporul frances era chiemat a se rosti pentru modificarea 
Constituţiunei. Deputaţii liberi ţinură mai multe intruniri ŞI vo- 
tară darea in judecată a Președintelui ; dar stradele erau ocupate 
de soldaţi: şi poporul nu se mișcă. Lucrătorii pierduseră ori ce 
nădejde in Republică de când fuseseră măcelăriți în dilele din 

Aa junie şi ţeranii, toţi proprietari, erau cu nepotul lui Napoleon, 
” pe asigura proprietatea _și era susținut de cătră cler. Cu toate 

aceste, el avea nevoie de a sdrobi o revoluţie, pentru ca să a-” he 
/ pară ca un salvator al ordinei. In 3. şi 4 decembre, soldaţii au A ă 

i9 impugcat poporul nearmat și a făcut mare măcel și când mun-, _ 
torii au făcut câte-va, baricade, u fost luptă in toată regula: SI 

> atunci a fost ucis deputatul Baudin pe o baricadă. In unele de-€l., li: 
partamente au fost oare care mișcări care au fost inăduşite in, AS) 
sânge. 80 de deputaţi au fost eșilaţi, iar «Comisiunile mieste»;” - 
au arestat 100.000 de cetăţeni şi au deportat esilat sau intem- 

ițat mai bine de 15.000 de oameni. *) Parisul și Franţia vor 
fi în liniște multă vreme şi toate libertăţile de care se bucurase 
țara in curs de un sfert de secol, au fost suprimate: 

7.500.000 de voturi au aprobat lovitura de stat și a dat Preşe- 
dintelui dictatura cu dreptul de a da Franţiei 0. nouă Constitu- 
ție ; ceia: ce sa şi făcut in 10 januarie 1852. Preşedintele Repu- 

SP, 

    

    
   

   

   

  

   
   

  

*) După un document găsit in Tuileries in 1870, au fost-26.642 de arestaţi 
și numai 6.500 liberaţi, 5.108 supuşi supraveghierei, "15.033 condemnaţi (din- 
tre cari 9.530 deportaţi in Algeria, 289 1a Cayena după o indelungată şedere 
pe pontoane, 2.804 internaţi intr'o cetate francesă). 89 de representanţi, mai 
ales republicani, au fost esilaţi. Partidul republican, lipsit 'de capii săi şi de 
membrii săi cei mai activi, a rămas desorganisat şi nu sa mai “putut recon- 
stitui decât numai după intoarcerea deportaților şi a proserișilor, in 1859; 
(Seignobos, Histoire politique de PEurope contemporaine, 151). -
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blicei e numit pe zece ani; el numeşte pe.toţi funcţionarii ci- 
vili şi militari, și numai el are dreptul de a declara resboiu şi nzdeiă ke 
a incheia pace, a proclama starea de ediu ; el are iniţiativa 
legilor şi: mainiztaii atârnă numai de dun Consiliu de stat nu- Ceas) ab 
mit de -cătră el pregăteşte legile care sînt votate de căiră Cor- Coehul 
pul Legislativ il un Senat de 150 de membri numiţi tot de Vica ap , 
cătră el, e insărcinat a apăra Constituţiunea, şi a o modifica -in po : 
ințelegere cu Președintele Republicei, care era respunqător nu- 
mai inaintea poporului. Franţia intră intrun «regim personal 
ascuns sub forma unui regim m _represențativ. democratie. » Ori ce - 
Viaţă politică a incetat şi in ţară este o tăcere adîncă. Sau luat ; 
măsuri foarte severe in contra presei ŞI intrunirilor şi garda E 
naţională a fost reorganisată şi anihilată. In Adunare s'au ales 
numai candidaţii oficiali; iar peste câteva luni Senatul a pro- 
pus şi poporul cu 8.000.000 de voturi a primit a se infiinţa Im- 
periul. Principele Ludovic-Napoleon Bonaparte s'a suit pe tron IRI 

cu numele de Napoleon III (2 decembre 1852). 

  

“iscuaavumendetă (i[uali pan fe Al a | (a si tuba ta AT 

A 
î 

bu „litici şi numi secretar de stat pe cardinalul Gizzi, cunoscut ca 24 şi 

Revoluţiunile din 1848 al fost de in tația: « de incer-i: 
N i cările a trei suverani care au voit să facă reforme, ceia ce a pro- A Sp 

vocat mare entusiasm.' Această mişcare a spiritelor a avut un st 
“indoit caracter : liberal și naţional. „ji ned. 

- EI Po ate tea — La moartea lui Grigorie XVI (1846) s'a ales Papă Pius IX. (e m? 
care nu a amăgit nădejdiie ce se pusese in el.El desfiinţă gar- i 
dele elveţiene, dădu o amnistie generală pentru condemnaţii po- 

3 

liberal ; aceasta făcu o impresiune adîncă in Roma, şi chiar in —— 
Ruropa, Pe urmă, se acordă libertatea de presă, se adună o Con- 
sulta de stat pentru facerea legilor, un Senat psatru adininistra- 
ţia Romei, ministeriu_laic şi gardă civică—Băr posiţiunea Papei .- : 
era grea. Absolutiştii voiau să anuleze reformele şi revoluţio=:: E ama 
narii nu erau mulţemiţi; greu de-impăcat pe toţi: ar fi trebuit Ji: ioan | 
un spirit decis: și ferm şi Pius IX nu era pregătit pentru aceasta ee | 4 
semplul lui a fost imitat de cătră Marele duce de Toscana. 1!” dă î 

Acesta lăcu o lege prin care se permitea discuţiunea actelor << ari 

   

Du 1 i guvernului; acordă libertate de presă, guvern consultativ și 
“e Had gardă civică. Liberalii cu Montanell; in frunte erau mulţemiţi 
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Q N ă și nu doriau de cât ca Marele duce să stăruie in calea pe care 

| AA __apucase. Carol. Alberţ din Piemont tu silit ai imita, şi el acordă 
Aaa ) a ace caşi libertăți. In Parma, Modena și cele Două Sicilii a fost, pu 
til i greu de făcut ceva din Pricina* AMSfri6i “dar Stie] to tatek dei. 

| «poporul căpătase suveranitatea, opinia publică avea o esistenţă le-, păi 
, A - gală și avea o presă liberă, corpuri alese şi o forță naţională». 

Atunci se ivește cestiunea naţională, adusă inainte tocmai de'că- 
„tre un suveran care până atunci ascultase orbește de Austria, 

sat /0arol Albert care plănuia să ajungă liberatoru! Italiei de Nord. 
e În 1846, el incepu un r&sboiu de tarife vamale cu Austria, ceia 

Si ce dădu loc la o mulţime de manitestaţiuni pentru unitate, Ita- 
lienii supuși Austriei au inceput a arăta nemulțemirile lor. -Mi- 

o lanesii au inceput prin demonstraţiuni pacifice, mai apoi au ur- 
mat corpurile constituite «Congregaţiile. centrale», la Milan şi 
Veneţia, au espus vice-regelui nemulţemirile şi dorinţile lor; iar 
poporul se gătia să intrebuințeze violenţa. Se hotărise ca de la 

(_braua.L ianuarie 1848, nime să nu mai fumeze pentru ca să păgu- 
Di " bească tesaurul austriac şi atacau pe militarii şi funcţionarii cari 

aveau ordin a fuma inadins pe strade; aceasta a adus ciocniri 
cari au pricinuit multe morţi de.om. 

Prin urmare, la inceputul anului 1848 cestiuni grave se agi- 
tau in toată Italia. Mai in toate părţile au isbucnit revoluţiuni. A | 

a Regele celor două Sicilii nu voi să facă nici o reformă. Na:" îi 
politanii, in adevăr, nw şi băteau capul să ceară libertăţi, dar in 
Sicilia era şi amintirea Constituţiunei din 1812 și spiritul de 

_ independenţă. In 12 ianuarie a isbucnit o revoluţie in Palermo Il) = 
şi după lupte care au ținut două, s&ptămâni, armatele regelui au 
£ rm AP m aaietine Mp ial ps 

părăsit insulă”u unde Sa creatun guvern provizoriu cu Ruggiero 
— Settimo. In 3 Neapole, regele a fost silit a chiema un ministeriu 

liberal și apoi dădu o Constituţiune. Esemplul lui a fost imitat 
| i de către Carol. Albert, căre a fost rugat de cătră liberalii în frun- 

AJ Uh | - Să “cărora era Cavur, ca să acorde o Constituţiune. El dădu 
pl Vă i «Statutul. din 4 Martie 1848» după care şi astăzi se cârmuiește 

Italia. Același lucru "1 făcuse şi. Leopold 1] in Toscana, cu câte-va 
zile mai inainte. In fine, în 14 Martie, acordă şi Papa o Consti- 
tuțiune, in care se prevedeau d două Camere cu mari drepturi,  _— 
dar_fără nici un amestec in al afacerile « spirituale. Asteiel, pretu- VĂ 
tindinea absolutismul era inlocuit prin regimul representativ. ! 

Dar in Lombardo-Veneţia nu se putea dobindi nimic fără o 

        
Di 
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revoluţiune. Cum s'a auzit la Milan de revoluţia din Viena, vice- d ” 
și Milanesii cer o gardă civică de la locu- = — 

țiitorul s6u; apoi se incepu o luptă care ţinu cinci zile (18—22 
Înata martie), in care poporul era comandat de Cattaneo şi alţii; tru-l Clliuiee N. 

f pâle austriace sub Radetzki au fost nevoite a se retrage. Vene- V pia 
ţia se ridicase şi ea in 13 martie sub conducerea lui Manin; se /:+: li 

formă o gardă civică, se ocupă Arsenalul, trupele austriace sau m 
retras fără vărsare de sânge şi sa, proclamat „Republica. Ducii |. up 

   

| | 
| 
y 

de Parma şi Modena au fugit, aşa că absolutismul a r&mas nu- 

mai in cetăţile Gcupate de către Austriaci. 
Locuitorii din Milan au făcut apel la Carol-Albert şi poperul 

1 piemontes cerea intrun singur glas resboiul. -In 26 martie, re- 
| i gele plecă spre a se pune in fruntea armatei. Cele-lalte state. i 
| > italiene ?i trimit ajutoare și cete de voluntari aleargă din toatet _ - 
i "părţile sub stiagurile lui. Carol-Albert trecu Mincio, coprinde 

Pastrengo, tăie comunicaţiunile cu Tirolul, și hotărăşte a cuprinde U 

| cetăţile din ilater». Radetzki era inconjurat de toate păr- / 

“ja. țile de peste 100.000 oameni veniţi din toate părțile Italiei. Italia 
i părea sigură de unitatea și independenţa ei. Dar lucrurile se 

schimbă in maiu. Papa se declară contra resboiului cu Austria, 

        

  

"Rad Ceia ce aduse o mişcare in Roma. Atunci Pius IX speriat, numi ii. . + 
: - . . . . . _. . . y . ._. i La 

un ministeriu patriot sub Mamiani şi scrise impăratului Austriei, tai 

rugându-l să renunţe la posesiunile italiene; dar cu toate aceste —T - 

nu sa putut şterge reaua impresie de mai, inainte şi el şi-a per- 

dut. popularitatea. La Neapole, in acelaș timp, isbucni o revo- 

luţiune toemai in ziua deschiderei Parlamentului. Camera a fost . 

disolvată și garda civică licenţiată, Regele lăsă Constituţiunea _ 

şi ordonă alezeri nouă, dar ţinu in loc 20.000 de soldaţi cari În aumalb 

erau gata a pleca spre Nord, rechiemă escadra care avea să ui tac d 

„bombardeze Triest și dădu ordin a se intoarce cei 13.000 cari n i 

E
 

a
 

erau cu Pepe in Ferara. Pepe nu ascultă şi intră in Veneţia, e pe rs 

dar numai puţini soldaţi lau urmat. ' 
„In timpul acesta, Nugent aduse lui Radetzki .un ajutor de pls 

„15.000 de oameni şi cantităţi enorme de provisiuni; dar acesta n . ATi pe 

Îi „a fost bătut la Goito, Peschiera a-fost cuprinsă şi Carol-Albert; £, "fa a 

“salutat de «Rege al Italiei». Parma, Piacentia, Modena și Reggio “ Iz i 

votară anecsiunea la Piemont, Lombardia votă in unanimitate 

fusiunea cu el şi Veneţia făcu acelaş lucru. Cestiunea politică 

: era resolvită, dar totul atîrna de la lupta cu Austria. a -. 

— 
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Carol-Albert făcu o mulţime de greșeli. Mai intâiu, el nu sa 
folosit de victoria de la Goito pentru a sdrobi pe Radetzki, ci 
a așteptat ca să se concentreze toată armata și atunci a fost 
prea târziu, apoi lăsă pe Austriaci să cuprindă Vicenţa, cheia 
Veneţiei (11 iunie); pe urmă, pierdu o lună in catei E 
era foarte nehotărit şi puţin statornic chiar când lua o hotărire; 
de aceia nu se putu folosi de victoriile sale. Şi apoi armatele 
in fruntea cărora se afla, aveau mari defecte. Piemontesii erau 
admirabili, dar era lipsă de generali, şi voluntarii erau plini de 
bravură şi entusiasm, dar erau puţini, lipsiţi de esperiența mi- 
lifară şi de forța de resistență necesară intr'o 'campanie inde- 
lungată, 

E 

| Austriacilor li convenia trăgănarea resboiului; cu ajutoarele 

n 

Po 4 primite, ei se urcau acum la 120.000. Atunci Radetzki luă ofen=——— Wa ! „ Siva şi, in 24 și 25 iunie, s'a dat, marea bătălie de la Custozza, 
lut AI: in care Italienii au fost bătuţi. Carol-Albert s'a retras la Milan 

; * numai cu 25.000 de oameni demoralisaţi. El părăsi acest oraş 
Pa ) care capitulă, şi se retrase in Piemont, unde subscrise un 'ar- 

mistițiu (9 august). Lombardo-Veneţia a căzut din nou sub 
Austriaci şi vechiul regim a fost restabilit; dar patimile politice 

De acum inainte, partida moderată şi monarchică 'și a pierdut 
tot creditul in Italia, și ajunge puternică cea republicană şi uni- 
tară. Italienii erau incredinţaţi că resboiul cu Austria nu va 

" ajunge la bun resultat, de cât numai când vor fi resturnaţi toţi 
brâu principii și va fi o «Republică unitară.» D'Azeglio zieea : «Reș- 
A boiul principilor s'a sfîrşit, al poporului incepe». 
— f' Unelţirile mazziniștilor nu au avut nici un succes in Venetia 
i i in Turin, dar au fost mai fericiţi la Klorenta şi la Roma. In 

Toscana, Leopold II chiemă la guvern pe Guerazzi şi pe Mon- 

    

să Sp € zanelli şi promise intrunirea unei, Constituante; Papa primi de- 
pp să misiunea lui Mamiani și chiemă la ministeriu pe Rossi, fost am- 
a basador al Franţiei şi liberal convins. - 

Fer Rossi se puse serios pe lucru; el reorganisă statul, restaură 
i Amvai finanţele şi intră in inţelegere cu cel-alte curţi pentru o Confe- 

| IS Yip o Constituantă alcătuită Mai înult din republicani, care declară 
„pe Papă depus din demnitatea lumească, lăsânduii pe cea spiritu- 

nu erau stinse. 
= 

   

    

ir 

i deraţiune ; dar a fost asasinat când intra in Adunare WE noven- IX 
ie brej. Peste câteva zile, Pa fugi din Roma. Atunci să votă | 

cal ți 
i A si isi - i Na pase, ISTo pe “Pate ÎN 2 acre



_cotiau republicile din Roma şi Florenţa ca o ameninţare pentru     
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E a: E 

ală, şi se proclamă Republică (9 fevruar 1849). Marele-duce tugi Î | î “| 4 

din Florența şi se proclamă și aice Republică. [. i 

Aceste evenimente provocară mare mișcare in iemol Pg i 

prăsiunea populară, Carol-Albert denunţă armistiţitit înfă în | | 

Lombardia cu 65.000 de oameni comandaţi de cătră un gene- „., a | 

ral polon. In 23 martie se dă o luptă sîngeroasă la Novara. Pie- 10 nd 
montesii au fost bătuţi, după ce au luptat vitejeşte şi au pier- i 

dut 5.000 de- oameni. Regele abdică in favoarea fiului s&u Vic- | [SI 

tor-Emanuel II și părăsi ţara. Acesta semnă un armistițiu. Al 1 15 dau 
. . - : - a — i 4 

doilea resboiu_ pentru independenţă ţinuse cinci zile! 
Bătălia de la Novara a fost inceputul reacţiunei. Puterile 5 i i 

Ta or RA 

  

| 
4 

  

4 

tronuri, iar catolicii se credeau Joviţi prin detronarea lui Pius IX. ă ÎCu, ata A ” 
Sicilia a fost supusă după o luptă inverșunată, Palermo capi- Sa - Pa “ 

tulă și regimul absolutist a fost restabilitin Italia de Sud. In Flo- + "o. 
renţa, dictatura lui Guerazzi ridicase pe toată lumea in contra 

sa. Municipalitatea chiemă pe Marele-duce, care intră prece- 1..j”, : 
aaf”de o armâtă austriacă. Capii democraţilor au tost aruncaţi Apt pla, 

in temniţă și toate libertăţile au fost revocate; dar nu a fost pe 
vărsare de singe. - - ii 

Nu a fost tot aşa in Roma. Aici 'şi găsiseră adăpost toţi agi- 

tatorii esilaţi din patria lor. Aici venise Mazzini, Garibaldi şi o 

mulţime de voluntari din toate părţile Italiei. Republica era câr- 

muită de cătră un triumvirat cu Mazzini în frunte. Pius IX făcu 

apel la puterile catolice, și fiind că Austria părea decisă a lu-. 

cra singură, principele Ludovic-Napoleon trimise 17.000 de oa- | | 

meni cu Oudinot. Această armată a fost bătută (31 april). Atunci * x Îk u$ 
ui. 

- 

întră Austriacii, Napolitanii şi Spaniol; iar Oudinot primi aju- 15! 
e. arata 

„toare. In 14 julie, acesta cuprinde Roma şi restăură puterea pa- 

pală. Veneţia era incunjurată din septembre 1848. Ea susţinu , 

lupta până la finele lui martie 1849, când veni cholera şi foa- 

metea. Manin se mai ţinu până la sfîrşitul lui august, când au 

  

intrat Austriacii. 2 
” Talia republicană căzuse ca și cea monarchică. Ambele făcuseră 

poate aceiași greșală, când crezuse că Italia singură ar putea | 

triumfa asupra Austriei. Dar era dovedit un lucru: o dinastie 

se devotase pentru unitatea italiană şi un popor intr&g arătase 

   

  

Că o-in-starsa luptă pe această jdaig. Itâlia putea” nădăjdui 
îitcun viitor iai bu if sl f aa ta ai
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_ $. 8. Germania, 

Când“sa auzit de revoluţiunea din Paris, sa făcut o puter- 
nică mișcare in toată Germania, și capii deosehjtelor state, mai 
ales cei din Sud, se şi grăbesca satisface dorinţele de libertate 
a supuşilor lor. In câte-va săptămâni, mai pretutindenea, pute- 
rea sa incredinţat liberalilor şi adversarii lor erau foarte des- 
curajaţi. Dar avîntul era așa de mare şi resistenţa aşa de nulă, 
că era teamă ca libertăţile acordate să nu degenereze in licenţă. 

Dar poporul german nu umbla numai după libertăţi: unitatea(]] 
1. Wermaniei trebuia să fie cea intâi condiţiune de imbunătățire. 
xi oţi doriau desfiinţarea Dietei. S'âu făcut mari concesiuni _po: 

„pulaţiunei de la ţară; direcţiunea” mișcărei de reinviere a trecut 
“în mâna oamenilor Tuminaţi: profesori, scriitori, “studenţi; "dar 
mai ifăinte de toate, trebuia să cadă acea anarchie guverna- 
mentală are slăbia acțiunea poporului german “faţă cu străinul. 

„- Autorităţile nici nu s'au incercat a se opune acestei mişcări. In 
> 9, martie, 5l de representanţi ai partidei liberale sau intrunit 
ref jerg și au insărtinat o Comisiune care să convoace la 
Francfort un «parlament preparator». Dieta fu de aceeași părere 
și invită pe principi să trimită representanți , ca să pregătească o 
Constituţiune. “Liberalii, în frunte cu cu Gazern, au voit ca mai in- 
tâi să se ințeleagă cu regele Prusiei, 

In Berlin se incep oare:care mișcări, care ar fi fost ușor de 
"domolit. Dar regele nu se hotăria: el uria Revoluţiunea, dar nu 
voia să-și instrăineze simpatiile Germaniei, care se adresa Ja Ra 
Dar când sa auzit că in Viena a triumfat RovoluțiunelS de 

Je 

  

    

      

  

Ă 

„* Metternich a fugit, regele promise că va convoca Dieta, va va_da | 
lili un regim constituţional ȘT vă Tace reforma federală; dar se născu 
e) Ti sonilict cu armata se Tac baricade, şi se incepe o luptă sân- 

gpaoasă (18_martie). Regele ordonă ca să inceteze tocul, dar co- 
mandantul a ințel&s rău ordinul dat; el s'a retras cu iapele A) 
sale și, Berlinul a rămas pe mâna insurgenților: regele; fu mele) w 

” Saluta cadavrele celor ucişi. El promise „că Se Ta Ptrre-tn 
, | gradate cadavrele color ei protestă și Germanii inaintaţi 
LAN ș. a nu voiau un rege care a măcefârit pe poporul său. Din acestea 

a urmat că nici popoarele nu au mai voit să-l pună in fruntea Seo 
lor, dar dioi el nu era dispus â primi o coroană din mânile po* 

    

PI _—
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porului, de şi era sigur lucru că unitatea Germaniei nu 9 va * j 

putea realisa nici odată de cât prin Prusia. In timpul acesta | 

insă, Austria ieşia din. imprejurările critice in care se găsia, atât, 

in lăuntru cât și in afară. 
Parlamentul preparator a decis convocarea unei Constituante. f aci 

In toate părţile s'au ales deputaţi pentru Parlamentul constituant, 
atară de Bohemia, care a protestat in numele drepturilor sale 

istorice in contra, pretenţiunilor germanice. Noua Adunare sa 

deschis in 12 maiu. Majoritatea era alcătuită din profesori, gata 
in tot momentul a ţinea un discurs; dar nu erau nici-partide 

organisate, nici capi, nici program precis. Gagern, şeful unita- 

rilor: constituţionali, a fost ales preşedinte. *) Până la definitiva 

constituire a Germaniei, s'a organisat un guvern provisoriu al 

intregei Germanii cu Archiducele loan ca Vicar imperial (29 

iunie). Acesta luă in ministeriu pe Sehmerling şi incepu a lucra 

   

  

  

  

Cs 2: 

„in contra Prusiei și in interesul casei de Austria. Până să se”. = 20/ 

inţeleagă asupra cestiunilor mai-practice, Adunarea discută drep- EI 

turile fundamentale, discuţiune care puțea ţinea şi ani intregi. Dar, 

in timpul acesta, entusiasmul revoluţionarilor scădea și sdrobirea | 

socialiștilor din Franţia in luptele din iunie dădea curagiu cla- e l, Au 

selor de sus, Parlamentul nu avea nici O putere; când â ordo- su die 

nat a se depune jurământ de credinţă Vicarului şi a se arbora | un iat, Ă 

stiagul tricolor german, nici Austria, nici Prusia, nu s'au supus. ” 

Cesţiunea Schlesvigului a arătat de asemenea neputința sa. 

  

toată lumea germanică le-a susţinut și o armată prusiană a in- 

trat in ducate; dar Nicolae 1 a impus să se incheie un armis- 

  

*) Parlâmentul din Franclort a fost o adunare sgomotoasă; deputaţii nu a- 
veau esperiența, dișcuţiunei ; ei voiau să presinte toţi proiecte; preşedintele 

Gagern, vechiu campion al unităţii, nu ştia să facă a observa regulamentul, 

el insuși se ridica şi ţinea discursuri. Parlamentul era intro situaţiune fâră 

esemplu: intrunit pentru a organisa suveran guvernul Germaniei in numele 

poporului german, el ăvea numai cât o autoritate morală; vechiele guverne 

toate rămase in picioare, conservau puterea. Această contrazicere intre func- | 

țiunile sale şi înijloacele lui de acţiune ? reducea la neputinţă; semăra cu , 

un congres de invățaţi cari discutau teoretice o constituţiune ; el putea pro- N 

pune proiecte, dar numai guvernele puteau decide. El a inceput cu organi- 
sarea unui guvern federal provisoriu care să inlocuiască Dieta ajunsă nepo- 

pulară. Discuţiunea a fost furtunoasă, erau nouă proiecte, 189 de oratori in- 

scriși, (Seignobos, Țistoire politique de VRurope conteinporaine, 311). 

e
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tiţiu (26 august); şi Parlamentul l-a aprobat, cu toate că majo- 
ritatea era de altă părere. Republicanii au luat pentru a doua 

„oară armele, dar au fost sdrobiţi. : 
Atunci reacţiunea lăsă Parlamentul să discute in pace și se 

ingriji să sdrobească revoluțiunea fi fai IDtâlu în i Berlii'ş ȘI a VOR 
Adunarea” Constituantă convocată de “egele i ruşiei era” ri 

derată in-majoritate, dar regelui “i părea r&u de concesiunile 
făcute şi miniștrii sei constituţionali nu aveau de loc increderea 
lui; din contra, in jurul regelui se formă o partidă puternică, a 
nobilime, care se rezima pe Rusia şi care ar fi primit institu- 
țiuni constituţionale cu condiţiunea ca nobilimea să aibă pre- 
cumpănire in stat. Atunci burghezia se plecă mai mult spre cei 
cu idei inaintate şi de mai multe ori s'au făcut mişcări sân- 

  

IT geroase. Când sa auzit că revolta din Viena a fost inăduşită 
Pa novembre), atunci cei din jurul regelui stăruie a: se numi un 

nou ministeriu in care Manteufiel e ministrul principal. Camera. 
declarând că nu are incredere in el, a tost disolvată. Pe urmă 
regele a dat o Constituţiune, Sau suprimat , tribunalele. escepţi- 
onale și Xegimul feudal şi sa "introdus. „juriul. Ast-fel că s'au îă- 
cut legile liberale cerute de către popor, fără a sp atinge intru 
nimic drepturile regalității (april 1849). / zu MARAR 

In timpul acesta, Parlamentul din Franetfort isprăvia Consti- 
tuțiunea noului stat federal centralist. Acum era a se decide 
numai care ţeri vor intra in Confederație şi cine va fi in frun- 
tea ei. Austria fusese ocupată toată vara in lupte lăuntrice; dar 
armata r&măsese credincioasă Şi acum nu mai era niti o grijă: 
Italia era a_sdrobită, Ungaria pe aproape, revoluţiunea inădușită 
şi pe tron un Impărat tînătȚ iar ministrul Sehoarizenberg Du in- 
țelegea a lipsi pe Austria de supremaţia ei in Germania. În 27. 
martie 1849, Parlamentul din Franctort a decis că Germania rug acas 

va avea un Impărat eredităr-gi: a două zi sa ales Im părat Fre- 
dericGuillăurie. 1V,. regele Prusiei... 

' Preşedintele Simson, căci. Gagern intrase in ministeriu, plecă 
la Berlin in fruntea unei deputaţiuni ca să ofere regelui coroana 
imperială. PB partidă, di din Aurul rege]ui, cu principele de Prusia 
Guillau dis? avi | Şi “alții, rău dei ipărere ca să o primească; 
dar Topele refusă ; el nu doria reforma constituţiunei Germaniei 
de cât numai in inţelegere cu Austria şi cu principii germani 
şi nu voia să fie dator cu nimic liberaliloi. Prin acest refus,.
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- regele era mulţemit că sa impăcat cu Austria. Această putere 

şi arătă cu insolenţă victoria sa, mai ales pentru că ştiia că nu 

e definitivă. La Dresda principii au cerut statu guo, pe când Au- 

stria ar. fi dorit o reformă in așa chip că ea să poată dispune 

de toate. forțele germanice. Confederaţiunea nu să schimbat intru 
„nimic, pentru că şi cele alte Puteri se opuneau. Austria nu a 

ed __ putut nici macar intra in Zollverein, care a tost _reînoit pe 12 

be l SO |i= ani, tot sub heghemunia Prusiei: această asociaţiune număra 
35 îi A 35 inilioane de locuitori, *), De acum Prusia se va gândi numai 

- i lă-relorma militară ; iar partida unitară a rămas incredinţată 

că numai prin ea se va putea realisa unitatea (Germaniei. 

îi « « „4. Austria. ui 
+ Î8aef, fiu = 889 5 Velma, 1359 18663 Boat f66- IŞH 
Ce Când s'a auzit despre revoluțiunea din Paris, indată a ince- ta 

tin put a se mişca şi Viena. Liberalii protestă contra censurii, stu- — 
o denţii cer libertăţi. «Asociaţia industrială» intervine in favoarea 

R J. comerțului şi industriei și avocatul A. Bach resumă cererile bur- 
JA pol gheziei luminate: desfiinţarea censurei, publicitate in justiţie, re- 

cas paie presentaţiune naţională. Mulţi de Ta curte stăruie să se facă con- 
ian ali cesiuni; dar Metternich refusă: el nu credea pe Vienesi capabili 

; a face o revoluţiune. Dar in 13 martie lumea se îngrămădeşte 

    

(3) €_ la Adunarea Austriei de jos şi stăruie ca să meargă la Impă- 

—— raiul să ceară drepturi pentru popor. Când s'a inceput lupta se- 

„rioasă, «Conferinţa de stat» acordă libertatea de presă şi forma- 

sea PA 4 rea unei garde civice. Metternich şi.dădu demisiunea şi a treia zi 
da citi Impăratul promise o Constituţiune. 

  

i 

  

*) Clădirea, ridicată cu mare greutate de către congresul din Viena cât pe 

ce era să fie surpată prin o revoluţie aproape universală. Dacă a fost dislo- 

cată numai in parte, causa este că ințelegerea e poate tot așa de greu de 

stabilit intre popoare ca şi intre regi... Naţiunile care nu iuseseră consul- 

tate asupra destinatelor lor in 1815 au luat cuvintul in 1848. Dar ignoranţa 

lor, gelosia dintre dinsele şi neesperienţa guvernelor lor improvisate au făcut 

“uşoară pentru principi sarcina de a le reduce la.tăcere. Cruciata lor anarchică 

pentru libertate nu a dat nici un rod. Dar pentru că au fost invinse o dată, 
ele nu aveau să rămână pentru multă vreme descuragiate. Dintre problemele 
puse in cursul acestei crise memorabile, mai multe (și nu din cele mai mici) 

au fost resolvite după aceia; altele nu au incetat, până in zilele noastre, a 

le preocupa și a le pasiona. (Debidour, ZZistoire diplomatigue de P Europe, 11,2):
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Nopti constituţionale pentru cele-lalte ţări. Când s'a auzit 

za,     DI N 

229 AS AA. 

In Praga se institui un consiliu, și Adunarea populară hotări Bob 

a trimite o deputaţiune la Impăratul ca să reclame drepturile „7 — s 

istorice ale Bohemiei şi o legătură mai strînsă cu Moravia şi (asia. 

ilesia; o nouă deputaţiune ceru autonomia şi egalitatea ntre + a! 

TimBele ceche şi Permană. Li se dă satisfacere. (*) Dar preten- A i 

ţiile Cechilor și ambiţiunea Prusiei deșteptă sentirnentul naţi- | 

onal german in Viena; ea vrea să rămână capitala Austriei, dar | i 

să ajungă şi capitala Germaniei, şi poporul intregiY eră pentru A [ 

«Noua Germanie» şi pentru Habsburgi in contra Hohenzollernilor. i Vu u | 

In Dieta ungurească din Presburg creşte pe fie ce zi oposi- nat NI 

iunea in contra Austriei. Deputatul Koșuth ceru (3 martie) un £ - ic 

guvern, național, un ministeriu respunzător pentru Ungaria, şi Sg d 

cele intămplate la Viena, Adunarea decretă egalitatea inaințea |. Ș 

dărilor şi destiinţarea drepturilor Teudale” Tn 10 aprilie, Impăra- 40 il ' 

ful acordă: ministeriu deosebit și constituţional, Unirea _Dransil- ete 

vaniei cu Ungaria, Dietă anuală, libertate de presă, ' juriu, limba 

    

  

maghiară sinoură limbă de _staţ, desființarea feudalităţi și epa- 

litatea inaintea dărilor. (*) - 

*) Mişcarea câchă in deosebire de alte mișcări naţionale din Austria, nu a | 

rămas esclusiv locală. Patrioţii cechi se interesau mai cu seamă de cestiu: 

nile de limbă; ei fură isbiţi de mulţimea de popoare care vorbiau limba sla- 

vonă şi incepură a privi pe Slavoni ca pe o rasă superioară, cea mai nume- _ 

roasă şi cea mai bine inzestrată, care ar putea domina lumea, dacă ar ieşi 

din inbucăţire şi ar căpăta conştiinţă de forţa sa. Ei doriră a o vedea intru- 

nită intrun singur corp; Cechii, fiind cei mai civilisaţi, ar dirigui mișcarea 

de apropiere a tuturor fraţilor slatoni. Ast-feliu sa format «panslavismul». 

Era o ideie vagă; Cechii căutând a o precisa, se gândiră a se răzima pe sin- 

gura naţiune slavonă organisată intrun stat independent, pe imperiul rusesc. 

Oposiţia literară se pretăcu in dușmănie in contra rasei germanice şi in con- | | 

tra guvernului austriac. Ea se manifestă mai cu seamă prin protestări in con. ” 

tra funcţionarilor germani in Bohemia și in contra intrebuinţărei limbei ger- 

mane in administraţiuni şi in școale; din lipsa de mijloace de acţiune ea nu 

a ajuns la o reformă practică. (Seignobos, Histoire politigue “de Europe con- 

temporaine, 388). 
_ 

*) Societatea Ungariei rămăsese organisată ca in evul mediu, impărţită in ! | 

două clase oficial neegale: nobilii, numai ei cetăţeni, scutiţi de ori-ce dare, da- | 

torind ca serviciu militar numai ridicarea in masă cinsurrectio», ţăranii, trăind 

pe moşiile nobililor, apăsaţi-cu dări şi corvade cătră senior, plătind numai 

ei impositul, dând numai ei recruți pentru armată și lipsiţi de ori-ce drept 

15 . 

) 

Istoria Contimpurană>— P. Rășcanu.
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3 Viena avea o gardă naţională şi studenţii luau foarte in serios 
disc „drepturile lor politice. In curînd sa publicat o Constituţiune in 
IND - m care nu era vorbă de Ungaria şi de Lombardo-Veneţia ; contra 
E acestei Constituţii a protestat Bohemia și Galiţia şi ea nu plă- 

cea nici -populaţiunei din Viena. Fiind că era teamă de tulbu- 
rări, «legiunea Academică» şi garda naţională au ales un Comi- 
me aaa = 

tet peniru mănţinerea. ordinei publice, Comitet care ă fost re- 
cunoscut și de cătră guvern, fiind că mai toate trupele fuseseră 
trimise in Italia. Dar in curînd se auzi că Impăratul s'a dus in 

. Tirol. Ministeriul a -pus ca e condiţiune de intoarcerea Impăra- 
„tului desființarea legiunei Academice ; poporul se opuse şi gu- 

vernul fu nevoit a ceda. In clasa de sus intră atunci frica de so- 
cialism_ şi aceasta a fost scăparea guvernului. = mer ee ea 

d In timpul acesta, Cechii relusău â alege deputaţi pentiu Par- 
4mâa-= lamentul din Francfort. și. față cu această inaltă espresiune a 
„Z . pangermanismului, ei au convocat-un «Congres slavon» in Praga 
7 „ki: | unde au venit representanţi din toate ţerile slavone. Palacki- a 
act fost insărcinat a redacta un manifest cătră popoarele din Europa 
— ; arătând drepturile Slavonilor. In 12 julie, s'a, făcut o revoluţiune 

[4 in Praga care a fost inădușită de cătră Windischgrazte după pa- 
| d “i tru zile de luptă-Această victorie ridică moralul Curţii. Radetzki 
du de ă a făcuto să nu intre in nici 9 inţelegere cu Italienii şi. să agtepta 

i - . Et - . Da Y : SR: să da [.m— totul numai de la arme.î4 seu DA sri ia edr A 
« a. Drepturile acordate Ungurilor au ridicat in contra lor pescele- ! * 

v . ve A . - . . . i . . Ure alte naţionalităţi : Români, Slayoni, Croaţi şi Serbi; căci lor nu 
_ le tolosiau drepturile politice acordate intru câtli se primejâuia d 

propria lor naţionalitate. Gaj, in numele Slavilor de Sud, ceru 
autonomia şi Jelacici fu numit ban al Croaţiei; Serbii cerură a- 
celași lucru pentru Voivodina; iar Românii din Transilvania in 

Unirei cu Ungaria, in urma discursului lui Simeon Barnuțiu. 

Ve 
urma intrunirei de la Blaj (3/15 maiu) 'se pronunţară in contra 

ru 

4 „. Telaciei convocă Dieta din Croaţia care “i dădu dictatura. Mi- LU 4 
za ldaz i: nisteriul unguresc (Bathidny. Deak. Rosubh ovoca la indepen-Y,,. |. At af guresc (Bathidn a Ş rOVoG p A DĂ A Y, > ) p ) id 

denţă și Camera din Pesta vota un imprumut și ridicarea unei 
ga armate in contra Croaților; ea crea o armată naţională indepen- = | 
  

politie. Numai nobilii formau națiunea politică, dar ei erau foarte numeroşi 
mulți trăiau la ţară, tot așa de săraci și de inculți ca și ţăranii. (Seienobos, 
Histoire politique de V Europe conlemporaine, 385). 

N



  

  

“ septembre). Un manifest declară disolvat Parlamentul unguresc; 

_ 997 ; 

dentă. Serbii- începuseră luptele și bătuse pe Unguri, tocmai pe săpa 

când Radetzki intra victorios in Milan. Atunci Împăratul revocă ; 
= oSey "Una ca da 

câte-va din drepturile acordate Ungurilor. Koşuth numit dicta- | 

tor, tăcu hărtia monetă şi ridică armate, pe când lelacici intră in N 

Ungaria. Impăratul numi pe generalul Lambert comisar-general lia 

pentru Ungaria, dar acesta, fu stăşiat in Pesta de către popor (28 dat | ja 

Ungaria fu pusă in stare de asediu şi lelacici a fost numit co: 

mandant general al trupelor şi locuţiitor imperial şi regal în 

Ungaria. 

Koşulh intrase în înţelegere cu o parte din membrii Parla- Fopanead fatza 

mentului din Viena şi poporul se opuse la plecarea trupelor in P ; 

Ungaria. Ministrul de răsboiu Latour a fost spânzurat ( octombre). Ta pat . 

Impăratul fugi la Olmiitz şi Parlamentul a fost convocat la = - 

Kremsier in Moravia (pentru 27 novembre). Windischgraetz cu- Randi 

prinsese Viena după o luptă de trei zile şi Schwartzenberg „, ., 

ajunsese ministru. La 2 decembre, Impăratul Ferdinand abdică Dima 

in favoarea nepotului stu Francisc-losif, care anunţă intenţiunea Dai 

sa de a intruni toate țările monarehiei intrun mară stat. Pe când - 

Parlamentil discutase şi isprăvise Constituţiunea, i se făcu cu- 

noscut (6 martie 1849) că Impăratul-a acordat o Constituţiune; 

care nu sa pus nici odată in lucrare. - - 

Parlamental din Pesta nu a voit să recunoască pe noul Im- | MA 

părat, ci a încredințat puterea unui Coinitet de siguranţă de şase | 

merabrii intre cari era Koșuth. Ungaria nu avea de cât vro 100.000_ 

de oameni inarmaţi, și resboiul ar fi ţinut foarte puţin dacă 

Austriacii ar fi avut generali. lelacici bătut de către Unguri lângă 

Balaton, cedă comanda supremă lui V ia diSCharaetz. Acesta in- 

cunjură Buda-Pesta şi sili guvernul unguresc a fugi la Debrețin, 

care era amshinţat și de către o armată care venia de la nord. 

Dar Klapka organisă armata ungurească, Gorgey se uni cu el; Ani 

iar Dembinski inaintă asupra Pestei. El a fost bătut la Kapolna N SRI 

(26 fevruarie). Dar Bem ţinea în respect trupele im periale din Tran- 

—— / ww 
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silvania, unde numai Românii se luptau vitejeşte sub Iancu, şi Bia 

trupele din Banat care sdrobise pe Serbi se puneau in legătură | - [o / 

“cu el. Windisehgraetz după ce a pierdut trei luni in Pesta, plecă, ) du d 

intru intimpinarea lui Gârgey; dar a fost bătut la Găgăl. Dacăt Zob 3%. 

„Beni Vii pitat Scăpa atunci de Românii din Transilvania, di- O 

nastia Habsburgilor era perdută. După victoria lui Gârgey, Par: | 

ra
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lamentul din Debrețin a proclamat ba dinastiei /şi Koșuth 4 
puse mâna pe putere. 4 Apei (aj IȚA/ Mae 

Dar după ce Radetzki a sfârșit resboiul cu Sardjhia, trupe nu- 
meroase au fost trimise in Ungaria şi teribilul / Haynau a fost 

- insăreinat cu comanda supremă. In 1 maiu sevvesti că Tzarul 
a dat ajutor Austriei ca să sdrobească pe Unguri. (*) Toate in- 
cercările lui Koșuth,de a provoca o contra intervenire din partea 
Puterilor apusane şi a Turciei au rămas zadarnice. Armata un- 
gurească, bătută la Raab şi la Komorn se retrase la Seghedind/ da 
Haynau o sdrobi la 'Temișoara (9 august), in acelaș timp, Bem” 
era nimicit in Transilvania. In 11 August, Koșuth cedă dicta- : 
tura lui Gârgey şi plecă in esil. Acesta capitulă la Vilăgos cu 
23.000 de oameni. Numai Komorn a mai ţinut până la sfârşitul 
lui septembre, când a capitulat și Klapha. Veneţia căzuse câte- 
  

*) In martie 1849, Austria se incredinţa că situaţia ei era așa de critică că 
nu stătu la indoială a se ruga pentru intervenirea uuei mari armate rusești 
in Ungaria. Ce avea să facă 'Tzarul? Mai mulți dintre consiliarii săi erau de 
părere ca el să nu se grăbească a da ajutor lui Francisc Iosef. Trebuia, după 
ei; a lăsa pe Austria să se desfacă cii desevirșire. Când ea va fi tedusă la o 
neputinţă deplină, Nicolae ar putea tace ce ar pofti pe Dunăre şi in tot RE 
săritul. Dar acest suveran preferă să urmeze alte inspiraţiuni. Ajutorul ce 
dădeau Ungurilor refugiații poloni şi simpatia Ungurilor pentru Polonia, de a 
căreia răscoală generală să temea, "1 irita in ultimul grad. Și apoi el ținea 
ca o onoare edu dinsul, el, singurul suveran 3, căruia autoriţate nu a fost 
sdruncinată, prin "mișcările din 1848, de a se pune in faţa Eurdpei ca apără- 
torul cel mai hotărit al principiilor conservatoare şi de a resbuna pe monar- 
chii mai puţin fericiţi decât el de ultragiile Revoluţiunei. Mai pre sus de toate, 
el se gândia la realisarea planurilor sale asupra orientului și pentru a ajunge 
la acest resultat, se intemeia cam cu naivitate, trebue să o zicem—pe recu= 
noştinţa Austriei, pe care avea să o scape. (Debidour, Histoire diplomatique 
de Europe, 11,38). . Ă 

In acest moment Rusia era sau părea că este arbitrul Continentului. 
«Impăratul Nicolae e stăpân al Europei, seria principile Albert: Austria este 
un instrument, Prusia e amăgită, Franţia e mută, Anglia e mai puţin decât 
nimica». Din partea sa, confidentul regelui Leopold, baronul de Stoclmar con- 
stata că Nicolae a luat locul lui Napoleon [: «numai cât acela, pentru a dicta 
legi Europei făcea răsboiu; Nicolae 'şi menţine dictatura sa prin ameninţare», 
In realitate, această dictatură apurentă era la voia unui incident. Popoarele 
peale cărora aspiraţiuni le cuprinsese Rusia i păstrau o ură ascunsă; statele 
pe care le scăpase,-cum era Austria, iu o iertau că nu le-a lăsat pe mână 

„pe adversari. Guvernul frances era duşman; Anglia vedea cu nelinişte creşterea 
„in influenţă și prestigiu a Rusiei. (Lavisse et Rambaud, Histoire Gântrale, 
XI, 490). 
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va zile după Vilăgos: Austria triumfătoare era în aceiaşi stare 

ca şi mai inainte de Revoluţiune. 3 

Armata rămăsese credincioasă Impăratului și centralisarea din Lo i 

armată are să fie legea Austriei in curs de zece ani. La sfâr- ia | 

şitul lui" 1851, Constituţiunea a fost desființată şi Back restaură JI Se va 

absolutismul. Schwarzenberg a murit in curînd: el restaurase ! E 
.. Co... .. f ă, | : ți d 

autoritatea Austriei in lăuntru şi in aiară R ace 

| 

Z 
«Sistemul lui Bach» se răzima pe desființarea f6udalităţii și | 

pe unitatea imperiului. Pentru a se menținea Ta putere, Bach , - 

era gata să facă ori-ce, concesiuni, afară de una: nu mai voia şase î pet Yu 

să revină asupra emancipărei țăranilor; de aceia 1 uria nobilimea. 

El a cârmuit numai cu funcţionarii, căci cregăcă numai prin i 

ei va putea face el din RUStriă un stat tiisfolsorman Limba | FR: 
. - : PI . - : At LA 

gerinană a ajuns singura limbă de stat; proyinţiile Mari au fost 7t 

impărţite pentru a fi mai bine administrate; el introduse B po- 
o DS ari mea Mi treia: . ora zet ii 

    

  

    PI 

7 pm ee i era a i a E * . . _. i . 

Tiţie strașnică și o gendarmerie admirabilă pusă in serviciul ei £ V, a 

. > - . A . Hat = 

şi regulamentă totul, până și 1n cu mare amănunţime.t ma 
- .. . . y . . - PI cb i 

Austriacii 'și amintesc cu groază de acei zece ani, mai ales na: pc 
AMA 

ționalitățile şi clasele luminate care s'au bucurat de drepturi in 

1848; Slavii urau «sistemul» pentru că era prea germanisator 

și Germanii 7] urau pentru că era prea absolut. îi 

—âu Bicut mai multe comploturi, mai al65 in Ungaria şi Tran- N 

silvania, unde Haynau făcuse grozăvii: intr'o singură zi fuseseră | 

spânzurați 13 generali de ai revoluţiunei. Funcţionarii germani 

erau bine aleşi și cinstiţi; dar dintre cele-lalte naţionalităţi oamenii (Dios 

de samă nu primiau. Popoarele erau nemulţumite. Guvernul se _——— 

legă strîns cu biserica care declarase, in 1849, că «deosebirea (0 o 

de limbi e un rest din păgânism şi o consecinţă a căderei lui ] luu 

Adam», şi prin Concordatul din 1855 i sau acordat drepturi o 

nem 

N 
a
 
N 

Josale, ceia ce a ridicat mari nemulțumiri chiar intre inalţii 

funeţionari, pentru că se ingenunchia Statul inaintea Bisericei. 

Scoala primară a fost dată pe mâna, clerului, acesta, a făcut mult 

rău memoriei ministrului Than care a lucrat, de altmintrelea, | 

foarte mult pentru „ridicarea Universităţilor austriace, a modi- | 

ficat spiritul studiilor, a favorisat desvoltarea, științelor istorice N hu 

şi a dat profesorilor libertate in proponimentele lor; iar pentru z 

învățămîntul secundar, planul de studiu intocmit de cătră el ţine Z 

şi astăzi. E 
“Sarcinile. resboaielor mari de la inceputul viacului apăsau Cuza 

| ZA 
* 

n... 

Semen
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incă asupra Austiiei și dou& banerute de stat lăsase mare ne- 

incredere in. guvern. Revoluţiunea a incurcat şi mai tare lu-. 

„cerurile. Era o cantitate enormă de bilete de bancă in circulaţi- : 

* une și incercările făcute de a le retrage nu ajungeau la nici un 

= resultat, pentru că ţoate imprumuturile făcute in acest scop se 

- cheltuiau pentru armată. Poate că numai niște succese mari in 

afară, ar fi putut face popular acest regim care sacrifica intere- 
sele tuturor popoarelor din Austria numai pentru dinastie. Dar 

in afară, politica era miserabilă. In toate cestiunile mari până in af 
o __ 1859, Austria a fost bătută. | - ET 

1854-18 (0 VUIL. NAPOLEON III. pls | 

13 62 i6ț- ho: aa 
4l- Ig ) | -Ș$. 1. Al doilea Imperiu. 

| | pp 
, După infiinţarea Imperiului, păterile Corpului Legislativ au [553 

2 Cosmeza. fost mărginite şi nai tare: Impăratul avea putere să incheie trac- 

fo lina tate de comerţ, să autoriseze marele lucrări de utilitate publică, 

să reparliseze creditele budgetare pe capitule, şi legile relative 

Gblolindeaa crimele politice sau inăsprit şi mai mult, aşa in cât puterea 

| fl imperială a creşcut foarte. ” . - .- 

| Napoleon ll sa instalat la Tuileries, 'şi a intocmit o Curte 
a A egtade. strălucită şi o listă civilă de 25 de milioane ; apoi indată sa in- 

o grijit a avea un moștenitor direct, și, in- 1853, el luă in căsăto- 

| rie pe o spaniolă, Fugenia de Montijo. Impărăteasa Eugenia, cato: 

lică fanatică şi devotată partidei «ultramontane,» are să esercite 

o influență nenorocită asupra politicei imperiale. 
La un lucru ţinea Napoleon. II: bogăţia publică și bunastare (nagjcar 

a claselor de jos. «Despot inteligent, el voia să lacă-singăi fo- € 
icirea poporulii său.» *) S'au inființat o mulţime de instituţi-     

  

E 

  

*) Napoleon III, investit cu puterea, de a declara singur răsboiul şi de a 

incheia singur tractatele, independent de Cameră și de opinia publică, e stă- 

- pân absolut al poliţicei sale esterne. Armata lui e socotită și foarte tare şi el 

nu se dă inapoi inaintea ideiei de r&sboiu. Prin suprimarea vieţei sale poli- 

tice interne, Franţia reia o putere preponderantă in Europa. Dar Napoleon III 

dirige această forţă după vederile sale personale. El părăseşte tradiția mo- 

nârchiei o politică de pace şi de interes: vechiu revoluţionar italian, parti-
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uni de bine-facere; sau clădit locuinţe pentru muncitori ; s'a or- A 

ganisat, «asistența medicală» iar «Creditul funciar» a contribuit flo4f 

mult la bogăţia publică, dând proprietarilor capitaluri cu dobîndă î.; 

mică; sau creat o mulțime de căi ferate prin care s'a dat mare 

desvoltare industriei şi comerţului; iar Parisul s'a transformat 

in mare parte sub dictatura administrativă a prefectului Haus- | 

mann. Dar “această strălucire a avut și efecte desastroase. Cu | pă 
[i ră 4 E 

* 

    

creşterea bogăției s'a introdus un lues nerușinat şi plăceri des- 

frînate ; de aici dorința de câştig prin ori şi ce mijloace şi scă- 

derea moralității publice; pe de altă parte, sau scumpit toate 

lucrurile, ceia ce făcu mare rău claselor de jos. Din aceasta a 

urmat că chiar in cele dintăi timpuri: ale Imperiului se simţia 7 

că este o nemulţumire generală in populaţiune; dar era peste 

. + y . ... 
| 

putinţă ca ea să se dea pe faţă. Nu mai era: oposiţiune, presa 

era incătuşată, iar. dreptul de intrunire nimicit. dogs E 
vu Dinica Ţ Ci 7 pia: nare Dermrasiiza .. . 

bai pulii Taia dintre «legitimişti». se abțineau, pe când alţii se uniau i 

4 cu guvernul ; corleaniștii» erau de temut, fiind că erau intre E 

plen 

Sg. 

er dle Comitele de Chambord retusa. Cu oposiţiunea orleanistă, oposi- - 

  

dînşii o mulţime de bărbaţi de valoare 7 dar familiile regale nu 

erau de temut pe câtă vreme nu se făcea «fusiunea,» ceia ce ş „. 
medi dud: 

  

   
„jiane de salon, Imperiul âr fi dus'o cât de-mult. <Republicanii» ji 

erau .priveghiaţi de aproape şi erau şi puţini şi fără capi; Căci > 

capii lor erau imprăștieţi in lumea intreagă. Cei din Ia Si Dew 

“4rebuiau să fie foarte cuminţi și gazetele lor foarte moderate. 

Câte-va atentate in contra Împăratului au provocat deportări 

nouă. Poporul era indiferent şi liniştit. 

> 

  

  

san al unităţii naţionale, el are personal o politică revoluționară; dușman de- a 

clarat al tractatelor din 1315, adversar al Austriei, partisan al dreptului po- 

„poarelor de a dispune de ele inşele, el vroeşte a distruge opera Aliaților. El Age fl A 

vrea să intebuinţeze pe Franţia la opera desinteresată de a ajuta pe naţiuni 

a se constitua şi a căpăta drept mulţemită vre-un adaos de teritoriu. Dar cei ) 

cari ”l incunjură sint împărţiţi in două partide dușmane: partidul rovoluțio- Pe tudisiană | 

nar, dirigiat de principele Jerome cere intervenția naţională Și răsboiu cu A- | 

ustria; partidul conservator, representât_prin impărăteasă, Voiește pacea YI. A 

mănţinerea puterilor catolice. Napoleon, accesibil infiuinţilor personale, stă sm td v 

indoială, vine de la un partid la altul, iea m&surtcontradictorii; une ori chia au bă su 

el se ascunde de miniştrii săi, şi face in afară de ei, prin agenţi secreţi demer: Ur 

suri personale opuse liniei de purtare oficială a guvernului său, ceia-ce dă po- 

liticei sale o aparență inconherentă şi toriuoasă. (Seignobos, Histoire politigu = 

de V Europe contemporăine, 148). CR alu A Ă k 

r 

Funds, VA 
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* Imperiul părea asigurat pentru multă vreme, mai ales după 

r&sboiul din Crimeia şi după Tractatuli din Paris, in care Napo- 

leon a apărut ca arbitrul Europei (1856). Totatunci, Impărăteasa 

a născut un fiu. Putea dar aştepta in liniște alegerile din 1857 

in care sau ales câţi-va regaliști, cari in fond nu erau dușmani 

Imperiului, iar in Paris s'au ales cinci democrați, intre cari Ca- 

"vaignae, care muri in curînd, iar doi au retusat a depune jură- 

mînt de credinţă, aşa că au r&mas numai doi. In alegerile su- 

plementare sau mai ales trei, şi așa s'a format grupul «Celor 

Cinci». (Emile Ollivier, Darimon, Jules Favre, Ernest Picard şi 

Henon); dar eloquenţa lor nu putea surpa Imperiul. A “trebuit ca 

Napoleon insuși să-și instreineze pe vechii prieteni. SS 
Clerul fusese cel mai aprins sprijinitor al Imperiului şi Napo- 

i £ „ajalleon i acordase mari drepturi, dar el mergea prea departe cu 
m 

i 
€ 

pretenţiunile. Alianța cu Piemontul și prietenia arătată lui Cavur 

in timpul Congresului din Paris, inăspri relaţiunile dintre cler şi 

Impărat. Acesta silia pe Papă să acorde reforme şi incuragia pe 
| i e Victor-Emanuel in planurile lui. Dar probabil că lucrul sar fi 

   
mărginit aici, dacă nu sar fi intâmplat atentatul lui Orsini (1858). 
Bomba infernală aruncată de _cătră acesta a ucis şi rănit 156 de 

) . persoane, fără a atinge pe Napoleon. Acesta căută să sdrobea- 
„ scă pe republicani, cari nu erau intru nimica, vinovaţi, şi legea 

de «siguranţă generală», o lege teribilă, a fost votată cu repul- 
siune chiar de cătră Adunarea atât de servilă. Mai bine de 2000 
republicani au fost arestaţi și 300 deportaţi in Algeria fără de 
nici o judecată. 

Atentatul lui Orsini a făcut pe Napoieon să întreprindă r&sbo- 
iul din Italia. In curînd, el se intâlni in secret cu Cavur la Plom- 
bieres şi a pus basele inţelegerei in cestiunea italiană. Căsăto- 

cl. ria Principelui Napoleon, vărul Impăratului, cu fiica lui Victor- 
"Emanuel arătă pe faţă inţelegerea dintre cei doi monarchi. Dar 
catolicii s'au ridicat, şi de aceia Napoleon III a fost nevoit a se 
opri indată: după viotoria de la Solfetino ; cu toate aceste, Papa 
a fost părăsit şi «legaţiunile» au fost luate de cătră Italieni. Atunci 
in Corpul Legislativ se născu o puternică oposițiune clericală, 4 iu 
Trupele francese tot susțineau autoritatea Papei in Homa; dar 
acesta nu mulțemia nici pe catolici, nici pe Italieni. Scrisorile - 
episcopilor francesi cătră credincioși și subscripţiunile in favoa- 
rea Papei, arătau nemulţemirea clerului şi'hotărirea lui de a lupta 
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in contra guvernului. Catolicii se simțeau sprijiniți de cătră Im- 

pă&răteasă. Ă NE 

Napoleon mai ridică in, contra sa şi pe marii industriași, dd pe 

viţi prin tractatul de comerţ cu Anglia, din 1861; pentru că el | & 

ţinea mai mult la interesele consumatorilor de cât la ale pro- 

ducătorilor. “Tractatul a fost redigiat in secret de cătră Rouher 

şi Cobden, şi a ridicat mare fortună. _ | 

Atunci el simţi nevoia a se apropia de democrați. După Coma: A apiaţui de di 

pania din Italia, se acordase o amnistie, se lăsase oare care li- 4, 7! 

bertate gazetelor liberale şi se autorisase crearea de gazete 6 [ro 

nouă ; apoi (24 novembre 1860) Impăratul dădu voie Corpurilor 

legiuitoare a face un Respuns la Discursul tronului, liber dis- lia 

cutat, in care va fi permis a se discuta şi aprecia politica gu- 

vernului. Prin aceasta el voia să asocieze ţara la guvernare Şi o 

să mai scape de respunderea teribilă ce luase asupra sa. [*) Pr. 

«Cei Cinci» sau lolosit de aceste libertăţi, pentru a arăta a- ( . le 
a pb 

5 

  

   
2 

busurile şi greşelile guvernului; dar și Impărătul trăgea mare 

folos din această oposiţiune: se dovedia că in Franţia era liber- 

tate. Așa că Imperiul a ajuns a se teme mai tare de clericali. 

Episcopii '] numiau pe față trădător şi în Sepat numai cu mare 

greutate s'a putut inlătura un amenda diătE TE voarea puterei 

lumeşti a Papei; iar in Cameră mai bine de a treia parte dinA petale 

deputaţi s'au declarat pentru ej. Atunci sa început a se lua 1463 4 

măsuri in contra Congregaţiilor; dar când sau apropiat al ege-% i iti 

vile din 1863, Napoleon III, sub influința Impărătesei, se apro- cf ta ta 

pile de Biserică şi făcu cunoscut Italienilor că nu li va permite o 

a cuprinde Roma. Aceasta nemulţemi pe liberali, nemulţemi pe 

  

*) Universitatea subsista, dar supusă unui regim calculat pentru a o fage | 

să "şi piardă tendințele sale liberale; profesorii erau._datori să depună jură- _ 

mint de credinţă (mai mulţi au preferat a 'și da demisiunea); ei erau revo- 

cabili prin simplă decisiune ministerială, fără recurs. Invăţămintul tindea a 

se restringe la limbile vechi și ştiinţe; se suprimau profesorii de filosoiie şi de 

istorie. Ministeriul Fortoul (1851-—56) a rămas vestit; a fost timpul când eser- 

ciţiile in toate clasele din Franţia trebuiau să se facă la aceiaşi oră; timpul 

când profesorii primiau ordin să 'şi radă musteţile pentru aa face să dispară - 

din costum ca şi din moravuri cele de pe urmă urme „ale anarchiei». 

Guvernul se răzima pe armată, care-i asigura forţa, pe burghezia comerti- 

antă, mulţemită că nu mai e tulburată in. afacerile sale prin viața politică, 

şi mai ales pe cler, care fâcea să voteze alegătorii de la sate pentru candi- , 

daţii oficiali, (Seignobos, Histoire politique de PLurope contemporaine, 161). 

7
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Italieni şi reua, situaţie finanţiară pregăti succesul - oposiţiei in 
1863. S'a format «Uniunea liberală» in care intrau oponenții de 
ori ce nuanţă și s'au ales 35 de deputaţi din oposiţiune, intre 
cari 1 republicani aleși de cătră două milioane de alegători. 
Situaţiunea era gravă. Nu era atâta teamă de democrați ; ei pu- 
teau fi sdrobiţi tot cu vechea acusare de revoluționari, comunişti, 

c.; dar Thiers, Berryer, și alți oratori orleanişti şi regalişti 
fica mare impresie chiar și 'asupra Adunărei. 

Atunci sa format in Cameră o partidă care nu voia căderea 
Imperiului, ci transformarea lui intrun Imperiu liberal. Emile 
Olivier era in fruntea a 65 de deputaţi. Rouher. şi vechii bo- 
napartişti se opuneau la ori ce transformare şi Impăratul era 

„de părarea lor. Dar după victoriile strălucite ale Prusiei și es: 
pedițiunea fatală din Mecsico, Napoleon III, bolnav şi imbătrâ- 
nit fără de vreme, ajunsese cu totul nepopular. Atunci au in- 
ceput a se vedea greşelile lui. Populaţiunea de la ţară tot i 
era credincioasă; dar muncitorii din oraşe “i” erau “duşmani şi 
clerul '] combătea pe față. Burghezia incepea a dori libertăţi, 
şi se formase un tineret liberal, care intrecea cu mult pe demo- 
eraţii din Cameră, E 

Împăratul se decise a'face concesiuni. In 19 ianuar 1867, el 
„ Acordă Camerelor dreptul de a adresa interpelări miniștrilor, 

. 

shilesi Ş, 

„cari puteau intra şi discuta in Adunare ; in acelaşi timp se a- 
nunța 0 lege asupra presei şi una asupra intrunirilor. Dar ei 
nu sia a grăbit a lua o hotărire energică ; din “contra Rouher a 
părut mai puternic decât ori şi când; iar Duruy, ministrul In- 
strucţiunei, era zilnic atacat de cătră clericali, cari au presentat 
Senatului petiţiuni prin care se cerea a se arunca de prin bibli- 
oteci. cărţile lui Voltaire, Rousseau și alţii. Imp&ratul a dat a- 
jutor Papei ca să scape de Garibaldi ; iar Rouher declara in Cor- 
pul Legislativ că «nici o dată Italia nu va cuprinde Roma»- 
ceia-ce dădu curaj catolicilor a protesta in contra infiinţărei de 
şooale secundare pentru fete şi a cere libertatea invăţămîntului 
superior. Consiliul adunat in Roma in 1869 a decretat c«infaili- 
bilitatea Papei». «Napoleon III era prisonierul Bisericei». 

In mijlocul acestor dificultăţi, cu mare greutate s'a votat pro- 
iectul de lego militară (1868), pentru ca Franţia să poată lupta 
cu arme egale in contra Prusiei; dar nu sa pus in lucrare de 
cât numai în parte. In urma legilor asupra presei și intrunirilor 

(ID 

/
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s'au arătat o mulţime de gazete și in o mulțime de intruniri s'au i 

pus in discuţiune religia, proprietatea şi instituţiile imperiale. Apoi | 

au urmat manifestări violente. Subscripţiunea pentru a se ridica 

un monument lui Baudin, ucis in dedembre 1851, şi procesul 

care a urmat, a dat ocasiune a eși la lumină marele orator Gambetta. 

După alegerile din 1869, in care republicanii au luptat sin- Ma 

guri şi au avut mai bine de trei milioane de voturi, Împăratul 3, o20,8s0 

era perdut, şi devotaţii nu mai "“nădăjduiău scăpare! de câtintrun a 

resboiu fericit, care ar fi făcut  putincioasă o nouă lovitură de e 

stat. Oposiţiunea, avea 90 de. deputaţi, dintre cari 40 erau duş- ia 

mani de moarte ai Impăratului; dar oposiţiunea moderată care . 

se mulţumia ca «țara să fie asociată intr'un chip mai eficace la 

direcțiunea afacerilor» număra 116 deputaţi. Impăratul cedă. In TA 4 

6 septeribre 1869, el acordă Corpului. Legislativ dreptul de ar Gpt 89, E d 
  

țiativa a Tegilor, dreptul de a-și alege biuroul său, de a discuta Poyfeespăn 

tractatele de vamă și de comerţ; şi institui miniştrii răspunză- 

Gri. Cu toate acestea el tot ţinea la vechiul sistem și căzuse . 

cu totui sub influinţa soţiei sale. Parisul răspunse la aceste re- 

forme constituţionale alegând deputat pe Rochefort, care făcuse 

de ris Imperiul şi familia imperială in «Lanterne». Napoleon Il d duit > Pr 

se hotări a face un pas mai departe şi, in 2 ianuarie 1870, s'a 

tormat ministeriul Emile Olivier. Imperiul liberal era fundat. 

$. 2. Resboiul din Crimeia. 

In 1853, Tzarul Nicolae 1 socoti că a sosit timpul ca Rusia 

să şi pună in luerare planurile sale in Răsărit. Mulţi ani el fu- , 

sese arbitrul destinatelor” Europei şi acum era sigur că nimeni uta „Baa, 

nu ar fi in stare a i se opune. El credea că Austria "i va fi re- lia ppm a 

cunoscătoare pentru că a scăpat-o din primejdie in 1848, era si- S 

gur de. prietenia Prusiei și a principilor germani, era incredin- 

ţat că tronul lui Napoleon IL era foarte şubred și că Imperiul Sei 

otoman era in deplină decădere. Rămânea numai Anglia, dar el hdi 

ştia că Anglia nu va fi in stare a declara resboiu singură, şi y 

afară de aceâsta din convorbirea avută cu lordul Aberdeen şi mi- Mala 

niştrii engleji câţi-va ani mai inainte, se convinsese că ar putea 

ta ri 

„ajunge la o inţelegere cu această putere in ceea ce priveşte re- 

gularea <Omului bolnav», cum numia el pe Turcia. Puternicul 

Impărat se amăgia. Austria «avea să sperie lumea prin ingrati-



26 
tudinea sa»; Prusia nu "i va fi de nici un ajutor şi, lucru la- care 
nimeni nu se putea aștepta, nepotul lui Napoleon cel Mare va 
incheia o alianță cu Angliu pentru «integritatea Imperiului oto- 
man», care nu era de feliu in descompunere, cum 'și inchipuia 
Țarul tutulor Rușilor, 

Cestiunea <Locurilor Sfinte» a fost motivul de resboiu. Incă de 
pe vremea lui Francisc ], Franţia era considerată ca protectoarea, 
creştinilor catolici din Răsărit. In 1757, călugării greci au oc 45” 
pat câte-va sanctuare cu tot protestul călugărilor «latini» şi al 
guvernului frances. Napoleon III care era așa de bine cu clerul, 

stărui să se facă dreptate reclamaţiunilor călugărilor catolici, ho- 
tărît chiar de a face un resboiu. El nu voia ca Franţia să-şi 
piardă dreptul ei secular de protecţiune asupra creștinilor din , 
răsărit. Voia să-și resbune asupra Izarului care 1 recunoscuse pus, 
târziu ca Impărat şi 'l jienise chiar şi atunci; știa că numai ces- 
iunea orientală va putea strica prietenia dintre Austria şi Rusia, 

Şunnta PR lia și era hotărît chiar a se alia cu Anglia, pentru ca ast-fel să sfarme 
2 definitiv alianța de lu inceputul secolului, singurul mijloc pentru ._ 

F'ranţia de a ieși din isolarea in care trăise timp de 40 de ani, şi a-şi ($Ip- 
relua locul ce i se cuvenia in fruntea popoarelor din Europa. 

Impăratul Rusiei trimise la Constantinopole pe principele Meu- 
cicof, ca ambasador estraordinar. Acesta veni la finale lui fe- 

| vruarie și nici nu voi a visita pe ministru de externe Fuad, 
Jmcitoţ care fu silit a demisiona. El ceru Sultanului să incheie un tractat 
d bunuri 1963 secret, prin care se asigura Rusiei protectoratul efectiv asupra 

tutulor ortodocșilor din Imperiu, și pentru aceasta Rusia era dis. 
pusă a incheia un tractat-de alianță ofensivă și defensivă. Prin 
intervenirea Angliei, afacerea «Sf. Locuri fa făt regulată spre 
mulţumirea tuturor (4 maiu). A doua zi Mencicot ceru garanţie 

| 55 (9-a le viitor. (*) Poarta refusă. La 21 maiu, el părăsi Constantinopole. - 
t   tă con d da 

| pucca E” *) In fine, în ultimele zile a lui martie, miniştrii turci descoperiră tremu- 
A rând, și in mare secret, insărcinaţilor cu afaceri a puterilor apusane propu- 

" nerile pe care le făcuse - Mencicot oprindu-i de a le divulga. Ele erau exor- 
bitante. In schimbul unei alianţe permanente ce oferia sultanului, Tzarul cerea, 
ca acest suveran să 1 recunoască ca protectorul legal âl Bisericei grece in 
imperiul său. Cum capii acestei Biserice esercitau puterile lumeşti cele mai 
intinse și cârmuiau in Turcia două-spre-zece sau cinci-spre-zece milioane de 
supuşi ai sulianului, se vede că supunerea lui Abd-ul-Medjid la pretenţia 

> Tzarului ar fitot una'cu o adevărată abdicare. (Debidour, Zfistoire diplomatique 
"de VEurope, 11,96). -
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Tzarul. dădu ordin ca trupele ruseşti să ocupe Principatele Tm (43 | 

Române, ca un zălog până ce Sultanul va reveni la idei mai bune. oi 

Flota englesă şi cea franceză veniră la Besica; dar resboiul are 

să inceapă tocmai peste cinci luni. Poarta nu era gata; Nicolae 

era decopcertat prin unirea Franţiei cu Anglia şi chiar Napo- 

leon LII se mulţemia că Rusia era isolată. După o incercare za jo unumudai pia 

darnică de impăcare făcută in conferinţa de la Viena, in 23 Oc- “ag! 1143 

  

tombre 1853 se incep luptele. - q 

Escadrele francesă şi englesă trecură in Bosfor și cele două Vana na 553 

puteri intrară in luptă după desastrul de la Sinope, unde flota Da 

turcească a fost nimicită de cătră Ruși. Flotele aliate intră in Y | 

Marea Neagră pe care o vor considera ca o garanţie «până la A - 

deşertarea Principatelor,» decembre. In 27 martie 1854, resboiul 4; ia 8 | 

- a fost anunţat oficial in Parlamentele din Paris şi Londra. Cu Ra 

două săptămâni mai inainte se incheiase un tractat de alianță / 

prin care cele două Puteri garantau independenţa Imperiului - — 

otoman, dar şi Poarta se indatoria a asigura drepturi tutulor » 

supușilor săi fără deosebire de religie. In acelaşi timp, prin pro- 

tocoalele subscrise la Viena. de cătră Franția, Anglia, Austria | 

şi Prugia se fiosau principiele care puteau servi de basă pentru 

negoţierile viitoare şi cele patru Puteri se legau a nu tracta 

separat cu Rusia, ci numai in comun. Ast-feliu Austria şi Pru- 

sia Jăsau putere Aliaților să intreprindă ori ce vor plănui. 

Aliaţii să gândiau mai intăi să gonească pe Ruși din Princi- 

pate. Aceștia trecuseră Dunărea și incunjuraseră Silistra (april); 

dar când au audit că la Varna Aliaţii au concentrat o armată, 

de 50.009 şi s'au incredinţat că şi Austria li este dușmană pe: 

faţă, ei au ridicat asediul Silistrei după şese asalturi nefolosi- 

toare (23 iunie), şi incepură a se retrage din Principate. Atunci 

Austria incheiă o Convenţiune cu Poarta ca ea «să ocupe ȚȚerile 

Roinâne până la incheierea păcei.». (*) Prin urmare nu mai pu- 

o 

  

*) Intre cele două părţi gata a intra în luptă, Austria era foarte-ineurcată. 

Amintirea ajutorului decisiv ce”i dase Rusia în 1849 şi în 1850, nevoia de a 
se sprijini pe guvernul care o putea mai bine apăra in contra Revoluţiunei, 

şi frica de o agitaţiune panslavistă pe care o putea uşor aţița Tzarul in Bo- 

hemia sau pe Sava, nu permiteau lui Francise-losef de a se pronunța in con- 

tra lui Nicolae. Dar de altă parte, putea el asista nemișcat la surparea im- 
periului otoman ? Ce va fi cu propria sa monarchie după această, catastrofă ? 
Dacă va refusa a ajuta pe Franţia și Anglia, nu era de temut că aceste două
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tea fi vorbă de o campanie in Principate. Odessa și Bomarsund 
(în insula Aland) au fost bombardate. 

Napoleon ar fi dorit să facă un resboiu pe uscat; chiar Anglia 
ținea ca luptele să se dea in Crimeia, pentru că voia să distrugă 
Sebastopolul şi puterea maritimă rusască din marea Neagră, şi 
espediţia sa decis după voia Angliei măcar că Francesii erau 
incredințaţi că resboiul va ţinea in Crimeia un timp indelungat. 
In 7 septembre, armatele aliate au debarcat in peninsulă. Ruşii 
nu credeau. Ei se așteptau ca dușmanii să debarce la Odessa; 
de aceia, ei aveau in Basarabia şi in imprejurimile Odessei mai 
bine de 200.000.:de oameni, iar in Crimeia nu mai 50.000. Sebas- 
topolul „era intărit şi Mencicov se hotări a-i opri, dar fu bătut la fi 
Alma. Atunci el inecă o .mulțime de corăbii ca să astupe portul,“ :: 

—— Ă 2 ame 
  

puteri vor dislănţui din nou in contra lui, Revoluţiunea in contra. căreia tri- 
umiase e] cu atâta greutate ? nu vor face ele apel la Italia, Ungaria, Polo- 
nia ? Plin de perplexitate, guvernul austriac voia, în sumă, să scâpe Turoia, 
Dar voia cu -ori-ce preţ să evite a intră in luptă. De aceia incepu a se furişa, 

pentru cele două părţi, sub pretecst de a le impăca, joc cu două feţe și, in 

realitate, neghibaciu, pe care Pa preluugit prea 1 mult timp, spre nenorocirea 
sa, cum vom vedea mai departe. ' 

Curtea din, Viena, sub. Buol, ca și sub Metternich, era pe deplin hotărită 
a nu permite ca Rusia să câștige in Orient. Ea cugeta să o impedice, şi nu 
era fără o nădejde ascunsă de a trage un. folos din aceste imprejurări, ce 

esemplu, a pune mâna pe Principatele dunărene. Dar cu toate protestările 

sale de devotament, ea, nu voia să tragă sabia, în favoarea puterilor apusane 
și dacă, une ori, ea păru că este aproape a fi tărită de ele, ea fu in tot-dea- 
una ţinută în loc și nevoită a sta nemișcată prin politica negativă a Prusiei. 
Ast-lel, în ultimă analisă, curtea din Berlin, atunci aşa de neputincioasă şi 
atât de despreţuită, ea, de la 1854 la 1857, a decis despre destinatele Europei 
(Debidour, Histoire diplomatique de PEuwvope, 1l, 100, 114). 

Austria nu putea impune ca armata anglo- feancesă să se oprească in dru- 
mul ei spre Principate, dar putea, fâră sgomot, să capete acest resultai prin 
rugăminuți, și l'a obţinut. In adevăr, toemai in, timpul acesta, adică cătră sfir- 
şitul lui iulie, aliaţii, a căror cartier general era la Varna, şi cari păreau că 
au să se indrepieze spre Valahia şi Moldavia, iși schimbară de odată planul 
lop de campanie. Austria-a făcut să ințeleagă că pentru moment nu se poate 

uni cu ei. A se aventura singuri prin Principate, ei.nu au indrăzait. Vara 

era deja foarte inaintată. Era prea târziu pentru a intreprinde o campanie 
in inima Rusiei... Atunci s'a hotărit a se face espediţia din Ciimeia. Se credea 
că se va putea lua Sevastopolul prin surprindere. Anglia, care ţinea mai cu 
seamă a ruina puterea Tzarului pe marea Neagră, designă această cetate ca 
țintă a coaliţiunei. Rusia era scăpată, (Debidour, Histoire diplomatique de



- şala a se inchide in cetate, ci mănţinea comunicațiile cu interiorul 

„şi au trebuit să aştepte să treacă iarna şi să primească ajutoare n 

  

239 
    

luă pe mateloţi cu 3.000 de tunuri şi "i așeză in cetate și Tod- Dora Îmi 

leben fu insărcinat a o intări. Când Aliaţii au ajuns dinaintea 

cetăţii, ea era in stare a se apăra multă vreme. In novembre, 

Mencicof -avea mai bine de 100.000 de oameni. El nu făcuse gre- Sauce îm ma 

>= 

Imperiului. El atăcă pe Aliați la Infkermann, unde a fost respins JMppizai 

cu mari pierderi; dar şi Aliaţii nu au putut da asaltul plănuit A 

  

nouă. Armata trancesă a trecut de 50.000, pe când cea englesă 

era mult mai puţină. Iarna a fost teribilă şi foarte dăunătoare - 

mai ales pentru Engleji. Peste iarnă au venit 15.000 Piomontesi, ! 

aşa că in primăvară Aliaţii aveau. 140.000 de oameni. Moartea DER: 
lui Nicolae 1 (2 martie 1855) adusese oare care nădejde de pace,< Id E 

dar in zadar. Cu toate aceste, Gorci acof, noul comandant supreni | Îsi 

simţia că se apropie sfirşitul; el atacă pe Francesi și Piemontesi .. | 

la Cernaia, dar a fost bătut şi a pierdut 8.000 de oameni. După Ceprzita 
trei zile de bombardare teribilă, in 8 septembre, 56.000 de Ali- 

aţi dau un asalt general, şi Francesii sub Mae-Mahon cuprind 
Malacof, cheia cetăţii. Ruşii au deşertat cetatea. Cu toate aceste, | 

ei nu au părăsit Crimeia, unde aveau incă 150.000 de oameni; 

dar era vădut că. resboiul era pe slîrşite. Li trebuia. Ruşilor 

numai câte-va succese pentru a salva onoarea militară. Când | 

cetatea Kars a capitulat, Ţarul Alesandru II putea incheia pace: 

In tot timpul r&sboiului, diplomaţia nu a stat in nelucrare. 
Cele două Puteri ar fi voit să atragă in resboiu și pe Austria 

şi Prusia. Austria era slabă şi ruinată in privinţa finanţiară; ea 

ar fi dorit să pună mâna pe Ţerile Române, dar nu indrăznia 

i 

i 
! 
4 
' 

- a intra in răsboiu de frica Prusiei, care "i ar fi creat greutate 

in Germania. Pe când ea sta la gânduri, Napoleon incheie alianţă - 

“cu Piemontul, alianţă de mare insemnătate in viitor. După că- 

derea Sebastopolului, Austria se apropiie de, Franţia şi propuse 

a se adresa Rusiei un «ultimatum» ; atunci chiar Prusia sfătui 

pe 'Fzar să cedeze. 
Preliminariele s'au subscris la Viena şi Congresul de pace sa 

intrunit la Paris “sub preşedința Comitelui Walevski, ministrul 
"de esterne al Franţiei şi fiul naturala lui Napoleon cel Mare. Trac- - : 
tatul a fost subscris la 18/30 martie 1856. Sultanul se ingrijise 

de mai inainte a garanta privilegiile şi imunităţile comunităţilor 

creștine şi a proclama egalitatea tutulor culturilor şi naţionali-
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tăţilor. Tractatul din Paris asigură independența Sultanului şi 
integritatea Imperiului otoman ; marea Neagră fu declarată neu- 
tră; navigația pe Dunăre va fi liberă; Rusia ceda trei districte 

| din Basarabia; protectoratul rusesc va înceta. în Principatele Române 
| şi aceste eri se puneau sub garanția celor Septe Puteri. 
| i Turcia trăgea mari foloase şi Anglia anihila marina rusă in 

Mediterana ; era insă sigur că Rusiă va sfășiia acest tractat 
indată ce va putea. Franţia recâștiga, prestigiul și 'şi restabilia 
preponderanţa in Răsărit şi emanciparea Italiei era pregătită. 

tii 
= 

$. 3. Anelia după 1848. a ă   Revoluţia din 1848 nu a avut nici un răsunet in Anglia, afară 
de câte-va incercări care au r&mas de ruşine, și regina a putut 
zice cu mare dreptate in Discursul tronului din 5 septembre: Je 
«Tăria instituţiunilor noastre a fost pusă la incereare și a resis- 
tat. Am lucrat a păstra poporului,incredinţat sarcinei mele acea 
libertate temperată pe care el “ştiie a o preţui atât de mult.» In 

N A lu timpul acesta ministrul fruntaş a fost Palmerston, toarte radi- 
"cal in afară -și foarte conservațor in lăuntru, care era de părere 

— a se uni cu Napoleonbprijinis pe revoluționarii din alte eri şi 
A !i da asil in Anglia. Regina era, nemulțemită de apucăturile lui 
m. dictatoriale, ceia ce a şi adus căderea lui după lovitura de stat px (354 din Franţia. El insă a revenit la putere in anul următor și in 

486 ţ curs de treisprezece ani a fost pururea in frunte. In tot timpul 
pr îcesta, marele“ reforme au fost amânate și in planul intâiu au 

fost cestiunile din afară. Bărbaţii de stat englesi erau pentru pi 
pace, dar au trebuit să facă resboiul din Crimeia, care nu a sa-ps05-- 
tisfăcut pe Englesi, nici prin chipul cum gau Ti pmatele-— 
Jor, niei prin pacea incheiată. Reshoaield 67487 ă ȘI din India /45] 

e au mărit popularitatea lui Palmerston, dar el a căzut de la pu- 
1457 tere în urma atentatului lui Orsini, care a adus resboiul glorios 
îi alui Napoleon III in Italia. Cu toate aceste, el reveni la putere, 

, 860 de şi era de 75 de ani, şi s'a ilustrat prin incheierea tractatului 
de comerț cu Franţia, la care a lucrat foarte rault Gladstone 

(5 și Cobden. El muri in apogeul gloriei sale, tocmai când ideile 
[d liberale cca az progrese, Ă 35 Dar noul mihister liberal nu s'a putut ințelege asupra refor- 

mei legei electorale, care a fost făcută intr'un chip mult mai li- 

(amanata vea sui 14 0 1957; 1855 ip j, 

   [Bă
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beral de cătră conservatorul Disraeli. (1867), ajuns “in fine Mi- 

nistru Primar după 30 de ani de așteptare. (*) Din acest timp 

se incepe lupta lui Gladstone, și, in curs de 15 ani, numai ei 

"Sau succedat in fruntea guvernului. ia Y cl 

Noii alegători au dat o majoritate liberală și Gladstone ajunse A 5 (A 

Prim-ministru (decembre 1868). El propuse ca «biserica angli- o 

cană» din Irlanda să nu mai fie atot puternică ca pănă atunci; “ 

ci, din contra, să ajute pe cele-lalte două şi să contribue la aju- Cofelizău pre 

torinţa publică. Legea a iost printi Apoi sa Tâcut o lege ăsu- 

“pra instrucţiunei publice, se regulă, cestiunea gradelor militară 

care până atunci se treceau pe bani şi, in fine, sa introdus vo- 

IPA tul secret. «Marele ministeriu liberal in scurt timp a democra- 

 _tisat şcoala, armata, alegerile». „- 

  

  

    

$. 4. Rusia. - 
- 

Nicolae 1 a fost soldatul contra-revoluţiunei in 1848. El pro- 

vocă o mare reacțiune şi in lăuntru: profesorii şi studenții Uni- 

versităţiler au fost persecutați; censura reorganisată a iost pusă - 

sub direcţiunea vestitei «Secţiunea III» de poliţie politică; dar . 

__ ideile liberale făceau progrese in clasa de mijloc, şi la ţară se 

imulţiau crimele agrarie, dovadă că era numai de cât nevoe 

a se desfiinţa robia. ii 
După fevruarie 1848, el era de ideie a se declara Franţiei 

resboiu şi a se trimite pe Rin o armată ruso-prusiană; dar Pru- 

sia făcu şi ea o revoluţiune. Atunci el se mărgini a face cu- 

noscut că Rusia nu se va amesteca, dar că nu va permite nici 

o schimbare in eguilibrul și situațiunea teritorială a deosebitelor 

state din Europa. Dar Revoluţiunea era dușmană de moarte a 

  

*) Reforma electorală din 1867 nu suprima neegalităţile de representare in 

comitate; se calcula că 125 de deputaţi representau 12'milioane și jumătate 

de locuitori 158 deputaţi 7 milioane şi jumătate; târgurile.mai jos de 30.000 

de 'locuitori aveau 230 de deputaţi pentru 3.280.000 de locuitori, cele cu o po- 

„ pulaţie mai mare 130 de dăputaţi pentru 11.537.000 locuitori. Reforma con- 

serva sutragiului caracterul unui privilegiu. Şi mai cerea incă un aa de do- 

miciliu pentru a avea cine-va dreptul de a fi inscris ca alegător. Dar ea spo- 

ria corpul electoral cu 50/, in comitatele englese, 200/; in târgurile englese, 300/, 

in tirgurile scoțiene, ea: folosia mai ales orașelor. In fapt, ea făcea alegători 

pe cea mai mare parte dintre muncitori: Anglia intra in regimul democra-. 

tic. (Seignobos, Histoire politique de P Europe contemporaine, 61). 

Istoria Contimpurană.—P. Rășcanu. , . 16
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Rusiei; ea umeninţa a forma in Polonia, Ungaria şi in ţările Ro. 
mâne, state dușmane și Germanii voiau să strice equilibrul in 
Baltica. Nicolae era -dator a interveni: Ducatele Schleswig şi Hol- 
stein au rămas ale Danimarcei. El nu voia injosirea Austriei in 
favoarea Prusiei, căci atunci Prusia nu mai putea remânea in * 
mâna lui, şi Austria gonită din Germania putea fi mare incur- 
cătură pentru Rusia in Orient. Lui i trebuia statu-quo. Dar când 
revolta ungurească a fost inădușită in sânge şi Prusia. umilită 
la Olmiitz, el opri pe Austria de a se folosi de victorie şi in in- 
țelegere cu Anglia și cu Franţia, el restabili starea de lucruri 
de mai inainte. In 1852, Nicolae 1 părea arbitrul Europei şi cu 
toate acestea, la moartea “sa «prestigiul Rusiei nu mai esista, 
nici pentru. străini şi nici- chiar pentru Rusia, şi domnia lui se 
sfîrșia. prin o bancrută.» - 

Fiul său Alesandru IL era om pacinic, cu toate aceste el con- 
tinuă politica părintelui s&u; dar Rusia era stoarsă de puteri. 

Tractatul din Paris a deschis pentru Rusia o perioadă nouă; 
era. nevoie de o politică contrară celei urmate de Nicolae. Era 
o dorinţă generală de retorme. Alesandru se puse pe inuncă se- 
rios. El credea că Rusia avea nevoe de o transtormare adîncă, 
că el era menit a o indeplini .și că numai prin aceasta se putea 
restaura prestigiul imperial. S'a acordat o amnistie, s'au retras 
ucazele relative la studenți, sa indulcit censura şi sau chemat la guvern oameni noi. | | 

Sulletul tutulor reformelor intreprinse de către Alesandru II 
a fost Nicolae Milutin. După.o muncă de câţi-va ani, s'a desfiin- 
țat robia. țăranilor şi aceştia au fost improprietăriţi, cu condiţia 
ca să plătească pămîntul ce li sa dat in curs de 49 de ani. Re- 
forma lui Alesandru II crea 23 milioane de ptoprietari, şi era cu 
mult superioară celei făcute in Prusia şi Austria, unde se acor- 
dase ţăranilor numai o libertate îgcalăs Tăr$ mici o bucată de 
“pămînt. Dar nici proprigtarii, nici ţăranii, nu erau mulţemiţi. Ță- .. s . . . TI e - . ranii credeau că li se Va da intreaga moşie a proprietarului, și 
aceştia se credeau spoliaţi. Această mar roformă s'a indeplinit 
in fevruarie 1861 *). 

*) Emanciparea șerbilor a. transformat societatea rusască. Dând masei po- pulaţiunei libertatea legală şi administraţia afacerilor sale comunale, ca a fă- cut din națiunea rusă o naţiune modernă. la a presătit'o a se desface de
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Sau făcut de asemine, mari reforme in justiţie, unde erau a- 

busuri colosale; dar în administraţie a fost aproape cu neputinţă 
a se face ceva, atât de nărăvită era. Singura instituţie, Adună- 

rile (zemsteo) de districte şi de gubernie, in care erau represen-.- 

taţi nobilii, ţăranii, meşterii și neguţitorii, a prins rădăcini şi a 

- deşteptat mare entusiasm ; nu a fost ea o instituţie perfectă, dar 

tot era un progres enorm, faţă cu trecutul. Măsurile favorabile 

Universităţilor nu au ţinut mult, pentru-că in curind au fost a- 

cusate că sint focare de materialism şi s'a introdus din nou re- 

gimul de sub Nicolae ; dar, in 1863, Golooniu care a inființat Uni- 

versitatea; din Odesa, le a acordat oare-care autonomie şi in anul 
următor sa organisat învățămîntul secundar. Chiar şi presa a in- 

ceput a se bucura de oare-care libertate; dar după 1866, sînt nu- 

mai reforme neînsemnate. Impăratul nu mai era așa de entusi- 

ast şi se incepu o periodă de reacțiune, motivată mai întâi prin 

Revoluţiunea din Polonia. - 
Polenia 'şi conservase viaţa sa naţională chiar şi după sdrobirea 

din 1831; dar nu s'a mişcat nici in 1848, nici in timpul R&sbo- 

iului. din Crimeia. Alesandru II era insufleţit de bune simţimente 

faţă de-ea, şi sar fi invoit bucuros la o autonomie parţială. Chiar 

Rușii erau pentru 0 impăcare, pentru:că şi Polonii erau Slavoni, 
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1451, 44 
dar Polonii erau duşmani neimpăcaţi ori puneau condițiuni peste/ PA > (7 

putinţă de primit: intrunirea tutulor” provinţiilor polonese și o 

unire numai dinastică cu Rusia. Ei se răzimau pe opiniupea Eu-" 

ropei luminate mai ales pe Napoleon III. In 1860 se incepu crisa: 

-agitaţiuni la celebrarea aniversărilor patriotice, care au lăcut o 

mulţime de morţi. Imp&ratul_a acordă un Consiliu de stat deose- 

bit, o direcţiune pentru culte ș şi instrucţiune publică, “consilii de 

_Buberiii şi de districte, muncipalităţi alese. Dar sau făcut; din 

“su “manifâstațiuni când sa desființat «societatea de agricultură» 

iarăși cu o mulţime de- morţi. Dar tot incă era vorba de impă- 

căciune. In 1862, Marele-Duce Constantin a fost numit vice-rege, 

=. 

“ deprinderile de arbitrariu, de servilitate şi de lene produse prin indelungata 

praeticare a sclăyiei, şi i-a asigurat condițiunile legale a unei activități pri- 

vate și a unei administrații publice regulate. Progresul economie sa insem- 

nat după moartea lui Alesandru II prin sporirea “intinderii pămînturilor cul- 

tivate, a preţului moșiilor, a cifrei imposiielor, a valoarei esporiaţiunilor, şi 

prin imbunătăţirea feliului de traiu -al țăranilor. (Seignobos, Histoire polils- 

que de bEurope contemporaine, 561).
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dar la apelul făcut de cătră el, nobilii au cerut unirea tutulor 
provinţiilor polonese. a | 

Luptele s'au inceput când s'au arestat o mulţime de tineri sub 
pretest de recrutare. Polonia insă nu avea armată, ca in 1831. 
Erau vr'o 8.000 de insurgenți, impărţiți in mai multe bande, a- 
scultau de un guvern secret, câre “și ţinea ședințele in una din 
salele Universităţii. In 1863, se numesc dictatori ruși: Berg la 
Varsovia şi Muravief la Vilna. Totul a fost stirşit in vara anului 
următor. Membrii Comiteţului revoluţionar au fost arestaţi și e- 
secutaţi şi se incepu o reacțiune teribilă, mai ales in contra cle- 
rului şi nobilimei. Sa introdus limba rusască şi sa decretat im- 
proprietărirea țăranilor, ca să'i scape de sub influinţa proprieta- 
rilor. Nobilii și preuţi au fost loviți cumplit, dar poporul de jos 
a- câștigat mult in ceia-ce priveşte bună starea materială. Nu s'a 
putut inăduşi insă simţul patriotic. e 

Insurecţiunea polonesă provocă o reacțiune in Rusia. Katkof cu 
«Gazeta de Moscova» era representantul absolutismului ; dar a 

"trebuit multe tulburări şi atentate pentru ca generosul 'Tzar să 
apuce pe această cale. Mulți ăȚiseseră credința că se vor ăcorda 
libertăţile politice ; de atunci, și au pierdut ori ce nădejde și au 
pierdut ori și ce credinţi: «Nihilismul.» „Un atentat din 1866 
năspri şi mai tare regimul Universităţilor, şi acel din Paris, in 

“anul următor cu ocasiunea călătoriei 'Tzarului la. Esposiţiune, 
făcu pe Alesandru II să'admită in totul părerile de 'represiune 
a lui Katkof, care l'a influenţat până la moarte. , | 

In afară, Rusia remăsese, după răsboiul din Crimeia, numai 
„cu Prusia, care pe atunci nu insemna mare lucru ; dar în curînd 
se făcu o aptopieră cu Napoleon. Cei doi Impărați s'au intilnit 
la Stutgard. Aci s'au invoit ca să nu se aplice in totul Tracta- 
tul de Paris, ceia ce a fost un mare bine pentru Ţevile Române, şi 
să nu ajute pe Austria. De atunci cele două guverne âu lutrat 
in comun in cestiunea Principatelor Române; şi sau folosit de 
incurcăturile Englejilor in India pentru a se pune cea intăi te- 
melie a «Unirei;» iar in r&sboiul din 1859, Cancelarul Gorciacof 
a ţinut in loc Confederaţiunea Germanică. Dar curînd relaţiunile 
cu Franţia s'au stricat din pricina Poloniei, și Rusia a rămas 
iarăși legată strîns numai cu Prusia. Alesandru II a lăsat pe 
pe Prusia ca să sdrobească pe Austria şi in Ră&sboiul franco” - 
german din 1870-71, ea a ţinut in loc pe Danimarca și Austria,
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și s'a folosit de acest resboiu pentru a face cunoscut Europei 
că «nu_se va mai ţinea de Tractatul din Paris, in ceia ce pri: . a m m e re ae PEL via restringerea dreptului de suveranitate in marea Neagră» |, , ar a e a e cad rea INCAgra mai remânea să iea inapoi și cele trei districte din Basarabia, 

. ._. 9 . N . pentru ca să nu mai fie nici o umbră din acel Tractat vestit, 
Mărginită in Europa, Rusia a căutat in tot timpul acesta a se 
despăgubi in Răsărit. V 7. 22 . 

$. 5. Unitateă italiană. 

După reacţiunea din 1849 Italia ajunsese iarăși «o espresie 
geografică». Principii italieni erau sclavi ai Austriei Și tirani ai 
supușilor lor, iar in Lombardo-Veneţia domnia teroarea mili- 
tară austriacă. Noroc că domnia in Piemont un rege care ră- 

Ie
 

pa x re . . > . . uz „ măsese credincios causei naţionale *). El făcu din Piemont un 2â/i5; 
focar de atracţiune pentru patrioţi italieni şi un punct in jurul ;,.... E 
căruia toți să se strângă. EI se arata mândru față cu Austria şi 
era aplecat spre Franţia, unde Napoleon III avea simpatii pen- 
tru națiunea italiană. Cavur a intreţinut aceste bune disposiţi- 
uni ale Împăratului frances. EL isbuti a forma in parlament o 

„majoritate capabilă de toate sacrificiile. Devotat unităţii naţionale 
el nu alegea mijloacele. Sa ingrijit a face din Piemont un stat 
bogat şi bine armat, care să poată iaspira increderea patrioţi- 
lor %%), apără "drepturile societăţii in contra Bisericei şi nu a stat 

eniăiiu, 
j 

— 
*) Mulţemită lui și inteligentului său ministru D'Azegtio, Piemontul ajun- 

sese asilul a o mulţime de proscriși veniţi din toate părțile Peninsulei și a 
căror devotament și făgăduinţă intreţineau credința ei in viitor. Patria itali- 
ană pătea strinsă pentru un. timp intre hotarele acestui mic staţ. Se simţia 
insă că el le va sfărma intr'o zi și că va duce din nou drapelul său până la 
Adriatica și pănă la Sicilia. Până atunci, Piemontul creștea prin desvoltarea 
repede a comerțului, a industriei, şi iatăria cetăţile, și imbunătăţia organi- 
sarea militară, și susținea drepturile cu fermitate şi nu se lăsa a fi intimidat 
nici chiar de câtră Austria. (Lavisse et Rambaud, Histoire Generale, XI, 256), 

**) Acest mic stat care, singur, in Italia, cu toată infrângerea de la Novara 
resistase_reacţiunei austriace, dădea de câţi-va ani mari dovezi de energie şi 
de vitalitate. El conserva sub un rege tin&r, brav, popular, constituţiunea par. 
lamentară şi libertăţile câștigate în revoluţiunea din 1848. Servia ca asil la un 
mare număr de proseriși veniţi din toate părţile peninsulei și a căror devo- 
tament și promisiuni intreţineau credinţa in viitor: Patria italiană părea măr- 
ginită, pentru un timp, in limitele inguste a acestui mic regat. Se simţea că 
el are să le sfarme intr'o zi.pentru a-și duce din nou drapelul până la Adri- 

. ” 
„
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“la indoială a se ciocni cu Papa, tocmai intrun momenţ când Aus 
tria era aproape a se inchina Bisericei; dar era şi contra mij- - 
loacelor violente a lui Mazzini și celor alţi revoluționari». 

In 1853, Austria rupse relaţiunile diplomatice cu -Piemontul 
fiind-că acesta dădu adăpost retugiaţilor din Lombardia. Dar in 
curînd (26 ianuarie 1855) Sardinia intră in alianţă cu Franţia şi 
cu Anglia *in 454 bit Cumeiui — 
Trupele sale s'au distins in lupta de la-Cernaia, și diplomaţii săi 
au luat parte la Congresul din Paris. Toţi ştiau că era o inţe- 
legere intre Cavur şi” Napoleon al LII, de aceia nu a fost nim&- 
rui de mirare că, la sfirşitul Congresului, Walewski a arătat sta- 
rea tristă a Italiei, nevoia de instituţiuni in Roma şi temerea de 
0 revoluțiune in Neapole, indreptăţită prin - purtarea regelui. Așa 
de patriotic s'a purtat Cavur in acest Congres, că a avut drep- 
tul a zice in parlamentul din Turin că nu de giaba şi-a vărsat 
Sardinia sângele și aurul s&u in Ră&shboiul din Crimeia. a 
„După Congres, Anglia şi Eranţia au făcut observaţiuni rege- 

- VW . i *. 

atica şi Sicilia. Așteptând, Piemontul creştea prin desvoliarea repede a co- 
- merţului, a industriei, și intăria cetăţile, și imbunătăţia organisarea sa mi- 
„litară, şi susținea drepturile cu fermitate şi nu se lăsa a fi intimidat, nici chiar 

- de cătră Austria, care, de mai mult de un an, rupsese ori-ce relaţiune diplo. 
__matică cu curtea din Turin. Victor Emanuel luase ca prim ministru, la fi- 
nele anului 1852, pe un-hărbat de stat de prima ordine, pe comitele de Ca- 
vur, a căruia noroc politic avea, să fie unul din faptele capitale a viac. XIX. 
Sagace, viclean pe cât şi tenace, el se iugrijia de niai” mulţi ani a spori, prin 
o administraţie escelentă, eceditul Piemonteiui in Europa. El nu era om să 
zică, cum zicea Carol-Albert, «Italia fara da se». El ştia bine că după Cus- 
tozza şi Novara ţara sa. nu_se putea răsbuna decât cu ajutorul străinului. A- 
cest ajutor trebuia cumpărat, şi Cavur era hotărit a nu se scumpi la “preţ. 
Mulţemită lui, regatul Sardiniei era așa de bine pus că alianța sa nu era de 
despreţuit, nici chiar pentru puterile mari. (Debidour, Histoire diplomatique de 
PEuroge, |, 123). Ă i = 

*) Ministrul lui Victor-Rmanuel 'şi zicea că dând ajutor puterilor apusane 
in Crimeia, Sardinia va căpăta dreptul de a avea scaun in congresul care 
se va deschide după sfirşitul r&sboiuluiş că atunci ar putea pune inaintea Euro- 
pei cestiunea italiană; că va fi sprijinită de cătră Franţia şi Anglia; că nu va fi 
contrariată de câtră Rusia, prea fericită de a pedepsi pe Austria pentru in- 
gratitudinea sa... Şi pentru ca să poată reclama in urmă o r&splată-mai mare 
pentru serviciile sale, Sardinia voi să intre in coaliţiune nu ca un simplu au- 
siliar in solda Aliaților (cum propunea Anglia), ci egală în drept cu cele-alte 
părţi contractante, cu cheltuiala. sa, pe riscul şi pericolul său. (Lavisse et 
Rambaud, Histoire Generale, XI, 260).



JĂ 247 ; | — da alia 7, 
Am at a 

lui din Neapole, care a răspuns cu aie Ştiindu-se spriji- N» j cata 

ii nit de Austria; cele două Puteri 'şi a rechiemat ambasadorii. 2 5 

Și Papa iarăşi nu voia să facă nici o concesiune şi Austria nu voia a 
ţ să-și pieardă situaţiunea precumpănitoare din Italia. In curînd | 4 

„Sau rupt şi relaţiynile dintre Piemont și Austria (martie 1857). 
o In timpul acesta agitaţiunea era mare in toate părţile Italiei și 

| Cavur zoria pe Napoleon III, arătându-i că 'i era mare teamă de O po 
! “republică. Atentatul lui Orsini făcu pe Napoleon să. se grăbească. 154 ni 

Cavur veni la Plombitres|unde era Napoleon (20 iulie 1858) şi 

se impăcă cu toate condiţiunile puse de către acesta, pentu că 20, 150- 
el știa prea bine că revoluţiunea odată incepută, nu mai putea 

fi oprită. De la Plombiăres, El plecă. la Berlin unde se inore- 

  

  

3 dinţă că Prusia nu va da ajutor Austriei. *) 
| In primăvara viitoare, Austria ingrămădi 200.000 de. oameni În a 

| pe Tessin. Ea se-credea sigură de. succes, pentru că era: Ea a 

| și credea că dușmanii nu sunt gata. În 23 aprilie 1859, Pie- 23 SL 

montul fu somat să desarmeze până in trei zile. Franţia făcu 

cunoscut că nu;și va părăsi aliatul. In 29 aprilie, Austriacii trec 

Tessinul, dar şi Francesii treceau Alpii, pe când Alesandru Cuza 

Domnul „Prinoipatelor-Unite; colcentra „ştirea românăla Floreşti. 7] , a 
Când "sau inaintat Alistriacii, după ce au pierdut | iN zadar || 

două septemâni, Turinul era apărat de 100.000 de Francesi şi IS, 05 
50.000 de Piemontesi. Napoleon III veni de se puse in fruntea Sia 

armătelor şi luă ofensiva. Pe când Garibaldi cu voluntarii amet 

ninţa dreapta Austriacilor, aceștia sint bătuţi la Montebello, apoi Most (d 

la Palestro şi Aliaţii trec Tessinul. Austriacii s'au eoncentrat la 

“Mâgenta (4 junie,) unde Napoleon, isolat cu garda imperială, a cesta 

fost in mare primejdie; dar a fost ajutat la timp de cătră Mac- 

Mahon. După această victorie, Napoleon III şi Vietor-Emanuel 

*) In această perioadă, Franţia, Italia şi Prusia, adică Napoleon al III, Ca 

vur şi Bismark, au diriguit Europa şi politica atirna de relațiunile lor. Toţi 

trei aveau un teren comun, principiul naționalităților şi oposiţia in contra 

Austriei. Vechiul concert european se r&zima pe «mănţinerea tractatelor», - - 

- dar Revoluţiunea din 1848, realisând pentru un moment naţiunile moderne 

|. ” (italiană germană, ungară) sdruncinase regimul. stabil prin tractate și pusese 

in toată Europa centrală cestiunile nouă-de naţionalităţi. Reacţiunea sdrobise 
mișcările naţionale fâră a resolvi aseste cestiuni. Ele aveau să se pună din 

nou; dar data aceasta puterea conservatoare, Austria, se găsia singură in 

contra lui Napoleon, Cavur și Bismark, deveniți aliaţii revoluţiunei naţionale. 

iSeignobos, Histoire politique de PHurope contempori aine, 150), 
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au intrat cu triumt in Milan. Dar in curînd Împăratul France- 
silor s'a incredințat că Revoluţiunea mergea repede și că Italienii 
voiau să facă «Unire» şi nu «Confederaţiune.» Principii au fost 
alungaţi din Toscana, Parma, Modena, Legaţiuni, şi guvernul 
sa incredinţat la 'Gameni de ai lui Cavur, In același timp, Im- 
părăteasa și Walewski "i tăceau cunoscuţ că clasele bogate şi ţe- 
ranii erau nemulțemiţi de politica duşmană Papei și că Germa- 
nia era amenințătoare. . . 

Împăratul Francisc-losef luă comanda, oştirilor din Italia și in 
„ .  24junie se dădu mare bătăliede la Solferino. După o resistenţă 

bărbătească de 15 oare, Austriatii au fost bătuţi. Dar Napoleon 
se grăbi a oferi pacea : se vărsase prea mult sânge, cuprinderea 
quadrilaterului reclama sacrificii mari, Germania se pregătia a 
interveni şi partida clericală din Franţia era duşmană. In 11 ju- 
lie cei doi Impărați s'au intilnit la Villafranca, unde sau sub- 
scris preliminariele de pace: Austria ceda Lombardia care se 
anecsa la Piemont, statele italiene vor alcătui e Confederaţiune 
sub președința Papei, principii italieni vor reintra in sţatele 
lor. 

Toată lumea credea că posiţiunea Austriei in Italia era şi mai 
jatărită. Poporul italian considera pe Napoleon III ca trădător 
şi cerea anecsarea la Piemont. Cavur se retrase din ministeriu., 
pentru că. mai bine lucra ca simplu particular. Guvernele pro- 
sisorii din Florenţa, Modena, Bolonia, erau susținute de cătră 
Engleji, cari se' folosiau” de nemâlțemirea, Italienilor şi preferau 

- a vedea in Italia un stat mare, care nu era legat prin nimic de 
Franţia, ba poate chiar duşman. Ast-feliu, pe când representanţi 
celor trei puteri incheiau pacea de la Ziirich, preliminariele de la 
Villafranca nu mai aveau nici o valoare. 

Napoleon se inţelese cu Anglia că nime să nu intervină şi 
ca popoarele să aibă dreptul a decide asupra soartei lor. Cavur 
reintră in ministeriu. El convocă in parlament şi pe deputaţii 

- provinţiilor din centru ; atunci Napoleon ceru Nizza şi Savoia/ p 
care i s'au şi dat prin pacea de Turin (martie 1860). Acum era p 
greu de Neapole și Roma; dar nici nu voiau să facă vre-o con- 

_ cesiune. Papa escomunică p6 Victor-Emanuel, ridică episcopatul 
frances in contra lui Napoleon şi formă o armată ca să nu mai 
aibă nevoie de trupele francese. Napoleon III era gata a 'şi re- 
chiema trupele, dar “atunci Cavur ar fi făcut anecsări nouă. 
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Tînărul rege de Neapole era și mai indărăpnic de cât părin- 

tele său și nu ţiriu samă de sfaturile ce Napoleon de un ani 

le da. In 5 aprilie 1860, isbucni o revoltă in Sicilia. Garibaldi 

plecă numai cu o mână de oameni şi intro lună el ajunse stă- 

pân pe insula intreagă. Atunci regele voi să intre in alianţă cu 

Piemontul, dar Cavur "i puse condiţiune ca să publice o Consti- 

tuţiune. El o publică, dar era hotărit a nu o aplica. Supuşii lui 

'şi indreptau privirile cătră Garibaldi. Victor-Emanuel invită o- 

ficial pe acesta să se oprească; dar el respunse că e silit, cu 

mare părere de rău “a nu "| asculta, şi in 8 august trecu strim- 

toarea, de Mesina ; peste o lună, el intră in Neapole, puse un 

guvern provisoriu şi ameninţa a se indrepta spre Nord. Atunci 

trupele piemontese, cu incuviinţarea lui Napoleon, intrară pe 

teritoriul pontifical, imprăştiie armata Papei, puseră mâna pe 

Umbria, și Marca şi ajunseră la hotarele Neapolului : apoi ina- 

intează mai departe «ca să scape Italia de anarchie,» zicea Ca. 

vur cătră Puteri, «ca să respundă la glasul poporului,» zicea 

cătră Italieni. In. 21 octobre, prin un plebiscit, regatul de Nea- 

pole şi Marcele votau anecsarea la Piemont, pe când Francisc II 

se inchidea in Gaeta. Europa nu se mişcă; numai Austria era 

gata a face'resboiu dar a fost ţinută in loc de cătră Rusia. 

Primul Parlament italian s'a intrunit la Turin (18 fevruarie 1861) 

şi Victor-Emanuel fu proclamat Rege al Italiei. Mai lipsiau numai 

Roma şi Veneţia. Cavur a murit fără de veste (in 6 junie 1861). 

Papa nu numai că stătea rău cu regele Italiei, dar refusa a 

acorda ori-ce concesiune supușilor săi. O incercare a lui Gari- 

baldi in contra Romei a fost impiedicată de către guvernul ita- 

lian; el a fost bătut şi rănit la Aspromonte. In curînd ministrul 

Ratazzi ceru capitala cea adevărată a Italiei. Anglia era gata al . 

Susţinea, pentru a face incurcături lui Napoleon. Acesta ar fi 

dorit a indeplini dorinţa Italienilor, dar se apropiau alegerile din 

1863. El numi un ministru de esterne plăcut Papei şi rechiemă 

pe ambasadorii de până atunci de la Turin și Roma. Se părea 

că s'a stricat cu totul cu Victor Emanuel; dar peste doi ani, el 

se plecă din nou spre regatul Italiei, cu capitala in Florența, şi 

incheie Convenţiunea din 15 septembre 1864. Când Papa a pu- 

Dlicat «Syllabus», (*) Napoleon se invoi ca Italia să incheie o 

  

*) In cursul viac. XIX, statul a luat Bisaricei catolice in Buropa ori-ce pu- 
tere materială; el a suprimat unitatea obligatorie a credinţii şi a stabilit li- 
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alianță cu Prusia in contra Austriei. Resboiul s'a inceput in Ger- 
mania la 16 junie 1866 şi peste patru zile au intrat şi Italienii 
in posesiunile austriace. Archiducele Albert i bătu Ja Custozza; 
dar infrîngerea Austriacilor de către Prusieni la Sadova li au 
intărit din nou curagiul. In zadar Austria oferia lui Napoleon 
Veneţia ca el să o cedeze Italienilor. Aceștia doriau acum şi Tri-- 
dentinul şi chiar Trieste. Ei au intrat din nou pe teritoriul ve- 
Deţian; dar flota lor a fost distrusă de către Teghetofi la Lissa 
[20 julie). Peste câte-va zile s'au subsoris preliminariele de pace 
intre Austria şi Prusia, fără ca Italienii să mai fie consultaţi; 
Italienii au. primit Veneţia, din mânile Franţiei, foarte mâhniţi 
de nesuccesul lor. 
„Italia doria Roma și aştepta cu nerăbdare conflictul franco- 
german. Mai inainte de a se incepe acest resboiu, Garibaldi in 
fruntea bandelor de voluntari, a intrat pe teritoriul pontifical. 

bertatea religioasă. Dar prin concentrarea efectivă a intregei autorităţi eclesi- 
astice in persoana Papei ajuns suveran absolut, prin crearea in toate ţările de 
partide catolice parlamentare, toate supuse unui cențu comun, prin spori- 
rea personalului religios, secular şi regulat, prin acumularea, bogățiilor, prin 
organisarea şcoalelor catolice de toate gradele, Biserica a dobindit o putere 
socială și politică de sizur superioare puterei oficiale ce a pierdut. (Seigno- 
bos, Histoire politigue de Pb Europe conteimporaine, 680) 

Această profesiune de credință care părea reînoită din evul mediu, era ne- 
gațiunea esplicită a tutulor libertăţilor moderne. Ea condemnă cu o irancheţă 
brutală dar şi naivă, principiile elementare ale dreptului public pe care Fran.- 
ţia din 1789 le-a proclamat și pe care :după esemplul ei cea mai mare parte 
din Buropa a finit prin a le adopta. Piu IX mai pretenţios, poate, in pre- 
tenţiile sale teooratice decât cum nu ar fi fost un Grigorie VII sau un Ino.- 
cenţiu III, declară că suveranul pontifice trebue să fie arbitrul in neinţelegerile 
dintre suverani şi popoare; că Biserica e mai pre sus decât statul; că-drep- 
tul de a dirige educaţiunea i aparţine ei: esclusiv; el condemna doctrina su- 
veranităţii naţionale; nu admitea libertatea culturilor necatolice, nici a pre- 
sei, nici pe a cuvintului; el revendică pentru Biserică o putere coercitivă ; re- 
clama -pentru autoritatea eclesiastică, in cas 'de conflict eu autoritatea civilă, 

„drepturile pe care guvernele moderne nu le recunosc decât acestei din urmă, 
“cerea pentru Biserică dreptul de a se amesteca in legislaţiunea, civilă, de e- 
semplu pentru a șterge din ea tot ce poate fi favorabil protestanților şi'evre- 

"ilor; eondemnă căsătoria civilă. El termina in fine declaraţiunea sa de r&s- 
boiu in contra spiritului viac, XIX prin următoarele de necrezut cuvinte: 
«Anathemă pentru cel care va zice: Pontificile roman poate și trebue să se 
pună in inţelegere cu progresul, cu liberalismul şi cu civilisaţiunea modernăs._ 
(Debidour, Histoire diplomatique de P Europe, IL, 280).
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Atunci Napoleon trimise un corp de armaţă care" bătu la Men- 

fana (3 novembre 1887) și când Rouher a declarat de la inăl- 
ţimea tribunei că: «Nici o dată ltalia'nu va cuprinde Roma», 

dușmănia către Francesi a ajuns la culme. Sa făcut o incer- 

care, in urmă, de o alianță intre Franţia, Austria și Italia in con- 

tra Prusiei, dar condiţiunea principală pusă de cătră Italieni era 

Roma şi Nap6leon pu se putea hotări a 'şi rechiema trupele; - 

așa că nimic nu era decis când sa inceput resboiul franco-ger-: 

man. In 20 septembre 1870, Italienii au intrat in Roma, și Papa 

se inchise pentru de a pururea in Vatican... 

$ 6. Unitatea germanică. . E . 

in Germania 6€ restabilise Confederaţiunea din 1815, dar era 

peste putinţă ca ea să se mănţină, pentru că ideia de unitate 

făcuse mare progres şi pentru că «ideia naționalităților», spriji- 

nită de cătră Napoleon IIL intăria şi mai mult pe pairioţii ger- 

_mani în aspiraţiunile lor; şi -aceaşta toemai in timpul când 

principii credeau că vor putea inăduşi prin. violenţă ori ce miş: 

care liberală; agenţii lor mergeau până in a lovi libertatea de 

conştiinţă. Chiar și in Prusia, unde se menţinuse Charta, no- 

bilii se purtau cu atâta dispreţ faţă cu cele-lalte clase, că şi in-/4 $3- SS 

străinau chiar şi pe.o parte din funcţionari. In timpul R&sbo- 

iului din Crimeia, liberalii ar fi dorit o alianţă cu puterile apu- 

sane, pe când teudalii erau pentru o legătură strânsă cu Rusia. 

Manteulfel, ajutat de comitele de Bismarck, delegat al Prusiei la 

Dieta din Francfort, era de ideie că forțele Prusiei trebuiau pă- 

strate pentru un r&sboiu cu Austria, și de aceia.el era pentru 

o strictă neutralităte; dar cu aceasta se făcea un -mare serviciu 

Rusiei, pentru că Austria era ţinută pe loc. 

In 1857, Frederic-Guillaume IV se imbolnăvi şi iratele, său, 

Guillaume, Principele de Prusia; luă frânele guvernului ca re: 

gent. «El era de 60 de ani, foarte harnic și regulat, stăruitor 

in hotărîrea „luată, cu dorul de a cunoaște pe oameni şi a se 

servi. de calităţile lor pentru planurile lui. El nu a lost un Lu- 

dovie XIII; a adoptat planurile marelui său ministru Bismarck, 

dar după multă luptă și discuţiune; dar odată ce le-a primit, el 

a asigurat succesul prin statornicia şi tăria sa; el la susținut 

gi: complectat.» 
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In urma r&sboiului din Italia, incepu in-Germania o mare Miş- 
A politică, din care a ieșit «Uniunea Naţională», societate care 

ea să lupte pentru «unitate», chiar cu riscul de a fi esclusă 
Austria. Această societate numără in curînd 15.000 de membri 
din clasele dirigente, cari aveau mare influență. In acest timp, 
regentul lucra la reorganisarea armatei prusiene: serviciul uni- 
versal, ceia ce da o armată de 400.000 mai inainte de a ace 
apel la «landwehr.» <Organisatorii din 1859 era oameni de me- 
serie, ei voiau «nu o armată națională, ci o naţiune militară.» 
Liberalii au făcut marea greşală de a combate proiectul şi Dieta 
acordă creditele numai provisoriu. Regentul intră in luptă cu 
Dieta, ajutat de Roon, ministru de răsboiu şi de Moltke, şeful 
statului-major «creatorul r&sboiului ştiinţifice modern.» 

In 1861, Guillaume I ajunse la tron, după moartea lratelui 
său. (*) EL disolvă de două ori Dieta, dar numărul deputaţilor 

  
*) Luând în mână frinele guvernului, Guillaume primise Constituţiunea, dar 

o inţerpreta după, tradiţiunea, regalistă: ca o regulă care stabilia o procedură 
pentru operaţiunile publice, nu ca un contract intre popor şi rege. El mai 
credea că regele este investit cu o putere superioară de origine divină, care 
"i da dreptul și datoria de a dirigui guvernul şi in particular instrumentele 
necesare pentru salutea statului, armatei şi diplomaţiei. Era aproape doctrina, 
torylor despre «prerogativă» dar intărită cu tradiţia Hohenzollerailor care fă. 
cea din rege capul ereditar al armatei (Kriegsherr)... La încoroparea s0- 
lemnă din 'Koenigsberg, restabilită după tradiţiune, in locul ceremoniei oma- 
giului, regele convocă Camerele, dar avu grija a li espune doctrinele sale de 
drept divin: «Suveranii Prusiei şi primesc coroana lor de la D-zeu. Voiu lua 
dar mâne coroana de pe masa Domnului şi o voiu pune pe capul meu». In 
adevăr el luă coroana după altar și declară incă: «Sint'cel intâiu rege care se 
sue pe tron de când el a fost incunjurat de instituţiuni mode rne3 dar ne ui- 
tând că corona numai de la Dumnezeu vine, am manifestaţ... că am primit'o 
din mânele sale», octobre, 1861. (Seignobos, Histoire politique de P Europe con- 
temporaine, 434). , 

El avea in cel mai inalt grad simţul realului, respectul trecutului şi cul- 
tut casei sale; ca toți oamenii din generaţiunea, sa, el credea că Germania 
era chemată a juca un rol preponderant în lume, cu condiţie ca ea să rămână 
sub heghenionia Prusiei, ea era ca o quintesenţă a ei, și ca să primească tu- 
tulor Hohenzollernilor pe cari Dumnezeu i predestinase pentru această inaltă 
chemare... El vedea că regalitatea trebuia să se inalţe mai pre sus de partide şi 
i părea rău că tratele său a ajuns instrumentul unei coterii feudale; dar el 
nu inţelegea a guverna in numele burgheziei şi mai ales a atirna ds ea. Dieta 
nu era in părerea lui decât numai o adunare consultativă, și in cestiunile 
importante suveranul trebuia să aibă ultim ul cuvînt. Era intre liberali și el
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din oposiţiune sporia la fie-care alegere. Atunci chiemă pe Bis- 

marck la ministeriu. (*) Marele ministru era inzestrat cu multă 

fineţe, inţelepciune şi bun simţ. El era convins că trebuia nu- 

mai de cât -un r&sboiu cu Austria; dar pentru aceasta era de 

nevoie ca să fie bine cu Napoleon III şi cu Rusia. Inzestrat cu 

o voinţă de fier şi cu un curagiu fără samăn, ei nu se sfia a-şi 

da pe faţă politica sa şi pentru el: «tractatele erau numai nişte 

combinaţiuni momentane». Nimic nu-l putea abate de la planul 

hotărît. Regele era amărât de oposiţiunea Dietei şi era gata de 

a abdica. Bismarek se declară gata a guverna fără majoritate și 

fără budget; şi când i se spunea că violează Constituţiunea, el 

răspundea că Constituţiunea nu prevăzuse casul când adunarea 

ar refusa suveranului mijloacele necesare. Camera declară că nu 

are incredere in guvern; ea fu disolvată (1863). Tot oposiţiune „ 
2 . . ._. În cal 

şi in cele două sesiuni următoare; dar in acel timp ministerul bile, sa md tă 

LŞI 
'3i asigurase recunoştinţa Rusiei prin purtarea sa în timpul in- 

surecţiunei polonese, şi cuprindea ducatele Schleswig și Holstein, 

impreună cu Austria. | 

După acest resboiu făcut in comun in contra Danimarcei, eon- 

flictul cu Austria era gata; rămânea numai a se lua măsurile nece- 

sarie pentru un succes sigur. Bismarck plecă la Biarrita şi acolo 

se inţelese cu Napoleon III; apoi incheie un tractat de alianţă 

cu Italia, cu ştirea şi cu invoirea monarhului frances. (1866). 

i 

  

! 

. /. „i 
Principii germani sau unit cu Austria. Bavaria, Sacsonia, Ha- Îi, (Gan ata 

novrul, Wiirtemberg şi chiar Badenul erau aliaţi cu ea, și comi- Etera, Sa maso- 

tetul central al «Uniunei Naţionale» protesta in contra resboiu- Ala femr Eug, basi 

lui. In Prusia, opinia publică era foarte iritată in contra minis- 

  

o deosebire de doctrină. care trebuia să aducă o ruptură neevitabilă. (Lavisse 

et Rambaud, Fisfoire Gentrale, XI, 308). 

*) Bismark ajungea la putere cu o politică deja hotărită, pe care o esprimă 

sub forme simbolice : «Ni place să purtăm o armătură prea largă pentru cor- 

pul nostru delicat, ar trebui să o și utilisăm». El mai zicea: «Germania nu 

se uită, la liberalismul Prusiei, ci la forţa ei». «Unitatea. Germaniei se va re- 

alisa, nu prin discursurile niei prin decisiunile majorităţii, ci prin fer și prin 

sânge». Delegat al Prusiei in Dietă, el se depririsese a dispreţui Confedera- 

ţiunea, în care Prusia era tot-d'auna in minoritate; el doria să o vadă dis- 

trusă, aştepta un r&sboiu cu Austria, şi pentru acest r&sboiu care avea să ho- 

tărască de “soarta Germaniei, el voia o armată prusiană solidă şi in stare de 

a manevra repede. Ținea dar tot atât ca şi regele la reorganisarea militară. 

(Seignobos, Histoire politique de I Europe contemporaine, 431). 

: 
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trului; era mare oposiţiune in contra resboiului şi in unele. părţi 

reserviștii au trebuit să fie transportaţi cu sila. In afară, Napo- 
leon propunea un Congres şi Italia nu se da in lături; dar no- 
roc că Austria s'a opus, indemnată de clericali. | 

In -11 iunie, Prusienii au ocupat Holstein care era a Austriei. 
Atunci armata federală a fost mobilisată, după cererea acestei 
puteri. Prusia avea să se lupte: in apus in contra Hanovrului 
şi Cassel, la sud in contra statelor mari germanice şi in contra 

Austriei. Armatele prusiene ieau o ofensivă indrăzneaţă. Trupele 
Hanovrului au capitulat (29 junie); apoi Francfort a fost ocupat 

şi plăti 25 de milioane, după care Manteulffel intră in Bavaria, 

şi cuprinse Niiremberg, când veni vestea că s'a incheiat armistare. 

In Bohemia, Benedeck avea 250.000 de Austriaci in contra a - 

300.000 de Prusieni; comandaţi de principele regal şi de prin- 

_cipele Frederic-Carol. Artileria: și cavaleria austriacă erau supe. 

rioare, dar pușca cu ac asigura o superioritate sdrobitoare infan- 

teriei prusiene. Austriacii au. pierdut de trei ori mai mulţi oameni 

in toate luptele ce au urmat, și apoi, Benedeck nu era omul in 

stare de a lupta cântra unor ast-feliu de dușmani. 

După ce au ocupat Sacsonia, Prusienii intrară in Bohemia 

prin trei. trecători foarte indepărtate una de alta. Austriacii nu 

au ştiut a se tolosi de această imprejurare. După mai multe lupte 

două armate prusiene sau intrunit şi Regele veni la cartierul 
general cu Moltke, Roon şi Bismarck. Austriacii pierduseră 40.000 

de oameni și erau demoralisaţi. Benedeck scrise Impăratului să 

se grăbească a incheia pace dar acesta voi să scape onoarea ar- 

matei prin b mare bătălie. Armata austriacă-era, puternic intă- 
rită la Koniggraetz “(3 julie), pe malul drept al Elbei; şi artile- 

ria sa opri in loc pe armata lui Frederic-Carol când a voit să 
ieasă din Sadova; dar spre-mează-zi veni şi armata principelui 

regal care atacă pe Austriacii obosiţi. La Chlum s'a dat o luptă 

teribilă. Austriacii au fost nevoiţi a se retrage. Invingătorii li 

au dat un răgaz de două zile şi aceasta a scăpat pe Austriaci 

de o distrugere totală; ei pierduseră 44.000 de oameni şi Pru- 

sieni numai 9000. 
Nu mai remânea Austriei de cât numai sprijinul Europei; dar 

Europa era inmărmurită de victoria Prusienilor. Napoleon o sfătui 

să primească condiţiunile care-i se vor impune. Aceste condi- 

„iuni fuseseră hotărite la Paris intre Napoleon şi ambasadorul 
.



  

Prusiei: Austria să ieasă din Confederaţiunea germanică; se va 

“forma o Contederaţiune de Nord sub direcţiunea militară a Pru- 

siei, şi alta la Sud; Prusia va avea drept a anecsa vre-o trei 

patru milioane de locuitori. (*) Negoţierile de pace sau inceput 

| la Nicolsburg şi cât pe ce erau să se rumpă din pricina Sacso- 

niei. Ar fi. fost greu: de Prusia. Ea avea in adevăr o armată de 

600.000 dar Archiducele Albert ajunsese la Dunăre cu 250.000, 

in Germania de Sud erau 100.000 şi de veniă şi o armată fran 

cesă, primejdia ar fi fost mare, mai ales că in armata prusiană 
se declarase cholera. Pacea definitivă sa incheiat la Praga (23 

august). 

(*) Plarul lui, pe care se feria de a'l da pe față, dar pe care pătrunzătorul 

„diplomat (D. de- Bismarok) 11 găcise de sigur, consista in a nu se uni nici 

cu Rusia nici cu Austria, a favorisa pe cea dintâiu dintre aceste două pu- 

teri aşa ca ea să indrăznească a ataca pe rivala sa şi a susţinea cât-va timp 

lupta, dar a nu face nimic mai mult pentru ea şi ase reserva, cu toate for- 

țele sale, pentru momenţul când ambele părţi beligerante, de. 0 potrivă sta- 

bilite, vor fi nevoite a suferi mijlocirea sa. El socotiă că li va putea impune 

amindurora fâră nici să aibă nevoie a scoate sabia. Poarte r&u informat a- 

supra forţelor militare a regelui Guillaume, el nu se indoia că Prusia nu va 

i slăbi pe adversarul ei; slăbind și ea, el socotia tiecesar a-i asigura coope- 

i rarea Italiei. Convingerea lui era că, chiar cu această aliânţă, ea tot va fi 

| invinsă. Dar el nur va permite a fi nimicită. Când va socoti venit momentul 

psichologie, el va interveni ca impăciuitor suveran și va dicta luptătorilor 

condiţiunile sale. (Debidour, Histoire diplomatique de VEurope, Il, 292). 

In ţara noastră, cea mai mare parte dintre bărbaţii politici, marea Majo- 

_ ritate a camerilor,; mai toate jurnalele şi cea mai mare parie din clasele lu- 
minate, manilestau o antipatie foarte vi€ in 'contra Prusiei. Se denunţau din 

toate părţile proiectele D. de Bisinarck ca primejdioase pentru Franţia. “Ihiers, 

care intrase din nou in viaţa politică in 1863 şi sub a cărui influenţă opo- 

siţia parlamentară creștea repede, se făcu interpretul neliniştei generale, când 

cu minunata sa luciditate, a dât pe faţă ambiţiunea prusiană prin acest dis- 
curs din 3 maiu care a avut in toată Europa un răsunet aşa de adinc. El 

arăta ce are să piardă patria noastră ajutând pe Germania, cum a ajutat pe 

Italia, a se constitui intr'un mare stat unitar. El invocă tractatele din 1815, 

pe care tot le detesta, zicea el, dar care, cel puţin, in imprejurările de faţă 

_—erau: pentru Franţia o apărare... Într'un discurs către primarul din Auxerre; 
„Napoleon III declară tare «că detestă, ca și majoritatea poporului frances, 

acele tractate din 1815, care s'ar pretinde astăzi a se considera ca unica basă 

a politicei noastre esterne.» Aceasta. insemna. a zice Prusiei că poate merge 

inainte (Debidour, Histoiră politique de PEurope, LI, 300). 
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Napoleon 'şi a pierdut tot prestigiul in Europa prin politica 
sa nehotărită: și Prusia a r&mas solid unită cu Rusia. 

Prusia impuse o contribuţiune de resboiu de 300 de milioane 
și anecsă 4.300.000 de locuitori: Hanovru, _Hessa-Casel, Nassau 
şi Franefort, apoi Oldenburg. Ea număra 24.000.000 de locuitori,   

S'a format Confederaţiunea de Nord, care aveain fruntea sa pe 
regele Prusiei. Acesta o representa in afară, declara resboiu şi 
incheiă pace (julie 1867). Bismarck a fost riumit Cancelar al Con- 
federaţiunii. La inceput, s'au ridicat mari plângeri: serviciu mi- 
litar foarte greu și dări mari. Bismarck le prevăzuse şi de aceia. 
se oprise la Mein; dar «unitatea» intru in moravuri şi opera era 
solidă; trebuia complectată. Greşelile 'Franţiei au contribuit ao 
desevirși. (*) . Ă 

Statele de la Sua au incheiat alianţă ofensivă şi+ defensivă cu 
Prusia. Cu cine erau să incheie? Austria era bătută şi Franţia 
duşmană. In acest timp, la Viena se yrganisa un guvern parla- 
mentar; Austria se apropie de Franţia şi cei doi Impărați s'au 
întâlnit la Saltzburg (1867). Clerul fiind atot puternic, catolicii 
dim Sud erau contra protestanților din Nord. In 1870, «unitatea» 
nu făcuse nici un progres in Sud. N 

$. 7. Dualismul Austro-Ungar. 

După resboiul din 1859, Bachsa tost nevoit a se retrage, și 
cu el a căzut și «sistemul» stu. S'a intocmit un «Consiliu de 
Imperiu» cu membri numiţi de cătră Impăratul, adunare consul- 
tativă, pentru că situaţiunea finanţiară era teribilă. In acest Con- 
siliu au primit să intre şi câţi-va Unguri, ca să se facă un in” 
ceput de impăcare, Ca resumat al discuţiunilor acestui Consiliu, 
— 

*) Prin superioritatea armatei sale Prusia dobândise de fapt preponderanţa 
in Europa și pregătia unitatea complectă a Germaniei. Cele alte puteri mari 
nu se resignau la aceste două evoluţiuni' care amenințau vechiul equilibru european. Dar Austria era descuragiată, Anglia neputincioasă, Tzarul pacific. 
Numai Franţia se credea, destul de puternică pentru a opri pe Prusia şi a res- 
tabili propria sa preponderanţă. Opiniunea devenise de odată duşmană uni- tăţii germanice; se vorbia «de prendre la revanche de Sadowa.» În Prusia. a- 
morul propriu naţional asaltat prin succes se manifestă prin amenințări in contra «dușmanului ereditar». Dar de amindouă părțile aceste sentimente res- boinice erau contra balanţate prin frică de un r&sboiu care se prevedea teri- bil. (Seignobos, ZZistoire politique de PEuyope contemporaine, 164). 
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m | 
Impăratul a publicat «Diploma» din octobrâ 860, prin care se NE 
infiinţa un, Consiliu pentru afacerile comune ale monarchiei/şi Vedeno lime 

„ Diete provinţiale/ Dar conservatorii unguri cari se im păcaseră, 
" pu erau în Tnțglegere cu poporul. Deâk, capul partidului liberal 
moderat, era pentru un Parlament constituţional după legile din 
1848, iar legile ce se pregătiau pentru Dietele provinţiale, puteau 

"aduce numai confusiuni şi slăbiciune, «Diploma» produsese nu- 
mai anarchiegy damă rrunmati “A mp 

__ De aceia s'a Ghiemat la ministeria Schmerling şi s'a dat «Patenta» 9e/ 
din fevruarie 1861, prin care se prevedea un «Reichsrath» al- =179 
cătuit din două Camere: a Seniori 4f Ab eputaților aleşi de——— . 

43 : _cătră Dietele provinţiale. Noul ministru acorda Austriei oare tele 
care libertate, fiind că voia ca acest stat Să apară in Germania Vaz 
ca retormator și să atragă pe Germani; dar nu a isbutit. Tot aa 
aşa sa intâmplat și in Ungaria, unde sa convocat Dieta pentru 0f' 
intăia oară după inăduşirea Revoluţiunei. Prin o adresă cătră rege, 
Dieta arătă că Ungaria nu putea primi legi de la un Parlament 
central. Impăratul ceru ea mai intăi să se trimeată deputaţi la 
Parlament și apoi să s6 facă impăcarea, revisuindu-se legile din 
1818. Dieta relusând, ea a fost disolvată. Politica lui Sohmerling 
era ca şi alui: Bach: germanisarea. Aceasta a ridicat in contra 

“sa nu nuniai pe Unguri, dar şi pe Cechi şi pe Slavoni. Pe de 
altă parte, Germanii” erau nemulţemiţi "pentru că s6 tot amânau 
legile liberale. Camera făcu mari reduceri in cheltueli și ceru 

„ea in fie care an să -i se presinte:o espunere asupra situaţiunei 953 
diplornatice, Ea a fost disolvată in julie 1865. d, 
= Sub un nou ministeriu, absolutist in lăuntru ca și in afară, 
Dieta din Transilvania a fost disolvată şi sa convocat o nouă Ilin 
Dietă la Cluj, care a votat «Unirea» Transilvaniei cu Ungaria. mega “ 
Alegerile pentru. Dieta ungurească au dat o majoritate lui Deâk, CA — 
pe când Constituţiunea, austriacă era suspendată. Atunci Ungurii 
incep din nou negoţieri cu Curtea pentru legile din 1848 şi pen- 
tru incoronarea regelui la Pesta. Fiind că era aprope conflictul 

cu "cu Prusia, Deâk a redactat in “grabă un. proiect de impăcare, 

care a fost primit de cătră comisiunea Adunărei. După bătălia 

de la Sadova, Deâk a tost chiemat la Viena. Impăratul a primit 
proiectul și Andrâssy, condemnat la moarte in 1849 ca complice | , 
alui Koşuth, a fost insărcinat să formeze primul ministeriu parla- « Anca 

mentar unguresc. . , Te 
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. „După 1866, Austria era isgonită din Germania, dar nu se pu- 
cuăt la6c- 71 tea da invinsă. Beust, fost miniatru in Sacsonia, a fost chiemat 

“la ministeriu. Pentru .viitoarele lui planuri, acesta avea ne- 
E voie de linişte in ţară. El primi propunerile lui Deâk; ministe- 
raza 16 riul Andrâssy sa format in fevruarie şi, in 8 iunie 1867, Impă- 

ratul Francisc-losif s'a incoronat in Buda-Pestă să «rege al Un- 
Ra „ gariei», după ce a jurat credinţă Constituţiunei. - 

De la 1867 in coace, Austria și Ungaria formează două state 
deosebite; unite numai Taţă cu străinul: diplomaţia, politica co- 
mercială esternă, armata, sînt comune; dar in Tăuntru ele au de- 
plină suveranitate: Pentru cheltuielile comune, se dă venitul vă- 
milor şi subvenţiuni. Cheltuielile. comune sînt fiesate pe zece 
ani. Suveranul represintă monarchia in afară, comandează ar- 
mata, are politica esternă şi trei miniştri comuni: afaceri streine, 

„a A resboiu şi finanţe comune. Afacerile comune se tractează inaintea, 
«deegaţiunilor» alese de cătră cele două Parlamente,'care se in- 
trunese pe rînd, la Viena şi la Pesta. «Dualismul» din 1867 a 
făcut ca Ungurii să aibă precumpănire in afacerile austriace și 
influința lor a crescut pe fie-ce zi. ” 

186 „In 1867 -sa acordat şi statelor austriace o Constituţiune cu un 
Pa -ministeriu parlamentar alcătuit din burghezi, “profesori și avocaţi. 

Bohemia ceru aceleaşi drepturi ca și Ungaria şi incetă de a 
mai trimite deputaţi in Parlament; Galiţia ceru autonomia şi un 
guvern respundător, iac printre Slavonii de Sud sau inceput; 
tulburări, Parlamentul din Viena răriăsese numai cu 100 de 

| Germani. /n acest timp, Ungurii anecsau Transilvania, fără a lua A în sămă drepturile naționalităților ; dar acordau mari drepturi Cro- 
ației, de care li era frică; iar «legea naționalităților» hotărî că 

> «limba maghiară va fi singura limbă de stat.» O lege electorală 
specială pentru Transilvania lipsia pe Români de ori ce putinţă 
de a isbuti. in alegeri. | A 

Ungurii erau lăsaţi să facă ce vor voi, pentru că Beust avea 
planuri mari. El plănuia alianţă cu Franţia, conlucrare cu Italia, 
impăcare cu Rusia in afacerile orientalg și unire cu Statele ger- 
manite de la Sud pentru a contra-balanța “ConTederaţiunea de 
Noră? iar iă Uermania, el avea o atitudine provocătoare faţă 
cu Pruşia. Dar toate aceste idei nu conveniau Ungurilor, Res- za boiul franco-german din 1870 a nimicit planurile lui Beust. 
Cestiunea germanică regulându-se in favoarea Prusiei, nu mai
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rămânea Austriei de cât să-şi indrepteze toată activitatea ei spre 

Răsărit. Aceasta aşteptau şi Ungurii. Triumful lor a fost desă- 

vîrşit in 1871, când a demisionat Beust şi a fost chiemat la 
ministeriul afacerilor străine Andrăâssy : Ungaria lua direcţiunea 

politicei. esterne a monarchiei ! 

N 

IX. EUROPA LA SFIRȘITUL VIACULUI XIX. 

: $. |. Resboiul Franco-german. 

„__ Napoleon IIL intemeiase: politica, sa esternă pe principiul «na- 

ţionalităţilor». În virtutea acestui principiu, el ajutase la renaș- 

terea Italiei, făcuse Unirea, Principatelor Române, stăruise pentru FE Aaa 
3 

Polonia, cântribuise la scăparea Ungariei de sub jugul austriac. 

şi visase un moment de a intemeia un Imperiu in Mexico, in “ 

jurul căruia s'ar fi grupat cu timpul toate “statele de origine la- 

tină din America, pentru a precum păni predomnirea rasei anglo- 

sacsone de la Nord. Prin această politică, Napoleon III a rămas 

una din figurile măreţe ale Istoriei Contimpurane, cu toate gre- 

șelile guvernului său; "dar el a făcut o mare greşală, că nu a 

fost consequent in politica sa „in ceia ce priveşte pe Germania. 

El nu a avut curagiul a se opune la unificarea Germaniei şi „= 

nici nu a lăsat ca această unificare să se facă cu deplina'sa a- 
probare. El nu a ajutat pe Austria in 1866 şi a invoit Italiei să 

se uniască cu Prusia in dontra ei; iar după victoria Prusiei a 

căutat a forma '0 alianţă cu. Austria Şi Italia in contra Prusiei. 

Nu a isbutit a incheia alianță, “pentru că“eole două puteri se 

temeau și declarau-că vor intra și ele in luptă, dar câte-va sep- 

temâni după inceperea resboiului, adică după o mare victorie a 

Francesilor. Nu avea aliaţi, şi nici mu era gata de resboiu. Ma- 

reșalul Aigl se incercase a reorganisa armata francesă, dar nu 

avusese timp a 'şi complecta opera. . 

Napoleon: II trebuia dar să evite ori ce ocasiune de resboiu, 

căci el cunoştea foarte bine forțele formidabile ale Prusiei; dar 
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in 180, al era bolnav şi mai că nu avea nici o voinţă. (*) Im-, 

  

*) Bolnav, aproape neputincios şi atins de slăbiciunea bătrâneţei, cunos- 

cend mai bine de cât ori şi cine superioritatea militară a dușmanului, infor- 

mat că armata prusiană compusă din toate clasele naţiunei, era în monar- 

 



  

părăteasa doria un resboiu, pentru că -numai gloria militară 

putea asigura viitorul dinastiei ; chiar in cas de infringere, ea 

credea că națiunea se va stringe ca un singur om in jurul Im- 
păratului, in faţa năvălitorilor.- Impărăteasa doria dar numai de 

cât un resboiu, care era: așteptat cu mare nerăbdare şi de cătră 
Bismarok. 

Candidatura principelui Leopold de Hohenzollern la tronul Spa- 

piei dădu ocasiunea mult așteptată. Această candidatură se pusese 

de mult. Bismarck stăruise pentru primirea coroanei spaniole *). 

chia Hohenzollernilor. cea intâi şi cea mai onorată dintre instituțiuni ; că ea 

avea mai mult decât in Franţia in toate gradele hierarchiei simţul datoriei; 

_că toate serviciile sâle speciale, serviciul căilor ferate, serviciul sanitar, fusese 
“ organisate de multă vreme cu cea mai mare ingrijire, iin linişte, fără a se 

micșura intru nimic numărul luptătorilor, şi că se va indeplini concentrarea 

in un-spre-zece zile, pentru-că fie care ştia ce trebuia să facă ceas cu ceas. 
(Lavisse et Rambaud, Histoire Gencrale, XI, 180). 

Situaţiunea lui Napoleon III, era foarte graa. - Guvernul parlamentar inau- 
gurat in 2 ianuarie. 1870 părea că nu are să'l poată apăra de revoluțiunea 

care mugia din toate părţile in jurul lui. Manifestaţiunile, mişcările republicane 

deveneau dese in Paris. «IL vom face o bătrâneţă fericită, zise D.-Emile Olli- 

vier; şi impăratul, mâncat de boală, era la şâse-zezi și doi de ani numai o 

umbră. Nu:mai avea nici vigoare fisică, nici forță morală. Nu ştiia nici să lu- 

creze nici să voiască. Cei din jurul său se intrebau cu groază ce va fi cu im- 

periul dacă elar muri în- scurt timp. Prinţul imperial, copil de patru-spre-zece 

ani, dominat de o mamă spaniolă, care nu cunoştea Franţia și pe care Fran- 

ţia nu o iubea, se va sui el pe tron? Doară numai dacă s'ar regenera impe- 

riul, lepădând un liberalism disolvant și luând biciul autoritar din 1882... Dar 

pentru aceasta, ţara trebuia imbătată de glorie... Um mare ră&sboiu era in- 

dispensabil. Impărăteasa, femeiă ignorantă, pasionată, romanescă, 1 cerea 

pentru fiul ei. Era <r&sboiul ei» și ' cerea numai decât, cu ori ce preţ. Dar 

cu ce să facă răsboiu? Arsenalele erau goale, cetăţile nu aveau tunuri, ve- 
chia armată era desorganisată, cea nouă nu era constituită. Dar aceasta nu. 
se știa. Insuşi ministrul de r&sboiu zicea că «sintem mai mult de cât gata» . . 

lar alianțele vor veni după cea intâi victorie. (Debidour, Histoire iplomati- 
que de bEurope II, 381). 

(*) Comitele Bismarck pledează cu mare căldură pentru primirea coroanei 
de către principele moștenitor; elinvoacă intr'un memoriu către rege mârea 

semnificare ce ar avea pentru Germania numirea unui Hohenzollern la tro- 
nul Spaniei. Ar fi neprețuit, din punctul de vedere politic, a avea Ia spatele 
Franţei o putete însufleţită de sentimente amicale. Apoi, ar fi un mare fo- 
los economie pentru Germania cât şi pentru Spania chiar, pentru ca âceastă 
îndepărtată monarchie prin simţimente, să poată realisa, sub un rege de 
origină germanică; deplina desvoltare a mijlâcelor sale și a-și ridica comerţul
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Principele Leopold a refusat; *) dar mai pe urmă a primit E, 
Franţia insă a protestat: La 6 -iulie, ministrul Gramont de- . 

i INI . 
.]. 4 clară in Camera francesă că prin aceasta se rupea equilibrul 

european şi că Franţia va ști să şi facă datoria. **%*) Atunci Prin... 

  

la o inălțime corespunzând cu intinderea ţermurilor sale, in care sunt o mul- 
țime de perturi. Dar principele ereditar Leopold nu poate scăpa de ideea 
că atâtea ramuri din familiile detronate consideră, incă drept: valabile . pre- 

„tenţiile lor la coroana care-i este oferită. Nici inihăgatul Guillaume nu ir- 
părtăşeşte vederile ministrului său şi ridică gravă obiecţiuni contra primi- 
rei. Cu toate aceste, el lasă principelui moştenitar, şi numai lui, grija de a 
lua o hotărire şi dorește a nu-l influenţa nici intrun sens, 18 fevr. 1870 
(Notes sur la vie du roi Charles 1-de Roumanie, II, 14). 

(*) «După ce Leopold a trebuit să decline prepunerea pentru raţiuni im- 
portante, candidatura lui Fritz fusese luată în serioasă consideraţiune. O re- 
soluţiune se impunea, căci de la Madrid insistau? dar iată pe fratele său de- 
clarând in chipul cel mai categoric că nu voeşște să intreprindă această sar- 
cină! — Așa că trebuie să lăsăm să cadă lucrul și un mare moment istorie 
a trecut pentru casa de Hohenzllern, un moment cum nu s'ă mai presentat 
nici odată și cum nu va mai veni nici odată!... Dacă regele, in ultimul mo- 
ment, ar fi ordonat, Fritz s'ar fi supus, dar cum el la lăsat la libera lui de- 
cisiune, fratele său se pronunţă pentru neacceptare, S'a sfirşit dar cu această 
afacere și aceste negociaţiuni de un interes atât de escepțional pot dormi 
liniștite in archive până în zilele indepărtate ale viitorului când va serie ci- 
neva, istoria casei noastre», 14 april 1870. (Votes su. la vie... II, 21). 

**) Prinţul moștenitor de Hohenzollern s'a declarat gata a primi coroana 
spaniolă, pentru că i s'a arătat in cercurile cele mai autorisate că interesul 
statului 0 cere. El s'a hotărit a lăsă de o parte ori-ce consideraţiuni perso- 
nale și a se povăţui numai de necesităţile de ordin superior; în acest sens 
el a scris regelui Prusiei că primește coroana ce i se oferia, pentru că nă- 
dăjdueşte că va face ast-fel un mare serviciu ţărei sale. Regele - Guillaume 
i-a trimes indată incuviinţarea sa, 23 maiu 1870, (Votes sur la vie. II, 28), 

i A “n oC 

- 

    

***) la 6 julie, Gramont'respunse la iriterpelarea din Cameră, cetind o decla- . 
raţie deliberată in consiliu şi care se sfîrşia ast-feliu : «Noi nu credem că 
respectul drepturilor unui popor vecin ne obligă a suferi ca o putere stră- 

“ină, punend pe unul din principii săi pe tronul lui Carol-Quintul, să “poată 
derangia spre dauna noastră actualul equilibru al. forţelor în Buropa şi a 

„pune in pericol interesele şi onoarea Franţiei. Acestă eventualitate, noi avem 
speranță fermă, nu se va realisa. Pentru a. o impedica, noi comptăm de o 
dată și pe ințelepgipnea poporului german şi pe amiciţia poporului spaniol. 
Dacă se va intîniplă âltmintrelea, atunci, tari prin sprijinul vostru şi al na. 
țiunei, vom ști a ne indeplini datoria tără esitare şi fără slăbiciune.» (Debi- 
dour, Histoire diplomatigue de b Europe, II, 338). 

.
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cipele Leopold refusă din nou coroana ce i se oferia; *) dar 
Franţia ceru ca regele Prusiei să-şi iea angajamentul că nu va 
permite nici o dată ca un Hohenzollern să se suie pe tronul 
Spaniei; şi ca el să scrie la Paris că nu a voit să aducă nici o 

” jignire Franţiei. Regele era la Emns. El spuse ambasadorului fran- 
ces Benedetti că principele Leopold a renunţat la coroână și că, 
prin urmare, incidentul era inchis. Aceasta nu satistăcea nici pe 
Emile, Ollivier, nici pe Bismarck. Benedetti primi ordin să in- 
siste pe lângă rege ca să se lege pe viitor. Guillaume Li trimise 
respuns că nu mai are de spus nimic pe lângă cele cei spu- 
sese dimineața şi că negoţierile viitoare vor continua între cele 
două guverne. ** Nu ra nici o insultă in acest respuns ; dar 
Bismarck a resumat telegrama ce i trimise regele în aşa chip 
că se inţelegea că Benedetti a fost insultat (13 julie). Această 
telegramă trimisă ambasadorilor prusieni a fost motivul resbo- 
iului. La 15 julie Emile Ollivier ceru credite pentru resboiu, 
și Camera acordă, cu toată. oposițiunea lui Thiers și a liberali- 
lor. La 19, resboiul fu declarat. 

  

*) Mareșal Prim Madrid 
adrid. 

«In vederea eomplicaţiunilor ce pare că intimpină candidatura fiului meu 
Leopold la tronul Spaniei, şi a situaţiunei penibile ce ultimele evenimente 
au creat poporului spaniol, punându-l intr'o alternativă in care el nu s'ar in- 
spira de cât numai din simţimântul independenței sale; convins că in o ase- 
menea imprejurare sufragiul său nu ar mai avea sinceritatea și spontaneitatea 
pe care fiulmeu comptase când a primit candidatura, o retrag in numele stu :» 

A „i Principele de Hohenzollern. 
A Castelul din Sigmaringen, 12 julie, ! 

(Aotes sur la vie... II, 33). 

**) Actul decisiv se , petrecu la Ems (13 iulie). Regele era in parc. Benedetti 
veni dimineaţa să. i comunice cererea de garan ţie. Regele respunse; <D-v,, 
cereți un angajament; fără limită de timp, şi pentru tdte casurile, nu-i pot 
lua, Benedetti insistă; regele sfirşi prin a'i zice că el respingea odată pen- 
țru tot-d- -auna aceasta esigenţă neașteptată. Apoi sosi o depeșă de la amba- 
sadorul prăsian spunend că Napoleon cerea de la rege ca să i serie o seri- 
soare personală pentru a] asigura că nu voise a atinge intru nimic intere- 
sele Franţiei. Guillaume, iritat, hotări a nu mai primi pe Benedetti şi i tri- 
mise respunș prin adjutantul seu că scrisoarea principelui de Sigmaringen 
a sosit, confirmând renunţarea, și că el socotia afaserea ca. terminată. Be- 
nedelti insistă ca să capete o audiență; adjutantul respunse că regele nu 
mai are nimic de adaos pe lângă cele spuse dimineaț:. (Saignobos, Histoire 
politique « de bEuvope contemporaine. 769). 
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Impăratul şi ministrul Lebeut credeau că vor avea peste '750.000- a PE 4, cur | 

de soldaţi; *) dar mulţi reservişti nu au sosit la timp și depo- Si 
stele erau departe de regimente, așa că nu sau intrunit de 39,000 

cât numai. 250.000. Atunci au inceput a se organisa ca pentru | 

resboiu. Transportul trupelor s'a făcut in mare neregulă, Nu era — 2$0 902 
— | 

nimic pregătit: forturile din Metz şi din Belfort nu erau gata; - i 

nu erau prin cetăţi magasine de aprovisionate; nu aveau căruţe -; | o 

„de transport, ori erau rele; nu aveau nici ambulanţe. Infanteria j, | 

U_ “era admirabilă şi puşca «ehassepot»> era superioară, dar lupta | 

i după vechiele regulamente și artileria dușmanilor o prăpădia; ca- - j 

valeria ştia numai să atace in mase mari şi să moară cu glorie, A 

dar nu cunoştea serviciul in campanie, nu ştia aspiona pe duș- 

man, al hărţui şi a face paza armatei, nu știa a face recunoaş- 

teri, şi mai in tot-d-auna Francezii. au fost surprinşi; artileria a 

fost foarte devotată şi cu mult sînge reze, dar tunurile erau cu 
desăvirşire inferioare. - 95 p | 

In 28 julie, Impăratul se puse in fruntea armatei. El nu in- d 9P 4: | 

drăzni a o concentra și a intra in Germania, a separa pe Ger-__—— 

mania de Nord de cea de Sud, a sili pe cea de Sud la neu- 

tralitate şi a atrage ast-fei pe Austria şi Italia. El se ţinu in de- 1 pp 

fensivă şi opri şi pe Mac-Mahon de a inainta. In timpul acesta, ja ce-i „ah on 

toată Germania se pusese in mişcare. Trei armate- comandate => 

de Sfeinineta, Frederic-Oarol şi Principele regal erau gata a invada ——- 

  

.) Dar armata activă de 750.000 de oameni, pe chârtie, nu ajungea in 

vealitate la 250.000 (pe când Germanii puseseră in mișcare 500.000); garda 

mobilă, de 600.000 de oameni, nu era organisată de loc. Mobilisarea se fă- 

cuse trimiţend la feuntarie regimentele așă cum se găsiau pe picior de .pace 

iără a se mai aștepia oamenii cari aveau să le complecteze. Regimentele abia 

aveau jumătate din efectivul lor; armata de la Rin nua avut de cât numai 

110.000 oameni, a lui Mac-Mahon numai 40. 000. Napoleon III fu nevoit să 

sa _„napunţe. la ofensivă. Aceste armate, alcățuite din soldaţi cu timp lung de ser- 

î ” viciu, bravi şi esperimentaţi, erau rău inzestrațe cu provişiuni, muniţiuni, 

| -ambulanţe, comandate de către Gfiţeri cari luaseră in Algeria obiceiul unui 

| răsboiă neregulat, fără plan de campanie hotării, fără, ştiri, asupra, forţelor 

i și posiţiunei “duşmanulăti ră cunoştinţă topografică a terenului şi chiar fără 

i hărţi. Mergeau incet, in desordine, corpurile rău legate intre ele, espuse iso la 

i “un atac neprevăzut, fără ecleriori, une ori chiar fără. gărzi. Cam aşa fusese N 

i „Si in, Malia,și în Crimeia; dar „aşa erau şi duşmanii. In 1870 era răsboiul în - 

i tre o armaţă mică din ii regim şi o armată imare ştiinţific organisată. 

| (Seignobos, Flistoire politique de PHurope contemporaine, 1113).
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in Franţia cu 400.000 de 'soldaţi. Regele Guillaume I avea co- 

0 9 y 9 manda supremă; Bismarck, Moltke şi Roon, erau cu el. Toţi ofi- 

pi 3 ţerii germani erau siguri de victorie, pentru că «aveau superio- 

pe “> ritatea comandamentului, artileriei şi a numărului»: 

In 31 julie, Germanii și au sfîrşit concentrarea şi in 4 august 

au bătut pe. Francesi la W'issemburg, după care luptă au intrat, 

in Alsaţia. Atunci Impăratul/ fiu numai două armate; sub Ba- 

zaine şi Mac-Mahon. Era prea târziu. In loc să se retragă ca să: 

apere linia Vosgilor, Mac-Mahon primi lupta de la Froeschiviller 
ea (6 august). Până la amiază, Francesii erau invingători; dar arti- 

bei MUÂf eria dușmanilor “i nimicia; ei au luptat cu mare vitejie, dar 

x [ pad ” după patru oare de luptă crâncenă, au fost nevoiţi a se retrage 

a cu o pierdere de 16.000 de oameni. In aceiași zi, generalul Fros- 

C sard era sdrobit la Forbach. Se constată şi cu această ocasie 

- că generalii francesi nu se grăbiau a alerga in ajutorul celui 

ce se afla in primejdie şi se mulţemiau a 'şi păstra posiţiunile 
or, pe când cei germani nu mai așteptau ordine, ci intrau in 

_toc pe propria lor respundere.. . 

) p. f După aceste infrângeri, ministeriul Olliyier căzu și se alcătui 
QARA un altul cu generalul de Pulikao; Camera s'a declarat in perma- 

nenţă și Bazaine a fost numit comandant suprem (12 august.). 
) Acesta hotări a se retrage spre Verdun şi Châlons; dar Ger- 

- “manii "1 atacară la Borny și'l ţinură pe loc. În 15 august, se dădu 
ș _: marea bătălie de la Gravelotte şi Râzonville, in care Francesii 
LOA" au făcut minuni de vitejie, dar, din nenorocire, Bazaine a or- 

donat numai o serie de atacuri fără un atac general. Bătălia a 

ținut până la 8: seara. Francesii erau numai 65.000 contra a 

125.000 şi sau crezut invingători, dar drumul cătră Verdun era 

inchis. Dacă Bazaine ar li atacat a doua qi pe Prusienii obosiţi, 

a poate că resboiul 'şi schim ba faţa, fiind că Yrancesii erau entusias- 

'maţi de succesul lor; dar el ordonă a se retrage. Moltke intruni 

--3,3 două armate intregi şi în 18 august atăcă pe Francesi la Saint-Pri- - 
vat. Francesii au fost vistorioşi la stînga şi in centru, dar Canrobert 
a fost bătut cu totul la dreapta. Bazaine nu se văzuse de feliu 

in ziua bătăliei. Pe când Prusienii aveau 180.000 de oameni cu 
700 de tunuri, el nu lăsa să intre in foc nici reserva, nici garda 

imperială, In această mare bătălie au cădut 20.000 de Prusieni 

şi 13.000 de Francesi; dar Bazaine a fost" impins spre” Mâtz. 

Aice a fost blocat de cătră Frederic-Carol cu 160.000 ; iar re- 
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gele cu Moltke şi qu principele regal pornesc spre Paris cu 137.000 

de oameni prin Nancy, pe când principele de Sacșonia cu 86.000 

pleca in aceiaşi direcţiune prin Verdun. j 

-În timpul acesta se formase armata de la Ofâlons din remă- 

şițile scăpate din luptele din Alsaţia. Mac- Mahon intrunise 120. 000- 

Împăratul şi mareșalul voiau să se intoarcă la. Paris ca să apere 

capitala ; dar Impărăteasa la inştiinţat că aceasta ar provoca o 
revoluţiune și Palilkao ordonă-să despresoare -pe Bazaine. Pen- 

tru” aceasta ar fi trebuit să” sdrobească mai intâi pe principele de 

Sacsonia şi apoi să apuce pe Frederic-Carol intre două. focuri. 

Dar Mac-Mahon credea că e mai bine să apere Parisul. In acest 

scop el s'a inaintat până la Reims; dar Bazaine "i făcu cunoscut 

că el are să apuce spre Nord, și ministrul "i ordonă să meargă 

in ajutorul lui. Mac-Mahon apucă spre Nord, dar armata, era des- 

curajată şi nedisciplinată şi de aceia el a mers foarte incet. In 

27 august, Sacsonii "1 oprese in drumul spre -Metz; el i-ar (i 

putut sdrobi, dar se gândia numai la primejdia in care se afla. 

Cu toate căi sa ordonata se inainta, el se intoarse la Sedau, unde 

armata francesă se găsi incunjurată de toate părţile. Francesii 

erau 90.000 incunjuraţi de 140.000 de Germani, cu o artilerie 

groaznică pe toate inălţimile -de prin prejur. In 1 septembrie, 

se dădu o bătălie teribilă.. Mac:Mahon a fost rănit chiar de la 

inceput şi cedă comanda supremă lui Vimpffen. Armata tot ar 
fi putut scăpa, măcar în parte; el ordonă a se lupta pe loc. Când 

armatele germane sau intrunit, el făcu o ultimă incercare de a 

rupe cercul de fier in care era strîns; dar când era lupta mai 

teribilă, Napoleon, fără a consulta pe nimeni, ordonă a se ridica - 

* stiagul alb pe castelul din Sedan. Wimpfien 'şi dădu demisia ; 

„dar i se refusă şi seara el se intâlni cu Moltke, care i ceru să 

capituleze numai de cât. Erau 700 de tunuri pe'inălţimile care 

incunjurau Sedanul. Numai. 3000 de Francesi şi au făcut loc și 

au scăpat in Belgia. 82.009, impreună cu Impăratul, au fost duși 

în captivitate; 11.000 remăsese pe câmpul de luptă, morți şi ră- 

niţi (2 septembre). 
Bazaine hotărî a nu se mai espune şi a aștepta la Metz. El 

era incredințat că armatele trancese vor fi bătute şi Parisul cu- 

prins, și că el, in fruntea armatei neinvinsă până atunci şi a- 

“proape intreagă, va subscrie şi garanta pacea; el remânea eroul 

neinvins al Franţiei. Mac-Mahon "| inştiințase: că se inaintează 

 



266: - 

spre Nord şi el ascunsese această veste inaiptea Consiliului de 
“resboiu. In 27 august şi in. 31, el făcu incercări de a ieşi ; dar 
nu erau serioase. Putea ieşi; in 31 Germanii fuseseră bătuţi dar 
el dase Grdin ca să inceteze lupta. Toată luna lui septembre, el 
intări cetatea, dar nu se ingriji de loc a strînge provisiunile de 
prin sateleede prin prejur, nici a face o regulă -in consumare. 
Incepu a se simți lipsă; de pe la jumătatea lui septembre, se 

-  Consuma' numai carne de cal. El 'şi făcea calcule politice. Au- 
zise de Sedan, de captivitatea Impăratului, de fuga Împărătesei 
in Anglia şi de formarea _Guveenului provisoriu, alcătuit din de- ; 
„putaţii Parisului, in trunte cu Trochu. El se pronunță contra Ju AA 
Guvernului -provisoriu, mai ales că era gelos de Trochu. Fre- 
derie-Carol i făcu cunoscut că Germania nu va. îrâcia de cât 
numai cu Napoleon, cu regenta ori cu Bazaine care comanda 
in numele Impăratului. Bazaine căzu in cursă; el intră in 
relaţiuni cu dușmanul; Germanii au aflat că el nu mai are 

- provisiuni de cât numai până la 18 octobre. Sa dat, o luptă 
in 7? octobre numai pentru că toată lumea murmura; dar 
peste trei zile, Consiliul- de r&sboiu hotări că se pot incepe 
tractările cu dușmanul. In 27 octobre, el capitulă. 772.000 de 
„oameni cu 56 de stiaguri sau predat Germanilor. Bazaine ar fi pu- 
tut scăpa, chiar perzând jumătate din armată, ori putea ţinea 
până in decembre, dacă s'ar fi făcut economie cu provisiunile. 

a Capitularea lui Bazaine a decis soarta Franţiei. Armata lui Fre- 
derie-Carol a rămas disponibilă și putea -nimici incercările 'ce fă- 
cea Franţia pentru a ridica armate nouă, 

> Strasburg capitulase la 28 septembre, numai după 6 săptămâni 
o. de asediu; populaţiunea arătase mult. eroism și se aruncase! 
a 193.000 de boambe asupra cetăţii. Cele-alte cetăţi au capitulat 

de asemine. Numai Toul, Soissons, Verdun, Phalsburg, Bitche, 
opuseseră o resistență mai serioasă, 

In timpul acesta Germanii instalaseră in Reims un guvernământ 
general ; numiseră prefecţi și sub-prefecţi şi trupe numeroase 

a protegiau aprovisionările, care s6 făceau tu o regularitate per- 
fectă. Erau fără milă când era vorba de siguranța |omunicaţi- 
unilor. „i 

Când s'a auzit despre nenorocirâă de la Sedan, poporul din 
Paris năvăli in Camera deputaţilor, câre sa risipit și guvernul 
imperial s'a prăbuşit. La Primărie, s'a intocmit «Guvernul Apă- 
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(Arago, Crâmieuz, Fuvre, Ferry, Gambelta, Garnier-Pages, 

zoin, Pelletan, Picard, Rochefort, Simon) cu . generalul -Trochu in 

frunte *). Noul guvern convocă o Adunare Constituantă pentru 

ziuă de 16 octobre; dar trebuia un armistițiu, -pentru-ca să se 
poată face alegeri. Ele au fost amânate după intrevederea luiJu-  —, 

les Favre cu Bismarek (20 septenibre). La condiţiunile puse de ;....Ya uta 

cătră Bismarck, Favre respunsese că Franţia nu va ceda nici un: = - 

palmâg de pămînt din teritoriul s&u şi: nici o piatră din fortă- 

reţele ti. Guvernul a rămas in Paris, pentru că aice era primej- o 2; 
dia ; dar trei membri au plecat la 'Zours, pentru a organisa tor- 16 UI 

ţele din provinţii. : 

O armată ridicată la Bourges nu a putut apăra Orldans care a 

fost cuprins. Gambetta care ieșise din Paris in balon (8 octobre) 

-veni la Tuvurs, luă ministeriul de răsboiu şi internele şi 'şi aso- 

cie pe inginerul Freycinet, care organisă armate nouă ; dar făcu gre- 

şala de.a crede că sar putea da lupte mari, in loc de ase măr- 

gini numai a hărţui pe dușman; el credea că poporul ridicat va 

scăpa ţara ; nu au isbutit şi au mai ingreuiat incă condiţiunile 

de pace; dar Gambetta şi Freyeinet au scăpat onoarea naţio- „ | 

nală. Ei au inarmat 600.000 de -oameni cu 238 de baterii; dar bf 5b0,- 

nu erau ofițeri şi ofiţerii numiţi nu erau ascultați. Ce erau să , . G 

facă aceste armate improvisate faţă cu puternica mașină de 5 

"răsboiu germanică, atât de pertect intocmită? Prima armată de 

pe Loara a inceput prin succes: Germanii au fost bătuţi la Coul- Ce Dia 

aniers, după care ea se intări puternic in pădurea de la Orle- A 

ans. Dar delegaţiunea dă,ordin să inainteze spre Paris, fiind-că “o 

erau 230.000 de oameni, fără a'şi da socoteala de starea in care 

se aflau : neimbrăcaţi, rău armaţi, flămânzi și fără nici o instruc- - 

  

4 
  ă , 

*)- Acești bărbaţi curagioși, pe cari istoria trebuie să “i laude pentru că 

au inârăznit, in acea. zi de calamitate publică, a asuma, o responsabilitate te- 

ribilă şi a lua o-putere de sigur puţin invidiată, nu aveau din nenorocire 

obieinuinţa afacerilor. Ei creseuseră şi inbetrâniseră în oposițiune; păstraseră 

tradiţiunile ca şi limbagiul oposiţiunei. Unia luaseră parte in guvernul din - | 

184%, dar prea puţin timp pentru că să fi dobindit o esperienţă serioasă Bm--. 

» 

-_ rau intre ei jurisconsulţi, economişti, filosofi, -oratori de prima ordine nu : 

- erau insă bărbaţi de stat care să-și fi fâcut proba. Acel dintre ei care avea , - 

- del mai mult spirit politie era ui debutant, Gambelta, care se formă repede; 

dar care avea ase forma. (Debidour, Histoire diplomatique de P Europe, IL, 404) 
ă * i . în ip 

!
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țiune militară. Germanii, foarte interiori în număr, i-au oprit. Or- 
l6ans a fost cuprins din nou (4 decembre); guvernul se strămută la. 
Bordeauz. Dar (ambetta nu se descurajă. EI formă două armate” 
a doua de pe Loara sub Chanzy şi cea din Est sub Bourbali. 

Chanzy bătu pe Germani in patru dile dea rîndul «cele mai” 
glorioase momente ale apărărei naționale,» dar a fost nevoit a 
se retrage inaintea lui Frederic-Carol care se inainta cu '73.000 
și 300 de tunuri. In cele intâi zile alui januarie 1871 sau dat 
bătălii teribile pe o vreme spăimântătoare. Chanzy a fost nevoit 
a se retrage, pentru că soldaţii erau foarte demoralisaţi și lip- 

siţi de cele necesare; dar și Germanii erau prăpădiţi. In 19; 

„ei ocupară Tours. Ă - _ 
In timpul acesta erau lupte şi in Est, unde lupta Garibaldi 

care alergase in ajutorul Franţiei și Bourbaki cu 100.000 de sol- 

daţi. Germanii au fost siliți să părăsească Dijon şi au fost bătuţi 
m la Villersexel; dar mai apoi Bourbaki a îost nevoit a se retrage 

|- E la Besancon şi pe urmă trecu in Elveţia. cu 80.000 de oameni. 
Belfort care avea o garnisoană numai de 3.000 de soldaţia re- 

sistat două luni şi jumătate ; el resista incă când sa incheiat 

armistițiu și colonelul Denferţ a scăpat singura cetate pe care 

o mai stăpâneşte Franţia in Alsaţia. 

In Nord au fost de asemine lupte insemnate, mai ales sub 

sale. | A Paidherbe. El luptă o di intreagă in contra lui Manteuftel care 

avea o armată aproape egală (23 decembre), apoi bătu pe Ger- 

mani la Bapaume; dar fu nevoit a se retrage după marea bătălie 

de la Sâint-Quentin (19 januarie). Armata lui se retrase in bună 
ordine, ceia ce este o mare onoare pentru inființătoru! ei. = 

Toate armatele care se ridicau se indreptau spre Paris şi scopul 

tuturor luptelor era numai a despresura capitala, care punea lu- 

mea in- uimire prin resistenţa sa. Nu se mai văduse până atunci 

ca o cetate cu 2 milioane de locuitori să se opună așa de mult. 

Germanii incunjuraseră Parisul de la 16 septembre și cartierul 

lor general era la Versailles. In Paris erau numai sfărmăturile - 

a două corpuri de armată şi se mai adusese infanteria marină. 

După bătălia de la Châtillon, in care Francesii au tost bătuţi 
(19 septembre) a urmat impresurarea totală. Pe când armatele 

germane -sdrubiau ori ce incercare de a se forma armate nouă 

prin provinţii, cei 235.000 de Germani cari incunjurau Parisul. 

se intărese puternic și făceau imposibil ori ce atac. Parisul avea
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300.000 de oameni inarmaţi, dar numai 14.000 de marinari şi 
4 regimente de linie erau trupe solide ; in colo erau regimente 
de curind create şi 283 batalioane din garda națională, in care 
serviau foarte mulţi oameni primejdioși, fără instrucţie militară, 
fară disciplină şi fără dorința de a lupta. Sar fi putut alege 
elementele destoinice şi utilisa, dar Trochu credea numai in 

*-armata permanentă, nu credea in succes şi zicea că resistenţa 
era numai 0 nebunie eroică ; el nu era in stare a se folosi de 
mijloacele imense pe care li-avea la indemână. EI nu a supărat 
de feliu pe dușmani pe când se intăriau aşa de cumplit. Când 
se făcea vre-o «ieşire» se făcea numai de formă; când se do- 
bîndeau oare care succese, ca la Malmaison [21 octobre), Bouy- 
get [30 octobre), el.da ordine să se părăsească  posiţiunile 
luate. După această din urmă luptă, o parte din populaţiune s'a 
revoltat şi membrii guveriului au tost arestaţi ; dar au fost 
scăpaţi de cătră un batalion de bretoni și un plebiscit a dat 
guvernului puterea de a continua mai departe. 

In timpul acesta Thiers fusese insărcinaţ a cutriera Curţile=— 
Europei după ajutoare sau intervenire pentru pace. El a fost. 
bine primit in toate părțile; sa arătat pretutindenea mare pă 
rere de rău pentru cele intâmplâte; dar nu i sa promis nimic. 
Numai in 4 noembre, Anglia, Auștria, Italia și Rusia au inter- 
venit ca să se proclame “în armistițiu peiitru a se putea con- 
voca Adunarea. Bismarck a pus condițiuni aşa, de grele că gu- 
vernul nu li-a putut primi. 

Atunci Trochu formă trei armate alcătuite din elementele cele 
mai alese, ceia ce trebuia să facă de la inceput, și făcu planul 
ca să iasă din Paris, să apuce direcţia spre Orlâans şi, cu ori-ce - 
perderi,'să se uniască cu armata de pe Loara, care. se inainta. În 30 
noembre, armatele se pun in mișcare, dar intâlnese o resistenţă . 
groaznică; după o zi de repaos, lupta incepe şi mai teribilă. Pa- 
risienii sau luptat cu mare energie şi au avut 10.000 de morţi; 
dar au fost nevoiţi a se retrage. In 21 decembrie, s'a făcut o 
nouă incercare la Bourgei; dar aici nici nu s'au putut apropia de 
dușmani din causa focului de artilerie, și apoi erau 14 grade de 
frig. In 27 decembre, 240 de tunuri de calibru mare au inceput 
a bombarda torturile Parisului, care au răspuns cu mare energie; 
iar in 19 ianuarie, Trochu făcu ultima incercare de ieșire la 
Montrelout; Parisienii au fost respinşi cu foarte mari pierderi. 

agite a ad 

Aa pa 

or 
pa 

aL] 

1 

7



270 

Atunci nu a mai rămas Parisului de cât să capituleze din pri- 
e cina foametei. «De la 20 noembre nu mai era carne de vacă 

| saca şi de oaie; de la 15 decembre nu se mai impărția de cât 30 

   
aur grame de carne de cal pentru o persoană; la 15 januarie se da 

mumai câte 300. grame de "pâine făcută din ovăs, orz şi orez și 

ț 4 ti „se ştia că de la 30 januarie nu va mai fi nimic de mâncat» 

ae Trochu iu destituit ca irteapabil şi in locul său a fost numit 

„_„- Vimoy. Acesta iinăduşi o rescoală in 22 januarie şi in 28 se in- 

Ni cheie armistarea. Gambetta făcu cunoscut că resboiul va continua, 

turbat, tără milă, până le esterminare; dar nime nu mai impăr- 

Da tășia părerea lui. El demisionă. 

N In 12 tevruarie, se. intruni Adunarea “Națională la Bordeau. 

? ) Lu “In 1 martie, după ce proclamă căderea dinastiei bonaparte, care 

Aa: era, respunzetoare” pentru toate nenorocirile patriei, Adunarea 

A Madi ” adoptă preliminariele de pace hotărite intre Bismarck şi Thiers, 
- şelul puterei -esecutive. Pacea definitivă s'a incheiat in 10 maiu 

A fe : la Francfort. Franţia ceda Alsaţia afară de Belfort, şi Lorena 

germană cu Thionville și Metz, cu o despăgubire de resboiu de 

cinci sniliarde; o parte din armata germană a intrat in Paris pe 

două zile. | 

<Unitatea germanică era intemeiată prin fier și prin foc». In 

18 januarie 18Y1, în galeria Oglinzilor din palatul de la Versailles, 

„Guillaume primise pentru sine şi pentru urmaşii săi, regii Pru- 
„Sie titlul de Impărat «simbol al vechei străluciri a patriei», 

a A > - o 

O pace ft aria die a 60 
«Aclamat, la Versailles, in mijlocul unor triumfuri ne mai 

„pomenite, Imperiul german era incă șubred, fiind că principii 

” ţineau . la drepturile lor şi deosebitele popore germanice nu inţe- 

legeau a se supune Prusiei orbeşte. Dar când sau intors arma- 

„tele la, Berlin, 16 julie. 1871, “avînd in capul lor pe 'cei trei fun- 

datori ai Unităţii, pe Rogn, pe Moltke şi pe Bismarel;, aclamaţi- 

unile entusiaste ate privitorilor resunară ca o imputare şi ca 

- un avertisment la urechile suveranilor prea mândri i de aminti- 

rile şi de privilegiile lor». Principele de Bismarck nu se grăbi; i 

el manevră aşa de bine in riijlocul deosebitelor partide că 

intrun sfert de viac, resistenţele particulariste au dispărut; Deo- 

sebitele Diele, şi au 1 păstrat atribuţiile lor şi viaţa locală con- 
N 

+ 
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tinuă mai departe; facțiunile locale au continuat a se certa pentru 
putere in deosebitele state; dar «Reichstagul» 'şi mări din ce in 
ce mai mult puterea sa şi direcţiunea imperialistă, de la centru, 

"se intipări pretutindinea *). Pe incetul, unitatea se introduse in - organisarea Imperiului : s'au organisat funcțiunile şi cancelaria | sauna d YD imperială, s'a inființat o “direcțiune imperială a căilor ferate, TNOnOmetalisriul "au cu '6 singură monetă pentru intreg Imperiiăl “Și sa creat Bancă imperială ; iar Parlamentul voiă legi comune E de procedură civilă şi criminală, asupra organisărei judecătoreșt . şi o inaltă Comisiune pregăti un Cidice civil. pă Dâr noua organisare imperială avea dușmani. Intre cei dintâi DD ; ue erau Conservatorii, cari se ridicau „contra libertăţii de comerţ Şi Cenbaro ditai | 
Es 

ontra nouţlor instituţiuni, care i făceau să piardă vechile lor drep= turi pe proprietăţile lor. Ei au inceput a stărui pe lângă Impă- Îi aut iii Ta. MI .. . . . 
. rat și mulți dintre intimii acestuia "i susțineau. «Gazeta, Crucei» | era organul lor principal. | - IE a . Biserica catolică ' puternică i ia, mai ales de la ("pe at: 

avolică era: puternică in Germania, i atotita! 

4 : 

1852 in coace: Ordinele călugărești se imulţiau şi Jesuiţii au in- 
v&ţat pe acești preuţi și călugări a disciplina masele populare 1$ cs şi a le fanatisa, şi Cermania era prinsă de teate părţilein mre. 79 NI jele unei vaste organisaţiuni catolice. Aceasta deşteptă urile TE îi ligioase şi in masele protestante se intipări adânc cre inţa că avictoriă Germnâniei nu vagi definitivă şi compleătă de cât numai în ziua când Roma va fi sdrobită». Proclamarea dogmei «infai- 
lbilităţii papale» a inăsprit şi mai: mult lucrurile. Bismarck cre- 
dea că va găsi un sprijin in «Caţolieii- Vechi», cari protestaseră - | in eontra acestei dogme; dar aceştia âu rămas foarte puţini și - ! episcopii catolici au ajuns și mai indrăsneți. Se ! Inainte de sfisșitul răsboiului, Cardinalul Ledochowsky aler-, 
      

*) Imperiul ast-feliu constituit era o formaţiune fără precedent, pe care teo- | ; reticii dreptului public de abia '] puteau defini, un stat federativ alcătuit din mici monarchii autonome, dar supuse unui suveran superior, un «Bund» (federati) devenit «Reiche.» (imperiu), fără să inceteze de a fi «Bund.» Actul oficial zicea «Acest Bund va purta numele de Reich.» Această federaţie nu avea guvern federal esterior şi superior tutulor guvernelor federate. Ci unul “din membrii săi, regele Prusiei, inzestrat cu o putere militară iresistibilă, investit cu demnitatea superioară de Impărat, comanda tutuloi celor alţi ca un superior ; principii nu mai erau egalii, ei supușii lui. (Seignobos, Histoire politique de PEvrope contemporaine, 458), . 
7
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o gase la Versailles și ceruse ajutor in contra lui Victor.Emanuel 
- (3 „Și in favoarea Papei. Catolicii s'au consțituit in partid politic şi 

_ A in alegerile din 1871, au căpătat 63 de deputaţi, cari s'au orga- 
All |  „ȚY nisat puternic sub direcţiunea lui Yindhorst, orator minunat, 

a: add i „care a condus partidul său cu multă ghibăcie in curs de două-. . 
, [Zeci de ani. Aceasta insemna a declara lui Bismarck r&sboiu. A- 

FA cesta primi lupta *) şi chiemă in ministeriu pe Falk, un jurisţ 
_ - 9 foârte pătruns de drepturile statului. laic (1872), Clerul pierdu 
TA dreptul de inspecţiune asupra școalelor și o lege pri pe cor- 

A Ă poraţiile călugărești de a înființa şcoale. Cu aceasta s'a inceput 
«Kulirkampf,» lupta pentru civilisaţiune. «Hotărtrile Conciliului 
din Vatican, scria Bismarck în o circulară celebră, au. făcut din 

A «episcopi niște instrumente ale Papei, organele neresponsabile 
„“a unui suveran care, in puterea infailibilității, dispune de o 
«putere mai complect absolută de cât ori-ce monarch de pe 

o
d
 
o
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a 

£ ș su h, “lume». Atunci-sau făcut «legile din maiu»; numai tinerii ieşiţi 
Madi au din “Universitățile statului vor putea ocupa tuncţiuni eclesias- 
U e. tice; seminariele mici au fost inchise şi cele mari puse sub 

privighierea statului; puterile episcopilor au fost restrinse, şi cei 
cari refusau a se supune au fost urmăriți. Dar in alegerile din 
1873, numărul deputaţilor “catolici crescu la 91 și, uniţi cu Po- 

|] op “ulonii şi Alsaţienii, erau mai atât de numeroși că Naţionalii libe- 
-j Ip mai Atunci Bismarck merse mai departe: decretă căsătoria ci- 

i: a -» Xilă şi luă din mânile Clerului actele stărei civile ; episcopii: 
+ ui „au. fost obligaţi a cere recunoaşterea - statului la numirea lor; 

i 3 îp congregațiile religioase i fost imprăştiate și sumele ce se .plă- 
tiau Clerului au fost şterse din budget. *) Această persecuţiune 

    
  

*) «Nu sint un admirator fără resarvă a lui Bismarcel:; dar sl este indis- 
pensabil pentru Germania și pentru Prusia, şi nu caută a realisa de cât lu- 
cruri mari. El trecu cu curagiu peste toate obstacolele; ast-fel in cestiunea 
spaniolă el a trecut pe de asupra cnoastră;, şi acum a dovedit incă o dată 
mai mult pătrunderea și energia sa urmărind retragerea lui Miihler și lup- 

a tând pentru legea asupra inspecţiunei școalelor, două lucruri care, in fond, 
erau «contra» sentimentelor și vederilor regelui 25 fevr. 1873. (Votes sur la 
pie... IL, 114). 

*) Scopul lui 'este de a lua Bisericei romane tote privilegiile pe care legile 
și constituţiunea i li-au asigurat in Prusia şi de a o reduce, cu voie sâu 

| prin forță, sub nivelul nefleesibil al legei civile. La inceput, el suprimă, de 
_ la finele anului 1871, direcţiunea catolică de la ministeriul cultelor. Puțin 

1
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tutburase adinc Imperiul: mai. toate episcopatele grau vacante, 

episcopii destituiţi, intemniţaţi sau fugaări; mai 'bine de o mie. 

de parochii erau fără preoţi. 000 > 
Bismarck incepu a se indoi de resultat. Când in 14 maiu 1872 

el declarase că: «nu va merge la Canossa», el nu ştia cât de pu- 
- +ernic era duşmanul său. «Pentru prima oară se găsia el faţă 

cu 0. mare forţă morală, in faţa celor iai vechi “tradiţiuni ale 

"Germaniei, respăctiil ” GOnştiinţii și” frica de amestecul statului 

„in domeniul intelectual». Protestanţii nu voiau a-l urma până in 

capăt şi Impăratul foarte protestant, dar și foarte religios, pri- . 

mise cu un fel de mustrare de cuget căsătoria civilă. Bismarck văzu 

greşala făcută şi Papa Leon XIII "i inlesni calea de impăcare. 

- In 1879, ministrul Pulthamer suspendă legile cele mai asupritoare. 

Windhorst ajunse arbitrul destinatelor parlamentare ale Germa- 
niei; la fie-care sesiune el știu a smulge câte o concesiune nouă 

așa că din - «legile din maiu» nu a mai rămas de cât numai 

regulamentele asupra căsătoriei _Și stărei civile, inspecţiunea 

şooălelor de către-Stat şi isgonirea Jssuiţilor. Catolicii au ajuns 
indrăzneţi și Biserica catolică a rămas, in Germania, pe mâna 

politicianilor şi a celor cari nu vor să primească nici o transac- 

ţiune. | . makes. î 

i 

N 
e 

fas 

După 1878, Bismarck părăsi elementele liberale și incepu a , 

lucra cu Conservatorii, dar tot el rămase stăpînul. *) - 

după aceia, el presintă şi face a s6 vota de către Landtag o lege care iea 
din mână episcopilor inspecţiunea, şi supraveghierea școalelor. In zadar clerul 
catolic '] atacă, '] amenință. El nu îi om a 'şi pleca capul. El declară cu un 

ton superb că nu va ceda «că nu va merge la Canossa.» Şi în curind, pen- 

tru- a-dovedi că acestea nu sînt numai niște ameninţări zadarnice, el face a 

se isgoni cu sgomot din Prusia ordinul Jesuiţilor. (Debidour, Histoire diplo- 

=natique de Europe, II, 455). i 

.*) In realitate, puterea, diriguitoare a rămas in mâinile lui Bismack, Can- 

celar al Imperiului, președinte al ministerului prusian,. omul de incredere al 
„suveranului până in 1890, care conform doctrinei sale din 1862, a impedicat 

sistematic pe Germaniă de-a evolua către regimul parlamentar. Deprins a 

" fi ascultat, el nu a suferit nici un control diii partea representanților popo- 

rului, nici chiar 0 deosebire parţială de opiniuni la colegii săi din ministeriul 
seu, la partisanii săi din adunări, llza retusat chiar a lăsa să, se organiseze 

“un ministei al Imperiuiui regulat; a redus guvernul federal ia: biuroul Can- 

celarului, tormat âin câţi-va funcţionari, cari primiau lucrul pregătit de către 
ministeriul prasian. Germania ca şi Prusia, a trăit sub ua regim biurocratic 

Istoria Contimpurană. — P. Rășcanu. - . 18
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EI incepuigi reforme fiscale şi adoptă ideile protecţioniăte, pen- 
ant Cuumvad tru ca' Imperiul să nu mai fie obligat a cerşitori mijloace de la, 

„ial deosebitele state. De câţi-va ani situațiunea economică era tristă; 
Succesele din 1871, şi mai ales miliardele luate ca despăgubire 
de r&sboiu, aduseseră un lucs foarte mare, cheltuieli nebuneşti, 
inființarea a o mulţime de fabrici şi de societăţi. După 1873 
0 mulţime de falimente adusese ruina industriei şi inglodarea 
in dațorii a proprietăţii. Toţi să plângeau de concurenţa englesă 
și de grânele Rusiei şi ale Americei. Bismarck indepărtă din 

 ministeriu pe colegii săi liber-schimbişti şi, in 1881,se găsi gata 
pentru noua sa evoluțiune. Atunci el fu a tot puternic. Impăra. 
tul Guillaume, de opt-zeci şi trei de ani, i lăsă mâna liberă, Roon - 
murise și Manteuffel guverna Alsaţia. In zadar Naţionalii-liberal- 
din Parlament, cu Bennigsen şi Lasker se opuneau. S'au votat imi 
posite pe tutun, petroliu, cafea, dări protectoare pe fier şi pe 
grâne și ră&scump rarea căilor ferate de către stat. = 

In același timp, el luă măsuri pentru a impedica propaganda 
5 Sonialab least Congresul din Gotha (1875) formase «Partidul munsito- 

MAM da 

N 

i 

filor socialişti germani», care crescu din pricina scandalului cu 
averile făcute fără de veste, vînzarea conștiinților şi corupția pre- * a a Dea pe e room meet mem e ee 2 
Cei . . Soon nenea cert pa 3 = e se], și mai ales piiii scurăpirea obiectelor de prima, necesităte 3 

a de când se adusese in ţară miliarăGie trancese. Bismarok se uni 
cu Conservatorii in contra lor; dar doria, in acelaşi timp, a pro- 
tege -pe cei săraci in contra asuprirei, urmând in aceasta, vechia 
tradițiune a Hohenzollernilor. După atentatul lui Hoedel și a lui 
Nobiling asupra Impăratului, reacţiunea, a fust teribilă. In 1878, 
se propuse o lege asupra socialiştilor prin care se desfiinţa drep- x . . . . . 

- . . — VW +4 tul de intrunire şi de asociaţiune. Au urmat o mulţime de in- 
îi 4 temniţări și de condemnări ; persecuția deveni şi mai crâncenă 

:.- după atentatul plănuit când cu inaugurarea monumentului dă ia 

— 

J ob 4 
i 

4 

- Niederstadi, când numai prin o simplă intâmplare nu a făcut es-_——— -. . . 
. . . adi. plosie mașina infernală care ar fi aruncat in aer pe toţi suve- Ma 

ranii germani (1884). | 
Dar in acelaşi timp se luau măsuri in favoarea claselor de jos, 

liberal, sub guvernămintul personal al Impăratului și al cancelarului. Viaţa politică a fost dominată de hotăririle lui Bismarck, apoi ale lui Guillaume ÎI, și de atitudinea lor fâță cu partidele. (Seignobos, Histoire politique de LEu- rope contemporaine, 464). 

4



"solide. EI se apropie de Austria (1879); voia să dovedească Ru- 

„«pe străini să renunţe la sistemul lor de amenințare: noi-ăştia, 
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măsuri -care se resumă in tele „trei legi «sociale», prin care mun- d n îti dul 
citorii erau asiguraţi de cătră stat in cas_de boală, de accidente 
și de incapacitate de munză 7 inuncitorul « din fabrici era pus'sub 
protecțiunea statului. Prin aceasta sa induleit mult miseria lor; 
Dar partidul socialist s'a. organisat și mai puternic, cu“toate per- DE 
secuțiile şi starea de asediu: in 1896, el a intrunit 1.800,000 de 
voturi la alegerile generale. «Dar mulțemită lui Bismarck, Mo- 
narchia a rămas in contact cu forţele vii ale poporului şi me , . i 
rită de al conduce, pentru-că ea se lăsă â fi condusă de cătră el». Să 

În ceia-ce privesce espansiunea Germaniei in afară, Bismarck (op omataaet e 
declarase in mai multe rînduri că el «nu i Colonial» ; de aceia 2 
el indemnă „pe Francesi să cuprindă Tunisia Şi Tonicinul şi ne: n 
gligiase a cuprinde insutele Samoa, ceia:ce i-ar fi fost" „uşor. Dar ” 
când s'a inființat «Societatea Germanică pentru colonisare» (1887), 
care dovedi: că Germania are numai decât nevoie de Mii a Mt — 
desfacere pentru industria sa și că trebuie ca şi ea să contribuie 
la. opera de eivilisaţie și de propagandă religioasă ; iar pe de altă 
parte, că Germania nu mai trebuia să dea un miliard pentru 
produse coloniale, şi nici să perinită ca mii de emigrați germani 

să se piardă in America, Bismarck a tost mişcat de aceste argu- 
mente. El incepu a se ocupa de cestiunile coloniale: cumpără 
insulele Caroline, Mariane- şi Marshale. Da 
“Dar toată politica sa esternă se mărginia, mai cu samă, a face SI 

ca Franţia să fie isolată sau cel puţin să nu contracteze alianţe Cș 
Ta 

  

siei că e liber a-şi alege aliaţii și că nu se teme de nimeni. 
In această alianță a intrat şi regele Italiei (1883); -dar ma- 4] (ha 

“rele ministru nu inţelegea a rumpe cu Rusia. Mulţemită lui 
Bismarck, Europa sa putut bucura de trei zeci “derâni de pace, | 
şi el putea zice cu mândrie in Parlamentul german: «aşi pofii “a 

ja. € fa 4u Ad. 

«Germanii, noi ne temem de Dumnezeu, dar nu ne mai temem 
«de nimic alt-ceva pe lume». MĂ dl / 

Impăratul Guillaume | muri in 9 martie 1888, în vîrstă de 91 Ț 
de ani. Toţi se așteptau la o: eră nouă de libertate şi modera- 
țiune sub urmaşul său Frederic 1/1. Noul Impărat era de 57 de 
âni; el luase o parte glorioasă in timpul marelor r&sboaie: so- 
sirea lui pe câmpul de bătălie de la Kiniggraetz adusese ruina 
complectă a Austriacilor şi el bătuse pe Mac-Mahon la Woerth și 

îi 
! 

!
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la Sedan; dar de atunci trăise retras, poate din pricina ideilor 
sale Tiberale, ori pentru că era in prea mare intimitate cu An- 
glia. Cu un an mai inainte el se imbolnăvise de gât. EI plecă 

-in Italia unde suferi operaţiunea numită tracheotomia. Liberalii 
'şi făceau mari ilusiuni; dar Bismarck era a tot puternic. Se 
zicea că Impărăteasa, fiica reginei Angliei, ar dori o apropiere 

„cu Franţia in dauna Rusiei; dar Frederic III aprobă toate mă. 
surile luate de către Cancelarul său, şi muri, in 11 lunie 1888. 
«Ducend cu sine in mormînt toate nădejdile unei intregi gene- 
raţiuni, a celei care, născută spre 1840, avusese gustul libertăţii 
şi cultul instituţiunilor parlamentare».. 

Fiul său Guillaume II, era numai de 29 de ani. «Foarte ti- 
năr, foarte vioiu, foarte activ, doria să pună lumea in mirare şi 
să-i arate că e mai pre sus de cât alţii; *) şi de aceia i se păru 
in curînd prea grea tutela lui Bismarck.» Cu toată stăruința Can- 
celarului, el refusă a .reinoi tractatul cu Rusia și convocă la 
Berlin o Conferinţă internaţională pentru a regula starea mun- 
citorilor. In 20 martie a anului următor, el “i ceru demisiunea. 
Retras la Friedrichsruhe, fostul Cancelar nu putea suferi dis- 
graţia sa. El urmări cu sarcasm pe cei cari Pau inlocuit, se puse 
in fruntea oposițiunei agrarie şi făcu multe greutăți guvernului: 
EI nu desarmă nici când Impăratul a căutat de două ori să “| 
impace, și când muri, 31 julie 1898, guvernul era foarte ingrijit - 
de Memoriele pe care: le lăsase spre publicare. 

Impăratul zisese la căderea lui Bismarck că «drumul remâne 
același» ; in realitate se incepea o eră nouă. — 

*) Impăratul Gaillaume II era cunoscut ca un admirator al bunului său - _ Guillaume şi alui Bismarck, pasionat pentru armată și pentru Biserică. Cele intăi manifestări ale sâle au arătat un principe crescut in tradițiunea mili- tară şi creștină a regilor Prusiei, «pâtruns de dreptul său divin de a guverna, de misiunea sa divină de a dirige pe supușii săi după religiunea și tradițiu- nea monarchică, duşman declarat al socialiștilor şi al liberilor cugetători. Cea intăi proclamaţie a sa a fost pentru armată şi marină. — In proclamația, cătră popor, el declară că a luaţ g&uvernămintul «in faţa Regelui regilor Și că a promis lui D-zeu de a fi un principe drept și milos, de a cultiva pieta- tea şi frica de D-zeu.» — Deschizend Reichstagul, el anunţă intenţia de aa continua opera legislativă a bunului său, in particular in sensul mesagiului din 17 nov. 1881, protecţiunea populațiunei muncitorilor ... după nrincipiile“ moralei creștine» 1888. (Seignobos, Histoire politigue de VKuvope contempo- vaine, 417), 
.
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Guvernul lui Caprivi şi a lui Flohenlohe a tost un guvern de im- ua    păcăciune. Legea in contra socialiștilor nu a mai fost reînoită; 
„Polonii şi Alsaţienii nu au mai fost persecutați ; catolicii au eă- 
pătat oare care avantagie şi Liberalii-naţionali au dobindit in: 
cheierea tractatelor de comerţ. Dar lupta dintre ideiele liberale 
şi reacționare şi asasinatul lui Carnot au dat ocasiune dușma- 149 
nilor lui Caprivi de ă'1 acusa de neprevedere și uşurinţă față 
cu ideiele “subversive. -EI tu silit a demisiona. Sub Hohenlohe 
se făcu o apropiere cu Dreapta conservatoare. Noua lege asupra - 
revoluționarilor a fost respinsă de cătră Parlament; dar sau_ 
făcut o mulțime de procese de les-majestate, întrunirile au fost 
oprite. şi societăţile disolvate. Asemine reacțiune se observă și 
in cele-alte state germanice. 

In 1897, situaţiunea Imperiului era infloritoare: in afară” nu i | era nici o grijă, şi in lăuntru starea finanţelor era admirabilă ; SUL 
se_votase_un Codice Civil care consacra unitatea juridică a Ger- : maniei, apoi un Codice de comerţ; se inaugură un canal nou 
care lega marea Nordului cu cea Baltică. și era destul o telegramă 

„ de felicitare a Impăratului cătră Preşedintele Krueger ca să oprească 
in loc invasiunea englesă. Dar câte-va proiecte de legi, şi mai 
ales legea de censură asupra: tuturor producțiunilor literare şi 
artistice, ridică pe toată lumea, Legea a fost retrasă. 

«Unitatea Germaniei e intemeiată definitiv, cel -puţin pe cât 
poate fi ceva definitiv in lucrurile omenești; pentru-că această 
Unitate e resultanta, indelungatelor hăzuinţi şi a voinţilor stăru- 

itoare; pentru-că ea este desvoltarea naturală a unui intreg tre- cut istoric; pentru-că ea a fost sancţionată prin victorii strălu- 
cite; pentru-că ea-a dat Germaniei cele două bunuri esenţiale la care aspiră toate popoarele : puterea şi bogăţia». «Suveranul e 
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sigur in tot-d'auna de sprijinul absolut al popoarelor sale». «Pro- 
gresul economic al Germaniei, in cel de pe urmă sfert de viac, a. fost estraordinar: desvoltarea bogăției se insemnă prin impor- tanța nouălor construcțiuni, prin intinderea orașelor şi prin răs- pîndirea imediată a celor mai moderne unelte științifice». 
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mon hal. pg rin pacea cu ori ce preţ, Ea se intruni la 12 fevruarie; dar 
monarchiştii nu aveau bărbaţi de guvernămint; pentru aceasta, 

- Batu ea aales pe republicanul Grâvy, președinte al Adunărei şi numi 
NR pe 'Thieys,. şef al puterei esecutive. Acesta era foarte popular, 
cad. - jgi-p pentru că combătuse resboiul şi fusese ales deputat in 26. de 

Să „departamente. El şi alcătui un ministeriu republican «pentru 
că numai Republica putea uni pe toţi» şi Adunarea, după ce 
votă pteliminariile de pace, s'a strămutat la Versailles. | A 

Parisul remășese inarmat şi se formase un « Comitet Cen- [duh 
“tral» alcătuit din delegaţi” și din ofiţeri ca să apere Republica, 

«9 . ÎYuwAdunarea făcu două greşeli mari : ea desfiiaţă solda de = un leu jo dau Se 4“ şi cincizeci de bani pe zi care se plătia soldaţilor'din garda na- 
ch ţională şi desfiinţă legea care amâna plata chiriilor si a datoriilor. * 
| ZZ Oamenii erau 'in primejdie a muri de foame, şi chiar cei mai cu 

mijloace a da faliment, .pentru că nu se incepuse incă lucrările 
, obicinuite ale populaţiunei. Thiers mai tăcu o greșală: A 
anni să iea din mâna gardei naţionale cele 170 de tunuri pe care Vo 1% pr pusese mâna; dar soldaţii s'au unit cu poporul și doi generali pe Sa „au fost impușcaţi (18 martie). Atunci Thiers scoase guvernul din [e lei 

Paris și se hotări a'] cuceri cu armatele care aveau să vină din m ; robia din Germania. EI incercă a se impăca cu Comitetul Cen- .. ] 
| trâl care se instalase la Primărie ; dar in zadar. In Paris sa pr -t ţ ' + les un «Consilii General» al Comunei, alcătuit din 90 de mem- gt ma Le Cta iad dintre cari sau retras vr'o 20; acest Consiliu luă puterea > i (i tmbual «Si guvernă impreună cu Comitetul Central. <Comuna» ordonă Mă, | d „ sergiciul militar obligator, adoptă calendarul republican şi dra-: | pelul roș şi declară nule ăctele «guvernului din Versailles» ; dar urati pie: A incercările tăcute de a inființa Comună Și în alte orașe nu au 

> 

  

*) Populaţiunea din Paris, deja inebunită prin un lung asediu, nu voia să as- culte de Adunarea din Versailies care era in prepus că ar voi să suprime Republica și să «decapitaliseze» Parisul. Două măsuri practice au făcut pe , Parisieni să ajungă la desperăre. —Guvernul Apărărei naționale suspendase in $ timpul asediului, plata chiriilor și a scadenţelor in Paris, Adunareă refusă a mai prelungi amânarea.—Negociind cu Germanii dezarmarea garnisoanei din Paris, J. Favre stăruise a se lăsa gărzilor naţioriale armele lor, Parisienii r&- mâneau dar inarmaţi; solda de gardă naţională (1 fe. 50 pe zi) era singurul „E mijloc de asistenţă a multora, așteptând să reinceapă lucrul. Adunarea su E primi solda, afară de cât pentru cei cu certificat de paupertate. (Ssignobos - Histoire politi, 
| 

que de VEurope contemporaine, 115. - Ă PE i i 
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isbutit. «Comisiunea esecutivă» guverna Parisul prin «delegaţi > ip . . ._e.. A Ă . ru 3 “ pe - 

la diferitele servicii; dar când armatele guvernului au făcut pro: (eat le În tedha 

grese, atunci sa inființat un «Comitet de salute publică,» ca ( 4 i sai 
un At sii e 

«să facă un resboiu ştiinţific,» adică să distrugă Parisul... Noroe Mi 

apărat -(21 maiu); cu toate aceste, «Comunarzii» tot au avut Cemua EĂ atu, 
timp a da foc la o mulţime de monumente (Primăria, Palatul - o 

şi incă nu au avut vreme. Ariata a inădușit Comuna cu mare a 
cruzime. = , “ a 

In alegerile parţiale isbutiau numai republicani; dar Aduna A 
rea era aleasă fără termen şi a ţinut puterea cinci ani, măcar că Un Csahatua, 
nu mai representa opiniunea ţerei. Ea dădu capului puterei ese- | 
cuțive titlul de «Președinte al Republitei», dar atât el cât şi miniş- | 
trii săi erau r&spunzetori inaintea Adunărei. Ea era despărțită in 
mai multe grupuri (legitimişti, orleaniști, bonapartiști, trei fracţi- 
uni monarchice dușmane), pe când republicanii erau uniţi și Thi- |, 

” &rs, prin marea lui influenţă morală, a putut lucra pentru reor- 

celor cinci miliarde şi, in 1873, teritoriul” fiarides a scăpat deo. _. | ! 
cupaţiuneu dușmanilor: iar pentru plata dobînzilor sau pus im- YA Scapi lim, 

  

ganisarea statului. S'au făcut două imprumuturi pentru plătirea $ m poa 

cut un inceput de descentralisare şi a reorganisat. armata după 
sistema prusiană. Guvernul lui “Thiers avea in contra. sa pe. ca- 
tolici,. pentru-că a refusat a interveni in favoareă Șăisrei lumești 
a Papei, şi pe republicanii cari aveau in frunte: pe Gambetta. 
Agitaţiile acestuia au infuriat Adunarea care ajunse şi mai mo- A 
narchică. Gr&vy şi mai apoi insuşi 'Thiers au demisionat și Mac- 9 Ș, | 
Mahon a î0st ales Președinte al Republicei (24 maiu 1879)sps VI cehe: 

Atunci se incepu luptaypg faţă ie republicani şi monarchişti, 83 - 1273 

susținuți de cătră muveriY lat (d fosei de impăcârg in- SN | 
tre orleaniști și legitimiști CCR ete de Paris, nepotul lui Ludovic- adu C- 
Filip, sa plecat inaintea Comitelui de Chambord, care nu avea Iu fug 

moștenitor și care "| adoptă. Totul era gata pentru o restaurare | — 
monarechică ; dar Comitele de Chambord declară că el nu renunță 

. posite nouă, care au produs 800 milioane pe an. Adunarea a fă- LL 

Doja dopeoye 

la stiagul alb; *) toate negoțierile sau rupt şi Adunarea decise 

p 

4 

&) Complotul legitimist, după ce a tulburat Franţia şi o parte din Europa 
in curs de mai multe luni, s'a nimicit ca fumul. Comitele de Chamboră, ori Ancooheler mt e apouit A 941 (e pb (e
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suşi Preşedintele Republicei s'a pogorit in lupta electorală ; dar, 
cu toate acestea, s'a ales o mare majoritate republicană ; iar in 
alegerile din anul următor, a ajuns - republicană şi majoritatea, 
Senatului. Mae-Mahon a tost nevoit a se. retrage și s'a ales Pre- 
şedinte al Republicei Jules Grtoy [ianuarie 1879). 

( 

rs De la 1879, guvernul . Republicei francese a rămas pe mâna 3 Jlu Peuy, 
*republicanilor. Dar aceştia, uniţi când era vorba a se opune mo- 
narchiștilor, erau desbinaţi când era vorba de a guverna. Erau (4 19-97 =. 
republicani moderați, erau republicani _inaintaţi cari se grupau ati. 

- în jurul lui Gaiibetta care era'de părere că reformele trebuiau 
făcute treptat şi la momentul oportun, și erau radicali cari voiau 

- realisarea grabnică a reformelor dorite şi așteptate de popor ; pe 
lângă aceste grupări se va mai adăoga in curînd şi grupul so- , 
cialist. Preşedintele Grâvy și a făcut o regulă nestrămatată de a Sea SA, amuză, ta 
nu se amesteca in luptele- politice şi «a crbat o tradiţiune de _ ;., | 
neutralitate strictă care a făcut ca presidenţia să nu mai aibă !! 
nici un caracter monarchie». Gambetta, care apărea ca şef al par- 
tidei republicane, fu ales președinte al Camerei. | 

Noul regim republican a inceput prin o amnistie parțială pen- 
tru cei condemnați din pricina Comunei, a adus guvernul şi 
Camerile in Paris şi a presentat un plan complect pentru creărea 
de căi ferate din punctul de vedere strategic şi economic (pla- C.Y- i 
nul Freycinei); apoi sa inceput reforma invățămîntului pregătită ş- (ul 
de cătră Jules Ferry. Sau esclus, din Consiliul Superior al in- * : 
strucţiunei representanţii clerului ; s'a reservat numai Facultăţilor 
statului dreptul de a conferi grade academice ; s'au inchis şcoa- 
lele jesuiților cari au fost alungaţi ; s'a creat invăţămîntul se- 

  

„cundaş pentru fete şi s'a decretat învățămîntul primar gratuit - 
(1881); apoi sau votat legi liberale asupra presei şi intrunirilor.: 1951 gmbub la: 
Gambetta, ajuns ministru primar, alcătui un ministeriu numai ruterul 
dintre partisanii săi, cu -escluderea celor alte grupuri, de aceia ; ij . . . .. LA x az (îs : şi căzu, după trei luni de guvernare. El muri in 31 decembre o | 
1892. 

: 
“Din momentul ce republicanii s'au impărţit in tabere. duş- mata, Pia 
mane, era peste putinţă a se torma o majoritate trainică, și din | 
această causă, ministeriile s'au schimbat foarte repede. Numai Sp „ 
ministeriul Juleş Ferry, combătut cu inverşunare de cătră'radi- | “uy 
cali, sa put TEA doi ani. Radicalii "1 combăteau pentru 
că se depărtase de programa republicană din 1869, şi maiales -
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pentru politica sa colonială. In acelaşi timp, datoria statului 
sporia pentru că guvernul făcea enorme «cheltuieli productive, 
căi ferate, şcoale, iriarmarea ţerei. Perry a fost resturnat de că- 
tră radicalii uniţi cu Dreapta monarchistă ; iar in alegerile din 

După realegerea la presidenţie a lui. Grevy, se incercă un 

nisteriu de impăcare cu generalul Boulanger la ministeriul 

  

Prj 
olval e “rile moderate care au urmat, au intrat in inţelegere cu Dreapta, 
Zi “care promise că va combate numai legile anti-religioase- şi anti- 
ASR “sociale și s'au impăcat cu clerul şi cu conserVătârii ca să r&- 

| pună”pe radicali. Grevy a fost nevoit a se retrage (2 decembre 
1887), pentru că -ginerile său făcea neguţitorie cu influinţa sa; 
și fiind că ministeriul demisionase şi nimeni nu mai voia să 
primească ministeriul sub el. Sadi Carnot a fost ales Preşedinte. 

Carnot era pentru politica de concentrare republicană; dar in 
„y& curind se formă o oposiţiune puternică, alcătuită din monar- 
"A chişti şi radicali, cu Boulanger. Acesta cerea: «Disolvarea și 
că Revisiunea Constituţiunei» pentru a se introduce o singură A- 

dunare și un Președinte ales prin votul universal şi : indepen- 
dent de Adunare. Boulanger ceru in Cameră «Revisuirea» . dar 
nu sa admis. 

El a tost ales deputat in Paris cu 243.000 de voturi (januar, 
1889); dar in loc de a lua vre o măsură energică, cum toți se 
așteptau, el aşteptă alegerile generale. Ministeriul Tirard, cu e.- 
nergicul Constans, la interne,'] trimise în judecata Senatului, 
constituit in Inaltă Curte, pentru complot in contra siguranţei 

„Statului. Boulanger fugi. Strălucita, esposiţiune din 1889 intări 
4 “guvernul, şi in alegerile din acelaşi an, “marea majoritate a ieșit 

republicană. Boulanger s'a sinucis in 1891. 
Noua Cameră sa insemnat prin tarifele vamale din 1892 prin 

Tab care sa; introdus sistemul protecţionist, fiind-că se plângeau cul- 
4 Lt tivatorii de năvălirea productelor străine şi industriaşii de con- 

„ curenţa induştriei germanice. . - 
pr ! De la 1892, partidul conservator şi a schimbat tactica de luptă. 

5 El se apropie de Republică pentru ca, să poată intra in guvern 
și să poată face o politică favorabilă clerului. Catolicii monar- 
chişti. arătară nemulţemire de amestecul Papei Leon XIII in po- 

  

e 

1885 s'au ales mai bine de 300 de monarchişti. _ 

"9 
“ a , --resboiu ; dar această incercâre nu a isbutit, şi atunci ministe- ..
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litica lăuntrică a Franţiei; dar acesta. ordonă episcopilor şi tutu- 
ror catolicilor a se uni cu Republica. Atunci un grup de cato+ 
lici se despărţi de Dreapta -şi formă un partid constituţional; dar 
in acelaşi timp, prin intoarcerea celor amnistiaţi din condem- 
naţii Comunei, s'a format şi un partid socialist revoluţionar. 
Crisa cu «Panama», când s'a dovedit că sau cheltuit sute de mi- 
lioane pentru publicaţiuni și pentru a-și face favorabili pe băr- 
baţii politici, a lovit pe cei mai de. frunte oameni de stat ai 
Franţiei. Este adevărat că numai. un fost ministru a fost con- 

  

demnat că a luat bani; dar Freycinet şi Ploguei, foşti miniștri şi : | 
„Clemenceau, capul radicalilor, sa dovedit că au fost amestecați. pf 
Resultatul acestei crise teribile ă fost că a trebuit să -vină o 
nouă generaţiune de bărbaţi politici. In alegerile din 1895 au | 643 Joc sală] 

. - 4 intrat in Adunare 50 de deputaţi socialişti. | 
Guvernul era in mâna republicariilor moderați, dar anarchiștii e 

au inspirat groaza in ţară prin atentatele lor. Sau aruncat mai aa tat aa, multe bombe esplosive care au făcut mult rău; unul dintre ei : 
a aruncat o bombă in: Camera deputaţilor, şi un anarchist ita- 

“lian a ucis cu cuțitul pe Președintele Carnot, care visita esposi-i 8) 4 
ţiunea din Lyon (24 junie 1894). Atunci lu ales Președinte Casi Ca stra Pui 
mir Ptrier, capul moderaţilor in contra lui Brisson, șeful radica- + 7 . 
lilor.- Ministeriul Dupuy a propus mai multe legi de escepţiune in l89y- Ț- 
contra tutulor celor presupuși.ea anarchiști. Republicanii s'au divi-. | 
sat şi mai tare cu ocasiunea votărei acestor legi; şi atunci mo- 
deraţii au voit un ministeriu omogen cu escluderea, radicalilor; 
iar pentru a se dobîndi o majoritate s'a făcut apel la catolicii 

„uniţi cu Republica; dar Casimir-Perier a demisionat fără de AV 
veste din preşidenţie, pentru motive_care au rămas necunos- — | 
cute până astăzi (15 januar 1895). Filiz Faure a fost ales in lo-c3e (x Țame 
cul său. | i RQC 

După o. incercare de un ministeriu de impăcare făcută de că. 
tre moderatul Riboţ, sa format unul omogen _radieal, Bourgtois, - 
care voia -să realiseze din programa radicală numai impositul - 

„Progresiv asupra venitului, câte-va reforme democrâtică şi lib: 
tatea de asociaţiune. Această aduse conflict cu Senatul, carei” 
dădu două voturi de neincredere; dar el era susținut de că- 
„tră Cameră. Pentru a sdrobi. oposiţiunea Senatului, se ceru re- 
_visuirea Constituţiunei, ca să se poată modifica alegerea Sena- 

P, 

, 3 , | , Sa i,
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tului şi a i se micşora puterea lui legislativă. Ministeriul fu ne- 
voit a demisiona (aprilie 1896) *). 

Atunci ajunse la putere M6line, care a guvernat doi ani şi două 

luni. Ministeriul lui era alcătuit numai din moderați și susţinut 

de cătră conservatori. El mănţinu statu-quo in legile finanţiare, 

dar propuse o lege pentru crearea de Universităţi regionale” şi 

mai multe legi economice, Sub el s'a incheiat alianța franco-rusă; 
Tzarul Nicolae [Il a venit in Franţia şi Preşedintele Republicei 

i intoarse visita in Rusia. Dar in alegerile din 1898, partida mi- 

nisterială scăzu şi oposiţiunea din stînga spori. Aceasta sa vă- 
zut cu ocasiunea alegerei președintelui Camerei, care a fost a- 
les cu ajutorul Dreptei și cu o majoritate numai de patru vo- 
turi. Peste câte-va zile, Camera ceru un «ministeriu susținut de 

cătră o majoritate esclusiv republicană». Ministeriul Mâline se 

retrase şi făcu loc radicalului Brisson, care a căzut din pricina 

«Afacerei Dreyfus». Urmaşul său Dupuy a incercat o concentrare 

intre elementele moderate și radicale, dar nu a ţinut mult. Faure 
muri pe neașteptate in fevruarie 1899 şi in locul său fu ales Emile 

Loubei, preşedintele Senatului. Sub noul Președinte se continuă 
cu concentrarea republicană, in care au intrat şi socialiști, in mi- 

nisteriul Waldeek- Rousseau. LA tinute Coma dau adie 
... lat Cogagăile acra ae 

(atm pila 7 B65; cout Șt: Analia, (alee ros ci bnad; pasti =: + Mai toate reformele făcute de cătră Gladstone fuseseră combă-/p4”, 
4 “scol 4 „an usi ş > âte de cătră conservatori, cari "| acusau că el vrea «să centr 7) 
Pat. ” i să oblige şi să confisce» ; cu TSate acestea el păstră ma- - 

pe ritatea cingi i ani; dar, in 1873, ela fost bătut in cestiunea Uni- f i 
man pole sității ce A ttnula pentru Irlanda, care trebuia să fie deschisă - 
al 

FE .ă “ i CNO ex , 5 19% ) In acest confliet dintre cele două Camere, partidul republican s'a impăr 
it și mai tare. La dreapta, republicanii moderați uniţi cu conservatorii au 
formaţ un partid de conservare socială sprijinit pe burghezie, cler, înalții fun- 
cţionari; la stânga, republicanii radicali uniţi cu socialiștii au ajuns un par- 

tid de reformă socială care făcu apel la muiţimea muncitorilor, ţăranilor şi 

micilor funcţionari. Partida dreptei domina in Vest şi Sud-Vest, partidul stîn- 
gei in Est, Sud-Est şi in centrele industriale. Terămul de confiict a fost im. . 
positul progresiv pe venit, susținut de cătră socialişti şi combătut de cătră 

E conservatori ca simbolul și inceputul unei reforme in repartiția proprietăţii. 
(Lavisse et Rambaud Histoire generale, XI, 48). 

Îl meat Mimi Tu de înPume 8590-41; Me SH st 

1554 Ga Creme muuiit   
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pentru toate “confesiunile, iar nu ca cele două care erau. Tota- 
semine nu isbuti in proiectul de a lua Camerei Lorzilor pute- 
rea judiciară şi in măsurile luate contra alcoolismului. Pe lângă 

aceasta, i se mai imputa şi o politică prea pacinică in afară, = 
Gladstone ieşi din ministeriu după alegerile din 1874, care au m 

dat o majoritate conservatoare şi se retrase din politică. Libe-% A 
ralii aleseră şef pe lordul Hartington; iar Gladstone, in curs de > G 

doi ani, a scris in contra inlailibilităţii papale, a comentat pe «puf 
Homer şi a tradus bucăţi in versuri din acest poet. 

Cabinetul Disraeli a făcut legea «stăpân şi muncitor» (1875), ana b 210 
prin care cele două părţi au drepturi egale și sînt condemnate e 

la daune când au călcat contractul; iar lucrătorii căpătau drep- 

  

tul de a face un contract colectiv. Muncitorii grupaţi in asoci: ÎN ( „a 

aţiuni, au ţinut Congrese in fie-care an și un «Comitet parla- în II 

mentar» a fost insăreinat ai representa pe lângă puterile publice. i 

Ei au isbutit a alege deputaţi dintre muncitori; erau puternic 
organisaţi, dar nu erau revoluționari; cereau numai «plată dreaptă 

pentru muncă dreaptă», și toate partidele au inceput a lăuda 
acţiunea bine-făcătoare a acestor asociaţiuni de muncitori. , | 

Conservatorii nu mai fuseseră la putere de la 1847, afară de =. . [: 
aa 2 2 

Na FĂ 

  

mici intervale. Acum aveau şef pe Disraeli, de 69 de ani, dintr'o 
familie evreiască convertită la anglicanism. El era un conserva- Siptp 8P 

tor foarte original in feliul sâu: nu i plăcea aristocrația, care | 7 | 

Sire aaulte vrem Gra-d6 părere că să Tie 0 nobilime, dar. 
să intre in rîndurile ei numai oamenii de talent, fără a se ţi- 

nea samă de ereditate, şi vorba cu multă simpatie de cererile : 

muncitorilor. După ideia, lui, suveranul trebuia să aibă o influ- 

-* enţă preponderantă asupra guvernului şi să caute a şi atrage po- 

porul prin reiorme sociale; de aice urma insemnătatea acordată 

Presei şi micșurarea influenţei Parlamentului. EI a fost pururea 

apărătorul anglicanismului şi a căutat pururea să măgulească 

„ «naționalismul» engles. Programa lui se resuma: «a conserva 

” Biserica națională, a mănţinea Imperiul britanie, a îmbunştăţi 
starea, poporului.» El a reconstituit partidul conservator engles. 

” Disraeli a stăt şese ani şi jumătate la guvern şi a fost creat 
lord. Beaconsfield. E! tăcu a se vota și alte legi favorabile cla-| 
selor de jos: să nu se primească copii i mici de zece ani 

prin fabrice şi până. la patrusprezece ani să li se dea timp-a” - 
urma la școală; municipalităţile erau autorisate a cumpăra şia 
a a POI o o 
- . 3 

. - - - . - 
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. dărîma locuinţile nesănătoase -şi a construi altele pentru mun- 
1845 citori. In 1875, principele de Gălles visită India, unde primi o- 

magiul principilor vasali, şi peste doi ani, regina Victoria a fost 

18% proclamată Impărăteasă a Indiilor. In același timp, el făcea 

„xesboiu in Afganistan, in Africa de Sud şi intervenia in favoa=, .„- - 
leu 2 „rea 'Tureiei în resboiul din 1877—178, pe când Gladstone sori, a | 

ii “-  seseo broșură care făcuse mare sgomot in lume asupra Gro- 

pr zăviilor din Bulgaria,» din, 1876. Beaconsfield isbuti a mărgini 
p „_„ „pe Rusia in Congresul de la Berlin şi, la intoarcere, a fost pri 

(aa coraslie PI mit cu triumf in Londra: dar indată, budgetul incepu a se in- 

” pe cheia cu un deficit, apoi veni recolta proastă din 1880. Nouăle 
| Si = alegeri au dat o majoritate liberală. Beaconsfield se retrase de la 

ui putere. El muri in 1881. Ă 

- Gladstone care” de trei ani intrase din nou in luptă, fu chie- 

To: i ŞI mat la guvern. Regina nu '] iubia pentru că el prea_ţinea la 

0 eroare Parfămentului; dar a fost nevoită al pune in frun- 
4 tea guvernului. ETâ SDutit a dobîndi pacea pretutindinea ; dar 

“boimbardă Alesandria, pentru că consulii străini fuseseră amenin- | 

țaţi de cătră o revoltă naţională sub Arabi- Pașa. 

«Pe lîngă incurcăturile din afară, Cestiunea Irlandei era una: din 

AX cele_mai grave. Aice proprietatea era in mâna marilor proprie- 

Aaa tari englezi ; ţeranii ţineau in arendă “părţi mici şi micul aren- 

A daș era la discreţia proptietarului. Miseriâ &ra grozavă, pentru. 

că aceste «ferme» erau. mici, plata mare şi climatul prea ploios, 

„bun numai pentru cartofe; când nu plătiau, 'erau goniţi fără 

milă ; dar şi Irlandejii formau asociaţiuni secrete care şi resbu- 

nau cumplit. Nu era tot aşa in Ulster, unde erau muncitori en- 

gleji şi scoțieni. Aici proprietarul nu "i putea alunga fără voie 

şi trebuia să i despăgubească. Legi teribile asigurau liniştea in 

Irlanda, mai ales dupătrevolta” fenianilor. Irlanda avea 103 depu- 

taţi in Parlamentul din Londra; dar mulţi dintre ei erau con- 

-servatori aleşi in Ulster şi 47 erau naționaliști. Aceştia insă nu 

se inţelegeau intre ei şi Home rule (guvern independent), adică 

desființarea Unirei din 1798 și un parlament irlandes in Dublin, 

cerut de cătră ei, nu era luat in serios. 

Lucrul se schimbă când Parnell, luă direcţiunea mișcărei. E! 

era engles şi protestant, dar devotat causei naţionale. EI a fost ales: 

deputat. in 1875, E! se impuse Parlamentului și făcu o forţă din 
je » partidul naționalist. El luă ca tactică de a pri şi pe. liberali Și 

Pi 
Pa 

pu 
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pe conservatori de a guverna, pe câtă vreme nu vor primi drep. E 

țele cereri ale Iriandejilor şi intrebuinţă cobstruoționismul», fiind | 

că nu era prevăzută in regulamentul Camerei inchiderea discu- 

ţiunei, şi «divisiunea», 0 sistemă: de votare care cere lung timp. a. | 

EI începu lupta in 1877 ajutat numai de şepte naționaliști, căii Ăybumpud lui Denem ă 

cei-lalţi nu erau de părerea lui. In “afară de Parlament el era 135] is! 

unit cu fenianii și cu ţăranii. «National Land leagu» pretindea Niki dd p 

ca ţăranul să aibă pe vecie artea lui de pămînt, cu condiţia - 
      

ji ca să plătească o sumă pe fie-care an proprietarului. Parnell făcu . , 

“| o călătorie în America, de unde se intoarse cu 72.000 de livre Pi 

| sterling de la Irlandejii bogaţi de acolo. La nouăle ăfegeri, s'au | Va +9 ” 

ales 68 home-rulers cu Parnell in frunte. EI făcu pe Irlandeji .să b$ ma A 

2 tugă ca'de ciumă de cel care ar fi indrăznit să ia in arendă Ti 

ț bucata-de pămînt de pe care un altul a fost gonit; pe de altă 

i 

    

parte, se imulţiau crimele agrarie. | az 

-Cabinetul liberal se declară in contra naţionaliştilor. Parnell (48 

şi alţi patru deputaţi au fost arestaţi, dar achitaţi de tătre ju- (49 s 

piu. Atunci Gladstone propuse a se suspenda «habeas corpus 

in Irlanda şi a se autorisa poliţia ca să facă perchisiţiuni pen-, a te) 

iru_descoperirea_de_ arme. Deputaţii irlandeji au intrebuinţat ob- ui 

strucţionismul; a fost o-şedință de 41 de oare; in sfirșit, presi-: . . - 

dentul nu mai voi să-acorde nimărui cuvintul. Irlandejii au pro-i; Î Ba a Daf 

- testat şi Sau retras. Camera şi-a făcut un nou regulament, Par- : a 

nell şi 35 din ai 'sei au tost goniţi din Adunare (januarie 1881). 

In acelaşi an, Gladstone a propus câte-va legi folositoare Irlaă: 

dei; dar Parnell se ţinea de programa sa. Gladstone era ferm 77 

decis a sprijini dominaţiunea englesă in Irlanda și proprieta-. | 

tea; el arestă pe Parnell şi pe cei mai principali din ligă; dar 

Parnell dase vorba ca nimeni să nu mai plătească arenda până 

ce. nu vor fi liberaţi din inchisoare; foarte mulți ţărani au fost, 

isgoniţi. Sora lui Parnell a fundat o ligă de femei, şi in 2 ja- 

nuarie 1882, el primi numele de «rege fără coroană al Irlandei». 

_22 Guvernul se impăcă cu Parnell cu condiţiune ca sa nu se mai 

ceară arendele neplătite din urmă, şi i dădu drumul din inchi- 

soare ; dar noul guvernator al Irlandei a fost asasinat impreună r 

cu secretarul său in parcul din Dublin. Atunci invoiala cu Par: ' 

nell a fost ruptă, măcar că. el protestase in contra acelui asa- 

” sipaf, contrar politicei sale. (iladstone propuse legi nouă; puse, 

pe Irlanda pe timp de trei_ani sub un regim de rigoare, des: (3a2_g 

o . 
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ființă juriul și dădu mari puteri poliţiei. Irlandejii din America 

recurseră iarăşi la măsuri violente (1883); mai multe bombe 
făcură esplosie; una fu găsită sub palatul Parlamentului și alta 

a făcut esplosie la Turnul din Londra. Parnell a fost acusat 

in Adunare că ar fi unit cu «partisanii forţii fisice.» La acea- 
stă acusare, Irlandejii din America au respuns trimiţindu-i 37.000 

Ă livre sterling. 

: i . Fa Vi Gladstone întrebuinţă ultimii doi ani pentru a face reforma 

pă „ electorală sau «Act pentru representarea poporului», prin care 

o numărul alegătorilor a sporit cu 75% ; femeile au căpătat drept 

Da a vota in alegerile municipale, in consiliile de ajutorinţă publică 

şi şcolare şi in cele de comitate şi parochii; dreptul lor la ale- 

gerile parlamentare a fost adoptat in principiu in 1886 şi 1897, 
dar legea nu e incă definitivă; cu tote acestea egalitatea civilă 

i 4 este complectă. 

| In 1885, măsurile escepţionale pentru Irlanda și împliniau 
a timpul ; Gladstone declară că are să „ceră a fi prelungite. Atunci 

Parnell și - 39 de Irlandeji se uniră cu „conservatorii și Gladstone - 

  

E „fu inlocuit de Salisbury (iunie 1885). “Acesta nu mai reînoi legile 

N cele escepționale şi pregăti un proiect de lege ca ţăranii să poată 

1895 = cumpăra pămînturi. Atunci Parnell ceru «Home-rule» : parlament 
„ŞI ministeriu irlandes. In alegerile din 1886 s'au ales 86 parne- 

„ lişti ; liberalii erau mai numeroşi, dar nu puteau avea majori- 

pna S$ tatea fără de ei: Parnell ajunse arbitrul Camerei. Salisbury cădu 

= şi Gladstone “formă un ministeriu, care ţinu Înse-numai' șese 

Alea I99( luni. El se declară pentru Fome-rule; acorda. un ministeriu -şi 

———— parlament _deosebit, dar fără nici o putere asupra, tarifelor va- 

ka În cula, male ; pe lângă aceasta, guvernul engles se obliga a plăti 1250 ; P g e g ga a p 
„de milioane pentru pămînturile care se vor impărţi la ţerani, 
Ca . 5 . ... . 7 . . . 

„aceștia plătind in anuităţi. Irlandejii și o parte din liberali au 
SD cavou ie 

primit ; dar Englejii din Irlanda au protestat şi au declarat că 
7 «a Se revoltă. | 

189 ( Partidul liberal se dislocă. Radiealul Chamberlain, ministrul de - 

' interne, a demisionat ; de ăltă parte un grup de liberali moderați ! 
he — cu lord FHartington se despărţiră şi ei, formând partidul liberal 

Do "unionist, pentru că ţinea ca Irlanda să rămână unită. Aceştia sau 

unit cu conservatorii, iar Parnell cu Gladstone. Proiectul Home-rule 

a fost respins de Cameră (7 iunic,] 886), ceia cea provocat mare * 

entusiasm in Anglia. Parlamentul a lost disolvat şi s'au ales o 
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“ d Lord Rosebery a “fost ales şef al partidului liberal. Acesta 
:$ făcu cunoscut că Home-rule va fi amânat până când Anglia se 

13 e va convinge. El introduse impositul progresiv pe_moșteniri şi 
t- [£ presentă mai multe legi liberale care au fost respinse de; către 

Lorzi; in același timp câteva, alegeri au fost defavorabile mi- 
_ nisteriului, care se şi retrase in 1895. % 
A Nouăle alegeri au dat conservatorilor o majoritate enormă. 
| Ei ar fi putut guverna singuri; dar fiind că unioniştii se conto- 
Vot a - piseră cu ei, ducele de Devonshire (vechiul Lord Hartingtoa) și 
| acid : afin Chamberlain, capii lor,.au intrat in ministeriu. Noul mninisteriu a 

urmat in Orient politica celor alte Puteri, dar a făcut resboaie 
( / +“ în toate cele alte părţi; in Afganistan, Sudan și Africa, unde MN 

i Pt, 

representat in ministeriu mai ales de către Chamberlain, mi- 
». pistrul coloniilor. Anglia a inceput a se ingriji de coaliţiunile 

” europeiene; ea are dușmani pe Rusia in Asia şi pe Eranţia in 
A Africa; ea'şi a atras pe Italia, dar Germania face o concurenţă 

"* Wniricoşată. De aceia Chamberlain ar fi pentru o alianță cu 
NStatele- Unite, pe când in lăuntru s'au luat măsătt pentru a se 

spori "forțele militare, şi mai ales marina. Miseria este tot așa 
de mare in Irlanda şi deputaţii naţionalişti sînt tot impărţiţi 
de aceia ei nu pot face nimic. Sa votat insă o lege pentru a 

A se inlesni țăranilor cumpărare de pămînt (1896) şi sau luat 
E măsuri ca să se dea şi Irlandei Consilii de com itate şi parochii 

liber alese. 

    

Partidul liberal nu are şel, pentru că lord Rosebery Sa retras; 
iar W. Harcourt nu are destulă influență pentru a i uni pe toţi 
sub autoritatea sa. Regina Victoria a murit in lanuar 1901. 

| Fiul său Eduard VII sa suit pe tron. Şi sui d (et (spa d: 

$ 5, Italia, 

N a Romei se votă «legea. garanţiilor», prin care 
4 „se acordă Papei inviolabilitatea cu _0 gardă inarmată, i se lăsau 

ocara Aaaa 0 CS 

Și md - in stăpânire palatele episcopale cu o indemnisare de trei mi- 
| “ lioane pe an, dreptul de a comunica cu lumsă , catolică şi a 
4 “ca bahaai rimi representanţi ai Puterilor străine; statul_g&ranta libertate p p 

7 pentru conclavuri şi i se lasa putere asupra “clerului şi numirea 
episcopilor; dar Papa acusă Parlamentul că a tăcut o operă, «de 

d 
4 

posesiunile englese sau intins foarte mauli. Imperialismul este 

e
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„că este moralminte prisonier, refusă a intra in relaţiune cu au- 
„torităţile. civile şi opri pe catolici de a lua parte la alegeri. A 
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impietate, de absurditate şi de delir», protestă solemn și declară Sea /da i 

doua cestiune importantă a fost cea, financiară. In januarie 1872, 
ministrul Sela espuse situațiunea din care resulta că unitatea 
naţională costa pe Italia zece miliarde şi propunea ca singurul mi- Yella 
jloc de- scăpare «economii cu ori ce preţ». Dar era incă nevoie n ata sibi 
a se cheltui mult pentru armată, care contribuia Di nu numai a 
intări pe Italieni in id5Ta naţionalităţi comune, dar care trebuia 
să fie ridicată la nivelul celor alte naţiuni. Sa introdus sistema 
prusiană, sa tormat o armată permanentă și sa intărit Roma. . “e 

După 1873, Italia incepu o nouă evoluţiune in politica sa es- 
ternă. Franţia imputa Italiei că Ay a fost/r5Gu noscătoare, și că - i 
nu i-a dat ajutor in 1870, și Italia era ingrijită că Thiers, care Ata 
se aratase puţin favorabil unităţii sale, era in truntea guvernu-g 15 
lui, şi că s'a trimes un ambasador pe lângă Papa; mai pe urm , 

"ajungerea la putere a dreptei clericale in Franţia deșteptă mare 
ingrijire şi Italia incepu a se apropia de.Curţile de la Nord. Re- 
gele făcu o călătorie la Viena şi apoi la Berlin, după care a ur- 
mat visita Împăratului Franigisc- Iosif la Vonsfia, a Impăratului m i 
Guillaume I la Milan. Dar fâinisteriul Minghâei care pusese la, diajlăE La 
cale aâeste visite Siciale a căzut (1876). «Dreapta complevtase 
unitatea, condusese [talia la_Roma şi Veneţia, regulase cestiunea d 

"rorhănă, reorganisase țara, restaurase îinanţele»; ea guvernase ala” ] 
de laSTiiOartea lui. Oavar.” a pa 

Atunci ajunse la putere Stînga cu Depretis. Viotor-Emanuel | 1 
muri de friguri in 9 januarie 1878 şi in “tale lunei viitoare 15 
Pius IX "| urmă in mormînt. Humbert 1 şi Leon XIII urmară ri sg! 

      

după ei. Numai perşoanele erau schimbate; principiile r&mâ- 
neau aceleaşi. 

Stînga era in deplină ințelegere cu Dreapta in cestiunea na- m 

  

„ țională, ta- cea dinastică şi in cestiunea romană; dar fruntașii 
Dad ac Ain 

_ei erau mai toţi din Îtalia de Sud, mai aprinşi, doritpri de a | i 
- tace «politică mare» şi ocupați mai multa realisa programa de- 

mocraţi ției “uropgiene, de cât a face legi folositoare. Intinderea | 

dreptului de vot “Si %ddzoa “asupra măcinatului au fost cele mai wef; amiaaaii, - 

urgente cestiuni; dar-a trebuit patru ani ca să le poată realisa, 

din causă că ne_mai avind nici o teamă că Dreapta va veni la 
e
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| [. putere, se certau fruntașii liberali intre ei; rivalitatea a fost mai 
. cor Ni decad. 

cu samă intre Cairoli şi Depretis “ani. ij 

Pepe se puse serios pe lucru şi inzestră ţara cu mai A7tlU 

tab multe legi folositoare, intre care un plan colosal de construire 

e |: ” de căi ferate, « care costau mai bine de un an miliard, „Buinetimecat 

  

      

punându- se dări pe spirtuoase, petroliu și titlurile, nobiliare; a a 

poi se desființă cursul forțat al biletelor de baăcă, şi budgetul 
39 1881 se sfirși cu un prisos de câte-va milioane. Italia intra 

; în o periodă de prosperitate finanţiară necunoscută până atunci. | 

p  Retorma legei electorale st amânafgnai malt timp din pricina | 
oposițiunei grupului inaintat (Crispi, icotera), care ke: să se Ni 

de Trduintroducă votul universal, și din pricina "Senatului, = pn - 

ea. “1882a mieșurat censul cu mai mult de jumătate” şia dat drâpt 
fe de vot tără cens celor cu instrucţiune primară superioară. Ă 

Pe când, in lăuntru, programa liberală se pune in lucrare, in 

afară Italia doria să capete oare-care foloase; de oare-ce pierduse 

nădejdea de a cuceri Zrenfinul. Ea 'şi aruncă ochii asupra Tu- 

- nisului, pe care Anglia | oferise Franţiei la Congtesul din Berlin, , 

şi începu a lucra; dar Franţia lucră și mai repede şi anecsă De 

pe 7. “Tunisul, pe când Cairolicredeacă era vorba numai deo scurtă 

(ȘEpedițiune militară (1881). El a trebuit să se retragă ; atunci i 
Yodonse la guvern iarăşi Depretis şi guvernă până la moartea sa-l îi 

EL căuta alianţe, inarmări și anecsări; de aceia părăsi ideia 

de economie de până atunci, fiind-că finanţele erau prospere, 
şiși formă o partidă guvernamentală din sfărmăturile celor două A 

| partide, care nu mai erau ceia ce fusese in trecut, de când cu 

XAU reforma electorală, <transformismul>, cum zicea el. Sub noul mi- 

N misteriu al lui Depretis, cheltuelile au ajuns la o cifră colosală: 

„colonii, cheltueli militare şi maritime, cheltueli de interese locale, . 

apol Peonstruita6 căi ferate : dar deficitele au inceput a apărea .: 

in budget și in in 1887, au ajuns aproape de 109 de milioane. Italia 
insă nu se uita la aceasta. După cele intîmplats în 1881 cu Tu: 

nisul, eă voia să ajungă puternică pentru ca să inspire teama, 

[îi 
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să fie in viitor ferită de surprinderi, și să şi. resbune pentru 

umilinţa suferită. Ea se puse să și sporească armata: 430.000 de 

PNI
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oameni .armată permanentă, miliţie teritorială, societăţi de dare 

la semn, 350 de milioane spor de cheltueli in trei ani şi, in ace- . 

laşi timp, ereă o flotă formidabilă. Ea intră in «Tripla Alianţă» yyyt- 

(20 maiu 1882), prin care Italia nu câştiga nimic, pentru că 
. E a dv. 

Franţia nu o ameninţa, de Roma nu era nici vorbă; îşi perdea 4 pr AG - 

numai ori-ce nădejle de a mai anecsa ţinuturile italiene 5 | 

— 

Austria. Alianţa sa reînoit cinci ani după aceia. Ea işi arunc * $ 

ochii in același timp asupra mărei Roşie, unde plănuia a cuprinde „ni, A i 

Sa e Abysinia. Depretis lăsă Italia la moartea sa (| iulie 1887), «in- 

dreptată spre perspective mai strălucite, dar mai periculoase». 
—— Dela 1887 incoace, interesul politicei italiene e concentrat asupra LA A 495 E. 

lui Crispi *). Cum ajunse la ministeriu el strânse toate puterile 
    in mâna sa şi le intrebuinţă pentru a lupta in contra duşmani | men (E |” 

lor monarchiei: Vaticanul, republicanii şi socialiștii, Abysinia și Ja Lupe 
. x. „Za bea . _ „a si Franţia. El provocă conflict cu Biserica, de cară Depretis”se fe Muia, Tae 

rise; supuse Camerelor un proiect de Codice penal prin care se: 

pedepsiau membrii clerului pentru Tapts sau vorbe dușmănoase a O CET MI 
tață cu instituţiunile statului şi integritatea teritoriului, şi intre- | _ ţ şi integ cut mln. 
prinse o espediţiune in Abysinia; el avu o intrevedere cu Bis- 

marek, ceia ce'strînse şi mai mult legăturile «Triplei Alianțe» Ie 

şi refusă de a incheia un tractat de comerţ cu Franţia, ceia-ce - 

aduse resboiu vamal și dușmănie intre cele două puteri; iar Im- IA a . 

păratul Guillaume I! veni in Roma, unde fu primit cu entusiasm 

  

  

(1888). Opiniunea publică francesă incepu a considera pe Crispi DA „al 

ca pe cel mai mare duşman al Franţiei. pia E 

Situaţiunea finanţiară ajunsese spăimântătoare **), un deficit de 

  

”) Admirând energia voinţii sale, indrăsneala iniţiativei, autoritatea persoanei 

sale, prietenii lui regretau violenţa: lui de caracter, desele lui nebăgări de 

samă îla ce spunea și primejdioasele nesocotinţi ale purtărei sale. Duşmanii 

i imputau că nu a avut in viaţa sa privată simţul moral şiin viaţa sa pu- 

blică simțul practic trebuitor unui cap de partidă şi unui bărbat de guver- 

nămînt ; dar recunoșteau inlel o vigoare de concepţiune şi de esecuţiune pe 

care politica nu o tocise, o putere de muncă pe care vristatnu o slăbise, o- 
credință mistică in mărirea, Italiei şi un simţ foarte viu de dignitatea ei. (La: , 
vissă et Rambaud, Histoire Gondrale, XII, 299. Se , 

**) Am luat puterea din nenorocire intr'un moment când situaţiunea ţărei 

e mai critică"decât cum a fost vre-o dată. Greutățile ce avem a invinge sînt 

imense, și pentru-ca să putem invinge avem nevoie de conlucrarea Camerei 

intregi fără deosebire de-partidă. In acest scop vă cer să stabiliți <armista- 
rea lui D-zeu». Când norocul Italiei va străluci din nou, fie:care 'şi va relua 
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400 milioane in trei ani. Crispi era dispus a face oare-care eco- 
nomii, dar nu in politica esternă. In Abysinia el mergea mult 
mai departe de cât permiteau mijloacele Italiei ; regele Menelik „a 
fost. silit să subscrie tractatul din 1887 prin care i se impunea 
protectoratul italian ; posesiunile italiene se intindeau până la 

ustKeren şi Asmara şi se intruniau sub numele de frythreia; iar doi 
sultani, acordau Italiei o intindere. insemnată de teritoriu pe ţăr- 
mul oceanului Indian. Faţă cu Franţia, el intreţinea duşmănia 
prin gazetele sale, intăria trecătţorile Alpilor și sporia mult bud- 
getul militar ; iar faţă cu Germania și Austria, el avea o politică 
cu totul devotată, oprind cu asprime ori-ce mișcare c«irredentistă»; 
pare că nu mai era revoluţionarul de odinioară. Politica lui au- 
toritară și absolutistă a rîdicaţ pe toată lumea in contra sa; dar 4 
in alegerile din 1890, el a dobindito majoritate de patru cincimi 
dintre deputaţi. Cu toate aceste, el căzu de Ia putere la incepu- 
tul anului următor, numai din pricina violenţei limbagiului său. 

Marchisul di Rudini, capul coaliţiunei care răşturnase pe Crispi, 
formă, noul ministeriu, impreună cu Nicotera, capul oposiţiunei 
din Stînga. EL făcu o reacțiune in contra risipei, apucăturile .răs- 
boinice și proiectelor coloniale a inaintaşulăi său. Ministtul de 
finanţe făcu mari edoiomii, care au micșurat deficitul şi aveau. 
al stinge. Rudini sa arătat tolerant, faţă, cu Biserica şi a mărgi- 
nit posesiunile din “Africa; dar a reinoit tractatul cu «Tripla-A- 
lianţă». Această politică insă nu convenia Italienilor cari regre- 
tau mărețele planuri a fostului ministru primar şi Rudini a tre- 
buit să facă loc lui Giolitti, care ?| r&sturnase asupra cestiunei 
finanţiare (1892). Acesta disolvă Camera şi obţinu o mare majo- 
ritate. Dar hoţiile descoperite. la «Banca romană», pe care el nu 
sa grăbit a le da pe faţă, călătoria "ioştânitorului tronului la 
„Metz ca să asiste la manevrele armatei germane, un conflict in- 
„tre muncitorii francesi şi italieni şi campania de la Bursa din 
Paris in contră” vatoritor” italiene, agio de 160/;, tălimentul a o 
mulţime de bănci, agitația din Sicilia, au produs o mare “îngri-. 
ire in ţară. Tocmai atunci, raportul Comisiunei asupra Băncei 

  

postul său. A lupta astă-zi unii in contra altora ar fi o crimă, Când primej- 
dia ne ameninţă, sîntem datori a ne uni pentru apărarea comună. Opera pe 
care o intreprindem este cea mai grea dintre toate de la constituirea unită 
ţii in coace». (Lavisse et Rambaud, Histoire Gendrale, XII, 307). 

a 
= 

“ 

a 

m
a
n
 =

 
n
o
i
i
 

eri
 p
ie
i 

ie
i 

a
p
r
i
g
a
 

e 

    
ce
ri
 
m
a
d
a
 

t
e
i
i
 

a
a
a
 

Ze
ii
 
a
i
 

a



295 

romane arătă că amici ai ministrului, şi chiar un ministru, s'au .- 
impărtăşit de la Bancă. Giolitti demisionă (1893). 

In imprejurările grave prin care trecea Italia, toată lumea cre- (a , 
dea că: Crispi era omul necesar; apoi din discursurile ţinute de hi 64 
cătră el de curînd, ieșia că el era omul păcei, dovadă că sa i 
mai cuininţit. In Sicilia isbucnise o adevărată revoluţie socială 
care se propagă şi in Itâlia' de Nord. Crispi o inăduși repe- 
de şi cu multă energie: in două luni, sa isprăvit cu totul. A- 
poi se- puse să indrepteze starea finanţiară, el ceru Camerei să : 
voteze dări nouă peniru o sută de milioane şi să-i dea puteri 
depline p&tiăip de un an, ca să fâcă economii in "administraţie. Ido: geo, gu9 $ 
Legile propuse au fost adoptate in parte și au imbunătăţit mu 

„starea finanţiară ; apoi el se intoarse in contra vechilor săi ad- +: 
versari, republicani şi socialişti, i confundă cu anarchiştii şi di- Mă 7 
solvă toate asdotaȚiTorile lo” (1894). Nouăle alegeri i-au dat o ma- si 
joritate colosală, şi chiar dușmanii săi recunoşteau. că el era wo 
mult mai măsurat in politica sa decât in trecut; el insă devenia | 4 

    

  

“şi mai indrăzneţ in intreprinderile coloniale: zona de ocupaţi- 
une a fost dusă până Ja Kassala şi până la Adua (1895); dar Me_ 
nelik inaintă cu toate forțele sale şi sdrobi la Abbagerima pe cei 

"10.000 de soldaţi ai generalului Baratieri. Această mare nenoro. 
cire cerea o victimă. 'Toată lumea acusa pe Crispi care nu pu- 

" tuse pici a o. prevedea, nici a o evita. El se retrase din minis- 
teriu (martie 1896). (Î lu, i 

Di Rudini intră: in guvern și stătu până in junie 1898. EI 4 MW. 
făcu o pace onorabilă cu Menelik şi cestiunea Erythreiei a re- taq6e | 
“mas potolită ; un proiect de reorganisare militară a adus mai Ri 

- multe economii ; in Sicilia sau studiat reformele necesarie şi 
cu Franţia s'au legat relațiuni prietenești. El căpătă forţe nouă a 
in nouăle alegeri și stărui in politica sa cuminte şi presentă un 
budget cu prisos de câte-va milioane. Din nefericire, in maiu a E 
1898, a isbucnit o revoluţiune teribilă in Milan, pricinuită prin ” Ia i 
scumpirea pânei, și elementul socialist i-a dăt o semnificare po- | 
litică ; au fost uciși sute de soldaţi și de muncitori. Cabinetul d: i . 
“Şi dădu demisiunea și a fost inlocuit prin generalul Pellouz, . a CX. 
care nu a ţinut mult. | 1$46- 

Regele Humbert I a fost; asasinat la Monza de cătră un anar- 

chist bulie 1900) şi fiul său Victor Emanuel s'a suit pe tron. 
ai , 
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$. 6. Spania. 

După incercarea făcută cu forma de guvern republicană şi 
după ce candidatura principelui Leopold de Hohenzollern a fost . 
zădărnicită, Spaniolii au ales rege pe Amedeu de Savoia, fiul 
regelui taliei, care se sui pe tron in 2 januarie 1871. 

Era văzut că domnirea Jui nu va ţinea mult; pentru că in 
Spania erau mulţi republicani, şi mai erau Carlişti și Conserva- 
tori cari 'şi aveau candidâţii lor pentru tron. Noul rege era plin 

„de bună-voinţă, tînăr și curagios; dar el nu cunoştea Spania și 
declară de la inceput că el nu se va impune cu sila. Simplicita- 
tea şi modestia lui au fost luate in rău de cătră Spanioli. Ale- 
gerile pentru Cortesi s'au făcut cu o presiune ne mai pomenită 
chiar şi in Spania; cu toate aceste s'au ales mulţi duşmani ai 
nouăi dinastii. După ce sau schimbat patru ministere in mai 
puţin de un an, Adunarea a fost disolvată de cătră. ministrul 
Sagasta. Noua Adunare a fost disolvată, după ce a mai r&stur- 
nat două ministere. -Zorrilla avea majoritate in Cameră; dar 
când a cerut 40.000 de recruți și a presentat o convenţiune fi- 
nanţiară oneroasă, posiţiunea lui a fost sdruncinată; cu toate. 
aceste, el a făcut câte-va reforme și a desființat sclăvia în Antille. 
Hotăriîrea Cortesilor de a reforma artileria şi a se primi demi- 
siunea ofiţerilor din această armă, cari formau stat in stat, aduse 
abăicarea vegelui (11 tevruarie 1873). 
„Republicanii erau in minoritate in Adunare; dar ei erau in- 

drăzneţi: Republica a fost proclamată. Ei erau împărțiți : Piy 
Margal voia o «Republică federativă» ca in Statele-Unite, Cas- 
telar o «Republică unitară și radicală,» Sabmeron și Serrano o 
«Republică conservatoare» și Paria una «militară.» Clerul era 

njuşinanul de moarte al:noului guvern. 
Sau făcut incercări cu Piy Margal; dar numai câte va pro- 

vinţii erau capabile a se guverna singure; cele-alte știu numai 
a asculta de ordinele ce se trimit de la Madrid. Spania se frac- | 

„_ionă in o mulţime de state. Pus in fruntea Republicei, Castelar 
'şi propuse a reorganisa armatele, a sfirși resboiul civil cu Car- 
liștii şi a organisa ţara. Generalul Pavia resturnă pe Castelar, 
imprăștie Cortesii şi dădu puterea lui Serrano. Acesta continuă 
cu vigoare lupta in contra Carliştilor și şi propunea a guverna 

lu. 
ed î 
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cu energie, când auzi că un «pronunciamento» militar a chie- 
mat la tron pe fiul Isabelei (28 decembre 1874). 

Republica sdrobise pe răsculații fe deraliști, dar când a fost | 
proclamat Alfons XII; Carliştii aveau peste 80.000 de oameni. * 

Toate armatele au recunoscut pe noul rege, care Ghiemă la 
minister pe Canovas, iar Martinez Campos fu insărcinat cu co- 
manda armatelor de la Nord. - 

Esilat impreună cu mama sa, tînărul rege căpătase o educa- 
ție escelentă in cele mai bune școale din Paris, Viena și Anglia; 
era plin de curagiu, foarte activ şi inteligent, dar muri in Yirstă 
de 28 de ani, din pricină că nu şia căutat in de ajuns sănătatea. 

R&sboiul cu Carliştii se continuă cu multă energie şi sa is- 
prăvit prin victoria armatelor regale. Cariovas del Castillo a gu- 
vernat in tot timpul lui Alfons XIL. Liberal la inceput, el ajunse 

- capul Conservatorilor, adoptă o politică feacţionară şi intrebuinţă 
corupțiunea ca mijloc de guvernămînt. El avea planuri măreţe; 
să imbogăţească patria sa, să rescumpere Gibraltarul, să se in- 
tindă in Africa; dar nu era mare bărbat de stat: nu a avut e- 
nergia cerută pentru a şi pune in luârsre planurile sale. 

In 1876, Spania fu inzestrată cu o nouă Constituţiune, in 
care se prevedea libertatea de conștință, ceia ce a făcut pe epi- 
scopi dușmani de moarte. Vechiele libertăţi fueros, ale provinţiilor 
basce şi ale Navarei, au fost mărginite şi aceste focare de insu- 
recţiune au intrat in unitatea naţională. Rescoala din Cubaa fost. „d 
potolită, acordându-se insulei egalitate de drepturi cu metropola; 
comerţul şi industria incepură a şi lua sborul. In 1881, Canovas i 
demisionă și se chiemă la guvern un ministeriu de concentrare 
liberală cu Sagasta in care Martinez Campos era ministru de 
r&sboiu. Noul ministeriu acordă oare care libertate presei şi bi- 
sericei; dar ia curînd se incep din nou rescoale. Regele se 
arătă energic in faţa tulburărilor, după cum se arătase brâv 
in timpul unei epidemii; dar munca prea multă și prea multele 
petreceri i au ruinat sănătatea. El muri in novembre 1885. 

Soţia sa Maria-Cristina, Archiducesă austriacă, luă regența in 
numele liului s&u Alfons XII, care sa născut in 17 Martie 
1886. | 

Regenta și a indeplinit cu sfinţenie rolul ei constituțional ; 
ea a chiemat pe rînd deosebitele partide politice la guvern: 
Sa introdus «votul universal»; dar prin acesta nu sau lecuit 

* 
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intru nimic rănile Spaniei, care se află in realitate sub un re- 
gim pretorian. În guvern s'au incuibat adînc necinstea şi corup- 
ţiunea: rescoale militare, abusuri de ale ofiţerilor, crime anarchiste. 
«Poporul şi a pierdut ori ce incredere in şefii sei şi poate şi ori 
şi ce credinţă in viitor.» Cu toate că s'au făcut oare care progrese 
in agricultură, in industrie şi esploatarea minelor, aceste progrese 
se datorese mai mult capitalurilor străine, care trag şi toate 
foloasele. Populaţia este ignorantă şi mai bine de jumătate din 
locuitori nu au nici o profesiune. Revolta din nou a Cubi a dat 
Spaniei lovitura de moarte. Resboiul cu insula revoltată a 
costat mai bine de.un miliard şi jumătate și viața a mai bine 
de 50.000 de oameni. Când sau revoltat şi Filipinele, Statele 
Unite s'au şi lolosit de ocasiune. Marina spaniolă a fost sdrobită 
in bătăliile de la Cavite (Filipine) şi Santiago (Cuba) şi Spania 

. a cumpărat pacea renunțând la toate coloniile sale. 

pt $ 7. Austro-Ungaria. | | 

i 
i 
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C isteriul Auersperg tăcu legea e- 
”lectorală din 1873, după carb Parlamentul austriac avea 'să fie 

9 „alcătuit din deputaţi aleși direct, iar nu din delegaţi ai Dietelor; 
pe urmă statul luă drept de privighere asupra bisericilor, ordi- 
nelor religioase și veniturilor ecJesiastice. Dar după Esposiţiunea 
din 1873, de la care se așteptau minuni, căzu asupra Austriei i 
o nenorocire finanţiară ne mai auzită. Ministrul de finanţe scăpă 
creditul stațului, opunându-se celor cari stăruiau a tipări bani 
de hârtie fără nici o socotială.. Sub acest ministeriu care ţinu 

„ „a_epte ani, Polonii din Austria au ajuns un partid de guvernă- “ 
E mint dar Cechii tot stăruiau in oposiţiunea lor. 

dd n Ungaria, după retragerea lui Andrâssy, situaţiunea finan- 
„să ară era gravă şi neințelegerile din Parlament au tot schimbat 

ministeriele, până ce ajunse Tisza, in 1875, sub care sa tăcut$; ya 
„i contopirea tutulor elementelor liberale intrun singur partid. El =? 

şi puse ca program ridicarea economică a Ungariei, «pentru ca 
ea să poată trăi prin sine, și conform cu locul ce-l căpătase in 
lume» apoi maghiarisarea celor-lalte populaţiuiii din Ungaria. Pe 

7 când Sz6]l punea ordine in finanţe, micșurând deficitul şi pregăz, Lu 
"tind convertirea deosebitelor datorii, Tisza 'și alcătuia o majo=i '* 

—— ritate imposantă in nouăle alegeri. Reinoirea &Compromisului» cu 
1! » 
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Austria, in 1878, a fost o victorie strălucită a Ungurilor, pentru/% Mei 
că s'au specificat in lavoarea lor o mulţime de cestiuni care nu!” 
fuseseră bine lămurite in 1867. Bapca a rămas tot dualistă, dar 
nu tocmai egală, și unele cestiuni vamale au fost resolvite in 
favoarea Ungurilor, pentru că ei tractau tibie când Austuia 
era divisată. In acel timp, Andrâssy tătic Po Dinsu pu 

-canică planurile lui Reust, atrăgea populaţiunile și, in 1878, 9- Pun, 
cupă Bosnia şi Herzegovina, cu toată oposiţia Ungurilor şi a Ger- 
manilo: din Austria; dar a trebuit să se cheltuiască mai bine 1 
de două sute de milioane cu noua provinţie. El pregăti alianța în sr et i 
austro-germană care s'a subscris de „către urmaşul stu, iu 1879. - 

n SR 
: A 4 î 

Cai 
Prin aceasta, preponderanţa Ungariei in Dualism se intări şi oa dă R. 
mai mult. i di 
După retragerea lui Auersperg, Impăratul chiemă la ministeriu =) j 

pe bărbatul său de incredere, comitele Taafte, sub care se sfirşi î 
epoca cârmuirei Austriei prin Germani. Şi, in adevăr, nici nu |s% 
mai “era nici un cuvînt a mai continua vechiul sistem. Germa- 
nii erau, ce-i dreptul, naționalitatea cea mai cultă şi cea mai bo- 
gală; dar nu, numai ei erau aşa, mai erau Ce hi; și apoi din mo- a 
mentul ce, prin alianţa sucuri pennană ÎI Aia la cuceri- Ă | 
rea morală a populaţiunilor Slavone, trebuia să ibceapă mai in- p. . 
tăi cu Slavonii ei. Cechii s'au înțeles cu guvernul, in loc de a Viza 
“se uni cu vechia majoritate liberală ; un cech şi poloni au în- 
“trat_in ministeriu, alăturea. cu elericalii. Taafte guvernă sprijinit îi | 
pe această coaliţiune; el primi o milţime de slavoni in adminis- 
traţie, și nu li cerea a şi renega naţionalitaţăz—et numai a şi | i 
face datoria cătră stat. Pentru ca să se poată mănţinea, el nu s'a i 
ferit de tot feliul de târguieli, din care autoritatea Parlamentu- . i 
lui a ieșit greu compromisă; dar a dat prea mare vint slavoni- , a 
lor şi elericalilor şi a corupt naţionalităţile şi partidele. - 

Cu toate aceste, sub acest ministeriu s'au făcut multe imbu- 
nătăţiri în ordinea economisă. Dunajewski a făcut să dispară de-Y, ă 
ficitul din budget (1889)-şi pentru prinia oară sa văzut un pri- j 
sos ; pe urmă au inceput plăţile in numerar, in loc de chârtie ji |. BOA 
şi, în inţelegere cu ministrul de finanţe din: Ungaria, el a pl 7 mama, 
pregătit o serie de legi, puse in lucrare de cătră urmașul s&u * ! o 

(in 1892): nou sistem monetar cu etalon de aur şi coronă in LOC (ATA, i e: tii 
de fiorin; sau rescumpărat de cătră stat mai multe căi ferate p4z Tom | 

- şi tunelul din Arlberg a deschis o comunicaţie foarte importantă eu aa C 
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Ș piu apusul Europei. S'au făcut mai multe legi favorabile pentru 

î b n Maha : muncitori și pentru micii proprietari, toate indreptate in contra 
i pieirii * burgheziei capitaliste şi liberale; iar o lege electorală a micşu- 

i 

rat censul in lavoarea meseriaşilor, pentru cari sau reinființat 
p „| l_ corporaţiunile. Atunci apar și partide economice Și sociale pe 
a d lîngă cele naționale: socialist, agrariu şi muncitor, in fine par- 
| , tidul anti-semit, sub conducerea lui Lueger, care a ajuns Pri- 
| mar al Vienei. - 
4 m Polonii au câştigat mari avantagii economice şi Cechii o reformă 4 7 , 

les |: A » electorală care li au asigurat majoritatea in Dieta din Praga şi in _ 
În Sputaţia bohemă din Viena, o Universitate prin despărțirea in 
i două a vechei Universităţi din Praga (1882) şi subvenţiuni nu- 
: meroase pentru şcoalele lor secundare. In acelaşi timp, clerica- 

„Ji din Austria căutau să pună mâna pe şcoală (1888); dar opi- 
nia publică se ridică cu energie și chiar Impăratul sfătui să se 
retragă propunerea; prin aceasta, stinga liberală sa imputerni- : 
cit și Bohemia şi a adus aminte că e hussită, Tinerii-Cechi au If 

4 isbutit in alegerile din 1889. Când sa convocat Adunarea in 1891, 7 | ministeriul nu mai avea rhajoritate. Taaffe se retrase peste doiani. 865 
In Ungaria, Tisza restabili echilibrul budgetar; luă pe sama 

: statului căile ferate, le legă cu statele de la Sud şi Est, şi mi- | 
nistrul de lucrări publice Bâross introduse tariful pe zone, care 
a ieftinit transportul şi a sporit foarte numărul călătorilor ; prin 
aceasta sa adus mare folos industriei şi populaţiunea rurală s'a 
ingrămădit in oraşe, centre de maghiarisare. | 

Slovacii și Românii au continuat a se ținea de o parte din 

  

4 ) 

asia e pricina legei electorale, care favorisază pe Unguri in dauna ce- 
a ___ lor alte naţionalităţi; dar Croaţii au luptat cu energie și au do- 

„00, o. iu bîndit anecsarea vechielor graniţe croate, un spor de 700.000 
pi pp de locuitori. Când in 1883, li s'au impus inscripțiuni in două 
N ţ« limbi, maghiaro-croate, ei sau revoltat și Ungurii au fost nevoiţi 

io i bă cedeze. Lucrurile s'au mai impăcat mai pe urmă; dar cestiu- 
nea naționalităților tot constituie o mare primejdie pentru Ungaria. 
În schimb inse, Ungurii cred că au câștigat mult dând drepturi 
Evreilor, cari sau aratat Maghiari TGarte aprinși. Camera de 
Sus a respins legea prin care se autorisau căsătoriile dintre creș-. 
tini şi evrei, şi atunci compunerea ei a fost modificată. Tisza 
a fost nevoit a se retrage in 1890; el avea apucături dictatoriaie; 
nu mai suferia discuţiunea și guverna prin intrigă și corupţiune. 
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După căderea lui Tisza, s'au inceput lupte cu clerul catolic. 
Liberalii doriau să introducă căsătoria, civilă şi să iea din mâna Brnţiprap 
clerului păstrarea actelor civile. Aceasta a dat loc la unnou con- 

“flict cu Camera Magnaţilor, care era susținută de cătră Impă- 
ratul; dar după ani de luptă şi două schimbări de ministeriu, 
Magnaţii au fost nevoiţi a ceda. Bânffy a putut să se mănţină 
mult timp. la putere prin ghibăcia şi energia sa. Cele de pe | 
urmă legi religioase au fost votate şi Cancelarul Imperiului, co- | 
mitele Kalnoky a fost nevoit a se retrage, fiind că nu lucrase N 4] 
cu destulă energie in lupta contra Bisericei. 

Aceste legi eclesiastice erau foarte importante pentru Unguri 
din punctul de vedere naţional ; naţiunile din regatul ungurese 
au fost obligate aşi inscrie copiii, nu la preutul lor, ci la func- 
ţionarul statului, iar şcoalele lor strîns legate de biserică, erau 
amenințate ; de aceia naţionalităţile s'au unit cu «partidul popu- 
lar» religios, clerical şi ultramontan in contra liberalilor de la 
guvern. Guvernul, din parte-i, continua cu selbătăcie politica 
lui Tisza față cu naţionalităţile. Membrii Comitetului naţional 
românesc au fost daţi in judecată ca aţițători la ură in contra 
statului maghiar, pentru că a presentat o plângere Impăratului , 
la Viena, şi nu regelui la Pesta; ei au fost trimiși inaintea ; a _ 
unui juriu maghiar la Cluj, unde au refusat a se apara in E i 
limba ungurească și au fost condemnaţi la temniță. Au urmat | 
apoi tulburări in Croaţia și Slavonia, așa că «Milenariul» din Îi . . tă 
1896 a fost serbat numai de cătră Unguri. ME 

Faţă cu Austria, Ungurii s'au arătat foarte mândri și, in e 
lași timp, indiferenți. Ei se ingrijiau de Slavoni, dar nu mai 
puţin şi de pretenţiunile Germanilor ; de aceia li au venit foarte 
bine certele din Viena, şi un ministeriu plăcut Impăratului li 
era toarte potrivit; fiind 'că ei erau incredinţaţi că Impăratul 
ţine la Dualism. Un ministeriu unguresc puternic, sprijinit pe 

„0 majoritate numeroasă, era, sigur că va avea superioritate faţă 

cu ministeriele șubrede din Viena care se sbăteau in mijlocul 
greutăților de tot feliul. De aceia «Compromisul» a fost uşor 

votat in 1887. Influinţa ungurească crescu din ce in ce mai 

mult : armata imperială a ajuns imperială şi regală, ministeriul 

Casei imperiale de asemine şi chiar organisarea lăuntrică a Curţii 

a fost modificată ca să respundă la cerinţile Dualismului (1695), 
- Politica străină nu sa schimbat intru nimic. «Tripla Alianţă»
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cu Germania și Italia, politică anti-rusă in Balcani, năzuinţe de 
a atrage pe Români, tractate de comerţ; pe când baronul Nico- 
lici, prin regulamente inţelepte, nu numai că introducea ordinea 
in'Bosnia şi Herzegovina, dar isbutia a face să se nască o prosperi 
tate ne mai auzită in acele ţări. Nu mai era vorba de o «ocupaţiune 
trecătoare»; din 1882 așa zișii supuşi ai Sultanului au fost obli- 
gaţi a depune jurămînt de 'credinţă ca soldaţi ai Impăratului şi 
rege. ” 

In timpul acesta se incercă un ministeriu de coaliţiune la 
Viena sub Hohenwart, in care intrau Poloni şi liberali; dar era 
văzut lucru că nu avea să ţină mult; pentru că se uniau intr'un 
singur punct: uriau pe Tinerii-Cechi şi li era frică de o reformă 
electorală, dar atară de acest punct comun, erau duşmani de 

Nu puteau inse scapa de retorma electorală promisă 
ee nec   

de de către Taatte,mai a ales pentru_că erau agitațiuni in favoarea 
ei, muncitorii fără: dreptur ri, Tinerii Cechi, io Germanii, naționa- 

nemai ana etnie perie sefii 
iști Şi, demoeraţii, „Cereau votul universal. Dar iiberalii nu Yo eee 
iau să și piardă posiţiunea dobîndită + și Polonii se temeau să nu 
intre in Parlament deputaţii Rutenilor din Galiţia cari ar fi dat 

pe faţă chipul cum adfăinistrau ei. Când Să ți piesentat legea, co- 
alițiunea s'a şi desfăcut. Ministeriul s'a retras și comitele Băâ- 

„deni a fost chiemat să formeze iarăși un «ministeriu al coroa- 
nei> (1895). - 

Nbul guvern a tost primit cu bună voinţă de cătră toate. par- 

tidele. EI declară că are să respecteze Constituţiunea şi are să 

asigure bgalitatea in drepturile naționalităților, păstrând intăie- 
tatea culturei germanice. El avea de incheiat un nou «Compro- 
mis» cu Ungaria și să asigure liniștea pentru anul de «jubileu» 
al Impăratului, 1898. Dar lagea electorală din 1896 nu a satis- 
făcut pe nimine. In noua Cameră au intrat pentru prima oară 
şi deputaţi socialişti, iar majoritatea era slavo-clericală, pe lingă 
care sau. unit și deputaţii marilor proprietari, ca să facă plă- 
cere curţii. Ministeriul a acordat Bohemiei şi Moraviei «ordo- 
nanţa» din 1897 asupra limbilor: toţi funcţionarii erau datori să 

cunoască limba germană şi cechă. Dar Germanii au protestat cu 

energie, pentru că provinţiile vor fi pline in curînd numai de 

funcționari slavoni, cari se vor folosi de situaţiunea lor pentru 

propaganda naţională; ei sar fi invoit ca limbile să fie obliga- 

torie in centrele curat germane, curat slavone şi mieste; dar 
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Cechii susțineau că Bohemia era un regat, unul şi nedivisibil. 

De atunci, Constituţiunea austriacă nu mai funcţionă. Parlamen- 

tul a fost necontenit convocat pentru a vota «Compromisul» și 

a trebuit să fi inchis din: causa scandalurilor care se produceau. 

Badeni s'a încercat să facă o lovitură de stat parlamentară;-pre: 
sidentul Adunărei, un polon, a declarat că sa votat în unanimi- 

tate, prin sculare și şedere, fiind-că toţi deputaţii erau in ade- . 

văr in picioare, dar pentru a se infrunta :unii pe alţii. Atunci 

socialiştii au atacat biuroul Adunărei, Pau gonit şi s'a inceput o 

bătaie in toată regula. Când a venit poliţia ca să pună mâna pe 

deputaţi, s'au inceput tulburări. și in stradă şi cât be ce era să 
se intimple o revoluţiune (1897). 

Sub ministeriul care urmă, «Compromisul» a fost promulgat in 
puterea art. 14 din Constituţiune care dă putere guvernului a 

regula cestiunile principale prin ordonanţe, in căs de absolută 

necesitate. Ministeriul mai luă asupra sa şi altă respundere 

gravă ; el abrogă ordonanţele din Bohemia in privirea limbilor 

şi făcu trei teritorii limbistice ; dar Germanii nu au primit ca o 

cestiune aşa de importantă să se reguleze numai prin ordonanțe 

şi Cechii au protestat. | , 

Ministeriul Clary (1505) se găsi faţă cu duşmănia majorităţii 
şi cu obstrucționismul Yinerilor-Cechi. Urmașul său Korber e ia 

aceiaşi posiţiune. 

Votarea «Compromisului» se putea face in Austria in puterea 

art. 14, dar in Constituţiunea ungurească nu era: un asemine 
articol. «Compromisul» a fost primit.aice, nu în Parlament, ci 

in Clubul liberal; dar Banffy cu regimul său violent şi servil 

a trebuit să cadă. Sz6ll, vechiul ministru de finanţe, isbuti 

a forma un ministeriu și a [ace să se voteze «Compromisul», 

căştigând condițiuni foarte favorabile şi pregătind altele şi mai 

avantagioase pentru reinoirea din 190%. 

$ 8. Rusia. 

Conferinţa din Londra, 1871, tusese un succes pentru Rusia, 

dar fără mari foloase; iar reformele făcute in lăuntru nu erau 

mulțemitoare. Țeranii scăpaţi de robie nu păreau mult mai fe- 

riciţi, iar nobilii cari se grăbiseră a cheltui milioanele luate ca 

despăgubire, se aflau intr'o posiţiune foarte grea. Clasele de sus 

vatye i 
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nu rai aveau incredere in guvern: nu mai aşteptau nici o îm.- 
bunătăţire nici de la Tzar, nici de la cei cari'l incunjurau. «Ni- - 
hilismul» se lăţeşte mai ales printre studenți. Aceşti agenţi pri- 
mejdioşi caută să şi împrăștie ideile lor prin popor: incep a vorbi 
țeranilor de impărţirea moșiilor şi se amestecă printre munci- 
tori, esplicându-le scrierile “revoluţionare. Poliţia luă măsuri 
energice; sau pronunţat mai multe condemnări, dar mişcărea 
ajunse și mai violentă. Propaganda câştigă o mulțime de adepţi 
şi Vera Sasulici, care a asasinat pe generalul Trepof, capul po- 
liţiei din Petersburg, a fost achitată de cătră juriu. Guvernul 
decise ca ast-fel de crime să nu mai fie duse inaintea juriului 
şi revoluționarii fură supuşi legei marţiale. . 

Drept respuns câţi-va inalţi funcţionari au fost asasinați şi o 
luptă de moarte se incepu intre guvern și intre revoluționari. 
« Comitetul esecutiv» revoluţionar condemnă la moarte pe maj 
mulţi agenți_ai guvernului și sentința se aducea tot d'auna intru 
indeplinire. Atunci Impăratul impărți Rusia in şese guverna- 
mente militare, cu puteri absolute. «Comitetul esecutiv» con- 
demnă la moarte pe 'Tzarul Alesandru II. Se fac mai multe aten- 
tate. 'Trenul imperial care venia in Crimeia a fost aruncat in 
aer: noroc că Tzarul trecuse in alt tren; la Palatul de iarnă 
se asvirli in aer camera de mâncare: Împăratul intârziese cu 
masa și ast-fel scăpă. Nu erau mulţi Nihiliştii, dar erau de o. 
indrăzneală fără, samăn și groaza ce o inspirau intră in toate 
clasele societăţii, mulţi moderați doriau «să se sfârşiască, odată». 

Tzarul convocă pe guvernatorii generali. Loris Melikof tu de 
părere a se continua lupta in contra revoluţionarilor, “dar a se 
da și naţiunei oare-care satisfacţiune. El tu numit «Preşedinte 
al Comisiunei esecutive supreme» (1880) cu puteri nemărginite. 
EI iertă pe mulţi din cei deportaţi in Siberia, deschise Univer- 
sitățile, desființă vestita «Secţiunea III», poliţia secretă şi apoi 
renunță singur la puterile sale estraordinare. Lumea se aştepta 
la oare-care reforme constituționale. Tzarul primi propunerea lui 
Melikot de a se convoca o Adunare. În 1 martie 1881, după ce 
subscrisese şi trimisese la tipar proiectul lui Melikof, Alesandru 
II a fost stăşiat de o bombă infernală, când se intorcea de la 
o revistă, | | 

Alesandru III. Noul Impărat deşteptă mari speranţe. Se ştiia 
că e un om virtuos, că se interesa de istoria naţională, şi că 
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era foarte energic. Era sigur că guvernul lui va fi mai naţional 
şi maj hotărît de cât al părintelui -s&u, dar de sigur, nu va fi 
mai liberal. Era crescut de Pobiedonoșef, teoreticianul autocrației. 
Alesandru III se părea hotărit, la inceput, a respecta decisi- 

unile părintelui său; dar mai pe urmă, opri publicarea; acelor 
decisiuni şi convocă un mare Consiliu. Melikof și câţi-va dintre 

„miniştri erau de părere a se pune in lucrare planul lui Alesandru 
II; Pobiedonoşef a fost de o părere deosebită. O proclamaţie 
imperială făcu cunoscut poporului voința Impăratului «de a 
păstra _in_toată intregimea sa puterea absoluţă i. moșienită. de la 
strămoşii săi». 

Loris Meiikof şi Miliutin se retraseră din ministeriu. Cei alţi 
consilieri a lui Alesandru II cu idei liberale avură aceiaşi soartă, 
Noii miniștri, intre cari Ignatief, tostul ambasador la Constan- | 
tinopole, luară măsuri pentru a se introduce ordinea şi probi- 
tatea in finanţe şi se desfiinţară.o mulţime de funcțiuni nefolo- 
sitoare; dar politica internă sa mărginit, mai cu samă, a lupta 

“in contra “ideilor revoluţionare sau liberale, și de a rusifica 
populaţiunile de alt neam supuse Impăratului. i 

„ Lupta in contra Nihiliştilor incepu şi mai teribilă. S'au con- 
demnat la moarte cinci dintre așasinii lui Alesandru II şi s'au 
pedepsit o mulţime de funcţionari vinovaţi de negligenţă. In 

„anii următori nu au mai fost incercări de asasinat in contra 
Tzarului; dar urmăririle au fost grozave și starea de asediu a 
ajuns şi mai teribilă. La urmă, comploturile au ajuns tot mai | 
rari, până ce au incetat cu totul: cea mai mare parte din re- 
voluţionari fuseseră uciși sau deportaţi in Siberia şi o mare de- 
scuragiare era in clasa inteligentă, in care se reorutau Nihiliştii. 
Atunci fu o reacțiune complectă in contra operei lui Alesandru 
II: cele de pe urmă semne de libertate de presă au dispărut; 
s'au purificat Universitățile indepărtându- -se mulţi profesori şi s'au 

„pus condițiuni grele pentru admiterea in şcoalele secundare şi 
superioare. Dar Alesandru III s'a arătat bun cu țăranii și mai ales 
cu nobilii, cărora li dădu mijloace a şi imbunătăţi starea. «Impă- 
ratul 'Țeranilor», cum i s'a zis, i a iertat_de_imposite, a a, des- 

fiinţat -capitaţia, li a iertat“ din n _remășiţile sumelor pentru res- 
cumpărarea Ş pămîntului, şi. “ca. să îi scape c de cămătari, a inființat 
«Banca funciară pentru '[&rani». Ajutoare şi mai jnari s'au dat 
nobilimei. e 

+ 
Istoria Contimpurană.—P. Rășcanu. 20 + , | | -
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In ceia ce priveşte rusificarea țerei, Alesândru IL a luat 
măsuri serioase, mai ales in Polonia şi in provinţiile baltice. 
Polonii și Evreii au fost opriţi de a cumpăra proprietăți fun- 
ciare și au fost loviți chiar in drepturile lor de moştenire. Sau 
luat, de asemine, măsuri energice in ceia ce privește fabricele 
şi usinele. Sa impus a cunoaște limba rusască, li s'au făcut 
mari greutăţi de aşezare, şi de. multe ori, muncitori străini au 
fost isgoniţi fără nici o formalitate. Evreii au fost indepărtaţi 
din provinţiile de la fruntarie; s'a reglementat dreptul lor de 
a locui prin sate; au fost isgoniţi cei cari se furișaseră prin 
provinciile din interior și li s'a mărginit foarte drepturile de a 
se inscrie in Universităţi şi şcoale secundare. 

Limba polonă a fost scoasă din programa invățămîntului se- 
cundar in 1869; iar in anul următor şi din Universitatea din 
Varșovia, şi din școalele primare. Ea a.fost scoasă din admini. 
strație şi numele stradelor ca şi firmele magasinelor s'au scris în 

„limba rusască. “Cultul catolic a fost persecutat și sa incurajat 
“mult Unirea cu. ortodocsia; iar in vechiul regat al Poloniei 
uniații au fost aduși cu suta la, religia ortodoesă,- . 

Provinţiile baltice 'şi pastraseră autonomia lor. Ele ajunseseră 
: foarte prospere şi daseră Rusiei mulți generali, miniștri şi di- 
plomaţi. După 1883, libertăţile provinţiale au fost suprimate ; 
tribunalele alcătuite din nobili au fost inlocuite. prin judecători 

- numiţi de către guvern şi limba rusască fu obligatorie. Scoalele 
au fost. puse sub administraţia ministeriului și Universitatea 
din Dorpat a fost transformată; iar cetatea 'şi a reluat vechiul 

_nume slavon din Evul Mediu, Jurief. 
Finlanda, anecsată la Rusia in 1809 era «nu o provinţie a sta- 

tului rusesc, ci un stat deosebit, sub suveranitatea Rusiei». Până 
pe timpul lui Alesandru III, Constituţia finlandesă rămase nea- 
tinsă, populaţia sporise “foarte şi prosperitatea finanţiară de ase- 
mine. Această prosperitate economică: deștepta gelosia Rușilor. 
Rusia cheltuia ca să proteagă Finlanda, şi pe când o mulţime de 
Finlandesi ocupau funcțiuni importante in Imperiu, Rușii nu pu- 
teau intra in o funcţie in Finlanda, nici dobândi imobile dacă 
nu se naturalisau. Provinţia 'şi avea vămile sale, mongţa sa, căile 
sale ferate şi limba naţională in administraţi6” Era timpul ca Ma- 
rele-Ducat să fie legat mai strins de Imperiu. Până la 1890, lu- 
crul a mers ca mai inainte. De atunci, sau creat liceie rusești 
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in Finlanda, s'a , introdus corespondenţa oficială in limba rusa- 
_scă; sa unificat serviciul poștal şis'a introdus rubla rusască. 

Alesandru III muri in 1894 in Livadia. 
Nicolae II, fiul său, era mumai de dout-zeci şi șese de ani. 

Toţi se aşteptau la o politică mai blândă ; dar el făcu cunoscut 
prin o proclamaţie că va urma politica părintelui său. El păstră 
pe miniștrii in funcţiune, şi după moartea lui Gierş,. el incredință 
afacerile streine principelui Zobanof, apoi lui Sferaoiey, și când 
muri și acesta, lui Lamsdorf. S => 

Guvernul-a rămas dușman ori- cărei reforme liberale. Politica _ 
de rusificare a -r&mas aceiași ; dar Nicolae II a provocat intru- 
nirea «Conferinţei pentru Pace» de la Haga (1899) şi a incheiat 
alianţă cu Franţia. 

X. POLITICA EUROPEANA. 

(1871 — 1900). 

Ş. 1. uţelegerea intre cei trei Impărați. 

Resboiul din: 1870 a desfiinţat equilibrui european. Puternica 
Germanie apăsa asupra Franţiei şi asupra Austriei, și ameninţa 

„indirect şi pe Anglia, care nu mai era in starea sprijini, ea sin- 
gură, Imperiul Otoman; pe de altă parte, Rusia se folosise dea- 
cest resboiu şi. dobîndise invoirea a nu mai respecta Tractatul 
de Paris care o oprise de a ţinea flote in Marea Neagră. Fran- 

“ţia fusese rănită adînc: i se luase linia Vosgilor, linia de apă- 
rare in resărit, i se smulsese două provinţii și suferise infrân-. 
geri-ne mai pomenite. Ea putea uita “aceste infrîngeri, dar nu 
putea rămânea fără truntarii intărite spre resărit, căci atunci ca- 
pitala ei remânea pururea ameninţată. Bismarck ştiia ca la Franc- 
fort sa subscris nu o pace ci numai o armistare. El nu se pur” 
tase astieliu cu Austria după Sadova:-nu "i luase nimic din te- 
ritoriu şi nu jignise nici amorul propriu, nici interesele popoa- 

- relor austriace. De aceia, o inţelegere intimă se putea face cu 
Austria. 

Dar el tot se ingrijia de Austria. In august 1871 Impăratul |
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Guillaume 1 făcu o visită lui Francisc-losit la Îschl. Acesta se 
grăbi ai intoarce visita Ja Saltzburg. Beust demisionă din fune- 
ţiunea de Cancelar al Austro-Ungariei și fu inlocuit prin Ân- 
drassy. In urma călătoriei Impăratului Francisc-losif la Berliă 
(septembre 1872), s'a făcut o înţelegere deplină intre cele două 
țări. zarul ceru ca să intre şi el in această legătură. Aceasta do- 
ria şi Bismarck. «Inţelegerea Celor Trei Impărați» se răzima nu 

spe un tractat tormal de alianţă, ci numai pe un schimb de note 
diplornatice, prin care ei se legau; «a mănţinea statu-quo terito- 
ial resultat din cele de pe urmă, tractate; a căuta in comun s0- 
luţia greutăţitor. ce ar putea naşte in Răsărit; in fine,a inăduşi 
revoluţiunea sub noua sa formă: socialismul». Astfeliu se inde- 
plinia ceia ce plănuise de mult Bismarck: «liga sistemului or- 
dinei in contra republicei sociale». Până in 1875 se credea că 
era o ințelegere deplină intre cei trei monarchi. - 

In 1875, toată lumea, se aștepta la o ciocnire intre Franţia și 
Geriiania_ Franţia se ridicase din prăpastie: și imbunătăţise Î- 
nanțele și 'și organisase o armată spăimântătoare. La Berlin 
erau ingrijiţi; nu trebuia lăsat duşmanul ereditar ca să se in- 
tărească ; trebuia sdrobit din nou ca să-i fie peste putință a mai 
tulbura pacea Europei in o.sută de ani *). Ambasadorul german 
din Paris făcu ennoscut ducelui Decazes, ministrul de esterne, 
  

*) Din acest moment, presa germană, tot d'a una supusă ordinelor puter- 
nicului ministru, se porni in contra Franţiei cu o violență ne mai auzită. 
Ceia ce D. de Bismarck, ţinut la oare care reservă diplomatică, nu putea 
scrie insuşi, el o imprăştie in toată Germania şi in toată Europa prin pana 
nenumăraţilor folliculari care și luau inspiraţiunile din casa lui &u bani. Nici 
o dată «fondul reptilelor» nu tusese_mai bine intrebuinţat. 'Poate jurnalele 
din imperiu, sau aproape toate, -denunţară cu asprime pretinsele inarmări ale 
Franţiei, care, ziceau ele, se pregătiau in tăcere la un r&sboiu foarte apropiat 
de resbunare. Ele acusau, lucru straniu, pe, âceastă putere de inţelegere se- 
cretă cu Italia şi chiar cu Aus!ro-Ungaria. Ele ziceau, repetau şi + Xutau prin mii de argumente să dovedească că impăratul Guillaume o tratase cu prea multă blândeţă in 1871; dar se va -profita de această lecţiune; i se va lua Belfort și poate şi altă ceva; i se va reduce armata la un efectiv determinat 
i se va impune o nouă răscumpărare de zece sau de douăzeci de miliarde 
şi se va ocupa teritoriul ei până lă ultimul termin de plată, fâră a-i permite 
de al plăti inainte... In acelaş tifnp, D. de Bismarck se intormă confiden!: țial pe lângă marele puteri asupra disposiţiunilor ce ar lua ele in cas când ar isbucni răsboiul intre Franţia şi Germania. (Debidour, Histoire diploma- tique de Europe, II, 472. 
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că Germania consideră ca o amenințare inarmările francese, A Franţia făcu apel la Rusia și la Anglia, Aceste puteri nu puteau suferi ca ea să fie și mai tare slăbită. Regina Victoria și Tzarul 
au intervenit și nu a mai fost vorbă de răsboiu; dar Gorciakof tăcu o mare greșală; el a adus la cunoştinţa lumei intregi in- tervenirea Tzarului *). Bismarck nu Pa iertat nici odată, Ingrijit de o apropiere intre Rusia şi Franţia, el a făcut pe Rusia săse infunde in cestiunile orientale ca să nu mai aibă timp a se gândi la Apus. Tocmai era şi timpul nimerit. Ii 

In Imperiul Otoman, făzăduinţile solemne ale Sultanului şi „încercările de reformă din 1856 nu produsese nici o imbună- tăţire in starea creştinilor. Situaţia era mai cu samă gravă in Bosnia şi Flerţegovina, înde locuitorii se uitau cu jale la liber- 
tăţile de care se bucurau feaţii lor din Serbia. Nădejdea era tot 
la Tzar, şi agenţii Rusiei cutrierau peninsula balcanică **) Când 

*) Cancelarul rus crezu că trebuie să arate lumei, prin o circulară cam emiatică, că, dacă liniștea Europei era menţinută, aceasta se datoria suvera- nului seu. Aceasta era o nesocotință gravă. Un ast-feliu de limbagiu jigni pe Germania. El esasperă pe D. de Bismarck. Acest bărbat de stat nu şi arătă de loc mânia. Dar el era hotărit a nu iertţa. De aceia, din acel timp, el făcu toate chipurile ca să creieze Rusiei atâtea incurcături in Orient, ca să-i fie materialminte peste putință de a se mai ocupa cu Occidentul și de a se uni cu Franţia. Visul lui tu, de atunoi, a vedea pe zar intreprinzând un mare - resboiu in contra Turciei, a'şi intrebuinţa, a'şi consuma aice tâte puterile sale ; şi apoi câhd Rusia va fi soursă de oameni și de bani, tot arătându-i-se Prietin, să arunce asupra ei pe Anglia și Austro-Ungaria, care o vor para- lisa. Și atunci "i va fi uşor a dicta Rusiei, punându-se la rindul său ca ar- bitru al Europei. (Debidour, Hstoire diplomatique de Europe, II, 476), 
**) Prusia arătase ce foloase poate trage din principiul naționalităților şi chiar din Revoluţiune un guvern foarte monarchic, foarte autoritar, dar pu: țin scrupulos și foarte deștept. Un' asemine esemplu trebuia să aducă roade. Pentru marele puteri, Rusia, de mult timp așa de bine-voitoare pentru curtea din Berlin, era mai cu samă dispusă a-l urma. Ca şi D. de Bismarck, principele Gorciacof era in diplomaţie, din școala nouă Doctrina eselusivă a Sfintei 

Alianțe i se părea o vechitură. Dacă era de nevoie, “pentru a creşte “ autoritatea stăpânului său şi mărirea ț&rei sale, de a intinde mâna de- mocraţiei,a inscrie pe drapelul su dreptul popoarelor,. astfeliu de necesi- 
tăţi nu 7] făceau să dea inapoi . .. Panslavismul ridică acum capul cu mân- 
drie, vorbia tare despre noua eră ce avea să deschidă sfinta Rusie, de mi- siunea sacră ce incumba tzarului, de liberarea raselor pe care in virtutea drep- 
tului nou el le chiema Ia libertate. Ca şi altă dată tzarul pretindea «a pro- 
tege» pe toate popoarele de religiunea sa. Dar el reclama şi dreptul de «a 
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sa auzit. că n'a mai r&mas nici o urmă din tractatul din Paris 
şi când au văzut -că Bulgaria a dobîndit o Biserică autonomă 
mulţemită generalului Ignatiet, ambasadorul Rusiei, popoarele 
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fanului TaijlocIrea celor “trei Curți imperiale: «libertatea religi- 
oasă deplină, o gendarmerie indigenă, ficsarea impositelor». Sul: 
tanul acordă reforme complecte; dar toată lumea, ştiia că aceasta, 

- e numai o comedie, Puterile cer «fapte nu programep. 'Tur- 

  

cia primi toate propunerile puterilor, şi acestea stăruia pe lângă 
insurgenți ca să depună armele (1876). 

Dar creştinii știau cât preţuese făgăduelile Turcilor ; mai 
inainte de a depune armele, ei cer-ca Puterile să garanteze in- 

"deplinirea reformelor acordate. Austria găsia esagerate ast feliu 
de pretenţiuni și poate ințelegerea intre cei trei Monarchi sar 
fi sdruncinat, dacă nu ar fi venit niște imprejurări teribile. In j Maps i 7 maiu, consulii Franţiei şi ai Germaniei au fost măcelăriți, la 

Seed Salonic, de către musulmanii fanatici și măceluri grozave se in- | S m tind în toată Bulgaria, a 
| «n câte-va dile 79 de sate au fost arse, 15.000 de persoane SoĂE anda au iost ucise,.80.000 se găsiau lără adăpost». 

e - Nu se ştiia incă de grozăviile din Bulgaria, când cei trei Can- 
] ț S «eo - celari au publicat memorandum din Berlin prin care cele trei Pu- 

„_teri se legau «in vederea măsurilor eficace care ar putea fi re- i ade ju” clamate in interesul păcei generale». Franţia și talia au primit “Van principiile “generale ale memorandului. Anglia sa abținut. Din 
acest moment, era sigur că Sultanul era incuragiat de Anglia a 
resista şi că nu va face Europei nici o concesiune. 

Inainte de a se inainta memorandul, Abd-ul- Aziz a fost asasinat 
MA ul d si inlocuit prin Murad V, care a fost un instrument in mânile 
* Tureilor fanatici, conduşi de către Midhat Pașa.. Acesta ceru so- 

E cotială Serbiei şi Muntenegrului pentru inarmările lor. Drept 
răspuns Serbii și Muntenegrenii năvăliră in Turcia (1 iulie 1876). 
Muntenegrenii, viteji ca in tot dauna, au câştigat mai multe 
victorii. Dar Serbii, cari aveau numai 80,000 de soldaţi și vo- 

pi 

  

patrona» pe toţi acei cari, de: aproape ori de departe se legau de rasa sla- 
- vonă prin limba sau origina lor. (Debidour, Histoire diplomatique de i Europe, 

11, 320, 823). : 

i erau gata de revoltă. Bosnia și Herţegovina s'au ridicat şi au pro- - 
IP aie Pr a e e _ clamat Unirea lor cu Serbia. Austria se grăbi a propune Sul- 

   



- Juntari ruși gu generalul Cernaiej, sau găsit; in faţa a 200,000 

- | 31 

de Turci comandaţi de Osman-Pașa. Ei au fost bătuţi la” Alezi- 
natz, după o luptă de patru “dile (25—30 august). Principele _ + 
Milan ceru ajutorul Europei. Anglia, unde opiniunea publică fu- 
sese luminată asupra grozăviilor turceşti prin.0 scriere celebră 
a lui Gladstone, se uni cu cele alte Puteri. Se impuse 'Turciei 
un armistițiu statu-guo ante bellum in ceia ce privia pe Serbia şi 
autonomie administrativă in Bosnia şi Herzegovina. | | 

Dar Turcii ajunseseră indrăzneți. Vădind că diplomaţii stau la * 
indoială a intrebuinţa măsuri energice, ei cred că totul li e permis. 
Murad V a fost depus și inlocuit prin Abd-ul- Hamid. II; ei incep 

„din nou lupta și Cernaiet a fost sdrobit la Kruşerate (29 octobre). Înmaăt V 
Serbii nu mai aveau armată şi calea către Delgrad era deschisă. - 
Rusia lucră singură. In 31 octobre, Ipnatief declară Porții că 
«dacă până in 24 de oare nu se va subscrie un armistițiu şi * 
dacă nu se vor inceta imediat toate “operaţiunile militare, ra- 
porturile diplomatice vor fi rupte». Turcia se găsia singură ; - 
ea cedă. a - 

Până atunci Rusia căutasa impreună cu cele-alte.. Puteri mij- 
loacele de a restabili pacea; dar pe fie-care zi plecau in Serbia 
şi in ţerile resculate, ajutoare in oameni, bani, arme și muni; 
ţiuni. Ce i dreptul aceste ajutoare se trimiteau de către particulari 
şi societăţile slavofile. La inceputul ostilităţilor, Tzarul şi gu- 
vernul său doriau sincer pacea ; pentru că simţiau că armata ru- 
sască era incă in transformare şi finanţele nu stăteau bine ; apoi se 
temeau de un conflict cu Austria şi erau siguri de duşmănia An. 
gliei. Dar indrăzniala Turcilor şi chipul cum şi'băteau ei joc de 
Europa a făcut pe Alesandru II să se- hotărască pentru răsboiu : 
națiunea] cerea cu violenţă. . 

După ce a făcut: cunoscut ambasadorului engles că «dacă Eu- 
ropa nu voia să lucreze cu fermitate şi energie, el va lucra singur» 
in 13 novembre 1876, Tzarul ordonă mobilisarea, a şese cor. 
puri de armată; apoi incepu negoţieri cu România pentru a se 
invoi trecerea armatelor. ”) In același timp curtea de la Berlin. 
era intrebată dacă ea ar păzi o strictă neutralitate in cas de 
resboiu cu Austria din pricina Turciei; și, fiind-că nu a primit . 
un respuns favorabil, Tzarul intră in negoţieri cu Austria, care 
  

*) Din San- Petersburg doresc să afle cum sar purta România in casul 
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- au adus incheierea: convenţiunei secrete (din 15 ianuar 1877) 
eat, 7 dez 7 Brin care, drept resplată a neutralităţei sâle, Austria era auto-- 

|, risată a ocupa Bosnia și Herzegovina la incheierea păcei *). 
Pe me ut sh Cu toate aceste 'Tzarul tot credea că va fi pace. El primi 

“propunerea Angliei dea se intruni o conterinţă lă Constantino- 
pole, după un program intocmit de Anglia; Ambasadorii Puterilor 
Sau inţeles asupra punotelor de impus Porții; dar când au fost 
să se comunice plenipotenţiarilor turci, s'au auzit salve de artilerie. 
Satvet-Pașa tăcu cunoscut că aceste salve insemnau că Sultanul 

- a acordat supușilor săi o Constituţiune *). Ambasadorii au inceput 
a -mai lăsa din pretenţiunile lor şi Turcii s'au incredințat că, 
înțelegerea, dintre Puteri era șubredă și că nici una, afară de 
Rusia, nu va ajunge până la resboiu. Ei au privit cu mare linişte 

. . plecare ambasadorilor. 

| 
“9 

| 

  

— unui ră&sboiu turco-rus. Respunsul este evasiv. România tot sperează că pacea 
va fi mănţinută; dar simpatiile sale sînt de partea Serbilor, a Bulgarilor şi 
a tuturor creștinilor cari gem sub jugul turcesc. Eava şti in tot d'auna să 
pună mare preț pe amiciţia Rusiei 13 sept. 1876. (Notes sur la vie... III, 33) 

*) Era cel de pe urmă act şi cei mai indrăzaeţ din comedia neruşinată cu 
care 'şi bătea joe Midhat-Pașa de Europa, de mai bine de un an. Europa pro- 
punea câte va reforme: i se răspundea prin o râvoluţiune care punea in lo- 

„cul autocrației Sultanului un regim constituţional imitat după regimurile par- 
lamentare a celor mai liberale state. Constituţiunea proclama mai intâi ne- 
divisibilitatea imperiului; ea stabilia o Cameră de deputaţi aleasă prin scru- 
tinul secret, cu drept de coatrol asupra tutulor acţelor guvernului; un Senat; 
numit de cătră Sultan; respunderea ministerială; consilii generale și munici- 
pale; libertatea presei şi a inv&ţămintului; dreptul de asociaţiune, inamovibi- a 
litatea judecătorilor, egalitatea tutulor inaintea legei, admisiunea tutulor fără 
deosebire de religie la funcțiunile publice; repartiţia egală a, impositelor. Con- 
fiscarea, corvada, tortura, erau și rămâneau desfiinţate. (Lavisse et Rambaud 
Flistoire Generale, XII, 465). 

*) Prin mijlocirea D. de Bismarck, in januarie 1877, se fâcu o inţelegere 
secretă intre Rusia şi Austria. Francise-losef se lega a remânea neutru in res- 
boiul dintre tzar și sultan, reservându-şi numai a ocupa provinţiile apusane 
din peninsula balcanică «dacă oare care eventualităţi s'ar produce.» Neutra- 
litatea era cu următoarele condițiuni: 1 uici un guvern nu va pretinde la 
un protectorat esclusiv asupra populațiilor creştine din imperiul turcesc, și 
toate puterile care au luat parte la tractatele din Paris şi din Londra vor 
fi chiemate a se pronunţa asupra resultatelor resboiului ; 2 Rusia se va opri 
de a dobindi vre un teritoriu pe malul drept al Dunărei, va respecta inte- 
gritatea României și nu se va atinge de Constantinopole ; 3 dacă va intocmi 
un nou principat slavon, aceasta nu se va face in dauna populaţiunilor sau 
statelor neslavone, şi nu şi va aroga drepturi deosebite asupra Bulgariei 

   



| 313 Să 

Trupele rusești se concentrau in Basaiabia. Pentru ca să mai 

câștige timp, Rusia continuă cu negoţierile şi se subscrise pro- 

tocolul din Londra |3l marte 1817), prin care, Puterile se legau 

a priveghia indeplinirea retormelor promise şi invitau pe Turcia 

să desarmeze. Parlamentul otoman respinse protocolul ca umilitor. 
Turcii erau plini de ilusiuni; ei se gândiau tot Ja alianţa anglo- 

francesă. din 1834; şi când a sosit manifestul de resboiu a 

Tzarului (12/24 aprilie), Turcia reclamă intervenţia Europei de 
care şi bătea joc de doi ani. - 

_$. 2. România. 

In 1877 poporul românesc nu mai era un popăr «a căruia: 
origine se pierdea in noaptea timpurilor», cum zicea Caricelarul 

Rusiei Nesselrode in o circulară a sa din 1848. Țările române 

nu mai erau niște provinţii turceşti pe care Ruşii le incăleau 

după plac, cum făcuseră in timp de o sută de ani, sau le luau 

ca amanet, cum făcuseră in 1853, - 

De cincizeci de ani se făcuseră progrese mari la Dunărea de 

Jos. Aceste progrese se datoriau mișcărilor de la stirșitul viac. 

XVIII, diplomaţiei europeiene şi deşteptărei conştinţii naţionale 

in poporul românesc. Incă inâinte de Revoluţiunea francesă, 

ideile filosofice ale -secolului ajunseseră şi in Ţările Române și 

profesorii francesi le imprăştiaseră in clasele de sus. «Encyelo- 

pedia» era cetită. In timpul Revoluţiunei mai mulți emigraţi 

„şi au găsit aice adăpost şi Boieri români au inceput a călători 
„in Apus. Pe de altă parte, prin Consulii francesi din Iaşi şi din 

Bucureşti, prin agenţii «Eteriei» cari lucrau pentru desrobirea 

patriei lor, ideile de libertate au pătruns și in ţările noastre şi 

«Napoleon Bunăparte» a fost plâns in cântecile populare ale 
poporului românesc. Ideile de libertate pătrunseseră așa de 

adînc, că de pe la inceputul viacului Divanul Moldovei credea 

necesar să iea măsuri in contra «duhului franțuzesc» care se 
lăția. Şi cum că aceasta nu era o simplă spaimă ce “şi făceau 

Boierii, se dovedește prin proiectele indrăzneţe de reformă, lu- 

crate de Sturdza, de Golescu, de alţii după 1820; precum şi din 
  

care nu va putea fi guvernată nici de un principe rus, nici de un principe 
austriac ; 4 in fine, ea nu și va intinde operaţiunile militare in spre Serbia, 
și nu va trece trupele sale prin acest principat. (Debidour, Histoire diploma- 

tigue de Europe, II, 501). 
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conira-proiectele lui Michail Sturdza, viitorul Domn al Moldovei, 
care lucra in numele ideilor «conservatoare». 

Trebuia să se dea o satisfacere acestor dorinţi, pentru că era 
sigur că nu se mai poate merge cu reaua- organisare de până 
atunci și Rusia și a luat această insărcinare. In urma fericitului 
resboiu din 1828 care s'a incheiat prin Pac:a de la Adrianopole, 
Rusia a numit in fie-care Principat câte o Comisiune care să 
redacteze legile organice de care aveau nevoie țările. După ce 
ău lucrat separat, Comisiunile sau intrunit in Bucureşti sub 
președința Consilierului Minciaki și din desbaterile urmate a 
ieşit « Regulamentul Organic,» sub care au trăit cele”două Ţări de 
la 1832 până la 1858. _ - 
„Regulamentul “Organic, alcătuit de cătră Boieri şi impus de 
cătră Rusia, era, negreșit, un progres faţă cu starea de mai inainte. 
Regulamentul Organic despărția puterea esecutivă de cea le- . 

gislativă. Domnul avea să fie ales pe viaţă de către «Adunarea 
Estraordinară» alcătuită din representaţi ai Clerului, Boierilor 
şi Orășenilor; «Obşteasca obicinuită Adunare,» in care erau repre- 
sentaţi numai Boierii mari şi mici, avea dreptul de a face legi, 
de a vota budgetul şi impositele și de a lua socotială Miniștri- 
lor de administraţia lor. Sa despărțit justiţia de administraţie, 

„păstrând insă Domnul dreptul de a intări sentinţile judecătoreşti 
și de a judecă in ultima instanță. Sa organisat «municipalităţi» 
in oraşele de irunte; s'au regulat vămile; sa creat o «strajă 
pămintească»; origina armatei naţionale; s'a prevăzut înființarea 
de şcoale primare, secundare şi superioare in limba naţională 
şi sau regulat raporturile dintre proprietari şi ţăranii aşezaţi pe 

“moșiile lor. Sa 
Regulamentul avea multe părţi bune și sincer aplicat, ar fi 

putut da roade. El insă a fost călcat chiar de la inceput. „Cei 
dintâi Domni regulamentari, Michail Sturdza in Moldova şi AZ 
Ghica in Muntenia au fost numiţi de către Rusia in ințelegere 
cu Turcia, şi ei s'au găsit din capul locului, față cu o puternică 
oposiţiune din partea Boierilor mari, cari voiau să liiea locul. * 
Tractatul de Adrianopole prevedea că: Rusia are un drept de 
»Protectorat“ asupra Principatelor; ceia ce insemna că, in rea- 
litate, disposiţiunile Regulamentului Organic rămâneau 9 literă 
moartă, căci consulii ruși din Jași și din Bucuresci aveau pre- 
tenţia ca nimic să nu se facă fără voia și incuviințarea lor. A-
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dunările având dreptul a se plânge Porții și Puterei protectoare 
in contra Domnitorilor, a trebuit o minte ageră ca a lui Michaiu 
Sturdza ca să se poată mănţinea pe tron cincisprezece ani. Al. 
Ghica a fost scos din scaun in 1842 şi inlocuit prin G. Bibescu, 
ales de către ţară. | — , 

Cu toate greutăţile şi piedicele ce intîmpinau in calea lor, 
Domnii regulamentari au făcut- multe lucruri bune. Sa creat o 
armată naţională, s'a regulat sistema dărilor de care erau scu- 
tiţi Boierii; Galaţii şi Brăila au ajuns porturi însemnate ; s'au fă- 
cut insemnate lucrări de utilitate publică şi sau inființat mai 
multe școale primare, şcoale de meserii, şcoale secundare in Bu- 
curești, laşi și Craiova şi Academia Michaileană din lași (1835). 
Guvernarea “Domnilor nu era mai tiranică de cât a altor stve- 
rani din Europa şi starea ţăranului, ori cât era de tristă *) era 
superioară robiei din alte părţi. Literile şi. ştiințile au inceput 

  

*) «Şi nu“ne lasă să ne-hrănim acolo unde fugim de rele și asupriri ne- 
omenoase;. că in ceasul ce se află, se trimit ispravuici şi vin și arendaşii 
cu gonaci, ne țin legaţi și ne aduc iarăși la muncă intocmai ca pe niște — 
robi, inchizându-ne prin beciuri. şi prin coșerele d-lor la vreme de iarnă, fără 
de nici un foc, ba aruncând apă pe noi ca să degsrăm, ca cu patima acelora 
să se Spăriie” cei-lalţi. Iar când e vorba de a aduna ostași, dorobanţi, cordo- 
nari, potecari şi ori-ce alt-feliu de slujbași în urnirea poverilor, cine altul 
i-a dat decât noi, fără ea să fim nădăjduiţi la vre-o mângâiere decât la acea 
a birului şi a biciului stăpânirei. Se cer bani, producte, nutreţuri, vite, pod- 
vezi, cine le implineşte decât iarăși noi din sărăcia noastră, luându-ne chiar 
imbucătura de la gura noastră şi a copiilor noștri, Apoi după acest feliu de 
jertie făcute cu sângele și sudorile noastre, oare nu e păcat inaintea lumei 
şi alui D-zeu, ca tocmai noi să fim străini şi nemernici in pămîntul nostru?» 
(C: D. Aricescu, Cestiunea proprietăţii desbătută de proprietari şi săreni in 1848). 

«Până astă-zi toate sarcinile cele mai grele numai asupra noastră au fost 
puse şi noi de nici de unele bunuri ale țărei un neam indulcit; iar alţii fără să 
fie supuși la nici o povară, de toată mana ei s'au bucurat ; că noi biruri grele 
pe cap am plătit; oameni de oaste numai noi am dat ; ispravnioi, judecători, 
privighitori și jandarmi, numai aci am ținut; drumuri, poduri și șosele, nu- 
mai noi am lucrat; bsilicuri, podvezi şi havalele, numai noi am făcut ; boie- 
rescuri, zile de meremet, numai noi am indeplinit; clacă de voie, numai noi 
am dat; la Jidovul orindar ca să ni sugă toată vlaga, numai noi am fost vin: 
duţi; băutură scumpă şi otrăvită, numai noi am băut; pâne neagră şi amară 
udată cu lacrămi, numai noi am mâncat ; bătălii şi rezmeriţe când au fost, 
tot greul numaj noi lam dus; oști când au venit, noi le-am slujit, noi le-am 
purtat; că cel cu putere ţara 'şi părăsia, peste hotare trecea; nevoia și gre- 
utatea o duceau cei ce rămâneau la vatra, lor. Țara aceasta nici băi, nici mă-
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a inflori. Alesandri, Alesandrescu, Negruzzi, Kogălniceanu, Bălcescu, 
și mai ales Heliade şi Asaki, lucrează pentru deșteptarea neamu- 
lui româneso,. fără a intîmpina greutăţi prea mari din partea 
guvernelor. Frica de o oligarchie boierească nu era, de vreme ce 
pe fie-care zi ieșia din şcoalele naţionale o tinerime energică, 
entusiastă, pregătită a ocupa cele mai inalte funcțiuni. - 

Și cu toate acestea, pe fie-care zi creştea ura in contra Re- 
gulamentului Organic, pentru că nu era vorba de buna sau reaua, 
administraţiune a Domnitorilor, ci de ceia ce constituia păca- 
tul originar al acestui Regulament: Protectoratul Rusiei. In con- 
tra acestui Protectorat se ridicau toţi cari simţiău patriotic. Pe 
fie-care zi plecau şi.se intorceau din şcoalele Apusului, tineri 
cari visau inălțarea neamului lor. Ideile de românism ale serii- 
torilor din Ardeal, propagate de G. Lazăr şi de urmașii sti pro- 
fesorii ardeleni Murgu, Bojinca, Laurian, Maiorescu și alţi mulţi, 
prinseseră rădăcini puternice. | 

Așa se esplică pentru ce scriitorii din acel timp nu scriu nu. 
mai pentru Românii: din Principatele lor; ei se adresază tu- 
tulor Românilor in: «Curierul Românesc», « Dacia literară», «Ma- 
gasinul istoric pentru Dacia». Intr'un timp când in Germania, 
Italia, Bohemia se plămădesc ideile care vor aduce Unitatea na- 
țională, Românii lucrează şi ei in această direcţiune. Rusia a 
impus a se inchide școalele *). “ 
  

iestrii, nici meșteşuguri multe ca alte ţări nu are: toată, imbelşugarea, bra- 
țele și sapele noastre o aduc. Cât i Dunărea de mare şi de largă, curge riul 
sudorilor noastre, se duce peste mări şi peste hotare, acolo se preface in ri- 
uri de aur şi argint şi curg iarăşi în apoi de se revarsă in ţara noastră; iar 
noi de la ele nici că ne induleim. > 

«Când ne-am jăluit, când ne-am tânguit, păsurile când ni-am spus, isprav-” > 
nicul ne-au bătut, privighitorul ne-au bătut, jandarmul ne-au bătut, zapciul * 
ne-au bătut, vătăşelul ne-au bătut, posesorul ne-au bătut, boierul 'de moşiei 
ne-au bătut: cine s'au sculat mai dimineaţă, cine au fost mai tare, era mat 
mare..... o | . 

Voim să scăpăm, să ne răscumpărăm de robia in care sintem; vroim să ne 
răscumpărăm; să nu mai fim a nimărui; să fim numai ai ţărei şi să avem 
şi noi o ţară; am ingenunchiat, am imbrâncit cu toţii; cum sîntem nu o mai 
putem duce indelung. Nu vroim să jignim drepturile nimărui ; dar nici al nos- 
tru să nu se intunece». (Buletinul Divanul ad-hoc din Moldova, No. 21). 

*) «Că limba română n'ar fi inzestrată cu trebuincioasele cărţi pentru in- 
vățăturile mai inalte; că dregătoriile publice mar putea fi incredinţate de 
cât la oameni cu oare care stare, pe când cea-altă parte a cetăţenilor se
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Pentru aceasta ei fac Revoluţiunea din 1848. Nu era vorbă 
de o schimbare de Domn, nici de curmarea abusurilor, ori cât de 
mari ar fi fost ele; ci de desființarea protectoratului rusesc ; şi fiind-că 
această apăsare rusască se concretisa in Regulamentul Organic, 
acest Regulament a tost ars de către popor. Avea dreptatea, Can- 
celarul Nesselrode când acusa pe cei cari au făcut Revoluţiunea 
că visază o «Mare Dacie». Dorinţa revoluţionarilor era intr'a- 
devăr, a pregăti pentru națiunea lor un loc 'neatîrnat in rîndul 
popoarelor lumei. “ 

Revoluţiunea din 1848:nu a isbutit in Principate, cum nu a 
isbutit nicăirea. Dar faptul că, in Moldova, a fost in fruntea miş- 
cărei cei mai insemnaţi bărbaţi din acel timp; că in 'Transil- 
vania, Românii s'au luptat cu un eroism fără margine pentru 
esistenţa lor naţională; toate aceste fapte au interesat pe Eu- 
ropa, au deschis ochii diplomaților şi i-au făcut să inţeleagă că 
la Dunărea de Jos este un popor de viţă latină, care vrea şi 
merită să trăiască de sine stătător. Protectoratul rusesc era lovi 
de moarte. De giaba sa incheiat Convenţiunea de la Balta Liman 

_(1849) intre Rusia şi Turcia, prin care se desfiiințau Adunările 
şi se numiau Domni pe şepte ani: Gr. A. Ghica in Moldova 
și Barbu D. Știrbeiu in Muntenia; epoca a-tot- -puterniciei Con- 
sulilor rusești era trecută pentru de a pururea. 

De aceia, in timpul acestui regim, nu mai e vorbă de opo- 
sițiune contra Domnilor, de a se critica guvernarea lor; aten- 
ţiunea patrioţilor este indreptată in altă direcţiune. Ei caută să 
se folosiască de Resboiul din-Crimeia, de bunele disposiţiuni 
ale lui Napoleon III in cestiunea naționalităților, şi toată acti- 
vitatea lor, emigraţi sau in ţară, se indrumă a se face să se ad- 
mită programa Partidei Naţionale care se resuma in următoarele 
puncte : Unirea Moldovei cu Muntenia, Autonomie, Guvern con- 
Stituţional representativ şi pentru stabilirea definitivă a ordinei, 
Principe străin ereditar. 'Tractatul de la Paris din 1856 a des- 
fiinţat Protectoratul rusesc punând Principatele sub garanţia Celor 
Șepte Puteri europeiene, a, , inapoiat Moldovei trei judeţe din Basa- - 
  

dedă la indeletnicirile negoţului, a meşteșugurilor şi a lucrări pămintului, 
de unde ar urma că dacă am da tot acea. invăţătura treptelor societăţii care 
se găsesc in imprejurări deosebite, ar fi tot aşa precum de a supune la una 
și aceiași hrană deosebite soiuri de vietăţi.» (Proiect de reorganisar ea învăță- 
turilor publice în principatul Moldovei, 1847). i
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rabia și a prevăzut intrunirea unui Divan ad-hoc de fie care 
Principat. | 

Amândouă Divanurile sau rostit pentru «Cele patru punete» 
“și cel din Moldova a arătat şi dorinţi pentru rebrganisarea 
Ţerilor. Ă 

Dorinţile Românilor au fost cercetate in Conferinţa din 1858 
și Sau consfințit prin Convenţiunea de la Paris (7/19 -august), 

Prin această Convenţiune sa acordat Unirea legislaţiei şi a 
puterei armate; se prevedea o Comisiune Centrală la Focșani ca 
să pregătească proiecte de legi comune pentru ambele Princi- 
cipate; dar se infiinţa in fie-care Principat câte o Adunare 
alcătuită din representanţii proprietarilor mari şi mici şi a bo- 
gătaşilor din orașe şi se hotări să se aleagă câte un Domn, dintre 
cei cu 3000 de galbeni venit anual și cari au ocupat funcțiuni - 
insemnate in ţară. Convenţiunea prevedea egalitatea cetăţenilor 
inaintea, legei *). . Ia | 

Pentru ca noua lege fundamentală să se pună in lucrare, Con: 
ferința a decis ca cei doi „Caimacami, N. Vogoridi din Moldova 
şi Al. Ghica (fostul Domnitor) din Muntenia, să se retragă fă- 
când loc unor Locotenenţe domnești, alcătuite din câte trei foşti 
miniştri ai celor de pe urmă domni. (V. Sturdza, An. Panu şi 
St. Catargiu in Moldova; Manu, Em. Bălianu şi 1. Filipescu in 
Muntenia). Sarcina acestora era de a intruni Adunările Elective 
pentru. alegerea Domnilor. | | 

Camera din- Moldova a ales domn pe Alesandru Cuza, 5/1? 
januarie 1859, şi peste trei s&ptămâni, Camera din Muntenia sub 
presiunea poporului din Bucureşti, a ales Domn pe aceiași per- 
soană (24 januarie). Puterile au recunoscut această indoită ale- 
  

*) «Moldovenii şi Muntenii sint cu toţii egali inaictea dărilor, şi de o po- 
trivă primiţi in dregătorii publice in una și alta din ambele ţeri. Libertatea. 
lor individuală este garantată şi nimeni nu va putea fi reţinut, arestat nici 
urmărit de_cât conform cu legea. Niminea nu va putea fi espropriat: de cât 
in chip legal și pentru pricină -de interes public și după o despăgubire. Mol- 
dovenii şi Muntenii de tuate riturile creştine se vor bucura de 6 potrivă de 
drepturile politice și bucurarea atari drepturi va putea fi intinsă şi -la cele- 
lalte culturi prin. disposiţiuni legiuitoare. Toate privilegiile, scutirile sau mo- 
nopolurile de care se bucură incă unele clase vor fi desfiinţate și se va pro- 
cede fără intârziere la revisiurea, legei care regulează raporturile proprieta- 
rilor pămîntului cu cultivatorii, in vedere de a imbunătăţi soarta ţeranilor.» 

o - (Art. 46 al Convențiunei din 7/19 august 1858, de la Paris). 
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gere și Alesandru Ioan I-se sui pe tron. Sarcina noului dom- | 
nitor era foate grea. Totul era de făcut. Speranţele erau foarte 
mari și greutăţile aproape neinvinse. El era dator să guverneze 
cu oamenii din partidul Naţional; dar alegerea sa se făcuse cu 
unanimitate, şi el nu putea impărţi ţara in două tabere, nici 
aşi. crea oamenii săi: chiar partidul Naţional se desfăcuse. Strîns 
uniţi in jurul programului politie care triumfase in mare parte, 
deosebiţii bărbaţi de stat se deosebiau in cestiunile sociale şi de 
organisare “lăuntrică, ra deosebire de idei intre M: Kogălni- 
ceanu și An. Panu, L. Catargiu şi P. Mavrogheni intre Brăti- 
enii, Goleștii, C. A. Rosetti şi Cretzuleștii, IL. Ghica, V. Boie- 
escu, şi deosebiri și mai mari față cu partidul care cunoștea, 
de şef pe Barbu Catargiu. Domnitorul era nevoit a se adresa pe 
rând deosebiţilor bărbaţi şi lucrurile mergeau greu cu două ca- 
pitale, două Adunări şi două Ministere deosebite. Mulţemită 
sprijinului impăratului Napoleon III şi stăruinţii patriotice a lui 
C. Negri, agentul ţerei la Constantinopole, Puterile au acordat 
in 11/23 decembre 1861 Unirea și în 24 Ianuarie 1862, Came- 
rele s'au intrunit in Bucureşti care ajunsese capitala: României. 

După indeplinirea Unirei s'a putut lucra mai cu folos pentru 
organisarea țerei; dar era o neințelegere mare intre Domnul de- 
wnocrat, singurul care votase in Adunarea ad-hoc din Moldova 
propunerea “lui Negri pentru împroprietărirea țăranilor, şi intre 
majoritatea Adunărei ieșită din alegători cu cens mare. M. Ko- 
gălniceanu fu chiemat la Ministeriu. EI făcu secularisarea averilor 
mâmăstirilor închinate. Averile celor pămîntene se luaseră in 1859. 
Apoi intră in conflict cu Adunarea. Deshbaterile Adresei din 1863 
care conchideau la răsturnarea Ministeriului au r&mas celebre. 

-D. Catargiu, preşedintele Camerei, a fost oprit de cătră Domni:- 
tor a-i ceți Adresa. Kogălniceanu precipită lucrurile presentând 
un proiect.de lege rurală şi când Adunarea refusă a resolvi a.. 
ceastă cestiune in sens popular, Al. Cuza făcu lovitura de stat din 
2/14 maiu 1864. Adunarea a tost imprăștiată şi s'a supus la a- 
probarea poporului Statutul fandamental, priă care se lărgia - 
dreptul de alegător, se inființa un Senat şi se incredinţa Dom- 
nului dictatura cu putere de a face legi, până la 6 decembre 

„viitor. 750.000 de voturi au aprobat lovitura, de stat şi Puterile 
au sancționat-o. In curs de șese luni, sau.promulgat Codicele 
civil și Penal, legea pentru organisarea judecătorească, legea
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comunală și judeţeană, legea asupra_Instrucţiunei publice, şi le- 

gea rurală, prin care ţeranii ajungeau proprietari cu condițiuni 

ca să plătească pămîntul in curs de cincisprezece ani. In câte-va 

luni s'a schimbat fața ţerei. Dar de atunci Domnitorul și făcuse 

dușmani de moarte pe foștii privilegiați şi pe elementele inain- 

tate care nu-i puteau ierta sdrobirea tribunei și falşificarea ale- 

gerilor ! , 
Al. Cuza simţia că nu mai poate guverna şi că liniștea in spi- 

rite nu va domni de cât numai sub un Principe străin; de 

de aceia, la deschiderea Camerei, decembre 1865, el zise in Dis- 

cursul tronului, că a rămas numai un punct ne pus in lucrare 

din vechia programă a Partidei Naţionale, şi că el nu va fi nici 

odată o piedică pentru aducerea unui Principe străin. Peste două 

luni, 1:/ februarie 1866, A. Cuza fu silit a abdica. El se duse 
in străinătate, unde muri in 1873. 

Liocotenenţa Domnească (L, Catargiu, N. Golescu, General Ha- 

ralambie) propuse coroana Cornitelui de Flandra, fratele regelui 

Belgiei ; dar impăratul Napoleon nu permise ca un principe in- 
rudit cu familia de Orleans să ajungă la tronul României. Atunci 

se propuse canditatura principelui Carol de Hohenzollern care 

iu ales prin un plebiscit, sancţionat de Adunarea Constituantă, 

Tinărul principe primi coroana ce i se oferi şi cu primejdia 

vieţii sale, trecu prin Austria, și se sui pe tron (10 maiu). 
Descinzător din energica şi strălucitoarea familie a Hohenzol- 

lernilor cări făcuseră mărirea şi puterea Prusiei, Principele Carol 
venia insuflețit de cele mai inobile intenţiuni pentră poporul cu 
câre avea să impartă şi soarta cea bună și soarta cea rea [*). 
EI jură Constituţiunea din 1866, „una din cele mai liberale din 
  

*) <Românilor, in destinatele omenești, nu este nici o datoria mai nobilă 
decât aceia de a fi chiemat a mănţinea drepturile unei naţiuni şi a conso- 
lida libertăţile ei. Numai o misiune atât de importantă a putut să ne decidă 
a părăsi fără nici o esitare o situaţiune independentă, o familie, o patrie de 
care eram legat prin legăturile şi amintirile cele mai sacre, pentru a răspunde 
la apelul vostru. Primirea plebiscitului care a pus pe capul meu'corona lui 
Stefan și a lui Michaiu ne impune o mare respundere; dar nădăjduise că 'nii 
va fi dat, cu ajutorul lui D-zeu şi cu un devotament fără mârgine, de a aşi- 
gura nouei mele patrii o esistenţă fericită şi vrednică de trecutul ei. Români, 
sint al vostru din toată inima și din tot sufletul meu. Voi puteţi să vă ră- 
zimaţi pe mine in tot timpul, după cum cu mă voiu răzima pe voi», 10 maiu 
1866. (Notes sur la vie du voi Charles de Roumanie, |, 21).
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Europa, 'şi făcu o.regulă nestrămutată a o aplica in spiritul şi 

in litera ei şi hotări chiar la inceput a scăpa de sub suzerani- 
tatea turcească. Pentru aceasta insă erau două lucruri absolut 

necesarie: o armată bine organisată cu care să se poată dobîndi 

neatârnarea, ţărei şi o situaţiune economică prosperă cu care să 
fie ţara in stare a trăi prin sine însăși. Dar pentru -indeplinirea, 

acestor două cerinţi era necesar ca Domnul să poată guverna. 

Inspirat de aceste idei, el se puse la. lucru şi când, după câteva 
schimbări de ministere, a găsit un șef de guvârn energic in 

Ioan Brătianu (1867), programa Domnitorului incepu a se pune . 

in lucrare. Armata a fost reorganisată şi armătura ei complectată; 

in afară acţiunea guvernului român sa simţit in favoarea fra» 

ţilor din Transilvania (*) şi in ajutorul moral și radterial dat 
creştinilor apăsați din Imperiul Otoman (**); pe când in lăuntru 

se luau măsuri energice de apărarea muncei naţionale, coritra 

Evreilor -(***) şi se vota legea pentru construcţiunea Căilor ferate 

*) «Nu atîrnă de mine de a pune un sfirşit simpatiilor naturale cașeiesistă 

intre populaţiunile de aceiași rasă de dincoace și de dincolo de munţii Am 

dar dreptul de a aștepta ca, din partea sa, guvernul ungar să facă tot deia- 

- ce-i dictează equitatea pentru a induloi nemulţemirile a două până la trei imi- 
lioane de Români cari locuese in Transilvania şi Banat. Nu socoti dorința 

ce esprim aici ca o incercare de amestec politie. Nu insist asupra acestuj 

punct; decât intru cât el constituie una din condiţiunile principale a consoli- 

dărei bunelor raporturi dintre guvernul meu şi acel al statului vecin. In ca- 

litatea mea de principe constituţional, chiemat la tron prin un plebiscit, sînt 

obligat a ţinea socoteală de opiniuhea publică, când judee că ea esprimă idei 

juste; dar o politică de coneiliaţie francă și sinceră din partea guvernului 

unguresc faţă cu supușii săi nemaghiari ar fi pentru mine cea mai bună in: 
curagiare in calea pe care am intrat», 3 dec. 1868 (Notes sur la vie... 1, 156) 

**) In Bulgaria, revolta care fermența de atâta vreme a isbucnit. De mai 

multe săptămâni circula o petiţiune care reclama de la Sultan transformarea. 

vilayetului intr'un regat suveran cu un guvern constituţional. Un guvernă- 

minat naţional bulgar secret, având scaunul in Bucureşti, a dat un manifest 

care chiamă pe Bulgari la urme. Acest manifest e imprăştiat in vilayetul Du- 

nărei şi aţiţă focul pretutindine. In urma acestora, Turcia adună forţe la A- 

drianopole, 22 april 1866. (Notes sur la vie .... III, 14). 
**2)” Pe lângă calamitatea produsă prin recolta rea, Moldovenii au in mijlo- 

cul lor o calamitate constantă : jidovii. Jidovul e unicul câreiumar şi dughen- 

giu; el aduce pe ţăran să-i b&a rachiul lui falşificat şi e in tot-dauna gata 

de a-i imprumuta pentru casă aibă pe datornici in mână. De aici ura in con- 

tra acestor lipitori, ură care cu toate aceste nu impedică imigrarea şi repe- 

dea imulţire a jidovilor. Apoi, jidovii din Moldova sînt murdari și strămţiroși 

Istoria, contimparană.—P. Răşcanu. 21 e



se inţeleagă cu Tzarul *). Aici el s'a incredinţat că r&sboiul va 
fi numai de cât; s'a ințeles asupra condiţiunilor de trecere şi 
petrecere in ţară a armatelor ruseşti și, in acelaş timp, a dobin- 
dit tunuri. mari pentra apărarea podului de pe Siret la Barboși 
şi a intăriturilor de la Calafat. Armata română a fost concen- 
trată din toamna 1876 şi toată iarna a străjuit linia Dunărei, in- 
tărind punctele amenințate. | _ 
„Nu era incă vorba ca România să intre in r&sboiu. Ruşii nici 

mu voiau să audă despre o cooperare a- armatelor române re 

-țeleasă nici chiar de către Europa...» Din scrisoarea Prinoipelui Caro!-Antonie 
din 19 dec. 1876. (Notes sur la vie... III, 46). ! 
__%) In o convorbire care savu loe mai pe urmă cu principele Gorciacoi, 
acesta i- espuse vederile sale in privirea unei convenţiuni Thilitare, fără nici 
un caracter politic, pe care Rusia trebuia să o iicheie cu România. Rusia 

„nu putea pătruide in Turcia de cât trecând prin România, dar nu va re- 
“sulta nici o pagubă pentru ţară. Brătianu a respuns: că inţelegerea cu Ro- 
mânia nu ar intâmpina nici o dificultate îndată ce Rusia va face resboiuin 
înţelegere cu puterile garante; dar acest acord trebuia, să fie, inainte de toate, 
clar și formal stabilit. Principele Gorciacof respunse la această obiecţiune, 
cu un ton loarte aspru, că România trebuie să se mărginească lu trecerea - 
prin ţară fără nici o condiţiune. Altmintrelea Rusia s'ar putea referi la trag- 
tatele in virtutea cărora Moldavia și Valachia fac parie integrantă din Im- 
periul otoman şi ar năvăli in ele fără alte forme. Brătianu nu şi-a perdut 
eumpătul, ci din partea sa a dat de gândit Cancelarului rusese, că un res- - 
boiu intreprins pentru a libera pe fraţii creștini de sub jugul necredincio- 
şilor nu ar incepe tocmai sub nişte fericite auspicii prin sdrobirea unei ar- 
mate creștine și declară că armatele României vor respinge cu forţa inva- 
siunea unei armate dușmane care ar trece Prutul... Când, in momentul de 
a'și lua ziua buiă, principele Gorciacof i-a zis: «De va fi resboiu ne vom 
„ințelege. de sigur; România nu are de cât să câştige», Brătianu respunse: că 
o inţelegere atârnă absolut de la interesul celor două ţeri şi că el era dispus 
a esamina afacerea mai de aproape. 16 oct. 1876 (Notes sur la vie... III, 35). 

**) «Rusia nu are nevoie de concursul armatei române». Forţele pe care ea 
le-a pus in mișcare pentru â lupta in contra Turciei sint, mai mult de cât 

suficiente «pentru atingerea inaltului ţel ce şi a pus Impăratul când a in- 

ceput resboiul actual. De altă parte siguranţa esternă a României nu.o 
obligă de fel a ataca pe 'Turcia. Dacă dar din consideraţiuni personale de o 
natură diferită pe care guvernul român nu ţine ale da pefaţă, dar care re- 

sultă destul de lămurit din limbagiul presei locale — el se crede dator de 

onoare a intreprinde o acţiune, nu poate nici intrun cas jena esecutarea 
planului general a! marilor operaţiuni ale armatei rusești, numai la umbra 

cărora s'au putut pune basele viitoarelor destinate ale statului român». Nota 

principelui Gorciacof, 18-maiu 1877 (Votes sur la vie... III, 93).
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Aşa că ar fi urmat ca România să ihoheie numai o Convenţiune 
de trecera a armatelor rusaşti, păstrând o neutralitate absolută. 
Asemine Convenţiune s'a și făcut in 4/12 Aprilie 1877 şi Came- 
rele Române au aprobat-o. Prin acest act; Rusia se obliga, in- 
trun “chip solemna, a respecta integritatea teritorului român, *). 
Turcii ne au silit să ieșim din neutralitatea ce ne o im pusese. 
Mai intâiu, in Constituţiunea dăruită de către Sultan. supușilor 
săi, România era trecută intre ţările care făceau parte integrantă 

"din Imperiul Otoman, ceia cea făcut ca guvernul român să pro- 
testeze energic **). Apoi, mai inainte de a se declara răsboiul, 
Marele Vizir a trimis o notă Domnului României ca să se inţe- 
leagă cu comandanţul suprem al armatelor turceşti din Bulgaria 
  

*) Brățianu sa înţeles cu consilierul de ambasadă de Nelidoff asupra . 
punctelor principale din un tractat de trecere. Din cele patru - puncte din 
tractatul politic, punctul al doilea a ridicat mai cu seamă dificultăţi in for- 
mula sa, pentru că ministrul a insistat pentru ca instituţiunile și drepturile 
politice ale statului român să fie strict Observate, şi Principele a cerut ca 
Rusia să se lege a garanta «integritatea actuală» a României, şi aceasta pen- 
tru-â micșura teama naturală de a vedea pe Rusia reclamând eventual retro- “cesiunea Basarabiei, cedată Moldovei prin tractatul de Paris. Negocierile sint 
conduse in cel mai mare secret la Consulul general al Rusiei, baronul de 
Stuart. Până acum, nimiae in București nu presupune presența lui. Nelidoff. 

.23 nov. 1876. (Notes sur la vie... IL, 44). ! 
«Art. II. Pentru ea să nu resulte pentru România nici un feliu de ne: 

plăcere sau primejdie. din. faptul 'trecerei trupelor rusești, guvernămiîntul 
Majestăţei sale Impăratul tutulor Rusiilor se leagă a mănţinea tirepturile po- 
litice ale statului român şi a privighia ca ele să fie respectate, intoemai după 
cum cer lgile țerei şi traotatele. Pe lingă aceasta, guvernul Majestății sale 
Impăratul Rusiei se leagă a măânţinea și a proteze integritatea actuală a Ro- 
mâniei,» 4 april 1877. (Notes sur la vie... III, 67). - 
-_**) Nota de protestare a guvernului român, presentată astăzi la Constanti- 
nopole, espune că raporturile internaţionale ale României cv Sublima Poartă: 
determinate deja prin vechile Capitulaţiuni, au devenit o parte din dreptul 
publie european și că România de douăzeci de ani in coace şi a fundat pe 
această basă desvoltarea sa ca stat şi ca naţiune. De altă parte, transforma» 
rea «internă» a Imperiului Otoman în o mouarchie coustituţională, nu ar pu- 
tea atinge intru nimic relaţiunile sale «internaţionale.» Aserţiunea lui Savfet 
Paşa că “România este in numărul <proviuţiilor 'privilegiate» ale Turciei, a 
jignit drepturile seculare ale României, și guvernul român are, un urmare, 
datoria, de a considera Consţituţiunea otomană ca «nulă şi neavenită,» ia 
tot ceia ce priveşte pe România, şi de a protesta in chipul cel mai formal 
in contra jigairei aduse. drepturilor, conforme tractatelor, ale naţiunei ro- 
mâne, 25 dec. 1876. (Notes sur la vie... III, 49).
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pentru apararea țărei *. Un Domn al României şi un Hohen- 
zollern nu putea primi o asemine Notă nesocotită. In fine, arma- 
tele turceşti erau alcătuite in mare parte din Cerkezi şi Başibuzuci 
sălbateci, gata a năvăli in ţară și a comite grozăvii ca in Bul- 

garia. România era datoare să iea măsuri de aparare, mai ales 
că «monitoarele» turcești de pe Dunăre puteau in ori-ce înoment 
să prelacă porturile noastre in ruină. 

Ruşii au trecut Prutul cu 250.000 de oameni comandaţi de 
către Marele duce Nicolae, fratele 'Tzarului, pe când 60.000 in- 
trau in Armenia sub Loris Melikof. In curs de trei luni, arma- 
tele sau concentrat pe Dunăre până la gura Oltului. Oltenia era 
păzită de cătră Români. In junie, Ruşii trec Dunărea și intră 
in Dobrogea şi la jumătatea acestei luni o trec la Zimnicea şi 
„ocupă Şiştov. Campania se anunța străl ucită. Turcii aveau 100.000 
de oameni in Bosnia și Herzegovina şi 186.000 imprăștieţi prin 
cetăţi de la Vidin până la Silistra, cu. reserve mari la Sumla 
şi Varna, fără o armată capabilă de a opune in centru 0 resis- 
tenţă serioasă. După ce sa cuprins Biela şi Nicopol, Ruşii ina- 
intează spre miăză-zi, ieau 'Tirnova, ajung la Balcani, pun mâna 
pe pasul Șipca şi generalul Gurko pune mâna pe drumurile spre 
Filipopoli şi valea Mariţei, (5 iulie). Europa era imărmurită și 
Anglia foarte ingrijită. 

In acelaș timp, Melikof cuprindea Ardahan, încunjura Kars 
și amenința Frzerum. 

'Purcia avu noroc de Osman-Pașa care comanda la Vidin. Acesta 

7 

*) «Concentrarea armatei ruseşti !a Prut, pregătirile făţişe făcute de că- 
tră Rusia in vederea unei acţiuni militare, şi alte indicii nu mai puţin semni- 
ficative, nu pot lăsa A. V. precum și nici guvernului imperial nici o indoială 
despre primejdia unei situaţiuni asupra căreia Sublima Poartă a atras deja 
atenţia guvernului A. V. şi care pare că ameninţă cu o invasie a trupelor 
rusești teritoriul Principatului. In această intâmplare şi in conformitate cu 
previsiunile art. 26 din Tractatul de Paris şi paragrafului > de la art. 8 al 
Convenţiunei din 19 august 1858, vin în numeleM. $. [. Sultanul a invita pe 
A. V. a se inţelege cu Sublima Poartă în seopul: de a hotări in comun măsu- 
rile militare proprie a asigura apararea teritoriului principatului in vederea 
eventualităţii de care ar putea, fiameninţat. Nu aştept de cât răspunsul A. V, 
pentru a da instrucţiunile necesare. în acâst scop lui Serdar Ecrem Abdul 
Kerim Pașa, care se găseşte pe Dunăre in fruntea armiilor otomane şi cu 
care până atunci autorităţile militare ale A. V. se pot inţelege in cas de 
urgență» 11 april. 1877, (Notes sur la vie... . IL, 72). 

x :
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lăsă in cetate o garnisoană puternică și cu restul armatei sale 
ocupă Plevna amenințând pe Ruși din dreapta, pe când Mehmet- 
Ali i strângea de aproape din stînga și Suleiman alerga de la 
sudul Balcanilor aducând ajutoare din Bosnia și Herzegovina. 
Marele-duce Nicolae ordonă atacul Plevnei; dar Rușii au fost 
respinşi in două rînduri, după ce au pierdut '.000 de oameni pe 
câmpul de luptă. Atunci nu mai fu vorba a inainta mai departe. 

Atunci se ordonă mobilisarea incă a patru corpuri de armată 
şi Garda Iniperială fu chiemată pe cămpul de resboiu. Negreşit 
colosul de Nord avea incă de ajuns mijloace de luptă; dar aju- 
toarele aveau să sosească târziu și, pentru moment «Turcii "i pră- 
pădeau, «causa Creștinătăţii era pierdută». Turcii atacau de toate 
părțile: Suleiman ataca cu furie pe Gurko la pasul Şipea, Mehmet. 
Ali cuprindea linia Lomului şi Osman “i lovi la Scalevitze, unde 
s'a retras numai după opt atacuri (19 august) (%). Ă 

Rușii cerură ajutorul Românilor de lainceputul primejdiei şi Dom- 
nitorul Carol se grăbi a da ordin armatei române ca să treacă; 
Dunărea. Situaţiunea, era foarte gravă. De la inceputul lui maiu 
tunurile turcești din Vidin, Giurgiu şi Silistra incepuseră a bom- 
barda oraşele române. Aceste atacuri provocase votul Camierelor 
prin care se proclamă Independenţa României stărmându-se - 
secularele tractate cu Turcii. Artileria română respunse cu 
succes la bombardarea turcă; dar Ruşii, cum am văzut, refusau 
cooperarea armatei române. Când a primit telegrama Marelui- 
duce Nicolae, Domnul României şi guvernul său nu au stat pe 
gânduri nici un minut. Armata trecu Dunărea la Zimnicea, 
ocupă Nicopole şi, in curînd, mai bine de 60.000 de Români se 
aflară pe câmpul de luptă. Ajutor nepreţuit pentru Ruși; pentru 
că armata română nu numai că sporia numărul luptătorilor, dar 
intra insufleţită de dragostea de țară, de spiritul de disciplină. - 
şi de abnegare și de simţul datoriei; era o armată în . adevăr 
modernă, cu o armătură escelentă şi o artilerie superioară celei 
    

*) Principelui Carol al României 
R La locul unde se găsește cartierul-general român. 

„ <Tureii ingrămădind cele mai mari mase la Plevna, ne prăpădese. Rog 
de a -face fusiane, demonstraţie şi, dacă e posibil, trecerea Dunărei pe care 
dorești a o face. Intre Jiu şi Corabia această demonstraţie este indispensa- 
bilă pentru a facilita mişcările. mele». Marţi 19 iulie, 1877.. (Votes sur 1: vie... VI, 100).



so 

  

ruseşti și care avea să uimească lumea prin vitejia şi instrucţia sa 
militară. Aceasta sa văzut în atacurile, puţin folositoare, ordo- 
nate de cătră Comandantul suprem in zilele de 30 august şi 
de la inceputul lui octombre. ” 

Se ştiia că 'Tzarul hotărise de mult a ne lua, inapoi cele trei 
judeţe din Basarabia, care se inapoiaseră Moldovei prin Tractatul 
de la Paris () și mulţi au făcut imputări guvernului din 1877 
că sa grăbit a veni in ajutorul Ruşilor fără nici o condiţiune. 
Aceste critici sînt nedrepte. Rușii ştiau ce condițiuni pune Domnul României: ca armata română să opereze ca un corp de 
sine stătător; iar integritatea teritorului era, de ajuns garantată prin Conveiţiunea din 4 aprilie. Amestecul României in resboiu găsise protivnici chiar d& la inceput; dar Domnul și cu I. Brătianu “erau pentru o participare. (*) Acum nu mai era vreme de negociat. Nu putea România să lase pe Ruși a fi'sdrobiţi pentru > ca mai pe urmă, teatrul resboiului să se transpoarte pe malul "sting al Dunărei. Trecerea armatei române in Bulgaria a fost „un mare act de patriotism și de prevedere politică. Ea a arătat 

- 

  
*) Conversaţia cu Cancelarul imperiului Rusiei ținea mult şi lăsă pe Prin- cipe sub impresiunea unei dureri. Ast-fel Cancelarul esprimă, ce-i drept, pă- rerea că România are nevoie de gurile Dunărei pentru desvoltarea:.sa, poli» tică și economică, dar reclamă pentru Rusia braţul Chiliei. Prinţul replică, că Europa este singurul forum pentru soluţiunea acestei cestiuni. Principa- lele. sforţări tind a, asigura întegritatea ţerei sale, garantate prin tracţate și o lărgire de fruntarii, pe care de altmintrelea nu o aştepta de cât din o campanie victorioasă, nu vine pentru el de cât in a doua linie in aceste con- siderațiuni. Ploești, 2 iunie 1877. (Nofes sur la vie... III, 100). 
Bălăceanu telegrafiază din Viena că Austria sfătuieşte pe Români să nu treacă Dnnărea ; Rusia ar plănui să dea României o parte din Dobrogea, dar, in schimb, să-și anecseze din nou partea din Basarabia care fusese reu- nită la Moldova prin tractatul de Paris, 23 iunie 1877. (Notes sur la vie... Il, 109). *%) După dorinţa lui Brătianu, Principele convocă nu numai pe cei noui, dar și pe vechii niiniștri precum şi pe deosebiți bărbaţi de stat români pen- tru a asculta părerea lor in această situaţiune critică. Se discută mult. Ca . resultat final se vede că, majoritatea celor ne-miniștri - de faţă, : D. Ghica Bosianu, I. Ghica, Epureanu, A. Golescu, se pronunţă hotărit pentru neu- tralitate.. Numai Kogălniceanu şi C. A. Rosetti sint pentru o ințelegere cu Rusia. Principele inisuși este in contra neutralității, care, -după părerea sa, ar fi nimicirea României ca stat. Silinţile lui tind a intra în acţiune -pentru onoarea ţerei, Mai multe dintre persoanele convocate in consiliu recomandă ca armata să se retragă in regiunea muntoasă din Valachia-Mică in aştep-a tarea evenimentelor, 2 april 1877. (Notes sup la oie,. III, 65). 

? 
. -
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lumei că Românii sînt ua popor capabil a'şi cuceri Independenţa 
și capabil de a o păstra. 

Când intreaga armată română a trecut Dunărea, atunci să 
format Armata de Vest alcătuită din Ruși şi Români sub comanda, 
“supremă a Principelui Carol, insărcinată a cuprinde Plevna. De 
la inceput, Domnitorul a fost de părere a se intrebuinţa in con- 
tra lui Osman-Pașa tactica şi strategia de resboiu modernă 
care cruță sângele soldaţilor fiind că nui espune zadarnic ; 
care isolează pe dușmanul inchis intrun loc intărit, oprind so- 
sirea de ajutoare; care "1 sileşte a ieși, silit prin foame, și “1 
sdrobeşte pentru că atunci el este nevoit a ataca intăriturile 
făcute in jurul său, sau 71 face să capituleze. Generalul 'Todle- 
ben, vestit prin apărarea Sebastopolului in 1855 fu chiemat pe 
câmpul de resboiu. El fu de părerea Principelui Carol şi a fost.” 
numit capul statului-major al Armatei de Vest. De atunci res- 
boiul din jurul Plevnei şi schimbă faţa. In jurul intăriturilor 
turceşti se fac intăriri şi mai formidabile ; iar Gurko in fruntea 
Gardei Imperiale sdrobeşte ajutoarele ce sosiau și inchide co- 
municaţiunile lui Osman cu Sofia, pe când Skobelef cuprinde 
Muntele-Verde și "i taie comunicaţiunile cu Balcanii. Din acest 
moment, soarta Plevnei era hotărîtă. Cu toate aceste, Osman- 
Pașa sa mai ţinut până 28 novembre (10 decembre). In acea 
zi el făcu o ieșire şi se indreptă spre Vidin ; dara intimpinat 
o resistență teribilă şi a fost nevoit a se intoarve spre Plevna; . 
in timpul acesta insă Românii şi Rușii ocupaseră cetatea. El fu 
rănit și capitulă cu toată armata sa %), 

  

-.(*) Principele poate să străbată foarte cu greu. Trupele ruseşti şi româneşti 
il salută cu o furtună de ura! El merge călare pe lângă nesfirșitul convoiu 
de prisonieri și intâlneşte fără de veste, pe drumul de la Plevna la Sofia, 
nu departe de podul de peste Vid, trăsura in care capul armatei turceşti 

-invinse, rănit la picior, se duce in captivitate sub o escortă de călbraşi ro- 
mâni din al 3 regiment. Indată ce Osman Paşa află cine este acela care ina» 
intează călăre spre trăsura sa, el se ridică in picioare, cu toate durerile sale 
şi nimie nu'! poate indupleca, a'şi relua locul, Prineipile Carol 1 intinde mâna 
ii esprimă in termini mișcători admiraţia sa entru eroica apărare a | Ş ; , Plevnei, 28 nov. 1877. (Votes sur Za vie III, 205). 
„Osman Paşa, care nu a fost condus la Bogat, ci a petrecut noaptea in 

Plevna, este informat că Impăratul doreşte să-l vadă. In curte sînt inorin- 
„duite statul major rus şi cel român, care salută prin ura! pe capul. arma- 

tei turceşti, care trece in trăsură; şi se strâng, in jurul lui când ințră in
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R&sboiul se putea considera ca sfîrşit. Turcii “şi pierduseră ca- 
pul cu totul. “Ruşii hotărăsc a se folosi dă această buimăceală 
şi trec Balcanii. Gurko, "i trecu pe un ger de 250; la Erropol, sdrobi 
pe Turci, deschise pasul Sipla şi 32.000 de Turci depun armele; , 
in 4 ianuar,.el intră in Filopopoli. Armatele ruseşti se indrep- 
tau spre Adrianopol, unde Suleiman Paşa cerca a organisa un 
câmp întărit; el fu impins spre munţii Rodop şi in 8 ianuarie 
toate forţele rusești se concentrează la Adrianopole; iar peste zece 
zile avant gardele lor ajungeau la Rodosto, pe marea Marmara. - 
In acest timp, Serbii cari reincepuseră r&sboiul cuprindeau Pi- 
rot şi Niș, Muntenegrii puneau mâna pe Antivari şi Dulcigno şi 
mergeau spre Scutari; iar Românii băteau -pe Turci la Rahova şi 
Smârdan şi siliau Vidinul a capitula. ! 

In Armenia, Loris Melikof care fusese respins și nevoit a se 
intoarce pe teritoriul rusesc, cuprinsese Kars din novembre. 

Turcia ajunsese la discreţia invingătorului, După căderea, Plev- 
„nei, ea făcuse apel la mijlocirea Angliei, dar Rusia respinsese a 
ceastă mijlocire; la finele lui decembre, Poarta solicită o ince-- 
tare de arme. Tzarul răspunse că va, acorda armistarea numai 

„ după ce Turcia va subserie preliminariele de pace. In 15 ianua- 
rie se făcu cunoscut plenipotenţiarilor turoi că dacă nu vor sub- 
scrie până in patru zile; armatele ruseşti se vor indrepta spre 
Constantinopole. La, data ticsată s'au subscris preliminarile de 
pace şi, in 3 martie 1878, sa subscris pacea dela San Stefano, la 
porţile capitalei Sultanilor. | 

Tractatul impus Turciei la San Stefano prevedea independenţa 
„României, Serbiei şi: Muntenegrului; lua inapoi cele trei judeţe . . . . Aa. 

La. . din Basarabia și ceda României Dobrogea *), acorda Serbiei şi 
    > 

7 

casa Împăratului, sprijinit pe medicul său. La recepțiune sint de faţă numai ' 
marele duce şi principele Carol. Impăratul esprimă lui Osman Paşa admira 
ţia sa pentru eroismul cu care a apărat Plevna şi-i dă inapoi sabia in semn 
de inaltă stimă. Osman e visibil mișcat; ca toţi orientalii el vorbeşte puţin 
dar ştie a da o formă frumoasă mulţemirilor sale, 29 novemb. 1877. (Notes 
sur la vie... : III, 207), » - - 

*) Generalul prinţul Ghica răspunde că, principele Gorciakof a curmat ori 
ce discuţiune asupra chestiungi basarabene cu următoarele cuvinte: «Ori- care ar fi argumentele ce continuaţi a invoca, nu puteţi modifica hotăririle noastre; căci ele sint neclintite. Vă găsiţi in faţa unei necesităţi politice» EI a adaos incă că guvernul român ar trebui să renunţe la jocul său primej- 

N
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Muntenegrului sporire de teritoriu, Bosniei şi Herzegovinei au- 
tonomie; impunea reforme in favoarea creștinilor din Armenia, 
Creta, Epir și Tesalia, şi crea- o mare Bulgarie, care se intindea 
de la Dunăre până la Archipel, despărţind in două posesiunile 
turceşti din Europa. Afară de aceasta, Rusia impunea “Turciei o 
despăgubire de răsboiu enormă pentru finanţele ei și puse mâna 
pe cetăţile Kars, Ardahan şi altele cu 36.000 E. p: 
„Acest tractat a nemulțemit pe Anglia care nu admitea des- 

membrarea, Imperiului Otoman şi pe Austria care doria să aibă 
parte din pradă. Austria incepu mobilisarea armatelor şi propuse 
convocarea unei Conferinţi la Viena. Anglia trimisese flota in 
marea Marmara ; dar auzind că Tzarul a dat ordin armatelor să 
cuprindă: Constantinopole, 'și rechiemă eseadra. Rusia avea in con- 
tra ei pe Europa intreagă; dar nădăjduia in sprijinul Germaniei, 

__Pe care 0 ajutase atât de mult in 1871. Principele de Bismarck 
„declară insă că el va fi numai «un samsar. onest», -un in- 
termediator pentru impăcare. Tzarul grăbi incheierea tractatului 

„definitiv și lăsă Austriei dreptul de a regula cu Rusia cestiunea 
Muntenegrului, Bosniei şi Herzegovinei. Aceasta nu convenia 
Austriei care, gonită din Italia şi din Germania, și indreptase ac- 
tivitatea spre Salonic şi Mediterana. Delegaţiunile au votat cre- 
dite pentru r&sboiu; iar Anglia făcu cunoscut că nu va lua parte 
la viitorul Congres, dacă intreg tractatul nu va fi pus in diseu- 
țiune. Mesagiul Reginei la deschiderea Parlamentului da a se in- 
țelege că se vor convoca reservele; România protesta cu ener- 
gie in contra răpirei Basarabiei şi se pregătia de un r&sboiu cu 
Ruşii; Tureia căuta să 'şi reîntocmească armatele. Lumea era in 

  

dios de a trimite plenipotenţiari speciali pe lângă curţile străine şi a in- demna pe locuitorii din Basarabia la petiţiuni de protestare; acest joc este 
primejdios in adevăr, pentru că el instrăinează României simpatiile Im- ” păratului, 17 januar 1878, (Notes sur la vie. .. LII, 253). 7 

Representantul României la Paris a avut cu principele Orloff a lungă con- - 
_vorbire asupra emoţiunii care domneşte in România in privirea cestiunei 
Basarabiei. Principele Orloft aduse că argument ca amintiri de lupte glori- oase erau legate de Ismail şi incunjurimmile lui, care erau in inima fie-cărui 
Rus, și că, la congresul din Paris, Rusia se resignase mai cu greu la pier- 
derea acestei fâşii de pămînt decât la distrucţiunea flotei sale, Impăratul A- 
lesandru pune personal mare importanță pe soluţiunea acestei chestiuni care 
ar fi fost -una din principalele “cause determinante ale. răsboiului, 12 januar 
1878. (Aores sur la vie... III, 251). - ”
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ajunul unui răsboiu uriaș. Dar campania din Bulgaria costa pe: 
Rusia patru miliarde; finanţele ei erau sleite şi creditul său grav 
compromis. Tzărul negocie cu Anglia, renunță la câte-va cuceriri 
din Asia. Anglia se invoi; dar pentru ca binele făcut Turciei să - 
nu fie de giaba, ea dobîndi de la această putere ca să pună mâna 
pe insula Cipru. Acum, ea putea veni la Congrâs. ! 

Congresul s'a deschis la Berlin, 13*julie 1878, şi a ţinut o 
lună, sub președinţa lui Bismarck, care sa arătat foarte nepăr- 
tinitor. Representanţii Tzarului s'au arătat loarte moderați şi im- 
păciuitori. Numai intr'o singură cestiune ei au refusat ori ce dis- 
cuţiune: în cestiunea Basarabiei. Sardinia trimisese numai câte- 
va mii de soldaţi in Crimeia, ajutor - foarte neinsemnat ; şi cu. 
toate aceste, la Congresul din Paris, representanţii. Sardiniei 
luaseră loc alăturea cu ai celor Sese Puteri mari. La Berlin 
representanţii României, Brătianu şi Kogălniceanu au fost pri. . 
miţi numai să apere drepturile ţerei. Gorciakof a declarat că 
«Rusia nu poate ceda in această cestiune.; sa unit inse ca să 
se dea Austriei Bosnia şi Herzegovina». 

Tractatul de la Berlin a hotărît: Macedonia se va inapoia: 
Turciei; la sudul Balcanilor se va constitui un stat autonom, 
Rumelia Orientală, eu un guvernator creştin ; Bulgaria, tributară 
Turcilor,- se mărginia intre Dunăre şi Balcani. Bosnia şi Herze- 
govina se dau Austriei, Muntenegru, Serbia și România, erau re 
„cunoscute ca independente, cu condiție ca să introducă egalitatea 
religioasă, civilă și politică pentru toţi locuitorii. Rusia ceda Delta 
Dunărei şi se mulţemia in Asia numai cu Kars, Ardahan şi Ba- 
turma. Grecisi se promitea orectificare de fruntarie. In fine, Sul- 
tanul reînoia făgăduinţile de libertate religioasă, egalitate civilă 
şi politică. Tractatul de la Berlin a amăgit multe speranţe, a 
călcat in picioare câle mai sfinte prescripţiuni ale justiției și a 
pregătit multe resboaie *). - 

*) Puţine tractate sint în istorie așa de stranie, aşa de nedrepte. Două 
puteri care nu luaseră nici o parte in resboiu au tras cel mai mare folos: 
Anglia lua Ciprul şi Austria Bosnia şi Herzegovina. La San Stefano, Rusia 
se preocupase de a asigura emanciparea tutulor creștinilor; la Berlin, nu s'a 
ingrijit nici de dreptate, nici de voinţa popoarelor, nici „chiar de bunul simţ 
şi de interesul general. Actul final e un monument de egoism, o operă de 

- gelosii, de uri personale, imoral și miserabil, pentru că departe de a asigura 
pacea, el a pregătit ocasiuni numeroase de conflicte și de resboaie pentru
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$. 4 Tripla și Dupla Alianţă. 

Tractatul de la Berlin a adus nu numai schimbări teritoriale in 

sub-estul Europei, dar a produs modificări și in politica gene- 
nerală a Europei. Acest tractat nu impăcă pe nimeni. Rusia nu 
trăgea nici un folos din sacrificiile făcute şi din victoriile do- 

“ bîndite; *) Turcia se aștepta să fie mai bine tractată, având in 

vedere eroismul fiilor săi; România sângera de răpirea Basara- 

biei și cele-lalte state balcanice ar fi fost mult mai mulţemite 
cu pacea de la San Stefano. Numai Anglia și Austria erau pe 
deplin mulțemite; ele ieșiseră victorioase din lupta diplomatică. 

"de la Berlin. «Germania fusese in adevăr arbitrul statelor inte- 

resate, un arbitru cu atât mai ascultat și mai- respectat cu cât 
ea avusese arta de a părea că apără pe rînd amorul propriu 

şi interesele fie căruia». «Când s'a sfirşit Congresul, Germania 

prietină cu Anglia triumfătoare și comptând pe recunoştinţa Au- 

striei satisfăcute, remânea cu deplinătate stăpână pe politica ce 

voia să urmeze, in apogeul puterei sale dip!omatice».: Dar ma- 

rele bărbat care o conducea cunoştea fragilitatea lucrurilor o- 

menești. Nu era destul a se face un tractat la Berlin; el trebuia 
_esecutat. Ă 

  

viitor. Cestiunea bulgărească, cestiunea Macedoniei, cestiunea Bosniei şi a 
Herzegovinei, Alsaţia-Lorena balcanică, iată bilanţul diplomaţiei europeiene la . 
Congresul din Berlin. (Lavisse et Rambaud, Histoire Genrale, XII, 4 77). 

*) Puterea care pregătise, provocase cu atâta pasiune ultimul resboiu și 
care-l susţinuse cu aşa de mari cheltueli, era naturalmente foarte rău plătită 
pentru sacrificiile sale. Ea simţia o ură surdă, dar violentă, plină de compli- 
caţii şi de furtuni. Ea uriă mai ales pe Anglia, pe care se găndia să o pe- 
depsească cât rai curind; forţele sale militare reluând cât mai curind drumul 
său resboinie prin Asia Centrală, prefăcându-se în unele momente a susţinea 
causa Turciei in contra ambiţiunei britanice. Ea nu era mai puţin insufle- 
ţită in contra Austro-Ungariei, vecinica piedică ce găsia inaintea ei, pe Du- 
năre și Balcani. De aceia, mai mult de cât-tot-d'a-una, ea ameninţa pe această 
„putere cu o intreagă dislocare ducând și mai cu furie, pretutindinea, la Ru- 
teni, 1 Cechi, la Slovaci, la Croaţi, ete., propaganda sa panslavistă. Ea nu era 
fără oare-care amărăciune in contra Frauţiei,care după ce o incuragiase multă 
vreme, O părăsise. Cât despre Germania, cum putem să ne inchipuim, ea 
nu-i putea ierta ceia-ce numia, cu drept cuvint, neagra ei ingratitudine ; şi 

„în realitate, nu a iertat-o nici până astăzi. (Debidour, Histoije diplomatique 
de Europe, IL, 531). 
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Grecia dobindi o creştere. de teritoriu; Muntenegru a pus 
mâna pe Dulcigno numai după o demonstraţie navală a Europei; 
Austria se aşeză statornic in Boznia şi Herzegovina; România 
şi modifică Cânstituţiunea dar luând. măsuri şi mai inţelepte 
pentru apărarea moșiei strămoșești. Greutăţi mai mari au fost 
in Bulgaria. La inceput s'a pus in lucrare tractatul; dar în cu- 
rînd, isbucni o revoltă in Filipopoli şi Rumelia a fost anecsată 
la Bulgaria (1885). Dar in zadar Principele Alesandru de Battenberg 

-a câștigat două victorii asupra Sârbilor. El fu resturnat de pe 
tron; pentru că Rusia nu i ierta politica sa naţională, In 1887, 

fu ales Ferdinand de Sacsa-Coburg, care mai apoi sa impăcat cu 

Rusia, după uciderea marelui său ministru Stambulov. 
Tractatul de la Berlin a produso mare indignare in toată Ru- 

sia. Tzarul declară că Bismarck «a uitat legătura din 1870.» Bis- 
marek nu uitase ; dar credea că prin ghibăcia sa diplomatică 
va invinge ori ce dificultăţi, că va crea un echilibru in Balcani 

şi că va mănţinea «Inţelegerea intre Cei Trei Monarchi.» Aceasta 
era imposibil ; de aceia, in 1879; sau și pus basele unei alianţe 
austro-germane. Dar prin aceasta Rusia era nevoită a şi căuta 
și ea aliaţi și numai cu Franţia se putea aliă. De aceia Ger- 
maniei. și Austriei li mai trebuia un aliat. Italia plecase nemul- 
emită de la Congresul din Berlin, pentru că nu dobîndise ni- 
mic. Ea şi aruncă,ochii asupra Tunisiei, care era tributară Porții. 
Era știut inse că Franţia nu va permite nici o dată altei Puteri 
"ca să se aşeze aice. Prancesii cuprinseră Punisul. Această cu- . 
cerire provocă mare indignare in inimile Italienilor şi urmarea 
a fost că Italia a intrat in Tripla Alianţă (1883), Această alianță 
a fost reinoită tot la patru ani. 

„_ Dar alăturea cu această 'grupare politică s'a făcut, una nouă, 
" Dupla Alianţă, franco-rusă, tot aşa de pacinică; dar hotărită a 
mănținea o pace dorită și primită de cătră ea, dar nu impusă. 

Îndată după resboiul din 1870, unii bărbaţi politici ruşi au 
inţeles că o Pranţie puternică. era necesară Europei pentru a 
precumpăni intru câtva atot puternicia Germaniei, şi chiar Ale- 
sandru II intervenise in favoarea ei in 1875 ; dar el avea mare 
afecţiune pentru unchiul șău, Impăratul Guillaume I, şi consi- 
dera alianţa, cordială cu Germania ca pe una din temeliile poli- 
ticei ruseşti. Dar după Congresul din Berlin, Tzarul s'a incre- 
dinţat că Germania favorisază pretutindine in Orient pe Aus-
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tria. Sigur că. Rusia trebuie -să fi aflat din timp despre uneltirile 
lui Bismarck şi despre incheierea Triplei Alianțe. 

Lucrurile sau schimbat sub Alesandru III. El nu se: grăbi 
a schimba, politica ţerei sale; ba, in 1884, chiar incheiă un trac- 
tat de alianţă cu Germania. Dar el se convinse in curînd că, 
cu toate schimbările de ministerie, națiunea francesă arăta mare 
simpatie pentru Rusia. In urma unei călătorii la Berlin, Tzarul 
sa incredințat că, in Orient, Rusia nu putea avea de cât un sin- 
gur prietin, Franţia. Călătoria escadrei francese la Cronstadt pe 
(1891) și a “marinarilor răşi in Franţia a arătat lumei că sa 
format'o nouă grupare politică. După călătoria lui Nicolae II 
şi a Tzarinei la Paris (1896) nu mai este nici o indoială: esistă 
o alianță franco-rusă, măcar că nu se cunosc condiţiunile aces- 
tei alianţe. | Ă ! 

Politica europeană, de la 1878 in coace, a- dat bune resultate. 
Tractatul din Berlin sa pus in lucrare; Creta a dobîndit auto- 
nomia, Turcia a fost impedicată a. sdrobi pe Grecia care i-a 
declarat resboiu in 1897; Statele din peninsula balcanică se in- 
cearcă a trăi prin sine inseși. Ori- care ar fi greşelile politice, 
Europa sa bucurât de o pace indelungată. *) Ce-i dreptul această 
pace se datorește și progreselor uriaşe făcute in armătură şi u- 
nelte de distrucţiune. **) După cum era revoluţiunilor a trecut, 
  

*) Resboiul din 1870 a schimbat ideile “guvernelor . şi ale popoarelor din 
Europa, asupra politicei esterne. Serviciul militar universal, adoptat de către 

„toate statele mari de pe continent imitând pe Germania, făcând să intre in 
armată tinerii din familiile bogate, a interesat pesonal pe membrii guvernelor 
şi ai parlamentelor a evita resboiul. Noul sistem de resboiu, gu masele 
enorme de irupe, invasiunea, requisiţiunile, oprirea complectă a afacerilor, 
uneltele nouă de distrugere, a fâcut resboiul aşa de inifricoșat că toate po- 

_poarele doresc al evita, şi așa de odios că nici un bărbât politie nu mai 
indrăznește a şi lua, respunderea lui. Adunările representative, ajunse şi mai 
puternice şi mai democratice, au ţinut mai multă socotială -de dorinţile - 
masei pacinice a naţiunei și au apăsat mai tare asupra guvernelor ca să le 
abată de la resboiu. (Seignobos, Histoire politigue de V Europe contemporaine, 
718). | Pe 

**) Nousle unelte de distrucţiune au transformat cu totul eondiţiunile res- 
boiului. Vecheie cetăţi, care nu mai pot resista, şi au pierdut rolul lor mi- 
litar pentru apărarea fruntariilor; acum se pune temeiu numai pe câmpuri 
intărite, centre de aprovisionare aparate de un lanţ de forturi depărtate. 
Tactica maselor profunde, făcută imposibilă prin puștele cu tragere repede 
şi prin obusuri, a făcut loe „manevrei de tirailiori isolaţi: cari se adăpostesc 

 



„tot aseminea și causele de resboiu se caută a se inlătura, fiind 
„că şi dau toţi samă -de -consecinţile teribile ale viitoarelor res- 

boaie din Europa. *) In liniştea. pacei, comerţul şi industria, și 

toate artele păcei, fac foarte mari progrese. 

  

„in dosul accidentelor de teren. .... In politica internă, armele nout au asi- 
gurat guvernelor o forţă iresistibilă, O rescoală nu se mai poate improvisa 

cu arme din intimplare sau prădându se magrasiile armurierilor, nu mai e - 

cu putință o luptă intre puştele de vânătoare şi puștele de răsboiu; nici o 

baricadă nu mai poate resista tunur rilor noui. Prin urmare nu prin o simplă 

_cojneidenţă revoluţiunile şi rescoalele, atât de dese in Europa până la 1848, 

au-incetat cu totul de la transformarea armelor. ... Nu mai este nici un 
răijloc de a se resturna un guvernământ legal, nici chtar de a apăra con- 

stituţimnea în contra: puterei esecutive; populaţiunea civilă a pierdut singurul 
“mijloc efectiv de resistenţă la abusurile de putereale guvernului. (Seignobos, 

Histoire politique de l: Europe contemporaine, 642). 

Maşinele, punând in serviciul industriei forţe naturale nelimitaţe, au per- . 

mis a se produce un număr mai mare de obiecte intrun timp mai scurt 

prin urmare a le vinde cu un preţ mult mai jos. — Transporturile cu abur 

au permis a se importa in Europa cu preţuri foarte joase materiile primare - 

„Şi produsele agricole din lumea intreagă.— Creşterea parâlelă a producţiunei, 

aurului și argintului a oprit pentru multă vreme scăderea aparentă a preţului. 

Dar sporirea producțiunei şi creșterea numărarului au operat in acelaș sens, 

sporind abundența obiectelor utile și ușurința de a și le procura, ceia ce 

s'a arătat in două chipuri: sporirea consumaţiunei, ingrămădirea capitalurilor. 
O parte din lucsul de altă dată a devenit obiect de consumaţie generală: 

zachar, cafea, şocolată, albituri, stofe, haine, mobile, lămpile, cărţile, jurna- 

„ele, musica, teatrul, poriretele. Prin o evoluţie paralelă, murdăria, univer- 

sală in veac. XVIII in toate ţările şi in toate clasele, a inceput a fi consi- 

derată ca un scandal la popoarele -civilisate. Curăţenia corpului, rufelor 
caselor, hranei tinde a deveni o obligaţiune morală şi incepe a se respândi 

prin şcoală până prin sate. Curăţenia publică s'a născut din curăţenia 

privată; măturatul stradelor, canalurile, serviciul latrinelor, aproape necuno- 
scute in 1814, sînt astăzi instituţiuni ajunse indispensabile in toate oraşele. 

Un sentiment public de desgust şi de rușinea Obligat a se rade -tainiţile şi 

hudiţele infecte in care se ingrămădise populaţia săracă din oraşele mari. 
Muncitorul de astăzi are atâtea mijloace de plăcere şi de cultură intelectuală, 
atâta rafinare in ţinută ca și burghezul din 1814. De [aceia a şi putut ei 

intra în viaţa politică fără a produce reacțiune de barbarie prezisă de cătră 
bărbaţii cu esperienţă și care părea un argument neinvins în contra sufra- 

giului universal (Seignobos, Histoire politique de Europe contemporaine, 646), 

-*%) Frica de resboiu, devenită mult mai infricoşată de cât altă dată, oprește 
actele de dușmănie; toate popoarele au așa de mare oroare pentru resboiu 
că guvernele nu mai indrăznesc a intrebuinţa nici amenihţarea cu resboiu 
pentru a și susţinea politica lor. Toate se invoiese a lua ca regulă funda.
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$. 5. Rușii în Asia. 

Rusia nu are nevoie, de pămînt; posesiunile *i sînt vaste și 
in multe părți pămînturi roditoare erau pustii pe la jumătatea 
viacului trecut. Guvernul Tzarului avea o sarcină foarte grea: 
să coloniseze pămînturile goale de locuitori, 'să intemeieze o in- 
dustrie naţională şi să rusifice pe populaţiunile de altă lege 
și de alt neam, care locuiau in cele mai roditoare regiuni ale 
Imperiului. În aceasta sa mărginit mai toată activitatea guvernu- 
lui de la Răshoiul de Crimeia in coace. Stepele de Ja nordul Mă- 
rei Negre, regiunile Niprului, Donului şi ale Volgăi au fost; co- 
lonisate; s'au creat mijloace de comunicaţie numeroase; s'au in- 
temeiat nenumărate fabrici şi usine ; s'au convertit cu sila po- 

A. _pulaţiuni musulmane și păgâne; s'au transplantat popilaţiuni 
” numeroase, şi resultatul a fost că recensimentul din 1896 a do. 
vedit că, in curs de zece ani, populațiunea a crescut cu 3u%, in 
guvernamentele de la Sud. , E 

Dar Rusia avînd o industrie, are nevoie de locuri de desfa-. 
cere a produselor sale; şi, vecină cu popoarele inculte din Asia, 
ea voește să le impună jugul său. Aşa ni esplicăm cuceririle 
Rușilor in Asia. Caucasia: fusese cucerită de la jumătatea, viacu- 
lui. De când sa predat Șamyl «leul Caucasului» regiunea a fost 

„liniștită. Chiar in r&sboiul din 1877 nu sa revoltat. Aceasta se 
datoresce in mare parte icre ei ce arată guvernul pentru mu- 
sulmani. Mulţi membri al Viobilimei locale sînt crescuţi in 
școalele ruseşti şi au ajuns cei mai devotați servitori ai Tzaru- 
  
  

  

mentală a politicei mănţinerea păcei. Dar aceste manifestaţiuni unanime nu sint de ajuns ca să asigure opiniunea; în curs de cincisprezece ani sia tat 
auzit că in primăvara viitoare va isbueni resboiul. Neinorederile naţionale 
sînt atât de adânci că fie care popor nu voește a crede in sinceritatea ve-- 
cinului său, şi consideră declarațiunile lui pacifice ca o manoperă destinată al adormi inainte de a'] ataca. Dar în noul resboiu mobilisarea este așa de 
repede, avantagiul ofensivei atât de decisiv, că pentru a avea şansă de a 
resista, trebue să fie pururea gata de răsboiu. Repezils progrese ale artei 
militare obligă pe fie-care stat, pentru a nu remânea in urma vecinilor săi, 
a reface adesea materialul şi a spori numărul soldaţilor săi, efectiveie de 
astăzi pe picior de . ace sînt egale cu vechile efective pe picior de resboiu... 
Europa are pace, dar e «pacea inarmată», păcea cu sarcinile resboiului şi 
fără securitate. (Seignobos, Histuire politique de bEurope contemporaine, 190).  



, 338 

Dapă 1870, sa dat o deosebită atențiune Siberiei. In 1889 s'a 
decis crearea unei Căi ferate transsiberiană. Lucrarea s'a inceput 
prin trei puncte: Zlatoust (Urali), Omsk (la mijloc) şi Vradivostol: 

- (Pacific), dar in partea centrală greutăţile au fost mai mari de- 
cât şi li inchipuiau; Rusia s'a inţeles cu China și aceasta i-a dat 

i voie ca Transsiberianul să treacă prin Mandgiuria: Mulţemită a- 

   

(tat cestor căi, colonisarea a sporit repede: 200.000 de colonişti in 
1896. In câţi-va ani Siberia va avea zece milioane de locuitori. 

TE ănurile şi metalele preţioase tot se esportă; dar sau desco- 
, „perii A mine şi s'a creat o industrie metalurgică; a inceput'a se 

pe espor râne in mari cantităţi. Guvernul a inceput a se o- 
cupa dE“Stârea, seonomică a ţerei; sau inființat Bănci, sa mo- 
dificat, sistema dărilor şi nu se mai trimit GOĂ nați; pe de 

o: :) '/ altă parte Sauifiuilțit așezămintele științifice, intre care Univer- 
4: 5) sitatea din Tomsk, fundată in 1892, căreia bogătaşii din Siberia 

“i-au dăruit sume foarte” Dari. 

Ruşii au mari speranţe in Asia; dar incă nu se poate prevede 
cine va fi mai tare in Asia: Rusia ori Anglia. 

Rusia a câștigat mari avantagie in Turcia Asiatică, Ei au fortifi- 
cat Batum, contra Tractatului de Berlin; dar au dat peste Germania 
care a pus mâna mai pe toate lucrările mari. În Persia au luaţ 
“construcția căilor ferate până la Golful Persic şi o convenţiune din 
1900 a pus pe Persia pentru multă vreme in clientela finanţiară 
a Rusiei. A/ganistanul e sub influența englesă. Englezii au ocu- 

_ pat Citral şi au întărit cumplit trecătorile Hindukuşului. Ei 
"pot ajunge ușor la Kandahar; dar şi Ruşii pot ajunge foarte u- 
şor la, Herat, In cas de conflict, armatele Tzaruiui ar fi superioare; 
dar 6 invasiune in India ar intîmpina greutăţi enorme pentru 
transport şi aprovisionare. 

In Estremul Orient, Rusia se  păsesce față cu Japonia. Până a-: 
cum, diplomaţii inlăturabYOri-ce conflict și cele două pu- 

„eri și au impărţit influenţa âsupra peninsulei Corea; dar in 
“urma r&sboiului dintre China și Japonia, Rusia care s'a pus ca 
mijlocitoare pentru pace, a dobîndit mari toloase in China. Ei au 
ocupat Mandgiuria şi Port-Arthur. In urma resboiului dintre pu- 
terile europeiene cu China din 1901, putem zice că mai tot nor-. 
dul Chinei a trecut sub influenţa rusască. 
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$. 6. Coloniile Angliei 

Coloniile englese, afară de Imperiul din Indii, se impart in 
trei categorii: a) Colonii cu Parlament și cu guvern respunzetor, a: 

devărate republice guvernate de cătră un președinte numit de 

cătră regia. Acesta are drept de veto, dar nul 6sercitează nici 

o daţă. Guverriul central are drept de control, dar nici o dată 

nu le impedică in acţiunea lor; de aceia, in faptă, ele au a- 
junsâutonome și 'şi au istoria lor deosebită; b) Colonii cu tns- 

- tituțiuni representative, in care Adunările votează budgetul, iar pu- 

terea esecutivă ste in mâna unui guvernator ajutat. de căţră 

„un Consiliu de funcţionari; e) Coloniile Coroanei in. care se află 
un guvernator car€ cârmuieşte cu un Consiliu, adesea ori ales. Si 

- Guvernul central cheltuiește foarte puţin cu coloniile sale şi are 

puţină armată. Acum chiar şi liberalii sînt pentru estensiunea . 

colonială. | | _ ! e . 

I. America englesă, cea mai intinsă dintre colonii, Dominion; / 93 
- constituită in forma sa actuală de la 1873. Aice cestiunea prin: p d 

IE cipală este cestiunea economică: liberul schimb susţinut de că- [Li 2 

tră liberali și protecţionismul susţinut de cătră conservatori. Ca ru. A ul 

Aceşti din urmă au fost la putere în Surse douăzeci de ani, 2" ju 
“de la 1878, in care timp vămile au produs foarte mult şi co- Ip 

"“merţul cu Europa sa desvoltat foarte ; dar provinţiile maritime, | 

cum e Scoţia-Nouă, sufer de lupta yamală cu Statele-Unite și (5 

ameninţă a IEȘI -T6GraȚIuaă- TA dlogerite din 1896 au isbutit A 99 
„liberalii și un frances din Canada, Laurier, e primul-ministru li- Tuitu 

_beral al federaţiunei. Ministeriul conservator sa făcut insemnat 

prin construirea căiei ferate <canadian-pacific,» care a fost pata C, J. 
in cinci ani, de și a fost de esecutat lucrări colosale, mai ales 

prin trecătorile munţilor Stincoşi. Canada a făcut de asemine 

sacrificii enorme pentru căile de comunicaţie. Dar federaţiunea 

are mare lipsă de locuitori; se așteptau la o imigrare, dar ea a: 

„mai contenit puţin, fiind că emigraţii se indreptează mai mult 

spre Statele-Unite, unde sînt salariele mai mari. 
II. Australasia demoeratică. Coloniile de aice nu sau federat 

incă, dar viaţa și evoluţia este aceiași in toate cele şepte co- 

lonii: «stat centralisat, populaţie europeană concentrată mai 

mult in cetăţi industriale, instituțiuni democratice cu o legisla- 
ţiune socială foarte inaintată». |
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na Cana, Producţiunea principală este lâna, apoi carne, unt, ouă, miere, 
| 2 AA care ajung proaspete in Anglia; industrie mai desvoltată in co- 
Ă We) tăi lonia Victoria, cu vămi grele in contra concurenţei englese şi 

americane. Locuitorii sînt puţini; chiar colonia cea mai impo- 
| porată are numai 5 locuitori pe kil. pătrat. Majoritatea sînt oră- 

| PI „Sani și muncitori, de aceia democraţia a făcut progrese așa de 
atat i “mari; imigrarea este neinsemnată, afară de locurile pe unde 
i dama «se găseşte aur. Au mai r&mas foarte. puţini iadigeni, iar in con- 

- tra Chinesilor sau luat măsuri foarte serioase şi numărul lor 
sa mai micşurat, pentru că trebuie să plătească o sumă foarte 

mare la intrare. . 
Principala cestiune politică e tot cea vamală, Conservatorii - 

protecţioriști sînt sprijiniți de cătră muncitori, pentru că stă- | 
(o Vs / -pâni şi lucrători sînt inţeleși a lucra in contra concurenței stră- 
Jai p ine. Capul liberalilor a fost Parkes, de cinci ori ministru- primar 

vi ; „mort in 1896. Democraţia face progrese pe fie care zi ; Sa in- 
x irodus votul universal, temeile _au căpătat dreptul de vot şi 
A deputaţii au”6"Thdemnisare, ceia CSTipseşte in Anglia ; iar 

legislaţiunea socială e cea mai Indrăzneaţă din lume. Aice este 
«paradisul muncitorilor» pentru „că salariile sînt_mari și oarele 

+ 4 C de muncă puţine: ziua de 8 oare de muncă e admisă din 1836, 
, E iar sărbătoarea muncitorilor «1 maiu» e o sărbătoare naţională. 

N Statul trage o mare parte din venituri din vînzarea pămîntului; 
„mc dar in această, privire sau luat e diferitele 
—— state. In unele părţi pămîntul se dă cu indatorirea dea face pe 

el oare care imbunătăţiri; în alte părţi se dă chiar fără plată 
dar regula generală este: a -se forma numai proprietăți mică; in 
alte părţi se dă o concesie pe 99 de ani; iar Ta unele, statul 
rescumpără eter ile vinde în loturi mici, și mai 
pretutindinea incepe”a predomni ideia că Dtiiăi Statul e pro- 

„prietar al_solului și el dă deosebitelor familii locul trebuitor 
pentru întreţinerea lor. Sau făeut-chiar incercări de a se lucra 
in comun şi a se impărţi foloasele; dar nu au ieşit la căpăt bun, 
Niei un stat din lume, afară de România, nu cheituiește așa 

de mult pentru instrucțiunea publică şi pentru lucrările de fo- 
_..los public, ca aceste colonii; în schimb: insă, nu este un bud- : 

get al cultelor şi budgetul resboiului este neînsemnat. A/coolis- 
mul a tost combătut in toate coloniile: toate "debitele de băuturi 
spirtuoase trebuie să inchidă de vreme şi duminica să fie inchise
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toată ziua. Nicăirea intervenţiunea statului nu a mers așa de _ 
departe. In Noua Zeelandă statul este totul. Dar statele sînt. 

toria publică ajunge la 1.800 lei pe an de locuitor; dar dobiîn- 
zile sunt foarte mici, așa că a patra parte din venituri ajunge. 
pentru plata anuităţilor. Pentru stingerea deficitelor s'a primit 
în mai multe părți impositul progresiv, care apasă foarte greu a- 
supra celor bogaţi. 

Coloniile au mult pămînt, dar răvnesc a aneesa insule din ocea- 
nul Pacific, bune pentru culturi tropicale, şi au isbutit; ele pretind 
că aceste anecsări le sunt necesarie şi din punctul de vedere al 
apărărei naţionale. Parkes a propus in 1890 o federaţiune ana. 
logă cu cea din Dominion. Sa convocat o Convenţiune care 
presentă un proiect de federaţiune, in 1898; proiecțul s'a pri- 
mit cu mare majoritate in patru colonii, dar incă nu s'a adop- 

„tat definitiv. Este insă văzut” că majoritatea Australienilor Și 
Tasmanienilor sînt pentru ederațiune. 

III. Coloniile din Africa. Colonia Capul are un Parlament şi 
un guvernator respânzător, . care este «inalt Comisar pentru A- 
frica de Sud»; Natal se află sub administraţiunea directă a me- 

"ropolei; iar Zambesia sau Rhodesia cuprinde teritorii nemărgi- 
nite, e dercătră o Companie de colonisare; Vechiele 
state Bure s independente sub guvernarea unui Parla- 

- foarte datoare, cele mai datoare din lume: in unele locuri da- . - 

ment şi a unui Președinte, ales direct de către Popor. arm Al AM e 
Inainte de a se descoperi aur, Transvaalul era loarte neinsem- 

“nat; erau 50.000 “de albi și 800.000 de indigeni. Când sau des- 
coperit mine de. aur in munții Drakenberg, guvernul a voit să 
ascundă acest lucru ca să nu atragă lumea. Un Comisar al gu- 

- vernului 

    

   
opuse_Burilor_uni, rea-cu 1 _cele-lalte nii.englose, A- 

unarea refusă. Atunci Avgiiă”an Znscsă Transvaal 870) Și Ta Pre 
„ boria se instală un guvern de funcţionari englesi, tără iastituţii 

representative. Membrii vechei Adunări representative sau in- 
trunit intr'un sat (1880) şi numiră pe Kriiger, Joubert şi Preto- 
ius, triumviri pentru restaurarea republicei, şi luară armele. En- 
glesii 'au lost bătuţi. Gladstene care ajunsese la putere, li acordă 
autonomia şi o Adunare, sub: suzeranitatea reginei. Vechia Con- - 
stituţiune a fost restabilită (1884). 

După resboiul cu Zuluşii, ţara lor a fost aneosată la Natal 
(1897); alte anecsiuni sau făcut; in acelaşi timp, așa că cele două 

abona a | 

49



342 

state bure au fost eu totul blocate despre marea. Asemine lucru 

li s'a făcut şi despre apus. Teritoriul populațiilor Besuanas era 

impărțit intre Buri și Engleji; dar aceştia au pus mâna pe 

Mafeking şi intreg teritoriul de la Cap până la Zambez a fost 

pus sub suzeranitatea Angliei (1895). Compania din Sudul Afri- 

cei şi a mai intins stăpânirea peste ţerile din Kalahari de nord 

adică peste toată Africa de la nordul Zambezului. Ea a fost in- 

finţată de cătră Cecil Rhodes, care a esploatat minele de diamant, 

apoi minele de aur din Johannesburg; ea căpăţă și esploatarea 

minelor din Matahelelund, făcu capitala Rhodesia şi cheltui mai 

bine de 50 de milioane ; in acest timp, ea creă o cale ferată, 

telegratul ajungea până la lacul Nyanza, cu un serviciu „poştal 

bine organisat. 

Dar cestiunea bură incurcă pe Engleji. Olandejii din Cap au 

format Africander- Bund, cu scopul de a inchiega o federaţiune, 

sud-africană sub suzeranitatea Angliei, respectându-se drepturile 

Olandejilor.. Guvernul liberal acordă multe din cererile lor şi: 

Cecil Rhodes impăcă pe Englbji şi Africanderi. Statul Orange 

era gata a primi federaţiunea; dar Burii cu Kriiger sau 0pus.. 

Poate că sar fi impăcat lucrurile, dacă nu erau minele de aur. 

Presidentul Kriiger şi Adunarea Burilor nu' erau mulţemiţi 

că se ingrămădiau aşa de mulţi străini. Aceștia au inceput a se 

plânge că nu au nici un drept politic; credeau inse că minele 

de la Johannesburg se vor isprăvi în curînd, ca şi cele de dia- 

mant de la Kimberley ;- dar in curînd s'au descoperit mine nouă 

şi ei Sau incredinţat că au să remână pe vecie aice. Atunci 

"Englejii noi veniţi au cerut să se înfiinţeze şeoale pentru ei şi 

Să li se acorae drepturi politice. Când li s'a retusat, ei sau ho- 

tăvât a alerga la arme şi Dr. Jameson intră cu armata card in- 

vinsese pe Matabeli; dăr acesta a fost bătut şi făcut prisonier, 

ar capii mișcărei au fost arestaţi. Atunci Burii şau incredinţat 

că Englejii vor să li răpească independenţa. Ei au inceput a se 

- inarma şi în 1899 a şi isbucnit un resboiu, în care şi au apă- 

rat au multă energie independenţa lor in contra unei armate 

- de mai bine de 150.090 de „oameni, pi pe gare Anglia a trimis'o 

- în Ateica da Sul. Resboiul dă hi Azţar-aă Englejii au de- 

clarat ansesarea: ţerei. 

In ultimii 25 de ani. Anglia a făcut și alte cuceriri mai ină- 

portante in Africa. Spre apus, Englejii au pus mâna pe cursul 

a



E 
de jos al Nigerului (1890) şi Benue, şi stăpânesc ast-teliu cea mai 

roditoare parte din Sudan până la lacul Ciad. Limitele intre 

posesiunile francese și cele englese au fost regulate prin con- 
venţiunea din 1898. Spre resărit, ei au impărţit cu Germanii 

regiunea, lacurilor, au pus protectorat pe Zanzibar (1895), pe U- 
ganda (1894) şi stăpânesce Egiptul in numele Kedivului; aşa că 

dacă nu ar fi Africa germană și Nilul egiptian de la lacul Vic- 
toria și până la Khartum, posesiunile englese sar intinde «de 

la Cap până lu Nil». 
„IV. Imperiul Indiilor. Regina Victoria a fost proclamată Tma- 

părăteasă a Indiilor (1: januarie 1877) la Delhi, capitala Marelui . 

Mogol; dar acesta a fost numai un titlu nou. Guvernul engles 

a continuat a administra India ea şi in trecut, căutând a face 
"o administraţie mai .ocoidentală, in loc de a fi numai o esploa- 

țare a locuitorilor. 

EI a intrebuinţat şi pe Indieni in administraţie, incredințându- 

li funcțiuni inferioare; dar in cele mai de 'sus, ei riu s'au arătat 

capabili. Presa se bucură de mare libertate şi un Congres de 

brahmani cere in fie care an liberțăţi parlamentare. Nu se ştie 

intru cât vor fi ei de credincioşi Angliei in cas de primejdie; 

ei au rămas credincioşi religiunilor lor și păstrează castele. Sau 

impiedicat obiceiurile barbare şi s'a incercat a li se impune mo: 

ravuri europeiene; sau deschis o mulțime de scoale şi s'au luat 
„măsuri pentru protecţia. lucrătorilor in fabrici; dar toate rasele, 

toate religiunile, se feresc de asimilare şi in zadar lucrează 

misionarii. Mai este apoi lupta intre musulmani și brahmani. 

Guvernul a căutat să iea măsuri in contra foametei, pe care 
nimeni nu se gândise să o combată până atunci. Sau Pipănţit 

ajutoare in bani, s'au trimis sume insemnate și din Anglia şi, 

in 1877, numai guvernul cheltui 275 de milioane; dar cu tot 
A 

ajutorul dat tot au murlt mai bine -de cinci milioane de oameni Sau 
de foame şi de choleră. Guvernul a numit o comisiune ca să 

cerceteze această gravă cestiune și, in 1880, sa decis ca in fie- 

care an să se dea o sumă pentru a preintîmpina toametea: lu- 
crări de irigație, căi ferate pentru aprovisionare grabnică şi 
ajutoate in”timp de “f6ămstă?"dâr banii s'au cheltuit mai ales 

. . A . grea eina i 
pentru resboaie şi când a venit foametea din 189%, iar nu era 

nimic pregătiţ. Peste 60 de milioane de oameni au suferit de 
-toame şi, cu toate: ajutoarele, au murit o mulțime, pentru -că ac, - 
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venit şi ciuma. Fondul foametei a fost reconstituit de atunci 

in coace. - 

Sau luat măsuri pentru a protege pe micii proprietari in 

contra camatarilor şi sa incuragiat producţiunea. India are mai 

bine de 30.000 de kilometri de căi ferate; ea a_inceput a esporta.- 
griu in Europa şi esportul creşte pe fie-care an; industria bum- — 
bacului a «inceput a înflori din nou şi se esportă multe mărturi 
în” Africa; cultură” CBATuNtii a” făgiit, dE âs6menea, mari progrese; 
dar comerțul “indian-a--suferit prin scăderea rupiei (monetă de 
argint de 2 lei şi 50 bani) singura monetă legală, la care se 
pierdea enorm când se schimba in aur; in 1893 ea se schimba 
pe 70 de bani. Guvernul a scăzut'o şi a dat ordin a nu se mai 
bate morietă de argint. 
n 1878, s'a făcut răshoiu cu Afganistanul, pentru că emirul 

“primise o ambasadă rusă ȘI” refusa a priihi-pe cea englesă. Glad- 
stone incheie pace cu condiţie ca să se acorde Angliei treocăto- 
rile de la Indu-Kuch şi ca un resident engles să controleze po- 
litica emirului. De la 1884 s'au făcut aneesări nouă. Chanul Be- 
lucistanului a ajuns vasal şi o cale ferată străbate această țară 
şi ajunge până aproape de Candahar in Afganistan. Fruntariile 
dintre Afganistan și Rusia au fost fiesate prin comisiuni ru- 
sești şi “englese; tot asemine s'a făcut şi in Pami (1895); dar 
“trecătorile de aice sînt in mânile Englejilor şi fae parte din 
India. In 1896, sa complectat «truntaria ştiinţifică». 

Sau făcut încercări de a lega toate părţile Imperiului brita- 
nic prin o federaţiune, respectându- -se şi chiar sporindu- se au- 
tonomia colonială; s'âu propus un «zollverein>; iar alţii au fost 
de părere a se incheia numai o ințelegrere pentru apărarea c6- 
mună, Proiectul de federațiune a făcut un inceput de aplicaţie 
in 1887, când cu «jubileul» reginei; dar erau mari greutăţi, căci 

_ federaţiunea trebuia să fie ori o unire vamală, ori o unire: mi- 
litară. Dar in ceia ce priveşte vămile, interesele Angliei sînt 

- în contrazicere cu ale principalelor colonii şi coloniile unu yo- 
iesc cu niei un preţ să jertfească industriile lor; de aceia toate 
propunerile de unire vamală au fost respinse. In cât nu mai r&- 
mâne de cât unirea curat detensivă. Coloniile ar contribui la 
sporirea forțelor navale, dar până acum nu par dispuse a se iîn- 
sărcina cu cheltueli mari militare. «Dacă această federaţiune se 
va realisa, atunci pentru lumea britanică va fi in adevăr, din
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punctul de vedere economic şi militar acea «splendidă isolare», 
despre care a vorbit unul dintre bărbaţii sei de stat». Un pas 

insemnat s'a făcut in această privire in urma intrunirei, la Lon- 
dra, a representanţilor coloniilor (julie 1900). 

Ş. 7. Statele-Unite. 

Statele Unite făcuseră mari progrese in prima jumătate a via: 

cului XIX; dar era mare deosebire intre Statele de Nord şi cele 

de Sud. Nordul se imputernicia necontenit prin mulţimea mare - 
de imigranţi (câte 383.000 in termin de mijloc de la 1851—55), 
şi prin desvoltarea industrială şi comerţială, agricultură, căi fe- 

Furt (şop- 189 

300,200 
Do ai 

rate, lucrare de pămînturi nouă. Din causa aceasta Sudul rămâ- | 
nea intr'o stare de inferioritate, Cele 15 state cu sclavi aveau 
un teritoriu foarte intins, dar numâi cu zece milioane de locui: 
tori; pe când cele 16 state libere, cu un teritoriu mai mie cu 

___o treime, aveau peste treisprezece milioane. Din cele. 10 mili- 
„„.oane de la Sud, erau 3.200.000 Negri sclavi şi aproape 300.000 

sclavi liberaţi, așă că numărul Albilor, in raport cu cei din Nord, 
era mai. puţin de jumătate. Bogăția Sudului se răzima mai mult 
pe bumbac, al căruia preţ scădea și nu atrăgea imigranți. Căile 
ferâte“de Nord erau de trei ori mai numeroase. Sudul şi măn- 
ţinea influgnță Sa politică, mai ales pe trica ce o aveau cei de 
la Nord ca să nu se despartă, 
“Lupta cea mare intre cele două fracțiuni ale Uniunei sa dat, 

pe cestiunea sclaviei. In alegerile din 1860 au isbutit republi- 
canii cu Abraham Lincoln. Programa „acestui partid recunoştea 
că fie-care stat are „dreptul “dea regula cestiunea sclăviei cum 

„Ya voi; “dar declara că libertatea fiind o condiţie naturală, nici 
“Gosgresul, nici legislaturile locale, nici nimeni, nu avea drept a 
statornici sclăvia intrun Teritoriu al Statelor- Unite, Cei cari spri- 
jiniau «drepturile Sudului» nu au: pierdut timpul. Şese săpte- 
mâni după alegerea lui Lincoln, Carolina de Sud votă retragerea 

“din Uniune. Celelalte state urmară esemplul ei şi, in 4 fevruarie 
1861, se formă o Constituţiune pentru «Statele Confederate ale A- 
mericei» şi Jefferson Davis fu ales Președinte. , 

Rebelii au inceput lupta şi chiar capitala Washington a fost 
amenințată. Ei şi au pus capitala in Richmond, au ridicat o armată 
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puternică, și au trimis deputaţi in Europa pentru a dobindi re- 
cunoaşterea noului guvern. . | ă 

Lincoln chiemă sub arme 157.000 de milițieni şi incepu. a i 
organisa armata, care era lipsită de toate, şi mai ales de ofiţeri; 
pentru că cei mai mulţi ieşiţi de la şcoala militară de la West 
Pont se dăduseră in partea rebelilor; printre ei era și colonelul 
Robert-Lee. In primele ciocniri Sudiștii au fost bătuţi. Congre- 
sul federal, adunat la Washington, autorisă pe Preşedinte a ri- 
dică o armată de 500.000 de ocaheni și votă toate dările şi im- 
prumuturile cerute de guvern pentru răsboiu. Dar, in curînd, 
armata federală a fost invinsă şi nevoită a se intoarce in desor- 
dine până la Washington. Noroc că Jefferson Davis nu s'a fo- 
losit de acest mare succes, peniru că-i lipsiau  provisiunile şi 
ori-ce: organisare administrativă. Mac Clellau a fost pus in frun. 
tea armatelor republicane. In cursul iernei, el organisă o armată 
puternică; dar o bătălie turioasă de două zile nu a avut nici un: 
resultat decisiv; trupele federale au tost bătute mai in urmă, 
dar s'au retras in bună ordine. Confederații nu au putut să se 

„apropie de Washington. 
In timpul acesta erau lupte inverşunate in apus, in regiunea 

fluviului Mississipi. Aici trupele republicane, comandate de că- 
tră Halleck și Grant au avut mai multe succese; iar pe mare 
mai toate porturile din Sud erau blocate și flota Nordului avea 
superioritate. Un atac indrăzneţ la gura fluviului a adus căderea 
cetății Noul-Orleans. La sfîrşitul anului 1861, cu toată resistența 
energică a Sudului, situaţiunea sa era gravă. In julie următor a 
capitulat Port-Hudson care opusese o resistenţă desperată şi fă- 
cuse zecimi de mii de victime. Incercarea lui Lee de a se ina- 
inta până la capitala Nordului nu a avut nici un resultat și că- 
derea cetăților de pe Mississipi a luat 'ori-ce nădejde de in: . 
frângere a -Nordului. In 1864, Grant fu numit comandant su- 
prem al armatelor de pe Potomac şi Sherman -al “celor de la 
apus. IN 

In 1864, Confederaţiunea nu mai putea strînge armate; popu- 
laţiunea era secătuită, căci murise o mulțime de lume; de la 
Alleghany şi până la Mississipi nu mai erau armate; dincolo de 
acest fluviu au fost multe lupte, in care s'a cheltuit multă e- 
nergie, dar fără nici un folos; pentru că sfîrşitul resboiului a- 
tirna de la luptele din Virginia și Georgia unde erau Grant Şi 

4
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Lee. Grant a fost numit comandant suprem a tuturor armatelor 

de pe uscat, El plănui a distruge armata lui Lee, pe când Sher- 

man in fruntea armatei de pe 'Tennessee va urmări in Georgia 
trupele confederate până la ruina lor totală. In toată luna lui 

maiu şi junie sau dat bătălii teribile, fără un resultat defi- 

nitiv; dar armata Confederaţilor era strînsă de toate părţile. 

- “Pe când forțele ei de pe marea erau distruse, Sherman bătu 

armata -din Georgia, traversă această provinţie fără să intâm- 

pine o resistenţă serioasă şi ajunse până la Savannah care îu cu- 

prinsă in decembre; ast-feliu că la inceputul lui 1865, Sudul 

“şi sleise şi ultimile mijloace; mai toate cetăţile au căzut în mâ- 

nile duşmanilor. In fevruar sa cuprins Charlestown; in april, au- 

toritățile coniederate au părăsit Richmond şi, pe rând, resturile 

armatelor din Sud au capitulat. 
In 1865 sa proclamat amnistie pentru cei amestecați in reshoiu; 

dar această amnistie a ajuns universală numai peste trei ani. 

In curs de patru ani 1861 — 65, 2.759.000 de. oameni au fost 
chiemaţi sub stiaguri, dintre cari -280.000 au murit pe câmpul 

de luptă sau de boale, dar sigur că=pierderile au fost şi mai 

mari. Cât pentru morţii şi răniții din Sud, nu sa făcut nici o 

constatare oficială. Răsboiul civil a incărcat Uniunea cu o datorie 

de 15 miliarde; dar, in januarie 1865, sclăvia a fost desființată in 

toate Statele-Unite. Lincoln a fost ales Preşedinte "pentru a doua 

„oară; dar el a fost asasinat, În “statele din Sud sau ales Conven- 

țiuni care au desființat selăvia, au declarat nulă datoria federală . 
şi toate legile lăcute in timpul Resboiului de Secesiune. Generalul 

Grant a fost ales de două ori Președinte. Pe timpul său, Rusia. 
a vîndut Statelor-Unite peninsula Alaska. Cele de pe urmă state 
din Sud au intrat in Uniune in 1870. Ă 

De acum inainte atențiunea bărbaţilor politici sa indreptat 

asupra cestiunilor economice: tarif vamal, ridicarea. creditului. 

public. In afară, Statele-Unite iă virtutea doctrinei! Id” Monroe 

a silit pe Franţia să 'şi retragă armatele din Mexico. *) 
  

*) «Trebuie să declarăm, zicea Monroă (2 decembre 1823) intr'un mesagiu 

solemn către Congresul din. Washington, că vom considera ori-ce incercare 
din partea lor (membrii Sfintei Alianțe) de a intinde sistema lor asupra ori. 

"cărei părți din această emisferă ca primejdios pentru liniştea și siguranța 

noastră ... Cât despre guvernele care şi-au declarat independenţa lor, care 

au menţinut'o şi pe a căror independenţă am recunoscut'o, după adânci re-
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Cestiunile economice fiind cele mai principale, ele âu influ- 
enţat asupra, celor două partide din Statele-Unite: republicanii 
şi democraţii. Republicanii au ajuns protecţionişti infocaţi, pe 
când democraţii se mulţemiau cu. un, tarit fiscal şi imposit pe 
venituri. In 1880 s'a sles Preşedinte arfield, care fu asasinat. Din 
acest timp, Statele-Unite au intrat pe ealea unei prosperităţi finan- 
țiare ne mai pomenite. Cu Cleveland (1885 —89) au ajuns la putere 
democraţii. El voia să micșureze moneta de argint, plătind da- 
toria cu -aur, și să micșureze tariful vamal, ceia ce ar fi adus 
0 ușurarare sărăcimei prin ieftinirea preţurilor; dar nu isbuti. 
Erau însă neînţelegeri in propriul seu partid și republicanii se: 
constituiseră intricoșat; de aceia la nouăle alegeri, ei au isbutit 
a pune mâna pe Presidenţie, Noul regim impuse guvernului. 
a plăti o parte din datorie in bani de argint şi puse dări foarte 
mari pe materiile importate, mai ales pe cele engleze. 

Dar in timpurile din urmă apăruse partida muncitorilor. Ei in- | 
cercaseră a se impune prin violenţă, provocând mai multe greve 
și dându-se la mari desordini. Intreaga. opiniune publică era re- 
voltată contra lor. Aceasta făcu pe conducători să renunţe la vio- 
lențe și să întrebuinţeze 'mijloacele de luptă legale. Ei isbutiră 
a se alege câţi-va. dintre ai lor, intre cari Jenri George, aposto- 
lul teoriei «pămîntului naţionalisaţ.» 

z 

„flecţiuni şi după principiile de justiție, noi nu am putea, vedea intervenirea | 
vre-unei puteri europeiene oare-care in scopul de a le apăsa sai de a con- 
traria in vre un chip destinatele lor, de cât cu manifestarea unei disposiţiuni 
dușmănoasă către Statele-Unite. In resboiul dintre aceste:ouvernă şi Spania, 
noi am declarat neutralitatea noastră, in timpul recunoașterei lor şiam r&- 
mas credincioşi. Vom continua de-a rămânea credincioşi acestei neutrali- 
tăţi, numai dacă nu se va intimpla o schimbare care, după judecata auto- 
rităţilor competinte ale guvernului nostru, ar necesita o schimbare indispen- 
sabilă siguranţei noastre... Politica ce am adoptat față cu Europa... constă 

"în a nu ne amesteca in afacerile lăuntrice a nici uneia din puterile acelei 
părți de lume, a considera guvernul dv fapt ca guvernul legitim faţă cu 
noi... Dar când este vorba de sentimentele noastre, luorurile 'și schimbă 
faţa cu totul. Căci dacă puterile aliate ar voi să facă a prevala sistema lor 
in unul sau in cel alt continent, ele nu ar putea, face aceasta fără primejdie 
pentru. fericirea și pentra liniştea noastră; şi nici una din ele nu poate crede 
că fraţii noştri de la miază-zi ar adopta o de bună voie, dacă ar fi lăsaţi in- 
voia lor. Ne ar fi de asemine peste putinţă a rămânea privitori indiferenți la 
această. intervenţie, sub ori-ce formă s'ar indeplini ..» (Debidour, Histoire 
diplomatique de b Europe, |, 203).
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In alegerile din 1896 Mac-Kinley a isbutit la presidenţie. El 
fu ales din nou in 1900 şi asasinat in anul următor. Sub elsa 
stabilit etalonul de aur şi sau sporit şi mai cumplit dările va- 

anale. «Republica se află intr'o desvoltare tenomenală de pros- 
“peritate. Esportul a. ajuns la o cifră pe care nime nici nu o putea 
visa cu câţi-va ani in urmă: intrece cu aproape jumătate impor- 
ul. Sporul e mai cu samă in esportul obiectelor fabricate». Grâ- 
nele Americei fac o concurenţă teribilă Europei. 

De prin 1895, Statele-Unite au inceput a avea și o politică cs- 
ternă şi s'a creat un partid al resboiului. Resboiul cu Spania din 
1898 aduse anecsarea Filipinelor şi Porto-Rico. Cuba a rămas in- 

dependentă numai cu numele.- «Aceste ansesări deschid o pe- 
riodă nouă pentru Statele-Unite. Doresc locuri de desfacere pen- 

  

tru enormul prisos al producţiunii industriale, dar vor să'şiiea 
şi loc pintre Puterile mari din lume. Poporul american e ro- 
bust, activ, curagios, intreprinzător, bogat. EI ocupă o ţară mai 
așa, de vastă cât Europa; populaţia sa urcat la 86 milioane de 
locuitori cu anecsările recente şi creşte grozav prin imigrare». 

Ş. 8. Mexico. 

Pa 

Mexico ca și cele-lalte state de rasă latină din America, era . 
in prada tulburărilor civile de când şi căpătase independenţa. 
In timpul acestor tulburări lăuntriee, se formase partida demo- 
craţilor republicani și acea a monarchiştilor constituţionali Şi 

_clericali. Președintele Juarez a fost cel mai insemnat dintre - 
„bărbaţii politici mexicani. El se trăgea din vechii locuitori a- 
borigeni; era născut in clasa. de jos şi până la 12 ani nici nu 
in vățase carte, era servitor. După ce a căpătat o instrucţiune ela in- 
ceput a face politică democratică şi a ajuns in curînd intre frun- 
taşii partidului. Ajuns Peședinte al republicei, el fu nevoit a lupta. 
cu dușmanii săi cari luaseră armele. Era incunjurat in Vera- 
Cruz şi tără nici o "-comunicaţiune cu interiorul ţărei, care se. 
afla in mânele insurgenților. Acest resboiu a ținut trei ani, 
Miramon, şeful conservatorilor, voia să chieme la tron un prin- 
cipe străin, să inapoiască Clerului vechiele privilegii şi să incă- 
tuşeze presa. Juarez r&măsese numai cu câte-va state, fără mij. 
loace şi in neputinţă de a aduna un Congres. Cu toate aceste, el 

Îhaarroien
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fu invingător și_lovi pe duşmanul seu principal, pe Cler; eVin- 

tră cu triumf in Mexico, decembre 1360. : 

- Dar sau ivit neinţeiegeri in afară. In cursul resboiului civil, 

casa unui degnsul„oneles fusese pradată, câţi-va Spanioli fuseseră 

“măcelăriți şi guvernul 'frances pretindea să i rara ÎN 

torie 575 de milioane către bancherul Jecker, care dase lui 

„AMiramon numai 3 milioane in bani și 4:/, milioane in chârtii: 

Intimul lui Napoleon III, ducele de Morny, avea să iea 30%, din 

banii impliniţi de la Mexicani. Juarez refusă a plăti o sumă im- 
prumutată pefitru al combate pe el, şi. atară de aceasta, Con- 

sk, gresul hotărise să nu se plătească in curs de doi ani nici o 

creanță străină, până” ce nu se va cerceta validitatea ei. 

Franţia, Anglia şi Spania s'au inţeles (1861) ca să reclame in 

comun. dar fără a se” amesteca intru nimic in afacerile lăuntrice : 

ale Mexicului. Lincoln refusă a se uni cu cele trei Puteri și era 

decis a ajuta pe Juarez. Forţele navale a celor trei Puteri au 

cuprins Vera-Cruz. Juarez negocia; dar Anglia și Spania nu au 

voit să sprijine pretenţiile. Franţiei, care erau-'esagerate. Napo- 

leon III arăta simpatie pentru adversarii lui Juarez ca să facă 

plăcere Papei, care doria ca Clerul mexican să fie resbunat. 

Când s'a aflat că Napoleon III avea intenţia de a transforma Me- 
xico în Imperiu și a pune pe tron .pe Macsimilian, fratele Impă- 

ratului Austriei, Anglia și Spania se retrag și Franţia continuă 

; singură resboiul. 
5 Generalul Almonte strînge partisani, face a se numi Preşedinte 

7 şi incepu resboiul civil. Napoleon trimise o armată de 30.000 

: „de oameni cu Forey. Acesta asedie Puebla, unde Mexicanii sau 

a apărat in curs de două luni, şi'nu sau predat de cât numai 

Se %] după ce s'au sdrobit toate armele și și au ars stiagurile (maiu 

1863). Atunci Juarez părăsi Mexico şi se duse in provinţiile de 

la Nord pentru a organisa resistența şi a căpăta ajutor de la 

Statele-Unite. Congresul i dase puteri dictatoriale pentru tot tim- 

pul cât va ţinea resboiul. Francesii au intrat in capitală şi au 

„ convocat o Juntă, care a ales Impărat pe Macsimilian. Acesta 

“veni in 1864. 

Dar oligarchia care 'l adusese comitea grozăvii şi Juarez nu 

se lasa mai pe jos. Corpul espediţionar trances avea a lupta 

contra climatului și contra unui duşman nevăzut, pe care nu 

putea pune mâna. Forey, şi mai apoi Bazaine, vedeau cu ochii 
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cum li se topeşte armata. Macsimilian a permis ca să se ica 
oare care măsuri selbatice: toţi republicanii prisonieri erau im: 
puşoaţi. Mexicanii și au resbunat cumplit ; pe de altă parte, ar. 
matele francese nu sprijiniau din inimă acest guvern. Se zicea 
că Bazaine lucra pentru sine; el era in neințelegere cu Maosi- 
milian. În curînd armatele trancese au fost nevoitea se retrage 
după intervenirea diplomatică a Statelor-Unite (1867). Macsimi- 
lian nu voi să părăsească Mexico, o dată cu ele. El crezu că se 
'va putea mănţinea, mai ales că era foarte bun, blând şi libe- 
ral. Dar cum s'au retras Francesii,- rescoala a ajuns “generală. 
Impăratul și Miramon au fost prinși la Queretaro, daţi in jude- 
cată şi impușcaţi (19 junie 1867). Prin aceasta sa pus siîrșit 
partidei monarchiste şi centraliste; iar Clerul a fost slăbit intrun 
chip definitiv. Juarez a fost ales Președinte pe. patru ani; apoi 
reales. El a murit in 1872: 
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