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îndreptarea Angliei

către
«
monarhia absolută.

a

1n partea întăiu â “acestei ;serieri sa arătat cum Sau 'alcătait,
în deosebitele țeri - europene, mai - puţin de cum se crede: în

Anglia, mai mult de, cum se crede în: Franţa, 'așa“numitele
stituțiuni

representative, : cum

adecă

: alături

în

de- monarhie, căre '. ..

este în parte de origine romană: continuarea vechiului Imperiu.
“roman, şi în parte de origine “barbară și ' continuarea vechii regalităţi barbare, cum

alături: de: această “monarhie, cu organele. ei,

„foarte. puţine şi foarte “elementare, incapabile.

de. a se trans-

nevoilor societăţii, sau desvâltat! aceste instituţii

- forma. potrivit
representative.
Le-am. urmărit în acele dottă țeri. unde au jucat 1un rol mai ,
- mare în viaţa. naţiei, . "ce se: putea: numi nație pe vremea.

„aceia, -adecă în. “Anglia şi, în Fianţa, Oricum, aceste - instituţii:
“joacă
cului

un: rol important. în veacul al XI-lea şi. la începutul vea-

al XIV-lea.

Pe-la siir şitul veacului

îns ă şi : cu. atit

iai

“mult: la începutul celui, “următor, instituțiunile - acestea reuşesc .
să se discrediteze, nu- din. pricina unei, acţiuni făcute; cu hotă„rire împotriva lor. sau: dintr'un interes: care. ar fi căutat să le
:să
dărime, ci, aşa : „cum ele erau. stabilite în evul mediu, ajung

nu se mai bucure : de "încrederea de'.care se bucuraseră pînă .
atunci.. Societatea .se desvoltă. în aşa fel încît. instituţia” repre=!sentativă, Parlamentul. în- Anglia, ceva. asămănător Parlamentului

în Franța, nu „poate să încerce aceia Şi paşi cu.cari â “înaintat.
societatea, Da oarece evul niediu era mai putin oznalist decit ecare.să nu

noi, el nu “admitea - instituţii

meargă

în acelaşi pas...

cu: societatea, însăşi, şi aceas Stă instituţie ajunsese a i o formă
Di

:

RE

|

—4—
goală, mîncată

_

cu totul pe dinăuntru, răniîntnd o.mică

poighiță,

"şi atunci căta să fie înlăturată.
La sfirşitul veacului al XIV-lea se intilneşte
deni în Anglia un fel de mişcare a. societăţii,
mai nedreptățite, mai apăsate şi, în acelaşi timp,
- mai vii şi mai necesare, „impotriva „regimului
tendință. de

„ Cercetăm.

a

căuta

ceva. NOU.

Acest

Sa

astiel pretutin- |
.a. claselor celor .
mai. numeroase,
parlamentar“, o.

ceva nou

trebuie

să-l

a

Am văzut cum clasa ţerănească dia” Anglia încă de la jumă-- tatea veacului al XIV-lea se găseşte, şi prin des voltarea ei, şi
-”

printrun lucru cu totul neaşteptat, “care. nu
" ciuma,. într'o situaţie care se poate. chema
"meni

puțini,. muncă: multă.

De

aici

atirna de oameni,
intolerabilă: oa-

a resulțat fireşte că oamenii,

căutau să se vîndă mai scump acelora cari cumpăraseră mai ieftin
munca “pănă atunci şi cari înțelegeau. să continue sistemul cel

„„ „vechiu. Şi. de aici acea sumă de măsuri represive care mau putut
" împiedeca

însă o mare. mişcare

populară,

o'revoltă. ţerănească.

„Mişcarea aceasta a fost pusă în legătură — şi nu fără drep- |
- tate; de şi poate: sa. insistat mai mult decit trebuia. asupra
- acestei cause — cu” mişcarea generală curopeană care se: întîl-.
neşte de.la o bucată de vreme, nu numai în domeniul salariilor,
dar şi în domeniul general sufletesc al evului mediu. E'o mişcare a săracilor împotriva bogaţilor, a celor fără cultura oficială a vremii, â celor cari erau dispuşi să iubească „mai puţin.
autoritatea, impotriva celor, cari.o deţineau. “Mişcarea se întil- neşte: întăiu în domeniul bisericesc, şi împotriva Papei, care era.
întăţişarea lui Hristos pe pămînt: mişcarea Siintului. Francisc,

care a dat Ordinul Franciscanilor, călugării cari nu numai voiesc

„să fie săraci, dar. doresc, ca toată lumea să fie săracă aşa cum
sint ei: să nu existe cardinali bogaţi, să .nu existe Papi tronînd
asupra bogățiilor clerului supetior, ci să se întoarcă tucrurile.
„aşa cum fuseseră pe vremea predicaţiei lui Isus; o manifestaţie
sentimentală pauperistă. La început era o mişcare serafică, de
atita naivitate, încît, dacă ăm scoate - stințenia, am putea,
zice.
că. cra activitatea unui Sacru idiot. . 7
De la aceşti fraţi — noi li ziceam „baraţi“ după. ungur
escul
„barât« ; Care înseamnă. „frate“, de unde şi „Bărăţ
ia“, biserica
Franciseahilor din Bucureşti, — sa trecut: la
„irăţiori” Ja pfra<

E
-

*

..

ticellia, şi de lasei [a acei călători..pe. toate drumurile Italiei şi
pe cele renane cari se iagelau despoiaji pină la briu, pe vremea
cea mai aspră, pănă li ieşia. sîngele, precum în Orient astfel, de
chinuri pe propria carne erau o tradiţie foarte veche, = mai ales N

+ la Persani şi la sectatorii 'ceilalţi ai lui All.
Te

S'a ajuns apoi la. „Fraţii vieţii comune“, cari trăiau într” un fel Ă
de comunism. Sectatorii lui Gerard Groot, „Gerard cel -Mare“,:
„cai mergeau pe acelaşi drum-pe care au mers mai tirziu cormu-

niştii protestantismului. m

În Anglia a fost ceva» corespunzător ar prin infhenţa An- ..
gliei sa avut şi în Boemia mişcarea lui Huss). Cea din Anglia,
a fost condusă de. Wyclifte. “Acesta, care de: altminteri nu era
singurul — căci John Ball predică în acelaşi sens —, condamnă, . ca şi Sfintul Francisc, ca şi urmaşii lui, „fraticelli“ şi „fraţii -

vieţii comune“,

Biserica „bogată în rîndul întăiu; şi, pentru că - |

nu se face o împărţire . între Biserică, închisă în uşile ' ci sacre,
- şi. între societate, ci societatea. însăşi era concepută” ca Biserica
lui Hristos, Biserica propriu-zisă fiină numai altarul ei infinit de
mic,'odată ce se condamna. Biserica bogată, trebuia să se con-: ..
damne şi societatea. bogată, şi mai ales anumite mijloace de a se |

căpăta. bogăţia.

Se osindeşte doDBinda, camăta,

cerindu-se legi.

„care să împiedece usura. 'Şi, pentru că pe vremea aceia. tre„- buia să-şi îndreptățească. „cineva orice părere pe Siinta Scriptură *
si pe scolastica ce se învirtia în jurul Sfintei Scripturi, se ră-

zinta principiul necesităţii . pedepsirii cămătarului pe aceia că el

„„.-„vinde un timp

-

”-

lui: Dumnezeu“ . În 'acelaşi timp

care. aparţine

mişcarea. se îndreaptă” împotriva luxului, nu numai în ce priveşte întrebuinţarea, dar şi fabricarea lui: un fel de. tolstoia-

nism medieval; se condamnă deci „artele mecanice“ „ care fac.
anume lucruri. fără să fie nevoie de dînsele, cum şi alte arte:

industriale aplicate. Sar! îi vrut un “patriarhalism foarte sărac,
producind, numai- lucruri de primă necesitate, revenind astfel: la
vremea

cînd omenirea

trăia în formele cele mai

vechi,

“între mişcarea, lui “Vyelitte: şi intie mişcarea țerănească- este...

fără îndoială o legătură. Nu una. între -doctriria teologului şi
orientarea -pe care ţeranul, poate. că nici n'a. avut-o la început,
dar care 'se potrivia cu nevoile lor elementare, ci o legătură ca

„Între toate mișcările“ pauperiste şi. anarhiste sentimentale;
pe

-

DăRăzboiul dintre. dinastia englesă ă şi cea îrancesă reclaină bani,
mai ales că: nobiiii 'nu' erau datori să servească dincolo de “mar: genile.. comitatelor lor şi, atunci, neputind îi. siliți să se bată în
Franţa, trebuiau luaţi străini cu plată ori elemente. indigene .
care serviau numai. pentru că ţi se plătia. Pentră această ar„mată de mercenari se cereau mijloace. Regele Angliei avea domenii, .
“dar ele nu ajungeau: 'orice domeniu produce cum e administrat.
“şi, cu administraţia rudimentară de atunci, domeniul regal. pro-.
ducea foarte puţin. Anglia nu erarincă o ţară! exportatoare, ca...
-ună

ce nu stăpîniă

drumurile. maritinie. Si

atunci

a.trebuit,

cu

voia Parlamentului, să se puie imposite, . şi s'a pus şi unul.pe
fiecare. locuitor al Angliei, bogat sau sărac: de la patruspre-.
zece ani: în, sus. Taxa aceasta a fost 'apoi'mult. sporită.:
Pe de, altă: parte, fiindcă nobilimea nu mai. cîrmuia ecoaomiceşte . moşiile. sale, țeranii 'S'au simţit în stare să. le” cîrmuiască |
ei, căci nu ce putere pe “lume 'care să poată împiedeca pe cel :
| voinic de a înlocui: pe cel. nev6inic. - “Atunci în conştiinţa clasei
țerăneşti: a întrăt convingerea: că sa. poate să însemne: mai mult
decit însemnătatea. ce i se atribuia. Sau ridicat deci ţerani.
supt 'conducerea. lui. Wat Tyler, fără VIe-0 „înţelegere cu ade- renţii. lui: Wycliite, cu. aşa- mimiții „lolards* a. căror. mişcare

_ Căpătase-un carâcter predicator revoluţionar:

a

„

„Mişcarea, are o importanţă, “foarte “mare pentru noi în acest
sens că. oamenii mâveau incredere în Parlament, în instituţia:
represintativă de atunci, ci. credeau că întro formă! revoluţionară
se poate face imai mult. decit prin acel aşezămint de. o vechime
seculară şi ajuns la o înnaliă desvoitare. .
Nu era'de loc o pornire “contra regelui, Regele, Ricard al:
If-lea, cate: parcă ştia 'ce datoreşte în calitate de cavaler numelui
. său, era atunci 1un (inăr care “promitea, şi întradevăr. s'a. arătat
şi viteaz, cum se şi potrivia cu fiul „Printipelui Negru“ „.Ves-! !
„titul conducător aj. armatei englese împotriva 'Francasilor,. biruitorul regelui loan.. Nu se atacau anunte clasele bogate, care. .
0

priviau toate

cu

duşmănie.. Erau" episcopi, cari. dădeau

drep-. -

tate lui Wycliffe şi, pe de altă parte, dintre. nobili. acela chiar”
care irebuia să capete imai tirziu coroana! Angliei, ducele de
-. “Lancaster, intelegea pornișea feranitor?, Ba negustorii din! Londra,.
e

a LV, Brodaitz, «0; e, passin;:

„i

-

+

>
de şi oameni i bogaţi, erau. favorabili” mişcării, avind de: formulat a
anumite reclamaţii, de exemplu în ce priveşte amestecul străinilor în “viața. economică şi faptul că. Parlamentul îşi ținea de:
un timp şedinţile. în afară de Capitală.

o adevărată. mică armată, care putea; să în

Revoltatii. formau

puie, Venind în fața regelui, ei cer: desfiinţarea şerbiei. şi chiar
„a clăcii, a serviciului pe. „care trebuiau. să-l facă la proprietări
„şi, în ceia ce priveşte. întrarea 'n 'stăpinire a pămînturiloz, 6i în-.
- țelegeau: să Îixeze “singuri renta, de -desrobire. Negustorii, din.
aveau alte pretenții: comerțul să fie liber, monopolul
„partea lor,

|

de Stat să fie “desfiinţat. Regele a trebuit să primească aceste

condiţii, şi astiel s'a: produs pentru întîia oară acel. mare proces
cro=
de liberare “a țeranilor, cum zice Robert. de. Walsinghara;

_nicarul: contimporan :" mariumissio rusticorum. ..

viata Su
E foarte! greu de. mulțămit “însă o: “clasă. nopregătită cu
căci .
clasă,
orice
ească,
pregăt
se
politică, şi de. aceia trebuie să.
pină
şti
mai
va:
nu
: altei, nu numai .că'va cere mult, dar nici
căpăi -"
unde poate cate, neavind simţul realităţii: Țerânii englesi
Parlaea țăseră. cele ce ceruseiă de. la :rege, 'de şi fără învoir
de usor, :.
atit
totul
.
acordat
şi
a
regele
că
“mențului,: şi”. poate.

avea!
- ştiind că “aceia ce. dase fără aprobarea “Pârlanientului-nu

au început să prade, .
| valoarea constituţională. “După aceia țeranii.

mai refăcut, “să. desființeze castelele, care: mai tirziu nici nu sau:
pădurea,
cerut
pentru că şi. regele avea interes la aceasta. Au

* straşnic

de

obiect

discuţie,

încă de: la regele normand. cuceritor:.

împiedecăţi în
să li se permită să vineze; voiau apoi să nu fie

în bălți, să li se dea şi averile: bisericeşti: !

- libertatea de a. pescui

_ “Când însă Wat Tyler. a: venit a doua

:
oară cu cereri! la rege,

de acesta, fie că aşa
fie că'a luat o atitudine amenințătoare faţă,
în preajma domnului său
s'au potrivit lucrurile, cineva care sta
au. „împrăştiat mulţimea,
“a omorit pe şelul răsculaților; trupele

rege; şi regele a luat. negustorii: din: Londra s'au declarat pentru
ru anul: acesta,
în stăpinire Lo: adra., Mişcarea sa oprit. peat

“pentru ca numai 1a

Îndată, după
rile aacordate

desfiinţarea

1383 şi: 1393

aceasta

să. izbucnească

în alte părţi...

sta ridicat: însă chestiunea. „dacă: măsu-

de rege au valoare legală,

şi “Părlamentul

a cerut

l retrase,
- concesiilor făcute. Ele au fost deci forma

plăcaseră de pe'mo-.
: si-măsuri 'de. represiune au. urmat; cei cari
i, şi s'aa prevăzut « ca
şiile seniorilor” au fost aduşi cu forța înapo
..;

N

Să

Dc

a

.

—

8 —-

nici un "copii de doisprezece ani-mare

să scape de muncala cîmp.

Sa

întimplat

însă lucrul

voie să intre- în. cler ca

SN

următor: legal, :țeranii pierduseră:

partida, de fapt însă ei: âu ciştigat-o. Pentru că
Parlamentul
putea să icie orice fel de hotăriri, dar, pe de
o parte, :clasa
- care stăpînise singură: pămîntul pănă acum”
era intimidată- de

cele ce se petrecuseră şi dor
caia
astfel de mişcări să n'o mai
„amenințe pe viitor, iar, pe de altă . parte, . şerbii
„căpătaseră o
încredere pe care n'o avusară înainte. Astfei,
indiferent de ce
dăduse.

regele şi' de hotărise: Parlamentul,--între ţerani
şi pro-

prietari a intervenit o înţelegere, cei d'intăi
u

căpătind

ceia ce.
puteau lucra. Astfel țeranii au deven
it arendaşi perpetui ai
moşiilor .pe care le. lucraseră pănă
atunci în calitate de 'şerbi,

fiind trecuţi întrun "anume “Tegistru,cu
toate drepturile asupra
„acelui pămînt, Dar dreptulla clacă
se căpăta odată cu pămintul,
- Şi el
nu

"drept.pe

se mai -cerea

de

către

arendaş,

care. niciun: Parlament nu. ar

iost înlăturat.de la sine...

3

şi: în felul

fi putut

e

acesta

un.

să-l înlăture,

a

a

Singur acest fapt însă, că o schimbar
e. socială atit de impor-.

_“tantă

s'a îndeplinit

fără Parlament, bâ chiar în. ciuda:
Parla„mentului, scădea fireşte prestigiul
acestuia. N

-

e

Parlamentul însă a încercat: alt mijl
oc

_gimul

cel

vechiu

contra

apucăturilor

pentru a menținea
de

absolutism

re: .

.pe care

fără îndoială le-a avut, măcar în
avintul tinereței lui, în con- .
splendidul

ştiinţa puterii lui,

cavaler ce a fost Ricard
al [l-lea..
“A căutat să schimbe dinastia
pentru a avea o:alta care.să
purceadă de la el şi să-i represint
e puterea. De acâia a susținut
pe
“fiul ducelui de Lancaster,
care avea sentimente mai
conservative
„decit tatăl, cînd acesta s'a
pus în fruntea noii porniri
revoluţie
nare, contra lui Ricard. *
Sa
aa
_
Povestea schimbării este puţi
n interesantă: pentru cine
nu se
- Ocifgiă

-

de istoria “Pragmatică
a Angliei, mai: ales în
partea ei politică, Henric al IV-lea
,cu toate. că, în. domeni
ul religios,
„fără să fie ca tatăl său,

avea mai: multă libertate
înainte de dinsul, s'4 pus să guv
erneze: pr

decit. alții

.

în această epocă a avut mare noroc, câci luptele dela Verneuil
ce, în veacul al XIV-lea,

reinnoiesc. ceia

şi Azincourt

făcuseră-..

-

__Engtesii la Crâcy şi, Poltiers.

Dar, încă odată, ceia ce au făcut regii englesi în Franţa, guver=:
mată frances, este pentru noi fără altă însemnătate decît a unui .
-elemeni de explicaţie; aici interesează ce sa făcut înăuntru, în

'organisaţia regatului.
- Henric al IV-lea a fost— am spus-o —un rege parlamentar,

că unul care şi. situâţia lui şi-o datoriă Parlamentului, neavînd
vic-. .
drept de moştenire decit pentru că Parlamentul admisese
unde
area.
închiso
toria lui şi consfinţise închiderea lui” Ricard în

a fost omorit
luase

măsurile

ntul - care e.
Parlame
apoi în împrejurări - obscur
de consacrare

.

..

“peste această regalitate.
- “Atunci

regalităţi era astfel stăpin

a noii

el şi-a atribuit o mulţime de drepturi

pe care

a:

nu le.

-avuse pănă atunci: de exemplu, budgetul nu trecuse niciodată,
Comunelor.:De acum cavalerii

. înainte de dinsul,.pe la Camera
„comitatelor

au

să-l. verifice ca şi acela 'de

dreptul

Consiliul

orice, fărăa putea fi urmăriţi.

adunare

a „vorbi în

regal, care

- mentului,

economice a Angliei“, .

Brodnitz, în.întăiul volum at „Istoriei

„dela 1404 la 1437 se poate vorbi,

spune. lămurit şi cu dreptate:

-chiar_de un Guvern

parlamentar“.

Regele înnainte de toate 'co-.

mandă.. oastea şi nu stă în Anglia. „Avea şi el nevoie de bani,
faţă de Parlament era o necesitate absolută,
şi atunci supunerea.

EI este, de altfel, rege francesîn Franţa ocupată; hrănindu-se.

ă.
a de rege engles din. Anglia părăsită. În aceast
în calitatelui
uimeşte -gloria vicAnglie părăsită el nu se uită*de aproape: îl.
regii englesi, pănă
-“4oriilor sale, iar, pe lingă aceasta; fiindcă toţi

la un, mofoarte tărziu,au vorbit limba francesă; au-fost pănă

păsment duci ai Normandiei, ia începutul veacului al Xil-lea,
trînd şi-după
vinilor,

aceia Maine, Anjou, şi Poitou,

iar în Sudul

până

Franciei

“XV-lea. Guyennecu Bordeaux

la jumătatea. veacuiui al

(străbunii lui Henric fiind cei.”

lui, îi conveniă mai -

mai mulți îngropaţi în mănăstiri, îrancese),
.

i

,

.

4

_

moştenirea Ange=

-

N

în juzul
avea un rol foarte însemnat, un fet de mic. Parlament
dreptul
aceia
după
iar
ment,
Parla
| regelui,a fost numit întîiu în
Parlat
acorda
fost.
a
chiar de a' numi acest Consiliu -regal

.

-

-

-
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“bine Franţa: Între Anglia şi Franţa

era la regele acesta'engles

. aceiaşi proporţie de înteres şi iubire care cra ia reşii germani
din evul mediu “între . Germania ' lor de acasă şi Italia: "cum pe

toţi regii germaniîi atrăgea” talia şi-i ardea. luimina
.şi: căldura
ei, aşa Franța atrăgea pe regii englesi, îi: reţinea. şi-i distrugea,
-- După .moartea'lui Henric.al V-lea, Pariameniul acesta afost
„şi mai mult în măsură să guvernaze prin 'sine, fiindcă moştenitorui noului rege biruitor dincolo. de Canal eraun copil. Henric”
a! VI-lea, pe “lîngă. că; era copil:în leagăn cînd a îost proclamat
rege, 'data aceasta a fost-proclamat: formal ca reue ai Franciei,
de “la începutul stăpînirii, lui, ceia ce: nu se întimplase cu nici-

“unul: din înaintaşii lui, cari începuseră”ca regi englesi cuceritori.

Această
- calitate dublă,câ să Zic aşa,

„său,

unde 'elementele materiale

o 'avea în însuşi trupul

francese erau mai multe decit

cele englese:. pe lingă. că se coora prin -străbuni
din Filip": cel-Frumos, mama lui era Ecateriria de Franţa, fiica lui
Carol al

“Vl-lea, regele frances.de la Care: a, moştanit şi nebunia.
-- Dacă: Henric al-Vl-lca, în situația - lui paiticulară,
au se putea

“amesteca destul îni afacerile englese, Anglia ajunge şi mai inult
pe
mina Parlâmentului,
-: .:
Da
MI
Ce

insemna, însă Parlamentul în ace! momenț ? Era
el'o în„ Stituție represintativă
"liberală, - demosratică ?: Mergeaîn aceiaşi
„direcţie“
cu timpul,

N

sâu

ba?..:

ie

san ba? Corespundea. el desvoltării naţici
e
N
zii
|
,
A
LT
Im

.

,

LI

re

"De. la 1445 nu se pot alege în Parlament 'dezit
numai nobilii,

în afară de

râpresintanții oraşelor... Judecătorii de

pace, cari.
jucau un-rol foarte îinportant în Angiiă, sc” ridic
au cu' drepturi
peste ale administratozului:şi ei trebuiau. să
fie nobili; de la.
„0 bucată devreme s'a ajuns ca. judecătoriă
de pace să fie ere- E
ditară. În oraşe: care, ar fi trebuit să râpre
sinte elementele democratice,: se prodiicea'-o' mişcăre: în același
sens, care, în
Scotia, merge .aşa de departe; încit de:
la 1469 fcudaiii ajug
stăpini absoiuţi pe oraşele de acoloi viața
municipală, ca viaţă
de

clasă,a dispărnt, şi totul -încape în mâna
. celor. bogaţi şi
puternici, socotiți 'ca fiind. cei mai destoinici
. şi-inai cinstiţi.
Pe do 'altă parte, numărul alegătorilor se
fixează în așa fal
încit “aceasta "ajun

ge a fi 9. funcțiune, Se pregăteşte .prin
ur=

m

—:

.

ea . ...
mare de pe acum regimul care în Anglia secolului al: XVII-l
nu este cel
„Na răsări din nou.-pe basa altui “Parlament, care.
ră: cu .
"medieval distrus. de regalitatea absolută, ci: unul în legătu

dacă Parlamentul acesta ar
ă.
t, '
Evidân
„partide care. sa! schimb
de :a progresa, dacă ar-fi 'trăit. în'. necontenit
îi. fost 'câpabil
contact cu viaţa însăşia naţiei, ca să-i înţeleagă

suferinţile şi

ri :
“- să li aducă îndreptări, el ar îi stat împotriva oricării încercăhic
de â stabili 'o monarhie absolută.

Dar Parlamentul, fiind oligar

.. fără drept, în sensul rău al cuvîntului, ducea

către „monathia.

aşteptat
- absolută în acele țeri ale Europei unde aceasta Starfi
a
E
i
mai puţin.
„care a.
_ Sa'mai adăugat. ceva :care a contribuit ia aceasta, iul: cu"

- sprijinit

regalitatea tot. timpul” pănă "s'a mîntuit războ

l la- Troyes şi prin trevele care sar.
“ Franţa prin armistițiude:
deprinsă,
încheiat pe la jumătatea veacului al XV-lea. Anglia era
război-:
externă
a face politică internă paşnică, ci-o politică
nu.

un- duşman în faţă; cînd
nică, O sută de:ani avuse totăcauna:
„Englesii au. fost .
“ duşmanul nu s'a mai. găsit în Franţa, cind
l-au. căutat lup=-.
scoşi de acolo, prilejul de activitate războinică
e, nu pe
proced
războiu
„. tătorii din ajun şi înăuntru. Cind. un;
poate .opri,

" imdivizi, . ci-pe” alcătuiri

organisate, organisarea se

fie-.
mai puternică .maşină în mers; dar, cînd
cum, se poate-cea,
atunci
,
l maşinei
care 'resort ar funcţiona independent de întregu
o 'sută de ari
de
iul
Războ
opri.
mai putea-o.

mam t
den
evi-că
d un războiu individualist de cavaleri, fiecare operin însă
--_a fost
terFranţa
din
l
războiu
-şi, atunci, odată
„mai mult pe sama lui,
trăiseră - numai în.
“minat, omul, care“ şi el-şi. tatăl.şi bunicul:

aceste

lupte şi. pentru

această. activitate, au căutat. gilceavă

din aceiaşi ţară, asacasă 'la dînşii, cu. acei „cari făceau .parte
lui, cu tovarășii lui. de
culiau de acelaşi rege, cu 'conaţionalii
,

elasă,

-

A

ti

Da

'Dretenţiilor. Casei de
Să: se: mai Observe. apoi şi existenţa: împotr
iva familiei de

„Vork; represintată prin Ricard de. York, 'din Eduardal Iil-lea
“Lancaster,— Casa de York: ce i.borindu-se patrulea fiu, pe . cind:
al doil. ea. fiu: şi prin femei din.al
a prin
Ricard de -

' treilea fiu:
. Casa de Lancaster se cobora. de la-al. de. ambiția lui
Vork-a

fost îndemnat

către răscoală

şi de re- -

lui. Nu strică să.se ob
“fusul. opus unor ânumite drepturi ale:
Es

“serve că aşa de mult

stăpîniă Parlamentul

pe

atunci,— Henric

al IV-lea biruise după ce l-a fost recunoscut Parlamentul, —

" încît--el a venit cu o petiție la Adunare, împotriva

regelui, ară-

tind. că are drepturi mai multe decit acesta şi piin urmare cerea :
ca Parlamentul. să-i recunoască aceste drepturi. A fost însă
refusat,

şi, după ce s'arrăsculat, a fost bătutşi omorit, iar capul.

expus întrun

virf de prăjină. Fiii lui.în
acel
să,
care va fi Eduard -

"al IV-lea şi. celalt aşade cunoscut prin drama lui Shakespeare,.
eribilul Ricard al III-le
duc' a,
lupta mai departe împotriva lui
Henric al VI-lea şi mai. ales: împotriva nevestei lui, foarte in-.
teligentă, foarte. activăşi simpatică, Margareta de Anjou, o
Fiancesă, care avea să sprijine
un fiu minor şi un bărbat nebun.

Lupta a continuat mai: multă vreme, pănă! cind fiul „lui Henric
al VI-lea a perit în luptă, măcelărit, iar Henric. al- V-lea a dis- i

părut în închisoare.

“Acum, în mijlocul acestor turburări, clasele de jos au în-.
cercat să vorbească numai odată, prin mişcarea
lui John . Cade,
la 1450, care s'a întăţişat cu o plingere, plingerea «comunelor.
" “din :Kent>, cerînd doar
. libertatea alegerilor
şi o schimbare

de miniştri:Nu mai este deci vechea clasă ţerânească nesatis-

„tăcută, fiindcă se petrezuse împroprietărirea ţerănimii, ci a per„soanelor care au interes politic de a. trezi „mişcarea,— pe cînd

.

cea de la stirşitul veacului al XIV-lea era-a massei însăşi, care .
“manifesta cerind drepturile ei... ...
Da
aa

„În lupta: care. se poartă pentru. coroană,. clăsa
nobiliară. se
» usează cu desăvirşire, şi în ce priveşte şefii, şi în:
ce priveşte

soldaţii, distruşi şi aceştia mai cu desăvirşire.

felul cum

se ducea

-.

Pentru
că între |

o luptă politică cu armele în mînă în secolul

al XV-l
şi între
ea
felul cum se duce o lupt
de. ă:
acum înnainte -.
este

o.
avut-o
„năzi 'şi
“un fel

deosebire. Părea că învie. viaţa: de clan, pe care.
am
şi noi. odinioară, pe care Scoţienii au avut-o până 'dăupe care Albanesii o au pănă în momentul de față, Era
de legătură personală între mai mulţi indivizi inferi
ori “şi unul, superior, - care=i hrănia şi-i “într
ebuința.
cel mai însemnat: represintant

se înfăţişeze oricine,

să, mănînce

mii de” oameni |a acest”
a

al acestui nou

.

La Warwick,

sistem, putea

la cazan,să “doarmă

să .

zeci: de.

«făcător de regi»; cum i se zicea. Oa.

Ă

=
menii aceştia câri veniau la Warwick, cari se hrăniau, se adă-..
a
postiau la dînsul, formau arinata lui, purtau <devisa> lui, uniform
înau
Regii
lui.
a
ue»
<reten
“lui, făceau parte din aşa. numita

ţiind
cercat să oprească aceasta. Henric al IV-lea. luase “măsuri,
cu
întră
samă de 'îaptul că: «zilnic persoane „mari din Regat
pe

şi scot

sila în casele oamenilor

din cle>. Din scriposesori

XV-lea, sorile fawmitiei-Paston, foarte importante pentru secolul al
ltuia,.
casa-a
la
rivnia
ic
se vede cum, dacă. unul -mai putern
a şi:
famili
cu
afară
venia cu oamenii lui şi da pe proprietar
casei.
_mobilele, iar, dacă locuitorii resistau, se da îoc
a unei
Era, cum se vede, o stare de anarhie: permanentă
clase care, avind

Parlamentul, avînd pe'rege, nu se'supunsa

nici.

regim în sar-.
hotărtrii Parlamentului, nici: regelui, ci întrona un
t
amestecaîn
fost
a
-care
viciul său propriu. Vestitul! Talbot,
l 7 7 Ss.
drumu
la
a
scote
epopeia loânei d'Arc, avea oameni pe carii
cu
sau
a
aband
mare, ceia ce în. vremea aceia echivala cu contr
prin
alte. mijloa. ce

“ Clasa “s'a

ales

care

se poate

compromis. în îelui

cîştig

răpede.

desăvirşire,

şi mai

la un

ajunge

acesta” cu

vreme.
s'a distrus fiindcă luptele au continuat foarte multă

_ Atunci, la un

aderenţi.
anume moment, s'a -ivit cineva care avea a p-

prin mişcarea de la
“Tara Galilor, unde viialitatea “se arătase
gal, Owen. Glendower,
siirgitul veacului al! XIV-lsa a unui şei
să se.
cara- arată că acolo

era

- cheltuiască, Ţară Galilor,
al XV-lea,

veacului

prisos de

un

care

dă acum

dăduse
tin. rege.

forţe “ce .căutau

răscoala de la stirşitul”
Din

această

a

regiune

în puterea unei înrudiri
venit prin urmare Henric Tudor, care,
a. tronul după” Ricard ul:
prin femei cu vechea dinastie, va căpăt
isoare -pe fiii lui Eduard -al
jl-iea. Ricard, care ucisese în înch
îngropatîn josul scării, ,
IV-lea, pe. nepoții_lui, şi pusese de i-a,
t de
„

le, a fost bătu
unde peste. două secole li s'au găsit schelete or şi viteaz,
Henric

de

Richmond, -om

foarte ' întreprinzăt

mai

ă, şi Ricard, infirmla trupul
-- presus de orice consideraţie moral
Henric Tudor devine

.
său şi bolnav şi în suilet, a căzut în luptăe

“Henric al Vil-lea al Angliei.
"Cu

e

meiată acolo.
aceasta monarhia absolută este înte

|

, -

Tudor nu Sa
Nu's'a întemeiat din ambiţie, pentru că Henric

= ii
“gindit uşor. să ajungă rege... Nu'era

la basă un: -principiu, i

“pentru că Anglia. nu 'era stăpinită de. spiritul Renaşterii, ca să
„dea tirani.ca în ltalia,. ci regalitatea absolută s'a întemeiat -pe

„ incapacitatea Parlamentului.

|,

de-a îndeplinice se aştepta “de la

“dînsul şi pe usura politică a clasei care, pe urma. aşa--numi=
|
tului războiu al celor două, Rose, — cum e numită lupta. între:„ Casa de“ Lancaster. şi cea de York -—,-, trebuia să: se. astenească,:
”nu numai supt raportiil politic, ci'Şi: supt ecel. „militar, economic şi uman. -..-

monarhie în Frana
Stabilicea absolntis axului

i

"care
de înlăturare a: formelor pe:
să vedem în Rranţa ozocesul
ro fotmă da.
ive şi înlocuirea lor. _ptint
„le puteai numi "representat
arhia, ab- IN
mon
e.
să se îndrepte. ecătr
care
sau
£
istă
liit
abso
guvern
solută.
: 'de ani; au:
sul Războiului de o sută
ŞI. aici, mai ales în cur
un regim parla- :
tendințe de a introduce,
e
mit
anu
şi
totu
t
sta
exi
.
ăiu a acestei
e, arătate în partea înt
ril
rță
sfo
ă
ling
Pe.
ar..
ment
vea-

tul
acul al XIV-lea -şi la“ începu
" bicrări, care. se fac, în “ve
ive da.
tat
ten
şcări populare :şi
XY- lea, pe tîngă acele. ini
cului al
aşezăminte

acei ale contimporanilor : în
noi, Sînt. unele declaraţi
tru i
pen
eşte
Franța norocul, care-ni lips
tru
pen
m:
ave
Şi.
.
senz
laşi
simplă în!
mine medievală şi foarte
'ră
a,
afi
ogr
osi
ist
e
und
XV-lea |
: Anglia,
jumătatea. secolului. al
ua
do
a
în
că
,
ile
ide
ce “priveşte
mare. merit, pătruns!
or, un istoric de foarte
„4căieşte aici un: sertit
că aproape ceia - filosofice, 'care - încear
lor
ţii
ica
-pl
es
oia
nev
"de
căruia. nici nu-i

,
în „Valia un Macehiaveili
„ce va: încerca pe ură
mai mare” decit...
r
ilo
cer
ctică” a afa
pra
0:
a'
ave
i
căc
or,
eri
sta, to-"
este inf
formă doctrinară ca ace
“serie în
tot-ce.
Florentiziul şi, dacă nu
jurărilor contimporane
pre
„îm
a
ire
est
pov
în
Philippe
- tuşi amestecă,
trină, Este vorba de

sface o doc
trebuie: pentru a se, de
de Conimines.
pare: asezăntintl
că, Pattame antul i se
.
Joc
un.
r
înt
ne
spu
El
comandă.
: și pentru Franţa şi re
it
mer
“ne
.
mai
cel
v
ător” cu' cel
representati
fel de guvern asămăn

şi ci.un
el crede. .
alor săi sii introducă.
ct, în acelaşi timp
rte
'pe
mai
cel
e.
par
erale;
engles, ccare i sc
lui aşa-numiţole State Gen

regatu
că, adunășile cele mari ale

pa

16
.

pot. să primească

şi numele

de

Parlament,
căci atribuţiile

îi de o potrivă cu ale Parlamentului

engies 1. Numai

l-ar

î --

cu voia

lor se poate ridica orice contribuţie, regele neavînd, de crept,
decît venitul domeniilor sale ?. Şi prin aceste mărturisiri se arată limpede
că Franţa are în evul mediu, supt
alt nume, ceia ca
a avut Anglia, ba. că în unele privinți ea a pornii înaintea Angliei,în ce priveşte crearea
de instituţii reprasentative. Atita

numai că aici adunările ajung să se convoace la un termin scurt,

fixat mai mult de obiceiu decitde o constituţie,. pe

“ Franța

Statele

Generala. sînt convocate

numita <ordonanţă

după

nevoi,

de

cînd

în

şi aşa-

a lui: Caboche», la sfirşitul unor mişcări pa=

risiens, prevedea chiar. periodicitatea Statelor. Apoi, dat fiind
temperamentul trances şi pornirile revoluționare foarte puternice :
în regat, aceste State, dacă s'ar fi adunat -periodic, ar Îi avut

un caracter mult mai agitat şi o: notă mult mai politică şi mai
"Puțin administrativă. şi financiară decit la Englesi, la cari Par=
lamentul se ocupă

înainte de toâte

de imposite şi presintă doar

unele plingeri, <doleanţe», ăle coimnitatelor, înfăţişate prin rapre-

„Sintanţii lor în adunare: Afară

de

“cas în care Parlamentul engles
x,
politice, pe cînd vom-găsi în.
siirşit, o adunare hotărit politică
„0. introducere —, care a emis

să Îi adus înaintea lui probleme
veacul al XV-lea frances, către
— partea financiară era mai mut
teorii foarte îndrăznețe, în mo-

aprobarea

unei schimbări

.

de.

„dinastii, a lui Ricardal Il-lea cu Henric al IV-lea, şi refusul
„de-a da o formă parlamentară înlocuirii prin dinastia de York
a
dinastiei de Lancaster, în Războiul celor două Rose, nu există

mentul chiar cînd Anglia se părăsia în puterea regel
ui,
Dar în Franţa. aceasta, „care avus
ua e deci instituţii 'representa- .
tive tinzînd să cape

teşi periodicitatea şi să fie considerat
e ca.
un Parlameni, se întîmplă, către
a doua jumătate a :veacului
al XV-lea, un fapt care împiedecă desvo
ltarea institu fiei şi con- :
tribule

a pune în loc monarhia absolută cri
org ane speciale. administrative, care să atîrne numai de
rege, cu miniştrii săi, cu,

Consiliul săi, cu tot ce se ține de dinsu
l, .
„lată faptul:
_
|
|

__* Le Parlemenqui
t vaut'a utant â
21 n'est roi ni seigneur sur torre dire comme les Estats.r.
qui ait po uvoir de lever un
Sur ses sujets en sus des
'danier i
revanus de so n: domaine, sans
Y'action et conSentement des peuples; n x
e
E

y

În a doua 'pocă-a Războiului

de o'“sută de arii, Franţa rd-

gală— căci sînt mai multe Francii : estă. şi Franţa: ducelui de
- Burgundia,şi Franţa de Sud, Guyenna, care este încă supt Englesi — Franţa 'regală deci, mai mare decit. toate celelalte şi: care
. este . atacată de.
era să înghită încetul cu încetul pe celelalte,

Henric-al IV-lea, biruită cu totul de Henric al V-lea şi stăpinită

_în numele lui

Henric al Vi-lea, dar,in acelaşi. timp, cutreie-

rată de bande englese, alcătuite în cea mai mare parte din mer- .

“cenari: străini, şi e adusă,

şi supt raportul material, nu-numai -

supt cel politic, în cea mai rea stare. Dacă nu puteaîi: vorba
de o încălcare a vechilor aşezăminte, era o foarte rea. adminis-

!

trație englesă, fără niciun fel de control, fără nicio sancțiune împotriva

țăfuitorilor,

se simţia mai

şi aceasta

ales

de populația

de jos. În ce priveşte pe. cei de sus, de oare ce regele Angliei era

- aici, în Franţa, regele Franciei, doar cu alt titlu de legitimitate . ..1 decît Delfinul, .fici lui Carol al VI-lea, biet „rege de Bourges“. _L-

după oraşul unde se refugiase acel Delfin care era „să fie pe.
“urmă? Carol al VIl-lea, de vremece el se da.drept regele de

- 33 drept al Franciei, 'reprezintanţii claselor privilegiate îl acceptaserăinu-l,
<a în mare. parte, pe acela pe.care aveau astiel motiv să
cum
sfinţit,
rege
acest
pe
ra
încunju
ca- străin. Clerul
3 considere.

Ii bisenu era. Carol, şi el îiva pune la îndemină” sentinţele

tă“, titlul de:
riceşti.contra -cui va'încerca să-i conteste, prin. „revol
ilor. ei,
ocupați
a.
posesiune. iar burghesia, cum .vom vedea, era
găsit spiritul. îm-:
- de şi mai tărziu, contra regelui! naţionali, ea a
ă atitudinea no- potrivirii şi chiar al revoltei 1. Deci faţă de aceast
ra “stăpinirea en"-bililor, a episcopilor, „a' rămas pentru a înlătu

|
|

numai Suie-:
«lesă, care sugea -ţara,: o .distrugea cu desăvirşire,
Sa

«“rinţaşi conştiinţa. populară. t mişcarea nobilă
— dacă.
spunem în treacă
— o are
E o" întreb
ai
:"-

de O sută de
_ boiului;
-

,

pe urmă beatiticată,
şi curată .a: Ioanei : Darc, ; cară a putut -fi
ă, cu acea. iritabi“aşezată în rîndul. sfinţilor, nare vre-o legătur
a răz-. .
întăiu
itate a poporului de jos, care “se observă,în fasa

ani. .Pe vremea lui Jacques Bonhomme,

4umea: la sate! arătase că.are

epiutrma foarte

sensibilă cînd .0o.

la care se adaugă . .
atinge cineva cu stoarceri băneşti prea mari,
-,
supt raportul persoa
brutalităţi: prea revoltătoare. "Evident .că-
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5 is
seloe riu poate fi nicio

il- |
asămănare între brutalul şei al răsc

ridica
XIV- lea, care se pare a' se
laţilor, ţerani din” “secolul al
, şi
ciei
Fran
al
a 1regimului legitim
şi împotriva regelui, împotriv
cînd
pe
un şef ridicat de ţerani,
- între loana.: Cel d'intăiu a “fost
cu ţeranii, ma. ridicat 'cete - ţerăaceasta, o ţerancă, ma lucrat
Enşi să le pornească: împotriva
- neşti pe: care să le: înârnieze
mişo
dacă
nt
fere
indi
i, este
giesilor ; însă; supt. anume raportur
însăşi, sau printr” un individ
masa
prin
care 'este epresintată
că Franţa a fost. mîntuită de care personifică masa. Dar faptul.
instinct naţional, pe care
Englesi,. cu manifestații .puterni ce de
i: nu le: aştepta de jos,
nimeni nu. le aştepta, şi mai. ales nimen
că de acolo sa venit:
din lumea inculturii- şi a sărăciei, faptul.
fără voia lui şi cu
"salvarea: patriei şi a regelui, puţintel cam
a Dare să îi
ă totul. fără meritul lui; -a lovit: esenţial, „fără ca "Joan
acelei clase
spus, un singur cuvînt în această privinţă, în situaţia
|
entar.
parlam
regim
un
e
care singură - putea atunci să sprijin
.
ultimă
în
t
izbuti
ma
ască
țerăne
În- Anglia:am văzut că răscoala
vre-o
de
curs
în
că
şi
“instanţă, că i s'a "substituit Parlamentul

“treizeci de ani a fost un regim parlamentar. Diricoace, în Franţa,
' sa întîmplat invers ; existau State Generale şi se prevăzuse, —

am: spus-o — periodicitatea lor, şi cu toate acestea acei cari pu-.
” “teau juca un 'rol.în ele—şi evident că nu ţeranii erau. să vor-

bească

“în

e burghesia .oraşelor,. nobilimea,
Statele, „Gerieral—,

clerul, aceia nui erau în jurul regelui,

nu. colaborau. “la: opera de

ÎN refacere, națională.
. Întregind expunerea unei. atitudini atinse şi mai sus, nobilimea.
în “mare “parte perise şi, mai “tirziu, cînd Carol al Vil-lea a tre„buit! să-şi caute consilieri şi ajutători, a trebuit. să se folosească:
de oameni cari n'aveau..niciun fel de trecut genealogic, ca LaDire; Xaintrailles; ete., sau.cu un rînd întreg de bastarzi,. cari
veniau din vechi. familii, dar în formă nelegitimă, un bastard
de Orlsans, Dunois, un bastard de Bourbon, de pus alături cu
acel W'Armagnac, mic senior din '-Sud, care jucase un foarte

mare'rol

la-începutul veaculuia Ei făleau

oarecum

improvisată,

craţiei. îrancese,

dar: acettari

dînd şi pe

parte.. dintro nobleță

stătuseră în fruntea. aristo-

aşa-numiţii

<pairs- de

France»,

aceia.

nu mai erâu. La. încoronarea regelui, dintre aceşti. <pairs» sa presintat unul singur; celelalte familii erau stinse.
Cînd, mai

tirziu, împotriva
A

-

-

.

lui Ludovic
pa

al XI-lea, tiu
i

.

şi: suc-

=

”

pe

3-

”

cssorul iuii. Carol al VII-lea, . personalitatea foarte vicleană şi foarte: dibace

care a izbutit să consolideze

regalitatea — după

4

ce

însuşi încercase -o mişcare contra tatălui său, aşa-numita Pra-

guerie, după 'imitaţia revoluției lui Huss şi a lucrurilor petrecute

„ la Praga —, cînd împotriva lui şi a încercării. regalității de a
deveni * |
absolută s'a făcut „Liga binelui public“, mişcareaa fost.
sus- .

„ținută

Pui

„_

mai

aleş
de

nobilii: rămaşi în afară de Franţa regală,

ca, de pildă, teritoriul burgund
pe care Englesii nu-l prădaseră,
ducele Burgundiei fiihd aliatul lor,. ori Bretania, care ne
par-

ticipase continuu

la războaiele regilor şi prin urmare . fusese .

“cruţată, fărăa mai vorbi de fratele însuşi al lui Ludovic.
de _
--Carol ducelede Normandia şi: de Berri. Acestea sint element
ele

care s'au ridicat .cu prilejul eLigei> “împotriva : regelui, iar nu

. aristocrația veche a. regatului. Şi în această mişcare era poate.
.
mai mult. decit credinţa că ar pute reveni ceia ce fusese Franţa
.! -

„de odinioară, tendința de a se împiedeca “Franţa regală de la: .*

„încălcarea teritoriilor celorlalte, care se mențineau, cu cîrmuir
ile |
„lor proprii, în vechea lor viață feudală.
a
Ni

Lăsind la o parte clerul, al cărui rol l-am definit, în ce pri=: -

veşte burghesia, cu sărăcirea oraşelor care resultase din războiul :
îndelungat, ea” pierduse foarte mul
:- ceat-din Paris nu mâi era,

după atitea. sforțări, cea de la- începutul veacului. . Răminea, .
astfel, de o parte: spiritul țerănâsc întrupat în loana Darc, şi, pe

de .altă parte, adunarea
părţile” cari-se

întimpiase

legişti credincioşi,
improvisate

aceasta
de oameni

strinşi din,. toate

de erau. în jurul iui Carol al VIl-lea :: .

bastarzi din familii mari, capi „de : compari:

din voluntari, tot aşa de .prădalnici ca şi cei englesi,

şi o mulţime de aventurieri.

II

RE

-„„ Pe lîngă această în orice. direcţie 'este un element
de legiti-”
” mitate care: atrage, în puterea unor vechi obiceiuri, spiritul mul-

țimii. Şi sentimentul acesta: trebuia să-'se manifeste cu deosebită.

-: intensitate față de, regalitatea
"națiunea era dispus să-i

francesă, o veche regalitate căreia

atribuie toate. progresele

şi toată ordinea

„cîtă exista, toată prosperitatea.
care se desvoltass de pe urma.
acestei ordini. ... .. ..e
.
S'a mai adaus şi.un element sentiinentăl: - arol era uniom.
"părăsit: de. toată lumea; tatăl ui, nebun, era incapabil să apere ..

drepturile lui de moştenire,:D
.chiar „a iscălit
ă înlăturarea lui de
la tron, Hensic-al Vl-lea fiind, de eltfel, fiul fiicei, lui, Ecaterinâ;;.
v.

„

4
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- thama lui, teribila Isabela de "Bavaria,

,

fusese una

din causele

nenorocirilor. Franciei. Pribeagul din colţul de ţară de'la Bourges
putea influență prin părăsirea şi miseria: lui asupra spiritului

"mulţimiica un biet băiat fără părinţi, mai rău chiar, decît fără
părinţi. .:
a
n
IE
- De altfel Carol al VII-lea, „dacă
a fost un om de bun

"dar personal

nu Sa

distins

prin nimic,

simţ,

părăsind: chiar pe oa-

menii. cari-l ajutaseră şi ridicînd. alții, cari 'nu-l puteau ajita.
Alături de. dinsul, -după biruinţă şi încoronare, cine mai ră-

măsese,

ca

părtaşi

ai marii

„militari . strinşi din toată
.
- pa
ERE

opere . îndeplinite ? Acei

lumea cari în'ei înşii maveau
.
eu N
o...

auxiliari

niciun

..
titlu politic, iar, în ce : priveşte meritele. militare, dacă mar
fi
fost loana: Darc, nu gar fi despresurat Orlâans şi regele
n'ar

îi. ajuns la Paris.

osîndi
“ca. eretică,
tă

“loasă

Biata fată din Doimremy,
arsă pe rug,

trecuse

prinsă de

:Englesi,

ca o visiune

miracu--

care-a dispărut răpede. Şi iată cuma rămas regele singur.

Sa arătăm cea putut face, dacă nu prin el, care m'avea
nici

„inteligenţa, nici energia trebuitoare pentru aceasta,
dar prin alţii.

. Dacă burghesia,ca o clasă, nu izbutise să se impule
în

această
a doua fasă-a războiului, contribuind la eliberarea ţerii,
îă
schim
b

gelui:

.o parte

din burghesie,

ca o castă,

fusese

în jurul. re-

burghesia de funcționari. . Nu „cea de industriaş
i

şi: niegustori,
nu cea
: de bogăţie, ci :burghesia de-drept şi de „situaţ
ii
oficiala pe lingă persoana: regelui. Legişt
ii „aceştia sînt, şi în zilele cele mai rele, secretari regali,:alcătuitori
de scrisori în cancelarie; încasatori ' de imposite şi. otîndu
itori:. ai finanţelor. Şi, atunci cînd s'au dus Englesii, cînd ci au-r
ămas singuriîn jurul.
unui rege. care nu

înse

mna nimic, „aceştia.au creat regimul:
lui
Carolal VIl-lea,— dar jireşte nu”
pentru dînşii, căci funcţionarul nu poate crea ceva”în Stat
pentru sine, ci pentru stăpiîn,
“pentru rege.

”
a
Să
Astiel s'a întemeiat monarhia absolută pent
ru Carol, şi iată cum: *
Secretarul regalâ

căpătat o importanță pe câre nu o
eseniciodată înnainte,— un' Etienne Chevalier, de pildă,— avus
pe.
cînd.
dregătoriile

de odinioară, cu titluri mari: de seneşal,
mareşal, dou

teiller, au fost desfiiriţate,

pentru

că nu se afla

oane cu
vază suiicientă ca să, poată îmbrăca. astfel. de. ufuncpers
țiun
i. Aşa
încit secre

tarul, micu
omlde birou,” îmbrăcat

Dumnezeu
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cum, acela | â ajuns, trăind lîngă rege, prin rege, atirnînd întru
toate de rege, fără drept de moştenire a funcţiei, dar cu dreptul
"de îmbogăţire în: funcţie, îmbogăţind însă şi pe rege pe alături,
acesta a înlocuit pe. pomposul senior care umbria une ori păr
soana regală. .
Pe lingă aceasta, Consiliul regal a crescut foarte mult caim-

portanță, — aşa-de mult, tacit "Comines, vorbind de Caroi al -"
VIII-lea, nepotulide fiu al.lui Carol al VII--lea, vehit foarte tînăr

sue
p

la domnie, 'cam zăpăcit şi uşuratec, doritor 'de mari “aventuri”
războinice, a trebuit să-i spuie'că nu se cade 'ca un rege să se ascundă după. Consiliul lui, căutindu-şi numai. de petreceri; Consiliul ajunge să dibă o importanţă extraordinară, împărțindu-se pe secţiuni care corespund ministeriilor moderne : pentru războiu, . pentru justiție, pentru. finanţe: Se formează, pe lingă Consiliul regal, şi un Consiliu privat, întru cîtva ca în Anglia, şi hotăririle””

Coroanei se presintă ! astfel: «lait .par le Roi:

en son Conseil».

La 'noi se zicea că Domnul întreba pe. boierii mari şi mici, ti„Beri şi bătrîni; dar aceasta 'avea valoare la „început, căci. de. la

. Ştefan-cel-Mare în Moldova.ma

1

erilor, pe cînd în Franţa

mai înseninat nimic sfatul bo=:

însemna

într'adevăr

ceva. Mai

tărziu |.

aflăm. în deosebi un «Conseil des Finances>, un «Conseil des.
parties», cu atribuțiuni judecătoreşti. Supt Carol al- VIll-lea, :
_. Marele Conciliu,
puterile

«Grand

Statului în mîinile

Conseils,

era acela 'care strîngea toate:

lui + regele

asista sau ba

la: şedinţile

lui. Îl represintă adesea Cancelariul, a cărui dregătorie exista
şi înnainte, dar fără nicio importanţă. Se pare că instituția, care

se întilneşteşi în Anglia, a fost luată “mai ales. după

exemplul

regalităţilor de, cruciată de. dincolo de Mare, ca în Cipru, unde a îndeplinit aceste funcțiuni unul dintre cei mai - însemnați. represintanţi ai spiritului cruciatelor. în secolul al XIV- lea, Philippe de
Mâzieres. lată un foarte important dregător, pe lingă care -no„bilimea numai are: vechea importanţă, mai ales după ce încer- "carea de a tăia unghiile. regelui prin acea Ligă a binelui pu„blic>va fi zdrobită. -

Consilierii regelui, cu Cancelariul, pe. lingă. secretarii regelui,
aceia aveau -politiceşte ţara! în mînă. Ei aveau şi judecăţile toate,
pentru că încă de. mult. nu se mai admitea să-şi jiidece cineva
Singur causa, cum am văzut că. se făcea în Anglia. Finanţeletoate erau în sama, unor funcţionari, cari, dacă nu €rau inamovii

Pe,

mame mmaznmaaaa
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"biti, cum era Cancelarul, în schimb aveau un

„

rol extraordinar de

important, peo. vreme .de banişi într'o țară a crizei de bani.
"Este un <receveur>, care primeşte, un „changeur“, care schimbă

monedele

deosebite, şi erau .şi doi-„tesaurieri“;

dat regalitatea,

care

ajunsese

să aibă

„venituri

“sute-de mii de. livre, făcînd
din anumite
_imposite obişnuite;

creînd astfel

La un moment
foarte

“mari,

de

imposite extraordinare

un regim

normal

de dări

şi in-

„terzicînd oricărui particular de a mai strînge biruri, încredin“ țează administraţia banilor săi uneia din -cele mai "interesante
personalități

francese din

acest .secol

““Un-burghes 'de origine. foarte umilă,

al XV-lea, Jacques: Coeur.

care, prin singura lul

dibăcie, ajunge să realiseze averi foarte însemnate,- un'
Napoleon
".al
comerţului frances' din acest timp;

Avea: flota

legăturile. lui pretutindeni, şi cu 'cele. mai

lui de comerţ,

îndepărtate locuri din

„Orient, cu care regele n'avea tratate, dar Jacques
Coeur îşi putea
„trimete mărfurile lui şi oamenii. lui.. Nici Italia,
cu, toată marea
innaintare
a viii

sale economice, n'a avuţ pe cineva putin
d
exercita în tot cuprinsul luiii mediteraniene
o influenţă asămă"„ nătoare cu a lui. Curtean foarte presentabi
l, înţelegător al artelor,
— la Bourges

se arată! încă foarte frumoasa lui casă
cu davisa

„ambițioasă, pe care o afişa ca'un nobil:
im possible»:

Căzut

în disgrație! în urma

<A cour

vaillant rien -

“inor intrigi

de' Curte,
supt 'acusaţia' stupidă că ar fi: otrăvit
pe'femeia. cate a îndulcit
multă vreme, zilele. regelui, Agnăs
. Sorel, văzîndu-şi averea con-.
fiscată, el se va duce în Italia, unde
pe lingă Papa Nicolae al V-lea
va fi 0 mare putere financiară... a
DD
a
În administraţia

provinciilor atitea

„ dată fiind sarcina imensă de îndeplinitse “schimbă. Era şi natural,
acolo,în ţinuturi total
ruinate. Vechii dailli
s, cari cîrmuiser

ă vechiul regim, nu |
supt
„păreau să aibă” autoritatea
suficientă acum, şi astiel:regele
nu- meşte locotenenţi regali, al căror
titlu înseamnă mai. mult, Şi ei
“Înce
p prin înlăturarea cu desăvirşir
e a Statelor provinciale.
:
„ Pentrua menținea “un “astfel
de regim -trebuia neapărat:
o
puternică armată
.
- Armat

oarecu
a im,
găsit-o:

a aceasta n'a creat-o Carol al
VIl-lea, ci,
ea se forma

șe. în . cursul luptelor: pentru
liberarea teritoriului, Şi nu-i rămîn
ea decît să o permanentiseze
și |
să-i dea altă basă finănciară,:
pentru

prădind ceia ce nu prădase duşmanul, Că ea se întreținea singură,
Trebuia deci să fie ase:
zată pe o basă “onestă,
normală,

p
*

cmuţătoare

pentru populaţie,

şi iată cum. Ea se alcătuieşte tot - din <compaghnies» - — Grandes

Compagnies se chemau cetele prădalnice, lucrînd pe sama lor.
proprie,: pe. care. le-a desființat -Carol, puindu-le supt comanda fiului său, Delfinul, într'o expediţie "n. Sviţera, unde, la Skt. Jakob,
ele au! fost distruse, spre marea 'mu țămire a cui, le: trimesese ”
acolo. Au rămas din ele elementele cele mai bune (dacă nu şi
cele mai . viteze), în! fruntea cărora era cîte.un căpitari, „Chiet-

|

|
|
|

2

taine“,

Pe lingă. mercenari,

soldaţi, esoudoyers>,

ud

.

mulţi dintre,

dînşii arcaşi, erau însă şi. tetani, şi burghesi în aceste. <compagnies d'ordonnance», permanente, din ordinul regelui.-. Fiecare.

|

|-

“companie

cuprindea un număr. de

<lances> (organisarea e din

1439), fiecare «lance» consistind dintrun <homme d'armes»,- care
era elementul principal, 'dintr'un' paj, un scutar şi trei arcaşi.. ,
-Ca recrutare,. o ordonanţă de la Montils-lez-Tours 'de
:
Ia 1448

“prevedea că un om vă. fi, ales de fiecare parohie, ceia. ce da

„16.000 de soldaţi, 'şi acel om

,

era

scutit de bir, Sătenii

ceilalţi, -. -

“cari nu mergeau.la războiu, aveau să ajute pz delegatul lor, care făcea parte .din <compania de ordonanţă». a regelui, pe <franc| archer», arcaşul liber “(adecă nu „soudoyer“): Artileria, al: cării

-

rost se văzuse în. ultimul -războiu, e .organisată, se poate zice,

numai de Carol al VIl-lea 'supt conducerea: unor. oameni — şi.
. aceasta este interesarit — cari nu „erau de: profesie, ci tot dintre . |

„secretarii din- „jurul regelui, burghesi: îraţii Bureau, De:la 1439. -Lai "au început: să fie. şi garnisoane fixe, aşa încît. autoritatea: regelui
„să tie represintată pretutindeni de oameni armaţi, la poruncile sale.

-

„Bani pentru plată armatei veniau din <aides», din. imposite pe .
- Vâtră:: „fouage“, din „taille“ „impositextraordinar înnainte, şi care
-.s'a prefăcut: şi el.în „permanent. Soldaţii “nu primiau însă “plata

"0
-

mumai în bani, ci mai ales în provisii. şi mijloace de întreţinere,
un
„franc- archer“ „avind pe-lună: două oi, o jumătate. de bou,
Un Ştert de” porc, un şfert de vas. de vin, o sarcină de grîu,.0
- sarcină de: ovăs, un şfert: de câr de fîn. şi, în monedă, '20 'de

7

” solizi, Astfel Carol dispunea de-o armată, pe care a transmis- -0
- fiului său Ludovic al XI-lea, capabilă de-a-l scuti cu desăvir-,
dai Şire, de primeidii în interior şi de. atacuri: „din afară.
Ș
”

«

Aceăt! urriaş; Ta 1461, stătuse. ca “Dali în legătură. cua

oul

"duce de. Burgundia, pe care era să- I combată în. urmă în duelul |
istorie. „celebru. şi tragic dintre el, „Ludovic

al XI- lea, age, dar - , |
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isteţ,:şi între acel Carol de Burgundia.:' Carol ' Cutezătorul,. cu
teribilal cap pătrat, cu, croiala: trupească

extraordinară,

"în &l tocul rasei „portughasc, căreia-i aparţine

avind

după: mamă,

gata

totdeauna săse lovească cu capul de cel d'intăiu părete şi menit
„să isprăvească aşa cum a isprăvit, în lupta pentru Lotaringia,

„avea gîndul de a -preface ducatul lui întrun mare: Stat mijlociu -între Franţa şi German
-cu' ia,
Flandra

şi celelalte. provincii de la:

“gura 'Rinului, cu comitatul şi ducatul de Burgundia, cu Alsacia
şi. aspiraţiile: asupra, Lotaringiei,

cu: Sviţerii, ca aliaţi -ai

lui,

„sprijinindu-se, pe 'de o parte,pe Alpi,iar, pe de alta, pe gurile

Rinului, —un putern
Stat;ic.
pentru care s'a cerut la un moment
şi: Coroana regală de la Împăratul german, care avea, după practica- medievală,
dreptul”de a»o da: Dar. regele Ludovic nu-şi
"simţia de loc datoria de a ţinea în samă prietenia foarte aproape ,.
pe care o 'avuse cu Carolşi vedea acum întinsul numai pe
şeful feudalităţii, după ce îratele său însuşi dispăruse în împre-

jurări: misterioase,

unii “spunînd chiar că ar fi fost cu ajutorul

»

lui Ludovic. Căzut în mînile lui, regele a avut dibăcia să scape,

Şi mai tărziu el a întrebuințat toată lumea: contia

vrăjmaşului

său fără să se amestece direct, ci mulțămindu-se să asiste
numai
la prăbuşirea

acestuia,

pentru

ca pe urmă să împiedece Casa

de Austria de a moşteni, odată cu' căsătoria dintre Maximi
lian, .

“fiul

vechii

Împăratul, şi Maria 'de Burgundia,
Case

burgunde

şi de. a lugpe

ducatul de Bretania.

situaţia teritorială-a

calea altei căsătorii, şi _

„Dar aceasta este politica externă a. lui Ludovic,
şi pe noi 'ne——

interesează numai întru cît'el a păstrat sau a desvoltat însti„. tuţiile părintelui 'său.
it
Nea
ea
po
.
El

nu era

un teoretician, ci omul
Oi

-

micilor

Li
+

v

-

măsuri;de.
de” oportu- .
nitate, totdeatina foarte bine luate şi
duse cu multă dibăcie la
„capăt. Teoriile nu erau: specialitatea lui
,şi nici mavea respect
"mare pentr

u -pedanţii concepțiilor. politice. Aceasta
nu-l împie„deca;— Spun izvoarele contimporane
— să dorească a introduce
în Franţa, unde opera cea grea-fusese
făcută, supt tatăl .său,
de legiști, o unitâte 'de forme administ
rative, Se spune âsttel că
voiă
să traducă

datinile

fie puse: într'o „Carte

mises

enfin

dans

din Florenţa''sau. din - Veneţia,

frumoasă“:

uri beau

livre“ 1,,

toutâs

„+ Michelet, Histoire de France, VIII, p, 354.

care. să

les. coutumes: seront
Aa

-

e

Lă

—

"Dacă

N:

i

la: această

mare. reformă

î

n'a ajuns,

e] a ştiut să: aleagă: '

oameni cari fără dinsul. nu însemnau nimic, pe cari cît 'voiă, îi
ridica. foarte sus, iar, cînd nu-i mai. voiă, îi (destituia;, dar :nu-i
lăsa să plece de la dinsul, ci-i ţineaîn falmoasele cuşti de fier.
„Era astiel încunjurat de : oameni. ca . Balue, Tristan. bHermite» .

“>

Olivier le Daim, din „burghesia 'cea mai' de jos; “sfătuitori buni -

„fără

niciun fel. de pretenţii.

Iar, la

urmă,

cum

era

foarte

bă-

7

nuitor; a: ajuns să se:'sfătuiască. numai cu bărbierul său; acum
-” persoana''cea mai importantă din tot. regatul: ŞI, totuşi, atit de
mult se: simţia el dator să intervie în: afacerile” Statului şi “era .
gelos de ce s'ar fi. putut face fără dinsul, încit, după: ce un atac
':de aplopexie-i luase aproape cu desâvirşice graiul, reţinea lingă
sine pe Comines, care-i: putea desluşi şoaptele.:
. i
“Îmbrăcat. Tău, trăind în împrejurări extraordinar de modeste; -

burlesc aproape: prin condiţiile lui de presintare în public, Lu=>„dovi: al XI-lea 'samănă, nu Cu un. rege, al Franciei, represintind
o! veche : dinastie — de şi oarecare asămănări
al IX-lea,: câre, şi el: "modest la înfăţişare, dar
da Diumtiezew-—, ci cu un secretar. regal de'
zgîrcit, egoist, invidios, nesuferind pe nimeni

al Vil-lea se ajutase: cu secretarii

erau cu Ludovic
din smerenie față
aceştia,.. sărăcuţ,
lîngă sine. Carol

regali, iar fiul lui întrase n -

"pielea acestor: secretari, N a avut. numai
gistul lui însuşi. |

legişti, ci și a fost le-

Cind Ludovic dispare; S'ar părea .că i prestigiul regal va dis
părea şi :el cu dînsul.. Regatul era de fapt împovărat cu datorii. _
N

În ultimii ani, administraţia era. proastă, confusă.
"Din aceste nevoi financiare şi cu exemplul Angliei parlamen"tare supt.ochi a fost nevoie, "deci, de o consultaţie naţională.: |
-S'au chemat — întăia. Oâră: după adunarea din 1467, cînd: Lu-:
_dovic.era în luptă cu Carol de Burgundia, la 1484, rege find,
Carol al VIII-lea, un băieţaş, iiar regentă o femeie, Ana de Beaujeu,
sora. lui Carol, femeie avind toate calităţile ttatălui ei —, State
N
"Generale. ' *
.
>
Ele au fost foarte bine cercetate, de şi nu în “chip egal, căci
cai lipsit urii aşteptaţi, şi aiţii neaşteptaţi au venit. Adunarea a
” ținut ctteva săptămîni de zile, şi ştim ce s'a vorbit: acolo, de şi
“e o întrebare dacă -procesul-verbal, scris Ia stirşitul secolului al

XVI-lea, nu e influenţat de atmosferă revoluţionară, republicană
pu

/

N

î,

Ni

de, atunci, —.cum. observa 'Guizot. Cu această..reservă iată cam
"ca: declaraţiuni se făceau: acolo prin oameni ca: Philippe Pot,
un mic nobil, delegat de provincie, şi alţii: «Toată puterea vine.
- de la-popor'şi toată. puterea. se întoarce la popor. (Tout pou-

„voir. vient du peuple, tout pouvoir lui retourne), şi prin popor
înțeleg toată lumea> (ez par:le peuple j'entenăs tout le monde).
«Nu scot din popor niciun locuitor al regatului. Poporul a făcut
“pe rege, pentru dinsul. regele domneşte (/e men. excepte aucun
habitant du royaume. . Le peuple a fait 'les rois, C'est 'par lui

qwils regnent).: Regele

lipsind, ei sînt: suverani»

(Le;roi man-

quant, la puissance appartient aux Etats). E. aproape teoria lui
Rousseau din <Contrat Social».
Ei

- Garol al VI-lea nu putea fi luat-în serios

ca rege: nu'era:

„rege activ, şi: prin

urmare “Statele nu-i puteau: admite. recunoaş-

„ terea 'suveranităţii

absolute.

Evident

însă

că

mai

deparie

decit

atita 'nu se putea merge. Între teoriile acestea: pe care le făceau
unii şi alţii, dar nu le prea 'auziau cei de la. Curte, impositele
se.votau-însă, 'de- şi cu condiţia ca Statele să: se adune în chip
„. periodic, ceia .ce în teotie s'a şi: admis.. Pănă ce oamenii
Sau
întors

acasă

şi nu

i-a mai i chemat

:

nimeni. Ia

i

|

|

Monaitia absolută în
î i peninsula iberică:

ai

Să veden cun se > face concentrarea monarhiei. absolutiste la
un. popor romanic în notar cu Franţa şi supus. influențelor care

pleacă “de aici,:la poporul spaniol (nu. şi la cel portughes, pentru

„că importanța lui din punctul de vedere al instituţiilor este foarte
mică). Se va cerceta deci cum a ajuns" poporul-spaniol, pănă la

„luarea Grenadei, „ultima cetate a Maurilor. în penirisula, iberică, :
- să aibă forme organisate care: corespund “mai mult sau. mai puţin .
formelor ce se întilnesc în aceiaşi vreme

în: Franţa.

x

În regatul Castiliei, la sfirşitul veacului al.XIII-lea se intilneşte |

„0. cîrmuire regală de o foarte” mâre strălucire, de mai multă stră- „lucire decît soliditate:

Castilia însăşi

foloseşte ' numai în mică

" parte Supt anume. raporturi: din această glorioasă

domnie; Este ă |

vorba de Alfons cel Înţelept, care continuă şi el lupta. împotriva .
-Mautilor,. raţiunea de a fi'a oricărui: 'rege castilian.: Alfons, a
„vrut să fie şi Împărat în. Germania, unde a. “fost: ales după is=
prăvirea dinastiei: Hohe nstaufenilor; dar nu s'a putut stabili acolo,
„ca unul care: n'avea niciun fel de putinţă materială de a. 0 face-,

"Am

văzut că în propriul.lui regat. el a îndeplinit - aici ' sarcina

pe care Ludovic al JX-lea cel d'intăiu o îndeplineşte în Franţa» Ia
încercînd. a 'stabili: monarhia” pe base de. drept: Un alt semn de-

osebitor pentru stăpînirea. lui' este că, precum Ludovic nu şi-a
considerat supușii: după clasele din „care făceau parte, ci's'a:.
privit

însuşi ca. "părintele terii şi pe toţi

ceilălți că. “nişte

copii. -

-” ai. lui, asupra cărora autoritatea-i se întindea: în aceiaşi măsură,
“tot aşa a.făcut
- clase! or sociale,

Alfons, -şi nu numai: din punctul de vedere alci şi din! aceia al naţionalităţi or şi religiilor; el
i

-

pentru, opera lui
_iea i de la Mauri şi de la Evrei tot ce-i: trebuia
de „înţelepciune“, de cărturărie, de filosofie „politică !.
|

supt
Sancho, fiul şi citva „'sivalul lui Alfons, Ferdinand al IV- lea,
de
punctul
din
regența mamei lui, are o stăpînire importantă numai.
care
cel
vedere alțcruciatei . contra Maurilor, pentru că el este

ăi
a cucerit de la dînşii Gibrâltarul.
e de la. o bucată
devenis
r
.
Maurilo
iva
împotr
De altfel, lupta

“de vreme mai uşoară decît înnainte, şi iată de ce: ei nu existau”
în Spania. prin :propriile . lor puteri ; phțini la număr, duceau ..
în. regiunile încîntătoare ale noii lor. aşezări, în Andalusia şi
părţile vecine, 0 viaţă "moleşitoare, ' întocmai “cum-'se întîimîntr'o epocă mai veche, cu Vandalii din Africa. Se ţineau
plase,
E
totuşi prin. atluxul de populaţie musulmană, ce venia din Africa, |
- dar natural că nici. Africa nu era un reservoriu inepuisabil, aşa
încît, după ultimele mari năvăliri dela. începutui veacului al
XIII--lea, Mohammedanii spanioli mau. mai putut fi împrospătaţi..
şi au rămas ca un fel de sentinele pierdute ale religiei lor. Ultima '
oară cînd din părţile “marocane — unde era reserva. de oameni
şi de energie a Mayrilor—i'se încearcă a veni unele elemente.
de înnoire, şi:de întărire, este pe vremea lui Alfons-al Xi-lea,
urmaşul. lui Ferdinand al IV- lea, care izbuteşte, într'o luptă care
a aflat. mare răsunet: şi aiurea, la. Rîul Sărat „Rio Saladb“ (1340),
să înțăture această. primejdie pentru. consolidarea creştină. Re
“Pe noi ne: interesează insă problema mâură- de. aici, nu din
punctul de. vedere al-ci înseși, ci ca „una din condiţiile: “pentru
desvoltarea internă. a Statului castilan. Se! va vedea îndată că
“singură Castilia. nu poate duce: procesul pănă la capăt; ci -el va:
îi reluat în. legătură cu Aragonul, cînd acesta nu'va mai îi pre-

„ocupat de misiunea lui în. străinătate. : ...,.!
|„

Învingătorul dela

Rio. Salado

+

poartă un “supranume

care-i

„arată misiunea. interioară: este „făcătorul de dreptate“, el /us-:
ticiero, ceia ce corespunde cu Francesul, „justicier“, întrebuințat
necontenit în ce” priceşte regalitatea francesă, Alfons'e cel ce

* rupe cel d'intăiu legătura cu nobilimea, care pănă atunci îl ajutase în ope ra, de cruciată, şi câre : acum

III

_

|

;

a

, Cf. lorga, Istoria literaturilor. romanice, I,

nu-i: mai
Si

era
N

atit de

:

„A

ă iiedosară. Regele este mult. mai liber în ce priveşte
lui faţă de nobili, De

altminteri,

4.

atitudiueii

ssituaţia lui era: aşa

încît să

.

- poată începe atacul în contra lor. Aragonul e.o ţară de libertate, pe cînd. Castilia 'o țară de şerbie. În Castilia” nobilii sînt
“făcuţi, măcar în parte, de regi; pe cînd. în. Aragon regele de-

_“-pinde în fiecare moment
„cam

situaţia

dintre

de nobili.. Între Aragon şi Castilia, este

Franţa şi Anglia

care, la un

= erau şi una şi alta tot țări francese: în Angla

moment dat,

se scria, îranțu-.

„_ Zeşte, se vorbia tranţuzeşte, mai toată clasa dominantă era nor-!
- mandă şi prin urmare nu era nicio ; deosebire între "nobilimea
din Anglia şi cea din Franţa: „partea continentală a vieţii na- :
“ țională francese era Anglia cucerită de .Normanzi. Dar, cum

Franţa avea regi. cari dispuneau mult mai mult de naţiune decît
„regii englesi controlați 'de Parlament, tot aşa Castilia: dispunea

ar

mult mai mult de toate clasele sociale decit Aragonul.
Doi ani după 'ce se dăduse rînduiala de la Alcala, cea. d'intăiu

"operă. legislativă importantă: după '<Cele şapte: partide», | “cînd.
Alfons Justiţierul

moare,

urmează

Petru-cel-Crud.

Acest” Petru: *

ar echivala, pentru Spania din secolul-al XIV-lea, cu ceia cee:
a fost pentru: Franţa. din secolul al XV-lea: Ludovic al XI-lea,cu
deosebire că acolo Ludovic găseşte o societate gata să fie supusă
şi influenţa lui se întinde. pe căi piezişe, pe cînd Petru-cel-Crud
| „ iea în piept

lupta. pe care o duce

împotriva

nobilimii

pe. care!

Alfons, făcătorul de dreptate, începuse să o 'îngusteze în privilegiile sale. De şi: împiedecat de lupta pe care o-purta,- pentru
motivele pe: care le vom vedea, cu anonimul. său, din Aragon,

Petru al IV--lea, cu toate acestea el se poate:. ocupa: de la-început cu ducerea mai departe -a" operei
începuse

părintele său

"este

d& legislaţie ps: care. o:

şi el prin. urmare

un

„justiciero“.

Tot de odată nu cruţă. personal. pe nimeni dintre cei ce-i stau în
4

față şi de aceia a-şi fost numit <Cel crud> : şi-a omorit nevasta,
- principi din familia regală, pe fraţii lui bastarzi, chiar pearhie- .
piscopul de Santiago. Procedînd în felul acesta, a grâbit, prin mijloace

pe care

orice

'epocă

le socotește. imorale, ' un 'proces.

- istoric care.şi 'fără: aceste. pornirii violente. s's are fi: destăşurai
chip mai normal.

Opera

monarhică. a

în;

Castiliei. este de odată întreruptă însă-.

printro scliimbare. de dinastie, într o vreme, cînd, cum am. Văzut,

şi aiurea a avut loc, o schimbare de: dinastie, în Anglia, de două
3

-

-

cum am zice, aceiaşi valoare de rasă. Căci înlocuitorul lui Petrucel-Crud, este propriul” lui” frate bastard, aducînd deci o altă ere-.
- ditate femeiască, Menric.. de Trastamara.: Între ei doi se. dăduse lupta de.la Montiel. din. 1369, şi cum se întimplă uâe ori! !
în evul mediu, armatele neputind-să hotărască lucrul „lupta se
transformă întrun duel. purtat între Petru şi fratele său Henric.
Petru fiind ucis, Heniic ajunge rege, dîndu-i-se de sentimentul

public “numele: de. Henric Fratricidul. Dar <Ucigătorul de frate»
„.mai'are un nume: el esta. „E! „Liberal“, cel amabil, cel! darnic
faţă de nobilii săi. De la început el se împacă cu nobilii, de
şi în adunarea de la Duro—— adunările acestea se chiamă în Spania.
„cortes“,:„curţi“ şi: echivalează cu „Statele“ din Franţa
— el duce
“mai departe opera legislativă. a înnaintaşilor săi. O face însă?n
înțelegere €cu nobilii, şi aceasta. se explică prin- spiritul timpului,

N căci Să nu uităm că sîntem în timpul! Războiului de o.sută de
“cînd cavalerul ajunge-să'aibă o' valoare pe care_n'o aveau
- innaintaşii lor. "El. aduce cu sine un spirit de libertate, de aven-tură, un spirit de: autonoinie sufletească, şi astfel nobilimea, bi„ruită- sub raportul teritorial şi juridic, se. înnalţă -printrun fel de

„ înviere. morală. Avem astfel, după

fasa feudalităţii din evul mediu, .

fasa cavalerismului, care exista şi înnainte, dar nu eşia în rindul,
pie.
“întăi
—.
Curentul 'se Obsetvă foarte. bine în Franţa Tai oan- cet-Buni,
* «bunul cavaler»; el se. întinde şi în' Spania, care, de alminteri,
„este foarte “mult "pătrunsă de influența . îrancesă: Aragonul, la
" începutul: veacului, era să aibă doar uri rege frances, pe Carol.

+

de „Valois, care: mai tărziu visează şi Imperiul de Constantinopol.
„În legătură” cu acest războiu, în'sfirşit, şi un Engleş se ames-

„ tecă 'în rosturile. Spariiei; şi-a. fost: un: moment cînd Castilia ar.
“fi putut.să aibă de rege. pe. Gucele. de Lancaster, înrudit cu.
familia domnitoare.

”

.

Cînd, la 1379, Henric al II lea de Trastamara moare, otrăvit
de :regele: Navarei Carol-celz Rău, răul cavaler, care avea şi po-

|
.

sesiuni în- Franţa, loan L-iu- scapă regalitatea- casiiliană, de o
luare în stăpînire din partea Casei. de Lancaster, Avînd nevois
|
de un sprijin — căci « era: a doua dinastie

venită

prin revoltă şi.

...

1 L-a succedat, fiul 'său „Carol: cel- -Nobil“, murit, îșa
pentru
, supt raportul ca valerismului,
t

că era nobil

a

oii. După acâastă. schimbare, regalitatea castiliană rin mai arc,

,

-

.

-

. âsasinat: — -, loan este tel d intăhi care favoiisează elementul poi pular. în Castilia, întru. cît'acest slement putea să însemne ceva
în viaţa politică. Urmaşul lui, Henric. al Ili-lea cel Jalnic, e/ Doliente, un îel de rege: merovingian de decadență, face: plariul de.

a cuceri Grenada,

dar în stăpînirea internă se. -poate înțelege: ce...

“a putut fi acela care a. rămas în amintirea urmaşilor “supt po- recla, de mai sus. Apoi decăderea 'regatului: castilian supt: Casa
de Trastamaâra urmează, După: moartea; lui -Henric al II-lea, fiul:
lui, loan al II-lea, este un copil, pe cînd acela dintre rude 'care ar fi:
putut să-l susţie e ales rege „în Aragon. Acest- copil, fiu al 'unui
tată fără “niciun fel de prestigiu” şi lipsit. de tutorul care ar fi.
putut să- i sprijine, duce” şi mai departe scăderea regatului câs=
tilan, care va urma uecontenit' pănă la suirea pe tron a Isabelei -

po

E

Catolica. ..

|
Da

Supt loan al II-lea se mersese, în siguranța de sine: a nobi-! a
"limii,

aşa de

:

departe, încît, ea se. aliază'cu moştenitorul tronului, -

Henric, împotiiva favoritului regal. Căci s a început acum epoca
dominaţiei prin” favoriţi, 'care S'ar părea a fi. împrumutată de

po

la Musulmani, autorii sistemului Marilor Viziri. Favoritul, Alvaro...
_de Luna, e dat: în judecată şi executat la Valladolid, ceia ce.

+.

“scade şi mai mult situaţia regelui însuşi,

Pa

-*

Urmaşul lui! Toan. al II-lea; Henric, poartă numele de „Neputin:
ciosul“, justificat şi - supt. alt. raport decit cel politic. loana,:
„Miica lui, măritată cu' regele Portugaliei, era 'socotită ca fiica. de:
fapt a' favoritului care, înlocuise pe. „Alvarge Bertrand de la. Cueva,

şi se zicea Beltraneja. . a

3

..

i

Lumea doria să nu succeadă această: fata, mai “ales că şiș re:

gele Portugaliei. era impopular, ci cerea să .vie în loc sorailui,
Henric, aceaJsabelă, în contra succesiunii căreia sau întrebuințat

„fel de fel de mijloace. Ciîtă-: vreme era “un frate'al lui. Henric,
acesta a fost. aruncat împotriva, regelui, care a îost depus formal
i
în adunarea de la'Oviedo: : '.”.
În Aragon, lucruri: de :acestea.- puteau fi obişaiuită, pe cînd în.
Castilia era 'ceva 'extraordina re Isabela, căreia i.se oferă deci .

coroană Castiliei, declară. că nu poate să o primească atita timp
cît va trăi fratele ei, dar . se poate considera 'că &ra Isabelei!
incepe din acel: moment: “regele

era tolerat

numai.

pentru

că:

aceia care putea: oricînd să-i iea locul nu -voiă:să o. „facă; din

te un “firesc sentiment de familie. N
a
:

:

-

.

i

-

.

-

.

7D

despre siluaţia trista :â
4 “vecind. la Aragon, ceia- ce ami spus:
veacului

şi începutul
regatului. la ; siirşitul veacului al XIV-lea
plecare. Învăţatul
de
t
al XV-lea poate îi considerat ca punc
constituțională
rea
olta
german Gervinus, care a întățişat desv
u: că noi,
“tucr
rvă un:
“a regatului înir'o serie de studii, obse
ute, atribuim lovitucari “cunogtein desvoltarea, regalității absol
tanță mai mare decit
rilor date. Coroanei în evul mediu o impor
e însuşi; credem în
o' dădeau. contimporanii ŞI mai. ales. regel
aragones; aşa de
-urăiliri: acolo unde aşa ceva nu putea. Regele
iul istoriei
domen
«înjosit> acasă la dinsul, “putea juca deci în.
între ai săi.
universale. un 'rol niult mai mare decit rolul” jucat

reunirea.
.. Anume .se pregăteşte, la sitrşitul veacului al XIIL- lea,
apuamindoror malurilor Mării. Mediterane, în acest triunghiu

fi smulse. .
sean, supt stăpînirea 'dinastiai de Aragon. .Balearele vor
e -cu
reunit
şi
,
Musulmanilor, aşezaţi de mai multă vreme acolo
7
regatul de Aragon şi, Catalonia. ...
se întindea
căreia
asupra.
Sardinia,
în
apoi
merge
seva
„De aici

şi ambiția Genovei şi a Pisei, care duseseră lupte pentru a scoate

pe Saracini 'de,aici.: Aragonul venind, le înlătură pe amindouă.
“În acelaşi timp, în regatul. “de Neapole şi Sicilia, după căderea
Hohenstaufenilor, pornirea e contra noii Case, îrancese, de Anjou,

care stăpiînia şi Provebţa, partea de Sud-Est a Galiei „şi prin, ur-

mare a fost şi atunci o încegcare a “malului de Vest de a stăpini
“malul .răsăriiean al Mărei Mediterane. împotriva. încercării, Ara„ gonul catalan;: deprins a concura ; Provența” Angevinilor, se găteşte de. luptă.. Carol de Anjou nu poate fi scos din. Neapole,
dar e scos din Sicilia, care întră deci în stăpînirea (Casei de Aragon.
Şi, la un moment, după multe, lupte pe. uscat şi pe mare, se ajunga
la o înțelegere între Angevinii, din Neapole şi Aragonesii din Si: cilia, încheindu-se şi legături de familie.

"Atita vreme însă cit regele; Aragonului nu se va putea hotări
„să lase

altui

membru.al' familiei

sale. „stăpînirea

în

Sicilia, lala

care se adauge, în-secolul al XV- -lea,şi stăpînirea în Neapole,
„după. moartea Ioanei a II-a şi înfrîngerea unei nouă tentative
„ angevine, regele acesta, de şi spaniol, are interese mai, multe
dincolo te, Marea Mediterană ; el este absent de acasă... Pentru. !
Aragon o. problemă | care se, va. desfăşura. un. secol întreg :. rămine. regeie acesta. rege spaniol. în. rîndul întăiu şi :se lasă de
i pirtenirea Italiei, asupra- căreia s'a întins stăptpirea sa? Se poate
,

situația

lui e cu

totul

alta. În -casul

întăiu

!

inttenpia, Curi se. va: şi: intimpla mai tărziţi. ca. regele Aragonului,
după ce părăsise Sicilia, să. se întoarcă “în Neapole ; atunci însăel nu. S'a stabilit. încă

.

+

Ls.
modern în Aragon şi are ambiţii
dincolo de Mare, pe cînd îîn casul
al doilea s'a stabilit în Aragon şi 'apoi, după 'ce are o situaţie
constituţională: asigurată, el îşii poate întinde. ambițiile. Şi asupra
„teritoriului italian.
Încă înnainte de a se ajunge. la acsastă osebire * între Sicilia
şi Aragori, se deschide: pentru regalitatea: de: aici posibilitatea
„luptei împotriva nobililor.. În adevăr, pe deo: parte; atunci:cînd
-S'a cucerit Sicilia, o. parte . dintre nobilii aragonesi s'au aşezat.
acolo şi, pe de altă parte, cucerirea italiană, ambițiile napolitane
cer 0 serie întreagă de lupte, „aşa incit :unii dintre âceşti nobili
“se strămută acolo, alţii se prăpădesc îri aceste: lupte. Prinşi apoi
- de: spiritul de. aventură, ei se duc mai departe decit'ltalia, ameș-:
tecîndu-se, la începutul veacului al XIV-lea, în. viaţa: Imperiulisi

"bizantin.

Unul! ajunge--mare-duce

bizantin! şi. luptă în Anatoila'

„. contra Turcilor.; un: Şir întreg de fruntaşi ai “nobilimii aragonese
—" formează. «compania catalană», care joacă un.rol extraordinâr

de important. în lucrurile acelui Imperiu de Răsărit : un Rogerde.

|

Flor, un Berenger de. Entenga şi aşa' mai departe. Împuţinîn-. ă |
„7 du-se nobilimea din regatul de Aragon, situaţia regelui devine ,
astfel prin aceasta mai. puternică,- pe cînd'în Castilia e altfel:
- aici nobilimea, . cită- este, n'are -unde. se cheltui și rămîne. deci.
“ întreagă în „faţa: regelui. Se schimbă: deci situaţia ;: ceia ce. înnainte era. natural în Castilia, este acum natural în Aragon, unde
se încearcă, prin urmare, încă de la. începitul veacului al XIV-lea,

o întărire a regalității. -.”.i
,
Ea se' petrece supt. Altons- cel-Blind,: “cuceritorul Sardiniei. şi.
acela: care creiază”. pentru un prinţ din familia lui un regat de
cadeți, în Maioica, şi. mai ales supt Petiu. Ceremoniosul. .

bi

Titlul acestuia are semnificaţia. lui : el Înseamnă. că regalitatea -

a ieşit din cpitropie şi se înfăţişează

în toată mindria

pe. care -

i-o dă o situaţie nouă. Petru pune la 1377 în Șicilia pe infantul
Martin ca vicariu: e' despărțirea între, rosturile siciliene şi cele.
aragonese....
sri

Cit se ciştigase însă astfel. începe. a fi pierdut către sftrşitul
„veacului. prin două împrejurări: pe de o parte apare, printr” un
hasard al individualitaţilor, după Petru Ceremoniosul un.om care.
Şcoala da Răzhoiu.
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fiui făcea de: dimineață . pănă : seata: nimic. decit- să: meărgă l4
vînătoar
saue:
'să pregătească: vînătoarea ; viitoare... Acest loan
„+ Vinătorul,: care: domneşte - pănă: la -1395,-cată - să. lase

- grija: afaceșilor, Statului; Se: înteme
- prin.
iază
urmare

altcuiva

în: Aragon

ceva care nu se cunoscuse pănă atunci: nobilimea aragonesă era
"hărţăgoasă, nesupusă, gata de: gîlceavă, dar. partea: mai fină a
«vinător>, nobilimea începe să se 'asimileze, supt raportul stră-

lucirii“ vieţii, cu: cavalerii -.cari-i 'serviau de „model în; Franţa şi
Angliai Patrusprezece'ani însă după 'stirşitul domniei lui. loan se

t

Tm

„vieţii cavalereşti îi era 'cu totul -necunoscută. Ei bine, supt acest

rr

ds
)

0

|

întâmplă

+

însă pentru

regelui

aici ceia ce. de sigur

Siciliei, fiul ceiui“d'intăiu, cari-amîndoi se chemau Martin.

Dinastia stingîndu-se, se adună Parlamentul de la Caspe,::care |

pi

„1...
a

trebuie să: iea "măsuri în ce. priveşte

succesiunea.

. :

.-..

""Cu- spiritul ce domnia atunci: luarea unei hotărîri a fost însă-.

„grea. Pe 'de altă parte; Aragonul. nu: era unul singur şi, cînd se

SI

„„

i

“iveşte vacanţa tronului,

baronii

aragonesi'. aveau

0: concepţie,

„iar negustorii 'din Barcelona alta. Atunci, pentru. a. pregăti ale-

-

gerea,:se desemnează
nişte judecători (<jueces>) sau .„compromi„seros“,.Li se' înfăţişează mai "mulţi - candidați,. dintre
cari unul
vine din; "Navara,

|
,
po
bg
„i

i
|
:

|

|

_dinand, soțul 'Isabelsi,: dinastia supt
care Aragonul se-va-uni
CU Castilia, nu: este Vechea: dinastie
de “Aragon, :ci: dinastia de
„
“ Trastamara' mutată din regatul
de Castilia, în.persoana celui mai
7
destoinie prinţ din această: dinastie, căci.
Ferdinand” fusese, pănă
„în: momentul': alegerii lui, tutorul:
regelui; castilian.EI vine: cu
“ cunoştinţile. lui: de „guvern de- acolo
şi va: transmite însuşiri politice - distinse fiului său: o personalitate
cu totul extraordinară, |
| Altons “Mărinimosul, „care, * la. 1416,
ajunge
să. domnească! în.
a “Aragon Şi, de oare ce murise,
: cum am. spus, regele Siciliei, Ca".
a
pătă şi „Stăpînirea. acestuia, -aşa
încît poate: începe lupta pentru
.
area în stăpinire a:Neapolului,

i»
o

şi, la Capătul: îndelungatelor intrigi, care

țin
>. „mai-multe luni:de zile, se alege Ferdide:
nand
Castilia... !. ....
> Aşa “încît dinastia" din. care va face. parte
mai. tărziu 'alt Fer=

a

:

"vechea. dinastie:
de

inu'se “prevă
:: zuse
moartea-'şi a, moștenitorului : Arâgonului şi-a

..

e mii.

mie

Aici, cum am mai spus, noua Casa de Anjou înc
earcă să im„Puleca rege pe contele
de Provența, care, ca şi urmaşii lui, va
purta: titlul regal “din causa: pretenţiilo
r asupra. Neapolei.-A fost
0: luptă:

mai “multe decenii. între: Alfon s Mag
nanimul şi între--Lu-

|

dovic de Anjou, apoi. întreei si regele Reus; oti fiul :lui, loan de

A

“ Calabria. La urmă, Alfoans.
biruit, şi: astfel “Coroanele Neapolei,

pr.

TOT

ee

za

» Siciliei, Aragonul
se ui.
găsesc pe fruntea aceluiaşi
om (1435).-„Fără îndoială, «cel mai mai însemnat. pas care se făcuse pănă
:
atunci

peninsulei -iberice a fost'în. momentul

TAI TR

Cînd,.supt acest Alfo
. era vorba
ns,
să:se confunde cele două
“coroane de Aragon

şi: Castilia, fiindcă: supt Joarial Il-lea Cas-

ilanul,în clipa .cînd: s'a ivit 'răscoala împotriva lui, i s'a propus

+

„încă un tron ui Altons. Aşa încît, atunci cînd, la. 1479, la moş- |
tenirea
„_licul;

|
| Ă

- lui loan al II-lea, fiul. lui. Alfons, vine: Ferdinand
Cato-:
situaţia. acestuia este 'aşa'de, coviişitoare, încît
Castiliei .:

„i-ar. Tămînea sau. să zacă: într'o imobilitate politică
asemenea
„ morții, incapabilă
-de a susţinea măcar regalitatea într'o'ţară unde -.

”

„atitde puternic se ridicase nobilimea împotriva

regelui, sau

să

„caute. legături fireşti cu regalitatea. aragonesă şi:să scape
înt

TI

27

pentru reunirea

acest fel pe de o: parte

;

misiunea

de cruciată, pede alta wii

torul însuşial Coroanei. Acesta este motivul politic al căsătoriei Isabeleide Castilia cu Ferdinand Catalicul,

i

po

*.

"Căsătoria însă făcută; niar trebui să: se creadă cîtuşi de puțin -

i

că aceasta. „însemna . contopirea. celor . două regate. Două:
ţeri
atita vreme deosebite nu se:contopasc într'o - vreme „cînd da-._-

pe

.

tina 'stăpînia aşa de mult, şi cele două ţeri au continuat să tră-

i

iască deci alături,: unite numai prin“.viața de familie.a
regelui
şi a reginei, cari cu atit mai uşor :puteau să ducă o. căsnici
e

i:

„perfectă, au cît: Ferdinand “Catolicul:nu era de: origine castilan

|

numai prin bunicul după.tată, ci chiar. mama lui făcea parte
din nobilimea castilană,:
-.
pi
Aaa
- De la .1469, cînd 'se făcu căsătoria,

pănă la 1474, cînd Isabela

„se suie” pe tron, -este numai o legătură: între doi prinți de cotoană ;-de

p-

la:1474, cind'Isabela ajunge regină, pănă la 1479, este

legătura între
„

regina Castiliei:şi moştenitorul "Tronului

gones. Numai

ara-

de 'la '1479 începe opera . comună a lor.

.

N

i
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n
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Atunci, cel d'intăiu "lucru care se face este, nu' unificarea,
care a fost grăbită, ci căutarea" mijloacelor : de car
de e
acum"
înnainte se poate: sprijini regalitatea “spaniolă,
indiferent dacă

este vorba de Castilia sau de AragÎn.
on.
primul regat se admite

-

.

ordonanța nouă 'dela Montargo, care, pusă în legătură cu toate...

celelalte, plecînd-de la codul.Imi Alfons Înțeleptul, constituie .
,.

«
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basa regalității castilane:În acelaşi timp începe distrugerea
cad.
telelor,
a adăp

osturilounde
r. 'stătuser
. nobilii
ă
pană atunci, —
„al. doilea :act important care pregăteşte regalitate
a absolută. În
curţile:
de Ia. Toledo,
din: 1480, pentru întăia oară regalitatea
se înfăţişează
,cu un. prestigiu „pe: care nu-l. avuse pănă
atunci.

” Şi, pentru-a avea la îndemînă

"mijloace militare, se creiaz

ă,
„cum se .va arăta mai pe larg în alt:
alt capitol, 'o <Îrăţie» semi
religioasă, o <hermandad>, care vă
îi poliţia regilor catolici, o
poliție avind într'insa şi elemente caval
ereşti, un adevărat Ordin
de cavalerie devotat regelui (/herman
dad este pentru regele. caLe.

:

a

a

.

-

.

-

.

tolic -ceiace au fost lesuiţii pentru Papă).
lar, pe

de altă parte,
„Pentru a'întări caracterul religios
al acestei regalităţi, se. va întemeia, la 1492, un tribunal inchisiţ
ional împotriva. ereticilor, ca
şi împotriva „Maurilor. şi Evreilor
cari ar fi trecut la creştinisin
“în mod

simu

lat, continuind a practică
veche; dar încă de la început el lucr în ascung: religia cea.
ează şi contra acelora cari .
"ar încerca să se împotriv

ească regalității, socotită şi' ea ca
sacră.
Astiel spiritul „cavaleresc ca şi sent
imentul religios se vor găsi
„.... reunite, pentru a sprijini reg
alitatea”
cea. nouă..
În
acelaşi

timp ca se :va întemeia şi pe
un sistem de drept,
pe care Aragonul nu.l-a avut
niciodată, dar pe care. Castilia
l-a
elaborat în timp de două secole,
de. la Alfons Înțeleptul pănă
la. sfirşitul veacului al XV-lea
, Aşa' înctt, în tovărăşia
aceasta,
partea Castiliei, temeiu
juridic,
l 'este dat Aragoniilui, iar
energia
-Şi Situaţia de. istorie univer
sală 'sînt date de Aragon
Cas
tiliei,.
9
a

|

talia

„>

rani.

Până pe fa 1400 măcar, Italia. face “parte, supt: raportul po- *
litic, din corpul Imperiului , care este, ca teorie, tot Imperiul roman, dar care, în persoana care represintă acest Imperiu, este.
"germanic,

G

şi. ideia monarhiei absolute;

iar teritoriul. unde

trebuie

să vie: regele

din Nord'ca:

să se încoroneze, putind îi asttel recunoscut ca. „Supremă auto-:
De
4
-....
ritate -politică, este cel, italian,
„ Pentru ideile noastre de acum, Tucrul pare greu “de ințeles:;
pentru evul mediu. însă nu. este așa. Noi trăimo epocă de reatități pe. care le controlăm, iar. pentru evul mediu lucrul de că- 7 Ş
petenie dfa autoritatea, chiar dacă realitatea nu corespundea! .
autorității. Din secolul al XI- lea încă. acest Împărat avea apoi.
„dreptul ca în orășele, Joaiale să aşeze un dregător al lui, care
ge .

chema

„podestâ“ „ Podăstaţi întîlnim la Genova, Milan, Lodi, '

Novara şi în toate oraşele -care făcuseră parte: din”: Liga- Lombardă, atit de dese ori îndreptată împotriva Împăraţilor germani.
-. Oraşele

italiene-i. primiau.

În vechea

lume

romană, “din. care

E veniau foarte -multe din aceste oraşe —> fiindcă Neapole, Roma,
Milan şi atitea altele au originea lor în vremea, cea. veche romană —, ordinea de Stat era o realitate sprijinită pe legi, pe:

_ aşezăminte foarte solide. Pe lîngă. aceasta,
la „istoria romană,

oricine se gîndeşte

nu trebuie să uite un lucru : că toată ordinea

politică romană are. un caracter religios, supt zeii ce: vechi sau,
de la o bucată-de vreme, cum „anexau . Romanii
provinciă. şi zeii de acolo,. supt zeii. lumii întregi.

împreună. cu.
Zeii Sau dus

însă, şi Imperiul sa refăcut în altă: formă; în Italia s'a întemeiat
viaţa politică pe basele materiale. ale trecutului, dar cu: atitea
N

N

.

-

ap

,

.
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elemente.cu desăvirşire nouă, medievale. Însă ordinea cea veche
romană, care era -sprijinită
pe concepţii religioase ţinute în cu-

“rent

cu timpul, nu

s'a mai putut: restabili,şi atunci a. rămas in-

.

-* teresul contra interesului, pasiunea contra pasiunii, intriga contra
"intrigii, pornirea de răzbuaare contra pornirii de răzbunare.
Dacă
lucrul acesta: poate

“ muit,

găsi

un fîrîu la un

prin urmare: incapabil
-de

popor

a. se amesteca

deprins

,

a fi cîr-

însuşi în cirmu-

„irea sa, sau la un popor de foarte mare cultură materială, cum

„ar fi Americaniicari
, găsesc în ei însişi, în viaţa lorde toate zilele,.

elementul de solidarisare aj deosebitelor clase, partide şi per-

„Soane,nu era aceasta starea, în Italia.
Pe de altă parie, de la ,
un timp, în Italia „aceasta, s'a desvoliato viaţă.
materială ex-:
traordinar

de “bogată 'şi.de rodnică, Din viaţa aceasta

„şi alt interes. decit: cele de “familie Sau: perso
nale:

a resultati

întreprinderi

care, stăteau :în fâţa altor. întreprinderi, „meşteşu
guri“ Care se.
luptau pentru

stăpînirea vieţii politice cu alte „meş
teşuguri“. În
pante erau negusturii şi meseriaşii
mai nobili şi.
de alta cemai
i:
puţin nobili ;. acei cari făceau funii, Cizme,
haine,
„socotiți ca «carți minore» combătea
u pe medici, advocaţi, notari,:
cari erau „ârți

-* Florenţa,

de o

“ superioare, ',majore“.: La an. popor meri
dion

al,
de o alcătuire nervoasă superioară,
mai impresionabil, mai
gata de'reacţiune, oraşele acestea

„focos,

-au dat

„de vreme spectacoltil unui înspăimîntător astfel.de la'o bucată
haos, *.
"Nu se. poate. lectură mai penibilă,
în
afară de ainănuntele” co„- lorate, decit: lectura” cronicilor ita
liene.O avalanşă 'de fapte zil'au poli
ticeşte cine: ştie: ce impo

rtanță, amănunte biografice, tumuituri, scene de stra
dă, omoruri, dări de foc, reac
țiuni
pedepsitoare. . Dar, atunci cînd
"nimeni nu: e Sigur de pe:o
:zi pe
alta, cînd toţi dorm cu. case
le. lăcătuite, cînd. totul e
supus la:

- prăpăstioase | Schimbări, atunci.
lume a-e bucuroasăe dacă găseşt
e .
pe cineva . care să. îndepl
inească funcţia! de poliţie.
- Podestatul
„ îndeplinia această funcţie,
Şi nu se putea trăi fără
*po
Podestatul avea mai multe
avantagii: întăiu era mult mai destat,
puţin .
civilisat
-ca apucături decit aceia
pe: cari

-i administra. Pe lîngă
aceasta 'nu. era interesat
în "certurile interne. Deci
podestatul a
putut. să. rămiie şi instituţ
ia însăşi, chiar după ce
în
forma d'intăiu nu mai putea să dur
În secolul al XIV-lea

eze..: „

mai. sînt coboriri de. Împ
ărați ÎN peninsula italiană: a lui Henric
de.Luxcniburg; care a şi mur
it acolo,
t
,
.

a.

mi

|
.
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r

după

ce “luni. iulregi fusese amestecat, în, “certurile, dintre orâşe,

şi a fost înmormîntat. în Campo Santo

din. Pisa, „de; unde, ră,

„măşitele lui au fost strămutate dăunăzi. în dom.. Apoi după el; au
|“fost chemaţi alţii. dintre stăpînitorii de dincolo de munţi,:ca să”
. facă ordine: loan:de Boemia, cel care s'a luptat la Crecy,: îu
“ rîndurile: Francesilor, apoi: Carol.al: IV-lea, fiul. lui loan; care:va-

-.

ajunge Împărat germân, cuni. și împăratul Ludovic -de Bavaria, .

i

“ iar, la începutul veacului al XV-lea un Împășat. contestai, Ruprecht. :

me mmm

ii i

"von der Pfalz, pănă ce un: Sigismund, şi-mai tirziu „un: Frederic
“al Ul- -lea;: vor-veni să se încoroneze la Roma... .
i
ae să
Dar, în timpul cînd nu mai erau' podeștaţi şi i cînd npăratul
german nu se putea opri în. Italia, se recuige şi la alte .persoane: în :Florenţa,:de; exemplu, stătuse. o bucata“de vreme ducele -de

e

pat e.

Atena, de origine. Frances, . Gautier de Brienne, apoi, aici «şi în .
- Genova, fiul regelui de Neapole, şi acela de sînge frances,. Erau
“însă şi oraşe

cara
«
şi-au păstrat neintrerupt
e

libertatea. pa
.

N

Îi

cr
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“Acela care-a izbuţit: mai mult la aceasta, dar. numai. în-anu=!.
mite “forme, libertatea . externă fiind legată 'n interior : Cu. cea mai .

,

m Mm 2-a mima ae

+

“strictă: formă de 'guvernâmint, ; este. Veneţia:- După : închiderea, „Marelui Consiliu“, ea devenise o republică. oligarhică. Din mo-

1
,

făcuse :.de
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-

mentul acela, ea .se desparte: din mişcarea generală italiană, for...
mînd 'o. lume politică pentru sine, precum, Sudul italian: se.des- -.
viaţa - italiană -prin

aceia “că; aventurierii

normanzi -

ajunseseră a-şi întemeia ducatul şi apoi: regatul Celori două. Sicilii
„şi pretum

N

Roma se. despărţise din - -iumea: “italiană pentru. că'era .

_a Papei. Restul însă, republicile îîn care, nu se poate o împăcare

între; partide, între interese, între: individualităţi şi care au ne- .
voie de ceva permanent, în teorie măcar. desinteresat, chiar: dacă
întrebuinţează mijloacele cele mai. violente: împotriva. tradiţiilor „celor mai respectate ale trecutului, recurg la sistemul care: peniru N
te
“veacul'al XV-lea poartă. numele de' tirania

O tiranie nu: înseamnă însă un regim neapărat. “toaite; aspru, | hale singeros. jăfuitor. Puteau, fi: tirani foarte. buni, bine- v. -

pi

biinzi, înțelegători pentru arte, litere şi. ştiinţe, o adefăcători,
vărată -binecuvîntare a lui Dumnezeu pentru locul unde se găsiau,
<Tiran>- este însă - totdeauna acela „care iea, într un oraş “Sfisiat de partide, . „conducerea. pentru: el singur, ceia 'ce.: înseamnă, Un,
sr

iei
.
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Stat fără niciun fel-de drept, un Guvern fără niciun fel de răs-

punderă: şi care nu recunoaşte niciun: fel.de lege.
: Această

tiranie

“este

interesantă

şi, prin

|

sine,: dar

şi

altfel:

cînd monarhiile absolute se. vor întemeia întradevăr în deosebitele părți ale Europei, în Franţa, în Spaiiia și, dacă nu în
Ger-

" mania întreagă, cel puţin în anume

părţi ::Brandenburgul, Bavaria,

Saxonia, modelul pentru dinsele, — cum 'vom vedea:
mai pe larg —:

". S'a-luat. de la tiraniileeitaliene. Italia este. astfel
generatoarea de

forme politice atunci, precum în timpul nostru gener
atoarea forime-

"lor politice, prin Revoluţia francesă şi ceia
ce i-a urmat, este Franţa.
)
-

i

1

„ȘI, ca să: se înţeleagă . mai biie cum s'a
putut face. această
„ fransmisiune, .relevâm încă an-lucru : Împă
ratul .roman de nație
german

icăn'a
. “părăsit niciodată “public şi- legal drepturile
„sale:

ma. mai. fost în măsurăsă

formal. La slirş

z

le îndeplinească, dar nu le-a. părăsit

itul secolului al: XV-lea va: apărea
în. Italia, Ul
cînd un._rol oarecare, şi fiul lui Frederic
-al. III-lea. Tatăl fusese.
“un om îrico

s,. incapabi

l de, iniţiativă, lacom de.bani; fiul, din
„.“potrivă,. Maximilian, era un perfect
cavaler.
—, a scris o carte pe .
„care â:ilustrat-o foar

te frumos, în care se. înfăţişează”
supt 'nu-.
„. mele cavalerulăi Teuerdank. Este
ca o răsfrîngere. de ev mediu
într'insul. EI vine în

Italia ca' să înnoiască aventurile
imperiale
de. odinioară. Italienii nau mers dup
ă dinsul,-de şi era: foarte
chipos ; şi, cu toat

-

N

e'că făcuse'o căsăto
-i ri
perme
itea mult mai.
mult decit moştenirea de Ia părinți, cu care
Mari
a
de
Burg
undia, fata
lui” Carol -Temerariul, 'era

tot 'un om fără baui în buzunar,
şi: de
„ aceia aşi rămas asttei în' amin
tirea Italienilor. 3.
"Pe 'de altă parte, Spaniolii, 'car
i prin „Casa “de. Asagon au. Sicilia, de 'unde vor

Vălmăşie cu -taiienii

treca în Neapole, trăiesc intrun
fel de de-

literatura italiană

de atunci este influențată.
de literatura “spaniolă şi literatu
ra - spanio
de lă
cea italiană ;
viaţa de Curte, rostul. nobilimii
sint. exact aceleaşi, de o parte
„şi de alta 5 Neapole, Palermo
“sînt oraşe spaniole, dar moda
ita* liană e în -schimb pretutindeni
în Spania, în toate. .domenii
le.
Aşa încit pentru “Ferdinand
de Aragon, soțui Isabelei Şi
împreună
cu dinsa creatorul - unităţii
'spani
todele de 'guvernare „din “Spania seole.în Peninsula Iberică, meconfundă. cu metodele. de
guvernare din: Italia. Şi metode
le 'din Italia sînt şi supt Cor
oana
regală tot metodele tiraniei
A,

-

*

.
italiene, cu deosebire că aici
aceasta
d.

E

--

a

ii

.

.

i
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este o tiranie legitimă. Căcipe lingă vechiul sistem de guvernare. moştenit de; la Frederic al II- lea se” întroduic şi anume li-.
" cenţe politice pe -care -tirania contemporană şi le permitea. În al treilea rînd, Francesii.s'au amestecat necontenit în Italia.
Cel' mai strălucitor: dintre înțemeietorii tiraniei: în Milan,- Giangaleazzo, Visconti, se înrudeşte cu Casa domnitoare din Franţa
prin căsătoria Valentinai, fiica lui, cu ducele de Orl&ans, şi anume. . practice de viaţă:socială mai. strălucitoare şi mai frumoase au...
îost întroduse în Franţa. de „pe ia 1390 prin Valentina Visconti, „ Francesii. fiind, pe:

lîngă . ceia

ce

erau

atunci

Milanesii,

pe o:

„treaptă de inierioritate a vieţii: sociale. Mai tirziu: în Genova
"joacă rolul podestaţilor de odinioară un vestit căpitan aventurier. _ frances, care a mers şi pe malul Bosforului, ducînd.. aici epopeia
lui militară, Le Meingre, sire. de Boucicaut. Am_văzut că: ducele
de Atena era Frances, că înnainte ca' dinastia: de Aragon. să se
aşeze. în Neapole. prinți francesi. stăpîniseră Florenţa. . Carol al -

- VII-lea: însuşi - e poftit -să vie în Italia, şi fiul. lui, Ludovic al
"XL- lea; poiunciă la Genovp.. Prin. urmare, şi viața francesă a.
fost strins amestecată în Italia, Şi, se „putea luaa învățătură de la această viaţă. +
i
A
o.
=

“

So

“+

2. Aura venim la ceva

din amănuntele

acestor tiranii.

Luăm trei republici 'italiene, din':care. una: ma admis

tirania;

alta a. primit-o". într'o:formă blindă, lar cea de-a treia este: Statul
- în“care “tirania s'a întemeiat în forma cea mai aspră.
i În” Veneţia la o. „anume
epocă s'a căuta? să. se: treacă “de la.
forma! de. republică - 'oligarhică' aristocratică Ja forma -de demo-

craţie cu tiran,—— fiindcă tirania 'nu exclude democrația, pentru
a lovi în: familiile : mari,: în aşezămintele . vechi, tirania fiind un:

amestec. de: autoritarism” sus şi de demagogie

jos.

Atunci s'a

făcut la Veneţia conspirația vestiiă.. a. dogelui . Marino Faliero,
care! în detalii nu. se- cunoaşte:nici pănă acum, “Povestea spune.
| că bătrinul luase o nevastă tînără_şi că la o petrecere Michele .
Steno! a: scris pe spatele scâunului . dogal două versuri cam în. '-- cuprinsul : următor: '<Marinio Falier cel: cu : “nevasta “frumoasă. - 7
"altul se:bucură. de dînsul, “dar el o ţine“, şi, ca răspuns la această
insultă, . dogele“ s'ar fi gîndit

să. lovească

în

magistratura

aris-

tocratică, în Senât; în Collepio şi să 'devină - tiranul democrat .
al Veneţiei. A jost descoperit. insă, dat judecății. şi executat. In o.
4
v
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sala cea mare a Palatului dogilor din Veneţia,

tuturor şefilor

unde sint portretele

Signoriei, “locul:
lui Marino. Faliero. este înlocuit.

cu însemnarea ::„aici e locul lui Marino Faliero decapitat pentru

-

crimele 'sal6“, După nesuecesul acesta, evident că niciun doge „din Veneţia ma mai încercat aventura. În secolul al XV-lea îm-.

„potriva puterii 'şi. demnităţii dogelui.şi în folosul magistraturilor'
+. republicane s'au luat măsurile ceie mai aspre: dogele putea să

„i

Hedatîn judecată! oricînd, el nu. putea lua.nicio măsură dectt,

|

» > împreună.cu Consiliul, şi s'a. ajuns.
aşa de departe încît, faţă de.

- “un ambasador din vremea aceia, dogele întrebuința formula : «cu |

1

| răspund aşa, dăr, dacă dumnealor,
— adecă Consiliul —,au cova..
de adăugat,să poitească2.Ba dogele Foscari, pe la jumătatea
vea-.
““cului; a fost urmărit 'în ceia: ce sufletul omenesc poate
avea mai
„delicat : în iubirea pentru copilul lui exilat, devenind
astfel. un.
adevărat martir al oligarhiei venețiene.
. ?
-DE

|

“Florenţa, odinioară era împărțită în: Ghelti şi: Ghibelini,

-de
„La

iar,

fapt, supt aceste nume.se strecura ura. între
familiile vechi.
1293, -printr'o: mişcare revoluţionară, familiile
vechi-pierd
în-

semnătatea lor.. Atunci
în locul
, negustorilor, cari ei. erau aristocraţia orăşenească, se ridică meşteşugarii,
'<artele mari» - cu
«artele mici»,

|
“

-uncţiunii

care apoi duc întle ele lupta pentru
ocuparea

de căpetenie, de „gonfalonier“, de.„stegar“,

şi a celeia
de „prior
ceia“,ce însaamnă staroste de breaslă, În-lupta aceast
a .
„.. Partidul democrat învinge întăiu ; la
stirşitul:
însă

biruie breslele: mai

veacului.al XIV-lea. .

boga
şi mai.
te
culte, în urma

unei serii.
„ide greve întru i. toate* corespunzătoare
- celor de astăzi :: întrun
texi de

la jumătatea

acelui vaze se spune! că. eartale mici» .<nu
„voiau „să lucreze dacă nu se dă drumu
l. lui Giotto», un şef al
„lor care fusese arestat, şi. «dacă.
nu vom fi mai bine plătiţi».
“Se: mai adauge că Florenţa'e bîntuită
de două
. ciume cum- .,
„plite,
la 1348şi la 1383,

iar cei cari” scăpaseră S'au depri
ns a
„trăi. bine; incepindo. eră "de slraşn
ice'. afaceri.şi de petreceri. *
Aceasta cerea 0 garanţie.de ordin
e publică ; deci. s'a produs
o. Ă
reacțiune Şi. se ridică prinea fami
liade Medicis : întăiu Silvestro,
.
şi Giovanni, apoi Cosma: şi fiul lui
Cosma, Piero, cu fiii săi, L6renzo şi Giuliano, -: DIR
Ia
=
i.
„Cei d'intăiu-

Medicisi au “fost numai “cetăţeni cu
vază ; . Coa fost declarat: <părinte:al patriei
» . şi pe
„Care .celelalte oraşe il: considerău ca şef
'al Florenței, . era
SImo,

care ia: moarte

A

:
7.
i
.

.

o 4 —
pr

Tae

mmm

e mem aere tome

ee ma m

after

a

î

Ea

toate. întreprinderile şi:

prin „această “legătură între politică 'şi afaceri:. făcea ca. toată:
lumea să depindă - 'băneşte de dinsu!. Pe de altă parte, : foarte
cuminte, el ştia “unde să dea “cu împrumut şi 'cuin să ţină în
îrîu pe datornici. “Totdeauna” 'însă foarte “discret, părînd că nu:
se amastecă în nimic. Într'o : epocă ce ţinea la artă şi: literatură, :
Cosimo s'a încunjurat de aitişti şi literați. Resultatul a: fost:că:-.
nepotul -lui-'de. fiu: ” Lorerizo, a fost: ca. “un rege. Cînd apoi din
duşmănia; dintre familia de Medicis şi fâmilia Pazzi s'a pus la.:
cale o conspirație, n înţelegere cu Papa, împotriva Medicisilor, - 3
şi-resultatuk a fost: omorirea în: biserică alui. Giuliano, a doua:
zi toată lumea 's'a dat. de partea lui 'Lorenzo. Sprijinit” pe banii,
pe inteligența Și frumuseţa! lui, pe “talentul lui chiar de poet,
“Lorenzo, carea murit .la patruzeci şi patru de. ani; a stăpinit.
pănă la stirşiiul: zilelor, sale.
-. :
>
Acesta este tiranul blind..
a
„Cealaltă formă a -tiranisi, cumplită, o. găsim Ja Milăn, încă în='
nainte de începutul veacului al XiV-lea. După regimul 'arhiepisco_pului Mafico, apoi al lui loan din familia Visconti, de Vicecomi-

țibus,

căci. fuseseră viconţi

la Germani” pe

vremuri,

apar

din |

acelaşi neam. o serie de firi complexe, fără niciun tel de grijă
de onoarea, de averea şi de viaţa. aproapelui, urmînd tradiția
-acelui înspăimîntător tiran care fusese în veacul ai XIII-lea Ez
zelino da Romano, creatorul însuşi al genului. Era obişnuit lucru
în această. familie ca după o masă la care se petrecuse prieteneşte

"să

se audă, căzînd în stradă trupul unuia: din comeseni, omorit:,

|

Amănuntele acestei tiranii sînt îngrozitoare: adversarului politic
- învins, căzut în prinsoare, astăzi i sa tăia u:echea: dreaptă, apoi,
după o zi de „odihnă, urechea siîngă, şi tot aşa: mîna dreaptă,
„mina stingă, pănă ce trupul “era
!
: dumicat bucată: cu bucată.
Viscontii : Azzo, Galeazzo, Be:nabo, Gian- Gateazzo, Gian-

Maria, Filippo-Maria,
“erau

oameni

să fie regi ai.Italiei

de: mare inteligenţă şi energie,

întiegi, “dacă

mar

îi fost: regatul

de

„concurenţă al Neapolei.. Jtalia întreagă tremura în faţa lui GianGaleazzo, oniul : cel, mai bine ' înzestrat: cu talente-- politice din
timpul său. Fiului a fost un om mai slab, dar tot aşa de crud
„ca. şi tatăl său. Înnainte 'de moarte a adoptat: pe: cel mai: în“ drăzneţ dintre mercenarii timpului, pe Francesco Sforza, făcind

dinir însuj

..

Bar n cabana i,

Dea

un 'baicher toarte : bogat;: care finanţă

întemeietorul noii dinastii : Sforza, care a stăpinit o.
7
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„ jumătate -de-veac şi mai bine la Mila
n, Om de o cruzime nestă„pînită, energie de fier care administ
ra Milanul aşa cum un stăpîn
ar fi pusla muncă
pe sclavii.săi..
. a
Dai
“Se înţelege bine că o astfel de
stăpiînire atîrnă de persoane.
“ Tiranianu creiază un drept ;
talentul unui tiran nu se NOşteneşte de nrmașul lui, Astfel, dup
ă moartea lui Francesco Sforza,
a. trebuit, prin. degensrarea
dinastiei . de tirani, să se ajun
gă
„acolo unde se ajunge tot
de drept

deauna prin jipsă de orice respec
t față

şi de lege, şi „anume

: ori. la anarhie, orila inte
Z
rvenţia
„Străină; ori şi la una şi la-a
lta. Căci, prin degenerarea
fami
liilor
de tirani,

s'au deschis porţile Ital
iei pentru invasia France
silor şi
„la împărţirea peninsulei
între dinşii de la Nord şi
Spaniolii din Sud,
“Toate, lucruri care se
vor: vedea mai 'pe larg
în alt capitol,
SE

-

-
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Germania şi lupta

pentru

noua organisație

moderni.

“

Veniin la: aşezămintele. germane: “din! al XIV. lea şi a xv- lea
veac, studiind două secole din istoria germană supt raportul .
instituțiilor şi al legăturilor dintre . deosebiții factori, constituționali. '
| Am ajuns. pănă la marea rinduire a situației! constituţionale
în Germania .de Împăratul Carol al IV-lea, -care a- dat vestita
Bulă de Aur, un monument. de legislaţie “foarte important fără
îndoială, proclamat cu deosebit fast, ca să impună tuturora, dar
care nitare nici pe departe importanța ce i se atribuie îri ce pri- -

veşte: adevărata consolidare interioară «a. Statelor care la unPi loc în
formează Germania. - :
: Modelul

pe care l-a". urmat Cărei,

îl descoperi

foarte: uşor.

fusese crescut în Franţa pănă ja o oarecare viistă şi'se in-

EI

-fluenţase de: viaţa francesă supt toate raporturile. Biografia lui,
scrisă de dînsul, care merge numai pănă la cutare moment din
cariera Împăratului, corespunde întru' toate cu starea sufletească
ce' se găsia pe vremea aceastaîn Franţa. E vădită din partea lui

- tendiriţa :de a preface. Germania în ceva. care să semene cit de
“cît cu Franţa amintirilor şi afecţiunilor sale. Precum. stipt ra- .
portul cultural şi artistic, prin întemeierea” Universifăţii din Praga,

“el copiă pe. Frangesi, tot aşa a vriit să-i. copieze şi supt ra- portul aşezămintelor.
În:Franţa era o, “regalitate şi ura singură,
bită de toată. lumea, care. garantă "siguranţa
Împreună, în linişte, a deosebitelor. clase, şi
: său 1. număr de: înnalţi funcţionari, iar, pe
V

recunoscută şi iuStatului şi a vieţii
regele avea în jurul
lingă aceştia, ca o

Da
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aut
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-

>

tradiţie din evul: mediu, cei cîțiva aşa-numiţi.„pairs de France“.
|
Prin Bula de. aur, Carol a 'voit
să se apropie de .rosturile acestea | francese, acei cari aveau dreptul să aleagă pe Împărat fiind un
fel de „pairs d'Allemagne“. Pe lingă faptul că, de oare câ, de
la o bucată d& vreme, de cînd se mîntuise dinastia Hohenstau- .

fenilor, de cînd în. Germania era o continuă schimbareîn situaia dinastică, de cînd veniseră Habsburgii, cari în cele d'intăiu
generaţiuni. nu: Sau

putut

aşeza

solid,

cu .siguranța

dreptului

de moştenire, în: Imperiu, Carol a voit să evite măcar primejdia
de a se găsila un moment dat doi detinători ai drepturiloimr
* „“periale, aleşi

în tocuri

deosebite,

la: date deosebite, de un

electoral: deosebit: nu se uitaseră scenele care. se întimplaseră
vremea

„"Însă

lui

Lodovic

de

Bavaria

cui însusisi. Carol

al. IV-lea,

fusese anti-rege 'opus-de Papă lui Ludovic..: IE
tului

-

corp

pe Ş
cate

de la această - orînduirea felului de alegere:,a Împărapănă la stabilirea adevăratei ordini constituționale. interne

„era0 deosebire enormă, şi deosebirea. aceasta 'era creată şi menținută, în chip firesc, de tot: ceia 'ce, râsulta din. desvolțarea, de.
atitea secole a Germaniei... - +
Sasca
,
. Erau de

apt, “precum. am spus -şi altă; dată, mai multe

Gâr

manii:. una veche, la, Rin,:; care: făcuse pârțe, din Împărăţia
lui -

Carol-cel-Mare,: cate fusese francă şi „de -aceia.-i.se
zicea Fran- *
-conia șpe de altă parte, Saxonia cucerită, supt steagul
, carolingian, .
şi
în sfirşit, pe lîngă Germania | Francilor, .pe
lîngă. Germania

„ Bavaresilor şi Germania Saxonilor, pe lîngă Germania
Alemanilor,.

„care a-dat mai

tîrziu Suabiă,: mai este. o G ermanie, de -cuce
rire „asupra Slavilor, pe deo parte, asupra
„Borusilor. şi populațiilor.
„;Păgine care locuiau malul :Măriii .B Baltic
e . şi. insulele:

burgul, de altă: parte, fără: a:mai. vorbi. de, German . Brânden-.
ia,
din. regiunea: Dunării-de-mijloc,: ciştigată ; contra.
Avarilor şi. Slavilor:
Austria. Astfel sînt în Europa
centrală : patru Germanii „vechi
| şi .
două mai nouă, fiecare cu situaţii. dina
știce deosebite
Şi, ...
înna- &

intea

unor gfeutăţi. de neînvins, Carola:
ajuns,

la această! necesitate de a lăsa mai mult: sau
mai “puţin Germania. în sama
ei,
în sama. realităților date, şi de
a se refugia. în Boemia lui, pe
care a
“irmuli-p, întocpaal sum:
un „rege

al, Franciei - cirmuia

«
za
ŞLi
î
marii
,
= În această Germanie tradiţională,
câre;nu,putea fi supusă.nici
întrun chip unei
pa

regular

,

i.

.

+

entăii, nu erau: numai i prinți,
cari aveau - ..

.

>

*

.

-

.

.

.
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ăi _
“fi: caracter de tocalisn tradițional consacrat de secole întregi
'şi pe care nimic! nu-l putea întătura, ci-şi orașe. Oraşele acestea

-

se pot împărți pe regiuni: după: condiţiile în care au fost întemeiate şi legăturile pe
- Erau întăiu oraşele
continuau cu cele din
puterea burgundă, cu

si
.
.
care le aveau.
renane: Colonia, Maieiiţa, ' Trier, care se
'Țerile-de- -jos. După ce “a întemeiat însă.
Filip de Burgundia şi Carol Temerariul, şi

această Casă, francesă.a. stăpinit Flandra, “Hainaut, Brabant şi-.
celelalte. provincii - care fac parte acum din Belgia şi, Olanda, ea .
a avut. interes să-şi

creeze

un

economic. special:

domeniu

a.

supt deci oraşele acestea de la gurile Rinului din-mediul lor de
pănă atunci, şi a creat un Rin burgund deosebit, desfăcîndu-le |
şi din legăturile :Hansei, ale oraşelor de'la Marea Baltică, Prin
:urmare în cele două mari asociațiuni medievale da oraşe interve-

- nirea aceasta'a ducilor de Burgundia-a produs schimbări radicale,
care au. lovit. în însuşi izvorul de viaţă şi-în: putinţa. de desvoltare a. oraşelor din Vestul Germaniei.
Şi încă ceva: oraşele acestea, cu privilegii şi supt Burgunzi,
rămîneau totdeauna gata să săiridice împotriva, oricării încălcări
“de drept, cum s'a văzut în teribila. răscoală din Litge, în “care.
a fost amestecat şi Ludovic al XI- lea, aducîndu-se distrugerea :

“oraşului ca un

celelalte.

Astiel ducele Bur-:

faţă: de oraşe -un regim

care le-a supus, pu-.-

exemplu pentru

gunădici a. întrodus

terii prințului, dînd în felul aceasta un exemplu de: ce s'ar putea

-a.îace şi cu alte oraşe, de la Rin sau.:de aiurea,
“stăpînitori ai teritoriilor din prejur.. -

de alţi. prinți,

- În sfîrşit. oraşele renane: se. osebesc. şi :alttel: intre Strassburg |

„şi celelalte oraşe alsaciene — > între orâşele. lotaringiene mai puţin —
"şi. între -oraşele-din Sviţera au fost cîndva legături foarte strînse,

“Pe la 1280-99'Ziirichul, dar mai ales Basel, au întreținut 'rapor-. -.

„turi”. continue cu oraşele din. Alsacia, şi prin “ele cu acelea care
„se întind la. Nord, pe aceiaşi linie a Rinului. S'a întimplat apoi,

“de lao bucată de vreme, de cînd Sau . aşezat Habsburgii pe ” , din mici :seniori. Împărați, «„gilceava
„tronul german; . devenind
_pe:care aceşti Habsburgi, ca seniori feudali, o aveau cut oraşele
„din“ vecinătatea “lor, şi atunci, faţă “de

încercarea- de

a. întinde

„o dominație fiscală foarte „apăsătoare şi, foarte: jignitoare pentru. .
- tradiţiile locale, dacă oraşele une ori au cedat, în schimb ţeră- i
noştri. cînd s'a înte$
pimea, care avea şi, „ea privilegiile țeranilor

Pi

.

N

.

.

fiieiat Domnia în 'Țara-Romănească şi Moldova,
au resistat. Şi
„Sa început o: luptă între Casa de Austria
şi țeranii din .Sviţera,
“luptă

|

care s'a.dus cu succespe vremea lui Albert; fiul
lui Rudolf de Habsburg, şi din care luptă a ieşit
indep
enden
ţa
.__e
țeras.a.
.
.
„nilor elveţieni
9

uniţi întrun fel de <frăție», Genossenschâ
.
ft, prin
jurămînt, după hiptele de la "Morgarten
(1315) şi de la Sempach,
la sfîrşitul veacului al XIV-lea (1385).
Se întemeiază astfel o demo" craţie-rurală, capabilăde a se menț
inea în contra. oricui, Şi ea
reţine oraşele de acolo în legătura lor,
rupîndudin le
vech-ea asociație unitară - a tuturor. .organisaţiilor
economice de pe malurile ”
Rinului,
E

aaa

:

Alt grdeup
oraşe era.acela de pe malul: Mări
i Baltice. Aici
„ se alcătuise Ilansa, unirea
pentru

comerţ, care se sprijinia; pe de
o parte, pe Londra Englesilor.
şi, de altă parte, pe Novgor
odui
" Ruşiloi, avînd aceiaşi piitere pă
năla un anume moment şi pe mal
ul

"sudicşi pe cel” nordic-al Mări
i Baltice, în „Danemarca.şi în Su„edia şi Norvegia. :.. a
SC
+ „Hansa slăbeşte însă -esenţia
l prin trei fapte care se înt
împină
"în a
doua

jumătate a veacului

„Veacului al XV-lea,

"-“Întăiu se întemeiază

..

al XIV-lea

IN

o. viață

economică

“numai Angliei, o activitate
capitâlistă

şi în tot, decursul

Re

,

englesă care aparține

care: înnainte dă aceasta
nu” exista. Anglia, colonie
economică: a Hansei în'timpur
ile mai
„. Vechi, începe acum.a trăi
prin-ea' însăşi, cu oraşele
avind pri'vilegii regale, în «Cinci Por
turi»;: nuinite 'cu -un nume
“frances :
păstrat pănă: acum : Cinq-Port
s.
S
R
R
R
R
Pe de. altă “parte am văzut.
că, alături. cu. vechea org
anisare.
a: Hansei, începe să se facă

org

anisarea :pe ghilde, care
tilneşte:şi în Țerile-de-]Jos
şi: care era de sigur contrară se înpiului hanseatic, Şi, pe cînd Hansa
ncipierie astfel la Apus, la pri
gur
ile
Rinului. puterea. burgundă: vină 'să.
răpească iar.o parte din patrimoniul' cel:vechiu, Han
sa. fiin
q

redusă la 'negoţul din
Răsărit,
aşa-numitul <Oesterick».
în clipa actasta însă în Su
edia-şi Norm :
- Vegia se” întimplă acele
lucruri care. duc la Uniune
a de la Calmar,.
reunindu-se . cele: trei reg
ate. într'o singură fo
r
' pol
miti
aceasta fiind Suprim
ăcă şi,
ată,
au. rămas măcar 'anumi
te:
obi
-nomice. .
cei
uri
eco-:
pr
DI
a:
ae
Pe lingă aceste trei mot
iye de slăbire a Hans
eis'at
, mai putea.

7
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adăugi şi un al pa triulea, Acesta este scăparea: Rusiei moscovite
de supt stăpînirea tătărească şi, ca urmare, unirea Statelor ru=
saşti ps care. năvălirea mongolică le apucase. separate, supt un
Mare-Duce 'moscovit. Atunci. Rusia aceasta va căta neapărat
să aibă şi o viață economică care: să-i aparţie numai ei. Evident că noua Rusie nu putea să steie cu uşa. deschisă pentru
Hansă ; ea nu putea permite să dăinuiască organisaţiile ei. autonoms, ca la Novgorod, cu Sfatul lui orăşenesc, cu clopotul! care
sa trăgea şi împotriva - suveranului teritorial, dacă el căuta să :
se amestece în daraverile interioare.
Dar în afară de oraşele hanseatice mai rămîn "dăuă. categorii
“de oraşe în Germania : rămin oraşele din vechiul Sud şi oraşele.
“ din noul Răsărit; ale Suabiej, de.o parte, şi cele din Marca
Rrandeburgului şi din cealaltă Marcă, întemeiată, nu de puterea
politică germană, dar de națiunea germană, şi care este Prusia

Cavalerilor Teutoni, aşezaţi. aici . numai, după 1200, formînd ca
un fel-de nonă Austrie, de nouă «marcă», care se întinde în Ră-"
"săritul mai depărtat, cu continuări i spre Nord, de-a lungul Mării
Baltice,
Ma
E
"În regiunea
Suabiei sîat vechi ariintiri romane, 'în “unghiul
dintre” Rin. şi Dunăre; foarte adînc. străbătut de 'colonisaţia de
odinioară şi: unde oraşele au foarte . niultă asămănare. cu cele
„italiene, ca şi, de alminteri, pe. malul Rinului chiar şi în regiunea
Bavariei, Augsburg, Regensburg,. care. îin să rămiie „«oraşe. de.

Iniperiu». Cind s'a: făcut orînduirea din veacul al, XIV-lea, şei»

zezi şi cinci-de
.periu. Cînd,

oraşe

nu

la sftrşitul

atîrnau de prinți, ci
veacului

al XV-lea,

riumai

de

Im-

—o cataştrofă

în

pentru: viața orășenească germană
—, Regensburgul a fost adus
Bavaria, Împăratul a întrede
ducilor
casa
de.
faţă
la supunerea
-buinţat toată puterea lui pentiu ca oraşul să.se întoarcă la atir-

narea directă faţă de Coroana. imperială: În părțile “acestea, deci,
şi. ducii de Bavaria

şi conții de Wiirttemberg
urmind.

duşmani ai neatirnării. oraşelor. suabe,

erau învierşunaţi
exemplul,

-.-sburgilor şi al ducilor de Burgundia.
În ceia ce priveşte oraşele Nordului, avem două

Hab-

griipe : : ale

Mărcii, pe deo parte, ale Ordinului Teutonic, pe de alta. În Marcă,

întăiu iusese o dinastie care foarte multă vreme a stăpînit acolo,
dinastia ascaniană, -care se isprăveşte. în veacul al XIV- lea,
strecurindu-se o. bucată, de vreme în Braudenburg o stăpinire
- Şeoala

ce nizhoia.

.

-

i

.

>
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bavaresă,- a Împăratului Ludovic, cate ar vrea să păstreze marea
feudă pentru copiii lui. Cînd apoi. Casa de Bavatia pierde Im- periul şi vine Casa: de. Luxemburg, şi Brandeburgul - trece in, „. stăpinirea acesteia, —de se ace ciiar o împărțire de teritorii între |
inoştenitorii lui Carol al IV-lea : Jobst, care era în Morâvia, rezele Boemiei, devenit . Împărat” după Carol, al IV-lea, Venceslas,.
şi fratele acestuia, Sigismund!—;
din luptele acestea. a resultat -

„stăpînirea nominală a -lui Sigismund în: Brandenburg, : Dar, cum

"acesta umbia cu visuri mari, cu cobortri îîn Italia şi lupte cu Tuzcii, amestecîudu- -se în toate. şi încurcîndu-le pe: toate, el a
ajuns, fireşte, la lichidarea Mărcii de Brandenburg, de şi numa
întro. formă cuviincioasă şi ipocriță, —

aceiaşi în care a fost lichi-

dată de Poloni ţara Sepenicului în folosul Domnilor Moldovei —,
“adoptindu-se iorma imprumutului şi zălogirii pentru a“ ceda de
fapte” aceste teritorii. |
.

În părţile Suabiei, în: care ss nioratul acesta” german era par-

" ticular de întrepiinzăt tor. şi de aprig, stătea familia
de Zollern. sau. *
Hohenzollera: un membru din “această Mamilie, Frederi
c, iea
parte la lupta de la „Nicopol - din 1396, alături de
Sigismund,
„aşa încît se cunoşteau 'şi prin colaborarea la aceleaşi
lupte de
E cruciată. Cu atât mai uşor i s'a dat lui Frederic
sarcina de ad- ministrator, de

vicariu

în regiunea: aceasta. “a Mărcii 'de Brande--

“

burg, unde anarhia era absolută din pricina
unor anume familii
feudale care-şi făceau de cap (1411). Frederic
s'a deprins foarte” ”
bine cu țara şi.țara cu: dînsul; astfel tot ia '1411
i se Zălogeşte ”
de Împărat. Marca în sensul pe care Î-arn.
arătat Prin exemplul noldo-poton. Zălogirea însemna deci rămin
ere, şi după trecare
de patru ani a şi- venit recunoaşterea lui
Frederic ca Elector.

Cînd el devine

asifel. markgraf,

situaţia. orâşeior din Bran-

denburg era. foarte puternică, dacă nu faţă
de seniorii „hoţi,
măcar din punctul de vedere a] principiilor
constituționale, Căci

oraşele” Berlin şi

Lă

Colonia-pe

- -Spreia! — pe atunci Berlinul era .
compus din aceste GOuă oraşe, deosebite,
care se luptau. Chiar
„unul cu altul; — nu permiteau noului
domn să- între n cuprinsul +
lor fără” permisiune de la. prim
ar, :-..
"Şi
mai tărziu. mumai, cind au izbutit, să
ss impună, Hohenzol-

* loan de Gortitz,. Procopiu
Wil neim de eisoen apar şi ei: atieac
i ca
momentani,.

deținători

-

De a Pe

“1ernii du constiuit Schlossui de la Berlin, care era pentru
regaitatea prusiană ceia ce este Vaticanul pentru. papalitate, Şi un

“istoric observa

faptul,

toarte semnificativ,

că acest castel a fost

- ridicat chiar lingă Rathaus ca să. se arăte că. a. venit stăpinul
<el nou şi cutează să stea în apropierea celui. „vechiu, supus
acuma lui. -.
DI
a
În=partea ” răsăriteană a Mărcii, Magdeburgul . şi “alte cetăţi
rau pe păminturi episcopale, nu - seniorale, şi toată oposiţia:
era daci faţă de -episcopul sirigur. Pe pămintul Ordinului Teu-....
tonic, Danzig, Kânigsberg, Marienburg, Thorn- “Şi celelalte erau
;
„Îundaţiuni ale Cavalerilor. Aici Ordinul venise în Ținutari:10cuite de păgîni; el civilisase țara şi adusese colonii care:au dat
-“oraşe înfloritoare, Dar Ordinul însuşi 'se schimbase. Crucea
continuă să figureze pe mantia cavalerilor, vechea -organisaţie:
„adusă din Ierusalim. furicționa fără schimbare * în ce priveşte
numele şi- formele, dar Marele “Maestru era - acum şeful
unor
“feudali, cregele> de fapt: a! unei feudalităţi * foarte aspre.
De
-aiminterea în Ordin chiar întrau did ce în ce mai-mult elemente

ale nobilimii, junkerismul din

Prusia Orientală : fiind

în mare:

„parte o ereditate. a Tentonilor, în: forma aceasta din urină, Ora'şeie n'au voit de lao bucată de vreme acest regim, şi atunci: sa!
intimplat acesi fenomen la care patrioţii naţionalişti germani din
“timpul nostru'se gîndesc cu un sentiment de profundă indignare :i
oraşele au părăsit pe Marele Maestru şi-au chemat pe'regele
Poloniei, care pzin ajutorul” oraşelor. a' ajuns să fie suzeranul .
.!

Ordinului și să ocupe o parte din teritotiul lui. Danzigul. a ajuns

„să fie dezi oraş al -regalităţii polone, servind în, ” rîndul înțăiu
exportul regatului. (1410. lupta de la Tanneriberg, 1411 pacea
-de-la Thor, 144 O „liga oraşelor 'prusi ne, 1445. chemarea 1s-

gelui Poloniei de, către oraşe),
7
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în toate oraşele: acestea, acuni, din causa” relaţiilor «cu Italia,
“ca şi din causa curentului general economic, şi aici, în Germania, .este o luptă între -orăşenii bogaţi şi cei săraci, între
plebei

şi patricieni.

Pretutindeni. vechea aristocrație - e atacată,

şi se ajunge, întocmai ca' în: “Florenţa, că acei cari fac parte din
“breslele de jos biruie pe acei cari fac parte din breslele de sus, n.
- pentru: ca pe urmă 'să vie. reacţiunea.

„ întimplat același lucru ca- în Florenţa

Dar. în “Gernfănia

şi în „alte. „oraşe
A

nu 's'a

italiene,
Li

adecă după. o democraţie să vie: din nou aristocrația. de Dani,
care să abandoneze. frînele “politicei' în minile unui tiran; aici
derocraţia breslelor “mici izbuteşte să păstreze -puterea,
Să vedem în: adevăr ce se petrece în Colonia şi” în Frankiurt,.

al |l- lea, vorbeşte. cu

Enea Silviu Piccolomini, ca Papă Piu

de frumuseţa Coloniei, de Clădirile cele mai.

deosebită admiraţie
“însemnate,

o:

de -bogăţia

generală, de mîndria: orăşenilor.

Dar.aris-

_tocraţia cea veche a dispărut cu. desăvîrşire. Sa ajuns la un
". înnalt grad de egalitate în- libertate, şi în „cele din urmă toţi.
- “ocuitorii oraşului aveau acelaşi. drept de a se'apăra împotriva
. „abusului ca. şi vechea aristocrație de pe timpuri. În Frankfurt:
tot-.aşa, de şi oraşul ma avut nici pe departe iniluenţa Coloniei :
“puterea a trecut şi. aici 'în/ minile tuturor cetăţenilor. Mai tîrziu
"2 se'va, mai ivi, e drept, un. patriciat, ceia ce înseamnă tot o aristocraţie: a vechilor familii, dar niciun privilegiu şi niciun drept:
de
stăpînire hu-i mai rămînea asupra celorlalţi.
- Lupta

aceasta internă se întilneşte

- în: regiunile. renane
„se

pretutindeni,

dar mai mut

şi. baltice, măi puţin în celelalte, unde lupta:

dădea' şi, mai departe impotriva

episcopului şi â „seniorului.

Asupra unei “tumi cu. aceste caractere monă ţine. acum îpă-

ratul cu dorinţa,
a face

din

firească la moştenitorii lui „Carol

Germania

însă un om

această: un, Stat; o

nul supt toate raporturile

al IV-lea,

de.

unitate. Venceslas: era.

şi pe lingă aceasta bețiv

„pănă la îndobitocire, total. incapabil deci. de. a administra: Sta-.
„tele sale,: necum. a

„se

şi

le reformă

organisează” o luptă;

dăcu nicio
mejdie- el:
la Reims..
cretează o

în “spiritul

tinziad la

timpului.

detronare.

Contra lui

-Venceslas

nu.

atenţie acestei. mişcări; în momente. de mare pri-..
se ducea să. vadă pe. regele” Franciei Carol al “VI-lea:
Pentru. a restabili liniştea interioară, la 1389. e de=.
pace publică pe zece ani.
i
.

Nu era. însă de 'ajuns! ca Împăratul să proclame: pacea; ci:mai.

trebuia s'o primească şi cei cari se -uniseră împotiiva “lui.
Ş;iată că el se găseşte în faţa unei confederaţii din care făceau
.
parte Maienţa, Colonia, Palatinatul, Saxonia, Bavaria, Burgundi
a,
şi, deci,,la 1404. Vencestas este depus. -.:
|

Astfel,

cea

. d'intăii

al IV- lea, Contiriuată

încercare de

reformă, încâpiută

de "Carei

aşa de rău de Venceslas, dispâre, Se alege

atunci ca Împărat Ruprecht, care. se: scoboară în
î Italia, unde-și,
7
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“usează toate puterile. De alminterea stăpinirea ui ma
i
avut niciodată caracterul unei' realităţi bine. determinate: ma fost admis.
măcar să se încoroneze în or aşul lui Carol-cel-Mare, la Aachen,
ci la, Colonia. Cind se întoarce din Italia, el găseşte o "coaliţie .
şi contra lui, şi ar fi fost depus dacă moartea lui: neașteptată E
m'ar fi resolvat pe altă cale chestiunea.
|
Succesiunea: lui Ruprecht a luat-o. vărul. lui Vencestas, fobst,
| ales. Împărat

de

cîţiva

“coroana o capătă

Electori, dar, murind

E după citeva luni, .

Sigismund.

Noui Casâr se va “duce «să presidez ze -un sinod: care: avea mi“siunea. să organiseze- cruciata împotriva. Turcilor. EI. vorbeşte
pretutindeni ca şef al! creştinătăţii întregi ; ocupat în atitea lo--curi fără folos, acolo unde. ar fi fost nevoie de dînsul et lipsia,
“şi astfei lunga stăpînire a lui Sigismund, de vre-o treizeci de
ani, se mintuie cu „catastrofa însăşi a puterii imperiale germane.
-Ceia ce s'a întîmplat în acest răstimp, aici, în” Germania, este;
în afară de dînsul. pi
,

;
-

.

.

După. moartea lui Sigismund coroana. imperială sse tntoarce la

“Casa” de Habsburg, care trăise pănă atunci în Austria ci, în si“tuaţia locală. de. acolo, prin Albert de Austria, ginerele lui Sigis“mund, unul care ar fi fost capabil să hotărască ceva: foarte
„viteaz, foarta îndrăzneţ, el moare într'o ciniciată contra Turcilor.
La moartea lui Albert,: posesiunile. lui austriace se împart, şi
“Frederic al Iil-lea, ales . Împărat . german - (Februar: 1440), fe”
"numai. o parte” din ele. Astiel larga basă a lui Albert, care avea

Ungaria, Boemia, îi lipseşte lui, Frederic. Om fricos, zgircit, ari"„“tipatic, el nu putea întocui. prin calităţile lui personale o situaţie Ia

“teritorială” care-i jipsia. ! .

-

Atunci a fost un monient cînd

Germania părea

că se va li-

-chidă în totalitatea eis. primejdia turcească de. o. parte, de alta
ţeranii din Sviţera,

Germania

<văcarii>,

cari ar fi în stare să producă

însăşi o mişcare a straturilor rurale;

în

din Vest Bur-

-gundia, care: cere coroana: regală şi, pănă. atunci, cu Carol Cu- tezătorul, isa. episcopatul de “Colonia supt ocrotirea: sa, atacină .
- cetatea Neuss,—Burgundia care, să nu uităm, deţine gurile Ri-

nului. Imperiul este în: aşa hal de slăbiciune, încît, cînd a fost
-de dat o lovitură. contra: unor anumite elemente. rebele, e chemat ”
“înte 'ajutor regele Franciei, şi Carol al VI lea trimete, pe Delfin

34

cu “Armagnacii lui,: care dă

=:

„O

_

lupta.de la Skt, jattob (1445). La

1449 Albrecht zis Ahile, «tiranul Mărcii, ridică asupra Niirn-.
bergului nesupus 22 de: priaţi, 33 de conți „şi seniori şi paste:
3.000 de cavaleri. În Wurti fermbere iîn Baden se duce Mupia contra.
oraşelor.
.
i
„Prin 1460 se iveşte chiar în mintea multora ideia că, „pentru.
ca imperiul să aibă rînduială, trebuie să se ducă Frederic”şi să
vină un stăpinitor. străin : căci, dacă unii voiau pe. Eiectorul
"palatin german, alţii cereau pe. regele Franci ei sau: pe regele Bo-.
-ermiei, Gheorghe, Podiebrad. În împrejurările „acestea, Germania
arată astfel înnaintea lumii întregi: neputința ei de a se. stăpîni.
prin sine. Împăratul: nu poate domina nici pe prinți, nici oraşeie,.
prinții. nu se pot înţelege cu' oraşele, oraşele nu pot birui
peprinți ; toate” clasele şi toate puterile îşi stau faţă în faţă, Pacea
pe zece ani din 1486, în anul alegerii lui Maximi lian, îiul
lui
Frederic, ca rege al Romanilor, e urmată de crearea Ligei
suabe,.
Numai doi ani după moartea lui. Frederic, la „1495, se hotăr
ăşte,
cu sau fără folos, „pacsa veşnică“ ...
În „momentul acesta începe
î
însă era războaielor mari europene.
x

Lupte constituționale
a

4în regatele scandinave.

|

EI îs

LI

Regatele, scasăt nave sînt în: această epocă
:
mai caracieristice | |
în ce priveşte aşezămintele decit. Germania, .
Dacă în Germania fenomenul - care atrage atenţia 6 că-St atele”
"mici nu

vreau să moară

şi Imperiul * nu

se

poate

„preface

din,

simplă, autoritate medievală” în Stat mare al epocei moderne fără
ca o evoluție să plece“ din -obicaiurile şi tradiţiile poporului
erman

însuşi,. CU. Scandinavia

i 1edia, Norvegia

este

aitfe!; "Cele

trei

regate:,

şi Danemarca, sînt extrem de interesante, pre=.

cum am văzut că sînt şi regatele din Peninsula Ibarică, aţă de
- Franţa, prin aceja că au fost, foarte puţin influențate de viata.
generală politică din” Europa centrală, că s'au păstrat vechile
tradiţii,
tr
care: nu

-

sînt

numai

scandinave,

ci „general

7

germanice.

vin

din atitea

părţi, pe cînd,

în Nord, "autoritatea Imperiului ni

Sa întins, şi din. causa - zăbăvii creştinismului în aceste părţi: “Danemarca are -mai ales un caracter particular. Mult mai iisipită: decit. celelalte . două zegate, fiind alcătuită din Iutlanda. şi
din insule în vecinătatea altor insule care n'au fost danese
: (Riigen; Usedom, Wolin), ea se găseşte într” o Mare a Hansei.
|
Prin urmar e Danemarca trebuia să se osebească

din. Hansă;

o, N

condiţie pentru intemeicrea: monarhiei modesne danese era ca
Hansa să nu aibă stăpînirea. apelor.
/
e:
Şi mai este ceva: Iutlanda este un git. care se desface din

Germania, și din
d cospul germani vin anuinite influenţe. Feudatarii SI

!

aL]

În Germania, tradiţiile acestea vechi germanice; sînt obliterate,
acoperite, şi în mare. parte distruse” “de: atitea înrîuriri, care
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”

*

.

germani: aveau. aici, ua cuib, şi, dacă Siesvigul are nume danes
şi' a fost iocuit în mare parte de o populaţie vorbind un cialect
danes, Holsteinul e, .absoiut germanic: Holsteinul e o Germani

"care se îndreaptă. către Danemarca, pre cum

Slesvigul'e'o

Da.

două

pro-

nemarcă ce se îndreaptă către Germania; şi, unite, ceie

vincii: formează tocmai elementul de legătură

între cele două lumi:

Şi mai erau şi intenţiile Imperiulii. de. a-şi exercita crepturiie
„de suzeranitate în. „aceste părți, cum a: făcut Împăratul Sigismund,. şi încă aşa de mult încit, în cutare „proces dintre regela

Danemarcei

şi vasalii

săi,

acela

a 'trebuit

Alba Regală şi pe urmă la Budapesta

să se.ducă

întăiu

la

— Sigismund fiin d şi rega.

al Ungariei —,.ca 'să. aştepte! aici o hotărire

de

la: care

Sa făcut

apel. la Papa Martin;şşi, Sigismund a protestat. contra: amestecului în lucrurile -hi care nu

Hristos.

se amestecă , “în 1 Iucsurile lui [ses

„Danemarca are astia un caraăter nalt mai: “comp! icat
decit

cele două ţeri nordice. Dar, faţă ds „dominaţia faansei și
| în aş- teptare a pretenţilor imperiale îîn vremi. ca ale lui Sigism
und, care .:
urmăreşte.” pretutindeni orice. rămăşiţă. de. drept
împărătesc ca
să:0o. valorifice. în: present, țerile” „scandinave Sati
simţit mai da -

mult aduse să: formeze 0: singură legătură.
E Uniunea. „de
* Calmar.
_. pasă
|
,

la

*

S'a pomenit în partea întăia a cărții despre. aceas
tă Uniune
încheiată: la 1397. supt regina Margareta, fiica.
lui Valdemar. latâ-ţ

Fel,

şi originile: La 1333, un singur rege ajuns
a
ese prin moşteniresă

stăpîne ască . Suedia şi Norvegia, on. slab
de caracter, care e
_Supus înriuririi soţiei lui -frăncese,
"-0 principesde
ă Namur,..
Blanca
.

Hakon,

Are

doi

fii: cu. “unul! mu

iea pe fata

se „înţ țaleze,

lui Valdemar, regele

Henric ;, ccliatt,

Danemareai,

acela care.
“face 0 călătorie în. Franţa şi participă
la criiciata pe care o pre-.
_dică Phili
regele

ppe de Meziăres şi care avea în fruntea ei
pe Petru, .

Ciprului.

Pare

un

fel. de

continentaiisa re a regiunii aces-

teia nordice prin căsătorii, prin drumuri, prin îndecă
ţi la Buda,
piin apeluri la Papă, chiar prin călătorii la Roma, cum vooin.
vedea îndată. În. lu ptete pomenite se amestecă
şi clasa terănească
din acsastă regiune, căci Henric. Se va pune
în. fruntea țeranilor

din Norvegia, răsculați

împotriva

tatălui său. La urmă, după.

intervenţia înpăciuitoare” a'Danes! lor, care
nu este desinteresata,
Magnus moare » lăsind moştenitor pe Hiako
n. Şi, acesta murind,

- Margareta

rămîne; moşt tenitoarea Suediei

ca şi. moştenitoarea

Danemarcei

şi

Norvegiei

prin. părinte.

prin sot,

asa

De fapt, Margareta este regentă pentru fiul ei, Olaus; însă, Olaus
inurind tinăr, ea rămîne deplină stăpinitoare a celor trei regate,
'putîndu-le uni Ja Calmar..
Dar aceasta nu; represintă o formație! constituţională unică şi N
„nouă, căci fiecare regat continuă a trăi după rosturile lui; ci e
numai, o viaţă comună supt raportul dinastiei.

o.

A

po

Moştenitea. Margaretei- revine lai Eric de Pomerania a, care este.
"cel mai aproape, în ce priveşte” sîngele, de. regina noartă, El.

începe o.stă ipînire care. va fi» desastroasă. Fiind din Pomerania,
„are,

evident,

legături,

mai

strînse

cu

lumea

sca andinavă - în

care l-a întrodus moştenirea, şi, prin urmare, ceia ce-l intere-.:
- sează înnaințe de toate este chestiunea! Holsteinului. La 1413,
îl” şi vedem judecîndu-se în această privință înnaintea unui
areopag

compus

din .prinţi germâni,

din

ducele: de

Pomerania,

din cel de Mecklenburg — toată: feudalitatea de pe malul. Mării
Baltice. .El.este acela. care la 1424 tace călătoriă de care spuneam şi întilneşte- ia Buda pe loan Paleologul, care a trecut în
urmă în Moldova. lui Alexandru- cel= Bun. De la.Buda iea drumul:
la Locurile Sfinte şi .se întoarce. acasă întovărăşit de legistut
italian Cattanei, ca: să-şi isprăvească, procesul. !
Faţă de. politica germanică. a lui: Eric, o mulţime de ctemente”
din Hansă, care gravitau în jurul Danemarcei, se despart de dinsa.
Avem in legătură cu aceasta. şi un model, din. 1427, al actelor
prin Care se. cesfăcea : cineva. diă datoriile de: vasalitate: lată ce:
spune un cetățean din oraşele hanseatice: „Să ştii, înnalt rege
Enric al Suedisi, Norvegiei şi Danemarcei, că,eu pe viitor i sînt”
duşman, şi tuturor oamenilor tăi cari sînt în regatele tale“. ...
De pe u:ma acestor frămîntări- se. încheie pacea de la "1435,
despre care cal “mai: competent, istoric german alţerilor scandi- 5

nave, “Dahimann,

la jumătatea veacului trecut, spunea că rega- -.:

-litatea danesă'a fost întoarsă cu o sută de ani în: urmă.
„. Această: politică- era să aducă însă ruperea,. după o serie de.
lupte, a Suediei din această. alianță, şi. după aceia era să vie
şi desfacerea. Norvegiei.
său
„Să adăugim că Eric: (1412-39) neavînd. din neamul

decit numai O: soră, măritată, „cu. Palatinui
„rr

de. Rin,

loan,” din.

/.

.

mg

e
1.

Casa de Bavaria, moștenitorul tronului era Cristofor,
ă
.
E
DI

”
.
AI
" latinu
astfellui
intere:
sul

real. pentru

mai mult. supt regele „cel nou, .

RE

Danemarca

a

fiul Pa-

1.

slăbeşte

încă

-

E

„ Venit-de la Rin, legăturile lui sînt în: Germania meridi
onală,

şi peniru prestigiul lui. de. prinț german îi va trebui o viaţă
mult

-mai' pompoasă
„ui.

Cînd

li s'a

decît aceia a simplilor. regi scandinavi G'innaintea
cerut

?nsă

teranilor

suedesi

să contribuie

N

la -

"cheltuielile sporite ale Curţii regelui, s'a manifestat
nemulțămirea

lor. În fruntea răsculaților nu Sa aşazat feudal
itatea, fiindcă nu
_exista o feudalitate” propriu-zisă, ci :tot
ţerani cari aveau pro-

prietăţi de mine în Sudul terii, în regiunea” Daleca
iliei, undelocuitor
ii aveau

o, conştiinţă
de sine,

o: mîndrie

Şi o

energie cu:
totul deosebită. Un ţeran, Engelbrechtson, condu
ce, la 1431, resistenţa suedesă, basată pe tradiţiiie eri. Punct
ul. lui' da ve„„
dere este acesta : dâcă sta încheiat uniunea de
la Celmar, aceasta »
- ma însemnaț supunerea unsi ţeri
înnaintea.

* Danemarca

să guverneze

Norvegia, Nomvegienii,

Dandsii,

.,

celeilalte,. şi deci în
dar. în Suedia, Snedesii şi, în

i

- Niciunul din regatele unite -ma adop
tat datinile ceiuilalt; prin
urmare regele să
recunoască

starea

dreptul s'o, schimbfără
e- o

de lucruri secuiară, pe care

autorisare pe. care, Suedesii

ei. înşii nu au acordat-o niciodată.
Nemulţămirea se prefăce -în
răscoală, şi nobilimea fără caracier:
feudal se. uneşte cu ţeranii :
- numai o parte din. cler, cu arhi
episcopul din Upsala, era pentru
*:
| regele Danemarcei.

De. aici resuită. că regele e uecretat

„de adunare, şi depus.!

ae

Pentru: ca să se înțeleagă această

a,

tiran,

|

depune

fapt anterior, cars este cel 'd'intiiu da ace re, să amintim un.
st fel: ia 1380 Suedesii, cati aveau: ca 'rege chemat
de- cîţiva ani! un. prinț de

| Mecklenburg, Albert, îl “de
pun în favoarea Margaretei,”
regina
Danemarcei. Pentru a doua. oară:
deci Suedia arăta că nu poate.
să trăiască

cu. obicaiuri: germane, după . care țera
nul
„ escepţie, pe cînd în Suedia el
era norma. -

liber-era
:

-

O nouă răscoală, la '1448, va aduce.
chiar proclamarea unui

„ rege suedes daosebit; Carol, care
Pi
,

va fi şi el, depus, de ai săi,.
ti
add
“la „1457. Şi Engelbrechtson. este omorî
x
pi
t in lupt
însă ă,
aproape în DEE
acelaşi timp se produse, şi în
Danemarca
Sari se ridică într'o formă cu totul particul o răscoalăa ţeranilor,” ară şi deosebit da in„ îeresantă: se râspindeşte prin
tre dînşii vestea că s'a adunat
Cone

= wm
pa

ta

„mare

.
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“ciliul general la Constanţa, care: e menit să dea o nouă aşezare :
"lumii şi ei au crezut deci că sa va revisui şi soarta ior. Atunci
au declarat că nu plătesc impositele până ce nu va. hotărt
Conciliul,
“- Trebuje -să adaug. că şi țeranii din Norvegia vor manifesta
-o tendință de eliberare. Întăiui ei vor să aşeze la dinşii pe regele
„depus, Eric, care colindă lumea în ultimii douăzeci de ani din
viaţa
e

lui, apoi, cînd

regelui Cristoior

îi va urmă regele Cristian,

la 1448, dar supt condiţii de libertate” tradițională, venind acesta, "să îeie în stâpinire regatul, feranii cer că ci iusişi să se adune
şi să iea o hotărire, căci nu primesc de--a „depiul pe, un rege

„care nu şi-a 'arătat ttluriie

Da

a

-

.
e

A

Domnia” lui Cristian, care ține aproape! patruzeci de. ani, ecu-

atit mai neted germanică,

cu cîi el se însusăse cu fata lui loan.

markgraful din Brandenburg, care represinta una din tendinţele
cele mai. neîmpăcate cu viaţa orăşnească. Cristian e îiul lui Dictrich, contele de Oldenburg, şi fiul surorii lui Adolf de Holstein.
„Cind acum în. locul lui va veni fiul său, regele Hans (1481-1513),
el va continuă: politica. înnaintaşului său, de care va. răminea!

legat multă vreme prin acea: principesă d. Brandenburg, soţie .
„şi mamă: de rege. .
Pa
_
Se observă; » însă. în această relaţie de familie un - lucru sem-:.
nificativ : din căsătoria lui Cristian cu principesa din. Berlin s&
nasc. patru copii, dintre.” cari unii poartă . nume danese? Olaf şi
Canut, iar -cei doi mai tineri nume: germanice : Hans şi Frederic.
„Mama ar fi vrut să facă rege: pe. Frederic, pei cei mai german
dintre copiii, botezați nemţeşte, ai acestei căsnicii. Este” adevărat
că o soră,: Margareta, este măritată în Scoţia, prin mediaţie:
trancesă, că influența francesă încearcă să "pătniîndă în Nordul |

scandinav: şi "prin planul de a se însura regeie Hans cu fata lui
Ludovic al.XI- lea.. Regele însă -iea în „căsătorie pe iata lui Cristian de Saxonia.
„Dar, cînd regii . cari au * armat Uniunii de fa: Calma, în toc:
să se îndrepte către Nord pentru. a: da -o formă modernă Scan„dinaviei, se rup: de. legăturile scandinâve ca 'să 'se îndrepte din
ce în ce mai mult către Sud, confundîndu- -se prin -lutlanaa în
unitatea generală a poporului german, Nozvegienii încep să
râte.din nou nemulţămirea lor, iar, în Suedia, rolul pe care- 3
uz?

,

-

.

.

Y

--

=

DI

a

“avuse. odinioară Engelbrechtson, apoi: Ca: rol Knudson,
acuma

|

de

cineva

care

are

un

caracter-cu

mult ..mai:

e« luat

hotărit

şi

norocul să “trăiască “mai, multă vreme: Stenon' Sture, întemeietorul unei adevărate ' dinastii, pentru că, după moartea lui, un
Cromwell

suedes,

rolul de

conducător a venit

fiul

său. Sante.

- Împotriva: ridicării lui Stenon, care are: un caracter. -mult mai
radical şi mult mai hotărit: decit . al. răscoalelor: anterioare, re=
gele se. adresează: Papsi,. căruia-i. cere excomunicarea rebelului.
Roma-l şi excormunică, fără ca. lui Stenon să-i pese. Hans atunci.
"sa compromite: -şi. mai! "ult, plănuind. o alianţă cu. toţi, vecinii „săi. împotriva libertăţii suptişilor, scandinavi, un adevărat actde
“trădare faţă de popoarele sale. Era vorba ca Moscoviţii
să nă- vălească în. Finlanda unită cu coroâna suedesă şi, „pe
de aită
parte, erau Să'vje' -Scoţienii „în. Norvegia. “Se discut
a: chiar şi
-asupra împărțirii regatelor, ceia ce ar fi transformat
Uniunea liber
„acceptată în puterea” principiului dinastic, în anexa
rea la Dane|
"marca a unei părți din teritoriul. peninsulei scandi
nave, „partea .

„cealalt ă trecînd la Scoţia, şi ia. Rusia. .
: La

1484, părăsindu-se

ea

acest , gînd, se

.

încheie

o înţelegere

recăitoare cu şeful țeranilor 'suedesi: se „ajunge - astie
l la o restabilire a Uniunii de:la

Calimar. pe o: nouă

„basă, acceptată

de
toată lumsa. Trebuie să fie trei consilieri regali
din Danemarca,

Suedia şi -Norvegia, cari să se: adune pentru
. a hotărî o cons"tituţie -a celor trei. țeri, regele: fiiad . dator
. Să se întăţişeze în.
naintea consilier ilor în calitate, . am zice,
de: împricinat, „Aceasta
era să. se facă, la un-an. după, încheierea
învoeiii cu Stenon -

Sture.

-:

:

”

a

în tot acest: timp. însă curentul țerănesc
în. Nord. creşte ne- .
contenit şi, pentru ca să. fie me nţinut,. se răspî
ndeşte în, Scan- >
- dinavia ştirea despre. Situaţia trist
ă -a
ţeranilor

spuindu-se

-regele a
vedereze

în Danemarca,

că acolo nu mai sint: vițe;. că ţeranii trag
la plug
fost silit
să arăte numărul
neadevărul,

de vite. vindute ca să se în-

e]
„Apoi Suedia, în loc să adopte const
ituția voită de. „atasa, e.
silită a se întoarce la legăturile “de
la :“început, . prin expediţia
formală pe care o. face regele: Hans
. La 1497, 30.000 de oameni!

pătrund.

în ţară:

condiţiiie - de . maj

Armata

vatrite,

sileşte “populaţia

Suedesii.

şi

să

primească

Norvegienii
,

tot

nu. admit

-

=

GL. —.

această situație nepotrivită cu vechea lor viață patriarhală, cu |
libertatea lor seculară, cu spiritul ior "nortmaâic, cu dorinţa lor
"de a rămînea cum fuseseră strămozii lor. Dacă impunere a s'a.

|

putut face momentan, a fost numai pentru ca resistența ssă urmeze

şi mai

dîrză

pe

“ Îndaţă după, aceasta

urmă.

se

.

întimpină

însă atacul

lui. Hans! îm.

potriva Ditmarşilor,: vecinii lui de pe: coasta Mării Baltice, ţerani
de veche libertate, organisaţi original, în <parohii» autonome, atac-..care, cum' vom vedea, aduce catastrofa lui: Şi imediat. dupăa-..ceasta intervine revolta cea mare a Suediei, de la 1591, care
izbuteşte atit de “bine, îricit regina însăşi e prinsă şi pusă. în.
închisoare, într'o cetate. Stăruinţile regelui pe Jugă revoltați nu
sînt 'de niciun folos, şi astfel la. începutul secolului al XVl-lea
“ Suedia e " pierdută definitiv. Acasă . la el chiar, regele danes a.
pierdut încă de mult orice intluenţa + reală „ fiind la disc reţia aris- ă
tocrației.
SE
.
4
- În aceste condiţii îşi începe Domnia, 4a 1513; Cristian al II-lea, i“câre va pune. problema regalității în
i legătură cu alte împrejurări
europene.
:
r
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Vi
hăzboaiole italiene. şi monarhia absolută în Franța,
- Nat trebui să” se creadă că: până: la momentul la: care am

:ajuns, la începutul'secoiuiui al XVI-lea, avem undev
a o monarhie
modernă. Monarhia modernă este numai. în pregăt
ire, Că atitea
“elemente, ale-ei.se gasesc, că sia rupt cu evul mediu
supt atitea
raporturi, este' un lucru

adevărat, dar că, fie într'o formă locală, *
pentru fiecare ţară, fie întro formă generală, pentr
u toate, am
"aveaîn

apropierea anului” 1500 o organisaţie
de monarhie ab'sointă: modernă, aceașta nu e' adevărat. Pentr
u. ca monarhia
să fie organisată se cere o 'concepţis, sa
cere un plan, un şir
| “total de vederi, nouă, care să: se lege între
dînsele, formînd un

„întreg, Ceva de felul'acesta nu există pănă
acum, ci există anmai
o serie de
în legătură

măsuri de "oportunitate: cutare. rege, în
cutate țară, .
cu
desvoltarea „Cutării

naţiuni,la

cutare:

moment,
'simte nevoia de a întroduce schimbări.
Dar ele sint lucruri de
caract
er incidental,

şi. unele

trecător. :

Nu

dintre':dînsele

chiar. de

caracter

există o teorie

.-

a Hionarhiei inoderne, şi nici măcar. idealul: .
monarhiei modern
În- cape
e,
tele: oamenilor din secolul al XV-lea
este mai mult

“să

aibă

ev mediu. decit şi-ar. închipui cineva. Pentr
u ca.
concepția. teoretică "ce." lipseşte -pănă
acum, pentru

„ aceasta trebuia

să treacă. toţi

printi'o

şcoală

în care să înveţe
întăiu numeleşi după .aceia lucrurile.
care sînt cuprinse în acele
nime: marea şcoală a 'politicei
naţionale. . .
e
Şcoala

pe unde trebuiau să treacă toți
ca-să ajungă la conca
Ă
,
DR
an
.
„“cepţia, cea Nouă şi , la , tot ce , poate
A
î
ieşi din. această concepţie
-MOuă era una Singură
: anticitatea romană. Numai aici' în epoca
.

|

”

N

.

7
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Da
Ranaşterii

putea

Ia
să
« se

cae

găsească

planul monarhiei moderae.

Şi,

cînd e: vorba de.o mişcare ca aceasta, nu e destul 'să existe“înc cap! ul cîtorva oameni, ci, unde este puţin în mintea tuturor,

ea, devine. un element "esenţial de: cug atare: obştească. Teri"toriul acesta era Italia. Trebuia să treacă .prin urmare! cineva
„prin această Italie .sau să ajungă! în -legături: cu : dinsa - chiar”

aiurea decit pe

pămîntul lialiei. “Aceasta

şi . pentru, Spanioli,

fiindcă, odâtă ce regele Aragonului are în aceiași timp şi, în Sudut
Italiei, regatul de Neapole. şi păstrează Sicilia, în Spania se
întrodiree, prin acsas tă stăpi nire aragonesă, încetul cu incetui
„spiritul Renaşterii.
-

„Franţa, la
unde

stirşitul veacului al XIV- lea, s'a aşezat în Genova,

mareșalul Boucicaut

a. fost grvernator

„9 multime de. legături de familie” cu Italia:

al oraşului, Ea are -

ducele de Orleans,

fratele ţregelui Carol al VI-lea, -a luat de soţie: pe o Visconti;
viaţa milanesă e influențată. de spiritul frances, dar întp'o măsuză”
"şi mai mare viața francesă e infiuențată de spiritul. italian. Mar-chisatele câre ' se găsesc” supt Alpi şi: „care s'su contopit pe
"urmă în comitatul „şi ducatul de Savoia, ce! de Saiuzzo şi cel .
" de Montferrat, care se “slujesc de. dialectul piemontes,, îra ceş

pe cit şi italian la sunet —, aceste regiuni sînt de multă.vreme

„în legături descivilisaţie 'cu Franţa. În Nordul !tatiei a vorbit şi |
s'a scris limba provențală; la stirşitul veacului al. XIV-tea-în Italia

|.

dintre Alpi. şi Pad în mare. parte se vorbia şi se. scria franțuzeşte +FR
_marchisul: oma, al il-lea - de Saiuzzo scrise :opera? sa «Le
„cnevalier errant>. după, reţeta. romanelor ce sa scriau în Franţa
pe vremea aceia. Contele de Savoia e.un nobil. frances, şi tot ce. :
se găseşte “la

Curtea

lui aparține ca valerismului

frances, care .

înfloreşte şi în comitatul vecin de Geneva (Gânevois). Şi “am
spus 'că “în. secolul al XI-lea Venetia şi-a avut, prima croniză
„scrisă în limba francesă, iar, cînd. Marco: Polo, vestitul exE plorator al țerilor orientale, care a. mers pănă în regatul Chitailor,

care e China, şi a avut cunoştinţa laponiei, şi-a alcă tuit cartea
de minuni, ea a fost redactată în franţuzeşte.: Altceva esta însă.
legătura de cuitură între „Franţa şi Italia şi, altceva este reunirea ”
supt

aceiași

dinastie

a. unui: „regat iberic,

cei. dia.

Aragon,

cu

părți din Italia-de- Sud, Cu. regatul celor două Sicilii,
Di
Francesii sint, „sozotii pe dreptate. ca întemeie orii monar-

hiei

absolute,

dar, 'cu

toate: legzitisile

ci

lor culturale d! innainte,

- au trebuit să meargă de-a dreptul în Italia ca să se iniţieze,
între. alte lucruri, şi în ideile care servesc de basă monarhiei
„absolute. Căci întse tirania italiană şi monarhia modernă din
Franta sînt elemente: comune : „atita numai că. monarhia absolută în Franţa este legitimă, pe cind tirania este. o usurpaţie.
" S'ar- mai putea notă o: deosebire : aceiu că tirania are totuşi un
caracter personali. Familia Visconti. din Milan, familia Sforza tot

de acolo au creat o dinastie, dar

persoana întemeietorului

este

„lucrul. de: căpetenie, mai de căpetenie decit 'dinastia,..pe - cind
în Franţa sistemul monarhiei moderne se. va. introduce, „nu în
„legătură cu un: om, ci cu dinastia însăşi, peste, persoanele care

"sepresintă această dinastie. Şi din, „anume nevoi naţionale,
- în “Italia tiranilor nu există.

care

. Castelul familiei Sforza din Milan arată, prin proporțiile extra'ordinaze ale' lui, prin puterea lui deosebită de apărare şi de atac,

„putinţa de-a sfărima un oraş întreg. Cinc-l priveşte

„da sama că Sforzeschii. se ţineau cu

de-a sila,

îşi poate

îngrozind per-

“manent orașul care supt - raportul artistic evolua, supt - raportul. liniştii putea să; înnainteze economiceşte, însă nu se poate
zice că stăpînirea familiei Sforza în Milan a fost cu asentimentul populaţiei. Dar în firania italiană, dacă este, pe deo
parte, manifestarea unor oameni extraordinari ca voință, de o
'cutezanţă fără margeni, de -o lipsă de. scrupul absolută, „capa„bili de orice criină pentru ! a ajunge: şi a se nienţinea la putere,
pe de altă: :parte
— şi aceasta face : tizania mai. vrednică. de
„consideraţie „pentru. isțorie—, este cevâ' din ideia romană. Ți- |
"ranii italieni căutau să. semene cu anumite modele din Roma
veche,

cum,

mai “tîrziu,

pe vremea

Revoluţiei

francese,

oamenii

conducători, cu faptele lvr,. bune sau rele, căutau să -fie asemenea cu eroii pe cari-i vedeai în paginile lui Piutarh Sau în

Istoria Romanilor” a lui Rollin.,

|

Contactul cu
« , Italia” “era: o , mecesitaie a Statului frances ca să
ajungă la formele definitive.la :care nu va: ajunge decit -pe la
1500, după ce_se vor primi şi „unele, el2 mente spaniole, Care se

"vor vedea pe urmă.
Cure
“întră

în

-:

Sa

e însă Italia, cu câ re Francesi încă din
conttact?

aa

secolul al XV-lea
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-rebuie înlăturată păreca

E

EN

ag

că Itaţia” era un frumos trup nesini=

e
țitoi la disposiţia oricui se ivia, 'cutezător pe. virturile . Alpilor.
|
oricărui.
şi
lăcoimii
oricării
- Vtalia-nu era. de fapt. așa de expusă
5
"instinct de cucerire cu dorinţă de exploatare. .
|
În Italia aceasta: de republici, de tirani şi cu un regat. de legitimă. dominație, pe lingă elementele + : materiale erau şi uneie:
|
elemente - morale care „tindeau, poate mai mult “decît în. GerSi
unificare,
o
către
izbutit,
n'a
unificare
de
mania, urde încercarea
Cînd. Milanul

ajunse, mai

puternic, supt. “Gian- Galeazzo Vis E

'conti,. se vede din. toată activitatea
minte dorința de a

E

.

Era ceva de acest fel în, sufletul italian.

.

acestuia că-i umbla, prin

fi rege în Italia, de -a realisa; peste, Roma

şi contra: Neapolului,: 0

unire italiană în folosul lui. Evident

că mijloacele-i lipsiau, dar, cu toate . acestea, în. relațiile lui
diplomatice multiple, în” pasiunea-i, câre se observă în -orice
ocasie;

de'a

. închega

într un

sistem strînş

orice.. teritoriu

IE

do-

bîndit,- se vede: la: diusul .ceva care întrece cu.mult: ambițiile
unui duce. La: Francesco” Storza, mercenarul şi fiul de mercenar,

..

înlocuitor ai dinastiei. Visconti, se vede aceiaşi “tendință de-a
face din“Italia- de-Nord o forță dominantă asupra peninsulei,

. Aceleaşi. ambiţii le au! „şi alţii în Italia: le are: Aragonesul
.
care stăpineşte. în Sicilia şi acel, de. altă rămură, care stăpîneşte

este în-.

deosebit în Neapole. - Alfons. Magnanimiul din -Neapole

-

tadevâr.0 foarte mare personalitate politică. Cind, în faţa ata- cului turcesc, . care, după . ce răpise,, Veneţiei posesiunile. ei 'din Di
.
„ Peninsula Balcanică şi - unele: din insule, ameninţa Italia insăşi—..:
şi Mohammed al Il-lea: a “ocupat cîndva coasta Italiei la-Otrânţo, în locuri odată reunite: cu: Im periul” bizantin, continuat de aceşti

- Osmani, — a fost vorba

să.se

creeze o .-ligă italiană, ea a. fost. : 5

susţinută: întiiu- de Alfons, care spunea limpede - că toată. Italia.
este interesată în această: sapărare a regelui de Neapole.

ei din
Dar cînd Veneţia însăşi, după ce pierde . posesiunile
nu,
fapt,
de
care
i,.
forţelecu
întinde
Peninsulă: Balcanică, :se

parte, a " slăbiseră, în peninsula. italiană, cucerind Padova. şi o,
d, cum: '
atacîn
Apulia,
" Italici-de-Nord, cînd ea ocupă o posiţie- în

“sar. zice, peninsula italică prin laturea
fiul Papei „Alexandru al VI-lea,

cealaltă,

de' altă: parte

Cesăr : “Borgia, “duce:

de

Va- E

Fran=
“lentinois, fiindcă avea ducatul cu acest nume, dat de regele
iaMacch
lui
model
de
,
servit
ciei Ludovic. al XII: lea, el-care a
coala «de. Războio.
II

|

ia

|
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-

o
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m

„velli penlru vestita-i carte „Principele“, interpretată.de unii, mai
bine sau "mai
lului cum

rău, dar

se făcea

care':cste: constatarea

de

politica în Italia, cucereşte,

la tatăl lui, o mulţime de oraşe din Romagna,

fapt a fe-..

cu 'mandat

de

unde

in-:

erau

“stalaţi mici seniori datori 'să plătească „tribut Statului pontifical ;
rîvneşte şi. la: Florenţa,
şi: astfel trece de-la ideia Statului
- pontifical încăput
pe minile
lui şi guvernat, să zicem,în numele
_ Sfîntului Scaun,

de

şi în folosul

lui. propriu,

la o noţiune "mai

„vastă: ideia Italiei era în mintea lui, ideie pe care icri.nu o avea
” nimeni, Şi, cînd se zice acum: Italia, se înţeiege,
nu o' ahume
„parte din miezul peninsulei, ci toată ţara de la. Alpi pănă din

colo de strimtoarea de Messina.

-.

o

e

De alminterea în secolul al XV-lea Italia avea un

sens mă-.

car. pentru .că se învăța, supt intluența Renaşterii, cuprinsul no-

-țiunii de Italia.

-

Da

E

” ŞI aici era prin urmare: pe Cale de a se pregăti-0

'monarhie

absolută. Monarhia modernă o vedem preparîndu-se şi în ligile

“italiene

cu care: au fost întimpinaţi deosebiți

năvălitori. în pe-.

ninsulă. Cind Francesii au sosit-în Italia cu Carol al VIII-lea,

“fiul

lui Ludovic

al XI-lea, cel &'intiiu care

a trecut Alpii şi, stră-

bătind Lombardia, prin Florenţa, a'ajuns la Neapole, pregătindii-sc
„să atace Costantinopolul,:orice putere italiană cedează: înnainte
a

lui, Dar îndată se făc
o ligă,
e împotriva regelui. Franciei, ligă

"care cuprinde Milanul lui Ludovic
' Maurul

din, dinastia 'Sforza,.

pe Papa Alexandru al VI-lea, Veneţiăşi. Casa de Aragon.
Un
fel de apărare comună. a Italiei, la început: numai
cu forțe italiene, la sfirşit şi cu altele adause pe lingă cele italiene,
care

joacă totuşi rolul de căpetenie. Mai tirziu, cînd Ludovic al
XII-lea

- pătrunde în Italia pentru a.o' stăpini, contra lui
se face de ase-

menea o

ligă,

liga de la Cambrai.. Cea

d'intăiu

era” formată. '

pentru ca Milanul să-şi recapete independenta, cealaltă,
pentru”

ca Sfintul Scaun să nu ajungă în dependenţă faţă
de Francesi. :
Papa cra acum, după stricatul Alexandru
al VI-lea, 'preocupat de soarta fiului său Cesar, luliu
al l-lea,un bătrin
- dirz şi ambițios, avind în vedere mai
ales interesele Bisericii,
iar nu scopuri teritoriate pentru familia lui:
EI se îndreaptă:

împotriva Venejiei, care i se -păre “că, în înțels
gere
cu
profită

Turcii,

de presenţa Francesiloi pentru a.se întinde,
ocupind. âcele'

po
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puncte dia Sud de căre s'a. vorbit mai sus: atunci el se uneşte Si

-

cu Ludovic, cu: Ferdinand Catolicul de" Aragon şi-.cu „Cesarul
Maximilian. În aparenţă este o ligă internațională ; de .îapt nu."
este numai internaţională,” căci Ferdinand e interesat pentru
populaţia lui italiană,; Ludovic e considerat, provisoriu, ca duce de Milan cu drept de. moştenire, iar, cit priveşte pe Maximilian,
el intervine, din vanitatea lui de rege al Romanilor, pentru a
“servi unui scop italian. De îapt e Italia care se “apără şi. prin
aceste legături contra posibilităţii. unei. stăpîniri străine: în Sfirşit ...
o.nouă- confederație 'se -face, în contra regelui frances, între
Veneţia, Papa, Spaniolii, pentru moştenirea. lor. italiană, şi chiar
_ regele. engles,— Sviţerienii mercenari; caii nu vepresintă « o fară
[i
fiind de vînzare pentru. oricine, .::
a
«Acum, după ce ni putem da sama exact de interesele italene, să vedem întru” cît Franţa, ea. însăşi, prin contactul CU,
| Italia, a ajuns la o. misiune mai. aproape de concepţia firească |

“a

unei adevărate monarhii absolute.

E

ia

Ludovic al XI lea. noştenise. de la tatal îi O. ammată: a cărti
compunere Sa arătat,
-..*
.
au
“Carol al Vil-lea forinase,;. pe de. 0 paite; aga-nuraitele “<com-pagnies d'ordonnance», -care mai tărziu s'au numit -<jandat-, .
merie», cinsprezece la” număr, “care. puneau la disposiţia regelui .-

_9-sau 10.009 de oameni pentru cavalerie: de companie. În com„punerea acestei cavalerii îritrau şi elemente nobiliare: care, ne
mai putînd lera pe sama lor proprie, erau bucuroase să. île
întrebuințate: de rege.
Ș
Aceasta: constituia, în” „orice: cas, 0: “aruiată permanentă. Pe

„de altă parte, cu: datoria pe. cars fiece: parohie -0 „avea. de
“a da un număr Oarecare” de oameni “ca să servească -pe. jos
regelui, iiind scutiți de imposite, se crea.0 infanterie de francsi archers (francs, adecă liberi de împosite) ; aceştia erau, 'supt:

: Ludovic al XI-lea, 16.009 «de oameni. În total o armată, foarte.
importantă,

de- 26.009: de. oameni

cut totul, capabilă să asigure

Franţa faţă de vre-o întoarcere ofensivă a

Angliei,

cum

era

posibil supt Henric al VIlil-a, om: foarte lacom, ambițios, dori=
"tor de baui, care e rivalul : “lui. Francisc. I-iu' la coroana îinpes .:

rială. Dar această forță: militară nu era suficientă pentru cac să
hrănească doriuța, unei mari expediţii depărtate, a

“Am arătat alurea i &că. expediţie din ftalia sint! datorite

la

mai multe motive, între care o riouă înteţire, a spiritului cava'leresc, Lumea din “Apus: revenise Ia idealul vechiu al vremii lui

Carol al. VI-lea, de: cuceriri, de Iupte,.de. pompe strălucitoare,
ideal care ss datoriă unei anume literaturi pe care o cetia toată
lumea...
ii
:

-.Dar expediţile : taierea au “tos: “datorite,. ca „si: “războiul de.
O sută de -ani, şi existenţei unei, forțe militare care. a provocat
ea un -ideal. Forța militară pentru războaiele italiene “nu putea
fi, în niciun cas, “armata. de 26. 000 de oameni ; aceasta era, cel
“puţin. în

ceia: ce priveşte . arcaşii,

o.

armată

de.

casă,

oameni

legaţi de satele lor,de locurile. lor. și. cari. nu. erau bucuroşi
să plece: pe meleagurile lumii. pentru: cine ştie ce fantasie-a re-

* gelui sau-a.. nobilimii. Pentru. ca expedițiile italiene să fie po'sibile: trebuia şi altceva. Am spus'că încă pe la: 1450 mai ră: măsese ceva, din aşa-numitele. Grandes Compagnies, din. acele
"bande

a

care serviau şi pe unii şi pe alţii

pe vremea războlului

de O'sută de. ani, și am mai spus că Ludovic. al Xl-laa,
cînd
era. delfin, s'a amestecat în războiul cu. "Sviţerienii: pentru ca în
lupta dk la Skt.. lacob

să aibă

mulțămirea. 'de ai: învins,

obţi-

„nînd astfel zdrobirea unor. elemente periculoase. pentrii liniştea ” Franciei. Imediat ce faiinoasele Grandes Compagnies: au
dispărut, alţi. mercenari: răsar de

pretutindeni.: Căci -la- sfirşitul-vea-.

'cului al. XV-lea apar inai: malie- categorii: de- ostaşi, gata
să primească' plata de la „oricine, şi. prin urmare dispuşi
să Inpte pe
orice cîmp _de luptă, împotriva. oricărui, dușima
an,.:

Erau. aşa-numitele franches compagnies, erau aşa-numiții Hen-

- nuyers,

oameni

din Hainaut,

Jennegaier,..

ecum li se 'zicea în.

„nemţeşte ; crau Landsknechţii, „lansquenets“, Germani din
popor,-. Ş
deprinși să. lupte mai ales. în. țara ior şi cari jucau un
rolfoarte
important, cînd: într'o tabără, cînd 'într'al
ta. Şi caracterul varia- .
"abil
al alianțelor

tele militare

este deterrainat

si: de: faptul

acesta . că, „tor-

trecînd dintru lagăr într 'altul, ele provoa că în felul

aceşta alianţe noi, şi, prin: circulaţia” trupelor dintr'un lagăr. în---

într altul, se introduce confusie! şi. în - legăturile politic
e. N IE
Pe lingă aceştia! erau; în: sfirşit,
Sviţerii, cari acum se pun

„la:. disposiția tuturor, ca şi un alt, element de armată, oriental, în =

Istoria Toporatut

Pziză. ip. 253 și ur

caie se putea tattmpla 'să îi ost amestecați şi „unii din, râsa
noastră, așa-numiții 'stratioţi,? cari nu ' erau. Greci în: cea mai A
mare” parte, ci Albanesi. (Dintre. aceşti, Albanesi a răsărit şi
Gheorghe Basta, adversarul și. ucigașul lui Mihai: Viteazul, AL Ma

banes din Sudul Italiei.) e
* Cu aceste elemente Sau început canipaniile din talia, Regele.
Franciei 's'a convius foarte. răpede- de faptul că,e dacă -o astfel
de armată este bună „pentru cucerirea răpede a unei provincii, i
ea -nu oferă nicio garanţie pentru reținerea provinciei, şi a Ire- .
buit deci să se gindească la altă. armată.
'
Atunci,:cum.în.ltalia au dat de ideia romană în “toate. do

meniile, cum. au dat, de altă parte, de trupele spaniole ale 'Ara= - .
” gonului, regii Franciei -'şi-au. format o nouă. alcătuire militară, .
” care ps urmă a învăţat lumea întreagă ce. este. o armată. Cel ..
dintăiu care a întemciat o astfel de armată a fost, “ni Ludo=:
NIC al” XI-lea, aşa. de puţin 'soldat încît. înghiţia toate: umi-.
.:
linţile numai să nu se bată, ci Francisc l-iu. Ela creat cele şapte
“legiuni pe provincii, fiecare provincie a: Franciei trebuind să .
“dea o. legiune. „Legiunila . erau: împărţite - în companii, zise tot
compagnies franches (de. aici compania noastră; cuvîntul regiment este mai. nou, de . origine: spaniolă). Companiile acestea.”
aveau în frunte. un colonel (cuvînt: de “aceiaşi. origine), iar. pe ---

“urmă a fost 'un' «colonel general>, care. comandă toate trupele
regelui. Sviţerii au ajuns apoi: să păzeașcă: numai pe rege, pănă

-

.

marii: Revoluții.

"În ziua “cînd erau să fie. măcelăriți. în timpul

Cu această armată s'a” “continuat lupta în italia, contra. celor: dintre companii, ca a lui Giovanni de”.

din: urmă

Medici,

delle -

- bande _nere (dupa coloarea uniformei), urmaş al vestiţilor antre-.

prenori de mercânari, condottieri, un: Sforza, un. -Carmagnola, !
“un Colleoni,. un. Braccio. di. Montohe, ua Alviano, oameni straş- A
nici pe vremea, lor. e
1

Va să zică; acum o armată“ exissta, Pentru ca monarhia. abso-

„dută să existe însă se cerea, nu încă. “miniştrii, cari, aceia,

parecum încă” de pe. vremea
pompoase,
trebuia

un

pe

care. regii. să- Î cheme. să. asiste, la

tesaur.

:

a

fiinţau

lui Ludovic al XI-lea, nu persoane
;

,

consiliu,

ci.

,

|

“În ceia ce priveşte finanţele, Lebas, autorul unui dicţionariu ; ..

. al ierurilor „Îrancese, - foarte, prețuit. pe vreinea- lui, spunea așa:
Li

—

10 —

«Neindoios că singurul” monient de oarecare! " interes gi oarecare proporţie: în materie de 'organisare financiară a însemnat

„domnia. lui Carol al! VIll-lea şi Ludovic al-XII- lea>.

Prin urmare, dacă -am “admite că i.udovic al XI-lea a întemeiat monarhia modernă, ar fi trebuit ca basa ei să existe la siir-

şitul domniei lui sau: la înczputul domniei

lui Carol al VIII-lea.

Dacă acesta a fost silit să 'sa. întoarcă, dela cele dintăiu săptă-.
-mîni, din Italia, scăpînd cu greu prin victoria de. la Fornovo;

dacă Ludovic 'al Xil-lea, avind: Milanul, n'a îndrăznit: să meargă
la Neapole cu trupele sale, ci a.lăsat ca posesiunile: căpătate

să cadă în miînile regelui: Aragonului, causa este, zu numai că nu
exista o armată permanentă, dar că nu. existau mijloacele ma-.
teriale pentru! a plăti.pe cealaltă. Adevăratul întemeietor al fiSa
.nanţelor francesa este dar tot: Francisc I-iu.
le tresor
pentru
or,
Supt dînsul apare un ministru al Finanţel
de. bepargne, ministru care: avea supravegherea: peste cinten-:

denţii finanţelor»: În aşa-numitul „fonds des -finances“. se con-

topesc” două “Ivcruri: veniturile: ordinare, care _proveniau din
posesiile .regelui,. şi. veniturile extraordinare, care -erau-aie Staului, nu ale regelui. Francisc I-iu, în războaiele sale îndelungate, .
“a contundat-aceste două feluri de' venituri” şi-a. făcut acel <fonds
des finances>. Aşa încît aides, tailles, gabelies, „dijma - clerului,
„venitul: oraşelor, toate la un loc formau, un: Singur budget. .

Şi. regele nu 'mai este îndatorit, caodinioară, să cheme pentru
„creşterea impositelor Statele generale. A găsit un mijloc să nu
le mai. cheme : vechea Curte de justiţie a Parlamentilui, care -

-. înregistra hotăririle: regelui, şi: căreia regele îi dă acum atribuții
> mai .mari..De cite ori este vorba
trează. în Parlament,
disposiţiile

regelui

şi, cum

trebuiau

de 'un imposit nou, îl înregis-:

Parlamentul
ascultate

era

: se: da

numit

asfel

de rege,

o. formă le--

gală în aparenţă -unui lucru: în fond ilegal.

Cu aceasta monarhia modernă este întemeială în Franţa. Rămine ca ea să-şi capete Curtea şi organele de acţiune pe care
le va avea mai “tărziu
numai,

'

-

.

ia

VU
1 Schimbările constituționale în: Spania. |
NE >

În

„0

veacul. al XV- lea aduce

de regi. în

regatele de

concer ntrarca națională supt.

Castilia,

Aragon,

chiar

şi

__ Navara, pe “care tocmai. Ferdinand : Catolicul. izbuteşte să o _
capete pe jumătate, numai. partea de Nord a, ei râminind în.
legătură cu regalitatea. francesă. a
E
„De la început

se poate

spune — “şi în

aceasta stă interesul

“

“ Tacnitui, — că felul cum se face în regatele . spaniole monarhia
absolută 'este cu totii deosebit de îelul'cum se face în Franţa.”
Aici au este nici silă, nici, viclenie, “ şi concursul îrâprejurărilor.
externe, ciocnirea cu un popor. vecin, luptele. pentrn păstrareateritoriului şi conservarea. naționalități lipsesc cu totul, -Felul
în care izbuteşte . a' se. crea, monarhia: spaniolă pe rămăşiţele “tradiţionale ale vieţii spâniole din evul mediu este cu totul par- _ticular, şi putem să adăugim că este foarte. simpatic, pentru. că Să

” este foarte moral.: Aici, printro. fericită potrivire. a
. ţelor, caracterul particular al regelui Ferdinand şi
- Isabelei de “Castilia, oameni de ispravă, de o. viaţă.
> “rată; a consolidat: monarhia modernă în forme cum

e e pm.

m

Spania,

păreche

circumstan=”
mai ales : al
absolut cu- e de dorit

--

ca orice fundaţie istorică 'să se poată întemeia la. orice. popor...
Secretul stă

în -aceia “că nu

e: vorba

de- înlăturarea

silnică

a

-

_lucritrilor - vechi” pentru creaţiunea . “dintro. dată a lucrurilor
? noi, ci de întrebuințarea formațiunilor: existente, atrăgîndu- le că-, ..
tre: regalitate..

:

Ce a întrebuințat deci Isabela şi Ferdinand — mai: mult Isa„bela,

în
în

regatul, de
-.

|

Căstilia, mai
x

potrivit” pentru, desvoltare

.

decit Aragonul, mai rigid, mai înnapoiat,

mai medieval —, care

sint elementele acestea locale,'am zice: particular naţionăle,pe
care le au la îndemină şi de care:au profitat?

-

a]

Regatul Castiliei se formase el însuşi dintr'o lungă luptă îm-

„potriva Maurilor.. Această luptă, de la o bucatăde vreme tre* buind să-fie continuată, maş:zice alături de regalitate, dar şi cu

alte forțe decit ale regalității, se creiază Ordine cavalereşti.

Ordinele cavalereşti în Castilia erau trei:.al Sfintului lacob
- de Compostella, 'în colţul nord-vestic al Peninsulei Iberice, pe

“urmă

Ordinul
de' Alcantara şi cel de Calatrava, Aceste trei Ordine

represintau: o - miliţie
- dispunînd
„regelui : soldaţi totdeauna gata,

de trei lucruri îoarte necesare
un tesaur plin şi o popularitate

„deosebită în mijlocul populaţiei spaniole. Dar, pe cînd, în-Franţa,
- Filip-cel-Frumos,
avind în faţă pe “Templieri, i-a strivit, făcînd
să piară pe rug Marele- Maestru al Ordinului, Jacques de Molay,
şi confiscînd averile Ordinului,
pe- cînd Teutonii. au rămas
isolaţiîn Prusia lor, în Spania
nu s'a procedat aşa: Ordinele

„Cavalereşti nici n'au fost neglijate, nici nu s'a dat: luptă împoiriva lor, ci ele au fost cîştigate' de regalitate, care a . căpătat
conducerea lor, regii devenind Mari-Maeştri ai Ordiriului

“şeful

Ordinului era întăiu regina, şi prin testament — ceia ce arată
curioasa concepţie pe care o avea'Isabela despre rosturile ei—

a lăsat bărbatului ei calitatea aceasta, tot aşa cum prin testa-

„ment i-a lăsat jumătate din veniturile Lumii "Nouă,

du-s
prin e,
urmare, ca” proprietară,

considerin-

cu: drept de moştenire, a

acestor Ordine, de acum nedestipite de regalitate.

*

„“ Aceasta formează. prin'urmare un element.
Ma
„AL doilea element. În Castilia nobilii. nu erau,în generalitate
a

„lor, mai-buni, mai dispuşi

„pentru

pentru păstrârea

ordinii “publice şi

îngăduirea: relaţiilor de comerţ. decît nobilii:
de. oriunde.
În Castilia însă — şi lucrul „este vrednic :de a fi
însemnat —

„exista.o deosebire față de nobilimea din Franţ
a : aceasta repre'sinta pe moştenitorii scăziiţi ai unor State care
existaseră pe
lingă regalitate, de multe “ori mai puternice - decit
regalitatea:

Flandra, Vermandois, Bretania, Normandia, formaţiile
din Sud,
„ar, pe de altă parte,în Franţa secoluluial
'XIV-lea se crease
"teudalitatea apanagistă, loan-cel-Bun dînd cel d'intăi
u provincii
foarte întinse ' fiilor săi mai mici. : În Spania erau
nobili: mulţi,

foarte dirji,de o mîndrie “deosebită, "capabili, în
Castilia, dea
4

-

i ge eter caz

1

=

+

pe

„răsturnă, în toate formele; un rege. Erau

cam: aşa! cum. a.fost

A ta
IDD

-<fendalitatea» noastră. românească. în deosebite timpuri, şi mai.
ales boierii olteni, mai totdeauna. gata de, războiu, dar puţin cam.
sărăcăcioşi, în deosebire de boierii : moldoveni din. aceiaşi vreme. .
Şi, fiind mulţi, fiind săraci. şi neastimpăraţi, supărau oraşele, iar .
. acâstea s'au organisat pentru asigurarea ! "comerţului lor. După

practica vechilor -Ordine călugăreşti, s'a alcătuit deci un Ordin

burghes, supt influența ideilor. religioase, : “Ordin cu caracter de„.. moeratie, potrivit cu” tendința generală europeană din acel timp.
E aşa-numita - Hermandaă,

<îrăție». Această:

Hermandad,

Sau...

" Sfintă -Hermandad, a fost căştigată de 'repalitațe, şi era aşa” de
„puternică, încât în: războaiele împotriva” rămăşiței de stăpînire a
Maurilor, pe'lingă alte. ajutoare, pe lingă un foarte mare număr,
-. de .dobitoace pentru a transporta poverile,: 'ea. a putut da regilor
. catolici 8.000 de oameni, ceia ce înseamnă o întreagă . armată.
Sfinta Heimandad a fost foarte bine: organisată și avea legătu- i
rile ei — un: “tel ded francmasonerie — În toate colțurile Peninsulei,
£
- iberice,
“Iată prin urmare două din ctoâneritele | exxisteale: pe careduală
regalitate spaniolă: le strînce lîngă dînsa şi le. foloseşte. Dar îîn,
acelaşi timp. regii catolici înteineiază creațiuni ale lor în domeniile ?n câre oriunde. se creiază monarhia absolută; în *domeniul armatei, în domeniul finanţelor şi în :cel zl. administraţiei.
= Întăiu, pentu ca şă aibă o' armată în afară ''de Hermandad
"şi. în afară. de

trupele

Ordinelor

cavalerești, regalitatea

şi-a dat.

sama de un lucru: că în Spania de la sfirşitul veacului al XV- J&a

exista, şi. în afară de cavalerismul . „strîns în “Ordine, un spirit.
DN cavaleresc gata de luptă frumoasă în cîmp deschis, pentru onoare i
-şi glorie. Şi acest element a fost: canalisat de regălitatea, dublă. |

„Atunci, Sau început războaiele împotriva regatului de Grenada, .

care. era îi aşa stare de nu. putea: să supere. pe. nimeni :: un 'număr de castele, rămăşiţe ale califatului de: Cordova, turburate
“ prin fel de fel de: neinţelegeri. -: |
. EL Zagal se. ridicase “contra stăptnitorului legitim al Grenadei,

Abdallat, personalitate cu totul! ştearsă. Evident că Statul inaur .
S'ar îi împrăştiat de la sine, fără o mare lovitură,-dar Isabelei .
şi lui Ferdinand [i frebuia un mare

|

. aşa: Cum războaiele. în Italia au

războiu împotriva Mauritor,

fost făcute” de

regalitatea

fran-

N cesă € ca să se, întărească, Războaie, e:drept, au mai fost făcute,

2

iŢq
"dar numai

de Ferdinand-Catolicul:

astfel cînd a fost. voiba-să

|

capete, pe lingă Sicilia, pe care o stăpiniă, şi Neapole, de unde
- a înlăturat şi pe Francesi, dar şi pe moştenitorul lui Alfons Mag-

nanimul,
din altă ramură a Casei de Aragon. Şi acest războiu
ma fost niciodată popular: Castilia
n'a participat la dinsul, şi.-. .
* Isabela

l-ă privit
cu ochi răi.

- urît în. aceasta, . fiindcă regatul
“Ferdinand 'Catolicul prin

tratatul cu Ludovic
:Ccare avea

toate

De -alminteri
cra

de Neapole

două călcări de

şi un

a fost

cuvint:

element

cucerit de

.

întăiu faţă de.

al XII-lea şi apoi prin înlăturarea unci rude

drepturile de a stăpîni acest regat. -

Războiul acesta l-a injghebat: “regalitatea spaniolă cu o stră- |
„Tucire. extraordinară, -Este mai mult 'o foarte mare represintaţie
de cavalerie, “care a atras - ochii Europei întregi, -pe'o vieme„ Cînd ea se gîndia să înlăture pe Turci din cuprinsul hotarelor ei şi
nu putea. Neavind succese asupra Musulmanilor din Răsărit, „s'a
căutat un succes asupra celor din Spania.. Lupta a durat de la!
= 1481 pănă la 1492 „deci unsprezece ani, atunci cind Mohammed

„al ll-lea a cucerit Constantinopolul în citeva săptămîni. Era mai

„mult un. fel de manavră cate

trebuia făcută

cu toată

națiunea

"spaniolă, ca 3'o înveţe să asculte de.rege. “Castelele cad

E

unele:

“după altele, şi în cursul osstilităţilor. se găsesc - alături în luptă
contingente!e Ordinelor cavalerești, Herinandada. oraşelor şi ca-velerii doritori de glorie. În sitrşit; fiind vorba 'de: cuceriri..împotriva Musulmanilor, Sa trezit şi. fanatismul religios.

- Pentru. cercetări!e împotriva. Evseilor cari: reveniau.Îa

religia

“ter şi împotriva - Musulmanilor cari: de' formă treceau la catolicism
exista-o veche instituţie "religioasă, dependentă . de regalitate,

a Inchisiţiei,

creatiune

a Ordinului

Dominicatiilor, atir-

_nînd de Sfintul: Scaun. De. oare ce „regii “luaseră. asupra . lor
această sarcină, : Inchisiţia, îutră şi ea .în ministeriile regalității
spaniolz, care dispune: şi de acest element.
i
Venind la finanţe, fiincă era nevoie-de bani în tapla contra
| Miaurilor, regii pot impune şi un imposit, special: alcavala, în a-: fară

de. cel

chinuri

care

„ testamentul
legiuit.

se

de. conştiinţă
E

plătia. pentru

de pe - urma

“Hermandăd,

Isabela

a, avut

impunerii aceștei taxe, şi în.

ei a stătuit ca. impositul să 'se „prefacă. înteunul
a.

„Era însă și un alt mijloc pentru, se căpăta

stringea bani din Italia- de-Sud, de şi, cu
o.

bani : Aragonul

toată ace astă
A
De

Sa

_

stringere

|

TE

—.

- “de imposite, regimul lui Ferdinand în Itălia a fozt foarte simpatic,
—

două veacuri

după, moartea.

du-se o comemorare

lui

pioasă din

Venituri se culegeau

la aniversarea morţii

partea

făcîn-

poporului, napoletan.-

-

: _

deci şi din Italia, dar venitul cel mare era -

din America. Norocul principal al regalității spaniole a fost

că.

America a fost descoperită pe sama Isabelei, şi că era considerată
„ca, o proprietate â regalității.
,
Acum, în 'ce. priveşte. administrația; este- întăiu credțiunea
normelor. de, drept. Căci.reforma dreptului spaniol a fost făcută
de legiştii: Isabelei, din Consiliul. ei regal: - sint. aşa--numitele
„ordonângas 'reales“,. în contra. cărora s'au ivit “oarecare ne- mulțămiri

în' legătură

cu

vechile

tradiţii, care

interziceau formal

- ,

regelui Să iea măsuri.care n'ar ti'trecut. prin cortes. Aceste cories,
care. corespundeau.

Statelor

generale

„ foarte rar de:lsabela.şi Ferdinand.

..

din . Franţa, sau.

:

strîns

:.-

În afară de ordonanţele acestea sta făcut o mare coditicaţie.
de drept: aceia de la Toro, lar pentru paza dreptuiui s'au creat
tribunale speciale, În fiecare. oraş erau . doi alcazi (alcade, un
termin maur, care s'a păstrat, e cadiul 4urcesc). Apoi în. fiecareprovincie era. o junta, adunare locală, şi peste tot o adunare .
generală, Se judeca! după legea nouă a: hermandadei sau după

„ordonanţele
foarte

aspre.

regale“,

sau. după codul - nou.

muutitările,

condamnările

Sancţiunile erau:

la „moarte. „la ordinea .

„zilei. Orice resistență era. inediat . „zdrobită ; cinzeci :de' for-.
„tăreţe au fost distruse numai în Galicia. Ca element demo- ;:
cratic se pot

adăugi „şi

aşa-numilii. “«advocaţi

ai săracilor»,

asistența indleiară gratuită, care pe. urmă sa introdus
țerile.

|

în toate

ARE

În finanţe Sau retras ceia ce am putea numi bonutite de tesau, şi astiel. s'au „patat insănătoga finanţele Statului,

_

" Aceste; mijtoace erau: "în primejdie. să dispază. şi 'resuiliatele
căpătațe: să. se împrăştie, din causa condiţiilor în care s 'a găsit

“de'la o vreme această regalitate.”
- Regii catolici avuseră un fiu, Juan, care a murit de tinăr:
„se uscase“,. spun izvoarele contimporane; Rămăsese o- fată:.
Ioana. Nebuna (Juană la Loca). Nebunia ei era o' melancolie
datorită - gelosiei,. dragostei -:prea mari pentru bărbatul ei...
Fusese măritată cu Filip -cel-Frtmos, fiul lui Maximilian de. Aus-

=

>

tria, un perfect cavaler, om foarte strălucitorşi risipitor. de bani,

„şi, ctud a. venit în Spânia, ţarai s'a părut lui o “mănăstire întu„„ necată, fără aier, încît a căutat să pleca imediat de acolo. loana
cade atunci în acea profundă melancolie în care era sătrăiască

O lungă viaţă foarte rienorocită.Cind
.- Filip: moare, la

1506,

Ioana a pus să-i. aducă trupi”'n odaia ei, nevrînd să se despartă
„de 'dinsul, ba nicio :femeie să între. în odaia unde păzia pe:mort
.
Ferdinand a trăit mai mult decit Isabela.
Ar fi dorit să ca-

„„_pete “n Castilia acelsaşi „drepturi ca şi 'n Atagon, dar
Castilanii nu voiau aceasta, Murind Isabela, conform testamentulu
i
„ei, moştenitoarea.

trebuia
să 'fie . loana: şi cu

bărbat
ei ul
Filip.

Dispărind pe neaşteptate. şi. acesta, la. 1506, Ferdi
“să-ieie moştenirea soţiei sale ; dar Castilia s'a împotrnand 'a vrut
ivit, Ferdi„Band
,

atunci, s'a; însurat.de năcaz:

după ce încercase

să iea pe
„Vechea, moştenitoare â Castiliei, Beltraneja,. fatas
socot
ită ca
„adulterină

a regelui -Henric al IV-lea,el s'a însurat 'cu'o
Fran- cesă în vristă de optsprezece ani— el avea
şaizeci, —— Germaine
de

Foix, catea iost

adusă apoi: să . presideze o „teribilă dietă
Spaniolă. Fiul ei-cu Ferdinand.
n'a trăit, şi acesta „a. murit fără
„moş

tenitori,:
de şi ar fi dorit să lase tron
mai ul
curînd

copilului
„său din. flori, arhiepiscop de
Saragosa, *. a
» Pănă acum 'siiuaţia în 'amînd
- Regat
ouele:
ă era de: aşa - natură
„încît se puteau. rupe legăturile care
se. făcuseră între ele, cu'atit
mai mult, cu: cît o.: administraţie pro
priu-zisă
'nu- exista. Era .:
! un

Consiliu. suprem;

un. Consiliu” al: celor. trei Ordine cavale-

„_teşti, un Consiliu al Aragonului,

foarte tărziu unul al Ialieie
-

mai: tărziu
cm

ii

unul a! Indiilor. şi
„a

Moştenitorui
lui Filip, fiul, său Caro], ă fost,de Îa înce
put,
faţă.

foarte puţin „respectuos

de. obiceiurile terii

.. Voiă," trăind
încă mama.ssăa,
fie proclamat, rege'al Castilici.-Regenţa a fost
încredințată, îşi amîndouă ţerile,: unui om.
extrem de capabil,
care.nu se represinta numai, pe
dînsul, ci era un, mare element
de viață în Spania : el” venia din sără
cime
milie foarte mică, şi a rămas şărac el însuşa spaniolă, dintro fai, supunthdu-se nor” ;melor Franciscanilor: a trebuit
ca Papa să -i îndemne a trăi ceva
- mai. omeneşte, E cârdinalul: Ximenes,
:care' ajunsese- a fi arhi„epi

scop de “Toledo,. Armata -cea . nouă*î Spa
niei0 întemeiază
iza
FIR
RI
cel.
tani

e

el: el str[tosingșie

d'intăiu

|
soldați, ” el „creiză 'artilerian ua
regelui,

-

!

Pi

p

1

-

.

”

“Protexttnd că Maurii sînt. periculoși, el a ținut armata necon-:
tenit la disposiţia lui, căci, dacă Maurii nu erâu de fel peri- culoşi, armata era extraordinar “de. folositoare. S'a: încercat o
"răscoală a oraşelor Saragossa, Valladolid, dar ea a. fost stărtmată. * o
:
a

;
j

NI "Cind

a venit

Carol, în momentul. acela încă: un! om “toazte _

_uşuratec, şi a cerut să fie recunoscut rege.. împotriva , drepiurilor mamsi: sale, Ximenes a refusat, dar da. urmă a frînt în

folosul lui: resistenţa baronilor trutaşi 'cari- aveau țara în. mină."

DR

Carol a. „pus însă a. doua oară

i

în "joc

existenţa

monarhiei

: “absolute, prin străinii. pe cari i-a “adus în; „Spania. EI a'crezut
că ţara putea fi tratată ca o colonie,

cum

era

-: E

America, dis- -:

.. -

m

de toate :moştenitorul- Casei de: Burgundia,şi pentru dinsul ele-

dm
.

mentul mai important, mai. strălucit din”moştenire era Țerile-de-

me

„Jos, S'a încunjurat de. Francesi' şi de Flamanzi, de un Chitvres,
de un Guillaume: dela Croix, “din: care a făcut un arhiepiscop.

=.

invasie a străinilor cari mîncau

a

banii. Spaniei

;

şi desprețuiau pe

“toată lumea, faptul că, cu “bani din: Anierica, Carol s'a. ales Îm- părat, hotărit să rămtie. în. Imperiu, s'a produs în Spania resis
tenţă, supt formă” constituțională,

dar, de fapt națională. . Ora

_şele-s'au revoltat. Valencia! întăiu, la; 1520, care înțemeiază.
„un fel de hermandad. şi, cind.regele: chiamă. pe- toţi Spaniolii
„la. Compostella,- “unde credea că: hotăririle lui vor stîrni mai pu-

E

i

izbucni.
_ decisă'să: meargă. pănă la revoltă. într adevăr, la 1520
guvern. “pe. pa”
revolta la Toledo, unde s'a instalat un fel „de
om.de o'rară
un
iiind
ii
mişcăr
'
a
„rohii, ca. la.Veneţia,: în frunte

-

N

. de
ţină resistență, “măsurile. luate: de” Adunare sînt decretate
-era
lă
spanio
nța
'conştiinţa spaniolă ca meacceptabile:.. Şi. conștii

neață
_ energie, Juan de Padilta, ajutat de soţia lui, foarte îndrăz
co.
Pache
„.Şi capabilă de a' duce mai departe lupta, Maria
revoltaţii
_ Mişcarea aceasta a cîştigat toate oraşele Spaniei;
se- duc. unde era

a

biata nebună

Ioana, pun .stăpinire.. pe. .dînsa,

de
"îi cer o audienţă solemnă, 0 expun în public, solemn. Căci
-

|
-.

i, şi,
fapt, loana nu încetasa.să fie un moment regină .a Castilie
cu
nă
împreu
scut
cînd, Carol a: lost recunoscut, el a fost recuno
iz,

|
..

v
i
1TA e earma m ame -P vaea

,

de Toledo, provocând ' in imens scandal,:pentru că favoritul nu,.
ştia nici măcar .spanioleşte; din altul, Sauvage,. a făcut un canal Spaniei. -ȘI atunci. cînd s'a mai adaus, pe "Iîngă această E E .
celariu
”

la
Ş

|

punind de dinsa în folosul Flamanzilor 'săi, căci el era înnainte. ;*

-

AI
= 15 —

J

aa

.

-

dinsa, maia fiind înn radu, întăiu stăptnă,

1 se înfăţişează lui

Carol o întreagă listă de revendicaţii : în afară de faptul că i se
cerea să adune cortesele la fiecare trei ani, se pretindea ca Spania
“să fie numai pentru Spanioli:: Francesii şi Flamanzii să fie izgoniţi ; regele să. şadă în ţară, întrebuinţind funcţionari spanioli

„pentru Spania; şi nici Sfintul Scaun să nu se--poată folosi de
truda şi:stidoarea poporniui "spaniol..| sg. “impunea chiar, în
materie de căsătorie, să nu se căsătorească fără voia Spanioilor, pentru ca nu cumva printro anume căsătorie să se înstrăi-

" neze- şi mai mult.
pr
Carol, tînăr, ambițios, nrănit de alte succese, dispuntnd de
| | mijloacele: militare lăsate de Ximenes, s'a împotrivit, a dus lupta
„împotriva comunelor. Şi, în lupta.. de la: Villareal, răsculații au

fost zdrobiţi, la
încetarea

1522, iar şeful. mişcării: executat, „Astiel, după

ultimelor

încercări: de-a

menținea starea

de: revoluţie

în Valencia, în regiunea Cataloniei, Carol rămîne stăpin pe
Spania. :
Aceasta îtiseamnă: însă a âminea. stăia, pe " niijloacele. Spa
niei, şi în ce priveşte. armata, şi. în ce. privește finanţele, dar
viaţa” morală. şi acea independeuţă. politică care esțe. un element
- esenţial al vieţii moralc,. fuseseră grav atinse.
„. Căci deosebitea' cea mare între Franţa şi Spania este aceasta:
în Franţa monarhia absolută. se întemeiază pe'un popor. care
trăieşte îîncă, dar pe care-l vă slăbi necontenit, după ce va aduce,
Servicii

mari; “dincoace,

în Spania; monarhia

' absolută . se înte-

meiază pe nimicirea de. la început a: foricior + vii ale” poporului
' spaniol.,

a Reforma luierană şi aşezămintele

germane. ă

Carol Quintul este 0 personălitate maltiplă, dar. o “iuiţime, de.
lucruri, interesante în “ele înseşi, aici nu ne privesc de loc:
nici legăturile” pe

care

le are cu regiunea renană de unde a venit,

ca moştenitor : al Casei: de Burgundia, nici activitatea lui. ca În .
părat ori conducător .de cruciată, care. luptă iîn Africa, — încer- .

Care imposibilă“ de'a
trezi din morţi Imperiul medieval; Ne-priveşte numai atita: :să “vedem - ce -poate fi pus. în legătură cu
Carol Quintul, din desvoltarea instituţiilor europene, a aşezămintelor politice

ale Europei

în întăia

jumătate, a veacului: al

XVI-lea.
E
Pe de 'o parle, poate i vorba. de. legăturil ti cu desvoltasta
formelor constituționale din Spania, iar, pe de alta, de legăturile.
cu silinţile de organisare:. ale” Germaniei, a
.
În ceia ce priveşte “partea întăiu, nu c. mult. -de „SPUS. Don
Carlos Primmero, regele Spaniei, nu stă acolo decit. foarte puţin,
După ce a zdrobit. _resistenţa: aşa-numiţilor - «comuneros>, el e.
solicitat. în atîtea . locuri : nu numai în. Germania, ci şi- în' Italia,

unde, de altfel, n'a

avut o. politică italiană, ci a lăsat să con-

tinue starea anterioară. În regatul de Neapole moştenise regimul
foarte strict a] lui Ferdinand Catolicul, iar, cînd a ajuns să 'doranească în Milan, să aibă toată partea: de Nord a Italiei, întin=

zîndu-și influenţa şi asupra părţi centrale. a peninsulei : : Toscana, Scaunul roman, ma: făcut decit să aplice sistemul aflat în
| regatul de Neapole. Şi “aici s'a. putut: iaplica el cu atît mai

- “cu: cit în regatul acesta erau
>

”

-

”

urme . din: două feudalități
,

i

uşor,

cel

7

80 i

puţin: pe lingă vechea feudaiitate 1ongobarăă, cea normandă.
„. care se formase: “pe: basa! acesteia,

şi feudalitatea,

-de

origine.

francesă nouă, a. Angevinilor,'fără a mai. vorbi. de desvoltarea
" elementelor feudale chiar pe vremea- stăpinirii Casei de Aragon,

pe cînd în “Milan, în - Lombardia întreagă 'nu se găsiau decit
| _oraşă. care erau foarte bucuroase. să primească stăp! nirea; străină,
-- odată ce ea garantă, ceia ce.nu fusese pănă atunci, liniştea“ şiputința de desvoltare': economică; Peste. “Austria, intercalată mai

tărziu, se simta încă vechea influenţă. spaniolă. . ii
Spania era însă un izvor de bani: şi. un: “deposit „de elemente
“militare; întradevăr cu banul american şi “cu armata. Spa- . „"“niolă a făcut. Carol toată! marea lui politică! internațională, euro“peană. Totuşi” pentru Spania. a: avut foarte „puțin - sentiment, şi
„era să se lege din nou de viaţa ei numai în auli din. urmă ai
- vieţii. lui, cînd S'a'-retras din. situaţia. imperială şi, părăsind şi
influenţa activă. asupra afacerilor. “Spaniole ca şi. asupra celor _!
“ burgunde,- s'a: retrăs la 'Yusto, „piiind să i se cînte. prohodul.
,

"A

rămas Flamând, “doritor. da: viaţă mare, zgomotoasă, de stră-

Si

lucitoarea
viaţă. de măreție, şi de petreceri, pe cînd în. “Spania
” această, noştenitoare a Visigoţilor.: şi Arabilor,. e 'un aier închis,
iQ: viaţă s:nerită. Era: în. Spania. — şi, această” sa pastrat pănă în:
- secolul al XVII- lea—0 etichată orientală, bizantină, foarte: strictă

“îără niciun fel de. sbontaneităte,. fără -nicio putință: de
„ vaţie, aşa

„>

ino-

încit între. Sufletul. lui, moştenitor, al lui. Carol Cute-

Zătorul, al Mariei “de: Burgundia, al lui Filip-cel- -Frumos, al lui

| „Maximilian. cel poetic, căruia: îi plăcea de. cărţi îrumos' tipărite, „de. poesii, de: ilustraţii: artistice, de escapade în Italia, de aven- . .
. turi, şi” intre acest „mediu na existat, “niciodată vre-un fel de, N
potrivire, +. 7.
o

nu

De aceia. poate “Spania a “iubit aşa „as mult £pe un om căre |
cra

simpatic: Filip, al II--lea,

tiul lui” Carol, e socotit pe.

dreptate. ca.un. meticulos. tiran, ca un. fel de Robespierre. regal, . *
tăind capatele cu metodă; fără. niciun. îel - de “mustrare de cuget, dar Spaniolii au ținut la dinsul, de și nu sămăna cu: ei: pen-

tru că'rămăsese .al'lor.. Oricare- ar fi. fost activitatea

lui în

Europă centrală, oticare amibiţiile lui, -rosturile lui în lumea în-

N

„treagă, el. era înnainte de:toate înrădăcinat:-în pămîntul spaniol.

„Aşa. încît, “Carol fiind. mai totdeauna" absent- cu trupul: şi în.”
cea mai mare parte. absent! cu „sufletul „din Spania, ma contri- E
=

.

di

ee

De Ra

ema e

buit întra nimic, şi cu. atit” mai. puţin după un

plan fixat din-

nainte, la alcătuirea nouă a Spaniei, şi. „acest rol i-a revenit lui...
„Filip, Lucrurile - s'au petrecut de.la sine ; s'au legat cele două
regalități iberice fără niciun fel de intervenție pornită din partea :
regelui. Spaniolii, între . ci, de la'o bucată de vreme au găsit . .
_de. la sine. căile pe. care trebuia să meargă, 'naţia în desvol-.
tarea sa firească. Viata Spaniei însăşi fiind unitară, ea a transfor- |
mat pe încetul în, sens unitar forme la. început . numai alipite, . :
şi nu confundate.
Da
DR
”

.

Trecem la: ceia ce Carol Quintul a putiat- săA deie, ori măcara
încercat să deie, chiar. dacă n'a izbutit pină, la capăt, în viaţă

|

-

Europei centrale, a; Germaniei.

Întîiu, în ce împrejurări a fost el ales aparat d Din: faptul că Maximilian n'a tăcut aşa-numita.

|

|

călătorie ro- Ra

mană, pe care' o datoriă regele Româriilor : spre a se încorona
în Italia; a resultat un. lucru :că, pe cînd înnaintaşul şi tatăl!
: lase un “moştenitor din familia ....
lui, Frederic, se putuse, îngriji să
lui la tron, Maximilian. însuşi . nu putusă. iea măsurile : tre=
ri
buitoare ca să lase: succesiunea “nepotului său Carol.
Deci cind. moare Maximilian, Chestia urmării la tronul german

a

-

era 'deschisă:

Cum .se ştie, s “au. înfățișat doi concurenți din afâră + Francisc |
l-iu, în fegătură. cu foarte vechea: influență. îrancesă dincolo de o
?n monar- Rin, şi, iarăşi, în legătură cu' situaţia consolidată
hia francesă, care însemna, în momentul: „acela, supt raportul a
armatei şi al banilor, : ceva “mult: mai . sigur şi. mai“ permanent
decit cele două 'regate. alipite ale * Peninsulei, Iberice, şi, pe de..

- altă parte, printr'o :rivalitate personală, ptintr”o. concurență naZ

turală între cele” două ţeri vecine, Henric'al VIIl- lea aj: Angliei,
care, amintindu-şi ambițiile lui Henric al il-lea; coroana ger-

„manică

a lui' Ricard

de

Cornwall,

joace un rol strălucitor; pe
„casă,

orbi

— fără a “mai

avea -mai' mult

o scenă
se

mai

ambiția

mare decit

cale pentru

Împărat 1...

_

aceasta
a

E

Sa

a
pu

EL
Şcoala

Anglia.
a tost numit numai vicariu pontitcal pentru
de Războiu.

cea de. a-

închipuia că cea .

era ca. stăpinal său
E

.

ministrului engles car- -

'dinalul "Wolsey,: cara .'doria. să fie Papă şi-şi
mai bună

în .vedere:-să

să ajungă

e

ma

a

dry
Lama
352

n-a 7

Conicuteaţa “lui Frâncisc era foarte puternică. Piră

la sfirşii

aproape, pină în momentul votării, el.a avut. alegători cari au
ținut cu. dînsul; ca acel de Trier, şi.se întîimplase
.ca întrunul

"din locurile episcopale, la Maienţa, era un prinţ de Brandeburg
nu .

„defavorabil candidaturii frâncese, îar la Colonia un prinţ de Wied.

Electorii. laici. sau gindit dacă n'ar fi:mai bine să propuie, în
locul. candidaţilor. străini, pe unul. dintre dînşii, şi ei sau adresat

„deci celui de Saxonia, Frederic-cel-Înţelept. Acesta. a renunţat
la. alegerea lui, aducînd motivul: următor î a: obiectat că .
în
„timp de pace se poate atege''oricine pentru merite . personale,
dar pentru momentul cînd
nu “numai”
, că, nu e pace, dar âste şi
primejdia cea. niare din partea. Turcilor, trebuie, spre a-i
combate: un tesaur. totdeauna: plin Şi o armată permanent
ă; .astțel
“a propus pe Spaniol, care,în afară. de acestea,
în conştiinţa tu-

turor prinților germani, avea avantagiul „că era mai-*dep
arte,şi
“nu în odaia” de alături, în continui
tatecu Germania.
:de stăpinire

„Deci, după reiusul lui Frederic de Saxonia;
S'au înţeles Electorii,
şi Carol de Spania'a

fost ales în

„Aici însă intervine un

unanimitate, la 28.lunie

element

1519. .

nou de “organisaţie,.pe care

Germanii l-au luat din viața Veneţiei, de
la „promisiunile. ducale“ de acolo...
DI
RI
e
a
a
e
|
| sa iinpus lui Carol.ca în forima cea
mai solemnă să făgă„„ duiască a nu se- atinge de. niciunul
„ŞI oraşelor germane;

din

privilegiile principilo:

ceia ce, de la început,

îi crea'o situaţie de.

inferioritate, pe care va fi silita o
tolera foarte

multă Vreme. .
„Imperiul însuşi se transtormă' astfel în:
clipa” chiar cînd căpăta
un Inapărat tinăr, bogat,
întreprinzător, legat prin
tradiţii famiMare care venian de departe...
e
,
e
„Capitulațiile“ acestea m'ar fi fost poat
e observate aşa de strict...
dacă nu se întîmpla: două. lucruri
: întăi rivalitatăa lui Carol.
cu Francisc l-iu, răzb
oaiele necontenit înnoite împo
triva regelui
Franciei, şi concurența între. Francesi
şi Spanioli pentru stăpinirea

Italiei, care-l ocupă aşa

:de mult

pe noul Cesar în „cele.
„trei cîmpuri de luptă care erau
Italia, Țerile-deJos.
- şi, în sfirşit,
: Frânţa însăşi ; iar, pe de aliă parte, dacă 'ar
fi intervenit Reforma :
„lui Luther,
n
A
A pste importantă Pentru noi supt un singur rapo
Fe
rt;şi anume rit
.
i
al legă arii “na
.
oz.
ce poâte sâa fiea intre a
dinsa şi desvo
ltare
a
instituțiilor, .
mai muii : a conştiinţei: politice
din “Germania în această vreme.
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- „Sa exăgerăt şi în ce priveşte -nouttea refoziuei şi în că orii

veşte calitatea ei
„ veţia a lui Ulrich
radicală, ea fiind
țerănesc din văile

_
a

nai onală.
Zwingii e
ca-a doua.
acestea ale

poate sta alături -de' Wilhelm

Să nu se uite că mişcarea diri Eldi aceiaşi vreme şi că e mult mai
pornire către. libertate a- poporului
Elveţiei, căci preotul de sat Zwingti

N

„

Li

- uităm toate mişcările _ în acelaşi sens ca-a
lui Luther_care se.
| “făcuseră necontenit încă dia veacul al:XIYV-laa, cum Sa arătat
“mai sus. Şi, în 'sfirşit, Luther ma pornit atit dintr” un sentiment

DI

Tell, eroul. quasi-țeran. Şi să.nu

revoluționar față de: Biserică, dintro mişcare politică a sufletului ; N

Sa

. ui, şi nici chiar - atita. din, indignarea, din. scîrba iui faţă de
„luxul şi conrupţia. “romană pe tare
lumea. avusa prilej să le
- vadă într'o formă mujt, “mai crudă pe vreraca. lui. Borgia, pe
cînd Papa din 1517 era Leon-al X- lea de.” Medici, protectorul

î

“artiştilor, marele

prieten. “al lui Rafael: şi. Michel-Ang sio. În

“ther est> mai mult
foarte cărtărăresc,
din popor,. foarte:
greu: şi pent:u un
Îşi avea

!
i
N

|

Lu-

decit s'ar crede” un profesor foatte. metoaic,.
foarte „buchert Şi, pe de altă parle, un om
grosolan, îiul minerului, deprinsa da un pumn
lucru de nimic. În ce! priveşte. profesorul, el!

cărţile lui sfinte, filologia. autentică, şi pe

basa

lor în-.:

treba pe Papă: de 'ce primeşte lucruri care nu stai scrise acolo,
de ce:adauge la textul original ce au. spus Părinţii Bisericii,
„esenţialul fiind numai; ce scrie Biblia,
Aşa încît, dacă vrea cineva. să explice Retorma în. legătură cu
popoiul german, nu. trebuie. să. zică : Luther a dat poporului gger-.
man Reforma, ci trebuie '«să zică: poporul german a impus lui
Luther să treacă dela o simplă coariă: filosotică şi filologică la
Reformă ; i-a „impus prin toate elementele “de nemulțămire din-:
- t”însul şi prin. “toate. interesele - pe. cate . le- a. atins pentra _cca

mişcarea lui să ajungă unde a: ajuns.
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„O
definiţie” încă mai: largă şi mai - adevăraţă. ar îi aceia că...
- prin poporuP egerman, mai. lider.da. a: faca lucrurile acestea în
acel. moment, s'a.resolvat, la începutul secolului ai XVI-lea, pro- :
„blema ridicată de: cel mai multe popoa:z europene, şi în rîndul.
întăiu de popoarele. romanice, cu cel puțin un scol înainte. Aşa
încît, în loc ca Luther să fie insăşi înfăţişarea sermanismului
împotrivă romanisinului, Germania libertâţii care s'ar fi ridicat
„ împotriva. romanismutiuti discipliriat, Germania purității care sar,
x

MEN

e MEI,

LI

DIR TE CE DOP

0

':.

fi indignat impotriva, romani: mului conrupt, patiiarii salismul acre.

d

A

-

ra

..

-.

revolunani sărac. împotriva 'omanisniulti bogat, geratanisinul

tot de la cultura
lionar faţă de: romanismul conservator, de fapt
ca. şi toale
'. romană din. evul mediu a. venit în fond şi aceasta,
lumii.
elementele creatoare în-. civilisaţia

" Faţă

de această

„iniţială, prin

„unei

datoria

prin : <capitulaţia»

mişcare, Carol e “legat

de a supune

orice nemulţămire şi pretenţie

diete a Imperiului, pe. care o cliema să hotărască ea pentru

"cele mai mici lucruri unde era" chestiune de răspundere... Şi-i şi
convenia lucrul acesta. pentru motivul că, atunci cînd Germania
apărea tolerînd protestantismul, el însuşi era degajat de . orice

răspundere: faţă de Papă. ŞI lui, ca Împărat modern, Papa-i era
" absolut necesar, mult înai necesar decît altui Împărat. a
De altfel, politica lui Catol 'faţă de Reformă şe va schimba de
la :dietă la dietă diipă legăturile în care se va găsi el cu Papa
în luptele contra lui Francisc. I-iu,: Cea : d'intăiu distă, de la
Worms, în lanuar 1520,-e făcută mai mult ca de Împăratul preo-

"

cupat de 'proble ma

religioasă îi totalitatea ci. Atitudinea aceasfa

“a Aui e de pus în. legătură cu ceia ce făcuse Sigismund faţă de
Huss la. Constanţa “mai mult decît cu atitudinea 'unui simplu rege
german, "preocupat. de” interesele ! germane,

“ mania, Luther e: German, „dar ceia ce se

“Worms . e în

discută

Ger-

nu € încă un

„lucru absolut german. .
pi
:
i
nţă
re
-După dirza afirnua de conştii
a iui Luther șşi răspinigerea de
„cătte dictă a doctrinei, Frederic de Saxonia. a căutat să împiedece -

ceia ce avea, să urmeze, prinzând pe Luther la întors şi ducîndu-l
” întrun caslel, de unde a ieşit ca'un: cavaler bărbos, «cavalerul

Gheorghe». lar, îndată după aceasta,. Carol, avind nevoie de un
sprijin în Scaunul

roman, “face 'Papă” pe Adrian, fostul său pre-

csptor, care n'avea spirit roman, spirit italian, şi nu era măcar oi

de Curte, ci un simplu savant de cabinet şi ministru de birou, dar.
. care, “dum a iost ales, a şi început să “facă, nedibaciu, - critica
Astiel ioiosegte,
a
a

Scaunului apostolic - Însuşi,
7...
“lui Luther.

|

Pănă aici, ar fi foarte

greşit

cine: “ar

natirai, „mişcării

crede. că: prin “miş= -

esrea lui Luther Germania se: împărțise . în: tabere gata de-a se
încăiera.

În

viaţa-. germană

era. încă

foaste multă linişte, “dar to-

tuşi se pstrecea aici ceva pe ascuas, supt” raportul instituţiilor.
Şi iată ce anume:

Am. văzut

că în secolul:al

cu Butinţă: ca Împăratul. să ajungă

XV- lea

monarh absolut
a.

ma: fost

al Germaniei

Se

: i

dacă absolutismul iu 'S'a,“put

SĂ,

stabili, aceasta se datorește -

şi unui factor, cara în- Germania era. mult :mai însemnat decit în
Franţa, şi acest lucru cra - amestecul feudalităţii “ bisericeşti. În
“Franţa Biserica. n'a creat State, ea-ma cîştigat pentru creştină- -. .
tate noi formațiuni teritorialeș; în Germania însă, în cea mai mare
„parte din Germania, afară de Franconia Şi Bavaria, acest din

ă

Ş

[RE
i

„urmă lucru s'a, întimplăt. Biserica. avea. zici posesiuni foarte întinse, averile de mină-moartă erau în „mă ăsură mult _mâi, mare
„ decit oriunde, şi, 'pe de. altă parte, clerul, în lipsa unui rege Ă
„care să-l ţină-supt mînă, era mult- mai liber, mult mai agresiv! :
“ decit în. Franţa, unde Ludovie al IX-lea fusese aşa de: sfint şi.
pentru ca prin. stintenia lui să-i ţină pe toţi în ascultare şi, unde
îi nu se ascuita de rege,.să se “asculte de. sfint. În. Germania era

|
j

RE

po

“o feudalitate Dlsericească cu pămînt. mulţ, cu Spirii diiz. Prinții N

|

însă, — nu “cei- mici, ci: cei imari, cari scăpaseră puțin de concu- : :
renţii lor laici —, doriau' să: scape tot. aşa de abaţii de mănăstiri,

i

“de

episcopi, cari

aveau

posesiuni

întinse şi rol. mara... în

viaţa -

publică. Dar, :prin Luther, îi se oferia: cea. mai i potrivită ocaşie

ca să-şi împlinească dorinţa. *.
a

:

|

Deci, supt ra portul religios, Sau. dosaprobat teoriile lui Luther,
la început, dar supt raportul profan. se aplicau teoriile lui Luther,
confiscînd- averile * bisericeşti, secularisîndu- -le, «pănă ce la an
anume! “moment! se. înfăţişează de partea reformatorului . cei ma
„însemnați dintre marii feudatari, cari -eredean' să ajungă un fel aă
„monarhi absolsţi, de şi fără coroană; în posesiunile lor. Sa găsit.
“atunci o. tabără întreagă în fața Împăratului, notărită să apere,
nu ceia ce zicea: Luther, ci . ceia.ce era în ; “stăpinirea, lor. prin

“uoua. ordine de lucruri, . Cum. Revoluţia - 'francesă va. birui, nu :
din causa ideilor: predicate, ci pentru că prin'ea se "făcuss con- :
“fiscarea aveiii nobililor, a clerului, şi o. întreagă . societate. era
interesată în. aceasta, -tot.. aşa, din causa. noii. situaţii create, C
„prinții germani din veacul al XVI-lea: mau “lăsaţ să se, atingă
- de doctrina: lui Luther, fără de care , edificiul NOUt--creat de dinşii
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mavea legitimitate, . *,
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tă

Dar, atunci. cînd, un prinţ mmare, ca “Electorul de. Brandcubtirg,

-

cînd prinți mai mărunți, ca acei de Braunschweig: şi Anhalt,
“se declară. pentru “Reformă, cînd. “principale oraşe germane fac „*
acelaşi lucru, din. alte motive, Frankfurt, Niirnberz, - Hamburg,

evident că nu. mai puteau

dăinui măsurile de la Worms, i
7

—

La

1524 vedem

Ss

—

astfel o propunere

partea: Germaniei.

Papa,

de Conciliu

laînceput,
mai bine

general din

!-arfi “primit”pe

„ Luther, însuşi-deciît să admită un asemenea Conciliu, pentru că
„."se temea: să nu piardă şi. restul. Se presintă atunci,

contra lui

- Luther,o lungă listă de plingeri. asupra abusurilor, Bisericii ro- mane şi un.apel

către” naţiune, "care

aratăcă

pentru. liniştea

„. ferii trebuie un Conciliu general. Şi această venia în folosul Reformei,
Se întîmplă apoi nn lucru care va
„tabără. catolică,

şi

iată

contribui să creeze o nouă.

ce ; seniorul cel

mare: profitase,*

se-

niorul cel mic pierduse, dar mai

pierduse 'cineva, țeranul:

calităţia Vistieriei foarte

„de

el

trecuse din mînile. micii. fiscalităţi feudale în “mînil€ marii fisoare ce

Luther

lacome

însuşi,

la

bani

început,

a Statului.

provocase

a populației, îndemnînd-o - să . sa “riaice

„Şi,

de

o . mişcare

împotriva

autorităţii

, bisericeşti, de oare ce autoritatea. Imperiului” era „strîns legată .
de a Bisericii şi toate autorităţile: celelalte.

„: gate de

autoritatea

însăşi a dispărut

Imperiului,

sa

[aice crau'

strins le-

crezut că”, legătura socială

şi fiecare e liber să trăiască. pentru sine.

„„ "Astfel, la 1524,se răscoală ţeranii, întăiu în apropierea Sviţeei,pe la Ulm: Pretenţiile lor sînt îiztr'a devăr interesanteşi amin-

„= tesepe cele din Anglia în veacul al'XIV-iea:-ei cer să-şi aleagă
preoții lor, să fie “scutiţi de dijmă, să li se deic “dreptul de a
„vină şi de a' pescui, dreptul de a tăia: lemne din pădure, dea"
„primi altă judecată decît cea de pănă atunci. . -;
După

răscoala

de la Uim

vine cea,

înult

mai! puternică,

din

Turingia, pe posesiunile Electorului Saxoniei : în. fruntea: cj se

” aşează un om energic, Thomas Miinzer, care stabileşteun centru
de acţiune și desfăşură un întreg program, Magistraţii sînt în- .
„locuiţi. pretutindeni, şi nobilii” siliți a părăsi

hainele de -pănă _

„atunci şi titlurile,ca să-se confunde
toată lunea întrun fel de
pauperism primitiv,
Mişcarea nu durează multă vreme : Miiuzer piere la 1526. Cînd,
În anul acesta chiar, se adună la Spira o nouă dietă,se vor-

beşte. iarăşi de un Conciliu-ca.
singură scăpare, ceia ce arată că

încă nu

se

găsia

nicăiri

una

reală. pentru

câre, ajunsese Imperiul. În momentini

încurcăturile

în

acesta însă, la 1526; Un-

garia cade pe cîmpul de luptă de'la' Mohâcs, şi regele Ludovic

al II-lea se înncacă în mlaștinile
-de -acolo..
Astfel :poarta. care -.:
.
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Stătuse- până atânci închisă. în faia Tuurcilor de către: Germania

|

Ma

esle liberă, primejdia turcease ă devine imediată, şi situația însai a lui Carol. Quintul” se” schimbă cu. desăvîr şire. întru cîtva
silit deci Carol, care” pănă atunci! se ocupase mai mult-de .!
atacerile italiene, fiind încoronat Ja. Bolo: ana (1529-30), să acorde.
Germaniei un interes” pe care- nu-l acordase pănă atunci şi să ..

N

_ * caute prin urmare o formă de convie ţuire politică între elem. entul

LLta

i E protestant. şi cel catolic..
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“Am văzut daci. cum i Germania n'a2 putut realisa monarhia a10-,
_dernă: s'a încercat” Un, surogat: de monarhie modernă în' deo- „- sebite provincii, în Brandenburg, în Saxoniz,. la Rin, în Ba„*
varia şi în formaţiuni mai -ihici, căutindu-se a: se. multăini
cerințele unei monarhii. moderne într us cuprins mai restrîns. lată

“însă că- vine astfe! Carol Quintul şi. pune » -în legătură: Germania,

|
-

|

“nu; numai cu dinastia: lui austriacă, "dar, în acelaşi timp, -cu . posesiunile 1 ui din Burgundia şi cu 'regiunca . lotaringiană, de:
la" Rin; pe care o moşienise, iar; pe.de altă. parte, cu- -regatele
spaniole unite prin căsătoria lui. Ferdinand - cu, Isabela, avînd -

la îndemînă: şi banii Aruericei şi spiritul de întreprindere” care
se formează în Înmea. nouă.. Căci: avem acuma categoria noilor
luptători.
răsar”. în: America, . oameni de. p energie extra-.
ordinară, cari” au * format.” la rindul lor, pe alţii, Nu era nevoie_ca ducele de „Alva, vestitul general firanic $şi admini strator
fără. scrupule af lui. Filip al'Il-lea,. să fi mers acolo, în Ame=

_rica, ci era de-ajuns

spectâcolul vieţii unui

Pizarro şi Alma

gro, 'a acestor <conquistadores> americani, “pentru ca şi el să ! întrebiiinţeze metodele lor. ,
a,
Avînd asifel tesaurele” ' Americei, oamenii intreprinzatori şi-indrăzneţi şi o armată care începe să se formeze, dispunînd de. |

ie e AP ea

a

ETID,

je...
>

forțele militare şi de îndemănările geograiice. a trei ţeri, Cao! - ,
Quintul „poate să încerce, el- ceia ce fiti era în „puterile unui £ie
deric sau Maximilian.

însă

Fapta va „îi

imposibilă,

din

causă.

că fiecare zestre..pe care:0o aducea Carol Quintul avea în acelaşi

|

timp. cu dinsa: şi. un _proccs, care necesita o mulţime de sforţări .
înpotriva unui diişman natural, care este, în ce “priveşte stăpinirea "n regiunea | Burgundiei şi a Nordului italian, Francisc L-iu, . ..
segele Franciei, care este, îă ce priveşte . dominaţia “i Matea .
pi
a
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. Mediterană, Sultanul. turcesc din: Constantinopole,

moştenitorul

tendințelor Imperiului bizantin. ii
E
„„.. Fiecare cîştig este în legătură
-că 6 datorie şi, din punct de
“vedere german, sint” îniprejurări care inseamnăo distracţie.de

|

'-. Ia datoriile de Impărat -german.. ȘI, în sfîrşit Carol Quintul,
“hrănit de tradiţiilea trei dinastii: dinast
de. ia.
Austria, dinastia

de Burgundia.şi dinastiile iberice, are fireasca ambiţie de a se

- unge . Împăratal lumii întregi," şi el face două: cruciate

în Im0- .

mentul chiar în care. intervenţia lui în! rosturile germane
era
mai necesară.
i Si
Aşa încit acei cari-şi închipuiaui că alegerea lui Carol
în Ger. :
„mania va schimba. "forma anterioară 'nu se îngelau
în privinţa:
+ schimbării,

dar se înşelau,
în. ce priveşte sensul

ei. . .

Căci Germania nu merge către. monarhia absolută
a'Împăratului

, cicătre altceva :. către republica mai, multor:
monarhii
absojute,fiecare acasă Ia dinsa,
-

Să vedem cum. se alcătuiesc, mulţumită aceste
i politici, monarhiile germane. particulare. - Majoritatea

principilor se legase, arh spus, de mişcarea lui
Luther.
--A început întiiu Brandenbuirgul, 'şi am" înțel
ege aceasta, pentru
că Marca Bran

denburgului era stabilită pe terenul: unei
“foarte
„. vechi feude bisericeşti, Nu era indiferent
pentru. Hohenzoilerni

„„ca arhiepiscopatul -de “Magdebu
sau: rg
Ordi”
nul: Teutonic, în
» hotarul posesiunilor sale, să fie secu
la
Şi
ri
unul.sa
din't,
resul„tatele Reformei
a fost chiar ac'că
el
Ordin
aul, care, stăpîniă
„toată Prusia, cu “Konigsberg, Danzig, Mari
enburg, s'a secularisat, şi Marele Maestru, care: navea

|
|

decit:o. calitate” electivă,
ales fiin
de. fraţii
d ceilalţi -ca: să cond
. Ordin
uc
ul, ă
îndată ce sa.

făcut protestant, a rupt” legăturile cu: principiul elect
iv şi-s'a .
suver

: decretat 'el singur

an

al provinciei. Astfel

Casa de Brandenburg, plecată- dintr'un” punct al Suabiei 'şi ajuns
ă! în -situa=
ție înse
mnată
"n “Germania

răsăriteană,

străbate:

pretutindeni:
„Precum era un Hohenzollern la
Maienţa pe- Rin, un altul, Al-bert de. Brandenburg,
Mare-Maestru

este,

la. începutul

veaculuial XVI-lea,

-al Ordinutui “Teutonic.Şi atunci Prusia, în
stă

pînirea Ordinului Teutonic, devine un îel dz
secundogenitură, un apanagiu al cadeţilor Casei de Hohenzollern-iar,:
, cînd ramura aceasta se va stinge,va trece moştenirea
la cei din Brandenburg,
,
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şi Brandenburgul se va

întinde în -fetul acostă, -pe > malul Mării,

de la Stettin: la Kânigsberg.

Şi va veni un. momerit, tirziu de -

— cum. a fost fetot, pe la 1709, cînd, creîndu-se un' rege nou
gele italian, . al Siciliei şi pe urmă al. “Sardiniei, din. Casa' de
Savoia, — Electorul de Brandenburg .va urmări dobiadirea unei
coroane regale : şi, neputind să o-aibă în “Germania, devitie!
rege pentru Prusia, “<în Prusia» (cKânig în. Preussen»).
Dar să dăm un alt cas, care aduce'o schimbare, imediată,
"În Saxonia :moarc Electorul Gheorghe, succesorul lui Frede„Tic -cel- Înţelept. Gheorghs rămăsese în. legătură. cy. Biserica ca-.
tolică, „şi la moartea lui -el prevede „că moștenitorul lui va trebui: să ' păstrez ze raporturile cu” această Biserică, iar, în cas:
cînd s'ar

inova, atunci

moştenirea. să .se iea: de

a!t prinț rămas .

în comuniune cu religia. Şi anume el are în.vedete înnainte de
-toate pe Înpărăt, de ale cărui legături faţă. de catolicism “nu

se putea îndoi nimeni; Împăratul, ca putere medievală, era.le-

gat aşa de mult: de Papă, încit 1un

Împărat. „protestant, nu-. se

“poate închipui, .
: craiul
are
“Gheorghe
Dar succesorul, lui,
protestant şi că nu

dă

nimănui - moştenirea

“preface întrun Stat protestant.

să spună
hii

că “este

saxonă, ci

o...

Ai

Principii catolici ci însişi se folosase de la. o. bucată: de vreme
"de noua situaţie, înțemeiată în Stătele protestante. Situaţia consistă, nu numai în. înlatufarea oricării stăpîniri bisericeşti, dar Şi
sîntralt punct: că asupra întregii : organisaţii noi bisericeşti se
: întinde autoritatea principilor, — ceva “analog cu ceia- ce se
>. petrece în „Anglia, pe vremea lui. Henric al. VIli- lea, ori.. mai
tărziu în Rusia, cu țarul, avind. acel. resultat,. care se va: proclama mai tărziu: : «cuius regio, nuius selişio», ca cui e țara, a
*
|
aceluia: este şi religia».
cre=
că.
împărlaşeăs
șă
Şi nu:numai că prinții. silesc. pe. supuşi
Anglia,
în
şi
dinţa lor.religioasă, dar organisaţia' protestantă, ca
ii recunoaşte. pe. dinşii ca. element hotăritor, peste, elesici..;j

:

-
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Niciodată Gerinahia n'a “fost mai monarhică în. detaliu şi
mai republicană - în-total decit în vremea aceasta. . Este o pro„blemă pe care: împăratul mare curajul | de a 'resolvi. însuşi:

| problema protestantă. .„Constatarea; aceasta s'a făcut

în chipul

- cel mai soleran, la. 1529 și 1530, În 1329 sse adună o nouă dietă !

-

la Spira, i se imptne din nou, cu toată Hotăirea, prâblema pro-.
testantă, şi Împăratul- e silit să admită status quo, adecă să recunoască tot ce s'a: petrecut :pănă atunci, dar într'o formă care
nu convine. principilor trecuţi la religia . cea nouă, cari, aceştia,
voiau 6' recunoaştere legală a- lucrutiior săvirşite. Carol „nu
putea. admite însă aceasta, din două motive : întiiu în calitatea
"Imi de catolic” şi de aliat necesar al Papei sau măcar de suve-.
ran Care nu putea suporta! oposi iția Papei şi, al: doilea, nu putea -

„să recunoască fățiş protestantismul pentru motivul că socotia-un

„fel de 'drept imperial acela d2 a se ainesteca în. ucrurile bisericeşii, — dreptul pe car? şi-l arogasa Sigismund. cînd s'a adunat

Conciliul dela Constanţa.

A se ainesteca .îa lucrurile de religie,

aceasta est e treaba lui, a Împăratului, iar nici întrun

stăpinitor! “subaltern, membru
premului

cas a unui .

al. Imperiului, fâră aprobarea su-

şef.

Deci hâpăiatia consimte de nevoie! a stâtus quo, iar “celelalte

cereri le combate din răsputeri, Se produce un conflict, şi principii, împreuiă cu patrusprezece oraşe, protesteaz ă împotriva
- hotăririi adunării generale: germane,
De. aici. vine şi numele ce

li-sa dat de <protestanțiz,:

|

zi

Apoi, “după această
protestares, ci, caută să arăte — şi
era. măsura cea inai înicleaptă şi cea mai de folos” pentrul sco"purile şi intereszle lor.— că: ei "nu: s'au: despărțit — și
aceasta
trebnia.să se aibă totdeauna în" minte —, ză nu Sau. despărţit
de: catolicism, că ei sînt adevărații „creştini, iar. priucipii
cato=
lici represintă ” un punct de vedere separatist.
*
>
Prin urmare nu este chesti: unea între. catolicism şi protesta
:
tis, cum s'a pus nai tîsziu, ci-la 1529, este. numai
chestiunea .

” între! creştinismul! pe care

şi între un creş tinism

un lucru nou,
cesta,

ci

aceşti

protestanți

îl socot “degenerat

reformat, Şi prin creformat>! ei nu înțeleg

înt toarcerea

redactează! „profesiunea

la forma
. lor

primitivă. -Cu gindul

de: “credință,

în

care

pre-

tind că nu inovează nimic, şi care este Confesiunea de la Augs-.
burg, profesiune da

credință

cevangeli că. Sint . <evangelici»

tocmai ca să afirme puactul -de Vedere că nu iese din cuprinsul
Evangheliei ; Confesiunea: este numai tn Catehism de creştinism

"

autentic,

Şi atât.

A

Confesiunea aceasta este condâninată : condamnată de Papă,

condamnată

de. Împărat,

Ruptura Cea
€

mate

se produce în- acest,

|

.

oa
moment.

ÎI

Consecința. in nodială este că acei ciuci principi

patrusprezece

oraşe

se 1inesc

Confesiunea din. Augsburg,

aprobă

dela -Spira

protestările

la

şi cele

şi.

dîndu-şi samă de ce va veni

îndată după. condaninare. E vorba de un Conțili universal, pe

care Papa voiă să-ladune la Mantova, în” Italia, ceia ce protes tanții
refusă, căci aveau înnaintea . ochilor “Conciliul” din Constanţa :
în Carol Quintul vedeau pe Sigismund, în Luther pe Huss suindu-se a doua oară “pe rug, căci .nu: era mai puternic . «călugărașul» din „Germania, <Monch!sinul>. dela început, decît loan
Huss; unul dintre. cei mai mari teologi şi profesori ai Boemiei Și
care se bu cura, de foarte multă vreme, "de favoarea: regelui să
Dindu-şi 'saina profestanţii că Conciliul nu se va putea aduna,
"şi condamnarea va atrage după sine. măsuri represive, că va

urma O acțiune militară împotriva los, se încheie Liga dela Smalkalden, în Decembre: 1530, Conțesiunea fiind din Martie.
Acesta este întradevăr - un act de: cea mai mare. importanță,
Vă să zică în: cuprinsul Germaniei s'a - alcătuit încâ.o ligă, pe'
lingă cele care 'am văzut că existaseră încă din secolul al XV-lea, Nuinai cit acelea aveau în

vedere:

menţinerea. vechilor

instit aţi.

sau apărarea intereselor 'locale, pe -cînd liga dela 'Simalkalden
'are-în vedere o chestiune. principială; pe care se poate desbina!
Germaniă. Deei liga aceasta nu se va desface; ea va funcţiona.
lui de : cruciată,

luptele

încheind

|

cînd - Împăratul, “isprăvind

şi mai: departe, "pînă în momentul

lupta-i

contra. lui

Francisc

_.

Liu, va îii dispus. să întervie” militar, : e
ce: ne: interesează. acocamaatăi este. însă răspuzisul: “îia-

Ceia

- păratutui. faţă de cale: ire: acte care. des part Germania: “în două.

„Până la 1530: Carol m'avuşe îndrăzneala să impuie Gormaniei

moştenirea fratelui. său Ferdinand, -acel Ferdinand care cîndva
era. să fie concurentul lui în Spania. De astă dată, în vederea
lucrurilor care se. 'gătesc,. el. cere: „ca Ferdinand să fie încoro-

nat rege a!

Romanilor:

cauti

aştfel Casa-de

să întărească

Austria prin: reintroducerea principiuliui dinăstic, în vederea îm-prejurărilor viitoare. Întimpină oposiţie; dar- protestanții sînt
puşi într'o' situaţie foarte grea : să refuse a admite pe „FerdiE
nană, “care eraa“ catolic şi nu putea. fi. decit catolic, însemna Imperiu.
în
nală
tradiţio
.
“să se desfacă de. toată; organisaţia
„Aceas sta IL se părea însă prea
=
*

ri

Qi

Set

și ate ici

ei

au

os i siliţi,

— 92 —_
“pentr a răinînea în “forma politică
a, Germaniei, să i admită MOş”tenirea

arhiducelui, - care, în. 1531

nu fără manifestări. Protestante
“catolicismului.

este -ales' de ambele

contra formelor

părți,

religioase „ale

Alegerea infirmă în parte impoitan
ţa: ligei.

7

dea. “Sialkaldeu,
care putea să. ridice o “armată,
dar, din momentul
ce -liga “nu
funcționa “întrun moment. aşa
de hotăritor cum a:fost. acel
al!
” alegetii.regelui Românilor,
evident. că ea" pierdea: o. part
e din
pres
tigiul său şi Germania. era „ad
usă

pe care
i

nand

este

din motive - religioas se..o
ales,

din

îrinsese.

dar. este : încoronat

şi ss

nou

către

Nu numai
duce

pentru

unitatea

ca

Ferdi-.

„Bare ia Aachen, vechea Capita
lă 'a lui. Carol- -cel-“Mare, unde
se .
trezeşte. puţin evul: mediu,
încoro=-

....
.
-.
Carol chiamă la Regensbur
i, oo dietă, în
“Tuie şi August, şi aicis e
hotăreşte pac
ş ea în Gerinania. Se pune
din nou. în vedere Concil
iul general în. termin de
şase luni de
'zile şi, ținindu-se- seam
a de: Primejdia. pe. Car
e
.0
'represintau
Turcii la graniţa: răsăritea
nă, se votează, şi de
principii - cato“lici şi de cei protestanți,
ajutoare. “împotriva Sul
tanului, Şi tot
de odată, pentru a cîştig
a pe proteştanţi : în chi
p. mai "durabil
pentru Înipărât; „sentinţe
le anierioare,. pronunțat
e
de - Camera
- împărătească. împotriva
protestanților, “sînt cas
ate
,
" Astfel,: pe de o
“Îndată

de. altă

după

aceasta

“parte Carol se asigură.

parte, el. caută

în. present

pentru viitor, iar, pe

0: posibilitate . de. via
ţă-im-

“preună a membrilor
cari. Tu pszseră legăturil
e religioase de pănă
atunci ale: Imperiul.
.
N?

|

Xe
„Chestia monarhiei absolute în Scandinavia

-:

.

“ Resultatul Reformei germane, supt rapoiiul instituţiilor sociale.”

şi. politice, e, deci, pănă.acuni prefacerea Împăratului întrun fel

.,

i se găsesc principii stăpîni.pe Sade State,
al unei colectivităţ

-

de preşedinte. de republică, germană, care pentru orice “fel de.
măsuri se:adresează dietelor, şi, supt acest Împărat, preşedinte. -

xonia, pe Bavaria, pe regiunile 'renanc, cari dispun mult “mai
mult de. teritoriul. lor decit înnainte, ca 'unii cari au secularisat:
averile mănăstirilor, ajungind:să aibă cea mai măre parte. din
„pămiutul - cuprins, între. margenile

provinciei

văzut că altul din-resultatele Reformei

lor.

Şi, iarăşi, s'a .

este adînca "nemulţumire ..

a tumii oraşelor şi a lumii de:la. ţară, supuse: unui mai'aspru

.

ţi, erau, |
regim nou. Căci, “pe lingă ţeranii „răsculați „şi. decima
a, supt .
adese
rău
de
orăşenii:cati odinioarâ stătuseră, nu aşa
de clerul: catolic, con-. :
autoritatea” episcopului. Nu, mai vorbim

damuat,

şi în Statele rămase cu'legea- veche, a-şi pierde :ve-

de su"chea situaţie,:şi de toată: nobilimea mică, care va avea

ferit de pe urma stabilirii monarhiei moderne. . .:
am vrut
Acest resuitat în Germania

să-l constat 'în. liniile Ii

veni la ur=
generale, în formele lui 'caracteriștice, înnainte de a
-germaatea
aşi împrejurări.în partea “din societ
- mărirea

acelor

de şi:se exermică ce- nu esteîn legătură directă cu Imperiul,
arca, -Norvegia, cităşi asupra! ei autoritatea imperială :. Danem
a
RI
:
“şi Supdia..
dacă a fost
Germania,
În
.
luare-aminte
da
vrednice
stat
* “Ele
. de luptă între: feudalitate şi luinea ţerănească mai

ra

“un început

7

Dai 64.

azi

ales, ădest. tacăput de luptă a fost ilăturat
prin . concenitaiea

feudală împotriva teritosiilor “unde
se produsese . “mişcarea şi .
“prin înăbuşirea totală ; în. regiunile
“'de Nord, în „Daiemarca,

Suedia și Norvegia, lucrurile se, presintă:
însă. altfel, - şi aici le
urmări fasă

putem

să ne lovi: m de. aceleași
A

fn Danezamarca se' petrecuse, la înce
putul

“unul

din

cele. mai interesante. „fenomene,

"Chiar, adecă

piedeci. : i

-

Aa

veacului al XVI. lea,

şi. supt raportul

lupta pe care 'regeia Danemarcei loan
Sau

militar,

Hans o:

poartă, Cum. am Sus, Contra .
Dithmarşilor. Regele încearcă
să.
sfarme- organisaţia apeasta auto
noină țerănească, Campania
pe
„care-a întrepri:!s-o el şi care
s'a. isprăvit priiltro luptă decisivă
,
e una din cele mai importante;
şi. Supt, raportul aşezăminte lor
în
general.
Pentru

a-i ataca: pe ferâni, Has

recurge

la asociaţii militare
care corespund cu aşa-numitele
Grandes Compagnies. În regiu-.
„mile acestsa 'nordice es te <Garda
cea. „Ihare>, compusă din ele„ mente de tot felul: Englesi,
Scoţieni,. Spaaioli, Francesi ; ba
-nn RI
„istoric al Danemaicei

Ş.

sispune că se aflau în această
gardă şi Mauri,
„ Veniţi în-cine ştie ce calit
ate: Erau 4-—6, 000 de oameni,
formînd
„un cumplit instrument „de lup
tă în toată lumea Hansei. Hamb
urgul.
ee Silit să li deie drumul,
şi a fost un, „moment . teribil
.
"pen
tru
raşul amenințat de acesie
'bande. “Regele Danemarcei
iea, pe:
- lîngă cele! opt companii,
:încă cinci, care se: înroleaz
ă. atunci, -.
Apoi face apel la toate îorţ
ele . luptătoare ale regatu
lui - sau
din vezinătate, şi, fiindcă
era Vorba. de o. luptă contra:
țera
nilor,
se' înrolează

cei mai. cumpliţi” represintanți
ai: sistemului: feudal, -din Slesvig şi.
; Holstein. Ba se cere şi
un contingent: rural. Care era situaţia
: țeraniilor în regatul Danemarce
i
şi ce element adînc înjosit
ajuhseser
cari erău-nobilii

ă; se va vedea

pe urmă;
cînd feranii noştri .:
în tim purile cele mai rele.
ale şerbiei, “rumini şi vecini,
nu pu- .
teau fi vînduți decit împreu
nă cu 'păinîntul lor. şi plăt
indu
-se: o
anumită sumă de răscumpăr
are, aşa încit ei. aveau „dre
ptul
să:
părăsească locul. unde nu
li mai convenia să stea —
din care.
caus
deocamdată

ă s'a

luat

se

poate spune

măsura,

numai

că, „pe

de cătr

e „Mihai Viteazul, ca să-i
imobiliseze pe pămîntul Pe Care 'se atla
u — şi, 'pe de altă- parte, hi umai
bărbaţii erau cuprinși
.
îa

_Coauna

legăturile |de şerbie,
iar femeile tot-.
au „fost Jibere, aici i gesb
ia. domină. ȘI, cuu toat
e aces
a
tea, în
>

La

|

|
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R tipediită impotriva . Dithmarşilor. se adună, ŞI contingente feră= |
i
.
neşti, foarte numeroase, - .
Țeranii se pregătesc de resistenţă într un teren plin de bălți Șturi; țerani ; vine Garda cea Mare 1». Din şanţuri iese atunci un .
“număr foarte restrîns de Iuptători aproape goi, cu suliţile în mînă,, dar alţiiîi urmează, şi, după răspingerea mai multor: atacuri, jumătate din gardă e înmormintată'n mlaştini, pînă ce, Ja: urmă, în.
treaga armată a regelui. e zdrobită.
Puţină vreme după aceasta moare regele Hans, şi-i urnieazăstiu.
său Cristian al II-lea, personălitate extrem de-interesantă, 'care a +
fost pusă 'une, ori în paralel. cu' "personalitatea lui Ludovic al

a „faca. cu o figură tragică

avem

XI-lea din Frânţa, de şi aici

-în- care nu întră înimic din mijloacele “ diplomatice ale celuilalt. .
- În vremea lui, şi. în Danemarca, şi + în - Suedia şi Norvegia,
- se săvirşiau prefaceri: sociale de cea- mai-mare importanţă și sc:
credil - instituţii” care vor rămînea. Cînd Cristian ajunge la putere,

sitqyafta în Danemarcă, cu toată înfrîngerea de. către Dithmarşi,

era cu totul favorabilă nobilimii.. Tocmai din causa. urii îngră-.
mădite contra țeranilor, nSbilimea se stringe împreună ia suirea pe
:
tron a: regelui celui nou, care era German după originea tatălui

şi a mamei sale, Cristina de. Saxonia, din familia lui Frederic-ce!-

că regele era' oarecum străin . *

Înțelept. Şi, profitindu-se de: faptul

de țară, i se-impune, cur.i se impusese în Germania lui Carol

ile ţerii.
Quintul, să facă declaraţia -că va respecta toate. privilegi

5

II DI 232 ea

în şanţuri ci aşteaptă atacul, care se face. în strigătele: cÎntă- i

:-;
Această-declaraţie, din 1513, cuprinde cam următoarele puncte

mîna
regele renunţă la jurisdicţia lui, care: trece în.
au
,
categorii
două
de
lor,
aceştia, priu: represintanţii

seniorilor;
dreptul de.

le,
a hotări judecătoreşte în margenile vechilor. alcătuiri medieva

care se

afară de aceasta

chemau hârde. În

numai să nu “se atingă de toate

„limii, dar
timpului

se. obligă, nu

drepturile cele vechi: ale nobi-

|
de tot. ceia ce nobilimea ar putea să _ieie dia ideile
din
pentruia o întrebuința: “în folosul ei. În fiecare

hardele -acestea

se. face

înlătură ceia ce . se
desfiinţate

regele

: de

exemplu

. doi. burghesi, şi-patru

o 'adunare

păstra

din

alcătuită în sens

nou,

care

libertăţile reale, . acum cu, toiul

se cere :ca: da 'o adunare .să. fie cîte -

țerani de fiecare hardă ; oraşele avuseră

în fruntea lor. pe burgmeisiru,

acum

puterea lui este, inlateraţă

- în "folosul funcţionarilor superiori, De

cari-i aume

regele,

|
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În casul când siar, întîmpla - ca drepturile - acestea să
fie atinsă

de regalitate, nobilii pot resista, .

”- Situaţia „aceasta este

de a recuceri Suedia.

SI

primită de regele Cristian - din dorinţa:

. ....,

N
4

„Să vedem împrejurările de' acolo. pină în. momentul.
cînd Cri-.

__ tian face expediţia sa
"În

Suedia,

veacului,

„dinastia

Sture, care

Aaa

aa

se impusese'.la. începutul

pierde la 1594
"pe; cel de-al doilea represintant al
„ei, pe Svante Sture. Se făcuse obiceiul.
ca puterea să se găsească
în minil
e unui membru

- un episcop. Dar,

-din . âceastă. familie, avînd lîngă -dînsul

în loc .de a trăi .bine cu episcopul său,
Svante

- Sture, întră în luptă cu acesta, Eric Troil,
"Atunci 'regele profită
„de faptul.că în Suedia erat pretutindeni
nemultumiri şi cată să
0 atragă: pentru autoritatea regală ; profes
eaz
faţă ăde Leon al
X-lea o deosebită” devoțiune şi! cere
Papei, .căruia-i TECunos-.
_„cuse un oarecare drept asupra'regatelor
nordice, să excomunice
pe rebelii din: Suedia: Papa con
simte
la. excomunicare. - ="
La 1518, Cristian, care în Danemarca lich
idase în folosul feuda="
„lităţii, strînge, astiel, trupe pentru o
luptă împotriva Suedesilor.
Pentru

aceasta, precum predecesorul său
recursese la ajutorul
“Scoţienilor şi at Rusiei, el,:de. şi. era
rudă cu Carol Quintul,
căci. Inase în căsători

e pe sora; în “vîrstă de treisprezece
ani, a
Iui, pe Isabela: de: Spania, care, ca:
regină a. Danemarcei, poartă
numele. de Elisabet

a, recurge, la duşmanul lui. Carol,
Francisc |
iu, şi-i cere soldaţi: francesi. Impreu
nă cu. aceştia atacă Stockholmul..

a,

În momentul. chiar cînd se începe: lupta,
Stenon Sture moare. .Văduva lui iea asupră-și apărarea
causei separatiste suedese. Dar.
Cristian este: totuşi „proclamat reg
e.al Suediei. . :
A
Astfel. uniunea. de” la .Kalmaeste
r restabilită la 1520. prin
E intervenţia -militară a lui Cri
stian, Aaa
În ce priveşte „Norvegi
- car
a,
e,. la 1482, se înțelesess
cu
Suedia să Tesiste” contra «st
răinilor», .adecă a Danesilor
, Cris„iasi, înainte de a înlocui pe tatăl
său ca rege. al Danemarcei, *

îusess regent acolo,în Norvegia, nu
mai

puţin de douăzeci de |
ani, în care timp el s'a fost deprins
cu viața norvegiană, şi la Curtea
.| lui, trăia fata unei Olandese, Sigb
ritta, — femeie de foarțe mare.

.

-

talent—, care ajunsese! a fi iubita. regelui, Diveke, <Mlica Porumbiţă>. Sigbrittei îi intrase'n. minte că ar putea. să prefacă' viaţa |.
comercială a regatelor scandinave după exemplul Olandei, creînd
şi pentru plăcerea reginei O fermă olandesă ca în această țară,
Cînd Diiveke' moare, supt bănuială. că ar fi fost otrăvită, şi -e Sa
„executat primarul din Copenhaga, acusat că ări: avut: legături

ara

cu .dînsa, Cristian. crede că printr” un

omor în

masă

a nobilimii

*

suedese işi poate asigura * atotputernicia, aşa cum. cani în aceiaşi vreme va face la noi un Lăpuşneanu.
"=. Întoreîndu-se” Cristian pentru încoronare, pune să se - zidice în” Ş
distă această întrebare : Papa a excomunicat. Suedia din causa
“rebelilor, dâci rebelii trebuie să fie pedepsiţi. Văduva. lui Stenon - .
Sture protestează 'şi,. ca să: arăte. că “memoria bărbatului ei nu
poate fi atacată, aduce un zapis iscălit de o mare parte din' nobilimea Suediei, prin. care politica lui: e: aprobată. Regele iea- act,
dar asupra acelor. care îscăliseră nu “începe un proces de. înnaltă.
trădare, ci-i excomunică pur şi simplu: A 'doua zi pe piaţa principală din Stockholm: “sa ridicau două -eşaioade pe care,rînd pe
rind au îost tăiaţi episcopii şi îruntaşii nobilimii. cari fuseseră!
partisani ai lui Stenon! Sture ; execuțiile ai continuat şi în pro-:
vincie, fiind omoriți. şi copii “de “cinci ani. -Niciodată ma fost un
măcel

mai sălbatec” şi

mai

. “puţin

îndreptăţit . prin

"consideraţii -

politice -ca acesta; iar. trupul jui Stenon Sture! î „desgroapă,
Bă
e
i regele şi-l arde. . "Cristian sa întoarce. înnapoi în Danemarca în. credința: că din-.
coace a isprăvit, că "Suedia . îngrozită: se” va : supune de acum:
“ înnainte” autorităţii regale, dînd un exemplu şi nobilimii danese..
Îndată ce. Cristian pleacă însă din Suedia, ţara se revoltă,
şi. în. fruntea . mişcării . se 'aşsază un 'nobil pe jumătate : țeran,

"născut întrun castel tot din Dalecarlia. La 1523 el iea. Upsala.

Po Tm

Tera

Însă nici în “mintea lui,.nici în mintea. înnaintaşilor, lui -din .veacul al XV-lea-nu “putuse, trece ideia că S'ar. putea. înlocui intro.
formă revoluţionară; -fără. adunare sau dietă, autoritatea regală. |
Aşa încît Gnstâv 'Wasa face la început să i- se dea doar titlul.
..de administrator al regatului, şi numai

atunci cînd regele Cristian

nu încearcă nimic pentru -a împăca această mişcare de nemulţumire, în dieta de la Vaistena, el 'e depus, şi în loc se'alege, la 6
"lunie într'o nosiă dietă; la: Strangnaes, Gustav, care devine îni
!
"felul acesta rege al Suediei.
_ Şcoala

de Războiu.
A

E

|

a

i

_

— e

|

“Deocamdată ceia ce ne interesează. “este numai. efectul pe
| care .
„l-a avut în Danemarca răscoala din Suedia.
. Aici nobilimea, temindu-se să nu i'se.- aplice, “sistemul din
Stockholm; începe. să se mişte, și, cum regele este în. foarte
- rele relaţiuni cu unchiul său Frederic. de Holstein, acesta este
„îndemnat să reclame drepturile sale la coroana danesă. Cristian,
în faţa acestei "nemulțumiri, în faţa “amenințărilor din partea
Hansei, vechiul duşman,; pierde capul şi se. duce la Frederic de
Holstein să negocieze cu dînsul, iar Frederic: îl . arestează. În
“telul acesta, încă la 1523, Frederic, căruia i se zice Paşnicul, se...
aşează rege. în Danemarca, ..

“ Aşezarea lui Frederic Paşnitul ca rege în Danemârca şi aşezarea lui Gustav Wasa în Suedia înseamnă însă începuiul luptei,
în „Nord, dintre protestantism: şi catolicisim.
m:
Am 'spus şi mai sus că împrejurările candinave le intrerupem
“în morientul. cînd F rederic Paşnicul ajunge rege în Danerzarca.

-

Dar! aceste: lucruri trebuie puse în legătură cu ceia ce s'a întimplat în Germania, cu problema
presintă

în

acel, moment,

zămintele.
Favorisarea

protestantă: întreagă, cuni se

şi cu- legăturile pe. care le: are cu 'aşe-

de . către regele: Cristian a., Olandesilor este în [s=

“gătură cu un 'mai vast plan: prin. Olaridesi era. să'se. distrugă
stăpînirea

Hansei

în- Marea

Baltică,

căci în acest timp

provin-

ciile olandese erau posesiuni ale Casei de Burgundia, represintată
"prin

Caro! Quintul,

ca moşie nitor.! Şi este o legătură între viaţa

„ economică a. posesiunilor. lui

rica pînă
nemareci,

la gurile.

Carol,

„Care-se, întind din

Rinului, şi . între viaţa economică

Ame-..

a.Dn-.

care” vrea, sprijinindu-se” pe basa economică a “Țerilor-

„de-]Jos, 'să înlăture
vechea
viață, economică
adecă Hânsa. „Aşa încât « lupta cu Cristian. al

a: Măfii Baltice;
II-lea este în le

gătură!: şi cu scopurile: lui Carol Quintul şi cu întreaga tendinț ță
de a întrebuința turburările religioase în toate țerile Europei în

favoarea

monarhiei

moderne.

„Aceste tendinţe. ale lui . Carol Quintul sînt: oprite de. o. “for ţa.

a “trecutului: _Liibeckul, care, pe. de alta parte, nu înțelege ssă:
"cedeze nici față de: dorința. de /monarhie absolută a Danemarcei,
:nici faţă de tendinţa | asămănătoare ă Suediei.

În lupta

aceasta rolul regelui Frederic, este

“redus. Frederic

.

= 9
Paşnicul este: înnainte de toate. duce în Slesvig, prinţ: germarn
aşezat pe tronul danes: printr'o, potrivire de. interese.
Întăiu
ei are: de luptat chiar în Danemarca contra celor ce ţineau-cu
„ Cristian al.Il-lea, - care trăia încă în sufletul: multor supuşi ai
„lui şi. Norvegia ținea. cu dinsul, şi în Seelanda şi Pe urmă
în alte provincii era o mişcare pentru- 'dinsul.
Regele se găseşte apoi înnaintea nevoii 'de a hotărt chestiu: -

nea Relormei,

şi “atunci

veşte
pe supuşii
e
aleagă. cum

el se declară: luteran, Iar, în ce pri-:

săi, face. declaraţia:

vrea, :pe.o

vreme

că

fiecare este

cînd şi în

liber

să

Germania se ajunsese:

la acelaşi” resultat: al libertăţii religioase. - .. .
Ce l-a îndemnat la aceste? Probabil faptul: că adversarul
lui, cate „umbla în toată lumea cătînd. ajutoare ca să se aşeze:
din aou pe. tronul: Danemarcei, în legătură 'cu Carol Quintul,
- era “bănuit că urmăreşte scopuri catolice. A fi luteran însemna
deci a lua garanţii impotriva unei tendinţe catolice, a- şi. cîştiga
„ “aliaţi în toţi acei „Cari vor avea să lupte cu intenţiile absolutiste
şi de catolicisare ale impăratului. ,
„În timpul cînd Frederic - se putea. crede asigurat în Situaţia
lui, se isprăveşte doinnia- -i scurtă, Şi în Danemarca un partid susţine pe unul din fiii lui, alt partid pe un altul. De 0 parte este
partidul lui Cristian, care va fi Crisfian al II- Ia, şi de altă parte
„partidul: prințului. loan.. Nu este: vorba însă de calit ăţile acestor.
principi, nu este vorba atita nici de simpatiile, pentru protestan-.
tism sau pentru. catolicism ale: unuia, sau dltuia, ci este vorba

|
-

Ea

4

de această mare

problemă

care

'se: pune

E
.

şi. 'în Danemarca şi .

aiurea : p& de 'o parte catolicismul, ducînd la monarhia absolută,-

„pe de alta protestantisniul, îngăduind şi nobiliniii să “păstreze o
„oarecare situaţie şi mai . ales îngăduind oraşelor să se: desvolte Şi” libertăţilor viitorului să--şi. „găsească un „înţeles, măcar
în aceste. Oraşe.
Atunci se. ridică la Liibeck. o.mare personalitate orășenească,

“Wrallenwever, ce poate îi aşezată aiături” de. Etierine Marcel din

Franţa 'secolului al XIV-lsa sau de Cola de „Rieuzo, ridicat: întpotriva Papei în acelaşi secol al: XIV-lea: se organisează prin
el în oraş'o

nouă organisaţie

„mată, o flotă .şi începe

războiu

municipală,

pentru

care

piegăteşte o ar-

a hotări asupra tronului

„Danemarcei. Sa ajuns la 'o quasi-cuterire a regatului "de flota . din Liibeck, şi Danemarca. a stato bucată de Vreme cu. desăpr.

.

i
1 .

7

o.

i 190 a
" vîrşire la disposiţia. aces futa, «care â “tăcut să. se. aleagă dintre
cei doi fraţi regali pe acela care. corespundea ritai mult intereselor
oraşului lor.. Chiar. a fost un- moment cînd s'a părut că „intenţia
este; şi mai îndrăzneață, şi că - această . intenţie: ar fi să stabilească în “Danemarca |. o: “nouă. viaţă în: afară de; regalitate :
astfel Danemarca, în împrejurările acestea, 'ar-fi fost, cuprinsă
'n'Hansă, ar fi devenit un. element adaus-pe lingă aceasta. În
„urma - succesului . însă pe. care . l-au avut: orăşenii din Liibeck,
"din partea Suediei: sa: produs:0. intervenţie,
ajutată “de Carol
“Quintul, şi” dictătorul: Liibeckului

a trebuit. să-şi părăsească -„si-.

tuaţia, să se desființeze - comisia care. exista, pînă atunci, rebelii.
„Să părăsească oraşul : şi în locul lor să:se aşeze: represintanţii
vechii ordini de. lucruri, Atunci Danemarca a revenii supt aripa
«
„regalității naţionale, , - aa
N
Ra

-

În Suedia, iepresintantul puterii mirene;,: Gustav, ajuns! prin.
_hotărirea dietei din.1523 rege, iea măsuri! pentru. a scăpa de

| concurenţa. Bisericii. EI chiamă “la un moment dat. predicatori
- luterani. pentru a: vorbi. publicului. În. Danemarca, “de multe ori.
ei nu fuseseră bine primiţi, fiind luaţi. în bătaie de joc. Tot
aşa s'a.

" întîmplat şi “în Suedia. Chiar. de Ia început. Gustav Wasa luase .

„măsuri împotriva clerului, şi anume - hotărise: că
episcopii . nau -.
dreptul să: lase. moştenire” averea. strînsă, şi în special înlăturase
ua precedent, foarte vechiu în Suedia, acela ca, murind un

;preot, averea. să, nu: treacă: rudelor, ci. episcopului acelui preot
decedat.

Pe de. altă parte, cum Suedia. avea foarte multe greutăți,

sa luat. argintul bisericilor. În, sfirşit,

la dieta de la 1527, din

Wester as, 'se ieau măsuri de. caractâr mai general şi mai îa"dical: veniturile: Coroanei sint fixate, confiscîndu-se averea cle-

ului. ŞI, pentru a cîştiga sprijinul nobililor, şi acestora [i se dă

o parte. din averile: de: mînă- -moartă. Clerul, care avea, pe lingă
foarte. multe moşii, şi castele, e silit să părăsească toate aceste IN
castele. În sfirşit episcopii Sînt. numiți” de. rege...
-..
i
"După aceasta ' se caută, a se. introduce protestantismut 'oticial
ca armă. de: Suvernare a noii “monarhii absolute, totul depinzînd -

- de: rege, care nu se- proclamă şef al Bisaricii. susdese, ca:
Henric

al VIII- lea în Anglia; ca Elisabeta
cele religioase se

găsesc în. mîna

mai tîrziu, dar, toate mijloalui. Unele provincii- nu primesc

însă profestantismul. Provincia, cea mai liberală şi: cea
mai plină
Ss
*

de viață din Suedia, Dalecarlia, de unde . plecase Gustav Wasa,.
se ravoltă contra primirii oiiciale a 'protestantismului.. Numai * |
„prin dieta 'de la 1529 se vă introduce. liturghia cea nouă.
Regele sefoloseşte de” toate. succesele acestea în politica internă |
- pentru a hotări la 1540 ceia: ce nu avuse îndrăzneala să hotă- rască pînă: atunci, . anume că există 0 dinastie Wasa.. “Astiel
protestantismul a servit în Suedia -ca: să stabilească. o. dinastie, „şi tot aşa ar fi: servit, şi în Danemarca, dacă Tar fi fost legăturile cu lumea feudală germană: din Slesvig-Hoistein, aşa. încit
lovitura pe.care Cristian-al II-lea a dat-o aici clerului nu i-a
folosit lui, ci nobilimii, „care +va ajunge pînă în secolul al „XVIII-lea „
să devie :absolut stăpînă pe ţară.
i
- Norvegia ține să fie loială şi catolică: ea care nu Sa"a despărțit:

| "de sentimentul de loaialism şi aderenţă dinastică, nu saa despărțit
- nici de Cristian însuşi..
„Regele Frederic iscăleşte atunci” un act cu privire la Norveg gia,
prin care făgăduieşte tot ce vrea cineva. Între altele că va răscum-/.
păra

insulele

pierdute. ale Norvegiei

şi anexate

. la Scoţia, Shet-

lande!s şi Oicadele, că va: veni în“ Norvegia spre a îi încoronat...
1a Drontheim, că: nu.va aduce nobili danesi în țară, “pentru!

ca a doua, zisă facă tocmai contrariul, aducînd nobilime danesă _
şi

inştalind-o' în această țară de țerani liberi cari trăiau autonomi.

“în văile, lor înguste. Nu numai. atit, dar un Consiliu danes, care
avea rost! numâi pentru Danemarca, declară coroana norvegiană
ereditară, trebuind ca ea să aparţină totdeauna dinastiei regilor |
" Danemarcei. Atunci, Cristian al Îl-lea este- primit în „Norvegia
şi e. încoronat rege legitim în. Novembre- 1530.:.
-Resistenţa aceasta - împotriva lui Frederic şi a tendinței de
prefacăre', a Norvegiei. -. simplă provincie. danesă se, întăreşte,
prin lupta. contra. . protestantismiiluti, Nu trebuie, nici măcar să
se aducă preoţi dInterani în ţară. Lucrurile țin pînă la 1533, cînd î
resistența , dispare şi Norvegia rămine
1
provincie danesă.

|

-

Siîrş itul luptei pent?a monarhiia
1

Bă

.

-

.

Ri

ia

a5 sotutăi- în. Germania.
:

După ce an văzut ce se. pa trece. în regatele. nordice, după
ce ştim. că orice iucru petrecut. în regatele. de Nord este în func„țiune, de ceia: ce se petrece în "Germania, pentru “că totul se învîrte în jurut. planurilor lui Carol Quintul: şi a: 'resistenţei, care
_se opune planurilor lui, venim la Germania. |
“În acest 'moment, Carol Quintul! se „.găsia în situaţie buni,
ajungîndu-se la pacificarea provisorie. Problema protestantă nu
- “era resolvată, dar nici nu fusese pusă ?n adevăratul înţeles al

„cuvîntului. Protestanții nu se: socotiau

ca: element despărţit: de

- Imperiu, cu toată liga de la Smalk calden, cu toate adunările Elec'torilor.
,
.
e

Singurul case-voiă restabilirea azităţii: cu şila pe basa întregii

tradiţii, iar nu numai a “Bibliei, era Papa, care ţinea să se adune,
un Conciliu, dar nu în Germania, ci la dînsui. Sa propus M an,
"-tova,.dar au. venit la Conciliu aşa de puţini, încît nici nu s'a
putut ţinea şedinţele. După aceia s'a ajuns la ideia. Concitiului

din Trento, : în Tirol, oraş care pre sinta - avantagi ul
aproape de. defileul -ducînd'
în Italia și, pe de: altă
pămîntul

Împăratului. Caroi

Quintul, “din partea

că era şi.
parte, pe

lui, de

şi

era

catolic, de şi. toată lumea-i bănuia iatenţiiie absolutiste, cu toate

acestea se ferise de a lua.o atitudine care să-l puieîn “conflict.
„_cu'supuşii

săi protestanți, şi. €I' putea spune în orice moment :

Cieta este aceia care a notărti, adunarea garierală germană " crede că.nu se poate, primi cutare pretenţie a protestanților ;
, „ar el însiişi mu se .socotia angajat,
îns

i.
după

hotăririle - Conciliutui,

se duce. în

“i Francisc, .. .

.:

o

„Paţină “vreme după aceia,, supt impresia ace steiruniri germane
duşmanul frances, . se încheie pacea, de:
€
la Crespy,- prin
i ă de
- care, se mintă ie lupt a "intre Împărat și rege: Pie
!

Atunci Ca col Quintul trecă la execuţia nșășurior sale de
e reducera- a Germanie ai la unitate în ior ma 'mOriarhiei absolute si
„catolice. Se dă lovitură cea mare, pregătită” de o mulţime de

E

„e

"La 1536 Împaratul,

Italia, întră în Roma, face o mare declaraţiune pacifidă. că mare
„nimic de împărţit cu nimeni şi că el cu Francisc, regele Franciei
chiar, doreşte .să aibă cele mai bune relaţii, gata fiind să se îni" tilnească pe un pod, peo corabie, pentru ca pe cale de duel să se
„termine cearta dintre di asul şi adversar. După aceasta se întoarce
în Germania şi chiamă, în 1539,.la împăcare pe protestanți: Şi
"la 1541 el încearcă, socotind: că se: „poate ajunge cu” aceasta”
ia un capăt, convocarea unui număr de specialişti pentru ca
'ei. să se'pronuaţe asupra Incrurilor. La 1544, în dieta de la Spira,
la momentul cînd Carol: Quintul | era-prins' din nou întrun greu
războiu cu Francisc I-iu, se. ajunge la un nou <reces>, care Suspendă toate pedepsele împotriva” protestanților, dă libertatea exer- :
„= citiului religiei în Germania, introduce în Camera imperială, menită
să judece procesele politice,.o parte din “protestanți, şi i
,
atul capătă ajutoare din partea ;„protestanților iimpotriva lui

vreme. La dieta din Worms se presintă „—după ce Papa chemase.
din nou pe protestanți să vină ja “Trient şi. ei declaraseră că.
nu vin cu „niciun chip la un Conciliu presidat de Papă—, Împăratui. şi cere . ajutorul protestanților. împotriva Turcilor, Apoi
- arată: că, stăpinii numai de dorința. “de a se putea consacra cruciatei;; a încheiat pacea cu Francesii. “Protestanţii însă pun
chestiunea, foarte neted, declarind că înnainte de a merge
contra 7] Curcilor din afară au nevoie să se orînduiască lucrurile
în 'ce piiivește. Turcul cel dinăuntru. Deci cer să se dea 3) si
tuaţie definitivă protestantismului în Imperiu...
Carol avuse -griia să cîştige un principe din Casa de Saxonia,
dia” linia albertină, fără vot “la alegerea Împăratului, un. om
tinăr,. ce foarte mâre îndrăzneală politică, - de - calităţi : militare
“iad portaate, vestitui Mauriciu de Saxonia, câre voiă înnainte detoate să capște d emnitatea electorală „pentru dinsul. Atunci, de.
aa

7

ec
.

şi era protestant, însă nu din „cei . uniţi. în “Liga de la Smal-.
__Kalden, el se oferă să ajute pe: Carol, mergînd mină "n mină cu
" Mauriciu de Saxonia. Lui “Carol. puţin îi pasă de oposiţia Elec-

“torului

Saxoniei,

Ioan Frederic,

şi a celorlalţi

principi. protes-

tanți duşmani, între cari landgrat
de Saxa.
ul Astiel Împăratul !
se hotărăşte:să dea o mare lovitură înnainte ca protestanții să”
„poată fi ajutaţi- de 'tovarăşii lor, markgrafulde Brandenburg,
Palatinul

Hermann.. de Wied,

-arhiepistopul

de Colonia.

„. Prin' urmare, după . ce. Împăratul: negociează

cu Papa,

.

...

după

ce-i cere o reformă -a Bisericii,. pe. care Papa n'o primeşte, după
„ce află de moartea: lui. Luther, care se stinge la 1546,-după ce

pierduse în cea mai. mare parte influenţa de pănă atunci,
vine
-. momentul cind. se poate da lovitura16
..La
'April 1546 se. face
declaraţia de

la Trento împotriva

protestanților. „Împăratul

Con- .

voacă imediat o dietă de Impe
-la: ri
Regensburg,
u
tot în 1546, şi
„aici presintă

hotărtrea de la Trento. Protestanţii, refusă s'o ac-

cept
; catolic
e ii rămîn singuri de partea hotărîrii sinodului. Atunci
,

„de oare ce protestanții refusaseră hotărirea pe
care Împăratul o
„credea potrivită, acesta consideră pe „prote
stanți ca rebeli şi
- aruncă împotriva lor excomunicarea, <ban>n
ul, -scoaterea din

legăturile! Imperiului, „Papa,

pentru

a înteţi mai mult lucrurile,

- Publică în, momentul acela tratatul secret dintre dinsul
-şi Îm"„Părat, care declara: că Sa aiiat cu Sfintul Scaun impot
riva pro=
testanţilor.
0
0
a
e
i
„„Aceştia_se-adunăla Ulm, dar zăbovesc în, stringerea forţelor;
cer ajutoare la dreapta şi la stinga, în Franţa, în Sviţera, în Anglia, dar ajutoareie nu vin. Armata care se organisează cuprinde
pe Electorul de Saxonia, pe landgraful
de Hessa,pe un prinț de
Anhalt,

oraşela Augsburg,
Ulm şi Strassburg. Împăratul se găsia
„Numai cu 7.000 soldaţi, spanioli şi 5.000 de Germani. Cu toate
acestea, de oare ce Mauriciu de : Saxonia era împreună cu -

dinsul, iar Papa anunţa că trimite trupe de: ajutor
prin Tirol,
el

izbuteşte să zdrobească pregătirile protestanților: contra
lui.
În momentul acela, a ajuns şet absolutîn Imperiu. - %
in. felul acesta fiind stăpîn, el alcătuieşte un
proiect .de îm" păcare religioasă, vestitul Interim de -la Augsburg, prin
care s'a
„dat o orinduire. religioasă provisorie, căreia trebuia
: să i se
supuie fiecare : altfel ar, fi fost socotit trădător, şi trupele
Îm:
LE

„ păratului ar fi mers asupra lui.
'

>

-

ae

Pa

-

105- —

e

Situaţia aceasta a, trapăratului ar fi putut durăa multă vreme;
şefii. protestanților . fiind. prisonieri în mina lui, dacă: nu se în-a 2.
timapla cearta” Împăratului cu, Mauriciu de Saxonia.
„i

Mauriciu .era acum.

Elector, şi. se

:

să. creeze

N

iîn fața lui Carol-

i

vrut

pare. căa

„pentru dînsul o altă Germanie, ca. un Widukind

de a
cel-Mare. A licărit în mintea lui ideia, foarte ispititoare,
e
- face o Germanie protestantă, sprijinită . pe Danemarca, regatel
de nord. Sviţera,

4

Franţa la întîmplare,

şi care:să joace un mare

..

ptate îm= !
rol în istoria universală. Atunci. el se revoltă pe neâşte
Franciei,
l:
Henric-a
pe
aiutor
potriva Împăratului. cheinind într
tor. al
„protec
,
moştenitorul lui. Francisc Liu, acesta se: “declară
de ilul
„libertăţilor germane“. „Trupele lui, conduse de conetab
. Verdun
”. Montmorency, se. presintă la Rin.: Metz 'cade, “Toul şi.

“au

acelaşi soartă ; Strassburg

să

meargă mai

„trarea lor

resistă.. "Franicesii aveau intenţia - -

depaite; 'pănă, la Spira; şi s'a negociat pentru în.

în acest oraş, dar li s'a răspuns

de locuifori că nu

sint

a
dispuşi să primească trupe. francese. aie
nii
înţepe
hii.
“zenunc
În acest; timp Carol Quintul, bolnav, cu.

„de reumatism, fugia,

dus

în

litieră, prin văile” Tirolului, şi era Na

ruek,
“să fie surprins de Mauriciu 'de . Saxonia, la . Inssb
fi. fost” dus

de. mar

cu toată iuţeala..

„de mare în
“Cu. toate: acestea prestigiul împăratului era aşa:
nu peste
treacă,
să
vremea aceia, încit nimeni nu se: putea gindi
situaţiei
şi
'păcatele persoanei. lui; ci peste. valoarea. . autorităţii
Împăratul, ş
lui, Aşa încît. Mauriciu de Saxonia. se înţelege ,CU:
că. Maurizit,
Carol în 'curînd nu măi avea duşmani, — şi pentru
în lupta _
moare
g,
enbur
Brand
de
întrind întrun conflict cu “prinţul
La
lema.
“prob
vă
resol
se:
- cu dinsul. Cu moartea lui Mauriciu
cono
e
închei
se
şi
Passau s6 chiamă o nouă adunare germană,
ce se iscâleşte n1555,.
venție câre.nu face decit sâ pregătească. ceia
ioasă în Germania.
-în dieta de la Augsburg: adecă pacea: relig
oscuţi şi au toată liber"“ În pacea aceasta protestanții sînt recun
sînt luate faţă de prin- grele
tatea religioasă; în. schimb: măsuri.
Ei maveau dreptul să. .
mă.
cipii eclesiastici cari ar “trece la Refor
se luau. măsuri şi în
seculariseze averile lor. în acelaşi timp
fi trecut de la cato-.
„ce priveşte supuşii de altă religie e cari ar

-- licism la Reformă.
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, Totuşi se ajunnsese astfel! la. o Situaţie din! care niciun Suveran
nui poate să iasă, Pină nu se iuase otărirea de a: “se transforma” Germania, în sens: monarhie absolutist prin. înlăturarea
protestantismului. înt folosul catolicismului, se putea găsi mijlo=
cul de a se evita anume greutăți, dar acum greutăţile erau aşa

de. puternice, încît Carot Quintăl nu le: mai poate birui.
„Atunci se hotărăşte să abdice..Dar abdicarea mo face întruni
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singur loc şi întrun singur” moment pentru toate» țerile,. ci . pe
rînd- p entru fiecare cin țerile unde stăpinise :: părăseşte: întăiu
„Grepturile asupra Ţerilor-de-Jos 'şi părţiior Durgunde,, pentru
„ca altă dată să părăseascâ şi drepturile asupra Spaniei, iar; în
ce priveşte Impetiul, unde voise să aducă pe, iul său, Filip al .
1-lsa, ei e lăsat pe sama lui. Ferdinand, îratelă
ales re ge al

„Romanilor, ceia ce înseinna succesor, la tronul cena !,

|

„Să vedem ce rcpres intă. această, întreită. părăsire de drept iri

„dia partea lui Carol Quintul între 1554 şişi. 1555 pentru ca ap oi
să cerestăm' ce vesultă din dispariţia lui cca Îm apărat în
Î Germazia._
Evident că, "odată. ce moştei tocul lui Cărol ;nu mai este “in
același tinip şi moştenitorul aucilor Bur gundiei în
î “Terile-de-]os5
si regiunea renană, odată -co. nu mai e în același timp re ge al
) die: şi Împărat, se. sfaramă ceva, un lucru care nu
-era ca
pentru timpurile
acelea, car pe Cara Caroi, cu pute zile-i e zira -

personale iednice-de luare aminte, se |
ia este sensul abdicărilor de 1a.1554-6:
iu 52 mai pcate ca acelaşi ora să fie pe de'o parte mio:teni-

„torul uni strălucite siepini i feudale pe Rin, 'pe de altă parte

„moştenit orul regiar span:
evul mediu şi tot de Gaată să.
aiba Germania, ba cui
?
ce a kvea în Germania o situa:io şi un sens asămânztoare se avea
în sensul pe cars-l

avea în celelalie doz tari. Astici

să msargă

împreunări

Durgundă, cu,

ai

nvederesză că nu se poate

acas

îuni

ș

Belgia, “Otanăa, Alsacia, Lotari 1gia ş

Săiuri cu Syita ia, fezate:a spaniole şi:„Iraperiiai
2
ARN
În 'ce! dintiiu nioment 38 părea că.separaţia se va
face nu

“mai

înhe

două

grupuri,

imperiui, Iu -S2 > piitea -acomoaa,
azume pentru
innlai să.

în

2 părăsi șituaţia

casa

-
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privaşie viaja tai de acum “înnainte, cu datinile poliţice «şi obiceiurile de spirit din provinciile ereditare, şi prin urmare ar îi
„iost. o despărțire între. ceia ce Carol Quintul a moştenit şi ceia
ce-a căpătat: Coroana germană era însă o coroană căpătată.

Dacă urmaşul lui, Ferdina nd,
pe lingă vechile, "posesiuni ale
mia, le are: pentru dinsul, în
însă în curind că nici Țerilecu

tură

Spania, „că,

cum vom vedea îndată, mai are,
Câsei de Austria, Ungaria şi Boecalitatea lui personalăSe. va vedea :
de-Jos nu pot să trăiască în legă- ă

prin urmare, precurm

existau

alte datini .în

Imperiu 'şi - alte datini în..regiuniie - ereditare, — afară de părţile
„ austriace, case nu intră. în socoteală—, tot aşa existau. alte da-tini şi alte necesităţi de viaţă în regiunile - renane, şi alte datini. :
în

unite,

cu: țerile iberice

în legătură

şi alte necesităţi. de viaţă

Spania lui Ferdinand şi :a Isabelei. Deci desfacerea în două vă
ace loc ia altă desfacere. în. trei, şi se va” “evidenția. în fetui
acesta pentru :toată lumea că” în epoca | "modernă * nu sa: mai..
poate merge cu elementele cu câre ss mergea în evul” mediu. |.
“În-evul

mediu elementul

de,

autoritate

superioară. decidea, si

nimeni nu întreba cu privite la” realităţile dincolo de margenile
dreptului. Dar, precum în evul imediu'se putea despreţui O'reaiitate fără

autoiitate,

o

tot. aşa» ia "epoca “modeină. se :ride de

" autoritate. cara n'are înijloacele trebuitoare ca să 'se coboare, În
,
aia
„i
realități,
o
o
cineva
ă
În al doilea, ind, în. evul medii „ca “să sovtaţileaiz
umedenie de lucruri, trebuie tabelele: genealogice, care explică

| pentru ce teritorii fără: relaţiuni geografice sau etnograf fice între
sie, fâră similituaine

fâră nicio concordânţă

de. instituţii,

ce.

în

priveşt= aspirațiile lor, se pot găsi strînse în aceiași. mină și acel
Pentria
Du sa le are în taină le poale guverna foarte uşor.
motivul ggenealog zic-avea

“câ

importanță covirşitor. mai mare decit.

ase

“a

“realitatea
în tipul nostrii, "Motiviul „genealogic. trecea . paste
areior.
popoa
eogratică, «peste cerinţele etnografice, peste sosturile
provincii, .
“încă un lucru £ în evul inedit, Gacă ua suveran avea
se guverni
- deo garțe şi de alta; “fieca: e' dintre aceste provincii
mic
schimbe.ni
să
dreptul
n'avea
după rosiuiiie ei speciaie, Şi ei
era
îi
omului
urmei,
î nnăuuctrul „fiecă irii eri, aşa: că, la: urma:
nul
suvera
;
altfel
sau
indiferent dacă - suveranul se chema aşa
cel adevărat. nu

tron, :ci datina,

„era omul: de pe

putea dărîma nimeni. Un

pe

10.

cate

exemplu în această privință este Austria
4
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aşa cum s'a păstrat: pănă. chiar în epoca modernă. Noi ziceam:
„Austria, dar. de fapt. erau: Statele austriace; aşa a fost pănă

supt -Maria-Teresa

şi Iosif al II-lea. În actele de pănă ?n secolul

“al XVIIL- lea chiar, Oesterrejchische Staaten aceasta este formula:
“Statele austriace de sus şi de jos. Numai cu Maria-Teresa şi
cu

losif.sa

îndrăznit să. se

încerce o. unificare

a tradiţiilor 'deo-

'Sebitelor State austriace. - - . tă
a:
ŞI, odată. ce lucrul este aşa, se înţelege ! bine- de ce nu mai
“ poate să meargă nici Spania împreună cu Țerile-de-Jos. Carol
Ă Quintul a respectat foarte mult-viaţa: osebită a provinciiloi Care
„se găsiau adunate supt mina lui, şi mai ales pentru Țerile-deJos avea respectul unui fiu! al acelor. locuii, căci acolo fusese
“crescut. De şi.a
vorbit mai mult spanioleşte, îndărătnicinduse a se. rosti. aşa
înnaintea Germanilor, cărora - punea “să li
: se traducă în latineşte sau în. nemţeşte ce „spunea, pe dinnă-.
uniru a-rămas flamand. La Burgundia lui, la provinciile. renane
a ţinut mai mult ca la orice. Aici :el. n'a. inovat nimic. Acei cari
„ l-au represintat pe dinsul: erau :: regina Maria, sora lui, o. femeie
mică, slabă, uscată; cu talent în a conduce cai 'sălbateci; și car-

dinalul Granvelle. Ei au guvernat cu o deosebită cruţare : oamenii
nu Sau simţit 'supuşii regelui Spaniei, ci numai ai coboritorului
ducilor:lor. de odinioară, cari, aceştia, Ioan- fără-frică, Filip-cel« Bun şi chiar Carol, Cutezătorul, trăiau încă n conştiinţa si n ius
birea poporului peste care stăpiniseră. "Nici Spania nu s'a simţit
„că este Supusă unui regim. burgund. A simţit: -0 la început, cînd se
trimesese guvernatori cari nu erau, de acoto, dar, pe urmă, după

cardinalul Adrian, Cârol și-a dat sama că Spania trebuie guver“ nată prin. Spanioli. Și în Imperiu, chiar dacă ar fi izbutit să îi introdus” catolicismul în măsură mai largă şi ar fi zdrobit pentru
„totdeauna putinţa prinților protestariţi de a lua o'atitudine îm-.
potriva lui ca Împărat, nici. prin minte nu i-ar. îi trecut să facă
din Germania un loc unds să poată: trece. obiceiurile ce cîrmuire .

din Țerile-de-- Jos Sau. din Spania.
“Cu

Filip

altceva.

ai u- lea însă,
scăpirid

acolo:

de. Imperiu,

:
unde

RI
se poate. înfize, va

pe: care dorise. totuşi

fi

să-zi „aibă,

strins numai în eritoriul ereditar, el -va înțeleze să creeze
monarhie modernă “fără deosebire în ce priveşte: caracterul ' şi.
dorinţa locuitorilor, fără cruțare în ce priveşte dre ptui 'medievai

...

De

transmis până

în timpurile modeine, Ia care oamenii țineau. ca

XR
Ea
i
la. sufletul lor. .
De aici înnainte în Spania. nu se mai schimbă niinic : nobilimea
_este toată la discreţia Curţii: avînd atita drept că stă cu “pălăria
pe cap înnaintea regelui şi se: presintă înnaintea. lui în anumiie
forme la ceremoțiiile pe care. le vor împrumuta şi Francesii, prin
Ana de Austria, soţia. lui Ludovic al Xlil-iea: grand ever, petit,
lever şi ceremonia. cămăşii regale în fiecăre diinineaţă. Încolo,
şi nobilimea e absolut la disposiţia. 1egelui. Clerul “spaniol, pater
nicul .cler spaniol de. odinioară,: era. tot, ca şi 'Inchisiţia, numai .
un instrument de domnie: pentru” acesta; de obiceiu înţeles. cu
Papa din causa împrejurărilor din: Germania şi a luptei, contra
protestanţilor.: Rât s'a găsit. un Papă, ca Paul alIV- -lea, care'să*
„mai aibă. vechea - ilusie “că: regatul. de Neapole ar putea reveni
Sfintului Scaun: după actul de omagiu tăcut de Normanzi, “cîndva.
Papa este, cu binecuvîntarea sau excomunicarea lui, la disposiţia
regelui spaniol. Cind, în: timpul războaielor religioase 'din Franţa, mama viitorului rege Henric 'al'1V-lea, Ioana. d'Atbret, trecută la
calvinism, caută: să introducă. obiceiurile: reformate .. în : imica - e
țară, Navara francesă, Papa. i-a cerut. formal să : restabilească
-:
vechea religie, i-a: pretins. să vie. să. se explice |la Roma, şi, ea
|
sefiisind,. “a excomunicat-o. i
În ce priveşte . comunele, ele nu mai joacă. niciun rol, Comunele. acestea înfloresc“ foarte “mult; dar lumea rămine la petrevieţii
cerile ei, căci Spania „cuprinde. acum motorul principal al
sau :
u,
exempl
de.
,
Sevilla
timp..*
poiitice şi militare din” acest.
sociale,
vieţii
irea
străluc
Toledo, prin: numărul populaţiei - şi.
le ei
capătă un caracter : care le. apropie de: Roma în vremuri
nite ,
de splendoare. Tot aşa cum Roina cerea petreceri neconte
tot aşa
"şi distribuţia de pîine. asigurată, pane et” circenses, .
de drepturi, .

oamenii cari: înnainte: erau. gata, la. orice încălcare

luptaseră îm- să iea armele împotriva. regelui, - Si acelor" cari
tragediile de
cu.
aiau'
potriva: lui don Carlos Primero, se mulţăr
iberic, şi. :
teatrul
ă
teatru: "atunci iea. o desvoltare extraordinar
său
rului
al uimito
“Lope de Vega, cu nesftrşitul număr de: piese.
.
Li

“geniu, este stăpînul .sufletului spaniol.

|
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. vedem.
În Țerile-de- Jos. va: fi alt ceva. Dar. deocamdată să
a devenit Împărat. «
„ce ss'a intimplat în. Germania, unde Ferdina nd:
pa

1

e

Î-

mi

„Aici observăm, cu privize *“la persoana şetuiui tacoronaț al.
-ţerii, o foarte : raare schimbare. Carol Quintul a fost ales şi,
după ce a fost ales, s'a încoronat; au trecit apoi cîțiva, ani,
pănă ce, îndată ce împrejurările germăne şi cele de aiurea i-au
permis S'o facă, s'a dus în' Italia şi a sărutat papucul Papei, .
"întovărăşindu-l în situaţia umilă 'n Care un Împărat din evul.
mediu întovărăşia : pe Papii cei puternici de. atunci.. Aici a pri“rait coroana. regilor lombarzi şi alături. de dinsa coroana Cesariloz romani. Cit priveşte pe. Ferdinand, el se muiţămeş te. însă
„Cu 0. alegere foarte veche şi. o. încoronare care .datează din!
„aceiaşi vreme. El'nu. întreabă pe Papă de loc în privinţa. aceasta: .
au fost'chiar oarecare protestări din: “partea lui Paul al !V-lea,
- dar Ferdinand ma âvut. cîtuşi puţin gîndul de'a mesge în “Halia :2
coroana regilor lombarzi. şi cealaită îi'erău cu “desăăvirşire .indiferenţe. Este deci. un Împărat într'un 'sens-.cu totul deosebit
de: sensul: Împăraţilor celor vechi. Carol. „Quintul era un .om
căruia-i -„plăcea strălucirea, averile. “imense, pietrele” Scumpe,
mărgăritarele, brocardul de aur; îl plăceau solemnitățile, în care
o lume. întreagă să se strîngă cu un fel -de adorâţie pentru persoâna sacră a Împăratilui : era la el, în: dorinţile aceastea exa-.
-gerate, ceva din psihologia: bolnavă a mamei lui. La Ferdinand
nimic din toate: acestea. Un “biet omuleţ bolnăvicios, destul de
urit, sfios, în care trăia parcă mai mult Ferdinand de: Aragon,
„cel care mergea calare pe un, catir, cu cîțiva oameni. după diîn-.
Sul, ca să întilnească, oameni cari dispunea de: o. suita muit
mai numeroasă decit a lui,
-...
„Ferdinand, deci, rupe legățurile care oxistaseră_: neîntrerupt.

_pănă în. momentul, acela.. „Maximilian: nu. se încoronase, pentru

că nu= ! poftise nimeni. Ferdinand era însă cu totul. în altă situație.

Imperiul îşi pierde

asttel cu desâvirşire. caracterul de. sfinţenie

şi devine o formaţiune „proiană. a timpurilor. nouă. În, acelaşi
timp se. mai. face'un lucru: :Ferdinand îşi avea „partea. lui- în
Siatele austriace, care nu se întindeau numai asupra Austriei,

Cariutiei, Carniolei, Stiriei şi Tiroiului, ci şi asupra unor părţi din

Alsacia în.secolul al XV-lea : acolo era: un Sigismund, de Austria.
Dar Ferdinand este, în acelaşi timp,—ca unul:care ţine o lagelonă,

sora

lui Ludovic al H-lea cel mort în lupta de la „Mohâcs, şi bene-

_fHiciază de dublul contract de: căsătorie şi de. moştenire dintre.

laggeloni şi Casa de Austria, — rege al. Ungariei: şi al Boemiei. În
A

.

Di

Ii

Boemia, husitismul, după ce-şi pierduse toaie consecinţiie sale”.
revoluţionare şi ajunsese la simplele regule ale utraquismului—. : |
împărtăşenia supt amindouă formele, şi cu vin şi cu pine —, după
ce căpătase o. regalitate națională 'cu “Gheorghe Podiebraă,
înnainte de a trece. în 'stăpinirea “ lagelonilor- din Polonia cu:

Vladislav al-Îl-lea şi Ludovic —, iu e o: piedecă âbsolută..1 se
"cete aici regeiui un singur iucru : să respecte ce rămăsese. din.
utraquism supt. raportul religios 'şi din . luptele - revoluţionare
supt raportul politic, şi, neținîndu-se. de! datoririle' luate, va
avea să ducă.o luptă lurigă grea cu adversarii. săi. Totuşi,
cu oarecare 'concesii,. Boemia era o provincie admirabilă, pe
care Ferdinand se “putea sprijini, *“În al doilea rînd, el are. în .
Ungaria, dacă nu. toată moştenirea iui Ludovic, pentru câ
ea se siărimiase după Mohăcs,. măcar o “mare parte dintriinsa.

(partea răsăriteană, Ardealul, «comitatele

exterioare», care se

întind pănă la Tisa, erau 'ale” lui: loan Zâpolya, şi vor fi ale
fiului său, loan. Sigismund). Pe de altă „parte, Sultanul Soliman. a intervenit, după moartea lui loan 'Zâpolya, câ “să: „sprijine pe ..
îiul: acestuia, pe loan

Sigismind,

căruia

Turcii

îi ziceau

Ştefan,

după. Ştetan-cel- -Sfint,. şi aceştia - s'au: "aşezat. la - Buda, care .
a devenit reşedinţa bes glerbegului ce stăpiniă toată inima Unga„riei de odinioară. .Mai pe urmă stăpînirea Turcilor s'a. întins: şi.
- de-a lungul Tisei, “unde la. Sotnoc şi Seghedin: erau bâgi. Timi”
- oara. ajunge reşedinţa unui Paşă. Ba Soliman urmâria pianul
înnade a cuceri : toată Ungaria pentru dînsul, şi el a marit

intea cetăţei Sighet, într'o. ultimă - încercare. de a supune ioată ..
Ungaria. Cu toate. acestea: Imi Ferdinand îi zămăneau trei pării

Sul- |
din, regatul: de odinioară, şi partea lui îmbrăţişa posesiuniie
de.
pe
.Pressburgul,
cu
tanului : era- întăiu Ungaria Supe rioară,
.
onişii.
câ:
de
altă pârte, Ungaria de Vest, iocuiță în 'mmare.paite
sfîrşit
în:
și
germani veniţi din . evul * “mediu, aşa-nuniiţii. Hinzi,

toată partea de Sud : Zroatia,

Slavonia, cu

intluenţa

ale Peninsulei
| putea exercita asupra Bosniei șşi” părţilor, de Nord

"- Baleanice. .:
_ Dacă regele împărat Ferdinand : ar. ș trait în1 Secolul ai XIV lea,
“din

cele două lucruri: pe: care le avea: “o autoritate

în Germa-

părţile . celelalte. o
nia- fără posesiuni. şi, pe de altă“ parte, în

posesiune. cu: autoritate

.oasă, — - pentru

inferioară Si, în. unele” privinți

căc şi i Zăpolya

fiul se. cons: idera. |ca rege

-

care. se

dubi=

legitim

|
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- al Ungariei, — lucrul cel important ar îi fost regiumqea unde avea
autoritate fără posesiuni,şi nu regiunea cealaltă, unde avea po-

"sesiuni fără autorităte în acelaşi grad;

dar în secolulal XVI-lea,

"cu ideile moderne, lucrul de căpetenie . este

unde

se află pă-

mîntul, veniturile.şi soldaţii, şi. această .regiune era

Boemia şi

. “Ungaria. Şi anume în Ungaria regele era mai.tare decit în Boemia. Căci în Ungaria nu fusese revoluție; «cum Îusese al ui Huss
şi a utraquiştilor dincolo.
:
|
Dar în Imperiu fFerdinand 'se -corvinsese de un
1 tueru: că el
- nu poate cuceri nimic. Toate silinţile - lui Carol Quintul, om cu
altiel. de. nijloace şi în timpuri mai prielnice, . nu. izbutiseră; .
Ferdinand . nici nu mai încearcă să steie pe basa .păcii religioase *

- stabilite -qe Carol înnainte de a pleca din Imperiu îiecare prinţ.
“poate. să
- rască

facă ce

situaţia“ lor

vrea, şi: nimănuia
religioasă.

nu-i

sta în gînd

Începe“ deci Palatinul,

să hotă-

după.

aceia.

secularisează averile Bisericilor Electorul de Brandenburg ; UT=.:
-mează apoi. oiaşele, Fiindcă âcum.nu mai sint decit prinți. mari
şi oraşe:. prinții mici: au disparut în tmfburările acestea ale
Reformei, --.. .:
“Oraşele ; sînt - nişte adevărate mici republici. E chiai foarte

„interesant

să

urmărească

cineva istoria orășenească a 'Germa-

„_niei în această epocă.. De exemplu Ulm, care odinioară avuse
“o mare importanţă, pentru că pe. aici trecea. drumal către” Alpi; cuprindea capitalişti foarte: bogaţi, şi chiar în' epoca . aceasta
cîțiva dintre ei: naulisează cotăbii, pe care' le trimet în America :
„Venezuela e creată de -soldaţi trimişi de negustorii din Ulm, şi
o bucată. de vreme ei au păstrat. posesiunea. aceasta amiericană..

„Atunci oraşele se hotărăsc să procedeze de la șine în problema
religioasă. Parohiile se: adună peniru- a se hotări ori pentru cato-.
„iicism ori pentru luteranism, şi oraşele se. deprind a administra

astiel singure. afacerile. lor religioase: 1 arde

aici. pănă la ideia:

să-şi | hotărască „singure, şi celelalte. afaceri . nu este decit un
Singur pas. -/. Si
:
a
Ra
Ferdinand, neavind nimic de cîştigat în Imperiu, şi Boemia
nefiind o.ţară cu “perspective, tinde să refacă. Ungaria supt
stăpînirea

lui, purtînd

lupta împotriva.

contingente . Împăratului,
| urmăreşte

să stabilească

Sultanului.

Şi .i se

odată : ce: cu aceste. contingente
o: nouă

ordine

dau

el nu.

germană: E: pe şeiul cru-

“

Catei a ajută Germania, iar nu “pe imipăratial care
|
ar. fi voit să .

' impuie -autoritatea lui în cuprinsul Germaniei”
înseşi, După :ce dispare: Solinian-cel-Măreţ; loan Sigismund
Zăpolya
i din Ardeal, „nesimţindu-se susținut de Sultanul.
care vine. după a

: Soliman şi căruia-i
" beţiv care aşi

este nesfirşit inferior, Selitn, al Il-lea, —un

.-

murit de indigestie şi :beţie —,e: silit să se înte-: -

"leagă cu urmaşul. lui Ferdinand, Maxirnilian, şi-i „cedea
ză. cali- - :

tatea de rege unguresc, cu. condiţia ca el să păstre
ze cît o trăi
“titlul de Craiu şi să aibă Ardealul şi. comitatele exterio
ate. : ii
Maximilian deci succedă lui. Ferdinand în. Ungaria, călcînd
şi
dreptul Ungurilor de ase pronunţa asupia regelui lor. În
ace-.

laşi timp. şi în Imperiu. se. pîndeşte. momentul: potriviţ pentru
a.

impune

pe acest

nou „Maximilian, cum 1 Carol Quintul: impusese..

pe Ferdinand... .. -.:
ie
Ş
Dar , pentru. a purta războiu. impotriva “Turciloz, pentru a.
încerca să capete -Ungaria, pentru. a juca: “rolul - cel mare: de,

represintant ' al ideii - de cruciată, . înnăuntru e nevoie de „mijloace pe care nu le puteau da nici Statele ereditare austriece; |
nici Boemia cu: privilegiile ci, de care nimeni. nu. se putea atinge, - şi nici Ungaria, fărîmiţată,; în care . totuşi : :trebuia .să ' convoace

cineva o urmă de 'dietă. pentru; ca. să capete. subsidiile- trebui-

toare. Şi, de oare ce războiul cere bani. şi Împăratul nu este mo="

- narh absolut
vreme,
N

Filip

nicăieri, şi niciun - tesaur. nu-i 'stă deschis. fără.

el 'se: adresează

al1l- lea

ajunge

în "chip. firesc: rudei . Sale: spaniole şi

în “felul - acesta. să. fie. “marele: bancher, - IE

marele: depositar. de soldaţi al catolicismului şi monarhiei abso=.

Iute. Aşa ' încît Filip. este de fapt- mult mai tare decit - fusese _Carol Quintul, Carol Quintul este în Germania şi trebuie să ţină
sama de Germania. fără a 'o domina ; Filip nu' este în! "Germa-! .
“nia,. nu este. dator să. “țină. „sama de Germaniă, dar cu- toate...
acestea,. indirect, pin. banii şi soldaţii lui, o “doimină,
|

„Astfel. întrăm, . prin anii 1570, în acea; eră din istoria Europei
care se: poate numi era- -lui Filip al II- lea Şi: care durează pănă
la începntul secolului al, XVII- lea.
NR

ri

n

:

NI

i

„i „Maximilian ținea pe fiica. ui Caroi
- Scoala

de Războlu..
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Reforma -în. Franța. şi atiuenţa

ei asupra institețiilor.

Dacă “mişcarea ui! Zwingli este, cum am spus, în legătură cu
tot trecutul:poporului. elveţian şi cu nota dominantă a “poporului ţerănesc din văile „Alpilor, mişcarea calvinistă e în raport cu
„toată desvoltarea burghesiei francese, cu fasa în .care se gă-.
_seşte în Franţa de ia 1530—49 mişcarea Renaşterii şi cu nevoile
înseşi

N

ale

acestei societăţi: frăncesc,

a

.

“Franţa nu pierduse. niciodată basa ei. veche, «care era a. unei
burghesii: desvoltate noriaal încă din evul: mediu. La începutul
„secolului al XVI- lea; fără să. aibă oraşe libere, cum. erau ale
- Hansei, . ale Rinului, ale Suabici, cu: dreptul. de a se cîrmui.
"în interior “cum voiau, de a - încheia legături . între . dtasele,

„de ada direcţia unei - politice speciale a lor, ea avea o.viaţă
- burghesă. foarie puternică, sprijinită pe” moravuri de familie -şi
în” legătură

cu

breslele, : cu deprinderea

negustorilor

de a lucra

împreună, — toate lucruri “de care trebuie să se. ţină samă cînd .
este vorba. de Calvin. Dacă - Zwingli este” un.preot de sat cu
caracter * revoliţionar,. care “porneşte. pe: drumul ce i-l “arătau
„mediul

rural din, care

a

răsărit Şi

În

mijlocul “căruia

a. trăit”

dăcă Luther este: un .-profesor' de teologie, care-şi are. textul
lui şi e in stare să ducă: războiu 'de o viată, întreagă- pentru
un cuvînt din acest text'sacru' imutabil, în ce priveşte pe Calvin -.
“lucrul este cu totul altfel. Acesta a trăit într un mediu provincial. frances, de

bună

chibzuială

gospodărească, pe basă de

liberlate

relativă a celor cari fac parte din. gospodăria aceasta, şi. va întro“duce deci
cunoaşte.

şi în concepția- i religioasă cașacterul vieţii, pe: -care o
se
|
-

>

a

ar

2

p i

Aşa încît, cînd, la

(15 —.

1535, apare vestita

.

lui carte, la înce

put
mai mică şi căreia.pe urmă i-a dat. dimen
siunile -unui fel deconstituţie, „Institutio “christiana“, țipărită
şi în latineşte şi în

franțuzeşte, în ea nu: se cuprinde numai

un număr de. idei religioase, precum era predestinaţia, idei
că. a
omul este menit, orice . ar face, să ajung
„ori

ă “numaila “ capătul 'hotărit de voinţa :divin
ă,
lepădarea unor anumite obiceiuri. ale religi
ci catolice, pe care ăi

nu le găsia întemeiate în dogmă,ca presenţa reală
în euharistie
(a „trupului şi sîngelui Domnului), ori lipsa.de rost
a liturghiei,
„0 inovaţie tărzie, pe care 'o- înlocuia . cu cîntarea psalmi
lor, ..
ci un întreg îndreptariu .de organisaţie

a întemeia.0 nonă societate...

:

socială şi. politică, pentru . :

-

“

„În această nouă crganisaţiese înlătură cu: desăvirşire princi
-

“piul de autoritate tradiţională, moştenită, de drept divin: joia
lu
Dumne

zeu nu se manifestă într'o.. anume. familie, trecînd dela
unul la altul, după cum moşteneşte coroana, ci se. exerci : :
tă .
„asupra. comunițăţii creştine întregi, -. .
2
„. Temeiul este obştea credincioşilor ; ea se adună, ea formează | :
sinodul, care poate să-şi delege puterile: consistoriului de, pro-.
vincie.: |

oz

Calvin.a avut: prilejul să: aplice acest' sistem. la Geneva! A. |
găsit aici un' oraş foarte voios, doritor de petreceri, care nu se.
deosebia întru. nimic decît printr'o mai mare uşurățate de mo-

-_ ravuri de unele oraşe. francese vecine. După,ce şi-a'impus

„tituţia, Geneva

cons-

s'a transformat cu desăvîrşire, căpătind un aier

de virtute intratabilă. Rigorist, de o-moralitate absolută

.

el însuși,

"= Calvina voit-să impună şi altora. cari aveau aceleaşi aptitu-:.

dini ascetice teoriile lui, şi aici a izbutit. Medicul Michel Servet,
numai pentrucă a fost de. altă părere în ce priveşte dogma, a.
ispăşit în chipul cel mai-crud, ars de viu...
.
Cind- aceiaşi doctrină calvină:a pătruris în Scoţia,ea a găsit.
„aici oameni obişnuiţi să: lupte între ei de Ia vale la vale, nobili

cari. individual nu se: puteau: împăca. între dînşii,o regalitate
care ţinea cînd cu un partid, cînd cu altul;.a mai găstt la .:
moartea lui Iacob
al V-l: ea
Stuart ca regent
în numele,
ă

fiicii

sale, Mariei, văduva lui Francisc al'Il-lea din .Franţa, pe Maria
de Lorena, sora fraţilor . de Guise şi a cardinalului de Lorena.

Şi
a 'dus Iupta împotriva. regalității. Imediat John Knox
are doctrina
represinta
“spiritul calvin, ca Thodore
de Băze la Geneva,

ID
pi

pr

a: îi -ERE Ra

De

-

- sei: pune în fruntea. preoţilor lui, Singruri. şei. în. “acest: regini
<presbiterian», cu. sinoade şi- consistorii, “şi înseamnă nciertător .
„ „toate „păcatele. faţă: de morală ale Mariei Stuart; —-şi ele erau
- multe, pentru, că! regina trăise în societatea francesă din vremea
", aceia,: care afişa. fără .reserve un anume! fel de: viaţă. Şi resul-

„-tatul a fost că "națiunea sa desfăcut de regină, care “a putut îi,
mai tirziu, “prinsă de. Elisabeta, . vara. ei, ţinută. în!
". „optsprezece! ani- şi îri cele: din: urmă decașitată . fără
presbiteriană să se fi'simţit -atinsă. în. sentimentul ei
“În Franţa însăşi. docirina. lui Calvin s'a răspîndit atit
" încît-a putut spune. cineva” că! într un anume moment

închisoare.
ca Scoţia
dinastic.
de răpede,
trei şfer-

turi: din: Franţa Curţii şi oraşelor. era:atinsă de eresie. Doar măr-:

i | turiseşte

însăşi

faia: Ecaterinei. de „Medicis, Margareta, viitoarea

| “soție a-lui. “Henric. al IV-lea, în. memoriile . ei, că şi

fratele ci,

ducele de Anjoi; mai tirziu: Henric al: Ul-le; trecuse la: calvi-i
nism.- şi-i ardea ceaslovul, «livre d'heures>, şi mătăniile, pănăce
mama lor: a intervenit: cu. toată autoritatea ei.: Se. cîntau prin

”- colțuri, spune anibaSadorul venoţi an, psalmii jracuşi de Clement
-: Matrot,-:

- Pe.de. altă “parte; prâpaganăa! iui Cavin e.“a “legătură CU
E introducerea spiritului . Renaşterii în Franta, unde el este mult
mai puternic. decît în Germania: Aici:sînt oameni foarte învățați :

a Luther: făcea parte dintre dinşii ca şi Melanchthon, Crusius şi alţii.
să Dar n'a existat :acea. iubire - “generală. pentru! învăţătura latină,
- pe “care. o: întîlnim . în cercurile ; „burghesiei francese.: În Franţa. |
„tipografi. şi - editori * de. cărţi, oameni: foarte. erudiţi - ei însişi,
“ştiind latineşte şi greceşte, -“participau, cu. tot cercul. lor, la. miş“carea în. îruntea. căreia stătea. Collăge. de. France). unde înnainte
de toate. se. dădeau lecţii de limbile vechi.
-:.
!
„Pe cînd la Germanii: contemporani avem numai ur număr foarte. i.

mic de. memorii, în. “Franţa este. 0. adevărată: îngrămădire a Ior,

IE toţi” 'participînd la: aceasta; bărbaţi, femei, oameni din deosebite

categorii sociale, militari şi civili, preoţi: şi laici, catolici, Şi pro-

testanţi;. şi toţi scriu. frumos, interesant, poate. prea mult pentru

"lucruri prea: mici, Şi din această” cinltură se "desfăcea ideia. liber-:.
tăţii, pe: care: cei. vechi mau avut-o cum ni-o: închipuim, de şi .“sîntem deprinşi să ctedem că "Ubertatea . antică” era, mai mare
decit cea contimporană.
- Se mai. poate adăngi un al treilea |tert in Germânia sînt fel
s..

|

(Na
|
,

>

.

de fel de nobili. neastimpăraţi, uni de . genul aceluia care a:
“servit lui Goethe ca . erou în. piesa „Goetz -von Beriichingen“,
“un adevărat tip. la “mijloc. între” stăpînitorul de feudă: mică: şi
hoțul de drumul mare, dar, ain. văzut, ei sînt în sama noului şei
monarhic. În: Franţa însă este. 0. singură autoritate, a regelui.
Pe

lingă

dinsul

“sînt

urmaşii

unei - cavalerii care

a

cunoscut

toate ţerile,. pănă în Orientul. depărtat 1. Oamenii aceştia . găsi-

Da

seră de lucru pănă la încheiarea. păcei de la Cateau-Cambrâsis,
prin care încetează -îndelungatul : duel între Casa de Austria.” şi

„Casa de' Franţa (1559). Atunci ei, nobilii deptinşi să găsească în Sa
glorie şi pradă, căpeteniile de. bande ca un Agrippa d'Aubignt,,
ostaşi straşnici cari nu pot găsi răgazul 'lor supt un “acoperiş,
se bucură de mişcarea lui Calvin, căci văd în. ea un. „mijloc
înedit de a turbura țară. - N
O

familia: de!

de o. parte : se: ogte.

luptă. se deschide, şi

- Bourbon, cu Antoine" de.- "Bourbon, incapabil “să: joace acel rol:
mare la care-l îndreptăţia. numele său, pe de altă parte. Conde,
cel d'intăiu,” care joacă un rol de căpetenie. Şi pe lingă. dinşii E
sînt o mulţime: de alţii, ale- căror nume-nu .Sau fost auzit pănă - ..
acum,-un Coligny,. una din victimele: măcelului în ziua de Si.
Bartolomeiu' şi alţii. De partea cătolică, nu regele conduce miş- - |
carea. Henric

notărit. a: stirpi

al _Îl- lea,

din.. ţara .

pe. „luteranii“

lui, a murit tînăr printr un 'accident;. fiul, Francisc al 1l- lea, se
ştinge . în cea dintăiu: tinereţă ; Carol al IX-lea îşi petrecea viaţa .
„la vînătoare şi în zăcare la: pat. Cu toate. că: Ecaterina de. Me-

. dicis se amestecă: în toate, autoritatea: egală. se' resimte, Protestanţii au în față lor: familia! de „Guise, relativ nouă. La 1527.se :
” creiază - „pentru: nişte - cadeți din . Casa: de: Lorena. ducatul. lor, :*
„după sistemul de a se face duci noi, înlocuind” pe vechii. „pairs
'disde France“, vechea; aristocrație : teritorială. din evul mediu,

__părută în mare parte.. Unii. „pretindeau: că familia. de Guise se.
fraţii..
coboară. din: Cârol-cel-Mare prin Carol de: Lotaringia, şi

au Casei - .
“ întăţişau genealogia- Tor: cu orice: ocasie-şi chiar oiopune

ecentă. de. Valois, care. avea, zziceau 'ei, o origine mult mai-r
te .
Atunci regalitatea, se uneşte în; chip firesc. cu, partea cumin

transplanta- .
a burghesiei,: cu membrii Parlamentului, visînd de
E
rea
„Tea revoluţiei englese. „Magistraţii nu mai îngăduie, impune
Ki

|

tiv, a
RR Y. Istoria poporului franees, capitol respec
i.
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„decisiilor printr'un

«lit de. justice»

regal. În nobilimea aceasta

- «de robe
cum senum
»,ia după haina magistraţilor, erau oameni,

ca Michel: d'H6pital, Cancelarul, cari represintau un
spirit. de
împăciuire. Şi mai țîrziu s'a ivit un întreg partid,
«des politi- .
(ques», care căuta să împiedoece
ciocni
're care, de fapt, nu se:
-putea-opri. . ?. IE
De
"Atunci. a început o serie întreagă de. lupte, următe
de-o pace
„de citeva 'luni de zile, şi Franţa seva menținea
în starea aceasta
“ pănă în momentul cînd Henric-al Ill-lea va
fi ucis de un fanatic,

>

„ar,

cînd, după asasinarea lui, Henric al IV-lea,-considerîn du-se

„ca Moştenitor al Tronului, se puneîn fruntea partidului
hughe=
„not, calvinist, el. întilneşte în faţă-i regalitatea
_spaniolă a lui

Fialli
Ilea. p

Si

„Aic
în i,
Spania, tot luptele religioase contribuizeră a face din
„urmaşul lui. Carol

Quintul
un suveran mult mai ascultat şi mult
mai'respectat de cum fusese odinioară Împăr
atul însuşi. Şi Filip al
„. Il-lea& fost ascultat ca tiranul

cel mai
it, nu. pentru că
S'arfi introdus 0 schimbăreîn organisaţia”cumpl
țerii, care a rămas
întocmai. ca şi înnainte, .ci

din

alt motiv: Filip a ajuns ca în
adevăr să fie. represintantul, şi în Spani
a şi pretutindeni aiurea, al
_“politicei

catolice. Cruzimea lui, caracterul lui
neiertător,-nu sint
„. datorite pasiunii, căci era.un om tăcut, rece,
miri pedepsitoare- din mînie ; ci toată acţiu incapabil de pornea lui „se. datorește
rolului. de susținător implacabil-al catolicism
ului pe care-l joacă
„„ Pretutindeni. - . AER

DEI
ai
a
a ae
Franţa, -în înțelegere cu. Ecaterina . de
Medic
is,
el
a
pro» vocat măcelul protestanților. din noaptea.
Sfintului: Bartolomeiu,
„ „Pe de altă parte, în Țerile-de-jos, unde Cârol fuses
e considerat
„Ca un -stăpîn iubi
un adevă
t,
rat tovarăş al nobililor săi, Filip a
jucat acelaşi rol. de stăpin. Din ce-i lăsase tatăl, la
retragerea - lui, în program, el S'a ţinut,
înnăinte de toate, de înlăturarea
.
eresiei, de zdrobirea oricârii tendințe
de divergență supt rapor- :
tul religios;
e
a
În

În

Țerile-de-jos

regele

Spaniol are ca regentă
pe

sora lui,

Margareta, „pe care rechemînd-o ca prea
biindă, trimete âcolo'
|
pe ducele de Alva,.de pe. urraa căru
ia “a! perit nobilul conte „Egmont,
care

cîştigase 'atitea

că avea înţelegeri

victorii pentru Spania,

cu. şeful răsculaților, principele

pentru

de Oranje

A
N

- »

. -

mo
(Orange), şi contele de Horn,
„ au'fost. jertfiți pentru: ca să
“Ţerile-de-jos. După ce s'a
"trimite în “Țerile--de-jos: pe

DE

pentru aceiaşi cvinăa; mii de «Gameni NE
se. împiedece întinderea reformei în |
dus contele de. Alva, regele Spaniei
Alexandru Farnese, care. propunea

un program mai blînd, dar Filip i-a spus limpede:că. e mai bine
să piardă

această

provincie

decit să rămiie o ţară de eretici n

- stăpînirea lui. Şi - “provinciile: au fost pierdute, fata lui Filip, Isa”
„bela, 'stăpînind “numai

pe "cele

celelalte

“catolice,” iar

rămase

-au 'alcătuit Statele. Unite: olandese, “Republică pe care
nufo va recunoaşte . decit” după o jumătate
păcilor din Vesttala, la 1548.

Astfel de

pe urma “luptei duise de Filip

|de

Europa

veac, în. urma

pentrii - catolicism;

monarhia absolută devine o stăpînire de “caracter oriental, cum
fuseseră vechile monarhii 'din anticitate, în Răsărit. Căci, în Franţa,
„Henric al-IV-lea, în aparenţă un: spirit larg, un om care înţelege.
cum poate să aibă cineva altă părere decît părerea lui, a- pre- ! gătit: şi. el prin mijloace biînde acelaşi. lucrii ' pe care Filip l-a

“făcut prin mijloace violente în Spania şi la gurile. Rinului.—
În adevăr, în luptele : religioase nobilimea. francesă

se 'usase.

Acelaşi fenomen cu ce.se petrecuse” în Anglia, cu tin “secol în=.
” nainte, prin lupta dintre” cel două Rose. Afît de mult se usase
Anglia atunci, încît țara sa lăsat stăpînită de un om mediocru ca
“Henric al VIl-lea, de un om! “stricat, trivial, cu înfăţişare grosolană,. ca Henric

al VIli-lea, de un: copil bolnăvicios ca Eduard

al:

VI-lea, de o femeie rea ca Maria Tudor, soția lui Filip al II-lea, Bă
"cu 'căre figurează în medalii
Ierusalimului etc.>. "Cu toate
„cată de Henric al VIII- lea, ,
acum câtolică, * "Anglia : şi-a
moartea ei, cînd a venit pe

ca cregi ai Spaniei: şi Franciei, ai
că Reforma fusese pornită şi codififiindcă. regina se. întîmplase. să fie

schimbat

forma

.

.:

|

religioasă. După.

tron. Elisabeta, o protestantă, Anglia -

e readusă apoi. la protestantism, Și, cu toate slăbiciunile reginei
nemăriţate

şi violențele

ei, ca a fost tot aşa 'de respectată în. .

fară la dinsa cum a. fost, în Spania lui, Filip.

“catolicii ceîn Franţa, Henric Sa miai' folosit! de un” Tueru:
ii-a dat banii trebuitori
c
- ruseră sprijinul regelui Spaniei, care

şi soldaţi, ca să poarte pe te„pentru causa. catolică şi a trimis
Astiel Henric a ajuns
-.» ritoriul frances lupta, .supt steagul spaniol.
e,

a
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să înşemne represintantul spiritului. năţional
trances faţă de ten"-“dinţa de cotropire a regalității. spaniole.
ŞI. atunci aceiaşi burghesie - pe, care o: "Vedem . ridicindu-se
pentru. calvini “Ia mijlocul

-

secolului al 'XVI- lea se. ridică, la: Paris, pentr
u. regele, Oricare

ar fi fost: caracterul lui religios, numai
pentru că. era : Frances.
“În faţa. ligei catolice, în. fruntea '. cărei
a. fusese pus cel de-al
D doilea duce de
Guise, iar, „după: asasinarea. lui, cardi
nalul de

“Lorena, pe. care-l proclamaseră Carol al
X-lea, s'a ridicat bunul
„simţ

|

Satiric al: poporului din Patis.'La procl
ainaţiile umflate în
“stil. spaniol, poporul parisian răsp
unde! cu. gluma * corosivă din

„Satira

Menipee, În care toţi: oamenii.

Ligei. sînt înfăţ

isaţi ri„diculi, Şi. -“Henric - vine, pe de altă
parte, „că represintant al po| „ Borului rural, “care: voiă. liniş
te casă--şi caute: „de Ogoare. - .
Ajungînd: astfel: a întrupa națiunea
. francesă întreagă, Henric
Ş al IV-lea, cu toată simplicitate
a lui, domină, pănă ce un "asasinat
"pune capăt.

zilelor. lui. Încunjurat de: o Curte ale,
cării cheltuieli,

la 1576, fuseseră de. 18 milioane.
şi începeau acum

să se îndo| i iască, el avea: lingă . dinsul 48: de -medi
ci, 34 hirurgi, 13 capelani.
” în “palatul
lui. era ' un <Grând. Maitre. „d'h
âtel>, un
maître des
“requtes ;. 3-4, 090: de riobili stăteau.
din: datorie necontenit în
„.. preajma. lui, hrăniţi din. veniturile
. Curţii, Era Şi O: întreagă ar
“ mată de; „gardes. “du Corps“. (pe
iingă „Suiissess%),' şi un. roiu de
«gentilhommes de la chambre>,
de „imaitres de la garderobe“, etc,

Regalitatea: evalua „către doi, "şi popo
arele erau”u dispuse a-l:

primi pe mult. timp.
ra

Sa

Monarhia absolută în
ș „Franta.

ana
|

e

Dacă Henric al IV-lea... cuu calităţile lui personale, cu tot ceia

“ce putuse. cîştiga în cursul luptei: pentru ţțară, cu toate dovezile

.

de destoinicie. militară şi. politică “ce... dăduse, ar. fi stăpînit mai.
multă vreme, dacă! m'ar Îi fost oprit: în” planurile . lui de politică -„internă şi externă — căci. voiă -să: facă o' nouă. orinduire.a.- Eu= -:
ropei, pe. base. mai” drepte, -mai “hotărit” moderne —, de: „cuțitul! E

lui. Ravaillac, evident. că monărhia: francesă . s'ar fi, organisat încă de: pe 'vremea. aceia *pe. alte base decit acelea.. pe'care sa
organisat mai tîrziu şi națiunea francesă: ar, fi fost 'cruţată de:o:
mulțime de încercări prin care-a trebuit «să treacă după moartea
a

| neașteptată. a regelui...

pi

|

Între începutul secolului al XVIL-I lea şi: între 1650, cînd. mo-.
narhia' absolută ajunge: să se stabilească. pe. basele. celelalte; se,
„petrece. o juniătate de secol de foarte mare interes.
a
7.
Ne ocupăm, aici de cea 'd'intăiu jumătate: a secolului al XVII- lea _tatre moartea: lui Henric al IV-lea. şi: ' momentul “cînd Ludovic

-al. XIV-lea,. foarte: tînăr. încă, izbuteşte a-şi stabili 0. autoritate
EDER
pe care nu.0: “mai contestă. nimeni...
persoRegele;
bogată.
foarte
fusese
chiar
Henric.
lui
i “ Curtea
"nai, nu avea. obiceiuri: de lux și 'de.. răspîndire . “fără... socoteală ..” :
a. banului, fiind un. om: foarte calculat, zgircit chiar, după deprinderile. din tinereţa lui, ca. rege al! Navarei meschine. Nu.

făcea pentru sine nicio pompă,.

fiind omul. cel -mai simplu. în

"“obiceiurile lui; în. anume: domenii. din. viaţă. simplicitatea . lui. _ mergea pănă dincolo de, normele, bunei cuvilnţe regele. putea
«

!

i

,

|

e

1220
ţi văzut în apartamentul lui mergiud în patru picioare cu copiii
suiți în circă pe spinarea lui.- Ceia ce-l îndemna. pe dinsul nu
esa, ca la Habsburgi, o- dorinţă de. a''uimi lumea prin toată do-mesticitatea strălucită, cu nume mari, cu funcțiuni impunătoare
care ar îi fost în jurul lui, ci - era o „măsură politică impusă
încă dir epoca. aceasta...
Ii
În
Paris.
„la
definitiv
aşează
se:
Henric
1600
15983.şi
Între
mecastele
în
nu.
„provincie,
în”
este
vremea aceasta nobilimea
__dievale, ci pe domeniile ei, în ţinuturile ei, şi, provincia, avind

"pe nobili acasă

la dinşii, juca un rol foarte important în "aşa-

numitele războaie religioase.. Fiecare. din regiuni:- Normandia
Bretania, Guyennaşşi aşa. mai departe, trăieşte încă viaţa cea ve-..

„che, are

conştiinţa

că: tormează

o

unitate:

bine

determinată,

Franţa nu este o fusiune a. acestor elemente, ci numai o adițiune a lor, care. conținiiă să existe; ba fiecare. din cifrele adiționate_e mult “mai reală. decit, totalitatea pe . care :.noi o creăm
'-prin

operaţia

adiţionării.

Provincia

are;. pe lingă

obiceiuri stră-

vechi de: care ni îndrăzneşte şi nu simte nevoia să. sc
nimeni, „Statele“ locale, 7 care se. adună pe la 1550-1690

atingă
întoc-

mai cum ss adunaseră în 'evul mediu ;-represintanţa este făcută
pe acelaşi temeiu ca şi la cele“ mai înnaintate represintanțe mzdievale.. Pe. lîngă aceste <State» există Parlamentul judiciar,
Cuitea superioară de justiţie în capitala fiecărei. provincii. O
viață:socială foarte întinsă. se: întilneşte- în fiecare din aceste
- centre. Oamenii îşi au casele” lor, palatul unde” stau. în cea mai
mare parte din.timp. Aceasta formează: frumuseţa - :centrelor de

provincie

îraucesă,

pe care lumea le vede

prea puţin

astăzi.

„Evident că, dacă: oraşele ar. fi. jucat un rol. poliție şters, ele ar:
Îi lipsite de orice caracter. Dacă vechile: lor: catedrale sînt dato-

rite: vieţii autononie a evului” mediu, palatele

impunătoare stut

datorite presenţei aristocrației. provinciale, a burghesizi
care rămîneau în oraşele: capitale de provincie.

bogate, Ă

Nobilii, cari supt forma 'câlvinismului au purtat tupta împotriva' Coroanei, e represintată de Henric al-II-lea: cel“ stricat
“şi 'netot, fie înfăţişată de Henric, un om, „foarte bine înzestrat,
au fost învinşi. în luptă: pentru: a-i împăca şi reținea' Sau
creat funcțiuni de: Curte pe care nu erau datori să le împli- |
nească. Regii. de ia începutul: secolului al XVI-lea au creat

duci cari

veniau în “situaţia aceasta, ducală
_

,-

.

numai din bună- |
..

îs

za
-

|
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voinţa. regală, cum e. casul pentru ducele
«
de Guise; toi asemenea regii următori 'creiază fel de: fel de: mareșali şi miniştri, cari
mau nicio! ocupaţie: anumită; dar cari: prin . legăturile lor: cu.
„“ Curtea sînt obligaţi la o linişte şi un loaialism de care alttel mar
"fi. fost capabili.
Încă de pe Vremea. mai veche observăm apoi anume lucruri
foarte interesante... De exemplu, : “cel mai însemnat poet frances. *
de la începutul secoluiui. al-XVI-lea a fost: Clement Marot:
spirit destul de independent, fostul calvinist-a făcut transpu_ nsreaîn versuri francese 'a psalmilor: Dar Clement :Marot a fost
pus în legătură cu Curtea lui” Francisc l-iu, Il s'a dat nu ştiu ca funcţie CU totul inferioară, căci în felul acesta era legat de .
rege. Pe vremea .acsasta principalul. poet, acela care a- trecut peste încercările, de. latinisare ale «limbii - “francese” făcute de.
Pleiada. din a „doua: jumătate a secolului at XVI- lea, şi a fixat .
limba aşa -cum.o
întrebuințăm. acuma, Malherbe, a fost. - -şi -el
în relaţii cu regalitatea, şi Henric al iV-lea, după obiceiurile lui de
_“zgîrcenie, i-a dat o funcţie la“ Curte, dar, în ceia ce priveşte Ve- .

niturile n legătură i cu funcția: acordâtă,
bil al lui,
Aceiaşi
| Academiei
două: cea

sar. gindit“.la

un no-

pe care l-a însărcinat .cu' întreţinerea poetului.
.
tendinţă se :învederează. din înprejurările , instituirii
Francese (dintre Academiile adause-pe:lîngă dinsa, .
'de ştiinţe şi cea de Inscripţii, “au fost întemeiate de

Colbert la 1660): Ea datează de: pe vremea lui Ludovic al XIll-lea;
întiiu o simplă Societate literară burghesă, un număr de scrii-.
tori, de iubitori ai literaturii, cîteva femei obişnuite să hotărască în ce priveşte gustul fără a-l: nemeri în. totdeauna, 'se“adunau în casa unui oarecare Conrart, care nu avea niciun
“nume mare şi nu era niciun om distins, cu pretenții, de a influenţă.
“ - asupra mişcării. literare. Cardinalul Richelieu s'a pus însă în. legătură. cu această. asociaţie, pănă atunci independentă, a făcut

“să i se dea un privilegiu, de la rege, să i se acorde pensiuni, să se
numcască de acum : Academie Regală. Şi de atunci toată mişcarea
| - literară, plecată de la Malherbe. şi ajunsă la oarecare desvoltare,
pe la 1630, 'a..rămas în legătură cu regalitatea. :
„Pănă şi, Moliăre,, care nu şi-a făcut silă pentru a mulţăini un.
cere' restrins în vremea cînd Racine” depindea de societatea
m care şi peniru care îşi ' scria iragediile, nici el nu- scapă de legăturile Cu Curtea + “tatăl său era un fel de tapiţer al Curţii,
ţ
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II trecut! în lista. “servitorilor. ci,. ŞI el însuşi a moştenit “această
funcţie, fără a fi silit să 0 exercite, Fenelon era. episcop, dar
un episcop care învăţa pe: -chtare prinţ din familia regală ; Bos| -suct, „vulturul din Meaux“, :cum-i S'a' zis, marele predicator,
- serie însă „Discursul asupra istorici universale“ ca să arăte că,
ai dacă totul. este acțiunea
lui Dumnezeu, „Dumnezeu nu se ser-

"...veşte de niciun - alt mijloc. -declt de. al “dinastiilor.

Boileau

a

„: trebuit să cînte cutare expediţie: el, care, bit burghes din Paris,
- trăit supt, straşina . lui: toaţă viaţa; mavea nimic “militar, a plătit

printr 0, odă pentru larea. oraşului Namur. de către rege.
înnainte însă ca această. regalitate, să ajungă. în. toate domeniite, evenimeritul neprevăzut al "morţii -silnice a lui „Henric al
IV-lea o aruncă într'o crisă care, ca. şi multe: alte crise, şi în
: viaţa. Statului, şi în. viaţa omenească, -are “partea ei. bună:: unele
elemente care nu. sar îi. manifestat aşa de “hotărîtor ca să se
- poată: întrînge de--odată, elenientele, acelea 'S'au' manifestat fățiș,
ŞI, astfel, cînd, Ludovic al XIV- lea, foarte tinerel, a început să.
- apară-cu- ifos, cu. „cravaşa. n riînă înnaintea. Parlamentului, -ară-

Eu tind: în: felul. acesta” că el. este stăpînul fără îngrădiri al Franciei
întregi, în: niomentul acela; fuseseră bicuite toate resistențele.
“Henric al -IV- lea: murind, lăsase un. copil nevristnic: „şi care,
de. fapt, vrâstnic.. ma. ajuns. niciodată, fiind crescut foarte. strict

2

de.o mamă. imperioasă,

Maria: de Medicis,. diritr'o . familie de-

prinsă. de “două “secole să: domine; ca şi Ecaterina: de: Medicis,
Ludovic. a. fost însurat . foarte. tînăr: cu Ana de. Austria, prin" cesă de: Spania, a căiii. influenţă. nu: se simțe încă. Pentru că-i

“trebuiau oameni. siguri pe cari să.se sprijine, regenta a crezut
ă

că ar fi bine să-şi. aducă din Italia ei persoane foarte devotate,:
„„de care să poată: fi sigură, şi asticl: a “venit. la Paris” vestitul -

- Concini, creat mateşal d'Ancre, cu nevastă-sa, Leonora Galigai,
“în curînd favorita, reginei, amestecindu- -se amindoi îîn. toate lucru
„rile Curţii şi. ale. Statului.. |
„
SI

„Sistemul întîmpină. însă . „zesistenţă. Adunarea
în” jurul

regalității

este de.

sigur

ur

adevăr,

vicţii francese
dar. ca' era

prea'

recentă: ca să fie deplină; mulţime de nobili, şi.pe vremea lui
Henric al IV-lea şi mai ales după: moartea lui, refuisau să stea
într'o atitudine pe care o judecau uruilitoare faţă de parveniţii
italieni şi de Curtea fără, prestigiu care încunjura pe regentă.
.

Au iicepăt “asticl- înţelegeri: între mobiţii de provincie, şi: char.
între dînşii şi anume

străini. Astfel! e casul! lui Bizon, „decapitat,

supt Henric al IV-lea
Gontaut-Biron: nu e: veche. Tatal celui

Familia de

de - ca re:

|

vorbim luptase, în războaiele. religioase, fiind un duce dintre cei '
noi, ca şi. ge Guise. Regele-l făcuse mare: maestru 'al. artileriei,.

ceia ce nui însemnă că se îngrijia de artilerie ; îl întrebuințează

„ca -să ne gocieze cutare” pace! <şchioapă:. şi rău aşezată» «boiteuse
'cuni:
ct mal. assise», după - cum. erau negociatorii. După aceia,
Insă
pe
creînd,
:
inapună,
se.
să
„regalitatea găsise încă un: mijloc
regele,
“vechile” Ordine. 'cavalereşti, unul nou, „pe care- -l dădea
i Jaretiere
i
„Ordinul, Sfintului. Spirit“, corespunzător . Ordinulu
Ca.
rege
din Anglia, cavalerii fiind legaţi prin jnrămint faţă. de
întră şi.eri în
în Spania - Isabelei şi a ui Ferdinand. —, Biron

N

E
această legătură. pe
dueluri: Prieten “intim
în
La început, tînărul Biroa e e învingător!

ini-. aa
_al lui Henric. al IV-lea. În viaţa militară şi politică îusese

zi
căci 1a patriițiati încă din anii adolescenţei; ai copilăriei aproape,
ă
,
Ceva. mai. tărziu
“sprezece ani era colonel : al Sviţetilor regelui...
la: treizeci

de

ani; “era: amiral . de. Franța şi, în

acelaşi timp, şi:

. Rupe: odată”.
“mareşal "de. Franţa, plus 'guvernător, al! Burgundiei
Nemulțait:
nou..
din“
relaţiile cu regele, dar. regele-l primeşte,
înţelege cu Casa
de tendinţa spre. absolutism a regalității, el:se

ată, e executat.
Savoia: pentru revoltă,” Prins, dat. în judec
ic al. IV-lea, aşa: păţese |
Cum a fost. executat: Biron supt Henir
de. Medicis. “Nobilii: :din,
o. mulţisrie . alţii pe. "vremea ; Mariei:
anume elenieate din Paris,
provincie, nemulţămiţi, se “unesc cu!
parte :prin influenţa:
'de.:0
de la Curte, care se. credeau : puse
, “soţia ui suindu- se pe.
favoritului. italian :=:: izbutesc, a-l - ucide
însă cu'o0 adevărată, groază:
eşatod-ca Vrăjitoare.! 'Ei "prevedeau.
stringe în mină, cum sa: şi, înivirea unei “personalităţi care: va

„de

- tîmplat, toate puterile.. ..
u. E iateresant să se vadă”
Această personalitate eeste. Richelie
s să aibă puterea . şi autoritatea
„înce fel Richelieu însuşi a ajun
care n'avea.nimic a face cu - lui. Era “dintro familie provincială:
mari: există şi un

'el-a avut puteri
trecutul Franciei. Mai tîrziu
|
“nicio legătură cu împrejurările
"Oraş. clădit de; dânsul: care, fără
croit..pe,, un plan

care fusese
„locale, n'a, putut, “prospera, dar.
îrumuseţa, azi nelocuite,
ă
toat
.
- extraordinar, eu: case de
Ea
--,

Sa

Do

n

428

o

=

“pieţe: iargi, cu fățade impânătoare, ecare amintesc musai ambiția

5

„unui om fără să servească nicio necesitate a. timpului present.
Umbla încunjurat - de.o gărdă a lui, care-l. întovărăşia pănă, în
apartamentele regelui, pentru ca nu cumva să.i se .pregătească
ceva ca acelor doi.duci de Guise din a doua
jumătate a
"secolului al XVI- Ica.. Cînd, la urmă, foaste bolnav, ei nu mai
putea să meargă,. dar a. trebuit să întervie, la Paris pentru a
înlătura. încă o intrigă, e dus pe o litieră, care, fiind prea.mare .
„şi neputind intra pe porţile. obişnuite: ale oraşetor încunjurate
|

|
m
a
„ii

pr
a

„cu Ziduri; se dărimă zidul: peniru ca să poată trece. Aşa ajunsese în ultimul timp cardinalul de Richelieu, dar începutusile:
lui au fost extraordinar de

modeste.

şi nu numai

.

modeste, dar -

a
“curioase în ceia. ce privește funcțiunile, care se acumulează în
pa
mînile lui. A început, cînd era numai simplu cleric, dator, sau
ES

„ba

CI
tă

A

să îndeplinească - anume funcțiuni bisericeşti, prin a

secretar. de Stat la Războiu
„

fi numit

şi. Afacerile Străine: în acelaşi timp,

“ceia ce arată că departamentele. nu erau. încă osebite, La 1662 .
a ajuns cardinal. Ajungerea aceasta, la o vristă foarte tînășă,
se datoreşte influenţei

Mariei

de

Medicis,:care

avea “relaţiile

ei

italiene, de care se folosia la Roma 'şi pretutindeni aiurea. De-

5

„7.
A

venit cardinal, este numit supraintendent la Comerţ. Îndată”
după
aceasta îndeplineşte datoria „lui față de- situația de. „cardinal.
făcînd. o politică catolică o bucată de vreme, aproape fără
să
intrebe ” pe 'rege: îşi pune în “minte: să. înlăture situaţia
particu-. jară pe care o avaau protestanții, cari „căpătaseră dreptul
de a!
- deţinea. aşa-numitele <places de- sâretâ», cetăți cate se organi__Saseră cu . Oarecare drepturi comunale autonome, din care

resulta

şi apărarea, lor, confesională: La: Rochelle, Montauban -.... -

şi celelalte,
e
i
Situaţia lui era acum aşa. de mare, pe “la 1630,
sarii lui se. unesc” ca să-l poată răsturna: Maria

încit adver=
de! Medicis..

- aprobă complotul; cardinalul. aleargă însă. imediat la rege şi în

|
i

-

IN

cîteva cuvinte lămureşte situaţia, întorcînd toate în folosul lui z.
-e ziua. rămasă 'n istoria Franciei. supt numele de „journee des

dupes",-Acei cari: se ridicaseră împotriva lui zu suferit urmă=
rile. Şi unul

-

era îratele lui Ludovic al XIII-lea, Gaston d'Orlcans,

-care-a jucat un rol de. ovosiţie toată viaţa fără să ajungă
la nimic;

alături de dinsul era Bassompierre, €care. e arestat, iar un îrate,
p.

N

...

7

tatat, tot aşa a- fost tăiat” cineva, care. mos stenise unul: dintră cele |
rai mari şi mai frumoase nume ale: Franciei, Montmorency.
-Ceia ce făcuse: deci: Henric al IV-lea întîm plător, întrun cas»
al lui Biron, revoltat poate de faptul că omul. care avea de - :
„gînd să se ridice împotriva lui îi fusese prieten şi el îl covîr-.
“ şise cu onorurile, face -Richelieu calculat şi rece. Portretul lui, -

de

Philippe

|de Champagne,

fină, observatoare,

figură

arată :

foarte bine ce era în sufletul lui. Construia. ca: un'arhitect care
nu vede 'decit-linia, şi, pentru a 0 trage: contorm planului, taie
şi. c 1 mai frumos copac ce i-ar sta în cale. . = Cînd însăşi Maria : de Medicis a stat în -calea” cardinalului, ea:

în Colonia, unde: a

trebuie să „părăsească Franţa, aşeziridu- se
stat până la sfirşit,.

în luptă. accasta. erau fără

!
.

”

-

-"

Da

îndoială” şi vechi

planuri spaniole

Această

Casă de Austria,

ale Casei de: Austria, şi: Richelieu pria loviturile. sale în politica
internă resolvă şi chestiiinea externă.

|

tăţii de.
„pe care: Henric-nu îndrăznise 's'o atace în. starea 'regali
atunci, Richelieu

o loveşte asttel cu

cea: mare energie şi cu. foarte -

fără să puie prea
mare. meşteşug, ridicindu-i duşmâni “necontenit,
frances. Francesii.
mult la încercare: propriile: forţe „ale regatului
ani, care a început. ;
au luat parte. la Războiul. de Treizeci de
cu «detenestraţia» din
„prin. problema constiiuţională din Boemia,
puind din, nou în disă,
Europ
Praga. Îndată e! a: cuprins întreaga

. voise. să le recuţie toate problemele. pe care:-Henric al IV-lea
i,
în luptă, Richelieu a întrebuințat. şi Danes

| solve diplomatic, şi,
Gustav-Adoli ca şi pe ge-dar mai ales pe- Suedesi : pe "regele.
pănă la capăt. Alsacia afost
"_neralii lui: Wrangel şi-T orstenson,
din

la 1648, la tratatele
“căpătată de trupele acestor Suedesi, şi,
“Richelieu, cardi--

. politicei lui
- Westfalia, urmaşul şi: moştenitorul
toate conclusiile..
nalul. Mazarin, a ştiut să tragă.
cîndu-se ca funcţionar harnic |
Venit: din: Italia foarte sărac, ridi

i

celui, mare, el a murit foarte.
şi isteţ, :prin ocrotirea cardinalului
rine,. a fost uri foarte! bun -bogat, Creatorul Bibliotecei. Maza
şi litere; cu mai puţină demnitate
cunoscător în materie de artă
a
'de dragoste” Anei de Austria —, el.
personală — sscria răva şe
.
alui
$
şi
u
elie
după moartea lui Rich
„avut misiunea: 'de.a. veg nia,
a.
marc
în
ată
trecut aproape neobserv
“Ludovic at XII-lea, care a
rilor dlui Ludovic al
începutu
viaţă politică a timpului, asupra,

a

” XIV-lea; şi stipt ministeriul ui s'a produs
crisă -a' Monarhiei: politice! începătoare..!-

Cea

în Franţa O a treia
-.....

Gintăiu este 'represintată prin mişcările de pe vremea lui

Henric” al'IV-lea
; a doua prin oposiţia -faţă de Richelieu, care *
„se. potoleşte prin Gpera “călăului' asupra. siturilor cerbic
oase
ce

nu Vroiau'să se: supuie. Cea de-a” treia înseamnă

O scăder

e
în intensita
— căcite,
Biron e oposiţia. celor din provinciîne:le„gătură. cu străinătatea, mişcarea: contra 'lui Richelieu vine
: din
„cercurile

serioase, ale Curţii, iar

conspirația împotriva

lui Ma- Zarin, aşa-numita. Frondă, după. praştia cu care. se
joacă copiii,
se face:tot la Curte, darcu: elemente mult. mai
puţin serioase,
„Care m'aveau niciun fei de; influenţă. adevărată, cuni
maveau'

“ “niciun
fel de: capaciiate' reală în “domeniul politic
»; Dar,de astă dată, se întilneşte 'un adâus, care ii. - + +
vine de la Par„. lamentul din:

Paris: Acesta îşi. puseseîn minte, văzînd ce
se
„- petrecea în 'Anglia— adecă. ridicarea, Parlamentului mai
presus
de rege, răsturnarea acestuia, Carol l-iu, darea
lui în judecată

„Şi în fine tăiere

a pe 'eşatod—; îşi închipuie că -şi în Franţa S'ar 2 putea face cam. acelaşi. hicru, Se 'uneşte
pentru aceasta Parla„m

„i

en
' propr
tu
iu-zi
l s “cu: Marele Consiliu,cu Camera de Conturi,
|
„des

cu Curtea

aides“, prin aşa-numitul „arrât d'un

ion“,pe care
* Mazarin, care, ma vorbit. nicibine.
od'fran
at
țuzeş
ăte, îl numia

„2. s<arrât d'oignori». Şi Parlament
cereaul
: să nu mai
„Provincie, să nu poată ti arestat nimeni decit în fie intendenţii
anume. condiţii
„.. legale —un fel de habeas. Corplis—, să nu
se mai deie veriituirile

„Statului pe “mîna aşa-numiților: ctraitants». cari le luau
pe o
anumită sumă şi erai liberi
„La

să cîştige asupra acestei sume.

acest Parlament ambițios, în care
se:ridică

prin: agitaţie
- „celebritatea unui Broussel, se alipeşte,
trufia- marelui Cond, biruitor asupra Spaniolilor.. Căci marii generali
ai lungului războiu
„abia isprăvit : Conde, Turenne, ieau' parte
la
mişc
area aceasta,
,
„Care, începută: la' 1648, continuă
cîteva: luni de -zile şi merge

„„ aşade departe, înclt era. vorba''să se adune Statele : Generale

„ Și Dec
se Striga
pe străzi: „Republiduel“,
iîn

e

generali avem. al treilea element-al oposiţiei faţă
'de E

Curte. Dar, cînd generalii aceştiaau fost anulaţi prin lupta unuia.”
|
„- împotriva celuilalt, cînd elementele, de Curt
au văzut
e că nu sînt
în stare,să conducă mişcarea. pe care o'provoc
aseră, cînd Parlamentul
S'a

încredinţat! că una este să judece proc
eseşi alta
E

.

să detroneze . nn rege şi. să întemeieze, o republică, Mazarin,
îricos-cum eră, incapabil de a se pune în capul: forţelor. regale ca să înfrunte pe nemulţămiţi, â rămas biruitor,
SE:
Aşa încit, atunci cînd a 'încheiat tratatul cu Spania, puțin din: _colo de jumătâtea secolului al XVIil-lea, el biruise şi înlăuntru,
şi biruința aceasta a lui Mazarin asupra .unui om. cum era

„Conde şi instalarea regelui la Pâris

înseamnă sfirşitul definitiv *

o putuse umbri. .Căci, dacă, în loc să. fi fost doi cardinali în fruntea - trebilor, dintre cari unul de nobleță foarte. mică, iar.

cellalt străin, desprețuit de toată. lumea -şi ținut

numai pentru

“că nu era cine. să-l înlocuiască,- ar fi fost laici, dacă aceşti laici
ar fi purtat nume mari, dacă opera de strîngere a naţiei. în
- mina uhui singur om s'ar îi: făcut prin marile familii, prin oameni
cari, fiind nobili, erau deprinşi să lupte şi oricînd ar fi: putut
conduce o' armată —-căci Cond, Turenne. nu trecuseră . prin -.
filiera cărierei' armelor —,de sigur-că dinastia mar fi recoltat “fructele acestor silinţi.: Dar, cu regimul cardinalilor, pe care Fran--.

cesii par a-l fi îinprumutat de la regatul.spaniol (Granvelle ; cf.

,

-

-al unei ere. Şi. inseamnă că. regalitatea era servită acum de o
forță care n'o. putea înlocui, de şi, un moment, „stpt Richelieu,

"în Ungaria Martinuzzi, episcopul de -Oradea-Mare), acel..care:
îndeplineşte opera. -şi o. înfăţişează gata. făcută regelui permite . să -se aleagă apoi un:ofiţer fără nume mare, cum erâ Louvois,”
sau un simplu burghes din. Paris, "nepot. de băcan, cum era,
Colbert, pentru a-i face <prim-miniştri».
Din. momentul: acela. toată: lumea va. ajuta pe Ludovic al.
XIV- -lea, dar nimeni, oricit ar face, nu va mai îi periculos pentru, E
puterea şi prestiziul regelui. -î.

„„Şecala de Războiu,

- Sistemul politie. al lui Ludovic al. XIV-lea,
Sistemul: “politie

i

„>.

.

naţională

|

>
i

al XIv- lea priveşte

şi admi-,

?n întregime, — rol foarte

important, -de şi nu tocmai

atita cît ni-l închipuim,

E
Ei

al lui. Ludovic

- nistraţia, şi. organisaţia Curţii, şi rolul pe care ea îl are în viaţa -

.

Acest sistem a fost judecat în "deosebite timpuri în feluri deo--.

„sebite, Evident că în epoca lui: toată. lumea a stat prosternată
înnaintea : măreției: <Regelui Soare», a aceluia care- -şi fâcea în

palatul lui o odaie a

lui. Apolon, în care trona

cu peruca lui,

cu călciile lui înnalte, cu hainele solemne în care era. drapat.
Domina întreaga. societate, şi un on: ca "Voltaire, din secolul al

XVIII-lea, care nu. era de sigur un. perfect curtisan şi mai ales

se pregătia să joace un..rol revoluţionar în domeniul ideilor, a
păstrat acest punct de. vedere, şi el- presintă” istoria. Franciei în.

„această vreme supt titlul de «<şecolul lui Ludovte al XIV-lea».
“- Astfel-el, care -era. să zgiiduie regimul. acesta. în sufletele oamenilor, aşteptînd.. ca

el să

fie dislocaț în elementele sale materiale,

strînge toată Viaţa Franciei în secolul al XVII- lea .în jurul personalităţii regaie. Literatura, desvoltarea . economică, progresele
“în organisare, crearea da noi forme adminiştrative, pe lingă bi„ruinţile adăugitoare de teritării pănă la inte rminăbilele, războaie
care trecură dincolo de. ca se putea menținea, toate acestea sînt

. N

"strînse. în jurul lui Ludovic. El a fost deci la început, de lă dinsul””
a plecat iniţiativa, el a avut conducerea ; personalitatea lui sim=.
bolică

â resumat

totul : prin.urmare

pe dinsul irebuie să-l “aşeze.

cineva în, mijloc. în toată. maiestatea. lui, toate elementele pornind de la dinsul, ca să se grămădească. în jurul. lui
- Cu toată catastrofa. dinanciară şi ruina de, câre o să fie vorba
'

_

-

-
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îndată; “care au: făcut ca la ducerea spre mormint lumea să' zvirle
„cu pietre după. sicriu,- concepţia sa menţinut.o bucată de vreme

- „şi după Ludovic al XIV-lsa. Pe urmă, după ce. regalitatea a fost
| compromisă

de

urmaşul

său,

după

ce-ma

putut fi

salvată

de

personalitatea fără niciun fel de calităţi active a lui Ludovic al
XVI-lea şi mai ales după Revoluţia cea mare s'a pronunţat-un alt fel de judecată despre dîrisul, judecată care se pregătise încă

mai d'innainte,
scris. Lndovic

dar

nu se putuse. manifesta în chip-liber prin

al XIV: lea e făcut

acum

responsabil

pentru

pă-

catele regalității, pentru acelea-pe care, în formă mai cinică, le
avu

Ludovic:al XV-lea

şi pe care, cu toată bunăvoința, nu le-a

putut înlătură Ludovic al XVI-lea. De la dinsul, care întradevăr
a exercitat o influenţă profundă: de “fiecare moment, în fiecare "dintre ramurile” vieţii. publice, de la dinsul 'vin deci toate. acele-„viţii, câre au adus,. prin 'Revoluţie, sfirşitul' sistemului. regal

însuşi, încheiarea epocei regilor în. istoria Franciei.

. Evident, cei dintăiu judecători nu se pot înţelege cu. cei dia .
urmă, Lăudătorii lui Ludovic nu au continuatori în. timpul nostru,
căci în Franţa actuală se judecă trecutul din punct de vedere.
republican. Cu toate acestea, cînd -vrea să trateze cineva pe:
Ludovic. al- XIV-lea în totalitatea lui, el „apare deosebit de as--:
_pectui lui obişnuit cind se ocupă cineva numai de anume părţi
.:
“ din activitatea lui.
te:
“ Ludovic: nu:e nici. acela care a: creat epoca: “ij — depar
.
acela
nici
văr,
—, nici acela care a condus-o. întrade
- de aceasta
nu
dar
care să merite a, fi aşezat. în mijlocul. tuturor lucrurilor,
voinţă”
este în acelaşi timp tiranul de inteligență mediocră, “de:
şi în-.
flască, dind aparenţa. că face lucruri -pe care nu: le făcea
o va.
nu
'care
pe
ţie
conrup
o
„curajind - supt. toate “raporturile”
, A
urmaşi
i
distiaş
mai-.
cei
"putea stăpini nici el, nici după . dinsul

nu

numai ai “dinastiei, dar şi ai regalității.

-

_

ce formă
"Acum, că Ludovic al XIV-lea a distrus mult. din ceia
tuit arbitrariul
— trecutului Şi că unor vechi: instituţii” li-a substi

- voinţii- sale tiranice, de multe -ori

scandalos de

capricioase şi

fi nicio îndoială. Erau
„de nedrepte; în această privinţă nu poate
pănă la dinsul, cu
ă
nuser
- ducruri din evul mediu care. se menţi
rile acestea au ”
“Lucru
.
toate schimbările întim plate pănă atunci

pentru că-venia în.
_ fost înlăturate de el, nu pentru că voise, “ci
N'ar fi căzut
cînd, lucrurile: acestea: se puteaii sfarima,
momentul

12

de

=

fără: dînsul, e singur, fără instinctele lui, care indubitabil au fost
âbsolutiste, dar, întimpinîndu-se. această îndărătnicie a lui, pe
o. parte,

iar,.
pe 'de altă parte, apropiindu-se ceasul cînd altă

“vreme! cerea. alte forme, prefacerea,' deplină,
* radicală, se în„ -timplă, 'Franţă pănă la dinsul nu aparţinea regelui ; după dinsul

”-

Franţa va-ăparținea numai

care

-

poate .să:fie

regelui. Aceastae formuia exactă,

reținută,

Regelese amesteca: puţin în foarte: multe lucruri: şi pănă
la

dinsui atitea lucruri.
atirnau
teoria regalității absolute

de el, dar important este faptul că

era deplină

„numai să se'facă usagiti. de dînsa.:

i

Ca să

pe vremea lui, şi răminea

.

|

a

se vadă. că teoria. existaşi că era deplină, se pot
cita

"-. “cele “spuse. întrun“ Parlament” de

provincie,'la 1660.

Regele

este
- -.„Stăpînul tuturor: el" trebuie să fie asculțat în
orica domeniu.:
„„.„ Noinţa, regelui trebuia executată cu orice preț.
Tot acolo se
„declara

sentenţios :.cAvem

un

rege,
şi. regelee_
cel care

guvernează». ar,în -alt- pasagi
:.« Omagiul
u
e-datorit regelui, şi regele
„poate 'să facă tot: ce-i. place» (Îl peut tout ce qui
lui plai).

În

.

Biblioteca din Petrograd

se păstrau nişte exerciţii

de
ligrafie ale lui Ludovic, pe cînd era copil;
modelul ce î.se
Se copieze: spunea tot asttel:' că regele este stăpîn
pe tot
> se găseşte în țara lui: N
0
Și
NE
„= Se citează, în. sfirşit, adese' ori un .fel deinstrucţii ale

ca=

da

ce.

lui
„ Către urmaş:-ele: Sînt aşa de hotărite supt râportul
manifestării.

» + „dreptului! de amestecîn “orice domeniu, încit îţi
vinesă le consideri ca apocrife.
2
DI
Sa
„Formula, carese repetă obişnuit,şi nu se
ştie: cînd Sa spus
„ Pentru întăia -oară'— căci de: obiceiu . se răspîndesc
formu'ea
“căror autentic
itâte nu. poate îi “precisată,

„

— PEzat

ces
noi,
„corespunde, nu numai felului de a gîndi al
celor cari învăţaseră |
Carte, al tuturor nobi

_ parlamentele,

„Va
„spiritul

lilo
r, să deschidă şi să domine. .
cari veniau

ci şi al majorităţii: naţiei..

.

să zică teoria exista; ea era mai
tuturor.

Şi era şi

sentimentul

mult

IN

sau mai -puțin în

acesta

că. regalitatea, ea
„Singură, garantează ordinea.Şi societatea
burghesă muncia foarte
“mult, cu foarte multă rînduială, după: tradiţii
neschimbate ; ea
făcea economii insemnate : se poate:
zice că mica burghesie
iraiicesă se formează de pe vremea aceia
,
- a
"Ludovic e încurajat
deci sistematic a distruge rămăşiţile evului
>

Se

.

A

-

”

i

“

:

a

-

,
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. mediu. Unde erau aceste rămăşiţe ? Am văzut cum. Richelieui |
pregătise, în foarte mare parte, rolul pe care trebuia să-l joace
“iul stăpînului său. „Moştenirea - pe care o pregătise marele car-,

“dinal. era astfel,

n.

încit,: nu

un alt ministru să :poată. „Succeda .

acestui ministru, -ci ministrului atot: puternic. trebuia” să-i.: 'suc.ceadă

regele

liber.

a

e:

-

.
-

În Franţa erau două: feluri de. provincii, de” feri, | de «pays».
Unele. se chemau, țeri „de elecțiune“,. „pays d'6lection“, | celelaltă
“țeri „de“ State“;, "pays, d'Etat“.: Dacă se uită cineva bine, vede
:că cele cinci <pays. “'Etat> erau în. legătură cu” cuceririle pe
care regalitatea le făcuse în anumite momente ale evului mediu,
“şi pănă. atunci. Deci, provincii. cu existenţă deosebită, care avu- .
seră

dinastiile

ior particulare, - care,

prin urmare, se deprinseseră

a funcţiona autonom, şi după anexarea la ţerile regelui Frânciei,
ele voiau să funcţioneze: autonom. Erau: „Provența, Burgundia,
“ Languedoc, Artois, Bretania.: În :ţerile «de elecţiune» nu era ne_voie să se adune un număr de persoane, aparținină: deosebitelor

clase, pentru a hotări în materie de imposite - în provinciile de

” State trebuiau Să se adune însă aceste: «Etats».
Acum, foarte multă vreme adunarea acestor State provinciale. a avut o importanţă, şi regalitatea -a trebuit să cruţe anumite

sentimente, anumite “interese locale.. Pe vremea lui Ludovic. al.
w- lea se-mârge însă din ce în ce -miai mult către anularea
valorii şi: mai tărziu a formei. Inseşi. a adunărilor” de . Provincii,
Şi iată cum se practică. această distrugere â rolului constituţional
şi politic al adunării. Cind. ea -se “strîngea,. se trimeteau .nobili
„cu intiuenţă, cări deschideau “desbaterile, ' debitînd un discurs.
- menit să facă a ieşi la; iveală drepturile

'supuşilor săi.

...

Pe de altă 'paite, clasa nobiliară care

regelui
1
asupra tuturor -

a

3

rămăsese în provincie

„— şi aici mi se-pare. că stă explicaţia —— era . alcătuită numai
“din rămăşiţile_vechii clase nobiliare, peniru că tot ce este mai
„esenţial, între nobili se adună-la “Curte, cum. sg va vedea îndată,
”- Exemplare. mai puţin înzestrate: din fiecare familie, sau familiile
mai sărăcite,-în nevoie de. bani,. de-asupra cărora Dburghesia se
ridică, dobîndind 0. importanţă

din. ce în

mare, stau înî

ce-mai

|
i.
castele:sau în capitalele de provincie.
După ce se ţinea discursul de' rigoare şi se “spunea obiectul
adunării, se puneau în vedere anumite avantagii pentru acei. cari
„A
a

,

.

A

DE

-

.

ap

|
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votau “suma pe. „care. -guvernul “0 cerea, Era o diurnă pentru
E deputaţi, dar, dacă se. purtau bine, era şi uni fel de adaus la
> diurnă, — pe vremea” aceia un:lucru public.:

“Un âlt mijloc de influențare a membrilor. Statelor era extra= |
ordinara lăcomie de titluri, -prin. care se scormonia vanitatea
“ clasei. de. sus.

« Decorații» în

vremea

aceia nu “erau

decit trei:

vechiul Ordin al Sfintului Mihail, Ordinul Sfintului Spirit, care
- dată. de la sfirşitul secolului 'al XVI-lea, şi, acum, Ordinul cel - nou-al regalității

secolului

al “XVIl-lea;

al

Sfintului Ludovic.

Pentru unOrdin, pentru un titlu, “pentru 'un cîştig

acordat de

- „regalitate asupra cine „ştie cărui. „domeniu, —. întrnin rînd, cînd
nu avea ce să dea unui curtean, Ludovic, pentru că era o si-

„nagogă la Metz,.a
'dăruit curteanului sinagoga —, se căpăta o
” adesiune. Este; de sigur, ceva care corespunde sistemului Dom-:
- nilor fanarioți -de Ia- noi, cum în general ambele sisteme samănă.
“În

felul acesta s'au deprins adunările să funcționeze automatic.

| “Regele e totdeauna singur de dinsele, iar, dacă.

. -

erau încercări.

„de. împotrivire, se găsiau mijloace - “de lecuire. Odată Statele se adunaseră la _Moritpellier, şi, cum. se arătau tumultuoase,-s'a
observat.că Montpellier este.un oraş nepotrivit pentru astfel

“de adunări, fiind. zgomotos şi: stricat, şi s'a propus ca adunarea
să fie mutată într'un oraş de provincie mai 'mic.
.
|
"Pe lîngă Statele provinciale pe care le distruge? Ludovic at
„XIV-lea, erau libertăţile municipale, în Oraşele care păstrau
foarte mult. din- autonomia evului mediu. Atunci vedem pe rege:

„'Spuind” orăşenilor că e păcat să-şi aieagă'-primarul, trezindu-se
„fel de.fel de “sentimente de partid, -care rup - prin. victoria lor
„ continuitatea. În" felul acesta oraşele au primit rînd “pe rînd ca.
; Primarii să nu maai! fie aleşi, ci numiţi de! rege.
În „administraţie, totul a ajuns în mîna regelui. “El se îngrijia,.

nu numai să tumească un administrator, dar, odață ce era-numit,
. adăugia. pe lîngă el un altul care să-i fie supraveghetor şi să
„poată îi întrebuințat împotriva! celui. dintăiu.

În

Franţa- existau,

astfel,

la sfirşitul -Domniei lui

Ludovic

douăzeci şi cinci de initendenţi generali, treizeci şi şapte de gu„vernatori, iar,” pe lingă aceştia, locotenenţi-generali din: partea
regelui ; fiecare oraş întărit avea:un guvernator special. Supt.
dînşii' cele douăsprezece” parlamente care 'administrau justiţia.

„ Pinanţele erau încredințate cui i cumpăra dreptul de a stringe

E
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impositele. Regelui îi era “indiferent. ce face acel om,;.ca. şi la
noi în epo”a Fanarioţilor.. Erau în Franţa, pentru finanţe, o serie

:

de <receveurs gensraux»> şi o altă serie,de «fermiers gencraux>,
_ dintre cari unii au făcut averi imense. Nu lipsiau nici inspectorii.
Era însă un-sistem care făcea să. nu ie niciun fel de conflict
| între deosebitele.organe ale administraţiei financiare, sistemul

de a plăti o sumă

:

ca să se capete un izvor oarecare de. venit, .

Date

-

- -

şi aşa-numitele <&pingles».

Rostul judecătoresc al parlamentelor de. provincie se executa
la început cu foarte mare greutate. Nobilii nu: voiau să ştie de

justiţia regelui. Se întimplau şi casuri extraordinare : de exemplu - cutare senior împuşca pur şi simplu pe agentul regal care în-

drăznise să pronunţe o hotărîre împotriva lui. Şi seniorul con-

damnat

păcat

cutare

pentru

de. moarte

venia

în localitatea.

unde urmă să se execute sentinţa şi se uita la scenă, bătindu-şi

joc de todtă lumea. Unul, condamnat ă i se tăia capul pentru
'n

uciderea soției, fuge şi se duce

l-a
Bavaria ; aicl Electorul

„it

găsit foarte interesantşi l-a. reținut . la Curtea lui, iar, cînd a
eie în Ba- căsător
fost vorba ca: un prinț.de Franţa -să închei

în fruntea unui
varia, osînditul frances, cate se pusese cîndva!
lui, aduce
patriei
ostaşii
corp de armată bavares ce bătuse pe

--.
. .
mireasa la Paris, unde.e reabilitat”cu desăvirşire.
u
pentr
şi.
Ludovic s'a hotărit să pună capăt acestor lucruri,
în-

aceasta

.
ice»La
a introdus. aşa-zisele <Grands joursde just

se: desprin-.
ceput seniorii m'au crezut că e 'cevă serios, ei 'cari.
cefel de
ori
de
joc
bate
după generaţie a-şi

seseră generaţie”
t a văzut'că lucrul
sentinţe contra-lor. Cînd un senior condamna
căci,

cum
nate, a fost foarte mirat.
“avea pe conştiinţă decit două-trei asasi
şi i s'a tăiat
tă o persoană de importanţa lui, —
că poate

îi ataca

capul după cîteva

ceasuri

Resultatul a fosi

că 0 parte din

; şi cutare ţeran s'a preclasa țerăneăscă a început să. se simtă
ria
ie
facă 0 reclamcuaţpălă
_sintat înnaintea'seniorului ca să-i
pe

N

cap.

măsurile au.slăbit foarte
Regele însă țiind- legat” te Curtea lui
r
Pi

!

-

at,
este serios;el a fugit în Spania, altul, mai puţine vinov
, nu.
unte
amăn
spune Pelletan 1,“de la care ieau toate acest

4

-

Sa

e, Paris, fără an (în „Bibliothăque
“ Dăcadence de la monarchie frângais i
:

Utile“ a librăriei Germier Bailliă:e). .
'

-

ae

=

:

mult, de şi apucăturile de odinioară totuşi m'au revenit. Nu s'au

mai

văzut

seniori condamnaţi

_ gelui totuşi funcţiona.

-în efigiela moarte, şi Juștiţia e-

În paguba cui se tăceau' lucrurile acestea toate ? Răspunsul

„ nu. poate fi decitîn -paguba nobilimii, -a clerului: superio
r şi-a
„celor cărora.li se-interzisă
cease manifeste în Statele da pro-

vincie, cărora li se

impunea

să se supuie' autorităţii regelui.

- Nobilimea. simţia însă mai: puţin de

cum

am

crede

noi

„Surile luate împotriva.ei, fiindcă cea mai mare parte dintrî mănsa

se mutasela rege. Palatul. acestuia “nu este al lui,ci palatul
re-

galităţii şi al tutulor .prisonierilor

ei, nobilii,

„- Sistemul nu este. original frances:: totdeauna cînd
se vorbeşte
„de Ludovic ai XIV-lea,.se uită un lucru,că atitea din
Domnia
lui veniau

din' Spania, şi prin

asceridenţii

după

mamă,

după
„- Ana de Austria, strămutindu-de-a
se dreptul de la Madrid la:
„Paris. Ludovic 'samănă
în- solemnități:
cu: Carol Quintu
„_ taşul lui direct, care însă, mai puțin. elegant, mtuca l, înnain="
extraordinar
-. de'mult şi-bea în proporţie... IE
i
__:

Supt

raportul solemnităţilor,:
el era
: mai

Spaniol

„pare. Şi practicile “regalității francese sînt luate de. cum se
din Spania.
Comparaţi Versailles cu. Escurialui,- palatul în formă
de grătar,
după acelape. -tare-a fost ars Sfintul Laurenţiu.
Palatil Escurialului este o : lume,şi putem” adăugi o lume
chinuită : în îm= |
”. ”Prejurimile Madridului, vara e o căldură
îngro
fierbinte care -usucăpe

zitoăre, cu. un vînt

om,şi nobilul “Spaniol care.

„Să meargă acasă era silit de Filip -al II-lea,

ar fi

voit

de: Filip
-al II-lea,

de Filip al IV-lea să stea în acel grătar încălzit, alături
de dinsul.
La Versailleş cra

Curte,

câm tott aşa :. nobilimea trebuia să se afle la

şi pentrir ea

trebuiau. să se caute

distracţii, în

special
jocurile-'de noroc. Regia Maria Teresa a lui
Ludovic a lăsat un
milion de franci datorie de joc. Apoi erau
jocuri.de societate,
„mai

mult sau mai. puţin morale, şi era dragoste
în toate colțu„ile, regele dind exemplul, — el “cel mai polit

" Şi dragostea

era făcută după toâte

„de fel de fase preliminare.

-

icos cu toate femeile.

normele lui Racine,
cu. fel.

MC

:

E
Aceasta-era viaţa: lui Versailles. Jocurile
de cărţi, jocurile de.
Şah, de dragoste, solemnităţil
erau
e aşa de 'multe, încît fiecare
„Senior puteasă aibă un titluîn legătură cu
una din. ele. Erau, |

__

marii...
|
ca: ranguri, prinții de stiige;. prinții «curenţi», marehisti,
__ Şambelani, primul scutar, primul.: palefrenier, primul panetier,: ba unul al cărui rost-era să grăbească friptura. pentru masa re-.

gelui : <hâteur de rot>, altui care” încălzia

ceara, <chauifeur de .

; altul, apoi, «căpitan al levretelor camerei regelui», lîngă”
cire>
mai mulți piqueurs, dintre cari unul: intervenia numai cînd se
împuşcau „ciorile, <piqueur de vol pour la. corneille>, — cutare!
fiind cchef de vol pour pies», După astiei de nume nu. ne putem
.
“mira. dacă, potrivit titlurilor, se dădeau de rege. brevete pentru
da-:
plăti
orice domeniu, şi chiar pentrii autorişarea de a ni 'se
o
toriile : <lettres de.repit> (altul luase un brevet: pentru a putea
distribui <des sachets.contre ia. vermine>)..
.
Aceasta era viaţa de Curte.
În provincie, se -distrugea vlaga - “clasei nobiliare, pe: “cînd la -.-astiel | de.
Curte această . clasă: nobiliară era. mulțâmită prin
.
apucături. Ludovic. a XIV-lea. o sarcină aşa
oare'
init
Atunci, a. îndepl
ajutind să
de stricăcioasă pentru. desvoltarea poporului frances,
nu mai
To,
acest
joace
săprimia
moară o clasă care; :odată ce
ă
susţin
să
şi
odată
inise.
"era în stare să îndeplinească. ce îndepl
i.
funcți
nd
ocupi
lumea
prestigiul unei naţiuni ?-Decit să încurce
e
armat
că
condu
-să
în “care n'ar fi putut să joace niciun. rol,
-.

ar fi îost înecate,
care ar. fi fost învinse, sâ comande. vase care
-ar fi resultat pasă îndeplinească misiuni. “diplomatice. „din“ care
ibuitori

brevete de distr
guba ţerii, nu. era mai bine să-li' se dea
veghetori la vinători
supra
„de <sachets contre la verinine» sau de”
de ciori şi. pupeze ?2.

ul sistem | roman de .
"Dar sistemul este. el îrances-?: Nu, ci vechi
din Orit în “Orient, la Constantinopol, apoi

decadenţă, strămnta
ădus
entul bizantin „la curtea. califilor şi

înnapoi,

găsindu-l - şi

ol pentru a îi trecut dela
- acolo, de Turcii otomani la Corstantinop
era un păstrător al ciubuConstantinopol la Domnii noştri. Nu
talerelor.şi aşa
“Sal, un păzitor al „papucilor, al

„celor Maiestăţii
ea. din- laşi şi Bucureşti de.o
„mai departe ? Nu. era . plină Curt
dacă cereau pomană, cînd “venia
„ceată: întreagă de. indivizi cari,
la
eva decit 'ceia-ce se făcea şi
“cite un. străin, nu făceau altc
i
numa
cînd valeţii cerşiau,. nu
Curtea lui Ludovic al XIV-lea,
în
sărăcia

. drumului ? Căci
de. la oaspeţi, dar. chiar în margenea
mare, încit
lea „adusese Franța era aşa de
care Ludovic al XIV-

-

a
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„o mare parte din .populaţie se hrănia cu carne putredă, cu pîne
făcută

din scoarță de copac,

din scăieți cruzi, din melci, şi cineva

a făcut socoteala că:o zecime

din locuitorii Franciei cerşiau de:

„ia ceilalţi, cari maveau de "unde să li dea, căci o “mare: parte
trăiau greu. şi ei, mai ales în jurul

familii se găsiau mai bine, Sistemul

Curţii, şi

doar :100.090 de

acesta de sărăcire a celor:

de jos, de stoarcere a oamenilor. prin imposite, de ţinere a unei .
-Curţi pentru folosul iinui Suveran despot; careîn aparenţă se :
ocupa

d& toate “lucrurile,” acesta

"în .epoca fanariotă,

este

sistemul

cunoscut la noi

i

Chiar şi cheltuielile artistice ale lui Ludovic al

|

XIV-lea gă--

„- sesc în Muntenia” un imitator în Constantin “Brincoveanu. Bisericile pe care le, face, palatele de la

ceşti, conacele

Potlogi,

Mogoşoaia, Doi-.

de la toate moşiile. lui, corespund

sistemului;

frances,
i
E
- Rasultatul sistemului lui Ludovic al XIV-lea a fost ridicarea
bu:ghesiei, ceia ce, dacă nu din punctul de vedere âl burghe-.
siei, este lăudabil din punctul
de “vedere al vitalităţii naţionale.
". Evident că'a ridica într'o ţară clasa care are “mai-multă vlagă
„şi a nu o împiedeca să-şi: îndeplinească rosturile,. e cea inai
„neapărată misiune istorică ce poate-reveni unui “Suveran sau.

unui conducător de Staţ,

"

oc

Şi regalitatea plătia o poliţă, căci în secolu
al XV-lea
l clasa.
burghesă se aşter
„nobiliare. :

..

-

nuse peste tot.şi contribuise la dispariţia clasei,
AR

.

|

|

„Toţi miniştrii cei mari ai lui Ludovic al XIV-lea sînt burghesi:

" Louvois, Colbert,
şi nu numai atit, dar conducătorii “principali
"de, armată sint burghesi, un Catinat,în marină tot aşa:
Jean

Regele a “mai înlăturat şi vechiul” regim comercial şi indus.

"trial, creînd “aşa-numitele

<manufactures royales»>

temului nou, că e mai bine ca fiecare ţară să

pe basa _sis-

fabrice totul la.

" dînsa, să nu importe nimic “din. afară, ca să nu iasă aurul.
" Manufacturile regale au fost create 'toate-cu burghesie.
Nu numai că burghesia. aceastaa fost aşezată în rosturi
,
„dar ea:a fost onorată: mareșalii treceau îndată

după

principii .

de sînge, ceia ce causă,ca unui duce de Saint-Simon, în cele-.

brele: lui memorii,-o' mare “indignare.la

» atunci, spunindu-se că.Domnia

privilegiaţii de

pănă.

lui Ludovi
a fostc o «Domnie;
N

,

_— 139 DR
de burghesie joasă»,
niau îndată

după

«r&gne de vile botirgeoisie»>. Miniştrii ve-

şi femeile “miniştrilor “erau
prinți,

pofiite la.

masa regelui, unde nu erau atitea femei. din cele: mai mari fa-.

„ milii sau purtători ai celor mai mari nume din Franţa.
De fapt în această eră nu se guverna prin burghesie

rege, ci se guverna

prin burghesie

pentru:

.

pentru burghesie. Pentru că.

a ă nu poţi să în: niciodat
morala istorică supremă estâ. aceast
trebuințezi o clasă fără ca „principalul cîştig să fie, nu, al ace-..
puluia «care o exploatează, ci al clasei înseşi care: dă naţiunii

-terile sale de căpetenie 1.

1

a
a

e

Paris 1881...
Cr, şi Amile Deschanet. Le peuple et la bourgevisie,

,

XV.

- Desvoltarea constituțională a Anglici
de la Elisabeta
pr
- i
pănă
la revoluţia de la 1683

- După principiul de a' nu abroga 'nici
o lege, un om de drept
-“engles trebuie să cunoască toată legis
laţia țerii sale'de la epoca
normandă pănă

în timpul nostru, . Însă, pe -lingă nece
sitatea - | aceasta de a. fi stăpin pe istoria:
formelor -constituționale, tre-

" buie--să se caute şi motivele- acestor
forme; sensul -.adevărat,.
„Social, economic şi cultural al lor,
Istoria constituţională englesă
este istoria Parlamentului engles, :
a discuţiilordin Parlament,
istoria partidelor,

cînd. ele au existat — şi au exis
tat bine con“stituite mai “tîrziu, — numa
deila 1688 înnainte. Ca să înțele.
gem însă istoria Angliei nu
ni
trebuie

numai aparenţa, resultatul
„ultim adaus.pe lingă alte: resultat
e; 'ni trebuie să ştim” resorturile ascunse..Şi din ce.în' ce mai.
mult istoria merge ' către
“căutarea lor,
DRE

Ceia ce

voim deci în'-aceste.
„supt lucrurile de la. Suprafaţă, pagini: este să “ni dăm sama,
de unde a .resultat -desvoltarea
generală -a instituţiilor “eng
lese de la- punctul, unde
erau la
moartea -Elisabetei. la punctul
în care le-a găsit, cînd s'a:
suit
| pe. tronul engles, chemat
de naţi
“fata lui Iacob a] I-lea,-Gulielm une, soțul principesei Maria,
de Oranje, la 16881... -Supt stăpînirea reginei Elis
abet
făcută în. ce priveşte

ambițiile

a ţara afost liniştită,
Satis-.
ei.: Evident. că Anglia pe
care a

lăsat-o ea eră o Anglie: mult mai
bogată, mai fericită; mult mai

a De fapt, cînd â fost izgon
it Iacob, a fost chamată
la: tron fiica lui
cea mai mare împreună cu
soțul ei. Actela din timpul:
Domniei lui Gu“ lielm poartă totdeauna
însemnarea » Maria şi
William“, ea trecind în
dul. întăiu, căci drepturile
rin- *
la: coroană erau ale ei.
...
”
.

E 7 Na
toate

pe
înnaintată

terenurile

decit fusese

în “momentul

în€

fiica mai mică a lui Henrical Vill-lea' se suise -pe: tron, luînd

trista moştenire a Mariei Tudor. Epoca: Elisabetei formează un
capitol deosebit' în istoria Angliei, şi ea- rămîne” în. “amintirea.

.

poporului ei 'Ga-o foarte mare regină, cu toate că femeie deo- .

„sebit de superioară n'a fost şi avea toate: slăbiciunile femeii,
plus cîteva ale bărbatului, „fiind foarte veninoasă' şi. uşuratecă, DR
nedindu-şi sama de. scandalul -.ce provoca prin legăturile ei.
Cultura ei, de şi ştia iatineşte şi, se pare, şi ceva greceşie, nu
era extraordinară; originalitatea ei politică nu se: impune -nimănui, şi nici: ma rămas de. pe urma Elisabetei un aparat de.
legi neobişnuit, 'un sistem. Dar Elisabeta venia după sîngerosul
„scandal! public al. Domniei - lui Henric al Viil-lea, după lipsa
totală. de otientare în politica externă, după copilăria nenoro=
cită a lui Eduard al Vl-lea, venia după' beţia de persecuții religioase, cu trimiterea deasă la eşafod.a celor cari arătau duş-.
Domnia "Mariei,
mănie îaţă de credința catolică, ce. înseamnă

antipatică şi prin faptul că

1egele

Spaniei

se. măitase cu Filip:al II-lea, de şi

a 'avut bunul. simţ, din -punctul de vedere. ali în- -

tereselor politice englese, să cerceteze rar: Anglia.

egoistă,
Comparaţia: se impunea, şi. ea a- făcut „dintr o timeie
figură în capricioâsă, cridă - faţă. de orice: adversar, 0 “mare.
E
istoria ţerii şi naţiei sale. -“
“
Angliei:
Prosperitatea
explica
- Pe de altă „parte, . pentr a, putea:
deplină.
de-o
“ atuncea, în vremea. cînd această țară se bucura
timp de trei-linişte, în Franţa” urina lupte religioase. Sfişiată..
nobi-.
împart”
care
"zeci, patruzeci - de ani de -luptele aceastea
pe alocuri țerănimea..
: limea şi burghesia în două, care împiedecă

să lucreze

-.

s'a
şi. coboară stratele .de-jos în acea- miserie-care

nu poate avea. .
perpetuat: pină în secolul al XVIII-lea, Frânţa
cu progrese. 'răpezi.. ȘI: nu
o desvoltare” economică sănătoasă,
pe-

necontenite turburări
„numai Franţa era 'în starea aceasta de
ci 'şi "Țerile- de-jos, care au. dat_prin crisa din.

motive religioase,
Olandei. pe lingă regiunea:
„acest moment. Provinciile. “Unite - ale
Acelaşi războiu pentru.
iolă.
“span
rămasă în legătură 'cu dinastia
pe care Franța căuta.
ța
religie aduce aceleaşi resultate. Concuren
atita vreme cît Franţa.
fireşte să 0. facă Angliei, era imposibilă
şi cari domniau în împrejurările
_ avea 'regii pe. cari-i. cunoaştem
în veacul.

v ridica
-Î05, care vor
pe care „le--amn arătat ;- iar Ţerile- de-

|

.

a

=

-al XVII-lea. pretenţii 'de
“erau. şi .englese,

hegemonie

atita vreme

comercială

în s apele. care.

cît duc luptă” continuă

împotriva

lui Filip al II-lea şi a urmaşilosăi
r pentru libertăţile.religioase,

- "nu înseamnă decit prea puţiri în mişcarea "economică
mondială.
- Atunci, chiar fără ca Anglia, de la dinsa, să fi dat ceva,
fărălsă

- “fi realisat progrese

care să vină din propriile sale elemente, fără

„ca regalitatesă
a fi contribuitla aceasta
: în mod esenţial, ţara
„se desvoltă foarte mult la siirşitul veacului al
XVI-lea. Popoa-.

„rele

însă nu fac asemenea

" “conducătoare

„epocă,

.

deosebiri,

şi bine
şi răul
le
care

ci ele atribuie -unei clase

se

întîmplă

ae

i

într'o

anume

Astfel,în lămea “aceasta liniştită a' Angliei, în care dadă

se
i ivia o răscoală; îndată era potolită şi care n'avea alte
turburări

„decit schimbările
- de la Curte, mergînd -pină la un loc, şi fără răsunet în viaţa naţiunii, oraşele. prosperau,
porturile aveau o

îmare circulaţie, industria găsia debuişee, Şi
se poate spune că
“tocm
ai

mulţămită

Stării de

la sfirşitul "veacului al

XVI-lea

în
„Franţaşi în „Țerile-de-jos! a -ajuns. Anglia să
aibă o industrie,

„î.»ea- care până

atunci vindea. lînă

ca şi Scoţia, ţară clasică

a păs“toritului. Şi Angliaa început să facă nsgoţ
pe- vremea cînd nu
-:mai

. umblau corăbiile celorlalţi, şi, pe.de
altâ parte,

“monarhia
"spaniolă, decăzută, rin mai putea 'stăpîni Ocea
nul 'Apusului ca

Mai înnainte, .

a,

|

"În această Anglie îmbogăţită, începe şi o desvo
ltare culturală
“puternică: poesia liricăcu Edmund Speriser,
teatrul cu Shakes„peare, care a scormo
tot.ni
ce: t
este mai. adînc în sufletul ome-.
„“nesc.şi tot ce âscunde mai duios, de şi-poet
ca pe. vremurile
“ acelea,
prin

partea .violentă

şi trivială a operei

sale,

legată.de
nevoi ale zilei şi de gusturi ale clientelei.Şi
teatrul lui Shakes_+peare nu era singur în Londra-: erâu patru-cinc
i totdeauna pline.
» „Se poate

zice că

aici în Domnia

Elisabetei

se

continuă

miş=
„carea de răpede înnaintare
pe care. înnainte de aceast
o găsim
a.

“în Spanluiia
-Filip
. , intens
de it
viață at
econea
omică şi culturală
manifestă

„ce-se

odihna lao

“acolo -puţintel.

înnainte, „Norocul ' nu-şi

află

singură nație şi. într'o: singu
„neraţiile omenejti dia fiecare neam nu se ră ţară, pentru că ge-

„ Cînd însă pe urma

asamănă între dinseie,

Elisabetei. vine. . Iacob l-iu, fiul Mariei

“Stuart, care înnainte fusese regeal
Scoției şi învățase ă fiun
„Pedant încoronat după normele, lui Knox
, reformatorul calvin,
.

i
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“care

causase - catasirofa“

pedanterie

religioasă

el

Mariei

însăşi regalitatea

că în

zis

şi-a
poate

găsi

un

această
mijloc

de

dorâinaţie. Știind latineşte, greceşte,. puind titluri elenice la lucrările lui de propagandă, el venise însă din. Scoţia lui săracă.
în Anglia deprinsă. cu o Curte bogată,. luxoasă, în care dra-

gostea tulbura pănă şi inima unei regine de şeptezeci de ani.
Cu principiile lui aspre,. cu. duritatea lui fisică şi morală,. el a
fost în mediul cel nou antipatic.de la început. Pe lîngă. aceasta

lui.a.De :
„s'a mai adaus ceva care a ridicat pe Englesi împotriv
.
jur împrejur lucrurile se aşează. Franţa lui. Henrical IV-lea era o
“ară care se refăcea foarte răpede, şi la stirşitul scurtei lui Domnii

puţini şi-ar fi adus aminte de'sțarea nenorocită în care -se afla ..
regatul în momentul

cînd regele

a: fost acceptat de toți .

Navarei

ca rege-al Franciei. Henric era şi om de iniţiativă în toate do-

meniile, şi în viaţa economică,
frances

porului

s'a

resimţit

industrială şi „comercială a po-....

. vioaie
voinţa

a unui'rege extra-

ordinar de. bine înzestrat ca simţ practic.
În

este adevărat

Țerile-de-]Jos

că lupta durează, dar-se poate.

- |

zice că şi aici condițiile mergeau către fixare. În loc. ca Spa-:
- Maniolii să mai tragă nădejăeă că ar. putea administra din
aici. guvernatori
drid provinciile de la guta. Rinului, se trimet
după baia de sînge a
plăcutţi ţerii, arhiduci. împăciuitori, aşa că,

cu
ducelui de Alva, administraţia arhiducelui Albert, căsătorit
odihnă măcar fata lui Filip al'll-lea, a însemnat un moment de
pentru o parte.din provinciilede la gurile Rinului... care Su-

nel işte de
acea ;. nelin
sînt întru
fere orice ţară. atunci cînd basele: vieţii ei materiale
t de. unde vine
_- câtva zguduite, de şi nu-şi dă sama.de la începu
Atunci Anglia începe s i simtă

răul. Şi, cum am

spus, vesponsabilitatea

cade de la sine asupra”

conducătorilor, - . pe.să facă oposiţie,.
înce
tul
amen
Parl
_deci
acela
În momentul
lor.
iar, pe de altă parte, puritanii manifestă pretenţiile e numai .
caţi e mai .pe larg." Dacă- sar spun

Lucrul cere.o expli
t să primească
că au venit_puritanii la: Iacob, şi lacob a refusa
crezut
ţinut un curs de teologie, cu care a
cererea lor, că

li-a

de ,.şi oamenii s'au întors cu-aceleaşi idei pe
că“l-a convertit
i-au călcat pragul, dacă sar spune că

care le. avuseră cînd
Parlamentul a făcut oposiţie şi că. oposiţia

aceasta a avut ră-

conspirație
în, public,.că s'a organisat de catolici vestita
“Sunet:
N
Po

i)

-

.

a 'pratilui de puşcă», îngrămădind supt clădirea Parlamen- „.
tului butoaie pline. cu prat' de puşcă, care trebuiau să-l arunce
în aier; Dacă s'ar vorbi numai de greutatea afacerilor - Irlandei,
de-colonisarea Uisterului. cu' protestant, dacă s'ar adăugi impo'sitele noi ce! se “puneau atuncea, pentru ca, prin disolvarea Par-

e

” lamentului, să se ajungă la „Scurtul Parlament“ şi la regimul

favoriţilor! ca Buckingharm, Ia monopolurile. în materie de industrie -şi comerţ, s'ar şti faptele, dar nu; s'ar înţelege de unde -

-

vin“aceste

fapte. Să încercăni ao afla.

Întăiu ce însemnează,, puritani ? Puritanii voiau o formă de
0: rganisare. religioasă care :să sa irispire numai din Biblie, Li se
- părea prin urmare că-Bisetica. anglicană, aşa cun. 0 organisase
Henric: al Vill-lea, cu regele în frunte, cu codul dictat de dinsul,
cu „cartea :'de rugăciuni“ obligatorie, cu solemnităţi care păs-

trau. atita

-

din

_rămăşiţele

vechii religii, că toate . acestea nu:

se pot! menţinea;. căci nu zice aşa Sfinta. Scriptură însăşi şi prin
urmare regele t;ebuis să fie aşa cum zice Scriptura. Asttel vechiul
„Prayerbook'“ trebuie : ars, trebuiesc destiințaţi episcopii şi toată
„ierarhia "Bisericii anglicane, şi să fie numai
simpli preoţi, cari
să se conducă de. spiritul strict al. Bibliei, - dispărind astfei tot
- ce este imoralitate; tot ce înseamnă tiranie şi să se rinduiască
“întreaga socistate englesă aşa cum se' vede în cartea sfintă. Dar- acesta nu 'este un fenomen particular Angliei... Aşa ceva
sa dorit şi în Germania, cînd cu: mişcarea. anabaptiştilor, â lui
Thomas Miinzer, care nu coria nici el alta decit. să se resta-bilească vechea. viaţă ebraică, aşa, Cuin e în cartea devenită
Sacra.Biblie.. - EC

Niciodată

nu -S'a: vorbit: de! regii “Bibliei şi “profeţii Bioliet

cit.- pe vremea

aceasta, : în

“tirziu, va- sta exclusiv pe basa

Anglia

şi aiurea. "Cromwell,

mai:

pedanteriei religioase, el care se

tiudia:.să spună totul îîn formule religioase; teatrele.
au fost oprite
ca o indecență ; şi poesia care n trata subiecte biblice,
sacre, e

“înlăturată: rămâne doar 'ca' Milton cu poesia lui italiană de inspiraţie să o învelească supt titlul: „Paradisului Pierdut“, —Adam,

Eva, Satana, mărul, şarpele, judecata”
-.
restul.
Era”pe atunci faţă. de Biblic ceiă ce
Franţa față de instituţiile romaue şi de
„ nainte. de 1789 şi pe vremea Revoluţiei,
=

lui

Dumnezeu, - salvînd ÎN

era să fie mai târziu în
„virtuțile“: greceşti, î ncînd Robespierre se s0-

*

=
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cotia pe.
|
sine ca un fel de Aristide, ceva. mai “slab decit
vechiu. 'Dar mai era şi altceva. S'a- văzut
sută

de

ani şi: prin

fost în cea mai
un Warwick în
ei, asemenea cu
al-XVll-lea, s'a
nici Elisabeta şi
n'au-avut

Răzpoiui

cum “prin: Războiul

celor două

rose

cel

de 0.

clasa. nobililor a

mare parte distrusă. “Vâchea: nobilime, care, ca
secolul al XV- -lea, avea o lume întreagă îîn jurul
beii albanesi şi: cu boierii: noştri din: secolul
dus. Nici Henric! al VIII- lea,. nici Maria Tudor,
prin urmare nici regii din secolul al XVIl-lea - -

a face cu

această

nobilinie.

Dacă

se întîlnesc

nume

frumoase: aristocratice, trebuie'să ni dăm! sama de faptul că în
Anglia, acum, regele menţine” şis: cînd vrea, creiază aristocrația. .
+ Aşa fiind, aristocrația - în “Anglia nu joacă rolul pe, care-l juca aristocrația prigonită. a lui Henric ai IV- lea,. aristocrația
pedepsită a: lui Richelieu; aristocraţia atrasă la-Curte pentru: a..
„îi slăbită. în energia ei de Ludovic al- XIV-lea, pentru a fi apoi
ținută, cam aşa cum. se țineau mieluşeii cu panglici, de Ludovic.
al XV-lea în grădinile şi palatele. lui de plăcere. o aristocrație
_de felul acesta. nu întilnim în Anglia, - ftrziu
Deci supt lacob, cu temperamentul . lui. tiranic, rigid, mai
Franţa,
de
Henrieta
.
catolică,
nevasta
“supt fiul său Carol I, cu
,
„care-l inflnenţează, nu sînt membri din aristocrația neexistentă
.
cine
cu
adăugi
putea
le:
afară de citeva rămăşiţe p& care. regele

E

-

vrea; ci alţii. ai

e

mari din veacul. al
Ama: văzut că de pe urma, ciumei celei
datorii feudale,tă ei
XIV-lea ţeranii au fost - liberaţi de- anumite
pe-un preţ foarte mate „au ajuns, vinzîndu- -şi -munca: braţelor

se. expropriau de la
“şi avind la: îndemină. moşiile nobililor cari.
această
moşii. Pe
sine, aut ajuns, zic, să. capete. aceste.

lingă

şi din al marilor familii
"clasă erănească: şi din - mijlocul ei, ca
nesc

cie, în care se întil
decăzut, se alcătuieşte -0 proprietate mijlo
şi anume elemente nobile
astie], nu: numai elemente țerăneşti, ci
contopit cu ceilalţi. O clasă
provinciale care. aut decăzut” şi s au
se. poate defini cu mult. mai
pujin cam vagă, ambiguă, care
zătoare în altă. țară din
“multă greutate decit clasa corespun
mai
această clasă sînt şi burghesi
| Europa pe. vramea aceia: "În

„

Oliver Cromwell . fusese
mult sau mai -puţin” bogaţi (tatăl: lui
e centraliste | -ale
berar), Sai putea. afirma că, faţă, de. tendinţil
10
Ş
Şcoala de Războiu.

„

-

-

a

i

o
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lui Iacob şi Carol I-iu, care nu izbutesc, de a formă 'o Curte

după modelul

frances,

„ Îl-lea
şi Iacob
liană, provincia

ceia -ce nu

se va face decit supt Carol al

al II-lea, după revoluţie
se ridică,

provinciă

şi dictatura

cromwel-

în care s'a frămiîntat lao-

laltă, nu. numai proprietâtea agrară mijlocie, dar
şi „deosebitele
elemente luate din mai multe clase sociale.
a
"Acum, nicio ;clasă socială -nu poate. să-şi manifeste
ambiția

- > sa, dotinţa de a stăpini, -zictăd-- numai: noi
sîntem

mulţi, noi.

sîntem bogaţi, noi sintem tari şi : noi șîntem
“culți, cum a
„casul cu burghesia francesă înnainte
de 1789. Totdeauna
„„. Cere:0' doctrinăPe
. vremea Revoluţiei francese. burghesia

Căuta” doctrina

“ romani. şi

fost
se
va

ei în antichitate. şi va” zice în numele eroilo
r

greci:! dați-vă înlături; căci

măcar Rollin, care-a scris

aşa

zice

istoria: romană;-. precum

Plutarh ori

comuniștii
„Tuşi spun în timpul nostru : aşa trebuie să
fie
pentr
u
că'
aşa Serie
„la Karl Marx, Das Kapi; ta
lă de putere şi plăcere, inspatim
tinctul deşpotic al. sovietişt
ruşi.ilo
invor!
cînd teoria lui Karl

* Marx,şi „dictatura proletariatului“
, cum spune la:scripturile
aşa
respecti

„Deci

ve,

e,

cei cari, între Englesii veacului
al XVII-lea, s'au ridicatîn
provincia lor, unde nu erau:teatre,
nu erau biblioteci, nu erau
„" librării, nu era viaţă politică şi nu
se cunoştea 'dectt Biblia,
„au luat Biblia însăşi ca izvor de
doctrină, cu o''totală lipsă

„de simţ istorie, .
Ta
„+ Ei nau mai văzut dectt ce scrie în Bibli
e
şi
au
zis : Dumnezeu
vrea ca Anglia să devie

aşa cum
şi a lui Solonion. Dâcă Biblia permia fost regalitatea lui , David
te unui om. de stare mijlocie, fără Strămoşi străluciți, om

voinic, bine nutrit, capabil să
lupte în infanterie, să dea în. lătu
ri.pe toţi curtenii ce sa adună
„în jurul” regelui,

să. izgonească pe

» conducerea “Statului de pînă atunci; toţi factorii. principali din.
dacă, în materie de :oaste,
pot fi biruiţi,:. de oastea . lui
Dumnezeu, cavalerii îmbrăcaţi
în
simulacre de îmbrăcâminte medieval
ă, cu coif; platoşă, cizme,
pinie
ni, e un lucru binecuvîntat,
religios şi sacru,.

Pentru a' ajuta însă

„1640

lucrurile “care s'au săvârşit

intervin şi alte cause:

pe urmăla

În fara vecină, Franţa, se
stabileşte

monârhia absolută a lui Henric
al IV-lea, întărită de Richelieu
Mazarin

_şi pe care

0 va transmite lui Ludovic
al XIV-lea.

|

MI

—.

aa
m
|
- Legăturile între cele două țeri sînt foarte” dese, Carol I-iu, „Care era să ieie pe o.principesă. spaniolă, şi a mers lâ Madrid
pentru

această,

s'a însurat

cu

fata-iui

Henric al IV-lea,

şi re-

Aaţiile între cele două regate au fost mai strînse decit înnainte. |
Aceasta, cu toate că regalitatea francesă după Henric persecuta
„pe protestanți -şi .]i. lua «cetăţile de siguranţă». Dar Englesii, vă-zînd că în Franţa se stabileşte monarhia” absolută, condusă de
cardinali, încunjurată de tot prestigiul şi acoperită de toate
binecuvînțările religiei catolice, şi-au putut .zice: “catolicismul “
“înseamnă o regalitate cum, este în. Franţa; orice apropiere de î.
«catolicism ne apropie şi de regimul “de acolo; prin urmare . cea mai „mică umbră de influenţă catolică trebuie combătută
la timp. şi distrusă, ca să nu ajungem la Starea, de lucruri din .

:Franţa,

|

„Cind cunoaştein toate: Iucririle- acestea, se explică uşor ceia .
„ce s'a petrecut din momentul cînd Carol a luat moştenirea lui

Iacob I--iu şi pănă la 1640.

Sai

Regele are nevoie-de: bani,. căci voiă. să facă o politică europeană. Politica europeană, îi era impusă. lui Iacob. prin: faptul .
„că măritase pe fata lui după Electorul palatin, care, gonit de ad- .
versari, în timpul Războiului de. treizeci- de ani, cerea ajutorul
socrului său din Anglia.
Era o vreme cînd nicio ţară care voiă' să exercite intluenţă şi să .-

aibă un rang nu putea să renunţe: de a se amesteca în cele ce se
petreceau în jurul ei. Regalitatea englesă,. avind ca termin de

_paraţie Franţa, trebuie să se amestece,
lucruri la Cadix, la: Rochelle, şi pentru
Regalitatea: francesă n'avea "nevoie să
- pentru 6ă anume imposite fuseseră fixate

com-

deci, într'o mulţime ' de
aceasta trebuiau bani.
cheme Statele generale,
odată pentru totdeauna,

darîn Anglia era altfel. Orice politică externă a regalității englese

presupune anumite concesiuni faţă de. Parlament;. prin urmare,
:şi Carol I-iu trebuia să cheme Parlamentul, şi, dacă-i: opunea

resistenţă, să-l disolve.: .
“ În vechiul

Parlament

|

cine veniau de

obiceiu erau . episcopii,

“nobilii mari, represintanţii oraşelor.. - Cavalerii veniau foarte greu,

-şi de multe ori trebuia să-i ameninţi-cu penalităţi ca să vină. ,
Era deci o clasă care -avea-un drept pe care nu-l exercita. În
„Pariamentele noi se întîmplă însă tocmai contrariul: aceștia vin
tocmai pentru că sînt interesaţi, pentru că punga lor e atinsă, şi vin -

-

—
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“să. o apere în numele în David: şi ai luii Solomon, şi cu Biblia
în mînă nu vreau să” plătească anumite imposite. În schimb episcopii ce mai însemnează, şi ce mai însemnează în vremea-aceia
aristocrația total -decăzută? Aşa încît a chema -Parlamentul:
înseamnă să te găseşti în aţa. puritanilor, - a presbiterianilor, a
. «capetelor rotunde», a: oamenilor Tepresintind un fel de demo-

Aa

craţie. biblică.
în acest al' doilea

Atunci iată că

Partâment

„se arestată cea:

d'intăiu cerere -conira' guvernului regal, Regele răspunde cu disolvarea- Parlamentului. .
“Se: adună: un al treilea Parlament la. 1629, şi, pentru. că el
E impune , billul drepturilor“, Carol îl disolvă, şi timp de patrule
sprezece “ani guvernează: făra Parlament.
!
Dar, în. timp

- litică externă

cît guvernează fără Parlament,

englesă, căci” regele, mare

le stringe fără.
lătoare. Atunci
judece pe: toţi
întroducînd: şi

Ea

nu

există o po-

-

decît veniturile: pe care:

aprobarea Parlameritului, puţine . şi neîndesturegele alcătuieşte un tribunai superior, care să
trădătorii, aşa-numita «Curte a camerei cu stele»,
un imposit nou: pentru: facerea flotei, aşa-numitul

«ship-money» (<bani pentru corăbii). În! acelaşi. timp pune în
- îruntea Bisericii englese pe arhiepiscopul de Canterbury, .Laud,
. pe

care toată lumea “îl acusa. că “mină lucrurile către catolicism.

“lată însă că, la! capătul acestor! măsuri absolutiste, Scoţia se
“revoltă. Acest regat, siluit” supt raportul religios, începe războiul
_

împotriva

după

regelui,

şi aceasta- -i slăbeşte situatia în Anglia. Îndată: -

aceasta. intervin greutăţile din Irlanda. Nevoit, în ajunul:

„păcilor- din Westfalia, de. la

1648, cind

fiecare tară trebuie să-şi

fixeze situaţia ei în echilibrul european, regele chiamă din nouun Parlament: El se adună. la 1640. Carol cere” bani pentru a:

continuă lupta inpotriva Scoției. Parlamentul - însă
- nuitele

„

dificultăţi

şi se “preface,

curînd,.

face

în - “aşa-numitul

obiş- <Lung”

“Parlament», care înseamnă! numai. că prelungită oposiţie, „Împo" triva regelui.
*-Din

ciocnirea

regelui

cu: “acest

Pariament iese. Zăzboiul

civil:

din 1642. Carol, prins şi închis, încearcă să scape. Parlamentul

e cepurat> de o parte din membrii” săi, alungînd pe cei favora=
„bili. regalității.

ucecat ca
cutat.-

O. comisiune de judecată.

orice: vinovat

lucrează,

şi. regele e

de. rînd, condamnat la moarte şi exe

|

=
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“Căci Englesii ieşiseră din tradiţiile lor şi se conduceau acum
"după

găseşte că Saul

Biblie. Dacă Dumnezeu

e păcătos, el.ri-

dică pe David. După concepțiunea biblică, lucrul .era. foarte na-.:

tural,şi puritanii au tăiat. deci capul. regelui cu toporul” pus.

în mina lor de Dumnezeul lui Israel, care el stăpiniă. Anglia în
Ş
DR
„momentul acela.
Cromwell.
lui
a
biblic,
profet
de
- Atunci se aşează stăpinirea,
Dictatorul împrăştie Parlamentul, distruge orice fel de libertăţi, -se încunjură de o gardă. Stăpin al Angliei întregi, el "refusă
--_titlul de rege pentru că ar fi trebuit să întreîn cadrul cel:vechiu, pe cînd, dacă e numai Cromwell, poate fi şi mai departe
dictatorul faţă de care nu-se îngăduie niciun îel.de resistență,
el-fiind ce a fost. Samuil. odinioară la poporul lui

Israel:

cel

E
pe regi. - . *
care îace şi desface
guverneze, Atunci e
să
poate
nu
lui
fiul
şi
moare,
- Cromwell
al il-lea,
b
Iaco
a

chemat Carol al. II-lea, şi acesta, apoi fratele,
a
- pot guverna foarte liniştiţi. -

trebuiau să-i!
“De ce? Pentru .că banii pe 'cari predecesorii lor
fost cresau
cari
ei
Parlament, aceştia: îi găsesc,.

“ceară de la

Franciei. Şi
“cuţi la Curtea lui Ludovic al XIV-lea, la regele:şi metrese,
care:
“după

sistemul

frances

şiza

găsit Carol

au stăpînit deplin, şi: dincolode

al II-lea

-

influența „cărora regele n'a mai -

interior sau în afară.
“căutat niciun fel de iniţiativă politică,în
catolică, imIacob al II-lea a încercat chiâr- să facăo. politică
însurat a doua oară: cu 0
puind prin ea regalitatea absolută. S'a
tronului. EI
principesă italiană, care-i dădu “un 'moştenitor:al
pune

aşa cum Carol l-iu
însă pe. ginduri pe Englesii de la 1688,
Englesdeiila 1640. Se face o mare miş-..

pusese pe gînduri pe

„care împotriva

catolicismului

“regelui,

şi a

aparent "împotriva.

r.pe un băiat a cărui naşintenţiunii lui de a lăsa ca moştenito
. de «Jos catolicismul>
lăătele
Cu strig
tere chiar se punea la îndoia
ge —
în vîrful beţelor — insigniile Casei de Oran

-

şi cu portocale
la-1688. Iacob este lăsat. “se face o revoluţie fără sînge, atunci, al XIV-lea incearcă să-l
, Ludovic
de unde
să fugă în Franţa
alează definitiv. regalitatea -cea aducă înnăpoi. Neizbutind, se inst
e
soţului ei, Gulieim.
-_mouă a Mariei, fata lui Iacob, şi-a

decit o regaea nouă nu înseamnă însă altceva:cea de cucerire”
Regalitatcea:
fusese
de altă origine. Vechea regalitate

ditate

>

i

a 'lui Gulielm de la 1066 asupra unui popor, învins ; regalitatea:
de la 1688 este aceia pe care un popor a ajuns să o impună,
potrivit Bibliei şi drepturilor sale, unui Suveran, cara de acum:
” înnainte atîrnă” întru toate de” voinţa supuşilor 'săi. Se. creiază. asttel' un. principiu nou în -viaţa -politică a lumii, principiu care.
ma ieşit nici din desvoltarea. culturală, nici din conştiinţa politică superioară. a Englesilor, ci vine din mijlocul unui popor”
supt toate raporturile incă inferior Poporului frances din aceiaşi
vreme...
:
,
_
Principiul în sine avea însă destulă putere” pentru ca, adăugîndu-i-se şi alte elemente, să - revoluţioneze. toată „viaţa politică
a

secolului

al XVUI- lea.

XVI.
N.

Decăderea

-

monarhiei

..

-

absolute

în veacul al

XVIII-lea

şi spiritul public: noul avînt al burgheziei,
N

|

Cind este să urmărim monărhia absolută în secolul al XVIII- -lea,
ns opiim mai mult asupra Franciei, pentru că, de fapt, în țara |
aceasta se observă, dacă nu o 'desvoltare de instituţii, cel puţin
o schimbare în anume sens a acelora pe care le cunoaştem. acum,
i
din secolul al XVI-lea şi al XVil-lea. -

Am

văzut

vincie a
rămas

îost

cum S'a alcătuit Curtea, cum nobilimea din pro=
cu desăvirşire ! atrasă,

doar citeva

vechi

şi

acolo. în

familii. mucezite,

mai

provincie

mult

cadeți

au
de

rege.
familie, cari şi aceia aveau dorința de a putea ajunge lingă
-impor=
de
extraordinar
lucru
un
era
La o familie din “provincie

*
“tant să se aducă băiatul, la o anume vîrstă, pentru a fi presintat

persoană,
la 'Curte,- trebuind să aibă anumit relaţii cu cutare
lucru şi
masculină sau feminină, bine . privită acolo. Acelaşi
sa înpentru fete, de şi la Curtea lui Ludovic. al XV-lea nu
favorite.
de.
regim
un
supt
intenţii,
grămădiau decit cu anumite
intitulate
În memoriile; atit de interesante, ale lui Chateaubriand,
t era . începu
la
ţia
inten
că
u
doutre- tombe“ , pentr
„Memoires
cum
vede
se
lui,
ea
moart
ca ele să-nu' fie tipărite” decit după:
ca-toală lumea de sama
î:fsuşi marele scriitor a venit la Versailles,

atec din Bretania,
lui; pe băiatul, crescut întrun castel singur
un “tată aspru, pe jumă"în tovărăşia cucuvelelor şi. liliecilor, de:
o soră bolnavă, fâră
“tate sălbătăcit, “de o mamă nenorocită, lîngă

pe. care şi-o “facea niciun-tel de altă educâţie el. însuşi decit aceia
o anume vristă o rudă
„Singur cetind cărţile rătăcite pe acolo, la
era judecat după felul
“a voit să-l.introducă la Curte. Aiti fiecare
.
cum, se presinta. intăiu,

într! un

secol „care eray în această pri

—

"„vinţă,
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de o pretenţie - extraordinară.

Chateaubriand

n'a putut

rămineaşi şi-a desvoltat “cariera într'alt sens,. i
- Astfel, cum s'a: spus, «nobilimea “de provincie era cu totul

“înlăturată,.
acei

cari rămineau

în provincie represintind: familii

sărăcite, care şi ele încercau să-şi plaseze băieţii lingă rege. Dar,
”„. dacă nobilimea,că factor de sine stătător, a fost desființată prin

aceia că elementele cele mai
. vioaie, cele mai inteligente, cele . .
„mai simpatice, mai pline de iniţiativă, au fost:închise în acea
| strălucitoare. închisoare care eră Curtea regală; dacă, pe de altă

„parte, burghesia,la care vom veni şi: mai departe supt alt ra„

” port,. foloseşte foarte mult _diri faptul acesta,- pentru că ea nu
s'a concentratla Versailles, ci a rămas şi în“ provincie, ocu-

- pindu=se cu negoțul şi meşteşugurile ei, în care se putea îm-

- „ bogăţi, aşa încît în provincie-se găsia cea mai slabă
nobilime, degenerînd necontenit, alături cu burghesia în coritinuă
creştere; .

dacă, ia “Versailles, lumea de la Curte pierde tot mai mult din

„calităţile sale militare şi politice
şi: chiar.
, din cele

intelectuale,

trudindu-se de dimineaţa pină, seara a căută cuvinte noi, vorbe
de spirit inedite, 'în duelul

uşuratec “de vorbe:

mai

mult fără

sens; dacă burghesia, care
nu .
era întemniţată, burghesia liberă,

în afară de rolul pe care-l juca

„7

|

în jurul regelui, chiar în fruntea . .

birourilor,în ranguril& întăiu din. armată şi marină,
— în diplo. maţie încă nu, căci şi supt. Franţa. burghesia a păstrat : multă.

Nreme rostul ei. în acest domeniu-—, rămînea la făbrica ei, crescuţă
„ca importanţă
'prin : monopoluri, la. prăvălia ei şi în. saloanele
ei literare,— se "înțeleg consecinţele.

-

-.

Nobilimea, apoi, smulsă de la moşiile
ei, din tradiţiile ei, si-

lită să rupă legăturile ei de afaceri, — căci din” „fericita - tem.

___miţă-de la Versailles, cu . toate

zilnicele ocupaţii .zădarnice, nu.

"se putea- ocupa de rosturile pe care le. are_acasă
—, trăia din.

pensiuni, aşa de multe şi aşa de scandaloase, înctt, atunci
cînd
„„ S'a tipări
cel Wintăi
t u budget, de: vestitul bancher din Geneva,

tatăl d-nei de Staăi, Necker, devenit foarte. popular încă
„acel moment, afost o uimire generală, de şi se ştia cît-de din.
mult. se
minca la Curte, ce. parte însemnată
„întră numai în aceste pensiuni. | *

din

veniturile Statului .
2

Dacă însă nobilimea era redusă la situaţia de simbriaşi ai
„ regelui şi privită cu dușmănie, firească de naţia care
mînca, în
„sate,
pîinea din scoarță de

copac pentru

ca aceştia să. poată

|
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duce o viaţă convenabilă, în schimb

“cată

de

vreme,

absolut

e
regele

ajunge, de la o bu-

la discreţia acelor. cari-l încunjură.

deca- : .
“Regalitatea lui Ludovic al XIV-lea a dominat nobilimea în
care în
mediul
ea
apoi
dență, dar nobilimea în decadenţă a format
ca
mijloc
“singur
un
să crească regalitatea „viitoare. Ar fi fost
m
legături
“această regalitate viitoare să fie: salvată. să fi avut
..
cu
directe cu cercurile intelectualilor din secolui al XVIII- lea,
anume
“cercurile „filosofilor“ cari. pregăitau -şi puneau la cale
Revoprin
că
teoreti
lor
rea
alcătui
xeforme ce şi-au desăvirşit:
ci. şi
autenti
ntanţi
represi
1uţia francesă.: - Dar calea - către „aceşti
spa- E
ă
etichet
noua
n
de
promotori ai. spiritului public era. închisă
i
niolă. i
“Lu
cit:
_ Fatalitatea a adaus şi un al treilea element nenoro
. lăsat tronul
dovic al XIV-lea a trăit: foarte mult, dar el-n'a
să continue
care
lui,
rea
îngriji
unui fiu al lui, crescut supt.
înlăturat
s'a
rea
partea.
că
partea bună din “politica lui, pentru
..

ce la sine,

împrejurările

făcînd

să se -vadă “desastrul.- politicei

monie. asupra Europei de războaie: continue şi încercării de: hege
pe cari-i pregătise, de două:
întregi. Au murit supt ochii lui acei
truda cea mare a lui Luori, ca să-i fie moştenitori. “Toată
instrucţiile istorice. date. Deldovic pentru acest- scop; . toate
iori “din acel timp, ca în: „Disfinului (% 1711) de oamenii super
al lui. Bossuet, toată educaţia
cursul asupra istoriei universale“
care ă
, fiul Delfinului, de Fenelon,
- “ducatui de Burgundia Ge 1712)
de "T&lemaque“ cu înfăţişarea.
a scris “pentru el „Les aventures.
toate acestea au fost zădarnice,
cetăţii-model a regelui virtuos,
muria .
înnainte. de vreme, — şi se
pentru că: 'amîndoi au murit
şi.
sigur
pentru deosebite motive, de
„ foarte uşor la Curtea Franciei
|
De
alţii.
re, dar vor-fi mai ajutat şi
din causa. doctorilor lui Molie
nu era

veacului al ĂVIIL- lea
- altfel cu- viaţa. de la. începutul.
ernă
ducele de Orl&ans, care guv
greu a isprăvi rău! Regentul,
lui
duce
fiul
,
lea
Ludovic 'al XVFranta în timpul minorităţii -lui

descă.s'a sinucis prin viața de:
de Burgundia, putem spune
au
"de.
a.
“dus-o, căutînd zilnic în odai
rîu necontenit pe care a
causer>-:

on puisse
__-dienţă «des dames auxquelles
stins, cu binecuvintarea - „doam=
s'a
lea
Cînd Ludovic al'XIV
,.
autor de <roman'comic>, -Scarron
.:
nei de Maintenon, văduva unui
de
e
duc
acest
a .avut de. tutor pe.
i
dne
- copilul Ludovic al' XV-lea
l
sinu
pe
t, plecat
€ , după felul cum a. muri
„Orleans, care

-
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amante de ocasie, înţelegem cum a trăit. Ca minist
ru avea pe:
| abatele Dubois, făptură total decăzută, cleric absolu
t cinic, care,.
se zice,a evitat la moarte împărtăşenia, ca unul
care se ştia de

„ foarte multă vreme în conflict, cu puterile cereşti. Mai
tărziu regele:
„copil
a trecut supt îngrijirea cardinalului Fleury, care
a scris şi

o istorie a Bisericii, om de

lui curată.de cleric

bihe, care 'acoperia însă cu haina

onest toâte! păcătoşiile

care.

se

făceau la.
Curtea Franciei. |
i
"Ludovic, tînăr frumuşel— ,la douăzeci de ani i s'a
zis „Louis

“le Bien-aimâ“şi, cînd
- Franța —, se presinta

a fost bolnav întrun rînd, a. plins toată
mai bine ca Ludovic al XIV-lea la vrista.

- luiş nu era lipsit de inteligenţă şi chiar de
putinţa de a munci
în

rosturile lui diplomatice. Avea chiar, pe lingă diplom
aţia

oticială, una particulară -a Ii, Şi s'a cercetat într'o
lucrare specială

"acest

„secret du roi“,

care

cuprinde

rapoartele

câre le primia directşi de care: nu ştia

diplomatice

pe .

represintantul oficial

al Franciei. Nu era lipsit nici de curaj: 'a
luat „parte

i

la “unelecampanii şi: s'a expus mai mult: decît. glori
osul Ludovic al:
XIV-lea. În făptura lui umană:ca şi în calit
ăţile lui de rege,
Ludovical XV-lea nu este cum sa înfăţişeaz
ă de obiceiu, şi în:

„timpul din urmă s'a încercat chiar— eşte
adâvărat că de cineva în
legătură.

cu cercurile, regaliste — reabilitarea lui compl
actă, -arătindu-se că, pe 'cînd' Liidovic al XIV-lea”a pierd
ut în ultimii
ani ai Domniei lui mult din situatia pe care o_cîştigas
e la început,

urmaşul lui a ştiut să rotunjească terito
riul Franciei. Căci prin
anexiunaa Lorenei,” prin noua situaţ
ie italiană, _ prin striînsele
- legături
de familia cu. Bourbonii aşeza

larea

lui

arhiducelui

Filip,

nepotul

ţi în Spania după insta-iu; Liidovical XIV-lea, acolo, contra

Carol, care voisa să

iea moştenirea

Habsburgilor
mai vechi, situația mondială a Franciei
era foarte mulțămitoare..
În Spania, în locul duşniăniei faţişe
Sau ascunsea Casei de . -:
Austria, un rege bourbonic ; feude Dour
bonice spaniole în Italia =
la Parma, la Piacenza,la Neâpole,
unde dinastia a stat pînă la
„ Garibaldi şi Victor Emanuel,— acea
stă situație a dinastiei francese;
în amindouă peninsulele sudice ale
Europei,şi în Spania şi în.
Itali
a, a fost

resultat

el combinațiilor lui Ludovic
al XV-lea şi
a miniştrilor săi.ă Şi, dacă Fran
ţa, din punctul ei de- vedere,
a
jăcuto greşeală în mom

II-lea, în schimb-în
.

entul cînd a susținut pe. Frederic
al
noul conflict dintre Austria şi Prus
ia
rez.
*
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_gimul doamnei de Pompadour a susţinut pe Maria-Teresa îm„potriva lacomului rege prusian. Interesul. Franciei înțelegîndu-se: -

„în sfirşit, s'a

vitat

antagonismul

cu

-Habsburgii, - căci

Franţa interesa acuma ca punctul de
_” nice să se găsească
„-

la Dunăre,

pentru

greutateal lumii gerima-.

cît mai

departede Rin, în le-

gătură cu Orientul; iar nu cu Marea Nordului: în raport cu:o0.
„tradiţie istorică, nu cu un interes naţional. Habsburgiiserau
o.
dinastie, Hohenzollernii «din Prusia, pe lingă o teribilă pasăre de
pradă

pe

contul

lor propriu, au fost o bucată de vreme

şi .aceia

cari au ştiut. să atragăîn folosul lor tendința de desvo tare
independentă şi de hegemonie politică'a poporului german. Viena: -

de limbă francesă,

cu gardă de nobili unguri, cu funcţionari”

__de toate naţiile, cu intrigi 'catolice,. nu putea face aceleaşi lu-:
cruri ca Berlinul, unde limba îrancesă era pentru Frederic al _

foarte mult: Memoriile pentru
Jl-lea, care a şi scris îranțuzeşte
Casa. de” Brandenburg,
omagiu

adus.

Antimachiavel,

spiritului „filosofic“

poesii, . scrisori, -nu,-un
un element

ci încă

frances,

de prestigiu pe care-l adăugia “pentru propria lui persoană..Toţi
„scriitorii

francesi

cu
răpede

aşezaţi la. Berlin au văzut

ce te-:

_zibil stăpîn au a face,şi Voltaire, care a plecat foarte fudul într'a-.

colo,s'a întors plouat de tot, simțindi'că i se cere să facă parte:
care, cu zîmbetul
din domesticitatea culturalăa regeliii-»filosoi“,
âmar, sardonic 'al seniorilor francesi.

din

secolul al

XVIIL-tea,

avea.în fundul sufletutui toată aspriniea de feudal medieval pe
care o moştenisede la tatăl său, cel vestit pentru, uriaşii pe
"_cari-i ţinea în jurul lui şi nu-i. risca întrun războiu, ca şi prin
“vestitele petreceri

al2 „tabagiei“. celebre,

singura

lui distracție.

de,
_“Invitarea fruntaşilor -cugetării. îrancese era. pentru. Frederic,
a
|
Ca
fapt, încă o anexiune..

ns-ce în ce mai mult sclavul:
Dar .Ludovic-al XV-lea a ăjudin
într'o simplă |
Curţii sals: ea l-a dominat, l-astricat, prefăcindu-l

cînd
_ unealtă la disposiţia ei. E cevă oribil

prin. memoriile con---

perversiune,
-timporane ajungi -a putea urmări procesul acesta de
plăcere
găsesc
et,
Michel
pe care. unii istorici francesi, şi chiar

să-l expună în amănunte.

.

E

influență
însurat cu o femeie care nu puteasă aibă şiiciun fel de Poloni
ei,
al
fostul rege
asupra lui, fata lui Stanislas Leszczynski,
.
astăzi
până
. care fuseseaşezatîn Lorena, la Nancy, unde sesimte
e,
şi spontaneitat
“opera

lui de 6m; foarte blajin,

fâră iniţiativă

|

Ra
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influenţa pe c care n'a avut: -0 „regina, a -ciştizat-o şi a reţinut- -0
| altă “persoană, - vestita Madame: de. Pompadour, iar apoi altele,
pe care istoricii preocupaţi de aventuri le pomenesc pe rînd.
„Niciun terăperâment” omenesc n'ar fi resistat la o.astfel de viaţă,
şi în uitimii ani ai vieţii lui cel care dăduse în tinereţă aşa de
Tari „speranţe. ajunsese, total degradat.
|

“în tot acest timp. evident. că nu se adătige nimic nou în domeniul instituţiilor, ci-totul se conduce după formele cele vechi.
“ Însă aceste forme din secolul. ai XVII-lea, făcute pentru un rege”

“ca Ludovic al XIV-lea, nt erau potrivite pentru unul ca urmașul său, măcar: pentru că unul venia după celalt, — şi lucruri

„de acestea: se. fac! de obiceiu pentru un singur' om, nu pentru.
urmaşi. A tost, astfel, o necontenită scădere a. autorităţii cen-

trale şi a prestigiului ei. Se: striga tare în Parisul

4

-

secolului al

XVIUL- lea, după cutare “scandal, Împotriva regalității. înseşi şi a
.:
“dinastiei.
Atunci, în această: Franţa a secolului. ai XVIII- lea, unde pu"“terea centrală, resumată în rege, nu se putea susținea mai de- . parte, se destac, pentru a se întări. necontenit, "două. mari ele“mente de. viaţă, pe care le semnalez - numai aici, pentru că ne.
preocupă numai instituţiile ce vor resulta din desvoltarea acestor
„Puteri, şi, dacă .ele se: desvoltă în. secolul: al XVIII-lea încă,
nu-şi vor exercita influenţa deplin decit. în epocă următoare.
“Întăiu, Parisul ctilosofilor>. Cind - se zice : «filosofi», toate căr-- |
ine citează pe Voltaire în rindul întăiu, iar după Voltaire pe
Montesquieu '. -şi pe Rousseau ca marii pregătitori ai epocei
celei 'nouă.

Trebuiesc. fixate

însă

anume deosebiri : “Voltaire

a

fost în toată activitatea lui -un “frondeur, care a: căutat însă să .

_steie bine-la Curte

Ei

şi nu „era în stare să -alcătuiască

o teorie

politică, neavînd nici curajul să lupte peâtru dînsa. Montesquieu

- a fost preşedinte de tribunal şi-a considerat lucrurile mai inult.,
'Supt raportul ştiinţific : conclusiile teoriilor “lui nu era să le.
tragă el însuşi. Iar, în ce priveşte pe Rouseaui, el a rămas sălba"tecul Geneves fără legături cu:o societate la care. cineva:
de
naştârea lui răzbătea foarte - greu şi numai pentru a
avea un

ol care-i repugna : a' emis, este adevăfat, prin - <Contrat
Social> şi cîteva opere anterioare, teoriile. pe care s'a sprijinit
Re-

"voluţia cea
e
mare, dar nu oamenii

cari trăiesc departe” de ceilalţi
a

—
sau cari scriu

cărţi cetite întrun

DECE

—
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cerc foarte 'restrins, 'cari mau

scormoni rea= -.“
astfel-niciun fel de putinţă de a cunoaşte şi deie.a Dar, supt in-.

.o “revoluţ
| Jităţile, nu oamenii aceştia pregătesc
iilor istorico-politice ale lui
fluenţa <îrondei> lui Voltaire, a teor
, mai.

Rousseau, alţii
„Montesquieu, a “filosofiei raţionaliste' a lui
fapt “puterea aceia:
de
it
găt
pre
mulţi, mai puţin cunoscuţi, au”
«filosofii» de

ă. Anume
anonimă care tiebuia să creeze era nou
inau în saloane,
mîna a doua şi a-treia, aceia cari dom
“acestea. a
meile

care

primiau

sau. veniau

în saloanele

şi fe.
ai

persoană, care nu se. cerea:
Saloanele se alcătuiau aşa: cutare
ligență superioară; să aibă un.
să fi scriso carte, să fie.de o inte
într'o . vreme cînd 'era talent.
talent de conversaţie deosebit —
să gă--

pe uniişi pe alţii,
de. conversaţie, — ştiau să împace însă
ia cari-i . împodobiau.
ace
sească o- vorbă măgulitoare pentru ă, era. o persoană foarte. .
de pild
adunările. Madame
mediocră,

dar. aşa

de. Tencin,

de

. căutată: în

.
ceia -ce priveşte “influența. ei

: Maria Anpe at
-lea a_lu
politică, încît, cînd Ludovic al XVI
rsoane : din.
„pe
iau pe stradă
toineta, fata Mariei-Teresa, -se opr a, ştiindcă ce se vorbeşte.
dins
familia regală pentru a orbi cir
ă “asupra spiritului public,
uenţ
în saloane are aşa de mare. infl
Ma
sau' să piardă de acolo.
ige
cîşt
să
te
poa
încît regalitatea
Cite-o:
bile - între saloanele acestea.
teriu
e a
lupte
ă' d

" Se “d

doamnă

mai

e mai tînără, şi cea mai.
bătrină îşi dua o ajutătoar
e salonul ei,

la modăca săfundez
tinără- prindea vre-un ciilosoî>
a
E
a
DI
propriu. :-:
ese. sociefus
tă
“Oda
e.
anel
Paris erau, astfel, salo

" Mai vii în
lui Ludovic al XIV-lea, pe:
tinereţei
tatea elegantelor. din timpul
ce mai mult. .. .
acesta” devenise din ce în
dar.
rul,
teat
se
fuse
ă
apoi:
; is
urm
pe Beaumarcha
, aşteptind
aire
Volt
lui
mea
vre
în
- politic
toată mişcarea.
ru în saloane. Acolo: era
”. politica trecuse din teat
opa. Veniau:
Eur
Franţa, . dar. pentru
anele . din
"de idei; nu.numai pentru
salo
şi întrau 'în contact cu
10% €i. .
nobili. străini, regi chiar,
ţara
ajungînd în:

„filosofic“:
“Paris, casă aibă un lustru
şi regele...
i. operă renovatoarecâ
iaş
acc
de.
ă
urm
pe.
au
i.
uc
se ap
'regele Suediei, şi deosebiț
a,
-le
Ill
a!
tav
Gus
.
el.
unor
Astt
a
şi
Franciei,
de Spania Bourbonilor

vorbi
suverani italieni, fâră a mairanda: ea sămăna “cu lumea francesă din |
d'A
lesuiţilor,.
- miniştri ca Alberoni şi
sebirecă în Franta, contra
secolul al XVIli-lea, cu deo
tă, eX--..
fie şi una întunecată, mohori
e,
rtat
libe
de
t
en
ur
-c
un
_
“era
,
Ă
=

:

7
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| clusivistă, pedantă, a aşa-numiţilor Jansenişti, pe cînd în Spania,

'ca şi în multe părţi din Italia, lesuiţii au

“pini.
"Se
pănă
„ piese

rămas un timp stă-

Tot aşa în Portugalia retormatorului de Pombal.
poate zice că toată 'viaţa publică a Franciei şi a Europei, :
în Rusia Ecaterinei a Il-a, care scria franțuzeşte,. făcind
de teatru în care-şi bătea. jos pe socoteala Ruşilor ei-—a

chemat pe Diderot, cerindu-i cu. multă! şiretenie să-i facă un:

- plan de reformă pentru Împără
ei, —e ţia
dominată de un <filoso- .

„Fism»> creat de burghesie şi de fapt pentru burghesie, -

|
„Până şi-la Constantinopolul Sultanilor erau influenţe <filoso
- *

tice»

asupra. cercurilor

fanariote,

şi, fiindcă acestea nu,

puteau

să-şi aplice . «filosofia» ia Constântinopol, veniau, prin Domnii
din -

'Fanar, la laşi şi Bucureşti, unde, printre: boierii noştri,

mulţi

erau, prin

creşterea

lor de

„losofi>; soțiile. lor cetiau romane

către: preceptori

foarte -

francesi,

francese. "Constantin:

<fi- -

Mavro-

cordat declară astfel. că nu: există în țara lui decit
oameni

“beri : şerbia a fost desființată-“cu

.

[i-

-desăvirşire prin act oficial

“înnainte de a'se “desiiința în restul Europei. Regimul.
dijmei, cia
“douăsprezece zile de lticru în folosul proprietarului,
a fost pentru
“țerânime regimul cel mai înnaintat din Europ
a secolului al

XVIII-lea,
" „Austria, Polonia- vecină fiind într'o situaţie nespu
s inferioară.
„Acest spirit :cfilosofic>, care trăieăteîn saloane,
se răspîndeşte. Pin

anume

foj ca <Mercure: de France
sau'»!
cele care

apar în
“Olanda mai liberă şi fără censură,se răs pindeşte
şi-prin cărţi care
se chiamă . <revoluţii» : „Revoluții. suedese“, „Revo
luții portu- -

ar.

-ghesa“, etc,În istoriile universate se cătitau
momentele critice.
„care puteau fi numite <revoluţii». În acela
şi
timp, prin cărţi
- “de caracter
mai, general, care îmbrăţişează
o parte
din istoria omenirii, se arată neajunsurile «despotism mai întinsă
ului», cri-

|

mele «superstiție»'şi se ridică opinia publică împotriva regilo
r -.i
a

Şi lasuiţilor.

Pe de-aită parte, în Franţa mai
esie un factor care va pre=
:
,
N
_,
SEIN
găti Revoluţia.
”
În ce priveşte burg
hesia, provinciaI nu era moar
tă,
2

cum

am. văzut,

nici supt raportul material şi nici

supt cel in""telectual : erau societăţi pretutindeni, societ
ăţi, evident, <filoso“ice», care puneau la premiu Subie
cte din istoria. politică în 1e-

găturile cu

tendinţile de reformă (Rousseau însuşi a
luat un„Premiu la chestiunea propusă de Aca
demia dia Dijon: dacă ci-.
-

a

„e

o
vilisația

59
sau

foloseşte umanităţii

ba). Ele existau în

Nord

ca

şi în Sud, unde erau în legătură cu foarte “vechi tradiţiii
medievale ; “existau în Răsărit, unde influențează tendinţile
pentru

caracteristice

-de asociere

în Alsacia,

germană,

lumea

de 'exemplu, Şi în cercurile acestea ideile cele noi nu erau pre-

“sintate

delicateţa

cu

în toată, duritatea

înfăţişau la. Paris, ci

cu care ele se

cu. spiritul ales .

şi simţul de' relativitate,

“înnaintea tinerimii burghese,

care

aparţinea

şi: comertului,

lor, dar:

- în rîndul întliu clasei advocaţilor.
„Ar fi o întreagă carte de scris în ce priveşte pe magistrațişi
advocaţi

în pregătirea

'se multiplice procesele
un

rol mai

De
Revoluţiei francese.

ce au

ajuns

să -

în vremea aceasta şi advocaţii să joace

mare, Sar putea explica

din desvoltarea

Parlamentelor, din. creşterea rolului -politic

-siunea unor preocupaţii

activităţii

al lor, 'din. contu-.

ile
_ judecătoreşti.
politice cu. pricin

Un

_ moment, Ludovic'al XV-lea şi Cancelariul său Maupeou au avut.
din Paris, mai tărziu W'Espremenil a
un conflict cu Parlamentul,
ajuns o popularitate, şi :sa putut crede că această instituţie me- .
va deveni
-dievală

dorite. Advocaţii aceştia,

factorul <revoluţiei>

ceia că li desvoltă o foarte - mare.
cari îac literatură -şi «filosofie»,
ambiţie şi-i face nerăbdători.de a juca

un

rol, vor îi iniţiatorii :

schimbărilor, Astfel Maximilian de Robespierre din Arras, lingu-.
şitor al regalitățiiîn cele d'intiju scrieri ale sale, autor de broşuri
"mediocre în prosă, individ cu pretenţii de o moralitate extraordi__mară, care începe a-şi simţi chemarea de a'guvernael Franţa. Şi
Robespierrii erau legiune în deosebite colţuri ale Franciei, avînd
toţi aceiaşi natură de. spirit, din care porniâu aceleaşi pofte : Gi-

_rondinii, în Sudul Franciei, Vergniaud, Guadet şi toţi ceilalţi cari
încuajurară apoi pe Roland în Ministeriul. republican al neno'rocitului rege

Ludovic al XVI-lea. În resuniat, această burghesie.

de provincie se hrănia la cele mai

bune.

izvoare. ale “culturii, -

“timpului şi din aceste izvoare: lua ce era mai revoluţionar. În
felul acesta

se pregătiau

instituţiile cele-nouă.

Ceia-ce am văzut că se întîmplă în Franţa

“ tata în toate ţerile din Europa,

,-

a

se “putea. cons- -

de şi într'o măsură

mai „mică,

e o mare superioritate-:
Pentru a încheia cu Anglia, părerea despr
în mare parte, gre“ politică a acestei jeri faţă de-Franţa este
ia capătul. unei mişcări.
_şită. Revoluţia de la 1683 nu s'a fâcut

bei

7

"de idei, pe basa unui program, şi nu S'a isprăvitîn folosul unei
clase. Am spus: că 'revoluționarii. englesi de la -1640—şi tot aşa
cei de la 1688— cuprindeau. elemente din toate straturile po-

„. pulaţiei, şi elementul

care domina

era mai “mult

nobilimea

de

provincie, care dâ caracterul mişcării. Din această causă şi astăzi .
societatea enalesă are, în ce priveşte tipul dominant, nu 'carac_“terul burghesului, ci al nobilului cam arogant, sigur de sine, priVind toată lumea de la înnălţimea puterii lui în aparenţă na-.
ţională, dar de fapt- numai a' clasei sociale . care a izbutit. Baroneţii de provincie stăpînesc: viaţa, englesă după. 1688. 1640 a -- însemnat o „revoluţie pentru- folosul acestei clase, dar cu ideile „Bibliei ; după. ce ideile Bibliei s'au -mai usat' şi au: devenit o.
_- simplă” ipocrisie, la patruzeci. de ani de distanţă, altă generajiea
"reluat lupta lui Cromwell fără Biblie.
i

Biblia cu cea fost înlocuită ? Cu teorii?

Teoretieienii englesi.

cei mai. importanţi . sînt din a doua jumătate a secolului al
XVIII- lea. În întiia' jumătate apar pamflete importante numai din

: “punctul de ; vedere. literar;

un: Swift şi un

Sterne, marii ma:

estri ai humorului engles, ca. şi un Pitt şi un Fox, marii oratori,
„aparţin

sfirşitului

acestui

secol,

'cînd

fără

îndoială curentul

“radical din Franţa” pătrunde. şi în Angiia; de şi Voltaire şi
"radicalii francesi pretinseseră că au învăţat aceste lucruri din
_ Anglia, procedind față de Englesi cam aşa. cum a procedat Tacit
în "Roma veche față de barbari; fiindcă avea: nevoie de, ceva

pe. care să se sprijine.

-. :

“

-

* Cînd regina Maria, al, cării . bărbăt | eră Gulieim de Orange,
a murit fără, moştenitori, cînd Gulielm a lăsat tronul celeilalte
_tiice a lui Iacob al II- lea, Ana, măritată cu un prinț de :Dane„marca, de şi total insuficient, “Ana: a. domnit foarte liniştit supt

indelungata stăpinire a favoritelor ci şi a celebrului Marlborough. _:

La moartea Anei a fost adusă dinastia de Hanovra, care nu :
"avea drepturi clare asupra tronului engles. Atitea alte persoane ..
aveau mai multe drepturi de a fi regi ai Angliei decit Electorul german Gheorghe,: dar el a: fost ales tocmai de aceia.
Stuarţii, descendenţii fiului născut tirziu. al lui Jacob al Il- lea,
au presintat - pretenţiile lor, pină la: Stuartul cel die urmă, un
“biet degenerat; trăind în Italia, a cărui nevastă afost iubita marelui poet italian Aliieri ; ei au încercat toate mijloaceie, sprijiniți -

Pe

Francesi şi pe Ioialismul. Scojian,

Englesii

nu

i-âu

primit,

— 151
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însă, căci clasa care. biruise la 1688 avea nevoie de. un rege
„cu' desăvirşire slab şi fără drepturi decisive.
“Lui Gheorghe l-iu puţin îi păsa de „Anglia, el care: se eîndiă
nhmai la: Hanovra lui, la tabacul tare şi la berea strămoşilor;
lar, din' urmaşii lui; dintre cari primii patru s'au numit tot Gheorghe,
pînă

ce: tronul

a trecut. la

Gulielm, înaintaşul

reginei

Victoria,

-unul 'dintr'i înşii a fost curat nebun, avînd teribile crise de luni
întregi, în: câre era. total incapabil de a 'se ocupa de afacerile pu=-.
„blice, iar

ceilalţi rau însemnat pers onal absolut nimic în această

republică parlamentară; în această domnie de: partide supt o
veche formă regală. Chiar Domnia. predecesorului. reginei Vietoria 'a făst. supt. anumite raporturi scândaloasă. Căsătorit cu o
princip&să germană, Carolina, „care, plecată în Itaiia, era bănuită
de” legături cu nu ştiu ce vizitiu sau lacheu al.ei, şi a fost .
dată în judecată înnaintea Parlamentulni, Gulielm al IV-lea n'avea
decit un prestigiu străin de propria” sa individualitate. Numai :
tinereța, şi drăgălaşenia reginei Victoria, bunul ei simţ şi norocul
că aluat pe un prinţ de Coburg-Gotha,. care a îost bun îndru-:
- mător în toată Domnia ei, numai aceasta a reabilitat regalitatea
„englesă. i
A
N
-.
- Și în acest timp ce se făcea ? Se, făcea acelaşi lucru ca în.
Franța lui Ludovic al XV-lea. Ludovic îşi datoriă inferioritatea
influenţei: mediului pe care l-am analisat ; aceştialalţi. îşi dato--tiau inferioritatea lor unor defecte de 'rasă şi faptului, că veni-:
seră de la începutul Domniei lor ca străini şi nu Sau deprins
-nitiodată cu viaţa englesă. În - decadența fatală a- regalității
aceasta a fost însă 'un avantagiu pentru Anglia, şi de aceia .
Anglia” a. putut să evite o revoluție.
Am văzut câ în. Franţa s'a încercat să se dea Paslamentului

— a doua.-oară după încercarea din secolul al XVll-lea
politic.

Parlamentul: acesta

însă ma. putut să

— un. rol

joace

acest rol

„politic, pentrucă şi compunerea şi tradiţiile, luiîl împiedecau
“de la aceasta. Acest rol va urma-să-l ieie statele generale din
_“ ajunul revoluţiei. În Anglia: însă, Parlamentul. exista, de şi nici
“ Parlamestul' engles. nu represinta o naţiune, ci- -numai clasa
“aceia
ambițioasă, care n'avea nevoie să: răscolească stratele adinci als naţiei, cum s'a întîmplat în Franţa, pentru a juca un rol. Împărţită în liberali şi conservatori, tories. şi whighis, ea se
E
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succeda la putere, prin “mijloace care nu. erau superioare, celor.
întrebuințate de politicianii de toate timpurile; „Mijloacele acestea de reuşită în alegere erau din cele: mai ordi- _ - nare: “voturile. “se cumpărau pe bani; scene deo trivialitate neîn. chipuită se săvirşiau cu prilejul alegerilor. Iar, îîn ceia: ce priveşte

|
__-

puterea represintativă a Parlamentului, voiu” samnala numai:
xostul pe care pănă tărziu în secolul al XIX-lea l-au avut aşa-

> numitele. „burguri putrede „ adecă: oraşele. care avuseră odată
importanţă, dar” decăzuseră pănă la o. simplă *aglomeraţie de
„citeva: case, care totuşi trimiteau - deputaţi, pe cînd oraşe noi,
ca

"Manchester,

Biriningham, formate în decursul secolului al XVII-

lea prin desvoltarea industriei şi a comerțului, nu trimiteau
niciun .
- repiesintant.

Dar s'a dat în felul acesta Angtiei 0 stabilitate pe
caree Franţa |

mo. putea

găsi.

“În Camera! lorzilor, . ca şi în Camera. Comunelor,
discursurile. |
care se țineau, 'şi care'nu erau absolut publice,
căci un ziar :
cuprinzind

desbaterile. parlamentare Nu. era „îngăduit
“şi presa
„_englesă supt multe raporturi era miaţt
mai de aproape suprave„“ghiată şi! împiedecaţă. dâcit cea: france
să,; constituiau o: supapă |
de Siguranţă, de şi, încă „odată, totul
se mişcă. într'un -cere
restrîns, foarte. bine. definit. Aşa încît
mişcarea de transformare
trebuia să 'vie din: Franţa, unde! “activitatea
«filosofilor». nu- şi.
„.* găsia mijlocul de. realisare practică”
şi unde, în afară de aceasta,

“un rege” filantrop, tînărul Ludovic al XVIlea, nepotul de tiu al

- lui Ludovic. al: ăV- -lea, miniştri
“retormişti

eres,

Necker „se găsiră

înnaintea'

unei:

ca Turgot, - „Malescatastrofe financiare.

care-i sili să recurgă la statele-generale din 1789, de la care
se aştepta mai. mult decit « o „ref
ormă, - dar, „mai „puţin, decit o
revoluţie, |

|

XVII:
| „Instituţiile apusene în Orientul Europei. „a
“Am spus. că aşezăriintelă lumii apusene au pătruns în
î anume zegiuni din Europa “răsăriteană. Să: vedem, care sînt țerile care.
au primit această. influenţă şi aceste aşezăminte” apusene, înce:
fel s'au îrămîntat „cu: fondul cel. vechiu, cu obiceiurile _locale
- sau cu: datinile mai îndepărtate, care acolo,.la Bizanţ, veniau
încă din vremurile Romei, şi ce: a:resultat. din acest amestec.
“În, țerile răsăritene nu vom: -cuprinde. pe cele întrate în stă-'
: pinirea Casei de "Austria, Ungaria şi Boemia, pentru: că asupra.
“acestor ţeri s'au exercitat covîrşitor influenţele Europei centrale .:
„prin. dinastia care stăpînia asupra lor. Începem. deci cu Polonia
_E
pentru a trece-la Rusia şi apoi la Împărăţia “turcească.
“Polonia ieşise din evul mediu în cea: mai: mare. -parte cu:0

„organisaţie feudală: monarhia absolută, stabilită aiurea, în Po-.
lonia. fa

putut

să iea ființă.

-

„Din mai. multe motive, dar unul: mi se> pâre, cel mai notăritor: :
“Polonia” a format într'un moment din: evul mediu o .singură țară.
Din această! singură

ţară

s'âu

desfăcut

mai!

multe:

ducate,

—

“tocmai. invers de ce s'a petrecut: la noi, unde' sa început cu
“cnezate şi Voevodate, care s'au. contopit în Domnii, . Domnia '
„"Țetrii--Romăneşti, “Domnia „Moldovei, rămînînd ca mai țirziu Dom“miile să :se contopească în Statul: romîn şi “Statul romîn să -se
“întregească cti Voevodatele rămase afară - şi cu părţile care s'au
desfăcut. din Domnii, încăpind supt stăpînire străină. Pe urmă, -Antrun timp cînd. în: Boemia: şi Ungaria era acum un Stat: bine
alcătuit, regalitatea polonă, formată - din. ducatul de la început,
care abia se înjghebase, Sa desfăcut - iarăşi în. ducate, — şi
“conştiinţa provincială trăieşte în Polonia pănă. acul. De la
Ss

|
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ducatele risipite s'a ajuns din nou la regat, însă abia în secolul

al XIV-lea, cu Vladislav Piticul (Lokietek) şi urmaşul lui, care
a fost Casimir al Ill-lea. cel Mares Numai atunci, pe la 1330-40,

s'a făcut la loc unitatea Polonieiîn formă de regat,

„Dar regalitatea cara a-ieşit de
“supt cutare duce de provincie cu
sintînd une ori mai mult forma
n'are nici autoritatea, nici puterea
opera pe care au dus-o la capăt
ediţie, de sfîrşit de ev mediu,a

|

abia din_ haosul voevodal,
coroană regală pe cap, repre-..
provincială din care a venit, .
trebuitoare pentru a începe:
alte regalităţi. Această a doua
regalității polone era prea

slabă chiar- pentru: opera de unificare a regatului, şi prin urmare
cu-atit

mai

slabă

ca. să încerce

a subordona

toâte

torităţii regale. Deci Casimir a trebuit-să asculte de

lui, a trebuit

s'o cheme

în dietă,.să

primească

clasele

au-

nobilimea

sistemul militar

"pe care-l impunea această viaţă tradiţională polonă,şi de aceia.
Domnii noştri din Moldova s'au putut mentinea independenţi:
norocul lor cel mare a statîn această fasă 'n care se găs'a regali-

tatea polonă. Domnul romii m'avea decît să poruncească a se

aprinde focuri pe «vîrful dealurilor pentru ca toată ţara să
se.
scoale pănăla ultimul 'țeran şi să-i vină în arme, aducînd
deacasă

hrana trebuitoare.

Pe

cînd :în Polonia, dacă

era vorba să

se ridiceo armată, trebuia ca regele să trimită In fiecare
Pa„* latin, Palatinul fiind Voevodul. cel vechiu cu un titlu
mai mare,—
“pentru că, Palatinul este contele palatin» şi îni Ungaria
contele

„Palatin'era unul singur, carea jucat un rol foarte mare

pănă.

în timpurils noastre. Şi adaug: dacă pe: Domnul
Moldovei Polonii îl numiau Palatin, din. causa. pretenţiei de. drepturi
ale co-. .
roanei regale

asupra” Moldovei, de sigur-o scădere
pentru
Domnii: noştri, cari nu-şi inchinaseră Moldova
lor decit numai
„în legătură cu anume nevoi şi cu
situaţia de. la “giniţa de

„Nord a țerii, Sepenicul şi Pocuția, dar. Palatin nu e un titlu de.
înjosire, însemnind
>-S'a

mai

cea mâi mare demnitate după rege.

întîmplat un

lucru,

anume“

regatul

|

Poloniei,

îndată.
ce s'a reformat, a înlocuit formaţiile
ruseşti din Rusia Roşie, de „la Haliciu, de unde
întemeiaseră

numele Galiției, unde

o. formaţiune

mediu luase titlul de rege,

politică

supt

un

Rutenii, Ruşii Mici,
şef,

care

căpătind şi de la Papă

în evul.

recunoaş-.

tereă situaţiei lui regala. Precum formațiunea
regală polonă s'a
„desfăcut în” mai multe Palatinate,
tot aşa, cevă mai tirziu, for=

-
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:maţiunea “regală, foarte

aa

mai multe

Nx
i

îm m op

ceata

a

i

e

ar fi fost

cnezate.
Domnu

care

se

spune

că

de. boierii * noştri.

"din Chiev, cînd s'a' întemeiat Statul lui Ruric, la jumătatea vea-

e

e

e

e

Tm
n m

despre

fiini- chemat

cu tendinţe ortodoxe şi apoi. omoriţ de” dinşii, era un "cneaz
“dintre 'aceştia ruseşti din - familia Coriatovici, : „care era foarte.
- întinsă. Acum, cnejii aceştia ruşi, nu numai că represintă mai
puţiri. dec ît regii Rusiei” Roşii de odinioară, dar represintă şi
ceva mai puţin decit ce fuseseră ei înşii, căci, dacă Statul litvan, Stat păgin, întemeiat. la Nord-Estul teritoriului polon şi rămas
“păsin pănă la. sfirşitul veacului al XIV-lea, a făcut faţă de
Slavii din Rusia. Roşie cela. ce Normanzii făcuseră faţă de- Ruşii -

avînd un “teritoriu

Om

în Măldova,

“cului al XIV-lea, cînd Casimir a venii în Rusia. Roşie, el afla
: un teritoriu pe care Litvanii îl 'socotiau că depinde de dinşii. ,
:Şi s'a pus atunci problema, care durează şi astăzi, a dualis- .
-mului polono- litvan. In ce legătură întră această Polonie, care
-a pătruns în Galiţia, îață de Litvania? Litvania. păgînă, incultă,
==

m

trecătoare, a Haliciylui se. împărțiseîn

lurg Cotiatovici,

nesfirşit

mai puţin. bogat, de şi aşa de întins;

avea. un avantagiu, pe ca:e-l împărția cu Moldova: că era un
“Stai absolut militar şi în fiecare moment putea să pornească
teribila cavalerie păgină a Marelui- Duce, a Marelni- Cneaz a.
-.
ă
„Lituaniei.
" De sigur că S'ar. ti ajuns Ia 9 luptă hotărită; în „loc să ție 0.
“subminare istorică lentă, între Polonia şi Litvania, “dacă: “suece= -siunea 'regelui Casimir m'ar fi fost cum.-s'a întîmplat să fie, Ca-simir a avut de moştenitor. pe “Ludâvic de 'Ungaria fiindcă |
mama lui. Ludovic, Elisabeta, era fata lui Casimir. Ludovic a
trimis pe mama. lui să guverneze în. Polonia, Polonii conside- „rind-o ca represintanta dinastiei Piaşiilor. Ludovic, care nu era
nici Ungur, ci Frances, din dinastia capeţiană aşezată în Sudul
“ Halici, a fost asttel foarte puţin. rege în aceste părţi polone.
“ Murind încă tînăr fără să lase un moştenitor bărbătesc, rămin
două. fete : una, Maria, care a luat.pe Sigismund. de: Luxem„burg, regele Ungariei: şi Boemiei, cel care.a luptat "la Nicopole,
în 1396, împotriva Turcilor, şi Hedviga, care trebuia să. îie mălui
„ritată după un prinţ german. Se presintă însă candidatura
acei
şi
Yagello, Marele- Cneaz;litvan, păgîn incă în acel moment,
-cari încunjurau pe Hedviga au silit-o. să iea pe: Iagello, păgînul
și
incult, biutal. -N'au avut copii cari să moşteneâscă tronul,
.

—

_- Iagello s'a însurat din -nou
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cu o principesă

litvană, moştenirea

„. Poloniei trecînd Ia fiii lui Iagello din a doua căsatorie,

“--Acum,"faptul că” el s'a trezit: stăpîu
pe. două ţeri, faptul
* acesta evident a contribuit. esenţial să înipiedece
“stabilirea unei

ordini monarhice în Statul acesta dublu, fiindcă pănă

la 1568

Litvania a rămas constituţional
dâsspărțită de Polonia. Pănă la
a
- încep

utul secolului al XVI-lea, din. familia lui Iagell
o, fiul,

Vla„-.dislav, care a murit la” Varna, Casimir, cont
imporaniilpe citeva
„decenii.

al lui Ștefan-cel-Mare,- copiii lui+ Toan-Albert,

.

învinsul.
din, Codrii Cozminului, Sigismund, Vladislav,
care domneşte în.
“Ung
aria,

Alexandru,

“Bogdan-Vodă

cneaz

litvan,. a: Căror.. soră era s'0 ieie

cel -Orb,' dintre

moştenitorii

regelui polon se-.
» „putea ca unul: să sa-aşezeîn Po
io
altul
ni
. în a,
Litvania : astfel
“Alexandru a fost cneaz litvan înn
ainte
-de a fi rege polon, pe
„ vremea_cind fratele. lui, Ioan-Alb
ert, era rege în . Polonia. Aşa
* încit, adăuugir

"parte

idu-se deosebirede
a

şi de. alta,

fiind toate din

religie. dintre "nobilii deo.

Poloni catolici, Ruşi ortodocşi,
— familiile mari:
nob

ilimea „rusească —,

Poloni
d” răma
a.s slabă,
- Resultatul .nu'a putut fi altul
decît 'dăinuirea. ordinii publice.
.
„ medievale :. regele. presidează
mai mult decît guverneaza viaţ
a.
regatului polon, de.

şi cu o pompă extraordinară.
i
„Căci se întroduc de Ia începu
tul secolului al- XVI-lea 0biceiuride Curteca ale Renaşteri
i italierie,; o: principesă: Sforza,
Bona, fiind măritată cu regele. Sig
ismund, precum. Renaşterea.
- pătrunsese în Ungaria pe
vremea lui Maieiaş Corvinul,
care ținea
pe o Italiancă, Beatii
de ce
Aragon
a
,
fiul
lor,
loan
,
trec
înd
definitiv
„... în'regatul. de Neapole. Anume
idei cu privire la autoritatea regală
.
au pătruns" astf
el pe calea. Renaşterii, însă
regele m'a fost nicio-dată în Stare“ să dea: mai mult
: decît o. Curte strălucitoar
e, la
„care n'a atras însă

decii Piițini nobili, cei mai mul
ţi rămănînd
şi. nehotărindu-se a veni la “reş
edin
ţa
rega
lă,
De almin=- .
teri, regele nu s'a aşezat def
ini

„la ţară
-

„. Şi niumai- din secolul

'al XVII-lea

"în aceste părţi, Întiia. influe
nță

tivla Varşovia decit foartetirziu
,
se poate

vorbi

de-o. capitală

apuseană,a Renaşterii italiene,
a putut da: idei, forime literare
. .
, 'dar “forme politice nu,
"- Alături de' rege, Palatinii
erau' 'stăpiniîn ținutul lor,
ei (i-. neau diete provinciale pe
lingă

„ toată lumea ca la un ime
ris

dietele- generale, “la „care
venia. .

bilciu,. asemenea

cu O.

aşezare a.

cruciaților, cînd

plecau

în secolul: al XI-lea şi al XII lea de ase- |

" “diau un oraş cîteva luni de zile. .
Dietele au ajuns să joace un'tol mai mare înn secoțiul al XVE dea,
prin aceia că după Sigismund-August: dinastia “ Piaştilor a în-:
cetat, prin aceia că el-a avut ca moştenitoare. numai .0 soră care. .
“trebuia să treacă prin- căsătorie drepturile: ei unui nou Suveran. Casa de Austria a încercat, de” pe la jumătatea secolului al XVI-lea,
să se strecoare şi aici, şi. -au fost mai multe candidaturi: a arhi|
7

ducelui

Ernest,

a arhiducelui Maximilian, pe care voiă să-l pună”

Împăratul Rudolt în Ardeal, „pe. vremea lui Mihai Viteazul; cite
o candidatură austriacă” a: răsărit apoi şi în secolul al XVII- lea.

- Sa. ales întiiu “un Frances,
Henric “al II-lea, cel care a: .
„= succedat. fratelui - său - Carol. al lX- lea,. fugind . dir” Polonia,
“apoi Ştefan “Băthory din Ardeal, 'cel mai mare rege pe care l-au:
avut. Polonii şi singurul pe. care. nobilii l-au respectat, Autori-

stea lui-n'a fost
“thory a murit făra
principe

din

Casa

însă moştenită de
copii, -şi
suedesă

regii 'cari. au urmat,

atunci a
Wasa,.

fost ales

în

Bă.

dietă-un

Sigismund -âl II -lea,

om.

moale, . neascultat de nimeni, Dar. autoritatea 'regală a trecut.
-atunci, după sistemul turcesc, asupra. Hatmanului şi - Cancela-"
riului, ambele demnități

fiind “une ori

reunite în aceiaşi

mînă,

şi

astiel-după loan Zamoyski. au venit alții în secolul al XVII-lea, * -:
cari toţi au guvernat aproape. ca la “Constantinopol, unde. nu.
mai cîrmuia Sultanul, ci Marele-Vizir.După ce s'a isprăvit:. dinastia suedesă, care. a2 dat trei regi:
“pe acest Sigismund, pe Viadislav al IV-lea şi pe. loan Casi“mir, care se făcusa lesuit în Franţa,.unde a avut şi legături; ne-bisericeşti, . cu

Ninon de

Lenclos,

Polonia era aşa

pe rău "alcă=

"tuită. ca" instituţii moderne; încît era în primejdie. să fie împăr_-ţită încă de pe la 1659-60: Electorul-de. Brandenburg, un vechiu
“vasal al “Coroanei: polone, regele Suediei, un pretendent la tron,
şi, în aceiaşi calitate, prinţul Ardealului, Gheorghe Râk6czy. al _
. i-lea, ajutât „acesta: de. Domnii romini, Gheorghe! Ştefan şi Cons-"
tantin Basarab, s'au unit- ca să. distrugă Polonia. De altfel pănă
şi un Domn al. nostru a. aspirăt, la. sfirşitul secolului al XVI- lea,
“să. fie rege în Polonia; Petru Şchiopul,.
Regatul a-“scăpat de împărțire prin aceia că pentru întăia |
_oară.ss'a ales rege. un nobil indigen, cei a ce din punctul de ve-.
“dere constituțional e foarte important, căci pănă atunci se feri--
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“seră Polonii:de

a alege

regi

din familiile

lor

nobile.

De

data

- aceasta ajunge pe tron, în. 1669, Mihail Wisznieniecki, coboritor.
- din' Domnul Moldovei leremia Movilă. După moartea
lui a fost:

ales biruitorul de la Hotin, eroul creştinătăţii, viitorul salvator al
Vienei, loan Sobieski, care a domnit foarte strălucitor fără îndo-

” ială, fiind una din personalităţile cela mai marcante
jumătate 'a secolului-al XVII-lea,

"putut -să inoveze nimic.

dar în

Atitnumai

din a două

ordinea - internă

că, fiind al. doilea

îva

rege po-

lon. care a luat o principesă francesă, pe Maria, Marysienka,
moda Curţii lui Ludovic al: XIV-lea a pătruns şi aici: scriitorii
poloni se îndeletniciau să scrie „bouts simes“, şi în felul acesta

S'a pregătit -întru cîtva o viaţă ca în Franţa, cu deosebire

că:

acea Curte francesă, de.la care se lua modelul, se întemeias2
pe 0 vreme cînd era viguroasă şi regalitatea şi națiunea, pe
cirid

dincoace într'o vreme cînd şi regalitatea

şi națiunea

absolut istovită.

.

era

total

NE

compromisă

|

_

* După loan Sobieski, îngropat în împrejurări miserabile, fiii
lui din întăia căsători
mau putut.
e să capete -coroana.'
S'a ales.
erou, pe Mauriciu

- rupea

care „număra. şi un

mare

ce

rege un prinţ din Casa de Saxonia,

de Saxonia : August al Il-lea cel Tare, care

potcoavele cu mîinile, ora trăind după normele destră
bălata

ale vremii

sale,

care

a

dus

patima

-pănă la

„ Polonia nici el, nici fiul lui mau jucat un rol;

( „ai

incest.. Dar în

pe puţinii Saxoni

lor îi ură toată lumea. Regalitatea polo
s'a: îndrep
nătat pe
urmă un singur moment, prin alegerea lui Stanislas
'Poniatowski. Aşa s'a ajuns pe încetul la lichidare, tăci'nu
putea să
existe: un” Stat neconsolidat între: monarhii pe deplin
consoli„+ „date şi capabile de o ofensivă militară, 1.
-

De obiceiu se zice că Ruşii, Prusienii şi Austriecii.
au împărțit Polonia. . Nu e aşa, ci sistemul monarhie absol
ut a înghițit

o republică anacronică. În ce iel s'au făcut
cele trei_ împărțiri ale Poloniei nu:ne interesează, ; căci
nu facem istoria
pragmatică,ci istoria instituţiilor. Cind a văzut
Polonia
' că se.
pierde, a încercat unele reforme, încă de
pe vremea lui Stanislas, -şi mai tărziu cu revoluționarii, Koszc
iusko' şi ceilalţi chiar,
transformind aşezămintele noi francese
în forme mai. reale. Evi-

dent însă că nu mai era „momentul cînd: să
se: cheme-la. viaţă
clasele lăsate'să moară, fiindcă evul mediu
îşi dusese pănă la =
„ Sfîrşitul secolului al XVIII-lea aristocraț

ia

ei, negustorimea se

.

LT
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pierduse cu desăvirşire, - negustorii fiind - Germani, Armeni şi
Evrei, moşiile erau toate date în arendă, împreună cu cîrciu_ mele, la orîndari, al căror nume înseamnă în Moldova exclusiv .
“-cîrciumar, dar în Polonia termenul era pentru arendare.
În Polonia instituţii ca -acelea din Apus m'au putut pătrunde decât în măsura pe care am arătat- -0. -.
'
7

.

Rusia .a întrat în epoca modernă în împrejurări . tot aşa

de

„ele ca şi Polonia. Fiindcă, întăiu, R uşii S'an întors acasă la ei
“abia după lupta de la. Culicovo, ceia ce înseamnă jumătatea
secolului al XIV- lea. Şi să-se noteze încă- un lucru: că Rusia
„aceasta sa mutase supt stăpînirea: tătărească cît mai departe spre Răsărit,-la Moscova, care e o sjațiune rusească în stepa:
popoarelor uralor-altaice. Si aici Sau tâtarisat Ruşii, cari, de
altminteri, în regiunile acestea, şi în ce priveşte rasa, aveau
foaste multă afinitate cu „Tatarii, derivînd şi dintro populaţie
finesă foarte nunieroasă.
Nu sa putut îusă întoarce la Chiev, şi. aceasta a fost fatali-”
tatea Ruşilor. Dacă Ruşii, plecaţi din Chiev, ar îi putut să se

i

“ întoarcă

erau
aa

acolo,

acum

ar fi revenit

lui Ştefan- cel- Mare, una

sora. lui Simion
supra acestor
zăţii

la tradiţiile de

lituanienii, cu Statul

lor,

care

din nevestele

odinioară,

dar

dură

pe 'vre-

lui,

încă”

Evdochia,

aici
fiind

«Țarub Olelcovici, Lituaniaan ca şi Coriatovicii..
prinți lituanieni se întindea autoritatea regali- -

polone. Ruşii s'au întors

sfîrşitul secolului

la - Chiev

al XVII-leae deci după

foarte

patru

tirziu numai, . la

sute de ani de

-ipsă. Șă ne gîndim că, atunci 'cînd - Turcii au luat Constantinopolul, Bizantinii ar fi fugit în Asia Mică, cum au fugit, cînd
- Latinii au luat Bizanțul, la Trapeziant şi Niceia, că de acolo
ar fi pindit Constantinopolul şi, cînd ar îi venit momentul să
“ poată porni-spre dinsul, mar.fi putut pătruns în oraş, şi ar îi
“stat patru “secole cu turnurile lui supt ochi: evident CA nicio

desvoltare normală
>

nu se poate face.în

astfel de

împrejurări.

Astiel Rusia a rămas la : Moscova, şi, cu toate că poporul.
rusesc s'a ridicat- împotriva Tatarilor şi a. ieşit din robia- lor, a
rămas! "totuşi în ideia politică şi socială- tătărească, păstrind numai supt raportul religios, în ortodoxie, . legături cu creştinătatea „cealaltă, răsăriteană Nici măcar supt. raportul: artei nu,
Sau

putut. descătuşa, pentru

că “arta

rusească,

de

şi o anume

_

4

10

=

Şcoală pretinde că arhitectura s'a desvoltai dintro formă primi
tivă de “lemn, s'a desvoltat totuşi supt influenţa artei asiatice,A
” fost deci o “mimai
şca
mult dinastic
re ă decit naţională aceia care a

„bimnitla Culicovo
şi pe urmă, supt Ivan; cuscrul lui Ştefan-cel=
„Mare, supt cellalt Ivan, din secolul al XVI-lea, Ivan-cel-Groaznic,

„înlăturindu-se Hanatulde Cazan şi de Astrahan, dar rămînind

„* “Fatarii în “legătură

pe. Mare “cu „Constantinopolul.

„ajunge: la; Chicv, “neavînd
.

„m

Neputind

Chersonul de . odinioară,

pe unde

_“ întreţineau relaţii cu. Bizanțul
- împiedec,
aţi de Poloni la Vest,
Moscoviţii, noii Ruşi, au fost zvîrliţi,
ca să caute un contact cu

Apusul, spre ţermul îngheţat
al Mării
. Albe. Aceasta afost tragedia poporului rusesc... -Ia
Încă odată:

o: mişcare

.dinastică,. nu

una: naţională,vine de la

„ dinastiile casere
forme
:ază 'stipt. Tatari, menţinînd “sistemul tă-

„tăresc :- în. veşminte,. în căciulile “una “peste alta
pe. care-le:
„* purtau 'Țarii la. încoronare; în „sistemul de luptă,
în “armele pe:
- care'le întrebuin
ca iâtag
țau
anui
, turcesc, carea pătruns şi la
"Poloni, dar. nu În aceiaşi

măsură,
şi chiar

în

A

aşezăminte. 'Un

„ “Singur lucru tăminea din Rusia veche: -viaţa
patriarhală a ţe'Tanului, peste care s'au aşternut rînd 'pe rînd mai
multe -zăpezi, ..
“cu deosebire, că, la cîmp, cînd 'se topeşte zăpad
a, creşte griul,
pe cînd acolo a.rămas ogorul gol şi nu s'a
desvoltat nimic din
„Viaţ

a ţeranului rus.Ce o să dea ţeranul

„Va conduce'el

rus, cînd întradevăr

ţâra, nu ştim,- dar Sperăm ceva -mult

mai: bun
decii.. ceia: ce a dat:' dinastia rusească pentru dînşi
i
şi
pentru „Vecini. Şi supt forma “aceasta dinastică, nu
orientală în sensul.
„europea
n

.

şi. creştin, ci „orientală, cu toată” ortod
oxia,

- în sens

"tătăresc
sfîrşitul „veaculuial
CXVilea,şi” păgin, aitrăit Rusia”1 până
Până laa, Silrşitul
veacului al

Atunci,

ar zice cineva,

venit Petru-cel-Mare şi-a:
„

=

e

Să ne

-

E

oprim -un

această părere.
-

i

-

—

la Sfirşitul veacului at: XVII-lea. a - începu
,

moment

„:

t era occidentală,- -

Ia

.

ca să.

.

ay

.

vedem . cîtă

Ti
”

.

-

a

a_

ilusie
La

.

este în
.

x.

"Rusia şi-a avut întăia influenţă apus
eană pri Polonia. Influ=
„ența aceasta s'a
secolului

exeicitat.şi în secolul al XVI-leaşi
la începutul...

al XVIl-lea. . Nu. odată

a răsărit ideia de a. se: reintegra unitatea “slavă în aceste,
regiuni,cu toată - deosebirea
| dintre „Catolici şi ortodocşi, căci
, dacă. mar fi: fost deosebirea
s

s.

.

-.

- aceasta de religie, : se

cerea -aici

un

puternic Stat. slav. „unitar.

de la- Vistula pănă în fundul Asiei, şi evident că în casul acesta
existența -noastră naţională ar îi fost imposibilă...
|
Țarii . ruşi, “dorind să'aibâ : Chievul şi. teritoriile : ruseşti de.
Ă supt Lituanieni, au atacat Polonia la sfirşiiul Domniei lui Ștefan- .

„:

cel-Mare, * amestecat şi. el în .rosturile. acestea. Cînd

Rusia a...

. slăbit, Polonia i- a întors atacul, la sfîrşitul secolului al XV- lea
şi la începutul” secolului al XVU-lea: Cînd Boris: Gudunov. s'a
ridicat prin usurpație la "Moscova, cu citeva decenii înnainte de:
a'se stabili” dinastia

Romanovilor,

dinastie

interioară, -de

boieri :

ruşi,—cari au. scăpat, după decenii de anarhie, țara de: distru=:
„gere totală, şi boierii, oastea, plebea rusească făceau ce voiau,
“ridicînd şi distrugînd.pe aceşti.:bieţi oamenii, falşul Dimitrie şi.
atiția. alţii,—pe “vremea aceia Polonia a socotit că vine momentul. _
să se “aşeze la Moscova, şi Vladislav, îiul lui Sigismund, Wasâ, a:
„mers. în. arme 'acolo, Aşa încît, pe lingă boierii usurpatori, pe-!
lîngă. falşii moştenitori ai vechii” dinastii a lui Ruric, se. adăugi
- pretendentul polon. Vladislav a fost. scos din Moscova, şi abia. .
la:1640 a.ajuns Rusia să-şi recapete: viaţa ci orinduită. După ce

se. aşezaseră - acum

Romanovii,. cînd Țarul. Alexe ă ajuns. să.

guverneze mai multă. vreme, exista o Rusie presintind oarecare:
- garanţii de. viitor, -:
Acum, această Rusie, care se aicătuise “dnsmăneşte faţă de.
“Poloni şi răminea în antagonism față de dînşii, aşteptînd vre-. mea cînd noua ofensivă rusească din.secolul al XVill-lea va.
cădea asupra. Poloni si,. ajutind

6seriţial la distrugerea

ei, nu

se.

poate. „spune că mavea legături cu- Apusul şi că trebuia aşteptată vremea lui: Petru-cel-Mare. Încă din vremea lui. Ivan- cel-:
Groaznic

Rusia

era la Marea

Baltică ; încă de

la 'stirşitul

vea-

“cului al XVI-lea ea era.la Marea Îngheţată. S'au 'căutat legături ale Apusului cu Rusia. fireşte „pe la Baltiea- dar şi pe la,
granița nordică.
“Aşa s'a ridicat Arhanghelsc, unde veniau, din causa negoţuliii,

- apusenii, continuînd vechiul negoţ; al inembrilor . Hansei către
“Novgorod,-vechiul negoţ medieval. în întiiul rînd au venit Englesi
în aceste

locuri ; avem:

şi

“unele încercări

la sfîrşitul secolului al XVI-lea;

mai

tărziu

de negoţ
sînt Olandesi

rances
şi En-

glesi,. în . secolul “al XVIII-lea iarăşi Francesi. În loc să vie numai.
până ia graniţă, ei. Sau- aşezat îns ă în Împărăţia însăşi, anume:
1

-.

|

—
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la Moscova, unde era.un întreg cartier, Slobodca, unde,—ca în

-sloboziile de la noi— se fixau străinii, bucurîndu-se de anume
scntiri. Acoio era Lefort, prietenul din tinereţă al lui Petru-

cel-Mare, care deci ma trebuit -să călătorească în Europa spre
-a cunoaşte starea de lucruri din Apus, ci învățase a 0 şti în
“copilăria lui,-acasă la dînsul. În acest cartier străinii aveau
prăvăliile lor, întreprinderile lor, și aici a învățat Petru ce-i
irebuia să ştie ca limbă, obiceiuri, noțiuni geografice şi' istorice
pentru ca mai tîrziu, după ce s'a hotărit a tăia capetele stre- .
„liţilor, a tunde pletele şi bărbile boierilor, a li impune să poarte
perucă, a-i îmbrăca în costum apusean, să se ducă în. Olanda,
“în Franţa, lucrind şi ca timplar, şi iniţiinău- se în toate cunoşiin|
ţile trebuitoare.
A mers, nu ca să descoppre unele Tucruri, ci ca să le veri“fica. Şi a angajat în Apus oamenii cari i-au alcătuit pe urmă

Împărăția - cea nouă.

Căci,

dacă

şi-a închipuit că

un

Rus

de:

.

vechiul sistem, căruia li tai barba şi i se pune perucă, i se.
- cer dantele şi papuci cu călciie înnaite, se preface în occidental, .
i-a trebuit puţină vreme ca să-şi dea sama că e.imposibii şi s'a

convins

că trebuie să cheme

şi pe oamenii

cari au făcut lu-

-crurile văzute în Apus pentru ca să meargă lucrul: întradevăr. :
Şi astiel el a dat Rusia pe mina altor cuceritori, cari au fost
"baronii din Provinciile Baltice, cu nume nemţeşti şi de religie
“luterană, pe lingă alţi Germani, veniţi din toate părțiie lumii: aceştia
i-au. comandat armata, i-au creat şi condus administraţia, i-au

mobilat Curtea. Şi pe urmă Țarul epocei nouă şi-a măritat fetele
în

lumea germanică, aşa încit, „afară de nenorocitul

nitor, care, dorind să restaureze vechiul
-.grozitor,! de moarte, de tatăl său. însuşi:

lui moşte-

regim, a: fost bătut întoţi cîţi
au venit după

„ Petru-cel-Mare n'au mai fost Ruşi, ci. Germani pănă la distru- .
gerea dinastiei Romanov. După Tatarşcina, stăpînirea tătărească,
a venit, am

zice; Nemişcina,

a făcut-o după

stăpînirea

prin Nemţi..

Academia

modelul gerinan, literatura, după” modelul

lite- - -

'raturii germane ; limba de cancelarie rusească a fost transformată, diformată, cu: proposiţii nesfirşite, cn zeci de participii,

după. sistemul protocoalelor

îrancesă,

dar trecind

" Holstein- Gottorp,

- Şi armata

a fost

germane;

prin intermediarul

Anhalt-Zerbst

îmbrăcată

şi aşa

şi

Cuitea a fost după -cea
micilor. Curţii -germane::
.mai

exercitată

departe.

tot

nemţeşte,

aşa
7

|
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încît aproape nici nu sa putea face. deosebire între soldatul rus:
cel prusian, Frederic-cel-Mare era obiectul admiraţiei: nes“şi
firşite a nenorocitului Petru al Iil-lea, soţul Ecaterinei a l-a,
_
care era absolut Germană “şi a rămas-aşa pănăla sfirşitul zi-. .
i]
elor, ei, spoită puţin cu franţuzeşte şi 'conruptă de obiceiuri:
”

localnice. Fiul Ecaterinei, Pavel, a luat pe o principesă de Wiirt-

Di

„ temberg,

Alexandru al.

principesă germană,
o. 'pe
l-iu

Nicolas

„ Il-lea a trăit -în legătură matrimonială secretă cu o princesă
dar nevasta lui, cu care a avut copiii legitimi, a fost sora:
rusă,
N

lui Wilhelm

SN

6

de Prusia

Î-lu

; numai

Alexandru

al ll-lea

a luat

: -

Danesă, dar Nicolae al Il-lea a. fost însurat cu Alisa de Hesa:.
dinastia rusească a simţit nevoia de a. se împrospăta necon=

-

N

”

tenit cu sînge german,

.

-Dar ceia ce-este mai interesant din toate, esteun lucru: ci-

- vilisaţia apuseană o represintau
alta,

<filosofii>.

În vremea

dinastiile,

veche, poporul

datini. Nu li-arfi trecut prin minte-în

„a

de o parte, şi, de:

se

conducea

.după

evul mediu regelui, miniş=

trilor săi, parlamentelor că au datoria să secreteze necontenit
la .
; toţi, cînd erau "revoluţii, cereau să se. întoarcă
ordonanţe
şi. «filosofii», a..
'datinele vechi. Pe cînd monarhia absolută,-ca

ajuns la ideia că omul, individual, ca. şi-o: societate umană, e
un fel de. ceasornic pe care-l faci să meargă înnainte sau în- .
dărăt după nevoile d-tale. Și s'a început regimul ordonanțelor,
mai absoluiiste decit râgele: însuşi. Şi poi astăzi trăim supt influenţa acestor idei,şi noi avem fetişismul oădonanţelor, legilor..
" Sistemul ordonanţelora întrat şi.în Rusia, căci, cu cit o ţară

e mai barbară, cu atita crede mai mult în fetişismui lor. Trin=
tindla ordonanțe, la coduri, Ecaterinaa Il-a a czezut că fe-

riceşte“ poporul rusese. Resultatula fost că clasa negustorească, :
Care însemna ceva, cu bogații, vestiţii negustori moscoviți, a căzut:

în mîna capitaliştilor din Apus, Englesi şi ceilalţi, iar vechiul ne-

gustor rus a rămas să vîndă blănuri şi curiosităţi asiatice la
bilciul din Nijni-Novgorod. Nobilimea rusească,pe cârep descrie

aşa de bine Turgheniev în <Povestirile unui vînător>-şau în .«MEmoriile -unui-senior

rus>, sau

Gogol, în «Suflete moarte», a fost

atrasă la -Curte şi- silită să se îmbrace,

„cum

voiă

mai piiţin

Țarul;

smulsă.

şi în afară,.

înăuntru

ei, n'a fost

din legăturile cu supuşii

"de cum eră înnainte, mult mai puţin
apăsătoare
„
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“olositoare,
:depărtare,

pentru „că nimic nu e mai teribil decît! tirania
din

care nu vede

sufeiinţile-pe care le produce,

„În ce priveşte Turcia,: am văzut ca şi aici se
exercită
îluen
țe apusene,

care au 'trecut şi asupra

ţerilor

in

noastre,

Ele
„au pătruns în două forme: întăiu Greci
i .cari făceau comerț întalia -sau învățau acolo. Alexandru.
Mavrocordat Exaporitul a

“învăţat la Padova, lao Universitate
foarte frecventată de Răsăriteni,

"turceşti înseşi din- causa. deosebirii
de. ieligie,
trufiei: clasei dominante

războinice a

Turcilor,

ca şi din
dar-şi

causa
din 'alt

motiv : societatea turceascăaşa
, cum a- trăit pănă dăunăzi, oricît
"de antipatice..ar.fi unele aspecte, era
'o societate complectă. Și. se poate ataca o. socidtăte care are
părți foarte frumoase, dar
nu e complect
o Soci
ă;
etat
-e. complectănu 'se pierde, oricum...
„„să fie ea. Socjetâtea “aceasta. era însă.
societatea - bizantină, so-.
cietatea romană d'innainte, căci Rom
aniiau trecut sistemul lor
“Bizantinilor. În unitatea şi armonia: form
elor turceşti n'au putut
pătrunde deci ideile apus
ene, Cu toate acestea a fost. un
mo-=de mare era apăsarea exercitată
de
«fil
osofia Apusului, încît ideile lor au
pătruns şi în: Turcia, pe 'vremea:
lui Selim al II-lea, care a, murit:
asasinat, Atunci şi Tuicii des“ment.cînaşa
d

„Chiseseră o' poartăa cetăţii lor 'din
caisa' sentimentului că ei,
Cu vechea lor alcătuire, nu pot
„că, fiind un detect undeva,-ei birui pe Ruşi şi pe Austriecişi .
trebuia să „primească „pe -apu-“seni : s'a: tradus.în turceşte:

Vauban, s'au turnat tunuri nou
ă încă |
- de la “sfirşitul secoluiui . al
XVIII-lea, s'a încercat.a se
înlocui.
_“spahili şi ienicerii prin tru
pe noi. Selim a voit deci să
facă pe. “Sultan <filosof, ref
ormatorul Împărăției. Tur
cii s'au în potrivit
neted” aceastei încercări, şi
inovatorul a: căzut jertiă:
acestei. ilusii,
că

-

Tuicia ar putea să capete
o formă asămănătoarecu ale
„telor Apusului..
Sta
-|
aaa
|
La sfirşitul secolului. al XVI
IIprăştie în existeaţ e provincia lea însă, viața turceâscăse îtmle

tulburi. Pe Diinărere cau
ei
fel de

|

=

aaa

unde

o

cu o veche. Facultate: de medicină,

au venit de la o
- bucatăde vreme aşa-numiţii <iatrofilosoți»
. Aceştia au creat clasa
-„ fanariotă, care. însemna inteligență şi"
'dibăcie grecească, sistem
„Politic turcesc şi: “filosofie> apuseană.
Şi ei, am Spus-0, credeau .
„în puterea dumnezeiască'a ordonanţelor.
aa
_ Fanarioţii”nu puteau-să exercite o influ
iență asupra societăţii”

A

=

Dia

S

Tel de mici stăpinitori, cari nu ascultau de. Sultan. La Vidin stătea
vestitul Pasvantoglu, . în Albania -Ali-Paşa. de Ianina, în Asia -.“Mică deră-beii, prinții. văilor.. Pretutindeni” era .o sfărimare a
"unităţii monarhice, dar nu. era şi un început -al erei moderne.
Era modernă se începe. la creştinii supuşi” ai Împărăției oto-mane: la noi, la Sirbi, la Greci, şi numai mai tărziu aceste idei
«filosofice». vor căuta să transforme viaţa musulmană însăşi,. şi
-asistăm
crisă..

în momentul

acesta. încă. la +un

« “moment

din această

*»

.
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=

N

-

o

,

Şcoala de Războiu,

>
.

.

Pa

N

CUPRINSUL.1

— Îndreptarea, Angliei către monarhia absolută

.

II. — Stabilirea absolutismului monarhic-în Franţa
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:

.
,

.

IV, — Italia şi ideia monarhiei absolute: tiraânii ,- '..
Ve
—
„VI. —
VII. —
VIIL—
.X

—

A

.
:
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Germanii şi lupta pentru organisație modernă...
.
Lupte constituţionale în regatele scandinave
,
. - .
Războalele italiene și Monarhia absolută în: Franţa, a
Schimbările constituționale în Spania “.
.
a.

XI. — Reforma, luterană și aşezămintele germane
"

,
.
e

Chestia monarhiei

absolute

ÎN
.„-

. a.

în Scandinavia

.

Sa

XI. — Sfîrşitul luptei pentru monarhia absolută în Germania .
_XII-—. Reforma în Franţa şi influenţa, ei asupra instituțiilor .
XIII.— Monarhia absolută în Franţa
..
i
.
XIV,—

Sistemul, politie al.lui Ludovic

al XIV-lea ÎN

ai

,
.
.

.

XV. — Desvoltarea constituțională a Angliei de la „Elisabeta pănă la:
„revoluția de la 1698.
Pi
.
. „XVI—

Decăderea

ritul

monarhiei

absolute

în veacul al XVUI- lea” si Spi-

public: noul avînt al burghesiei

.

XVIL.— Instituţiile apusâne în Orientul Europei.
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