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ISTORIE MODERIĂA ŞI CONINPORA.
Ludovic al XIV-lea şi monarhia absGlută
—

în Franţa (1643—1715).
|

Minoritatea

N

|

Pa

lui Ludovic XIV.— Mazarin. — Subt con- -.

ducerea energică şi îndemânatecă a lui Richelieu, Franţa -:
devenise prima putere în Europa. Războiul, însă, cunoscut:

în istorie subt numele de „războiul de trei zeci de ani“, nu:
se isprăvise.

Ludovic

XIII: muri,

lăsănd

ca moştenitor

pe

fiul său, Ludovic, în vârstă numai de cinci ani şi ca tutore,
pe însăşi regina. Ana de Austria.

înainte.

Se părea că Franţa

Richelieu murise cevă ma

întră într'o perioadă grea a is-

„ toriei”sale. Richelieu, însă, pe patul
de moarte, recomiandase

ku

regelui său pe cardinalul /4lii Mazarin, discipolul său în.. ... *
Ku
- politică. Mazarin, subt aspectul blând şi binevoitor faţă de

p
e

"toată lumea,

eră- stăruitor

în

planurile sale, pe care le ur-

măriă cu G fineţă şi o îndemânaie deosebită. Deviza sa esă: -

„timpul şi eu“, E! reuşi să înlăture pe toţi nobilii, cari voiau

a
E

să pună mâna pe putere şi conduse bine

.

*-

treburile Franţei,

în tot timpul minorităței lui Ludovic XIV.
Sfârşitul războiului de 30 de ani. — ln interior, Mazarin IE
urmă politica lui Richelieu, Spaniolii, profitând că pe tronub î
| Fianţei se află un copil, năvăliră în Campania Și înconjurară. .
ia

„e

$]
a:
3

: «getatea Rocroi (1643). Aici, însă fură cumplit bătuţi de ge-neralul Corzde,

care aveă atunci numai

22

de

ani.

Condâ

-şi Tourenne învinseră şi pe Bavarezi şi înaintară“în inima
Germaniei. La rândul lor, Suedezii, aliaţii Francezjlor, erau

.

„_victorioşi. Luptele continuară în Austria, în Spania, în Flandra.

“Francezii eşiră învingători.
,

,

Tratatul de Westfalia (a. 1648) — Negocierile de pace
"“începură încă din anul 1641. Ele,fusă reluate în mod serios

“în

1644, la Miinster şi la Osnabriick, în Westfalia. Adunarea

“catolicilor eră la Miinster, .cea a protestanților la: Osnabiiick.
_

"Trei tratate ieşiră din acest congres, terminat în 1648. Prin

"cel dintâiu, de la Miinster,

Spania recănoşteă independenţa

“Ţărilor de ,Jos.. Tratatul din' Oshabriick şi al doilea tratat de

“la Munster conţineau următoarele condițiuni:

afară

l-a. Franţa obţineă cele trei episcopate şi Alsacia,

«de

Strasburg; ea aveă libertatea navigaţiunei pe Rin.
2-a. Aliaţii Franţei nu erau uitaţi. Suedia luă Pomerania

Şi gurile Oderului, Elbei şi Weseralui. Electorul de Branden-

burg se măriă şi el. Electorul Palatinatului luă Palatinatul
de jos. Elveţia eră recunoscută independentă.
3-a. Politiceşte, Germania eră împărțită în 343 de state

îndependente. Din punctul de vedere religios, se recunoștea

“în Germania libertatea conştiinţei şi a cultului la Luterani şi

-Calvinişti.

Ă

|

„de trei zeci de ani, cară înjosi,
Astiat, se sfârşi "războiul

„delinitiv trufia Austriei şi stabili un nou echilibru european.
Cât a trăit Mazarin,
Ludovic XIV ia puterea în.mână.—

“ „Ludovic XIV nu se preocupă de treburile statului. Mai mult
petrecea.

E

Sa

Nimeni, afară de pătrunzătorul spirit al ministrului diplo-

mat, nu se aşteptă să vază în el un rege mare. Când atlară
”

“curtenii şi slujbaşii, după
sege voeşte, să cârmuiască
-nistru, aproape nu le veniă
"-Aui pentru muncă „va trece

moartea lui Mazarin,că tânărul
de-ăici încolo singur, fără misă creadă. Credeau că ardoarea
repede; dar a ţinut mai mult
4

îi

.

decat îşi puteau dânşii închipul: a ținut toată vieaţa. Târziu “
S'au deşteptat cu cine aveau de a face.
- lată ce scrle însuşi Ludovic y XIV, în privinţa aceasta, în Memoriile
iul: „Numai timpul i-a făcut să vază ceea ce trebuiau să creadă; căci m'au văzut totdeauna statornic pe aceeaşi cale, voind a îl informat de
tot ce se făcea, ascultând rugămintele şi plângerile celor mai de jos
„dintre supuşii mei, ştiind numărul
şi starea cetăților, tratând cu miniştrii străini ră mijlocitori, pri-

făcând

mind sctisorife,
parte

din

singur o

răspunsuri şi dând

se-

cretarilor mel conceptul celorlate ;
regulând cheltuglile şi veniturile
statului meu, ținând afacerile secrete. distrinuind favorurile după
alegerea mea, păstrând în mine

singur toată autoritatea. Mi se pă-eă, că eram niiscut să fiu rege".

a)

El munciă regulat opt
ceasuri pe zi, şi toate afacerile însemnate ale statului
treceau subt ochii lui. Inţelegeă minunat de bine „me-:

seria de rege.“

In siaturile

-ce da fiului său ziceă: „Prin

Fig. 1. — Ludovic XIV. Tablou.

de Rigaud.

„muncă, guvernăm şi pentru muncă -guvernăm. E o ingrati“tudine şi o îndrăzneală faţă de Dumnezeu, şi e nedreptate
şi tiranie faţă" de oameni, a voi una fără alta.“
Ludovic XIV este tipul monarhului absolut. Eră convins,
că regalitatea este o însărcinare venită dâla Dumnezeu, şi

că datoria unui rege este a face ca voinţa lui, să fie iege,.
„ caşi - voința lui Dumnezeu ; iat datoria supuşilor, să asculte.
o
m:
»

*

de monarh ca de trimisul lui Dumnezeu

convingere a şi pus-o în practică.

„Ludovic

pe pământ. Această

»

XIV. eră mândru şi ambițios. Ţineă mult ca no-

“bilimea: să se prezinte la curte Şi să se plece înaintea lui,
„Săi aducă „omagiu“. Cine nu veniă, eră rău privit, nu găsiă.

graţie 1a înaltul-rege.. Cine 'veniă se bucură de toate favoxurile. Dar, din principiu, nu întrebuința. pe nobili de rasă

"la afacerile statului. Le da altie de favoruri, nu slujbe. şi
alegeă: furicționașii şi miniştrii. din nobilimea de a doua

“mână, ridicată prin meritele ei dintre burghezi.
Ludovic XIV zidi un nou palat. regal măreț, în apropiere
” de Paris, la Versailles, unde îţi mută curtea. EI voiă să
stee destul de departe de capitala, în care spiritele svăpăiate

„puteau să provoace turburări, precură se întâmplase în timput

. copilăriei sale, revolta care poartă numele de Frondă. In jurul

palatului de la Versailles,se creă din porunca regelui, un
parc minunat, care şi astăzi produce admiraţiunea vizitatorului,
Pentru

acest palat şi parc, Ludovic XIV a cheltuit mai mult

de cinci sute de milioane 'de franci. Nobilii, voind să se

î

7 afle mereu

„

“astiel că

“e.

şi-au

construit şi ei acolo case,

s'a tăcut-repede un oraş frumos,

„ deveni adevărata capitală a regatului. *
şi

„.

pe lângă. rege,

Versailles

|

care

NE

Colaboratorii lui Ludovic al XIV.lăa : oameni de stat
generali mari. — Cu Moate calitățile lui de monarh, Lu-

dovic XIV n'ar fi ajuns la atâta strătucire, dacă m'ar fi fost

"ajutat

şi de împrejurări. A avut norocul de-a veni tocinai la

* - timp pe tronul Franţei. Aroganța nobilimii eră zdrobiță de
predecesorii săi, calea monarhiei absolute pregătită, Franţa
“ridicată. la “rangul

„> ceasta,

un

număr

de întâia putere în Europa.Pe lângă a.

de oameni celebri, în: toate

“din străduințele culturale

ale generației

ramurile, ieşiţi

trecute,

stătea. ula

" dispoziţia lui, ca soldaţi ai ştiinții. sau duceau în toată lumea,
prin nemuritoarele lor opere literare, gloria şi renumele

niului francez.

|

ge-

E

Dintre cei chemaţi de el, spre a! ajută la administrarea

“şi întărirea ţării, cei mai însemnați cu deosebire sunt: Col. .
„„bert, Louvois şi Vauban.
„Colbert, un om de o putere de muncă uimitoare, Incră. 16
ore pezi.?

"Priceput

mai la toate chestiile jde administraţie

internă, fusese recoman=

„dat lui Ludovic XIV chiar de Mazarin, „Vă datorese „totul, Sire,
LR
.
A
Da

îi zise,

|.

el intro zi, dar cred că mă achit de îndatorire,. dându-vă pe Colbert”.
El s'a ocupat de finanţe, marină, comerţ, industrie, căi
si alte lucrări publice. In toate, a adus

de

comunicaţie

înbunătăţiri. A izbutit

să

între-

iască veniturile statului, fără să: pună Impozite noul. Ba chiar le-a mai
împuţinat, mai ales pe cele ce. apăsau asupră țăranilor; a întemeiat
ŞI pefiecționat tot felul de fabrici: de

.

postav, dantelă, canifea, tapițerle

(făbricile renumite de la Gobelins (Paris), Beauvais, (d Aubusson):
Louvois, aproape tot aşa de mun-

7

<itor ca şi Colbert, s'a vcupat cu
chestiuni militare, cu organizarea ar-

matei ; fixă o soldă regulată. EI! in-"
troduse în armată uniforma "şi baioneta, înfiinţă casarme, spitale şi şcoli

“militare ; regulă înaintările
“după vechime, jar nu după
naşterii, ca

până

atunci.

la grad
nobleţa

Graţie lui,

Ludovic XIV avi a armată

regw'ată

«de 180.000 de oameni, care se pută
ridica până
Vauban
- mer militar,
«de apărare,
ortărețe,

la 450.000.
eră un ioarte bun inglEl puse Franţa în poziţie
construind un număr de

rămase

:
.
_

celebre.

Fig. 2.

Louvel,

-

1 Ludovic XIV a întreprins mai multe 'războaie, în timpul cărora s'au
distins generalii săi, cari ocupă în istoria militasă a lumii întregi primele
rânduri. Cei mai însemnați

sunt:

Țurenne,

Coadă,

Vendome,

.Luxein-

„Bourg, şi amiralii Tourville şi Jean Bart.
Cu asfel de ajutoare, Ludovic “aveă dreptate să îndrăznească
anăsură puterile ţării sale cu ale oricărei alteia,

Războaele

lul

Ludovic

a-şi,

XIV.

Cucerirea Flandrei. — Când muri Filip IV, regele Spa:
niei, Ludovic XIV reclamă, în numele soţiei sale, ca un drept

de moştenire, provinciile Flandra şi Franche-Comte, şi le şi
„ocupă printr'o armată, comandată de Turenne. Atunci Olanda
şi Anglia se umiră cu Spânia în contra Francezilor. Ludovic
încheind pace, dete îndărăt Franche-Comi6, dar păstrâ Flandia.

- Războiul cu Olanda

(a.

1672). — Supărat

pe Olanda,

=

pentrucă. aceasta dăduse ajutor Spaniei, şi îndemnat de Col- |

=

”

2

Sa

Ri

.

me me = mierea

beri, care ură pe Olandezi pentru progresele

şi

întinderea

„- negoţului lor maritim, Ludovic XIV trimise o armată contra;
” Olandei, Eră cât pe-aici să cuprindă întreaga ţară; înaintasepână aproape

de Amsterdam,

dar tocmai atunci se făcu Slat-

"-houder al Olandei, Guillaume de Nassau
Acesta, văzând

pericolul,

print

-

d'Orange..

în care se află patria lui, porunci

să se rupă zăgazurile, care apărau Olanda de apele mării;
apă năvăli, înnecă tot interiorul şi Francezii se văzură nevoiţi să se retragă spre Rin.

,

De rândul acesta, se înjghebă o coaliţie şi mai mare în:
contra lui Ludovic. Intr” însa intră, pe lângă Olanda, Spania,.
Austria, Danemarca şi Brandenburgul. Războiul. ţinii şease:
ani, dânduse şi pe mare (cu Spania şi cu Olanda) şi pe
uscat. După mai multe victorii, câştigate de armatele frar-—
ceze, se încheiâ. pacea de la Nimegue (1678); prin care Franţa

-duă şi Franche-Comle.
Războiul

pentru'

.„dependinte“.

Camerele

de

reuniune:

(a. 1681).
— Şi în tratatul din Westfaliaşi în cel de la Ni.._neguese ziceă că provinciile, :ce se cedau Franţei, se dădeaw
„cu dependințele lor, adică cu alte teritorii, care ţineau de:

dânsele, ori undear îi ele. Ludovic XIV văzându-se aşă de:
puternic, încât putuse

birui atâtea ţări aliate în contra

institui nişte comisii, numite camere
„cerceteze': care sunt acele dependințe.

lui,

de reuniune, ea să
Când ele tură aflate,

Ludovic XIV le uni la teritoriul Franţei. Dar una din acele
„dependinţe“, Luxemburgul, aparţinea Spaniei, o. a doua

Deux-Ponts Suediei,

o a treia Strasburgul Germaniei, etc..

Toate reclamară, dar în zadar. Atunci, iar se făci! contra lui

Ludovic o
şi Olanda.
lupta. Ea
(a. 1685).
Regele

coaliţie, compusă din Spania, Suedia, Germania:
Din acestea, însă numai Spania îndrăzni să înceapă
fu învinsă şi Ludovic păstră teritoriile cucerite
Soare. — Mărirea şi puterea lui Ludovic XIV

-junsese la culme. Nu

eră numai a tot

e dictă Europei întregi. Toţi

se

puternic

prosternau

în

a-

Franţa, .

înnaintea

lui.

*

ta)
“Toţi îi cântau, în toate tonurile, laude şi osanale, Reprezentaţii Parisului îl numiau

cel Mare,

spunându-i, că, precum

chiar în limba-

e soarele între celelalte planete, aşă

este el între ceilalţi regi. De aceea
Le roi Șoleil, adică Regele Soare.

i-se

dase

numele. de

Revocarea ediclului de Nantes (a. 1685). — Increderea
“oarbă în sine a

făcut pe Ludovic XIV să săvârgească greşeli -

'ma;i. Din nenorocire, oamenii însemnați dia prejurul lui dis-.
păieau. Alţii, de aceiaşi valoare,

nu se găsiau numai

decât

la îndemână. Pe lângă acestea, Ludovic XIV, care în peirioada de creştere şi de înălțare, nu luă sfat decât de la .
bărbaţii de stât încercaţi, începuse a primi întluențe de la a
“doua a sa soţie, Madame de Maintenon, o femeie înteli:gentă, de alminteri, dar supusă la slăbiciunile linguşirii Şi

bigotismului religios.
Din îndemnul ei, mai ales, Ludovic XIV începi a perse«ută pe Ughenoţi (Hugânots): ii supuse la dări grele, îi dete

afară din funcțiuni, le închise şcolile, le luă cu. de a sila
“copiii spre a-i creşte în religia catolică; pânăce Ughenoţii,
discipoli ai lui- Gavin, disperaţi, începură a fugi d: ţară,
“care încotro apucă. Dar emigrarea le fu oprită. Şi, ca săi
_<onstrângă

a- Şi părăsi religia, regele le dădii în casă câte un

„+ “militar, mai cu seamă un dragon, care şedeă la ei săvârşind
tot felul de necuviinţe şi neajunsuri, până îi făceă de treceau la catolicism ori de. -şi luau lumea în cap. Măsura această
=
:

Ludovic

jul oficial. Poeţii, scriitorii, curtenii, toată lumea îl linguşiau.

'Darbară s'a numit

dragonadă.

Nemulțumit că n'ajungeă la rezultatul dorit, Ludovic XIV
ecurse

la un: mijloc nenorocit:

revocă Edictul de Nantes,

: “dat de Henri IV. Ughenoţii, lipsiţi de sprijinul legilor,
-săsiră patrid. Se

duseră

în

Olanda,

în

Elveţia

şi

cei

pămai

mulţi în' Prusiu. Perderea lor costâ mult Franţei, mai toţi
- “diind oameni culţi şi muncitori, buni agricultori şi industriaş:

Războiul cu liga de la Augsburg (a. 1686—1697). —:
E Până aici, războaele lui Ludovic XIV avuseseră mai ales ca

-

7

pi

fii e

ai

scop lărgirea holgretor Franţei. Ludovic xiv aveă: însă aspiraţii şi pretenţ:

mult mai mari: voiă să-şi întindă înțluenţa

aşă de mult asupra celorlalte state, încât să realizeze visul,

atribuit lui Henri IV, şi urmărit de Carol Quintul al Spaniei,
să devină un monarh universal, Incepi cu Anglia. laceb II Stuart” fusese, detronat şi
Guillaume d'Orange, vrăjmaşul său, chemat că fie _Tege în

A

„Anglia. Ludovic: întervine, tzimete, în mai multe rânduri, oşti
în ajutorul regelui gonit. N'are însă nici un succes. Guillaume
-d'Orange sau Guillaume ll ocupă definitiv tronul Marei
“Britanii, şi întreţine relaţii cu puterile, pe care ie întrunise în
contra Franţei încă de pe timpul războiului din Oianda. Se
formează mai cu temeiu liga
de la Augsburg, compusă
.din Spania, Olanda,

Suedia,

Bavaria,

Braden-

Austria,

burgul şi Palatinatul.
kudovit XIV,

apere

contra

ca să

acestei

se

ligi,

puse să se ardă şi să se pus-

ei

„tiască Palatinatul (a. 1689).
O sută de "mii de locuitori
îură lăsaţi pe drumuri. Atunci se să între Franţa
ă Fig. 5. "Ludovie francezi sut
şi ligă un, războiu crâncen,
care se întinse de la Alpi până la marea Nordului. După
mai multe învingeri de opaite şi de alta, şi Ludovic şi liga.
se învoiră a încheiă: pace la Ryswick, (1697), în Olanda.

“Puterile

Franţei

după

scăzuseră

atâtea

lupte;

şi acum

se

aşteptă în toată Europa un eveniment insemnat : moartea lui:
Caro! Il, regele Spaniei.
„Războiul pentru succesiunea Spaniei (a. 1701—1709)..
— Ludovic XIV ziceă că. are, după soţia sa, drept de
moştenire asupra tronilui Spaniei. Dar şi împăratul Ger-

-maniei ţineă în căsătorieo fatăa regelui Spaniei, deci şi:
e

e

.

el. pretindeă” tronul acestei ţări. Se prevedeă prin urmare, un. *

săzboiu inevitabil. Ludovic: XIV se gândi, să ajungă indirect”

mege al Spaniei, fără războiu. Făcii pe regele Spaniei
să re- ..

cunoască de succesor la tron pe Filip d'Anjou. Acesta însă :
eră nepotul lui Ludovic. Când Filip plecă în Spania, ca să.
E
se încoroneze de rege, Ludovic XIV'îi zise: „Nu mat -.
sunt Pirinei“.

“Europa se alarmă.

Ludovic nu făcă

nimic s'o liniştească. Din potrivă, o Li
irită şi o provocă. Murind Iacob II
Stuart, pe care îl întreţinuse el în
* Franţa pe cheltuiala: sa până la sfârşit,
“ Ludovic recunoscii pe Iacob III de rege |i

al Argliei cu toate că în Anglia dom

„niă

încă Guillaume

glezii erau mulţumiţi,
“ca

să şi ridice

nizâ, din

îndemnul

Filip

lipsia
1

lui Guillaume II,

numită ligade la

(a. 1701), în care

Danemarca,
scoată

Asta mai

lumea în cap. Se orgă.

o nouă coalițiune,
“ Haga

III, de care En

intrau Anglia,

Portugalia, şi Prusia.

Fig. 4. — Turenne.
N

Olanda,

Germania,

Scopul ligei er, să se

- i

d'Anjou, devenit Filip V, nepotul lui, Ludovic

XV, din Spania, şi să pună în Jocuti fial împăratului Leopold, arhiducele Carol.
|
„> Războiul, care se încinse atunci, iu o calamitate pen- .
tru Franţa. Mai pretutindeni armatele franceze fură bă- -

tote. Olandezii pătrunseră

până

aproape de

arhiducele Carol intră chiar în Madrid.

Versailles, iar

Totul păreă

perdut. - *

Franţa, ca un. războinic obosit de luptă, sleit de puteri,
abiă trăgându-şi: greutatea corpului, se prăbuşiă la fiecare

- pas. Bani nu

mai erau; mizeria se

întinsese în

toată

țara..

gap

„ „Jumătate din locuitori trăiă din pomană. lătna cumplită din .
.* 1709 puse vâri tuturor, nenorocirilor. O' foamete grozavă

a:

„duse Franţa la sapă de lemn. Insuşi Ludovic XIV nu mai

; taveă nici cu

ce

să-şi plătească

semwvitorii: Lacheii “ajunseră

- :

“săă cerşească la porțile palatului milă de "Ia trecători,

ca să-

„aibă ce mâncă.

Mândria
„ ţitul la os,
„seră regelui
“ din Spania

Regelui Soare eră înfrântă, Lutlovic, simțind cuceri pace. Guillaume Il murise. Aliaţii pretinFranţei, să meargă însuşi a goni cu armata:
pe Filip d'Anjou, nepotul său. Atunci orgoliul

se deşteptă din nou în superbul rege. „Dacă e vorba
-.- de războiu, mai bine mă bat cu inimicii mei, decât cu

- „"dele“, răspunse el. Ludovic făcă un apel
“să

dea “ce-o

putea,

spre a susține

desperat

războiul.

biată armată de soldaţi desculți, desbrăcaţi,

Se

tot
ru-

la ţară,
adună

o

fără merinde;

„dar dânsa se purtâ vitejeşte'şi câştigă mai-multe victorii.
Tratatele dela Utrecht şi de la Rastadt (a. 1713 şi

|1714). — Din fericire pentru Lâdovic
> muri

_

împăratul Leopold

şi, în: locul

XIV, în timpul acesta
lui, urmă

dovic XIV, semnând tratatul de la Utrecht (a.
„e

în

curând:

arhiducele Carol. Aliaţii nu voiră să ducă lupta mai departe,.
căci nu voiau să vază nici pe împăratul Germaniei adăogând
la coroana sa pe aceea a Spaniei. Făcură dar pace cu Lu»

1713),

prin.

care Franţa recunoşteă rezultatele revoluţiunii engleze de la
1688, deci depărtarea Stuarţilor de la tronul Angliei, cedând
acestei puteri Noua Scoție şi Terra Nova in America. Aliaţii,

"la rândul lor, recunoscură pe Filip V ca regt al Spaniei,

"cu condiţie să renunțe la drepturile sale asupra coroanei
- Franţei, iar Belgia şi o parte bună din Italia să treacă la:
casa de Habsburg,

iar Gibraltarul la Anglia. Prusia se ridică

"la fangul de regat.
- După un an (1714) încheând pace la Rastad! cu Ludovic, .
“împăratul Carol VI, fostul arhiduce, renunțând la tronul:
Spaniei, luâ Ţările de jos, Milanul, Sardinia şi Neapole.

Moartea lui Ludovic XIV (a. 17:5). — Ludoyuic XIV nu
mai trăi mult în urma acestor întâmplări. Pe cât fusese de:
strălucită domnia

lui la început, pe atât ajunsese deplorabilă

"la Sfârşit, Cheltuehle nemăsurate cu luxul

şi cu. războaele:

secaseră puteşeă Frânţei, până la măduvă. Inconjurat riumaă .
de curtea de la Versailles şi preocupat numai de ideile luă.
de stăpânire absolută în Franţa şi de dominație în afară,. .
Ludovic XIV n'avusese vreme, să se gândească la Popor şi
la nevoile lui. Se izolase de naţiune şi nici nu-şi închipniă

ce dureri şi mizerii răbdă mulţimea

Francezilor, din cauza. - |

risipei lui şi a birurilar apăsătoare, ce a trebuit mai
ă pună pe dânsa.

târziu, ..:

Când se răspând! vestea morţii regelui (1715), un senti“ment de uşurare se produse în toată ţară. Franţa răsullă
mai liber.
.
-

Monarhia absolută îşi dăduse roadele sale fireşti. Ga-

lor se îndreptaă spre Anglia, unde libertăţile

.

menii cu pricepere înţeleseră, că eră cu putinţă şi o altă
jormă de guvern, mai bună decât monarhia absolută. Ochii

-

cetăţeanului,

Subt monarhia constituţională, dăduseră spiritului avânt spreprogres şi ţării o bună stare

materială

generală.

vor convinge mai mulţi, că guvernul absolut

de mal, se va face o revoluție, una din cele

din câte s'au produs în istoria omenirii,

franceză de la 1789.

Când

se

dădea Franţa.
mai

marea

grozave

revoluție-

-

Ludovic muri în' vărstă de 78 de ani? după o domnie:

de 72 de ani, de Când s'a urcat pe tron, şi de .54 de ani,

de când a început să guverneze singur

(1661-1715).

4

“Guvernul Franţeişi societatea îranceză în secolul XVIR.
Secolul lui Ludovic XIV. — n secolul al: XVII-lea, Franţa devine.
statul cel mal puternic şi cel mai civilizat din: Ewropa. Ea se mândreşte

de a aveă

generali, oameni de stat,

" şi răvniţi de toate celelalte popoare,

colul lui Ludovic al XIV-lea

_

Guvernul, — Franţa

are acum

scriitori şi artişti celebri, admiraţiă
Seco]ulal XVIl-lea

se numeşte

se-.-

5
„un guvern

absolut, coricentrat în mâna

regelui. Absolutismul lui Ludovic: XIV se făcăi cunâscut, când

întro zi

spuse reprezentanţilor poporului francez : „L'âtat, c'est moi“. adică „statui sunt eu“. Religiunea păreă că consacră această concepţie. Se aplică
*

7

Zeu“, ceeace “conține ideez dreptului divin al regali e
"Miniștrii şi consiliul regelui. — Regele guvernă cu ajatotul, , mainiş-

î

* drilok şi consiliului său. EI aveă un ministru de finauțe, “uriul de justiție.
ă * păstrător al sigiliul statului, und de războiu, unul de. marină, unul'al .
"afacerilor străine şi unul al casei regale. Aceşti patru. din. urmă purtau

numele de secretari de stat.

. Administraţia “provinciilor. — Incă din segotul al xVhita, provinciile
”. aveau guvernatori, numiţi dintre nobili. Aceşti guvernatori însă.perdură
din putere, când Richtlieu ti supuse. controlului intendenților de poliție.

,

“-ade justiţie şi de finanțe. Subt Ludovic XIV Franţa, eră administrată de

34 de întendenți.:

-

_

|
|

|
|
, |
|

tutelei -guver:
are acaparase funcțiănilă municipale. Colbert le dp
„ului, care la început a,îost .binefăcătoare.. Mai târziu însă, Ludovic XIV ”
având nevoe de baui, vindeă funcțiunile municipale,

i

“În sate, afacerile erau administrate de adunările generale ale paro„biltor, care însă se supuneau. voinţei intendentului.
. Asttel, se siabili o centralizare adininistrativă, Provinciile şi oraşele
ăstrară însă câtvă timp unele privilegii, resturi din vechia lor indest
)
endenţă.
isericii şi se mândriă dă a

îi iul

ei cel

mare.

|

E

independența

şi

Ritul, catolic

eră: cet.

az

Biserica şi clerul. —— Regele ecunoşteă autoritatea

|
|

t

ini

-

c

„al regatului. Dar pe lângă catolici, trăiau şi alţi locuitgăi, aparținană al-.
itor confesiuni.
-. Încă din mijlocul veacului al: XV: lea; Evreii pătrunse în Franţa,

dar ei nu puteau sta într'un oraş mai mult de o săptămână.
| se îngădui, să se fixeze în unele provincii.
.
Protestanţii, numiţi

în Franţa ughenoţi,

vreo două milioane. După

erau

în timpul

nu

In veacul

at XVII-lea,

se

:

pe episcopi” şi pe E

biserica

se reiormară. Un învățământ solid se impuse inembrilur
ncle.călugăreşti

:

rămăsese.

fe mt

In virtutea Concordatului din 1516, regele numiă
mânăstirilor.

1672
!

acesta, cam.

revocarea șdictului de Nantes,

în Franţa, decât un mic număr.
" higumenii

In

şi clerul

catolic

clerului. Ordl-

re-

înoiră şi se creară altele
noui. Credinţă se întări
în nobilime, în burghezime şi în popor. Moravurile
deveniră mai
creştinești, înimile mai”
genervase şi mal cari-

tabile. Această stare însă
merse până în. 1680,
când credinţa începi să

“scadă, moravurile săse
destrăbăleze, spiritele
sceptice şi

nețioase

,
pg. 6. — Cleric, nobil şi burghez în sec. XVII.

să .

se înmulțească, frivolitatea. să se înlindă, ceeace face pe
Leibnitz să arunce un strigăt de alarmă.
In timpul

acesta, încep unele certuri religioase,

din

Bossuet
care

şi pe

trei

sunt

mai însemnate : galicanismul, jansenismul, şi guietismul.

„Nobilimea. — O mare schimbare se produse. în secolul
sânul

nobilimii.

Trimisă

şi redusă de Richelieu,

la domeniile ei

ea fu, după

de

XVil-lea, în .

regeie Henri 1V,

o ultimă încercare

înjosită

de răsvrătire

în.

timpul turburăritor Frondei, disciplinată de Ludovic XIV. Acestr
excluse de la guvern, dar o chemă la curie, ca să-i facă un polipos.
cortegiu. Adevărata meserie a unui nobil eră cea a armelor. El mai pu- :
teă exercită şi înalte funcțiuni judiciare, şi chiar face comerţ, de mare,
Dacă se indeletniciă, cu altcevă, eră deconsiderat.
-

ş

j
A

„Le

ş4

Tiers Etai“. — Ceeace se numiă

„le tiers ctat* se compuneâ din:

burghezimea şt din poporul de jos. In secolul al XVI- lea, se dădeă numele de burghezi celor, cari mu lucrau cu mâinile, (judecătorilor; avo-

caţilor, grefierilor, profesorilor şi medicilor, funcţionarilor la finanţe, ne-.
gustosilor îruntaşi). Lucrătorii manuali formau poporul de jjos desconsiderat:

II

-:

Educaţiunea publică. — Educaţiunea publică - tăcii mari progrese îm. .
secolul al: XVI-lea. Invăţământul superior se dădeă în Universităţi, mat -

ales la Paris, la Sorbona,
—

unde se predă în

deosebi
-

teologia,

Ordinele

- Benedictinilor

şt lesuiţilor făcură mari opere şi studii serioase teologice.

sgioase

„Oratoire şi Port-Royal“

reli-

clasic. --Instituţiunile

In şcolile lor, lesuiţii organizară învăţământul

îl “perfecţionară.

Tot

odată

se

creară

scoli populare, prin zelul episcopilor, al preoţilor şi al persoanelor pioase.
„Be mai înflinţară şi şcoli de liete atât pentru nobilime, cât și pentru burghezime, unde se studiau limbile clasice şi străine, precum şi cunoștințele

practice de gospodărie.
În această societate din ce în ce mai cultivată, condiţiunea scriitcrilor,
artiştilor şi savanților se îmbunătăţi.
,

A

Literele, ştiinţele şi artele în secolul

al XVII-lea.

In perioada aceasta, subit impulsul societăţii şi protecţia
puternică şi generoasă a lui

-

“însemnat

lată
.

un

apar

cultu.

număr

de scriitori, de savanţi, de artişti.

-

câţivă din ei,

Literele. —

„>

mişcarea

XIV,

Ludovic

sală ia în Frană un deosebit avânt. Acum

Malherbe,

poet şi critic literar al

curţii,

sili să reformeze şi să perfecţioneze limba tranceză,
. „spuse; arta versurilor la nişte reguli severe

şi

se

El su-

arată cum tre-

bue să se aleagă cuvintele şi cum
să se aşeze în frază, cum să se facă
veysurile, observându-se rima, ritmul

şi cadenţa.

In

secolul

al XVII-lea

S'au ivit marii poeţi ai teatrului iran-

cez : tragicii Corneille,
poetul comic Molizre.

Racine

Şi

Corneille fu adevăratul fondator al teatrului francez, unul din cei

Daci

mai mari

poeţi

ai omenirii: Tragediile sale, pline de măreţie şi. de sentiment patetic, se joacă şi
acum pe scenele franceze, Cele mai însem-.
Corneille,
—
Fig. 7.
nate sunt Cid, Horace, Polyeucte, etc.
Racine egaleăză pee Corneille în arta “tragică. Despre aceşti mari îragici s'au spus cu drept cuvânt: “Corneille a reprezentat pe oameni aşă
<um ar trebui să fie, Racine aşă cum sunt“. Racine excelă în arta de a
pune pe scenă pasiuni, Gu contrazicerile, cu ignoranţa, cu orbirea şi cu

„. "urmările lor nenorocite, Capo d'operile lui sunt:
-nicus,

Athalie,

etc.

Andromaque, Brifan-

.:
"Ș
«

Moliere e ereatorul comediei Aranceze. Nimeni mai bine ca dânsul
ma ştiut, să pue pe scenă partea ridicolă a omului, micimile şi viţiile
lui suileteşti. Cele mai celebre comedii ale sale sunt: Avarul, Misanropul, Tartuful, Bolnavul Inchipuit. etc.
Tot în secolul acesta, au înilorit La Fi ontăine, cel mal mare fabulist
al Umpuritor moderne şi poetul Boileau, care a scils Satire şi Arta poetică, unde

:

arată reguiile artei versurilor.

Filosofia a fost cultivată cu pasiune. Trei mari . filosofi apar acum :
Descartes, Pascalşi La Rochefoucauld. ”
Dgscartes e un filosoi creator şi genial. Ca om [de Ştiinţă. el creă
geometria analitică ; în fisică, făcit unele descoperiri. In filosoilie, în celebra sa operă, Discursul metodei,
metodei experimentale.

şi

clasifică ştiinţele

arătâ

regulile

Pascal, de asemenea om de ştiinţă şi teolog, făcu multe descoperiri în domeniul mate- “ maticilorşi fizicei. şi scrise unele gândiri de
o înaltă filosofie (Pensees de Pascal).
La Rochefoucauld în Maximele sale arată
natura egoistică a omului
"--simporanilor săi,

Literele

şi în special a con-

au şi alţi străluciți

reprezentanţi,

„clerici sau laici, Cei mai însemnați sunt: marii
predicatori şi: literați Bossuet, Bourdaloue,

Massillon şi Fenălon.
Genul

epistolar e admirabil reprezentat prin

Fig. 8.,— Descartes.
„doamnele de Sevigne şi de Maintenon.
In siărşit, La Bruyere a scria o operă îrumoasă, de o moralitate adâncă, intitulată Caractere.
Ştiinţele,
— In domeniul ştiințitic, . Franţa face mari progrese. Am
menţionat

mai sus cercetările şi descoperirile lui” Descartes şi bascal, Pe

dângă dânşii, alţi savanţi îac alte descoperiri în astronomie, în fizică, în
botanică. Intre Savanţi, - Papin dovedi puterea vapoillor de apă şi în-ventă maşina, ce-i poartă numele.
9
Mai multe instituţiuni culturale iau ființă: Observatorul astronomie
„din Paris, Academia de Ştiinţe. Subt Richelieu, se crelă Academia fian. «eză, Museul de istorie naturală şi se reconsirui Sorbona; Academia

.

„regală de muzică, care deveni Opera din Paris. “Ţările vecine ău şi ele 'pe savanții lor "celebri.
Cea mai frumoasă invenţiune

a acestel epoci

cea a calculului infini- .

-

„tesimal a îost făcută în Anglia de Newtori şi în Germania de Leibnitz.
Newton descoperi şi demonstră cea mai fundamentală din legile naturei,
acea a gravitaţiunii

universale.

11”

„I* Găvăânescul şi O..Trafali, — istnria Modernă şi Conti
1

ă

BIPLIUTECA

CENTRALĂ

a
E

-

-

-

p
j
„Artele. — Intro socletate luxoasă, de un Bust
rafinat şi cheltuitozie:
eră de aştepiat ca artele să înflorească,. fiind încuraj
ate atât de rege, bat:
“şi Ge curtenil săl,
i
Ludovic XIV mări palatul /regilor, Luvrul prin

““țiuni,

foarte

noui

|

conskuc-”

cărora le dădu, o fjţadă:
frumoasă,

cu

o

coldnadă

alcătuită din mănunchiuri de câte:

>=

-

două coloane. Ea e construită de
arhitectul
Perrault
şi produce:

admiraţiunea

tuturor vizifatoriloi

i

Parisului.

Un alt maie arhitect efte Man-

sart, care construi caslelul din
Versailles.

EL este crealorul eta-

-

Ș

Fig. 9. — Nelton.

i

i.

„găsească în Le Nârre
:

din Parisşi din împrejurimi,
Brun,

elevă a ma-"

relui pictor Poussin.

să

un genial

cul dela. Versailles, precum şi alte

. Printre pictori se distiog mai ales doi:

=: “ Malleni, şi Le

mimit

artist al grădinilor, care creâ par-

IN

„parcuri

clădirilor,

după numele său mansardă,
Ludovic X:V avi norocul

|

Mignard,

|

ciev

al maeştrilor
-

”

Stilul Ludovic al XIV-lea. —

Interioarele

palatelor

şi

caselor

franceze erau împodobite cu MO- .
„bile foarte luxoase. Subt Ludovic
XIV, artiştii au creat un stil, care

îi poartă numele.
aurite, sculptate

Mobilele sunt

cu măestrie. Mo-

tivul, care predomină, este

scoica,

care despărțeşte volute sfliizate:

„ Canapelele şi fotoliile
perite cu o pânză

j Zentând

- Sau

E

flori şi figuri

2 716

1774).

XIV,

uimă

repre-

alegorice

A

:

altele.

s Ludovic
1715-7774
__
„vic

sunt aco-

brodată

AV.

Dai

După

(anul
Ludo

strănepotul

: Fig, 10. —Portretul D-nei Le Brun”şi
a ficei
sale, pictat de însăşi

Doamna

Le Brun. (Museul Luvrului).

a.

jului de sus al

“3ău,

un “copil - de cinci ani, Zudovig XV.

minorităţii sale, ţara

fu cârmuită

om

XIV, ducale dOrtians,

„

E

:

ă

|

“că Ludovic, XIV să:
răcise Franţa cu

Ini timpul
lui. Ludovic

inteligent, dâx slab. de. inimă

şi. stricat,
Nu- fusese destul

“luxul

de nepotul

ş

şi războaeley

lui, încât o adusese
la sapă de lemn,
lăsând-o datoare cu

"2 miliarde

400 de

milioane

de franci,

mai. făcu

şi ducele -

de Oil&ans două greşeli, care o abătură
- Şi mai mult: mai întâiu un războiu ab-:

siird cu Spania; aliata Franţei, pe care
Voltaire

=:

îl numi

„războiu civil“, pentru “că

.

în Spania.

domniă” casâ. franceză d'Anjou; în al”

Fig. 11. — Fotoliu (Bergâre), Stil Lugovie XIV.

'

=

(Museu al Artelor Degorative-Pari97-

doilea rând, luă o
măsură financiară dezastruoasă.

.
..

Ruina financiară. — Law. — Pentru îndreptarea economică a Franţei, regentul “ascultă 'sfaturile unui financiar
-

scoţian, La, care îi arătă că, dacă, maveă

bani de metal, cu

ce să -plătească datoriile, să.iacă bani de hârtie şi să scape:
Franţa de bancrută, plătind pe creditorii cu hârtie monedă.
„Regentul îl ascultă. La început, totul păreă că merge de minune.

Lumea

se grăbiă care mai de care să a,

în schimbul.

2

“banilor. de .metal, hâitie monedă, ce păreă, că le va aduce
mări foloase. Dar, când voiră oamenii, să-şi iee banii de
metal îndărât, în schimbul hârtiei, se băgă.de seamă, că pe
nu existau
Bancherul

şi că

hârţiile-monedă

n'aveau

nici

9

valoaje.

scoţian, care scornise hârtia monedă, n:â mai putut:

-trăi în Franţa. şi a trebuit să fugă.

|

Majoratul lui Ludovic XV. — De la un timp, toate re“lele cădeau asupra Franţei. Dupăce regele deveni major şi;

începi să domnească, după celelalte nenorociri mai căzii pe:

” nobi
- naţiune
la franceză încă o pacoste; Femei. uşurele, co„chete şi intrigante, începură să aibă trecere asupra regelui
şi să-l înfluenţeze în conducerea afacerilor publice. Se schim-

Bau miniştrii, se declară războiu, ori se încheiă pace şi ali-.
anţe cu alte puteri, după cum plăceă cutăZei favorite a re--

"-gentului

sau a regelui

(Madame de Pompadour,

'de Brie, etc).

Na

|

aa

du Barry,.

,
Doui miniştri:au fost mai;
însemnați: pacinicul Fleuryeconom până la zgârcenie,
"care a -mai oprit puţin ruina:
Franţei, şi Choiseul, căruia.
„se datoreşte izgonirea jezuiţilor din Franţa...

Subt Ludovic XV însă,
Franţa a mers, în totul, din:

cădere

în cădere.. Datoria

ţării creşteă pe an cu 41 de

|

.

Fig. 12. — Soldaţi îrancezi subt
Ludovic XV,

inilioane, cu toate că dările-

se. îndoiseră şi se întreiseră,
Marina se ruinase.. Franţa

perduse posesiuni însemnate în America şi tot ce avea în:
India. Armatele franceze, conduse. de generali incapabili,
numiţi după favoare şi nu după merit, fuseseră de mai multe

“Ori învinse până -la urnilire, -mai ales de Frederic II, în..
războiul de şeapte ani.

însa

Aşă că se simţiă de toată lumea,.
-

3

|

că regimul de guvernare de până acum dacă avea să con: pentru”

mântuirea

moartea. regimului:

O schimbare eră necesară

Franţei. Ludovic
„Tot va mai

XV

ţine

ziceă,

XVI (a. 1774-1792).

—

prevăzând

asta cât oiu trăi eu;

urmaşul meu o ieşi din încurcătură, cum o şti“.
Ludovic

.

/

Sie

După Ludovic XV, care

ziceă, când Simţiă că ţara se duce de râpă:

apres moi le

deluge, adică: „după mine vie potopul“, urmă Slabul Ludovic
XVI, cu bune întenţii, dar lipsit de însuşirile cerute de
greutăţile timpului: La început, a chemat oameni destoinici
ca să îndrepteze starea mizerabilă financiară a ţărei, ca pe
Turgot şi pe Necker; dar planurile de relormă ale acestora

izbiau în privilegiați curţii. Reducerea cheltuelilor şi luxului,
schimbarea

-..
.....
.

NE 3

tinue, aveă să prăpădească ţara.

-

*

administraţiei, desfiinţarea inegalităţi de imposit

Şi a privilegiilor (Turgot), nu puteau să placă nobilimii; care
înconjură şi influepţă pe rege. Ludovic XVI aduse un mi- . nistru pe placul curtenilor. Risipa şi împrumuturile nesoco- |
tite s'au urmat şi mai nebuneşte.

„In timpul domniei lui Ludovic XV, şi Ludovic XVI, Franţa
a' susţinut mai “multe războaie,
mult.
|

care i-au

sleit. puterile şi mai

Starea culturală în secolul al XVill-lea.
științelor. —

ae
-

—

Progresele .

In secolul al XVIII-lea, Ştiinţele, cultivate mult

în Europa şi în America, făcură -progrese mari. Suveranii se

+

arătau protectorii luminaţi ai savanților. Toate clasele socie- :
tăţii se înteresau de cercetările lor.
" Lagrange, d'Aleinbert, Condorcel făcură lucrări distinse .
în matematici; Astronomia progresă de asemenea mult. En-"
glezul Herschel! „Studiă petele soarelui şi descoperi planeta
Uranus. Francezul Laplace formulă, după îilosofii Kant şi - Herschell, îrumoasa sa ipoteză asupra originii sistemului şolar.
In fizică, americanul Franklin demonstră identitatea eler- . - :
tricităţei norilor, care dă naştere iulgerului şi a electricităţii.

ai

Rina

me

produsă de maşina electrică. El inventa paratonerul SL
EA
Germanul Fahrenheit, francezul Reaumur şi Suedezul -

Celsius inventară şi - gradară - termometrul, Francezii fraţii
- Montgolfler inventată balonul şi se putură înalţă cei dintâi

An aer, în 1783. Scoţianul James. Watț creă prima maşină cu

“vapori. Francezul Cugnor construi primul car. cu vapor, iar

d'Abbahs primul vas cu vapor.

„Un

alt francez

.:

Intre altele descoperi compaziţia

e

ă

|

Lavoisier făcă mari progrese: în. chimie.

]

aeruluişi a apei.

-

i

Ia/ ştiinţele- naturale,

„un mare număr de savanţi lucrează şi fac des" copetiri însemnate.
1

Suedezul
prima

lică

Linneu' dă

clasificație, ştiinţi-

a; animalelor şi ve-

- getalelor. Francezul Buf.
Jon scrie mai multe opere

de mare valoare, între al-

tele

/storia

Naturală.

Jussieu şi alţi. trancezi clasează pentru

plantele

og

rale.

„-

primă oară

în familii natu-

Descoperirile. geograjice şi crearea de colonii

i :continuă-'să

se: facă. tot

timpul secolului al. XVIII.
Francezul Bougaingilleşi ”

"4

a

Pig. 18, — Val de Grâce, „Paris, .
englezul
| sec.. XVII), „jurul

i “"ratori cuireeră lumea

au,

>

Cook fac încon-

lumii> Alţi explo-

şi adesea riu-şi mai pot revedeă. patria.

Literele, — In Franţa, literelaue reprezentanţi străluciți.

Trei sunt mai însemnați: filosofii: Montesquieu, Voltaire: şi
Jean: Jacques "Rousseau.
e
,
”

Montesquieu public
- mai mulle
ă scrieri. Studiază cauzele

măririi şi. decadenfei Romanilor.
a

,

In lucrarea sa Spiritu! le-

+

+

>

ta

N:
La
,

23

gilor, arată

principiul

din condiţiunile

separaţiunei. puterilor,

care este una

înndamentale ale. libertăţii.

El face să se

cunoască monarhia constituţională.

Voltaire eră un spirit deschis, larg,
un măre număr de o-

|

strălucit.

NE

El a scris:

-

"pere: istorie, tragedie,
comedie, roman. Fl nu:
ură monarhia absolută;

0 voiă însă mai luminată. Atacă însă foarte

mult

intoleranţa,

tor-

ura, supliciile neomeneşti. De asemenea îu
contra religiunii.

Jean-Jaques Rous- |
seau combătii cu elo-

„quenţă doctrinele ate|ste şi materialiste, care aveau mulţi "partizani,

"dar, ca şi Voltaire, fu
inimicul creştinismului.
In opera sa Contrat
„social, proclamă suveranitatea poporului. la-

Fig. 14. — Voltaire, bust executat de Houdon

two altă:lucrare, Emile, în secolul al XVIII. (Museul din Versailles).
trată chestiunea educa|
;
ției tinerilor, care trebuesc crescuţi urmând natura.
o
Scrierile acestor trei. mari filosofi au avut un mare ră.
sunet şi o mare înrîurire asupra tuturor spiritelor nu numai
„din Franţa, dar din Europa întreagă.
Enciclopediştii. — Savanţii Diderot şi d'Alembert între= .
- Prinseră scrierea unei Encyclopedii, la care- colaborară între'.
|

alții scriitorii Heloetius, Monţesquieu, Voltaire. ln. opera a-*
“ceasta, se rezumară

toate cunoştinţele timpului.

|Economiştii. — Ia secolul al XVIll-lea, se: creă ştiinţa eco-

24

nomia politică, care studiază condiţiunile

materiale

ale so-

cietăţiişi. chipul de a le. îmbunătăţi. Economiştii reclamară libertatea absolută pentru industrie şi comerț şi luară drept

diviză : „Lasaţi să se facă, lasaţi să se treacă“.
Alți scriitori. —. Literele

îranceze

mai avură şi alţi reprezentanţi. Printre dramaturgi, ale căror piese se joacă
şi astăzi, sunt Marivaux,: Beaumar..

„Chais, Le Sage.

*

Bernardin,de Saint- Pierre Ă scris

romane şi idile admirabile,

Chenier domină

epocă

iar Andre

prin

poeziile

sale, care dQvedesc .un geniu şi o simire extraordinare.
i

Artele. —
Fe. 15. —

Lovsiee,

lucruri

In arhitectură,

însemnate în Franţa.

Soufflot constiueşte
dire

rezervată

a . primi

osemintele

marilor

"In sculptură, excelează, în Franţa,
„*
Canova.

Fig

se fac
Arhitectul

Pantheonul, clăoameni ai Franţei.

Falconet

16. — Portretul Dnei Recamier de David .
(inceputul sec. XIX).

şi italianul

|,

05
y

În „Pictură, sunt artişti celebri : Wat/eau, Boucher, Greuze,
de o gingaşie şi de o artă

desăvârşită. In Italia, un mare
pictor decorator Tiepâlo se ridică până

la pertecţiunea celor

mai mari artişti italieni ai Renaşterii.

In Sfârşit, în Franţa, apare;
pe

Fig. 17. — Statuia Hebei, zeița
tinereței, de Canova.

la

sfârşitul - secolului

XVIII-lea, - marele pictor Louis
David. La începutul veacului
al XIX. lea, el devine şeiul şcoalei, care îniluenţează întreagă
Europa şi de la care pornesc
tăate şcolile de pictură modernă
In -muzică, Frânţa are un
mare compozitor, pe Rameau.
Dar muzica germană posedă
genii Superioare, printre cari
cităm pe Giiick şi pe Mozart,

4
.
a
a
y
>

zi

al

Fig. 18. — “Fotoliu şi scaun. Stil Ludovic XV. (useu
N
Decorative. Paris).

aal Artelor

Stilul Ludovic XV şi Stilul Ludovic XVI, — Costiinul:— Codtumul
„Curții pentru oameni eră aproape acelaşi ca cel de 1a sfârşitul: domniei

lui Ludovic XIV: jitetcă, adesea brodată, vestă, pantaloni scurţi, * clorapi
„de bumbac şi pantofi, Pălăria eră în trei colţuri, cu bordurile ridicate.

i

Fig. 19, — Costume îranceze subt Ludovic XV,

Oamenii purtau perucă cu coadă şi se rădeau. Femeile
rochii foarte largi şi se peptănat cu cozi enorme.

se îmbrăcau

aaa

„Interiorul casei eră mobilat cn un lux 'deosebit. Mobilele se transfor-.

ară,

E

perdură din regularitatea lor, adoptând
.

.

iorme capricioase.
4

Stilul numit Ludouic XV. se. caracterizează prin bogăţia ornamentelor

_

şi prin. linii curbe, Linia dreaptă e exclusă,
Stilul Ludovic XVI dia-potrivă fevine

.
i

la lait drepte,

are o' orna=,.

mentaţie: mai simplă; adoptă colohetele. Stilul acesta e îoarte căutat de:
amatorii de artă fină.
Moravurile. — Franţa eră centrul ubanttăit și al educaţiei distinse...

N

.

„Fig. 21 „Tablou ue J. H

Fragonard. (Museut Lavrului)-. ă

Moravurile se îndulciră. mult. Severitatea înilexibilă de subt Ludovic xi
dispuse, In nici 0j epocă societatea n'a fost atât.de' poHticoasă, de elegantă, de rafinată.

unde,

„Parisul ca

şcoala

Europei,

o şcoală

:

de tirbanitate, i

i

dim Rusia, din Germania, din Anglia, tincrii veniau să se educheze“.

Dar 'tot deodată societatea iubjă

nespus

de mult, plăcerile.

Ele “treceau

PRI
.

înaintea -ori cărul alt lucru. Datoria eră uitată. Scrierile filosofilor sdrunIE
cinară credinţa şi înfiltrară în burghezime idei de libertate, de egalitate i
şt de îratemitate, Absolutisriul își “trăise veacul.
”
5
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zi

:
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Anglia.

>.

Republica engleză; —

Revoluția

şi

Cromwell. —

dezvoltarea

Ultimii -Stuarţi. —

constituției

engleze. —

Regele

E

Carol L-iu căzuse învins în lupta lui cu Parlamentul
cel lung

Eu.

duia de soldat şi de tiran, se amestecă fanatismul
religios, cu

“a

fe

-.

cărui armată eră comandată de Cromwell. In sutletul aces

iubirea de popor, de dreptate, şi cu ambiția

nemăsurată. de

sociale,

chiar pe ţronul

a se urcă pe dele mai înalte trepte

-

A

Angliei, EL a făcut ca regele prins
să fie osândit la moarte
1...

şi ucis pe eşafod (1649). Priri uciderea regelui Carol l-iu,
Anglia

se prefăci în republică şi pulerea lui Cromiveil
cresci.

EL deveni adevăratul cârmuitor al statului.
O mare parte însă din

ţară se

|

indignă .de

omorârea

lui

Carol|. Scoţia şi” Irlanda se 'răsvrătiră, nu voiră
să recunoască republica, aleseră de rege pe Carol ÎI,
fiul
regelui
„..„. Ndecapitat, Cromwell treci în Irlanda, şi,
--

merea

ei şi iai

“extermine,
„

încredere

ales

Cu Cel mai
că

de

faptul

eră

catolic,

diabolic sânge rece şi cu

face dreptate

dumnezeiască,

“Irlanda pe subt ascuţişul săbiei.
chinuri, tăiaţi sau arşi.

|

îndârjit de nesupu-

că

voi: s'o

adâncă

Cromwell

Mii de Oameni

trecă

maoriră în

- Din Irlanda, Cromwell trecă apoi în: Scoţia şi
bătu armatele regelui (la Dunbar, 1650). Carol 11 fă nevoit
să fugă
în Franţa,
|
|
Nimeni

„.- Cromwell.

nu

mai cuteză,

De altfel, Englezii

să ridice

capul

văzură îndată,

în

contra lui

că acest om

energic şi capabil nu căută puterea” pentru
interesul său pro-

„ priu. Interesele ţărei fură cu multă pricepere îngrij
ite şi. cu
demnitate apărate faţă de alte țări. Aşă Anglia,
care devenise 0 țară comercială-cu o marină destul de
bine organi-

>

-zată, aveă o rivală supărătoare
"în Olanda,

"cărei

corăbii

începuse

a

se

întâlni

pe

vecina sa, cu ale

toate

drumu

rile
„mărilor şi oceanelor. Ba încă Olanda, care
ducea şi aducei,

pg

«ca O furnică harnică, mărturi din toată lumea; îndrăzniă a

pa

face. concurenţă Englezilor chiar în porturile Angliei.
Cromwell dete atunci celebrul act de năvigafiune, prin

<care Spriă corăbiile străine de a aduce în Anglia

alte

măr-:

furi, "decât -cele care se găsiau- în ţara lor -de origine.
Aceasta însemnă a loxi direct în Olanda, care se hrăniă a"ducând măriuri tocmai din alte ţări. Olanda declară răsboiu

„Angliei. Deşi câştigă câtevă victorii, dar, în cele din urmă,
negreşit nu îi în stare a se măsură cu puterile Marii Bri-.
“anii. Anglia învingând Olanda, marina ei ajunse acum fără
* «rival şi comerţul ei se ridică şi înflori fără seamăn, apărat
„prin actul de navigațiurie, care n'a fost revocat, decât prin
«mijlocul secolului al 19-lea (1849). Actul de navigaflune “a

-mai împăcat pe Englezi cu Cromwell; dar parlamentul în«cepuse a se îngriji de creşterea puterii lui, sprijinite pe

„armată. Cromwell,

înfuriat, merse în mijlocul parlamentului

şi, dupăce îl certă aspru,
„afară cu armată, unul câte

cu vorbe
unul,

chiar

insultătoare, dete.

pe deputaţi, adresând

fie-

„căruia câte -o ocară, apoi încuiâ uşa palatului, luă cheia la
- “sine, puse pe ziduri un afiş anunțând: casă de închiriat;
“şi astfel, într'un mod _mai violent decât regii, dezolvă parMamentul însuşi generalul, care, în numele parlamentului, se
duptase în contra a tot: -puterniciei regale.
Cromwell ar fi primit bucuros titlul şi coroana de rege.
Dar văzând că nimeni nu se grăbeşte a i le da, ba, din
contra, observând chiar a prietenii lui oarecare temere în
privinţa această, se mulţumi
„Lord Protectar al republicii

cu titlul ce-i dete armata de
engleze. Subt acest nume, e

guvernă Angiia cu înțelepciune şi făcii să fie respectat şi
temut de toate statele, Opera lui principală, însă, Suprimarea Mai
egalităţii, n'avea să dureze mult. Incetă odată cu vieaţa lui.

Cromwell mun (1659), încă în puterea vârstei, căci n'aveă
decât 55 de ani. Fiul său îi luă locul la cârma statului. Dar
"nu aveă natura şi aptitudinile tatălui său. Anglia n'ar fi răb„dat în capul ei,.ca şei cu putere de rege fără goroană, de
7

'

2 cât un om,

capabil a se impune prin voina;

forța. şi meri-

tele “Sale. In inima ei, rămâneă încă dorinţa de-a: vedea la
-

sm

: cârma Statului iar un

rege încoronat. Fiul lui

Cromwell fu

-- destul de cuminte şi înţelese, că nici el nu eră “capabil de
„a guvernă,. precum nici țara nu eră dispusă, să-l aibă guver-

* +, mator,_ După câtevă luni de guvernare, se retrase de bunăvoie
.

„_

Atunci Anglia, ca să scape de anarhie, se grăbi a chiemă'

-, îndărăt,.

din Franţa, pe Carol II, ca să-j fie rege. Nu:i

puse

: a amici o condiţie, decât să! ierte pe revoluționari, adică să deă
amnistie politică, şi să nu facă
„să fie tolerant,
Mai

persecuții

religioase,
Su

adică

„> "Carol Îl (ac 1660—1685),— Carol II, primind singurele
. „condiţii puse dYpopor de a da amnistie şi a fi tolerant,
intră în triumt în Londra.

Din

anganjamentele luate. In loc

|

nenorocire,

de amnistie,

nu s'a

ţinut de

ucise pe

toţi” ju-

decătorii tatălui său. Lui Cromwell, ne având ce să-i facă,
de necaz i-a dezgropat cadăvrul, şi l-a spânzurat,
|
Persecuţii religioase n'a făcut „chipurile.

Dar a nemulțu-

- mit Anglia prin favoarea prea mare ce dădea catolicilor. Et
| --. însuşi trecă la tatolicism, „în ascuns. Cel puţin fratele său

Iacob, duce de York, nu. mai ţină

în privinţa "asta nici o

taină: trecuse pe faţă la catolicism. Şi dacă arti fost un
simplu cetăţean, ori numai “un senior oricât de mais, Anglia
omu Sar fi alarmat, Dar ducele de York, ca. frateal regelui;

Ma

1-5

*

eră “destinat ai urma

pii. Cum erăsă vază

la tron, de oarece

Englezii

reformați

++ oana” regatului pe capul unui catolic?
» acesta

nu s'ar păre
: mare
a

lucru.

„nu

S'ar fi părut aşă de

altfel de oameni,

--

şi-de legi,

II m'avea co-

cu ochi buni 'co-

Astăzi,un caz ca

Dar în vremea

"- siunile religioase erau în 'toată furia.
e

Carol

aceea

Şi “chiar atunci

pre:

Iucrut

periculos;. dacă Stuarţii ar îi fost

miai serioşi,

chibzuiţi,

iubitori.de

ordine

Du

i
Carol împănase, treptat-treptat, slujbele ţării cu catolici.
„.„.* Parlamentul nu .puteă îngădui acest abuz. Se votă-o lege

„numită Sest-act, prin care nu se mai primiăîn funcţie >ni-

«meni, dacă ău depuneă jurământ de credinţă în biserica anglicană.

Ducele de York, fiind catolic, şi deci neputând de.-

pune: jurământul cerut, trebui să demisioneze

din postul de a

amiral,

Un

alt parlament

merse şi mai . depaite, - discută chiar

Sa

chestia dacă Iacob, ducele de York, ar puteă urmă la tron,

fiind catolic, Părerile se împărțiră ; unii susținuă că;
«ce caz, lacob are dreptul a deveni rege. Aceştia fură
Zory, adică irlandezi catolici. Alţii susţihură drepturile
tului de a şi alege, la nevoie, alt rege, o dinastie

în ori
numiţi
popo»
nouă.

-

Aceştia se numiră 2vkig, adică revoluționari.
De aici se născură două

astăzi în
sservatori,
stabilite ;
puri şi la

partide, care păstrează şi până

Anglia numele de fory şi whig. Toryi sunt
ţin cu tradiţiile, cu obiceiurile şi legile vechi
mwhigii sunt liberali, vor retorme, legi noui la
trebuinţe noui, întinderea şi mărirea puterii

condejă .
tim.po-

“porului
Deşi nu se învoiră asupra succesiunii la tron, cele două
. :parlide se înțeleseră totuşi a cere regelui o nouă lege, care

"să asigure oricărui cetăţean libertatea
“se numeşte

habeas

personală. Acea lege

corpus. Ea opreşte pe rege de-a

arestă

pe cinevă, numai printrun simplu ordin. Ceiăţeanului trebuie să-i se arate -din partea judecătorului un mandat, unde
să i se spună motivul areștării.
Legea s'a dat (1629); dar n'a fost respectată. Motivele
“Sau inventat, când n'au existat în realitate, Carol, supărat,
„«pe, partidul Whigitor, găsi un pretext, că aceştia s'au vorbit
să-l omoare şi pe el şi pe fratele său. Daaici au început
să curgă arestările şi decapitările. Mulţi au scăpat cu fuga.

Şi de astă-dată, a fost o minune, că poporul:nu

Sa ri-

dicat să pedepsească pe un rege aşă de abuziv, cum eră
Carol II, căruia nusi-a_fost ruşine să primească pensie de .
da Ludovic XIV, regele unei puțeri sirăine. Dar poporul eră
:sătul de revofuţie şi de vărsări de sânge.

Jacob di (1685—1658).— Revoluţia engleză „cea mare“.

-

A x=— Quillaume Orange. —- Cu toate că. eră “catolic
toate că se vedeă

şi cu

urât de popot, ducele de York toli se urcă

pe tron; subit numele de Iacob II. Dâr n'o duse mult. In
"contra lui, prea crescuseră de mult nemulțumirile şi urile.
Pe de altă parte, Iacob Il nu îfăcă nimic sprea linişti spiritele; din. contra, căută pe faţa a răspândi catolicismul şi
Şi » prigoni pe vrăjmaşi;
legea fest-act,

« înconjură de
se

jezuiţi,

desiiinţă

Un singur lucru'mai consolă pe Englezi: regele eră bă"trân şi m'aveă copii de parte bărbătească. Se gândiau, că
-.

,
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i
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"DRE

ramura lui se va stinge.
bun. Buseră chiar ochii
republicii olandeze, Guibărbatul unei fiice a lui

Jacob II, om cumpătat, cu minte sănătoasă, politic serios,
cunoscând adânc nevoile statului. Se puseseră în . relaţiuni
„cu dânsul, când deodată se răspândi vestea, că regina a

;
y

po
|
i

nu va mai domni mult nici el, şi
Atunci, vor alege un rege mai
pe stathouderul sau preşedintele
Maume d'Orange; sau Orania,

născut lun fiu. Ştirea umplu de'grije pe toți.
* Casa

de Orania.

— Nu rămâneă

alt cevă

de făcut,

de-

cât să răstoarne pe rege printr'o revoluţie. Englezii chemară
pe Guillaume de Orania, să intre cu armata în Anglia.
Guillaume, veni, având pe steagul său scrisă deviza : „Voiu

menţine religia protestantă şi -libertăţile Angliei“.
văzând

pericolul, fugi în Franţa, uude

tră! susținut

Iacob

II,

de ge-

„nerosul rege al Franţei, Ludovic XIV. PAsttel, nu fu nevoie
“să se verse, de rândul acesta nici o picătură de sânge, spre

'a se schimbă un regim. ticălos de domnie. Tocmai de aceea,
Englezii numesc, cu drept cuvânt, revoluţia de la 1688 re!
.
voluția cea mare.
"Dezvoltarea constituției. ln adevăr, mare a iost acea
revoluție şi prin mijloacele paşnice "de care s'a servit şi prin
rezultatele, la care a ajuns. Guillaume -de Orania; încoro-

- nându-se de rege, subscrie o lege însemnată, numită Bilui
„sau: declarația drepturilor (1689), în care plamentul înscrie la un loc toate drepturile cucerite treptat de poporuk

.
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la moatea iui iudovicăV

,

englez în lupta lui cu a tot puternicia râgilo
r.: In bilul saii
decla

raţia drepturilor, se cuprindea şi Cartea Mare
şi Petiția Drepturilor şi Test-Actul şi Habeas Corpu
s.

Guillaume de Orania, cunoscut ca rege al Angli
ei subt
numele de Guillaume III, a respectat în tot
timpul domniei

sale toate aceste legi şi drepturi, care alcăt
uesc constituția
en leză. Cu el se inaugurează astfel,
pentru prima oară în'

Europa modernă, monarhia constituțională.

«

Ţara nu se mai cărmueşte de voinţa
regelui, ci de legi,
care se fac de ţară, prin mijlocirea parl
amentului ; adică, la

urma urmelor, ţara se cărmueşte Singură,
după voinţa sa
self-guverment. Parlamentul, ales liber de
popor, are singur
dreptul şi puterea de a hotări şi votă biruri
le, de a strânge

armata. Regele 'nu are alte puteri

şi drepturi,

decât

:

acele

a
ce i se dau prin constituţie. El e dator să
se supună legilor,
ca orice alt cetăţean. Nu

mai e considerat ca o ființă supra

omenească, de origine divină, reprezentând
voinţa lui Dumnezeu pe pământ, ca în monarhia absolută.
Nu mai poate
„Zice,

ca Ludovic XIV; „Statul sunt eu“. Statul sunt
legile

„legi.

Acestea

cărmuesc

Statul. Regele

numai

domneşte,

nu
guvernează. Cetăţenii se bucură de libertăţi,
pe care nici o
autoritate nu le poate ştirbi: libertatea indiv
iduală, a presei,
drept

ul de a petiţionă şi de a se plânge regelui etc;

Atât ca rege al Angliei, cât şi ca Siathoud
er al Olandei,
Guillaume II eră un vrăjmaş al politicii
franceze, anume a
marel

ui rege francez de pe atunci, Ludovic
XIV. De aceia,
pentru prima oară acum, subt el, Angb
a se' amestecă direct
în luptele de pe continent, luând parte
a inimicilor Franţei,

şi aduse acesteia mari neajunsuri,
Guillaume

III domni

vre-o 13 ani, în Anglia (1689-1702).

Ana (1702—1714).— După Guillaume IIE,
urmă la tronul
Angliei, Ana, o fiică a lui Jacob II, căsăt
orită cu un prin:
cipe danez. Două evenimente însemnate
sunt de amintit din
-timpul domniei acestei, regine: 1. Unire
a Scoțieicu Anglia

i

"

I. Găvănescul şi O. Tafrali. — Istoria
Moderiiă şi Contemporană,

|

3

Sa

şi
instituţiile, aşezate .pe legi şi puterile,
care funcţionează după

-(1707); şi 2. Paqea de la Utrecht (1713). Marile toloase,
câştigate de Anglia prin această pace, se datoresc victoriilor
repurtate de un general englez renumit, Ma/borougk, care,
în războiul pentru succesiunea Spaniei, a adus mari neajun“uri

lui Ludovic

XIV,

învingând

armatele

franceze

în

mai

multe rânduri (la Flockstadt şi la Malplaquet, în 1704). Tot

“ela
|

făcut, să cază Gibraltarul în stăpânirea Angliei.

Anglia, subt casa de Hanovra. — Creşterea libertăților. — Cucerirea Canadei. — Compania Ostindică.
După Ana, parlamentul chemă la tronul Angliei pe ducele de Brunswick, de iamilie germană, care se înrudiă prin
alianță cu Stuarţii. El inaugură în Marea Britanie. dinastia
casei de Hanovra.

Ducele de Brunswick

luă,

ca

rege,

nu-

mele de George 1. Ce doi urmaşi ai lui se numiau tot
George. Aşă că avem trei regi din casa de Hanovra: George
I (1714-1727), George Il (1727-1760) şi George
III (1760 1820).
Fiind străini de ţară şi fără -ambiţii deosebite, aceşti regi
imară dela început obiceiul de a nu se amestecă-în conducerea trebilor publice, lăsând ţara, să se cârmuiască singură,

după legile şi tradiţiile ei.
Ia cârmuirea afacerilr publice interne .şi externe ale Angliei,

încep, de aici încolo, să aibă un mare

rol

mai

ales

şefii celor două. partide politice wbigii şi foryi.. Fiind, chemați de 'rege, ca să conducă ţara împreună cu parlamentele,

şeiii partidelor ca primi

miniştri

consilieri

şi

ai coroanei,

îndrumează mersul afacerilor din năuntrit şi din afară întrun
sens sau altul, conform cu principiile şi credinţele partidului.
Miniştrii însemnați, de subt cei trei regi George, sunt

Walnole şi marele "Wiliam Piti. Subt George 1 şi II adevă-

“satul

conducător al statului a îost

Walpole.

Rivala Angliei, atât pe continent cât mai ales pe

mare,

în

contra!

eră Franţa. Incă de pe timpul lui Guillaume III, Anglia mai
m'a lipsit

niciodată

din

coaliţiile

se

ce

iăceau

Franţei, pe continent, de celelalte puteri. Cât timp Franţa
"se luptă să distrugă Austria, Anglia se găsiă totdeauna de
/
N

partea
Austriei. Când în războiul de şeapte ani, Franţa s'a „unit chiar cu Austria ca să. distrugă Pruşia, Anglia s'a dat
de partea lui Frideric II, în contra , Austriei, Franţei şi celorlalţi aliaţi.
N

Franţa, pe de altă parie, aveă în contra Angliei mai totdeauna la îndemână un mijloc de turburare: scoteă la iveală
câte un Stuart; îl înarmă, îi da oştire şi-l trimiteă în Anglia, să-şi cucerească tronul strămoşesc. Atunci, armata engleză, de pe unde se află pe continent, trebuiă
să se în-

toarcă îndărât, ca să apere tronul. Aşă i-a făcut lui George
|, ca să-l decidă a se retrage din războiul de şeapte ani şi |

a lăsă pe Frideric II singur. Ceeace s'a şi întâmplat.

,

!Valpole a contribuit mult la dezvoltarea marinei engleze,

„care a făcut treptat din Anglia regina mărilor şi stăpâna
multor ţări depărtate şi bogate. „Compafia Indiilor“, care,"
înfiinţată încă de la 1600, făceă la început numai comerţ în
acele locuri, începi: să ocupe pământuri, să ridice forturi,

- pânăce izbuti, prin lupte, să ocupe toată India, învingând
rezistenţa prinților indieni şi alungând pe Francezi, cari le
făceau concurență. Marele luptător pentru cucerirea Indiei a
fost Clive.

|

Către sfârşitul domniei lui George. II, se ridică un alt!
om politic însemnat, Wi//iam Pitt, care luă locul lui Walpole (1757). Pitt, un orator neîntrecut, s'a făcut cunoscut la
început, printr'o însemnată opoziţie în contra lui Walpole,
combătând taxele pnse de acesta pe obiectele de consumaţie. După

ce se distinse, ca administrator financiar

timp

de aproape 20 de ani, prin cinste şi pricepere, ajungând să
ia conducerea

afacerilor publice, Piz/ se ilustră

ministru, atât prin politica lui internă,
In urma

unui

războiu

nirea Angliei asupra
_

norocos

Canadei,

contra

cât

şi

Franţei,

în America

şi ca

cea
întinse

prim

-

externă.
stăpâ-

de Nord.

George III (1760-1820) “chemă la cârma ţării partidul tory,.
(conservator). Subt domnia
lui, a strălucit fiul lui Pitt, care
ca şi tatăl său, s'a distins şi ca
—

orator şi ca om politic. Un

E E

fapt istoric mare s'a întâmplat în. lunga domnie £a lui George
III: posesiudile Angliei din America s'au desfăcut de patria
_ mamă, S'au declarat independente şi au întemeiat un 'stat
nou:

Statele. Unite.

Germaniă,

Spania,

Italia şi America

până

la

Revoluţia Franceză,
Germania.-— Leopold Viu. Prințul Eugeniu.— Casa de
Flabsburg câştigase mare însemnătate de la pacea din Westfalia încoace. Intinderea posesiunilor sale crescuse:

obținuse

„Belgia şi o parte mare din Italia. S'a ilustrat apoi în luptele
cu Turcii luându-le Ungaria, care a intrat în stăpânirea ei.
NCu toate acestea starea imperiului, în general, nu eră îmbu-

curătoare. Certurile religioase desbinaseră Germania. Nordul
“protestant nu.se înţelegea cu sudul catolic, Autoritatea împăratului scăzuse. Prinții nu-l mai ascultau, unii chiar irecuseră de partea Franţei ; alţii, ca margraiul Brandenburgului.
şi ca ducele Bavariei urmăriau întărirea statului lor, în paguba unităţii de conducere

împerială.

Soarta coroanei împeriale, timp de o jumătate de veac,
a îost legată de numele lui Leopold 7, care, în luptele sale
cu Turcii, avă parte de un general. vestit, Eugeniu de Savoia.

Acesta fugise din Franţa,

unde eră neînțeles în aspi-

'raţiuniic --lui de războinic viteaz, şi unde unii îl credeau bun
doar pentru călugărie, din pricina constituției lui delicate,
Intrând în armata lui Leopold, el dovedi, în luptele cu Turcii.
” însuşirile lui de ostaş curagios- şi isteţ şi repede ajunse
"acolo, unde natura îl destinase: o căpitenie neîntrecută aa
armatei.
|
.
Războaele cu Turcii. — Asediul Vienii şi Sobieski.—
Turcia se atlă în decădere. Nici — tz.
Pacea de la Carlovi
“un Sultan nu se distinsese în secolul al XVII-lea. Numai când
E

se întâmplă a se aduce la putere câte un vizir capabil, se
ţ

-

sea ae UV: Si

fi aa SA

să a diac ta
A le Ri

Ra

CARI

-

aisimțiă puterea turcească, In a doua juinătate
a seco4ului

al XVII-lea, Turcia avi parte de câţivă viziri
însemmaţi, toţi din familia /oprili.
Vizirii Kâprili goniră pe Venețienii din Darda
nele, le
luară insula Candia, şi reîncepură războaiele
cu împăratul
“Germaniei, care pe atunci eră Leopold. Tocm
ai în timpul
acela, Germania

se află în

războiu cu Ludovic

XIV,

aşă că

oştirile împăratului erau împărțite în două părţi,
spre Rin în

<ontra

Francezilor şi spre

dovic XIV repetă,

Dunăre,

în unirea

în contra

aceasta

Turcilor,

cu Turcii,

Lu

politica lui

Ludovic XI; ba chiar reînno! cu Turcii vechi
le capitulaţii. *
Turcii trecură Dunărea, înaintând spre Viena,
ţinta lor

de pe timpul lui Soliman; dar fură întâmpinaț
i aproape de
Baal, la ȘI. Gothard, de vestitul general Montecucul
i, bătuţi |
şi respinşi. Ei încercară din nou, subt comanda
vizirului

Kara Mustafa,

tiind chemaţi

de astă dată

de Unguri, * şi

izbutiră chiâr, să înconjoare Viena (1683).
In armata turcească se aflau şi domnii români,
cari pe
Subt ascuns ţineau şi ajulau pe asediați. Viena,
de unde
Leopold fugise, rezistă 60, de zile, până ce veni
în ajutorul
ei regele Poloniei, /on Sobieski, care reuşi s'o
despresoare.

După întrângerea şi retragerea Turcilor, Șerban Canta
cuzin, domnul Munteniei, se dete pe faţă de partea
creş'inilor,
punându-se în legătură cu împăratul Germaniei şi cu
ţarul

Pusiei. Impăratul

mai ales, care

dovic XIV, avea nevoie

Turcilor, îi promisese

fiind în războiu

cu Lu-

de ajutoare din toate părţile în contra

că, dacă vor reuşi să gonească

pe

Turci din Europa, avea să-i dee lui tronul Bizanțului. Turcii
,.
deşi aflaseră de aceste uneltiri, nu-i făcură nimic.

Slabi şi atacați din toate părţile

de Ruşi şi de armatele împeriale.

de

Veneţieni,

Erau

de

p'ea

Poloni,

i

Mai ales acestea din urmă cuceriau îndărăt una
câte una
Dosesiile turceşti, de pe lângă Dunăre, precum Buda,
ca-

Pitala Ungariei; prefăcută în paşalâc turcesc şi chiat cetăţi
le
de pe malul drept al fluviului, împreună cu Belgradul.
Turcii
-

“

făcură faţă pericolului, venit din partea armatelor germaneDe unde înainte ei atacau şi creştinii se apărau, acum creştinii atacau şi Turcii se apărau. Puterea musulmană fu în-

frântă în două mari bătălii, întâiu la Salankenen (1691) şi
apoi, în mod îngrozitor, la Zeta, pe Tisa, de Eugeniu de

Savoia

(1697).

Creştinii

pătrunseră în Serbia şi chiar îr;

|
Bosnia. Imperiul turcesc eră în mare primejdie.
fusese
Carol
arhiduce
Carol VI (1711—1740). — Fostul

nai întâiu candidat la' tronul Spaniei şi se luptase cu Ludovic XIV, ajutat fiind de coaliția mai multor state europene,"
coaliția i-a retras

După ce ajunse împărat al -Germaniei,
jutorul şi el a urmat singur mai departe

a-

războiul cu Franţa.

„Dar, văzând că nu-şi poate atinge scopul şi temându-se

ca

statele aliate cu el mai înainte, pe când eră numai arhiduce,

să nu se ridice în contra lui acum, când eră împărat şi mai
pretindea şi coroana Spaniei; pe lângă acestea,

fiind ame-

nințat şi de Turci, Carol VI încetă războiul şi încheiă pace:
cu Ludovic XIV.
„Cu chipul acesta se sfârşi de tot lupta pentru succesiunea:
la tronul Spaniei. Dar aveă să se nască un alt războiu de
succesiune,

tâmplă

anume

peritru

tronul

însă după moartea sa.

Austriei.

Până

a:unci,

Aceasta

Carol VI

se

în=

aveă

destule: alte războaie şi anume imediat după încetarea războaielor cu Franţa (1714).
- Luptele cu Turcii. Păcile dela Pasarovitz şi dela Belgraa..
Luarea Olteniei. — Turcii, nemulţumiţi şi umiliţi în urma
păcii de la Carlovitz, se îndreptară din nou contra Austriei.

După mai multe bătălii în timp de doi ani, se dete la Pe-

trovaradin o luptă groaznică, în care renumitul Eugeniu de:

cu desăvârşire armata turcească (1716).
Savoia învinse
Atunci se încheiă pacea de la Pasarovitz (1718), prin care

Turcii perdeau încă o parte din ţinuturile supuse şi anume:
Banatul 'Temişoarei, Oltenia şi o parte din Serbia. Toate:
- acestea trecură. subt ascultarea Austriei;
In Muntenia, domniă atunci Mavrocordat. ÎIncepuse

epoca

Fanarioţilor în țările române,

Principatele împănate de

Greci, Eari se amestecau în afacerile țării şi luaseră în mâini

treburile publice, îşi pierduseră parcă sentimentul drepturilor lor şi orice gândire de neatârnare. Turcii puneau
şi
scoteau domnii mai des, decât îşi schimbau boerii slugile

din casă. Astiel se dete O/tenia,

nici o plângere.
Austria luând

fără ca nimeni să ridice

i
O/fenia,

puse intr'insa ban

<uzin. Dar n'o stăpâni multă vreme.
de la Pasarovitz,

La

Turcii încep din nou

pe G. Canta-

18 ani după pacea.
războiul

cu Austria.

De rândul acesta, sunt mai NOrocoşi. Inving pe Austria
ci în

mai multe bătălii şi, încheind pace cu dânşii, la
Belgrad
(1739), recapătă îndărât Oltenia şi Serbia şi se
hotăreşte ca

limită, între Turcia şi Austria, Dunărea şi Sava...
Sarcțiunea pragmatică. — Carol VI maveă “copii

parte bărbătească ; aveă numai

d

o fată, pe Maria Tereza. Fetele

însă nu puteau să urmeze ia tron. Familia de Habsburg
eră

deci ameninţată, să peardă coroana Austriei
după moartea
lui Carol. Rudele, mai apropiate sau mai depărta
te, se uitau:
cu jind la succesiunea tronului. Intre acestea
se numără e€-

lectorul Bavariei, (Carol Albert);

- Şi electorul Saxoniei,

regele Poloniei,

care

eră

(August 11), regele Spaniei (Filip V);

şi mai presus de toţi, chiar Frideric 1, regele Prusiei.
Franţa

aşteptă. cu nerăbdare timpul,

când casa de Austria aveă să

piară şi pretendenții aveau să se încăere pentru luarea
tronului,

„Carol VI prevedea şi el aceste întâmplări. Ca
să le înlăture, făcă legea numită sancţiunea pragmatică,
prin care se
stabiliă, în mod excepţional, că îiica sa Maria
Tereza, să

urmeze la tronul Austriei, după moartea lui. Avă grije
dea
căută şi obţine aprobarea legii din partea elector
ilor Ger“aniei şi chiar din partea puterilor Europei, dar
dând în
|

a

schimb tuturor câştiguri însemnate.

|

Cu toate acestea, deşi legea i se aprobase,

putut îi înlăturat,

Războiul

de

succesiune

la

coroana

războiul tot

Poloniei.

Ducele

Saxoniei pusese lui. Caro! VI condiţia să-l ajute a deveni
„rege al Poloniei, dacă voiă să recunoască sancţiunea pragmatică. Carol VI, se ţinii de vorbă, dar. din eauza aceasta
întră în războiu cu Franţa, care susţineă pe un alt candidat

la tronul Poloniei.
născii

Cu Franţa

se -un! şi Spania.

se

un războin mare, în care Austria fu învinsă şi perdă

posesiunile ei din sudul Italiei, Neapele şi Sicilia.
„_

Deci

Acestea

formară un stat deosebit subt un prinţ spaniol. Franţa se
„alese în cele din urmă cu Lorena, dar candidatul ei nu

izbuti, să obţină coroana Poloniei..
Maria Tereza. — Războiul pentru succesiunea la tronui
Austriei. — Maria Terezaa tost una din femeile rare, care
au ştiut, să poarte cu demnitate pe iruntea lor coroana de

regină şi în mâria lor sceptrul şi destinele unui popor. Cum

se urcâ pe tron (1740), atlă că Frideric 1, regele Prusiei, a
şi intrat cu armata în Silezia, şi că a cuprins-o.

In adevăr, regele Prusiei se. grăbise a apucă înaintea tuturor pretendenţilor. Din Silesia se îndreptă spre. Boemia.
"Maria

Tereza tnmise

bătăi, dar ceri pace.

înaintea lui o armată

Regina Austriei nu

mare.

Frideric e

voi să se dea bi-

ruită şi respinse pacea. De aici încolo războiul se înteţi şs
“mai rău. Toţi inimicii şi rivalii casei de Austria se uniră cu
Frideric, ca s'o răpue: Franţa, Spania, Bavaria. Numai An»
glia, care m'aveă nici un interes, să vadă căderea Austriei,

se aliă cu Maria. Tereza,
Armatele franceză şi bavareză intra-

seră, acum în Austria şi luaseră Praga.
Maria Tereza, care, afară de Austria şi
+ - Boemia,

stăpâniă şi Ungaria, făcă apel

la devotamentul şi cavalerismul Maghiarilor, Merse să-i găsească în diefa
lor la Presburg,. Când o văzură mag€

i

nații, intrând în

adunare, înaltă şi mă-

Fig 24. Mana Tereza. reaţă, cu coroana. sfântului Ştefan pe
cap,

încinsă cu sabia regilor unguri, purtând'in. braţe copilulde

ea

DP

La
E

a

ui

pc TED

ia aid

pa

e

Pai

te

e ea

i

„a

“7

m

<urând născut, Iosef, şi îmbrăcată în doliu,
plângând şi cerând ajutorul lor pentru tron şi pentru fiul
ei, atât de mult
se mişcară, încât cu toţii, scoțând săbiile jurar
ă: „Să murim
pentru

regele

nostru Maria Tereza“. (Moriamur pro
rege
aostro Maria Terezia). Se tormă numa
i decât o armată de
Ungur

i, Croaţi, Sloveni, care bătă şi alung
ă din Austria pe
năvălitori, pe când, de altă parte, armat
a engleză respingea
îndă

răt peste Rin pe Francezi,

Frideric însă nu se

lăsă.

Voiă

,

cu

orice

preţ,

să

con-

strângă pe Maria Tereza a-i recunoaşte stăpânirea asupra Si-

leziei, pe care o cuprinsese cu armele. De asemenea,
nici
Franţa nu eșă liniştită. Armatele acestor două țări
porniră
<in nou în contra Austriei şi fură învingătoare.
Maria Teeza făcă pace cu Frideric II (la Dresda) şi-i cedă
în sfârşit
Silesia. *
„e
|

Atâta voiă deocamdată şi Frideric, care se şi retrase
din

duptă. Franţa nu se mulţumi cu victoriile

sale şi cu

pacea

“mai durabilă. :Continuă încă vre-o trei ani
războiul.
tele saje, conduse de vestitul general Mareş
alul de

ArmaSaxa,

dui Frideric II. Ura ei în contra

Austriei eră mai veche şi

câştigară victorie după victorie în contra armate
lor austriace

şi engleze, pe teritoriul Ţărilor de jos, unde
se: desfăşurase

războiul, Ele cuprinseră o parte din Olanda.

tu silită să ceară pace,

(Aachen) în 1748.

care

se

Maria

Tereza:

încheiă la Aix-la-Chapelle

La urma utmelor, Franţa nu câştigă nimic,
afară doar că
avu satisiacţia de a fi dat câteva bătăi
dureroase Austriei,

Frideric Il însă fu acela, care

avi

reale

câştigi din

tot
Şirul de lupte, ce se dăduseră timp de opt ani
(1740—1748).

Pacea dela Aix la-Chapelle îi recunoscă

stăpânirea

Sileziei.

Războiul acesta ar merită tot aşă de bine, să fie numit
rdzoiul pentru Silezia. Dar şi Maria Tereza
se poate zice, că
a câştigat cevă: i se recunoseu şi ei
de către puteri dreptul
Ce succesiunela tron; ba încă cevă
mai mult: soţul ei,

Trancisc de iotaringia, fu ales împărat al
Germaniei.

„Războiul de
numai

şeaple

de mare nevoie

ani (1756—1763). — Maria Tereza
cedase

lui

Frideric [i Silezia.

Per-

derea acestei provincii, însă, îi pricinuise o durere adâncă,
O podideă plânsul, când vedeă câte un silesian şi se gândiă necontenit cum s'o ia îndărăt. Ajutată de diplomaţia

dibace a priceputului Caunifz, Maria Tereza izbuti a face o

“alianță, în. contra lui Frideric II, cu regele Suediei, cu regele

„ Poloniei (August III, electorul Saxoniei) şi cu Rusia, unde
se află pe tron o împărăteasă, Eiisabeta. Planul acestor puteri eră să distrugă Prusia şi s'o împartă între ele. Ce este
se
mai de mirare, e că se uni cu ele şi Franța. Tuturor. li
lui
păreă, că prea se urcase sus Prusia. Victoriile şi profitul

Frideric Ii din ultimul războiu le îngrijigu. Franţa, care până aici fusese tot
cum se uniă

Austria,

de

mereu în contra casei

a-

cu dânsa în contra unui

“stat tânăr dar viguros, ca şi cum ar îi
=“ presimţit de “pe atunci, că adevăratul
cinci puteri

contra

sa,

şi

celor

înțelegând

pericolul, nu perdii timp cu multă
gândire zadarnică. După ce se asigură
a Franţei,
Fig. 22 — Frideric II, de concursul Angliei, duşman
a Şi
Saxoni
intră repede cu armata în
„rege al Pruslei,
îil.
ocupă Dresda, punând în dezordine armata lui August
părțile
toate
din
ară
îndrept
Atunci armatele aliaţilor se
aşă
asupra lui.* Niciodată un general “ma fost ameninţat

lui în acelaş
armate venind contra
- deodată de atâtea
o apătimp din cele patru puncte cardinale ; şi rar s'a văzut
te
năpusti
,
inimice
rare mai biruitoare în contra unor forțe

în-.re„ca un uragan. Succesul lui Frideric a stat mai ales
mai
peziciunea cu care a lovit pe aliaţi, în parte pe fiecare,
fulger
un
Ca
.
unească
se
înainte de a le da posibilitatea să
contra
alergă de la Dresda în contra Austriacilor, de aici în
“ Ruşilor şi Suedezilor. In contra tuturor ieşi biruitor.

tatii

inimic--al ei va fi Prusia.
Frideric Il află de uneltirile

Cele mai celebre victorii ale lui fură cea de la Rossback
41797) în contra Francezilor şi, maj cu semmă, cea de la
Leuthen în contra Austriacilor, cari intraseră în Silezia.

Aliaţii coninuară lupta, Regele Franţei, Ludovic XV, fă.

-cuse, din îndemnul ministrului său,
toţi principii din familia Burbonilor,
ei. Această alianţă şe numi pactul de
niau, afară de Franţa, în Spania, în

Choiseul, o alianţă cu
ori unde ar fi domnind
familie. Burbonii domNeapole şi în Parma.

În urmă pactului de familie, intră în coaliţie şi Spania. Pe
«de altă parte, Anglia, care, deşi învinsă de Francezi, tot
fusese de oarecare ajutor lui Frideric, nu mai voiă, să se
|
amestece în luptă.
Rămase deci Frideric absolut singur în contra mai tuturor

statelor din Europa. Inimicii năvăliră iar din toate părţile
asupra lui. Oastea lui obosită fu înfrântă de Austriaci în.
“Saxonia

şi de Ruşi în

Brandenburg.

Berlinul

fu

ocupat

şi

prădat,de Austriaci. Şi totuşi Frideric încă mai câştigă două
victorii însemnate, una la Liegnitz şi

forţele Prusiei erau covârşite de

atâția

alta

la

Torgau.

Dar

duşmani. Se credea

Că, în cele din urmă, totul eră perdut pentru staful prusian.

O întâmplare însă schimbă hotărîrea soartei. In Rusia
murise împărăteasa Elisabeta şi îi urmase la tron un amic şi
admirator al lui Frideric, Petru I/I, de origine germană,
Atunci, Ruşii trecură în tabăra regelui Prusiei, care, cu aju- |
torul lor, mai câştigă în contra aliaţilor câtevă victorii.

II; se

în-

cunoşteă

din nou Si/esia ca Provincie a Prusiei (1763). Tot

atunci se încheiă la Paris pace între Franţa şi Anglia. Anglia luă de la Franţa Canada şi cea mai mare parte din
posesiunile franceze din Indii, iar de la Spania Florida şi
Luisiana.
|
_

Lharea

Galifiei de la Polonia

şi răpirea Bucovinei.—

:Pe timpul Mariei Terezei s'au săvârşit două mari nedreptăţi
Ez

E mata

Friederic

mi 0 ae Ta pre Ta N

ale lui

cheiă la Flubertsburg, lângă Leipzig, o pace prin care se re-

ep one

Sleite erau puterile Prusiei, dar şi aliaţii se simțiau obo-

Siţi. In urma ultimelor succese

DAI IDEA

Da

istorice. Polonia căză prada

lăcomiei statelor vecine, Austria:,

Prusia şi Rusia, şi fu împărţită între ele. Austria luă atunci
Galiţia.
Pe când se plănuiă această împărțire a Poloniei, Turcia,
ca să împiedice Rusia de a-şi realiză. planul, îi declară

răz-

boiu (1769—1774). Ecaterina II, împzrăteasa Rusiei, care
îşi pusese în gând să distrugă şi Furcia nu numai Polonia,
trimise îndată armatele de ocupară principatete române. Bo- erii țării, în cea mai mare parte, primiră

cu braţele deschise:

pe Ruşi,
Românii se temeau acum de: Nemţi. De la Ruşi
pățiseră destule. Tot mai aveau iluzii. In curând
se căiră de simpatiile lor. Soldaţii ruşi se purtară
cipatele supuse de bună voie, tot aşă, ba incă mai
nos decât Nemţii în Oltenia. Un cronicar spune
„Muscalii s'au purtat mai său decât Tătarii“.. Asta

încă nu
Românib
în: prinneomecurat, că
deschise

ochii multora şi-i făcă să vadă, că scăparea ţării nu e de:
căutat la străini, oricari ar fi dânşii.
Rusia învinsese Turcia în războiu, atât pe mare cât şi pe

uscat, şi încheă cu ea pacea de la Cuciuc-Cainargi (1774)
Ca biruitoare, Rusia ceră şi obţiră liberarea Crimeei de
subt Turci şi dreptul de a îi protectoarea principatelor
române,

Aşă de puţin ne-a servit protectoratul ?usesc; că tocmas
atunci a putut Austria, să ia mai uşor, fără luptă, o parle:
din Moldova.
!
Diplomaţia austriacă a înşelat simplicitatea Turcilor şi sa
folosit de venalitatea lor. Ca să-şi atingă scopul, a spus
Porţei, că Rusia aveă de gând, să pună mâna pe Crimeea,
pe care o liberase desubt Turci, şi că Austria aveă să ajute
Poarta a împiedică pe Ruşi de la această faptă. Dar, ca să
poată veni oricând mai repede în ajutorul Turciei, dânsa
aveă nevoe

de Bucovina,

care-i stăteă în drum.

A mai spus, că Bucovina ar fi o biată fâşie mică de pământ; fără nici-o însemnătate, şi că odată a făcut chiar pate

dintr'o provincie a Austriei, Turcii,

simpli

şi ignoranţi, au

crezut, n'au crezut toate aceste arătări falşe,
dar
vins pe deplin de adevărul lor, când au
simţit

pungile cu bani, date de Austria.

Şi astiel, se

s'au conîn mâini,

învoiră,

ca

partea de Nord a Moldovei, frumoasa Bucov
ină, unde Îusese altă dată capitala Moldovei, la Sucea
va, unde zăceau
şi zac moaştele atâtor domni români, unde
trăiă şi “trăeşte
încă amintirea atâtor fapte măreţe din
istoria noastră, să

treacă subt cârmuirea Austriei (1774—1777),
Iosef al Il-iea (1780—1790).— Hrănit cu ideile
filosolice
umanitare şi liberale, răspândite de scrierile unui
Voltaire şi
Rousseau, însufleţit de dorinţa de a face să domn
ească drep„tatea în lume şi de a izvod! visurile de ferici
re ale popoarelor, Josef al II-lea, îiul Mariei Tereze, cum rămas
e sinur cârmuitor după moartea mamei sale, făcu să
se simtă o
nouă ordine de lucruri, cum

zicea el, în statul său, Liber-

tatea credințelor, a conştiințelor, a presei, a cultul
ui, îu aSigurată. Căntă să potolească duşmăniile dintre
popoare,:
şlergând deosebirile de drepturi dintre ele. Căută
să inlro-

ducă spiritul nou al' egalității în faţa legilor,
înlăturând

pri-

vilegiile nobilimii feudale. Puse stavile puterii abuzive a
ca-

tolicismului, închise sute de mănăstiri,

Făcii să

crească în-

crederea în justiţia publică, Din temperament şi din
educaţie,
se vedeă pornit a îi reprezentantul pe tron al curen
tului nou

de libertate, egalitate şi frăţie între oameni,

şi aspiră să imi-

teze, măcar în practică, atitudinea de filosof a lui
Frideric Il.
Bunele ințenţii ale lui Iosef II m'au fost în totdeauna
ine
deplinite. - |
Revoluţia Românilor din Transilvania. — Incura
jaţi de
bunătatea sufletească a împăratului Josei II, Român
ii din
Transilvania, nemuiţumiţi de soarta lor asuprită,
- conştienţi
de drepturile lor istorice şi treziţi la sentimentul
demnităţii
naționale de scriitori, ca Samuel Micul, Gheor
ghe Şincai
şi Petru Maior, crezură că venise timpul, să li se facă
drep-

tate şi lor.
;

,

- .
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Românii maveau dreptul, să poseadă proprietăţi

_

pă-

de

mânt, maveau dreptul să fie funcţionari publici, n'aveaut
entanţii
Si „dreptul să trimită în dietă, în adunarea ţării, pe reprez

.
lor, ca să ia parte şi ei la facerea legilor, care îi priviau
însă
lui,
losef IL voiă să le dea toate aceste drepturi. Voința

fost destul de tare. N'a izbutit nici măcar, să facă pen-

a

tru ţăranii

din Transilvania

români

ce făcuse domnul

fana-

“ siot Constantin Mavrocordat pentru cei din principate: să-i
deslege din lanţurile robiei; să le dea voie a se mută din-

po:
+Pun loc al ţării în altul. Degeaba da el porunci peste
lunească,
îndepli
le
să
u
trebuia
runci. Slujbaşii unguri, cari

„crau

tot cum

ştiau ei; şi ţăranul tot serv şi nenorocit rămâneă.

.

- Atunci, trei ţărani inimoşi, Horia, Cloșca şi Crişan, ne
mai putând răbdă şi simțind în împăratul losei Il un spriji-

nitor, se revoltară şi ridicară tot. poporul

în

contra

lor. Aceştia se purtară şi de astă dată crâncen,
crâncen,

precum

Unguri-

tot aşă

de

erau şi durerile lor seculare. Arseră, uciseră,

pustiiră totce întâlniau în cale de ale nobililor maghiari,
'-asupritorii lor nemiloşi, aprigi şi nelegiuiţi (1784). Impăratu
ese
- doset Il, care doriă să înceteze nedreptăţile, dar n'avus

destulă tărie, ca să-şi îndeplinească “dorinţa, trimise în contra

jor armata. Capii revoluţiei fură prinşi şi omoriţi în chinuri.

Horia, Cloşca şi Crişan câştigară, prin jertta vieţii lor, o

parte, o mică parte din drepturile. poporului

român,

anume

- dreptul de a se strămută după voie în orice loc-ar îi dorit
(1785).' Ei vor rămânea înscrişi astfel 'în sfânta carte
“martirilor naționali, meniţi de Dumnezeu şi de soarta

dreptul

- răscumpără, cu suferințele şi cu sângele lor,
“- zului lor la vieaţă şi la fericire.

a
a

popo-

Prusia. — Frideric Wilhelm „marele elector“. — Prusia
regat. — Frideric Wilhelm |, „regele sergent“.
Statul prusian

abiă începe a se formă

pe

la începutul |

secolului al XVII-lea. Nimeni nu-l băgă încă/în seamă pe
atunci; eră unul din multele state mici şi sărace din Ger-

47

„ mania cea împărţită, într'o sumedenie de
nate, dar independente.

Se compunea

statulețe

la început

neînsemnumai din

două provincii, Brandenburgul şi Niemen.
Provincia Brandenburgul se înființase încă din
al Xi-lea ca marcă, adică provincie mârginaşe

secolul

sau de fron-

tieră, spre a' se luptă cu Slavii din partea locului. Din se.
colul al XV-lea, marca Brandenburg trecă în stăpânirea unui
senior din sudul

Germaniei,

din casa

de

/lohenzollern,

şi

margraiul de Brandenburg ajunse unul din cei şeapte electori ai Germaniei.
Provincia Prusia şi-a luat numele dela poporul păgân:
Parusii sau Prusii, cari au locuit-o până au venit cavaleri?
din ordinul teutonic de la sfintele locuri, în secolul al
XIII-lea, când

le-au cucerit ţara şi s'au stabilit

într'insa.

La

începutul secolilui al XVI-lea, în timpul retormei religioase, -

şelul sau maestrul ordinului trecii la protestantism şi schimbă
domeniile Ordinului în ducat, ducatul Prusiei, recunoscând

suveranitatea regelui Poloniei. Fiind şi el tot din casa de
Brandenburg; la moartea sa ducatul de Prusia treci ca
moştenire la margraiul de Brandenburg. Şi astiel se uniră:
cele două 'provincii subt stăpânirea aceluiaş om, deşi erau
separate una de alta. Tot prin moştenire mai căpătă margraful în curând alte domnii tocmai la Rin: Cleves şi Mark.
La acestea se mai adăogară altele, tot la Rin (Minden, Magdeburg), în urma păcei din Westfalia (1648), când se sfârşi.
războiul de 30 de ani, la care luase parte şi electorul Frideric Wilhelm, cunoscut subt numele da marele elector.

Frideric Wilhelm (1630—1688), văzând ţinuturile sale sărace şi pustiite, din cauza grozăviilor războiului de 30 de

ani, — cum eră de altfel toată Germania —

aduse

colonii

din Saxonia, Olanda, etc., ca să-şi populeze domeniile. Toţi
protestanții, goniţi de prin alte părţi, găsiră adăpost în sțatul margratului. Hughenoţii, expulsaţi din Franţa de Ludovic
XIV prin revocarea edictului din Nantes, îură primiţi în

Brandenburg cu braţele deschise. "Cu

ajutorul

lor,

cultura

8

.

pământului, cam uscat şi nisipos” Se dezvoltă, ţara prosperă,
- Şi Berlinul încep a deveni un oraş, din ce.
c în „ce mai însemnat şi mai frumos.
Urmaşul marelui elector Frideric,

cumpără

dela împăratul

Leopold titlul de rege şi se încoronă singur în Konigsberg
ca primul rege al Prusiei, subt numele de Frideric 1 (1701).
Tratatul dela Utrecht „recunoaşte Prusiei rangul de regat

(1713). Frideric 1 caută să dea un avânt literelor şi ştiinţei,
spre a pune

statul său la nivel cu celelalte din

apus.

Infi-

ință o universitate (cea din Halle) şi academia, unde figură
ca membru şi Dimitrie Cantemir, fostul domn al Moldovei,
iar ca preşedinte :narele filosof al timpului, Leibnitz, care
totuş ca şi Frideric al II a scris cea mai mare parte a operilor sale în iranțuzeşte, atât de covârşitoare eră iniluența

culturii franceze în lume.
Al doilea rege al Prusiei, Frideric Wilhelm 1 (1713-1740),

poreclit regzle sergent, îşi îndreptă toată atenţia asupra ar.
matei şi finanțelor statului. Econom până la sgârcenie. nu
mai banii întrebuințaţi pentru recrutarea de soldaţi înalţi şi
Yoinici i se păreau că sunt bani bine întrebuinţaţi. Sumele

ce se: dădeau

înainte pentru

bibliotecă,

le-a -luat şi

le-a

dat pentru cazărmi.
,
El înţelesese, că: numai sprijinită pe o armată bine organizată şi disciplinată şi pe un tezaur plin şi imbelşugat, va *

- deveni Prusia un regat putemic impunător. Şi, pentru vremea şi împrejurările de atunci, aveă dreptate. Provinciile
nu erau Strânse la un loc: se aflau unele la răsărit spre
Niemen (Prusia propriu zisă), altele la apus, pe la Rin (CIEves, Mark, etc.), altele în centrul Germaniei -de nord, Brandenburgul
— toate despărțite unelg de altele prin state stră-

ine. Ca să le unească şi chiar numai să le păstreze, trebuiă
să lupte şi să fie totdeauna gata spre a apără sau atacă.
Noroc că famitia Hohenzollern, ambițioasă şi prudentă, a fost
„“înzestrată
fată în fiu.

cu

însuşiri

Superioare,

care

s'au

moştenit
g,

din

e
a?

_

".

.

;
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Dea

Frideric. Il cel Mare (1740—1786). —. Ridicarea Prusiei
da rangul de mare putere. — Al treilea rege al Prusiei Fride-

vic ÎI, îşi merită numele

de cel Mare.

El ajunsese pe

tron

la vârsta de 28 de ani, bine pregătit prin studii serioase şi
prin dispoziţie sufletească, a domni, peste un popor. In co-

pilaria şi tinereţea lui a avut să sufere mult

din

partea

as:

prului său tată, care nu vedea întrinsul un demn urmaş, findcă Frideric nu sta numai să admire soldaţii spătoşi, aleşi
de regele sergent după înălțime şi aduşi de oriunde îi găsiă ; ci mai aveă şi alte gusturi, pe care Frideric Wilhelm

nu numai că nu le înțelegea, dar chiar

le disprețuiă.

Aşă,

tânărul Frideric se ocupă cu muzica şi cu literatura; îi plăceă să cânte din flaut şi să tacă poezii. Mai târziu, îl atrase

filosofia şi se puse în relaţii cu filosofii francezi, în special .

cu Voltaire, pe care îl chemă la curtea sa, când deveni rege.
Ocupațiile acestea i se păreau curată pierdere de vreme,

asprului rege sergen!, care ură aşă de mult lenea, încât alergă singur cu -bastonul după câte un om pe care îl vedea

şezând fără să lucreze cevă. Cum eră să rabde el tocmai pe
moştenitorul tronului a-şi perde vremea, stând 'între cărţi, |
scriind versuri şi cântând cu flautul? Odată s'a necăjit aşă

de tare pe el încât eră să-l omoare. Il dojenise prea sever,
şi atitudinea lui Frideric după ceartă, nu i-a plăcut. Atunci
a scos sabia voind'să-l spintece. Frideric a scăpat de moarte
fugind, şi eră să nu se mai

întoarcde
ă loc la palat. Dar a

fost prins, adus înapoi, pus la arest şi dat în judecată, A trebuit. să se pună la mijloc nu numai familia, dar

păratul

Germaniei,

ca să se înduplece

chiar

îm-

Frideric-Wilhelm

a-şi —

iertă copilul de pedeap;a cu moarte. De iertat l-a iertat el,

dar în sufletul lui ea în adevărat nenorocit,că aveă un fiu

aşă de ticălos.
Ia
Cât de mult s'a înşelat insă Frideric- Wilhelm despre valoarea fiului său! Ce-i drept, lui Frideric II nu i s'a zis, ca
tatălui său, „regele sergent“, ci „regele filosof“.

Dar

anonarh învățat şi talentat, n'a fost numai un scriitor şi
1. Găvănescal şi O. Tafrali.
— Istoria Modernă şi Gontimporană
4

acest

o.

un

N
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cugetător distins, ci un adevărat cârmuitor înţelept, priceput la toate treburile statului, şi, pe lângă aceasta un generat

desăvârşit, un geniu

militar în toată puterea

cuvântului.

A-

ceasta s'a dovedit în victoriile repurtate de dânsul în. cele
două războaie celebre, unul pentru succesiunea Austriei şi

altul războiul de şapte ani. El a fost un mare om de stat,
căci a ştiut să adminislreze bine regatul, tondând.şi şcoli

cu învăţământ obligator şi fabrici, îngrijind
agriculturii, comerţului, punând
înlesnirea navigaţiei, etc,

de

desvoltarea

a se construi canale pentru
„

De la el a rămas un cod de legi, precum şi clădiri

semnate,

în-

ca palatul Sans souci din Potsdam.

In urma luptelor cu Maria Tereza, Frideric II luă Silezia
dela Austria. Statul său se mai întinse cu ţinuturile dintre

Vistula şi Niemen.

-

-

Prin războaiele sale Frideric II contribui la slăbirea Fran-

ţei. Prusia,

în schimb, se ridică la rangul

de mare

putere.

Cultura germană. — Rangul acesta îl merită nu numai
prin puterea armelor şi întinderea regatului, dar şi prin des-

voltarea culturii sale mai ales prin înflorirea filosofici şi lite-

« raturei. In acest timp, a trăit şi a

scris

nemuritoarele

sale

opere unul din cei mai adânci cugetători ai timpurilor moderne,
Kant, îilosoi de la KOnigsberg, dar care eră de origină scoţian.
„Tot atunci au trăit şi au scris cei .mai mari poeţi ai Germa-

“nilor: -Goethe şi Schiller.

Spania şi Italia dela 1648 până Ia revoluţia
franceză.
Ă
Decadenţa Spaniei. — Spania, după Filip II, pierd Por.
tugalia; care îşi căpătă neatârnarea şi deveni stat de sine
stătător. În luptele cu Olanda şi cu Franţa, avă asemenea
pierderi insemnate.
Cât a mai durat domnia regilor din fa:
milia Habsburgilor

i-a mers numai

rău.

Dinastia Burbonilor. — După familia habsburgică

urmă

E

Dia
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aceea a Burbonilor inaugurată de Filip, V, nepotul lui Ludovic

XIV,

regele

Franţei,

care

pentru

succesiunea

lui

la tronul Spaniei făcii un războiu lung de 13 ani. Când rivalul lui Filip, Carol de Austria, deveni împărat al Germa-

niei şi fu nevoit să renunţe la tronui Spaniei,
rege nediscutat al Spaniei, * :

Filip

ajunse

dar nu avi noroc să păstreze intactă întinderea regatului său. Prin pacea dela
Utrecht, Austria îi luă Belgia

şi o mare parte din lialia,
ar Anglia îi luă Gibraltarul
şi insula Minorca. Avi şi
dânsul să se bucure de o
zbândă în războiul pentru

Succesiunea la tronul Poloniei,

câştigă

dela

Austria,

Sicilia şi Neapole, care deveniră un regat deosebit subt

domnia fiului său, Carol.
Fiii lui Filip V, anume
Ferdinand VI, (1746 —1759)

|
Fig, 24. — Concepţiunea imaculată

şi Carol I/, (1759—1788), & Malcet Domnulul,
tablou de B.E.
cari urmară la tronul Spaniei

după dânsul, dădură oarecare strălucire dinastiei Burbonilor,

în Spania. Două rele. bântuiau de mult regatul Spaniei şi împedicau

propăşirea lui: bigotismul

tiranic

lice şi sărăcia c- se înrădăcinase

în

curgeă din colomi::> din America.

Aceşti

ţară,

al

bisericii

cato-

cu tot aurul, ce

doi regi burpni

înţeleseră cauza ne:c.:ocirilor Spaniei.. Ciericii şi mânăstirile
se înmulțiseră peste măsură, mărind. numărul oamenilor nemuncitori şi nevoiţi a se hrăni din munca altora. Lenea, care
atrăgeă după sine mizeria, se întovărăşiă bine cu hoţia, care

_ ajunsese aproape o carieră

considerabilă,

dacă

nu şi ono-
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„rabilă. Hoţii găsiau «azil chiar în unele biserici şi mânăstiri,
şi aliaţi favorabili în oameni. politici..
- Ferdinand VI reduse numărul bisericilor ce aveau dreptul

de azil, ca să stârpeastă cuiburile hoţilor, şi înfrână puterea
” închiziţiei, care teroriză conştiinţele, răpiă libertatea gândirii
şi împedică

orice avânt-al spiritului.

Carol III merse şi mai departe, goni pe jezuiţi din Spania, şi, ca să facă ţara să se ridice prin inuncă din faza
„de mizerie, în care căzuse, după izgonirea Maurilor muncitori, încurajă agricultura şi comerţul, puse să se planteze
arbori, să se deschiză căi de comunicaţie, să se construiască

poduri, să se înfiinţeze şcoli de tot felul. Izbuti aşa să dea
Spaniei, în timpul domniei sale, toată strălucirea şi demnitatea unui
de Anglia.

stat,

care

puteă

să

stea

alături

de

Franţa

şt

Statele Italiene. — Italia eră împărţită: în mai multe state
mici şi multă vreme a rămas în starea aceasta. Şi nici acele
state nu erau stăpâne pe soarta lor, ci atâfnau când de unul,
„când de altul din statele mari străine, ca Franţa, Spania,

Austria şi Germania.
Italia, care avusese în trecut atâta mărire, şi apoi fusese
leagănul Renaşterei, deveni teatrul de luptă între aceste state
mari, care se întreceau să pună stăpânire

nuturi ale ei.
După ce a stat vre-o 200
niei, ajunse, după

de

ani

pe

subt

mai

multe

ţi-

dominaţia

Spa-

pacea dela Utrecht, subt stăpânirea

deo-

dată a trei case domnitoare, care îşi împărţiau influenţa
asupra ei: casa habsburgică din Austria, casa burbonică din
Spania şi casa de Savoia, care* ajunse,

în

cele

din

urmă,

să domnească singură peste întreaga Italie.
Savoia, aşezată între Franţa, Elveţia şi Italia, un ducat
mic, crescă prin adăogirea Piemontului, şi se ridică la gradul
de regat, prin pacea

dela

Utrecht,

Subt

Vicfor

Amedeu

1

(1675—1730), care mai căpătă şi Sicilia.» Victor Amedeu IL
a fost aliatul împăratului german în războiul ligii dela Aug-
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sburg cu Ludovic XIV. In locul Siciliei, luat apoi de Austria, -

regatul Savoiei dobândi Sardinia,
aici încolo regii săi.
-

după

care fură numiţi de-

Celelalte state mai însemnate ale [taliei erau republicele:

Veneția şi Genova, şi statul Neapole Sicilia.
Veneția luase parte, cum am văzut, la luptele German
iei
în contra Turcilor şi căpătase Morea, în urma păcii
de la;
Carlovilz.
Genova, mai puţin norocoasă, decât Veneţia, avi
să în-.
dure mai gșeu stăpânirea Spaniei şi apoi pe cea austria
că,

Neapolul şi Sicilia, trecând la Spania, din timpul războiu
lui pentru succesiunea Poloniei, ajunseră întro stare
destut
de înfloritoare subt Carol, fiul lui Filip V din
casa Burbonilor.
”
ț
Milanul treci de subt stăpânirea Spaniei, subt
Austria,.

la 1713;

iar Toscana formă

dela

muit de o dinastie tot austriacă.

1790 un Stat deosebit, câr-

:! Prosperitatea Olandei.— Olandezii, au cunoscu
t, cu toate-

turburările interne, o perioadă de prosperitate materială
deo-

sebită, în secolul al XVII-lea, mai ales.

|

Wihelm Il! avu dificultăţi în guvernarea sa. Partide
lese luptau unele contra lui, altele pentru el. Jean
de Witt:

reuşi să fie, timp de 20 de ani, un adevărat
director al po-

liticii Provinciilor-Unite..El urmări două scopuri: să
ţină partidul orangist departe de afacerile publice şi să
favorizeze. dezvoltarea economică a ţării. El izbuti să termine
războiul:

- cu Anglia, care dură dela

moartea

periu olandez“ însemnat.

Olandezii

regelui

Cârol

1,

socrul.

stathouderului Wilhelm II. Acest războiu tu provocat
din.
cauza Actului de navigaţie 'din 1651. După succese
şi înfrângeri alternative, pacea se încheiă la 1654. Witt însă
pieri
într'o revoluţiune populară, provocată de partidul orangist
..
In prima jumătate a veacului al XVil-lea, două
compănit
a Indiilor orientale şi a Indiilor occidentale, creată
un-im- .

se stabiliră în Capul

“Bunei Speranțe, în Ceilan, în insulele

Sondei,

pe

Coasta:

-"
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de

Aur, în Africa, în Antile,

în

-ocupară câtvă, timp chiar Brazilia,

Ele

China şi în Japonia
pe care

însă o părăsită,

la 1654. Olanda aveă o flotă comercială foarte "mare, cate
făcea comerțul produselor coloniilor şi întreprinderea pescuitul balenelor şi a scrumbiilor.
Graţie acestei activităţi cutmerciale şi maritime, Olanca
|
ajunse la o stare foarte înfloritoare şi rivaliză în putere chiar
cu statele mari ale Europei, cum erau Anglia şi Franţa.
“In contra Franţei, ea se uni cu Anglia şi cu Suedia, în.
1668,

într'o

triplă

alianţă,

care

opri mersul

' Flandra, al-armatelor lui Ludovic XIV. Aceasta

victorios,

în

atrase o nă-

vălire franceză pe teritoriul olandez, care fu ameninţat
distrugere şi subjugare. Wilhelm JI dete o:din atunci,
se strice digurile mării, şi ţara fu inundată, ceeace sili
Francezi să se retragă. In curând, se încheiă pacea de

cu
să
pe
la

Nimegue, în 1678. Wilhelm III luă măsuri pentru mărirea
. puterii Olandei. Dar o nouă. primejdie se ivi: Anglia, care
voiă să subjuge pe Olandezi.
In acest timp, Olanda eră foarte prosperă. Comerţul ei
l
îi adusese mari bogății, iar populaţiunea îşi văzuse număru
crescut prin imigrarea în ţară a Hughenoţilor francezi, goniţi

din Franţa în urma edictului din Nantes.
După

moartea

lui Wilhelm JL, urmă

ruda sa lon Wilhelm

„de Orange, care însă nu'pută să-şi impună autoritatea.
In războiul de succesiune în Austria, republica olandeză
luă partea Mariei Tereza. Dar trupele olandeze îură bătute.
Wilhelm IV de Nassau

tu. proclamat,

în

1747,

stathouder

7
|
general şi ereditar:
au urmat,
ce
ele
războa
în
Cu toate nenorocirile

„rămase înfloritoare, în a doua jumătate

Olanda

a secolului XVil-lea.

Olandezii rupseră legăturile cu Anglia cu prilejul răzDoiului de independenţă. a Statelor-Unite. Flota olandeză
câştigă o victorie strălucită ia Doggersbank asupra vrăjma-

“şului (1781). Dar cu. ocaziunea acestor evenimente Stathouderul fu învinuit, că ar fi fost mai favorabil Angliei, decât
Es
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patriei. Se formâ atunci un partid democratic, cu idei reformătoare, inspirate din Franţa şi ostile puterii stalhouderiene.
Ţările de Jos

încheiară un tratat

cu Ludovic XVI.

Dar

turburările interne continuară. In sfârşit, revoluţiunea franceză
avi un mare răsunet în Olanda. Anglia voi s'o ocupe în
1793. Dar generalii francezi se prezentară ca liberatori şi
fură sprijiniți de patrioţii olandezi. Wi/pelm de Orange iugi

în Anglia. Patrioţii organizară republica batavică. Olanda
deveni din nou teatrul de turburări şi de lupte între Francezi şi inimicii lor.

-

Aceste evenimente zdruncinară prosperitatea Olandei. In
1804, Napoleon stabili în această ţară un regim caşi despotic. Urmă o nouă perioadă de intrigi, de turburări, de
lupte, de ruini. Toate

aceste determinară decadenţa

de. Jos.
Astăzi

.

Ţărilor- .

Olanda alcătueşte un regat. Din marele său împeriu

colonial mai păstrează insulele Sondei, Guiana
în America de Sud, precum şi insulele Surinam
din 'Antile.
Arta. — Proprietatea materială în Olanda a
mişcare interesantă literară şi ştiinţitică. Dar mai
meniul

artelor,

ea e de

mâna

întâiu.

In

Olandeză,
şi Curacao
produs o
ales în do-

secolul

al

XVII, |

Olanda are un mare geniu artistic, pe celebrul pictor Rem-

brandt, care e un desenator, un compozitor şi un colorist
desăvârşit. El a tormat o şcoală puternică şi a avut mulți

elevi. Din operile lui cităm tablourile: Pelerinii din Emaiis;
Bunul

Samaritean,

Venus și Amorul,

portrete, etc.
Alţi artiştii olandezi
Stein, Ostade.

un mare număr

renumiţi” sunt:

Salomon

de

Ruisdael,

In secolul al 19-lea, Josef Israels.

Artiştii olandezi rivalizează în însemnătate cu cei flamanzi,
dintre. cari unii Sunt de mâna întâiu.
Rivalitatea între Franţa şi Anglia
Coloniile lor, — Fraricezii şi Englezii

in Europa,

cât şi în afară de ea.

în America, Asia şi Africa. —
erau în continuă rivâlitate atât

Comerţul

lor

căută
„t

noui

debuşeuri

|

Şi m arlnarii francezi şi englezi cutreerau mările să le găsească. Ei pu2ură suplantă pe Spanioli şi pe Portughezi, cari erau în decadenţă, în
al

XVII-lea şi

al XVIII.

iza

„secolele

Singurii Olandezii le făceau e con-

POP

pap

—,

curenţă

mare.

Atât în Franţa, cât şi în

An-

glia, să creară în timpul
asociaţiuni comerclaie şi

acesta
indus-

iriale,

Orga-

numite

nizatorii

Companii.

lor erau: mai ales oa-

menii de afaceri din porturi. in
Franţa cei din Marsilia. Toulon,

Rouen.

Bordeaux, etc.,

ştiură să

înființeze o companie, care ajunse
la mare prosperitate. Aceste or- ganlzaţiuni
comerciale,
lansară
acțiuni, pe care lumea le cum-

pără

devenind

cointeresată.

Gu-

vernele francez şi englez le protejau. Agenţii companiilor plecau

Fig 25, — Venus şi Amorul.
Tablou de Rembrandt (Museul Luvru).

în lume şi obțineau

marhii indigeni concesiuni, ca, în schimbul unui tribut,
“stabilească un comptoir. Aceste comptoare se ocupau

de la mo-

să fie“ lăsaţi, să
cu importul sau

“exportul mărturilor şi căpătară o
mare fasemnătate.

Ele erau spri-

jinite de guvernele resp: ctive, care

ia nevoe, le apărau cu armata şi
cu flota.
In 1639, compania engleză în“+emeiă' în goltul Bengai, în India,
_ <omptoarul de la Madras. Acesta
deveni

un oraş

însemnat

“rul tuturor operaţiunilor

şi.

cen-

comer-

ciale englezeşti din India.

Compania franceză, la rândul
“ei, puse picior în marea insulă
-africană, Madagascar, şi subt Ri-

_.

chelicu, ocupă insulele din vecipărere, Ile. Bourbon şi ile de
„Frânce, poreclită apoi Mauriţiu.
Coivert se interesă de aproape

„de companie şi voi ca toată Franţa,

g

26.— Portretul lut A. Van Dyck
de ei însuşi. (Muzeul Luvru).

|

să o sprijinească. ŞI în adevăr, compania prospe
ră. Ea creă un oraşpro=!
priu, portul Lorient. pe oceanul Atlantic (1656).
Şi apoi se întemeiă în,

India Pondichery,

care deveni centrul comerțului francez şi Chande
rnagor.

In 17:0, compania fu reorganizată de ministrul
Law, câna atinse omare înilorire. Aceasta din cauza siguranţei mărilor
, deoarece Anglia şi:
Franţa făcuseră o alianţă, lucru rar până atunci.
Englezii se stabiliau în America de Nord, creând colonia
Virginia ;In timpul acesta, Francezii întemeiau

o puternică

colonie în Canada.

la gurile fluviului Missisipi, unde tundară oraşul Noul
Orlzans.

geam

Intre anii

1742 şi 1763, Angiia şi Franţa

AP

atât

în

Europa

Imperiul francez din Asia, fu creat de Duplei
x şi cuprindeă mai mult,.
de jumătatea Indiei, întinzându-se mal ales
pe coasta orientală.

Dupleix tusese numit, la începutul secolul al 18-lea,
guvernator al:
oraşului Chandernagor, apei guvernator general
al posesiunilor îranceze

- drus,

|

se iuptară

şi

:
cât şi în colonii. Francezii se apărară cu mult 'cusaj
în aceste din urmă
şi obţinură adesea mari succese. Slabul rege însă,
ce a fost Ludovic XV"
n'a ştiut să ajute pe un Montcalm, în Cana1a, şi
pe un Dupleix, în
Indii. Imperiul francez fu astfel aproape cu totul
desființat în colonii,
prin tratatul din Paris, semnat în 1763,

din Asia.
In 1748,

care

”
pacea de la A;x-ia-Chapelie

fusese

luat

până atunci de Dupleix. Acesta desfășură

teren

Compania

şi să sape

Europa.

in Canada,

redădu

Englezilor oraşul Ma-

o nouă

activitate

de amiralul francez La Bourdonnais şi păstrat:
'

întemeeze imperiul francez din Indii.

acest imperiu.

engleză,

ŞI seuşi

să

Războiul însă de şapte ani ruină

condusă

de Clive,

izbuti

influenţa lui Dupleix, care fu rechemat,

să

în

câştige

1754,

în.

Englezii atacară eu forțe numeroase pe Francezi.
Aceştia, *

deşi cu mult inferiori în număr

şi în mijloace, conduşi de viteazul Monl-.

părăsiţi

guvernui

calm reuşiră să înfrângă în mai multe rânduri
de Ludovic

XV

şi

de

său,

Montcalm muri într'o luptă inegală cu Englezii.
Eagiezii“ocupară,

Spania, în acest timp,
aliata Franţei.

în perloada aceasta

pe

Viăjmaşi.

îură

în

Dar,

sfârşit

îiind
învinşi..

şi unele colonii spaniole,

în urma pactului de jamilie,
-

căci

între Burvoni, eră.

„Totuşi Francezii reluată în urmă de la Englezi
insula Guadelupa şi
alte câtevă colonii.
,
i
. Oraşele Pondich&ri, Karikal, Mahe şi Chandernagor
îură singurele,

care rămaseră Franţei din marele -tnperiu indian, creat
de Dupleix,
In secolul al XIX-lea. însă, ea îşi întinse coloniile cuprinz
ând : IndoChina. Madagascarul, Congo Francez, Aigeria, Tunisul,
Marocul ; iar:

acum

în urmă,

|

Siria, o parte din Cilicia,

Camerunul,

ete.

:

QC

.

E

Angila, la rândul ci, îşi desăvârşi poseslunea asupra Indiilor, asupra
" Atricel de Sud şi de Nord, supunând republicele Transvaalul şi Orange,
Egiptul, etc. Perdi însă coloniile sale din America de Nord, care se
constitulră în republica Statelor-Unite. Englezii au obţinut, în urma războlului mondial, protectoratul asupra Mesopotamiei şi Palestinei şi o
mare parte din posesiunile germane ajricane.

Statele-Unite ale Americei.

In timpul moder,
America,

într'un

cepe “a deveni

un

continent,

mare

eveniment

care n'a fost până

şi dânsul teatrul istoric

-

sa petrecut
acum,

al lumii.

în

dar în-

Acesta e

Chiar unul din caracterele istoriei mai noui: scena ei se în-

tinde tot mai mult asupra celorlalte continente, unde statele
" Europei îşi revarsă treptat activitatea, îşi pun în coloniile lor
” interese şi ambiţii, care se ciocnesc între ele şi cu cele ale

- localnicilor.
Colonizarea — Coloniile engleze în America au început .
a se formă de mult. Incă de pe timpul reginei Elisabeta, o
mulţime de Englezi veniseră să se aşeze în America de Nord,

- în ţinutul, care se nnm! de ei Virginia. Pe timpul Stuarţilor,
persecuțiile religioase şi birurile grele hotăriseră pe aşă de
mulți să plece din Anglia, încât a uebuit odată chiar, să se
interzică emigrarea.
Cetace atrăgea în lumea noită pe atâţi Englezi eră câştigul şi libertatea. Deşi coloniile ţineau tot de „metropolă“,

„de patria mumă, de Anglia,
" toate libertăţile. . Cetăţeanul

locuitorii lor :se bucurau de
englez din America de Nord

puteă să fie de orice religie, să crează şi să-şi spună păre:
rile în voie. „Nimeni nul închideă, nici nu-l omoră pentru
atâta lucru, Ca în Anglia ori în altă ţară din Europa. Încolo,

guvernatorul coloniei se nu:niă tot de regele Angliei, şi coIQniştii tot Angliei plătiau contribuţiile. Se formase, cu încetui, până la jumătatea secolului al XVIlElea, vreo frei-sprezece colonii în America de Nord. Mai veniră coloni şi din
alte țări să ocupe locuri în America, precum din Olanda,

9
Y

ă

—

din Franţa, etc. Francezii se întinseră mai pe toate ţinuturile
de alungul râului Misisipi. Dar treptat, Englezii luară în
stăpânirea lor şi regiunile ocupate de Francezi şi de Olandezi,.

Stăpânirea engleză.
— După răsboiul de şeapte ani, terminat de altminteri cu succes, „Anglia, având nevoie să-şi
crească veniturile pentru acoperirea cheltuelitor, făcute cu
răsboiul,

puse

şi pe

coloniile

din

America

un

bir nou, fax

timbrului. Coloniştii trebuiau adică să întrebuinţeze, în afacerile lor, un fel de hârtie timbrată, care costă cam scump.
Oameni cu multe afaceri comerciale, coloniştii se simţiră împovoraţi astiel de o grea contribuţie. Atunci îşi aduseră ,
aminte, că cetățenii nu sunt datori a plăti o dare, pe care

n'au încuviinţat:o prin reprezențanţii lor. Dar ei, cetăţenii dim
colonii, nu încuviinţaseră nici o dare, pentru simplul cuvint, '

că m'aveau nici un reprezentant în
Londra.

Dacă

metropola,

patria

parlamentul

mumă,

nu

englez

găsise

cu

să-i cheme şi pe dânşii în parlament şi Să-i consulte

din
cale

şi pe

ei asupra birului, ea n'aveă nici dreptul să pună bir asupra

ior. Şi astiel se

hotăriră

să

nu

se

supună

la faaa

tim-

brului (1765),

Wiliafi Pitt, deşi nu mai eră la guvern, apără drepturile
Americanilor. Guvernul englez, împreună cu parlamentul, făcit .

paratrăsnetului,

casă

" Americanii declarară, la rândul lor, că nu. se mai considerau
ca supuşi englezi. Revoluţia

americană începi.

Coloniile americane făcură un congres ia Filadelfia.
Washington. — Comandant suprem al armatelor lor, îw
numit cel mai bine văzut şi mai respectat dintre toţi cetă..
ţenii Americei

de Nord,

Washington,

în

care

toată

lumea

a
o Re

inventatorul

Ro

Franklin,

«4
-;
$
i|

a pe =: o

de-ştiinţă,

le susţie plângerile. Englezii nu voiră să asculte nimic. Atunci

i
„4

e

om

lege, prin- caze se declară că Anglia puteă pune orice
biruri, pe supuşii ei din America. Legea se numi
declarator (1767). Pe baza ei, se puse taxă pe ceaiu,
hârtie, etc. Aceasta revoltă cu totul pe Americani. În
merse în Anglia, din partea lor, vestitul publicist şi:

a oară aid ua ap

însă o
fel de
Actul
” sticlă,
zadar

„avea cea mai deplină încredere. Se constitui astiel în stat in-

dependent, subt numele de Republica federativă a Statelor-

" Unite ale Americii de Nord (1776).

Armatele engleze, venite în contra răsculaților, după mai
multe bătălii, parte câştigate, parte perdute, fură învinse cu
desăvârşire, în cele din urmă, de Washington la Saratoga
41777).
Mare mişcare şi emoție se produse în Europa, când se
află de revoluţia americană.

e PN
DMză ea

Mulţi oameni, cu deosebire din
Franţa, unde mersese Franklin,
luară armele şi trecură Ocea-

nul spre ase bate pentru liberarea Americei.. Intre aceştia

a fost şi La Fayetie, care
a contribuit mult la izbânda
noului stat.
Pacea dela

Versailles. —

Neatârnarea.— Nici statele europene nu rămaseră nepăsătoare. Franței, în special, îi păreă

bine

de

+Fig. 27.— Washingtonşi La Fayette, vecinei sale.

statuă ridicată inaintea Luvrului

cele

întâmplate

După stăruinţele

jyi Frankn, ea încheiâ un îra-

»
tat ds alianţă cu Sfatele-Unile,
sări şi dânsa alăturea cu
Spania
„cărora le trimise ajutor.
Franța în contra Angliei. Acum eră timpul să umilească
„puţin mândria Englezilor pentru progresele lor neîntrerupte.
“Anglia fu, în adevăr, învinsă. In urma unei victorii strălucite a lui Whashington la York Town (1781) iu nevoită prin

„pacea dela Versalles (1783) să recunoască independența
- Statelor.Unite ale Americei de Nord, constituiie în republică
federativă, şi să dea Franţei şi Spaniei

îndărât

câtevă

din

posesiile coloniale, luate mai înainte de la dânsele, anume:
ă Franţei. Senegalul, Spaniei Minorca şi Florida.

Washington,

dupăce văzii realizată dorinţa țării sale,

nu

„se purtâ ca-Cromwell, ori ca alţi capi revoluționari ; nu
voi

să piotite din succesul câştigat de el, sprea se
impune ţării

şi a luă puterea. lar fi fost lesne să facă aceasta.
fruntea unei armate biruitoare, plină "de ambiţie şi.

Eră în
de pre-

tenție. Cu sprijinul ei, ar fi putut, să facă orice
ar fi vrut în
tânărul stat american. Washington se feri de
această ispită.

Ba încă, el căutâ să astâmpere şi să potolească

poflele

şi

pretenţiile armatei. Dupăce isbuti să stabilească
ordinea şi
să pună statul la adăpost în contra ainbiţioşilo
r, părăsi comanda supremă a oştirii şi se retrase, de bună
voie, spre a
trăi ca simplu cetăţean la proprietăţile
sale, ocupându-se cu

agricultura.

|

|

Atâta abnegnaţie şi dezinteresare eră o
garanţie, că nimmeni nu va conduce noul stat mai bine
ca Washington.

Constituția Americană. —

Fiecare

din statele,

Republica

ce compuneau

se alcătui

republica,

astiel.

eră liber a se

administră singur înăuntru, după cum
cereau interesele locale. Pentru interesele mai generale,
care priveau toate statele,

erau două adunări, o cameră şi un senaf, comp
use din
reprezentanții fiecărui stat. lar în capul repub
licei, îu ales un
pieşe
dinte pe timp de patru ani.
Toţi se gândiră-să aleagă de președinte
pe

„ Ăuptase cu. atâtă inimă
Washington,

pentru

tnodelul,

triot. Washington

acela,

care

independența Americei,
pe

cetățeanului, tipul omului politic pa-

îu astiel' primul preşedinte al republicei

Statelor-Unite. După patru ani fu ales din
nou. Când. se îm:
pliniră
însă
ui,

nu

şi aceşti patru ani, iar îu ales preşedinte
. Washington
mai primi să fie şi a treia oară
şeful statu-

şi de-atunci

rămase,

aleagă de. trei ori pe

ca

rând

obiceiu,

ca

nimeni

să

nu

se

preşedinte al republicei ame-

ricane. Marele cetăţean, liberatorul
Americei de Nord, se
retrase din nou la ţară, unde muri,
având mereu ațintite asupra

lui privirile recunoscătoare ale patriei
sale (1798).

:

Orientul Eufopei de la 1648 până la revoluţia “

|

franceză.

“

-

Rusia. — Dinastia Romanov: — Petru cel Mare. — Răz-

boaiele lui. — Reformele lui interne. .
Curând

după

moartea lui /van

cel Cumplit,

dinastia

lui

se stinse şi, la 1613, ocupă tronul dinastia Romanov. Acestei
familii aparţine

cel

mai

însemnat

țar

al Ruşilor, Petru

cel

Mare, care a retormat şi civilizat Rusia şi a pus-o în rândul
celorlalte state ale Europei.
Petru cel Mare eră numai

de

17 ani, când s'a urcat pe

tron (1689), Avea de ministru un genovez iscusit, Lefort,
care mereu îi tot vorbiă de ţările din Apus, de puterea şi
splendoarea regilor, de miliția şi flotele lor, de minunile artei
şi ale ştiinţeide, industria şi meşteşugurile felurite din oraşele
stacivilizate. Petru se hotări a merge singur să vadă vieaţa

telor din Apus, felul şi mijloacele lor

de traiu.

Se duse în

+ Olanda, cu nume schimbat, şi intră ca lucrător în diverse,
fabrici, ca să fure meşteşugul şi să-l ducă în Rusia. Lucră
astfel, în fabrici de hârtie, de frînghii, în lerestrae, în arsenale.
Vizită muzeele,. colecţiunile anatomice, laboratoriile, voind
să afle tot, obosind lumea cu nestârşitele lui întrebări. Când
ii vorbiă cinevă de un lucru interesant, pe care nu-l cunoştea

încă bine, numai decât spuneă: „Vreau să văd“. Auzi că la

făLondra construcţiile de corăbii şi de vase de războiu se
ceau mai cu măestrie. Se duse şi la Londra. Auzi că la Viena

se află o armată bine organizată de "Eugeniu

duse şi la Viena.

de Savoia. Se

La Paris nu voi să se ducă,

fiindcă nui

plăcea politica lui Ludovic a XIV-lea, care se unise cu Turcii,

Dar star îi dus ori unde, şi la sfârşitul pământului, ca să în-

„_veţe. Toate aceste le făceă, ca să poată reorganiză ţara lui.
' Lumea din Rusia eră, în adevăr, foarte incultă pe atunci.
Când Ruşii văzură pe ţarul lor, că părăsiă „sfânta Rusie“,
nu înțelegeau ce însemnă aceasta. Aşă de puţină ideie aveau

dânşii de Europa, în care trăiau, încât ași Turc ori European,

pentru

«ei-tot

una

eră: îi luau pe unul

drept altul.

lar

de

Franţa şi Anglia nici nu prea ştiau bine, dacă existau şi pe
unde se aflau.

. -

..:

Petru eră gata să plece spre Veneţia, când află că în țara
lui s'a făcut o revoltă. Cum se întoarse în Moscova,

fără

milă

pe răsvrătiţi.

Din

pedepsi

soldaţii,

"numiţi. streliți, cari făcuseră revolta,
se omoriră mai mult de o mie; unii

ură ucişi chiar de Petru, cu mâna sa.
Apoi el, începii reformarea şi civilizarea
țării. Chemă şi aduse tot felul de străini,
pricepuţi în câte o ramură, dându-le

ioloase

âtrăgătoare.

Meseriaşi,

ofiţeri,

proiesori, medici, de orice națiune, gă“siră porţile deschise spre a intră, şi

condiţii avantagioase

şi lucră în Rusia.

spre a se aşeză

Petru voiă ca Ruşii

Fig. 28.— Petru cel

Mate. Rusiilor.
târ 2! tuturor |

să ia pildă de la dânşii. Nu se mulțumi cu atât, ci puse
la muncă pe supuşii săi. Cine nu munciă, n'aveă dreptul să.
cumpere proprietăți, ba nici să se însoare,
Nu s'a nai văzut monarh, care să se ocupe cu atâta zel
«
şi tragere de inimă de educaţia poporului său. Petru voiă să modernizeze Rusia în toate privinţele, numai decât şi cu
orice preţ. Trimise tineri, să înveţe la şcolile din străinătate,
puse de se traduse o mulţime de cărți de ştiinţă, înființă o
academie. Voi să dea supuşilor săi o aparență mai €uropenească şi puse bir pe bârbile şi pe hainele lor cele lungi,

„său din această cauză,

SE

care le dădeau o înfăţişare sălbatică. Eră neîndurat, când
descoperiă vreun potrivnic al reformei. Ucise chiar pe fiul
-

Negreşit, silinţele lui. Petru nu puteau să aducă deodată.
adevărata cujlură, care se prinde cu încetul, creşte şi se
desvoltă treptat şi, numai când face rădăcini
tura omului, îşi dă roadele sale frumoase.

p

adânci în na-

„Petru nu phteă schimbă aşă lesne moravurile primitive

a
4j

“

sau grosolane ale supuşilor săi. In zadar dete-el ordin, bunioară, să nu se mai ţină femeile închise ca nişte animale

sălbatice în cuşcă, ci să se adune bărbaţii şi soțiile lor la un loc
şi să petreacă împreună, cum se petrecea, de pildă, la VerSailles.

Dacă

se adunau, după

dormitând întrun

colţ,

siioase

îndemnul

lui, femeile şedeau

şi mute, ca nişte

roabe ori

servitoare, primite la prea mare cinste :în casa stăpânului;
iar domnii jucau cărți şi beau votcă, până ce se ameţeau şi
se luau la încăerare.
Bătaia eră la ordinea zilei, nu numai Ja beţie, dar şi în
siaturile înalte ale oamenilor, puşi în capul afacerilor ţării.
Când consilierii din colegiile administrative ori membrii din:
sfântul sinod — instituţii înființate de Petru-— nu se înţe=
legeau, se luau la bătae, ca să se convingă mai repede. lar

Petru îi bătea şi el pe toţi. El a bătut odată pe vestitul
Mencicov, omul lui de încredere şi generalul lui cel mai bunMoravurile unui popor se schimbă numai cu încetul,
Petru aruncast sămânță culturii. Organiză şi biserica ; infiinţă
sinodul,

compus din

12 episcopi,

dar

dispuse ca

hotăririle

” sinodului, să fie aprobate de el, aşă că farul deveni şi capul
bisericii. Spori cu pricepere veniturile, statului şi se .6cupă

Stăruitor

de

organizarea şi întărirea

flotei, după modelul

armatei

de uscat şi a

oştilor, văzute de el în apus. Cu chiput

acesta puti să dea pept şi să înfrângă în cele din urmă pe
eroul Nbrdului,

pe viteazul şi întreprinzătoiul rege al Suediei,

Carol XII, şi să susţină multe lupte cu Turcii.
Războiul

nordic. —

Intre Rusia de atunci şi marea

“tică, se aflau nişte provincii ale Suediei:
Carelia, Finlanda.

Petru cel
ducă

Mare

hotarul ţării

Ele făceau din. Baltică o

pusese

ochii pe aceste

lui până la mare,

Bal-

Livonia, Estonia,
ma'e suedeză.

ţinuturi,

dorind să

„spre a deschide

o îe-

reastră către Europa“,
m
Când ailă că pe tronul Suediei se ridicase un. copilandru

de 15 ani, Carol XII, Petru cel Mare se gândi, că eră momentul potrivit, să-şi realizeze planul; şi pe când se încheiă
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pacea dela Car/ovitz (1699), el se înțelese cu regele Poloniei şi cu regele Danemarcei să atace impreună Suedia. Dar
„acel copilandru aveă un suflet de erou, şi Petru cu tovarăşii
săi n'aveau să sfârşească aşă uşor cu dânsul.:
Carol XII.— Tânăr eră inimosul rege al Suediei, cânda
luat coroana;

dar curajul şi setea lui de glorie

întreceaă cu

mult aşteptările contimporanilor săi. Parcă s'ar fi născut în
tabăra de răsboiu şi ar îi crescut între tunuri şi gloanţe. Eră
făcut să fie militar şi menit să trăiască în lipte. Om voinic
şi robust, ostenelele şi nevoile nu-l răpuneau. Putea să doarmă

pe pământul gol tot aşă de bine ca
foamea,

durerea

alţii pe

fizică a rănilor n'aveau

saltea.

Setea,

lui

aceeaşi

asupra

putere ca asupra celorlalţi. Nici nu le băgă în seamă; par'că

trupul lui n'arfi fost tot de carne şi de oase

muritorilor pământeni.

el nu se pomeneau.

ce al tuturor

Vin, ori joc de Cărţi, ori petreceri, la

Imbrăcat într'o tunică de culoare închisă

cu cravată neagră, cu nişte cisme mari, cu părul tuns mărunt, u privirea aspră şi fixă, par'că eră un soldat călugărit

Sau un călugăr inarmat.

Nu ştiă alta decât cuceriri

boaie.

şi răz-

,

Citise mult isprăvile lui Alexandru cel: Mare după cum
şi Alexandru citise pe ale “ui Achile din Iliada lui Omer şi

închipuirea lui vie se aprinsese de idei de glorie războinică.

A fost pentru el o adevărată bucurie, când a aflat că doi
regi şi un (ar S'au unit în contra lui. Ce ocazie minunată
să-şi arate vitejia ! Şi, în adevăr, şi-a arâtat-o,
Trece mai întâiu în contra regelui Danemarcei, îl! bate

şi-l sileşte să ceară pace.

Din Danemarca,

se

repede asupra

lui Petru cel Mare şi învinge la Narva, numai cu 8 mii de
oameni, O armată rusească de 8 ori mai mare.
„De aci înainte nici nu se mai oeupă de Petru. 1 se păreă
prea de tot slab. Se îndreptă asupra regelui Poloniei (August II), hotărit să nu se lase până nu l-o detronă. Incăpățânarea lui îl face să piardă cinci ani în Polonia, dar în
adevăr, nu S'a lăsat până nu şi-a atins
1. Găvănescul şi O. Trafali

scopul.

— istoria Modernă şi Contimporană.

A

detronat
5
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pe vrăjmaşul său şi a pus în locul lui, ca rege, pe Stanislas
Leczinski.
Luptele dintre Petru cel Mare şi Carol XIL.—Pultava.
Petru cel Mare, în timpul acesta se întăriă şi se pregătiă

i:

mereu de luptă. Caro! XII făcuse rău, pentru intere-ul lui,

ie

că nu dăduse

Petru.

lui

-acum două provincii suedeze, /ngria
pe râul Neva, pusese: de se construi
tului Petru, patronul său. Cetatea se
_ şi deveni capitala imperiului, în locul

i
i,

a
:

nici o însemnătate

Ţarul

ocupase

şi Carelia, şi între ele
o cetate, dedicată sfânnumi Sanct Petersburg
Moscovei, care avea

ce e drept; o poziţie mai sigură de capitală, fiind aşezată în

ceniru ; dar St. Petersburg par'că se ridică ia malurile Bal-

ticei, ca un: steag de biruinţă, ca semn că de acum înainte
marea va fi a Rusiei; ca staţiune de gardă şi de suprave-

ghere, ca ochiu de fereastră, deschis Rusiei
spre a vedeă ce se petrece în Statele culte

către Europa,
ale bătrânului

„ continent.

_

„ Oricât de inditerent ar fi fost Carol XII faţă de Peteu,
nu voiă să-l lase a merge mai departe. Acum, isprăvise ce
aveă de făcut în Polnnia, puteă să meargă a pedepsi şi
prăpădi şi pe Petru. Dupăce va isprăvi cu el şi va cuceri
Rusia, regele Suediei se gândeă mai departe, departe de tot:
să meargă în Asia şi să cucerească tot orientul, ca Alexandru Macedon. Deocamdată însă aveă a face cu Patru. Şi Petru,
în timp de cinci ani, îşi reorganizase şi periecţionase armata,

de n'o mai cunoşteai. Ce e drept, Carol tot mai bălă pe
Petru într'o bătălie, la Smolensk, dar, în loc să se îndrep-

|

teze asupra capitalei, Moscova, se luă după sfaturile şi rugăciunile lui Mazeppa, hatmanul cazacilor, care se revoltase
în contra Ruşilor, şi plecă spre sud, ca săi dea ajutor. Nu

3

cunoşteă, însă deloc ara şi'rătăcl prin nişte ţinuturi băltoase
(dela Pinsk) până dete timp lui Mencicov, generalul lui Petru,
să bată pe Mazeppa,

care abiă scăpă

dei aduse o «mână de

oameni, în loc de un ajutor de 100 de mii, cum îi

promi-

sese. Mai veni să îngreuieze situaţia lui Carol XII, şi aspri-

-.

.

pp.

-

mea înspăimântătoare a iemei din 1709, 'cea 'mai "grozavă

iarnă din tot veacul al! 18.lea. Carol XII se hotări să dee o:

lovitură decisiva, cuprinzând oraşul Pulava. Aici, câştigă
insă Petru cel Mare o victorie, care STărâmă cu totul şi ar-

mata şi speranţele lui Carol XII
dela Pultava au rămas

(1709). Bătălia

şi

biruinţa

celebre în Măria Rusiei şi a Europei.

De-atunci datează ridicarea Rusiel între popoarele de seamă

ale Europei şi căderea Suediei.

Carol XII, învins, ămas fără armată, iugi în Turcia şi se
stabili la Bender, în Basarabia, aproape de Moldova. Petru
nu perdii multă vreme; merse de cuprinse ţinuturile dorite
de el, Carelia, Livonia, Estonia, sculând tot odată, în con-

tra lui. Carol XII, pe toţi inimicii lui.
Carol XII cerii ajutor dela Turci. Sultanul, văzând victo-

file lui Petru venind una după alta, văzând progresele lui
prea repezi, şi întinderea îngrijitoare a - imperiului rusesc,

ascultă propunerile lui Carol XII,

care îi găsiră

bine dispus a începe lupta cu Petru cel Mare.
+

Războiul
lui Petru cel Mare

pregătit

şi

LI

cu 'Furcii.

Roiul domnilor Români. — In Moldova domniă atunci Dimitrie
temir, unul din cei mai învăţaţi oameni ai Europei, pe acel timp,
bru al Academiei din Beilin. Cunoşteă o mulţime de limbi: limba
arabă, persană, rusească, latină, italiană, greacă, slavonă veche şi

Canmemturcă,
fran-

€eză, deosebit, fireşte de cea 'română.. Crescuse de mic copil la Constantnopole, îlind luat de Turci ca ostatic, şi învățase în şcoalele greceşti,
“Sultanul aveă mare încredere întrînsul. Cu toate acestea, Dimitrie Can-

temir, cum s'a declarat războiu între Petru cel Mare şi Turcia,
În partea lui Petru, împreună cu foarte mulţi boesi ai țării.

"

Constantin

Brâncoveanu,

care domniă

atunci în Muntenia,

se dete
ma volt,

să se declare aşă pe faţă pentru Ruşi; dar nicl nu-i veniă să lase pe
Petru cel Mare în credință că eră cu Turcii. Cum află de victoria dela
Pultava, trimise Ja ţarul Rusiei un om

să-l fulicite de biruinţă şi să-l] în-

OI
Nu IO

demne a porni contrg Turcilor. Dar nu ştiă cum vor ieşi lucrurile
ja
urma “urmelor. Voiă să rămâle prieten cu învingătorul, oricare ar fi ei,
Rusul
ori Turcul. Petru cel: Mate dete lui Brâncoveanu bani, să-i pro!
It
“

cure piovizil pentru armată,
dar şi ajutor de oști,

Brâncoveanu

îl promise”nu

numai

provizii,

D. Cantemir /nchinase cum se cade ara Ruşilor, ticheind cu Petru
cel Mare un tratat prin care se hotâră: 1) ca familia lui Cantemir să
domniască în Moldova, formând ast-fel o dinastie; 2) armata rusească
să stea în Moldova, dar Rusia să nu se amestece în cărmuirea ţării.
Brâncoveanu aşteptă. mal întâiu o victorie decizivă din partea lul

Petru, şi apoi să se hotărească în privinţa supunerii. Până atunci
clară în taină că eră cu Rusia,

Petru,

trecând

cu oastea

în Moldova

(1711),

se de-

găsi ţara

pustiită de lăcuste, hrană pentru soldaţi, nu; fân pentru cai,
nu. Speranţa lui eră în proviziile aşteptate dela Brâncoveanu.

Dar acestasa codeă, tocmai fiindcă se apropiase
decisiv. Marele

vizir,

Ba/tazi Mahomet,

cească. în contra lui Petru, în Moldova.
La

Stănileşti, lângă

de puteri, lipsită de cai,
cel Mare eră cât pe aici
vizir. A avut parte că s'a
de bani decât de glorie.

momentul

veni cu armata tur-

”

Huşi, armata rusă,

ilămândă,

|
sleită

fu zdrobită de Turci, şi chiar Petru
să cază prins în mâinile marelui
înnemerit un vizir lacom mai mult
Petru îi dete bani şi, făcându-se

pacea dela Prut, se retrase, perzând Azoful.
Cantemir urină, pe ţarul

Rusiei. La

Mare, el ajunse mare consilier.
|
Altă soartă avi Brâncoveanu

curtea lui Petru cel

cu politica lui meşteşugită.

Carol XII şi Cantacuzineştii, cari aflaseră de relaţiile
lui când
cu Nemţii, când cu Ruşii, se grăbiră a-l denunţă Porții. Am-

basadorul francez din , Constantinopol, care de mult îi voia
perzania, nu uită să pună şi de astă dată, cu stăruință, o
vorbă în potriva

lui. Brâncoveanu,

urgisit din

toate

părţile,

avi un siârşit tragic. Fu ridicat din Bucureşti, dus la Constantinopol şi decapitat, impreună cu mai toată familia lui (1714).
Sfârşitul războiului nordic. — Carol XIl tot mai rămase
în "Turcia incă vreo trei ani, cu toate că acum nici sultanul

“ nu-f mai eră favorabil. Petru cel Mare în .timpul acesta îşi
urmări mai departe planurile sale de mărite a Rusiei. Strică
- rezultatul străduinţelor lui Carol XII în Polonia. Prusia începi

a atacă posesiurile Suediei de« pe continent,
ssese' Suediei, decât Stralsandul neluat.

Nu 'mai rămă:

a

Atunci *Carol XII se hotări se plece, străbătii călare,. necunoscut de nimeni, toată Germania şi veni să apere Stral-

sundul. După o lună de rezistenţă eroică, fu nevoit să capituleze şi fugi în Suedia, ca să nu fie prins.

Cincisprezece ani Carol XII lipsise

din țară. Îşi găsi re-e

gatul în sfarea cea mai jalnică. Şi agricultura, şi industria, şi
comerțul, toate izvoarele de viaţă ale poporului, decăzute
Şi ruinate. Dusese şi perduse cu el, fără nici un folos, zezi
„de mii de oameni, cei mai voinici, floarea Suediei.

Atâtea nenorociri nu-l învăţară, însă, minte. Nu i se păreă,
că traiă, dacă nu se bătea cu cinevă. Răzbniul eră-vieaţa lui
Şi nu voiă să moară fără a câştigă gloria lui Alexandru Ma:
cedon. Năvăli în Danemarca şi în Norvegia, dar muri înmaintea unei cetăţi, pe
„a iost asasinat,

care o împrejurase.

Se bănueşte, că

Cu vieaţa lui turburată, se isprăvi şi războiul nordic, Su“edia incheiă pace cu Rusia la Nistad (1721). ”

Stern şi câtevă insule.
Petru cel Mare nu mai trăi mult după

această

izbândă.

Putea să moară mulţumit. Işi văzuse visul cu ochii, Părintele Patriei, cum îl numiau Ruşii; eroul cu natura „de tigru,.
„cum îl numiă Voltaire; educatorul, care a civilizat sălbatica
Rusie cu biciul şi cu sabia în mână, dresor dibaciu şi
hotărît; Petru, numit de istorie ce/ Mare, închise ochii la

patru ani după pacea de la Nistad (1725). El inălţase Rusia

a

rangul de putere europeană şi o modernizase.
Ecaterina Il. — Războaiele cu Turcii. —

Tratatele

de la Cuciuc-Câinardji şi laşi. — Ana. — Elisabeta, —
Petru Il. — După Petru cel Mare, s'a distins domnia-a
- «două împărătese, Ana şi Elisabeta, fiica sa. Ana s'a luptat

+

Me pe urma războiului de la nord, Rusia se alese cu ţi„muturile, ochite de Petru cel Mare: Livonia, Estonia, Ingria,
“Carelia şi o parte din Finlanda: iar Prusia cu Pomerania,

fo

PA

A

| alături de Austria în războiul pentru succesiunea ia “tronug
“ - Poloniei şi apoi în războiul cu Furcii, care se termină cu
pacea
dova:
Tot
iul de

de la Belgrad (1739). Atunci, armatele ei intră în Molşi ocupară laşii.
în alianţă cu Austria se luptă şi Elisabeta, în războşeapte ani, purtat în contra lui Fiideric II.

Petru II, succesorul Elisabetei, treci de partea lui Fri-

deric II şi scăpă Prusia dintr'o grea situaţie războinică.

Din

admiraţie pentru marele rege al Prusiei, el voi: să formeze şi
să disciplineze armata rusă după modelul celei prusiene. Dar:
m'aveă destulă energie, ca să-şi impună voinţa. Armata se:
răsculă, şi la nemulţumireaei se adăogă şi cea a preoţilor,
revoltați că Petru voiă să secularizeze averile monăstireşti.
„ În capul ţării nemulţumite, se puse însăşi soţia împăratului,

Ecaterina, care, dupace Petru III îu ucis în închisoare, ocupă
tronul ca regentă a fiului său, Paul.
|
Ecaterina Il Supranumită şi Semiramida Nordului, urmăr
două scopuri: nimicirea Turciei şi desfiinţarea Poloniei.
Războaiele

cu: Turcii. —

Cu

Turcii,

Ecaterina

Il. purtă

războaie în două rânduri. In primul războiu. (1768.1774), armatele ruseşti ocupară
ajunseră până la Varna;

ţările române, trecură Dunărea şi
iar îlota rusească câştigăîn contra

Turcilor o mare victorie la Cesme (aproape de Chios), care
- sil: Turcia să încheie pace. Prin țratatui de la Cuciuc-Cainardji, aproape de Varna (1774), Turcia perdă. Azoful, pe
„care îl luă

pendentă.

Rusia, şi Crimeea,

Prin

acelaş

tratat,

declarată

Rusia

deocamdată

inde-

dobândi profectoratui

asupra ţărilor creştine, supuse Turciei, deci şi asupra
patelor, române.

princi-

A
doilea războiu (1787-1792), fâ provocat din cauza Crimeei. La început, când se rupse de Turcia, Crimeea se declarase independemă. Hanul tătăresc însă. cârmnitorul Crimeei,

. Îşi închină țara Rusiei,

unindu-se cu dânsa.

Turcia văză in

aceasia o călcare a tratatului şi un peri:ol. Razboiul reincepă.
Rusia se aliă cu Austria şi învinse. Turcia încheiă pace .cw

2
amândouă puterile: cu Austria

pacea de la Șistov (1791),

cu Ecaterina 1], pacea de la laşi (1792). Rusia deveni stăpână pe Crimeea şi îşi întinse hotarele până la Nistru.

Polonia după lageloni.
Decăderea. — „Liberum veto“. — Impărlirea Poloniei. =

An Polonia,

după moartea lui Sobieski.

mântuitorul Vienei,

tege viteaz care se ilustrase prin. lupte victorioase împotriva
“Turcilor, se urcaseră pe tron principi străini de neamul po-

ionez, anume doi eloctori ai Saxoniei, August // şi August II].
După

moartea

celui

din

urmă,

Polonezii,

nemulţumiţi

de

«domnia străină, voiră să aleagă pe unul din ai lor ca rege.
„De un secol aproape,
— dela 1572, de când încetase dimastia Jagelonilor, tronul Poloniei nu mai eră ereditar, ci
electiv, caşi în principatele române. Din cauza aceasta, de
«câte ori deveniă tronul vacant, se năşteau neînţelegeri şi tururări, fierberi şi lupte, până se alegeă un alt rege. Cât timp

egularitatea a fost ereditară, Polonia, ferită de astfel de frămâatări internă, a prosperat, şi a devenit un stat puternic. În
timp de aproape şeapie secole şi jumatate, ea a fost cârmuită

de regi coborâtori numai din două familii, care au format
astfel două dinastii: dinastia Piastilor (dela 84
— 1
1370) şi
dinastia Jagelonilor (dela 1370 — 1572).
Odată cu regularitatea electivă, intră in Polonia discordia
şi dezordihea. Nobilii, cari alegeau pe regi, deveniră treptat

a tot

puternici.

Regele,

în mâna

lor, ajunse un fel de pă-

puşă. Adunările lor, numite diete, hotărau despre tot şi des-

„pre toate. Forma de guvern eră în reahtate, prin urmare mai
znult o republică, deşi se numiă regat.
N'ar îi fost aceasta tocmai râul cel mai de căpitenie. Dar

dieta eră astfel alcătuită, că hotărârile ei se luau cu foarte
mare anevoinţă. Nu eră de ajuns majoritatea membrilor ei,

ci se cereă unanimitatea. Dacă nu se învoiau tofi asupra unei

chestiuni,

nu se puteă luă nici o măsură.

Eră destul

să se

xidice

unul

şi

să

strige

veto, pentru-ca toate deabaterile

dietei, să rămână fără rezultat. Eră astfel, uşor unui stat duşman să se amestece în afacerile Polonieişi să le învârtească&
după gustul său. N'aveă decât să cumpere pe un singur:
nobil ambițios sau. venal.- Dreptul de „Jiberum. velo“ al no.
bililor a fost un neajuns nespus de mare în constituţia Po-

polonezi, cereau ajutor dela statele vecine de aceiaşi religie
„cu dânşii; protestanții dela Prusia, ortodocşii dela Rusia.
Aceste state săriră bucuros în ajutorul celor ce le chemau,.

“cu gândul

de a se folosi de turburările din Polonia,

spre

a pune mâna pe ţară. Scopul acesta şi-l ajunseră în curând,
Inceputul îl făcii Rusia.
Ecaterina II, aflând de intenţia Polonezilor de a nu-şi mai
alege un rege străin, se gândi că eră momentul potrivit de
aduce Poloniei. unul din acele servicii, prin care se ucide

„0 naţiune: să-i dea ca rege un Polonez trădător. Candidatus

RT Ra
RR

- Certele: religioase pricinuiră deasemene mult râu Poloniei..
Protestanţii şi ortodocşii, prigoniți de mulţimea catolicilor

E

de pe marginea prăbăstiei, ar îi trebuit să îmbunătăţească
grabnic starea materială şi sultetească a ţăranilor, să-i deştepte şi să-i cultive, să-i facă oameni liberi şi luminaţi, pen“tru sporirea bogăției publice, prin comerţ şi industrie, şi
pentru întărirea statului: şi neamului prin elemente naţionale:
de baştină, sănătoase şi, viguroase.
R

2

„se înmulţiseră aşă de tare, încât oraşele parcă făceau parte:
din altă ţară. Tot negoţu! era în mâinile Evreilor, cari cons-.
tituiau un adevărat stat în stat, lucrând: adesea contra intereselor Poloniei.
„Singurul element naţional, care ar îi putut să regenereze:
„Polonia, fâranii, zăceau într'o stare de mizerie şi de umi-- linţă, care degiadează pe-un popor şi-l duce la o repede.
peire. Nobilii îi ţineau într'o adevărată robie. Dacă Polonezii
„ar fi înţeles înteresele ţării lor şi ar fi căutat să ridice patria:

ne

loniei.
Această nenorocită ţară mai suferiă şi de alte rele. Evreii

18
—

——

«ei se chemă Stanislas Poniatowski,
nume care sună foarte:
poloneşte, dar puttat de un om cu
suflet de Rus. Stanislas:
Poniatowski, crescut în Rusia,
chiar la curtea Ecaterinei,

'simţiă şi gândiă ca şi ea, nu ca popo
rul polonez.

|
Polonezii, din instinct, se temură de
darul acesta al țarinei,
“Şi voiră să aleagă un ak rege. Dar
Ecaterina ţineă cu orite
preţ să facă Poloniei binele acesta,
de ai da un rege, ales
-de

dânsa; şi pentru că darul ei nu j se prim
ea bucuros, făcă
Să-i se primească cu de-a sila. Stan
islas Poniatowski ocupă”
“tronul Poloniei, ajutat de armata ruse
ască (1763).
|
O parte din Polonezii mai de inimă,
patrioți, înțelegând

pericolul, se uniră într'o societate— Conf
ederaţia dela Barr—
“hotărâți de a scăpă patria de peric
olul din afară şi din:
năun

tru.

năuntru

Pericolul

din

afară eră înfluența rusească, cel din

eră constituţia cea păcătoasă, care dăde
a dreptul unui

Singur om, oricine

ar

îi fost el, să ţină în loc prin zeto,

“voinţa ţării întregi. Patrioții voiau supr
imarea acestui /iberum
“velo nenorocit şi p domnie ereditară.
E

Dar eră

prea târziu

acum. Ecaterina Il, având pe tronul
“Poloniei un om al ei, făcuse plan
ul să ucidă Polonia. Ca să
nu fie împedicată însă de celelalte
puteri, lacome şi ele de
prad

ă, se înţelese -cu Prusia şi cu Austria,
să împartă Polo-:
nia între ele.
S'a luat de. pretext neînțelegerile religioase
din Polonia şi

“bunele vecine Rusia, Austria şi Prusi
a, ne mai putând de
mila bieţilor protestanți şi ortodocşi, cuno
scuţi subt numele de
«disidenți, persecutați de catolici, au
tăbărât pe Polonia, şi

ca să potolească

mai sigur turburările interne, au găsit cu

cale să-şi taie fiecare câte o parte dintr'insa
.
S'a săvârşit în 1773. Rusia luă ținuturile
dintre
pru (Rusia Albă), Austria luă Galiţia, Prus
ia
donia prusiană. .Dieta poloneză din Varş
ovia,

Crima aceasta:
Dvina şi Nimai toată Pocăpitala 1ega-

tului dumicat, aprobă şi dânsa ciuntire
a—ceeace
“sinucidere,
”

însemnă

o

- Aceasta u prima împărţire a Poloniei (1773)
, Tot mai ră-
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măsese o bucată de ţară, care se svârcoliă în neştire, ca urm
_trunchiu neputincios fără mâini şi fără picioare. Lăcomia puterilor răpitoare păndeau prilejul să ciopărțească şi această

fărămă de trup a poporului polonez.

Subt diferite pretexte,

se mai năpustiră de două ori asupra Poloniei, până o îm- părţiră de tot între: ele, de nu mai rămase nimic din inimosul popor vecin. Polonezii reuşiseră, deşi. prea târziu, să&
schimbe constituţia ţării, desființând liberum veto şi întro-

ducând domnia ereditară. Ecaterina IL sprijini: pe nobilii, car
ţineau la vechia constituţie şi sili pe Ponialow:ki să desfiinţeze reformele şi să concedieze

armata poloneză.

Ultimul erou polonez, care s'a luptat până la ceasul din
urmă cu vrăjmaşii, mai ales cu Ruşii, pentru îndependenţapatriei sale, a fost Kosciusko. Când îu şi el biruit şi prins,.
a strigat cuvintele,

care păreau să încheie istoria ţării sale::

Finis Poloniae !
A treia împărțire a Poloniei şi cea definitivă, s'a făcut.
în anul 1795. Rusia luă Lifuania; Ausțria Cracovia, iar:
Prusia ținuturile dintre Niemen şi Vistula.

Turcia.

_

Dela moartea

lui Soliman

Pierderile suferite în urma

până la pacea

dela

laşi.

războaelor cu Ruşii şi cu Aus--

triacii. — Turcia ajunsese, subt Soliman, în culmea puterii
sale. Ungaria, prefăcută în paşalâc, Viena ameninţată, Germania tributară, ca şi Principatele Române, toată Europa.
înfricoşată: eră o înălţime, care nu puteă dură mult, Izbânz:
- strălucite au mai avut Turcii şi după Soliman.

Selim IL luă dela Veneţieni Ciprul (1571). Dar înfrângezile începură curând. Turcii mai avură căpetenii viteze; dar
nOrocul îi părăsi. In fruntea oştilor creştine, veniră oameni
_ destoinici şi hotăriţi, căpitani şi mai viteji decât ai Turcilor..
Don Juan de Austria bătit armata turcească la Lepanto (1571),
N

E

Ă
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„si Mihai Viteazul zdrobi : la Călugă
reni pe vestitul Sinan
Paşa (1595),
care
Dar nenorocirea
«lin cauze interne,
sAmeţiţi de gloria

peniru vecie

„anii

chefuiau

învinsese şi supusese Persia şi
Arabia.
cea mai mare a imperiului oto
man veniă
Întrase în inima lui anarhia
şi corupția,
cucetirilor, se credeau stăpâni
pe inme

şi credeau, că venise timpul

gi către armată,

petrecerilor. Sul-

fără grije, uitându-şi datoriile către
: Supuşii lor

Ajunseseră o jucărie în mâinele ieniceri
lor, cari-i detronau,

ori îi ridicau pe tron, după poită.

Priveliştea aceasta nenosocită o înfățişa imperiul otoman
în a doua jumătate a secodului al XVII
-lea şi l-ar fi dus repede în prăpasti
e,

dacă nu
se iiviau, <pre mântuirea iui, oam
eni energici, printre marii .
vizii. Astiel au fost vizirii din
familia Kiupriuli. Cel dintâiu
„dintre ei, Mohamed Kiupriuli,
făcu o faptă de o mare însemnătate pentru un Stat, căzut
în anarhie: restabili ordinea
“şi disciplina în armată, Fiul său
A/med dete Oarecare vieaţă

de strălucire militară imperiului.

Luă

“Totuşi izbuti să încheie

nu

Creta dela

Veneţieni,
dar fu bătut, la Si Gothard, de
armata Snpăratului Leopold
o pace

tocmai

umil

itoare. In „ avântul ce-l luase imperiul, se
credeă în Stare să întreprindă
Planuri mari. 'Urmaşul lui Ahm
ed Kiupriuli, vizirul Kara
Mustafa, veni cu armata până
: în faţa Vienei şi o înconjură
41683). Dar
n'o putii luă, fiind gonit de /on
Sobieschi, sesgele Poloniei.
|
|
De aici înainte imperiul turcesc, care
îşi încercase din nou
puterile, înco
rdate de energia marilor viziri
Kiup

riuli, merge
lin cădere “în cădere. Prinţul Eug
eniu de Savoia, stărâmă
ia Zenta (1697) Oastea turcească.
Insuşi marele. vizir Kino
„pri
uli Mustafa

cade în luptă. Turcia e nevoită
să primească

„pacea dela Carlevitz (1699).

De aici încolo, mai după

|

fiecare războiu, fie cu Austria,

fie cu Rusia, şi mai după fiecare
- pace încheiată cu aceste
“puteri, Turc
ia are de

înregistrat

o

pierdere,

după
văzut în povestirea acelor războaie
, Le amintim.

cum

s'a

ue

Te

E

e
„.
,

>

e

ez
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„Prin pacea dela Carlovitz, Turcia pierde Ungaria şi Transilvania, luat& de Austria ; Azoiul luat de Rusia; Podolia ş>
Ucrania, luate de Polonia; Morea de Veneţia..
Mai norocoşi în răsboiul cu Petru cel Mare, pe care îk

învinseră la Stănileşti, Tarcii recăpătară Azoful, prin pacea
dela Prut (1711); mai reluară Morea dela Veneţia, prin
pacea

dela Pasarovitz

pierdură Temișana,

(1718),

dar

prin

tot

această putere trimisese

în . contra

lor

pe

care i-a bătut la Petermardein (1718).
ani, prin paceă

dela

pace

această

Oltenia şi Serbia, luate de Austria, căci

Belgrad

prințul: Eugeniu,

După: douăzeci

de

(1739), - Turcii: luară îndărăt

Serbia şi Oltenia, .dar de aici incolo suteriră numai pierderi.
Două războaie cu Rusia, subt Ecaterina II şi două păci,.
muinătoare pentru Turci, arătară slăbiciunea şi decadenţa:
progresivă a imperiului lor. După primul războiu, Turcia
pierdă, prin pacea dela Cuciuk-Câinardji (1774), Crimeea,.
declarată independentă, Ainuturile până la Nipru şi cetăţile:
dela: Marea de Azot, luate de Rusia.
. Ecaterina a Il-a, îndulcindu-se la pradă, voiă. să aducă la.
îndeplinire un plan vechiu al țarilor Rusiei, să distrugă .cu:
totul împărăţia turcească, şi să ocupe Constantinopolul, pe
care popoarele slave îl numiseră orașul farilor (Țarigrad).

Ecaterina a ll-a cuprinse Crimeea. Astiel începii al doilearăzboiu cu Turcia. Aceasta avi în contra ei: nu numai pe
Rusia, dar şi pe Austria. Turcia învinsă, îăcir pace cu amân=
două. puterile. Prin pacea dela Șistov (1791), Austria îi luă;

Orşova, iar prin cea dela laşi (1792), Rusia, pe lângă ocu:
parea delinitivă a Crimeei,

îi luă

toate

ţinutusile

până la:

Nistru şi ajunse, astiel la hotarele Moldovei..
Ţările Române după Mateiu Basarab şi Vasile Lupu.
+

Din cauza deselor războaie ale Turcilor, când'eu Garmanii,

când cu Ruşii, domnii ţărilor române, aşezaţi la mijloc întreaceste state puternice, care se aflau în luptă, au trebuit să:
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recurgă la o politică

de

combinaţii

aşă de schimbătoare,

ca

şi

soarta

isteţe

şi câteodată tot

războaielor.

Eră

firesc,

însă, ca, treptat cu pierderile repetate ale Turcilor, să înceapă

a scădeă în principate teama de ei, şi să. crească pornirea
de a intră în legături de înţelegere cu puterile creştine bi-

ruitoare, cu Germanii şi cu Ruşii.
” Fiecare chibzuiă starea

|

momentului

şi

politica, pe care o dictau interesele ţării.

se

hotără

pentru

Cel mai însemnat dintre urmaşii lui Mateiu Basarab, Șerban Cantacuzino a fost, de nevoie pe faţă, partizan al Turcilor. El a mers, împreună cu armata lui Kara Mustata, de

-

a înconjurat Viena (1683). Dar, în ascuns, eră amic devotat

al împăratului Leopold, şi în realitate a dat mai mult sprijin
Vienei, asediate decât Turcilor.

După înirângerea şi retragerea

Turcilor,

Şerban Cantacu-.

zina se dete 'pe faţă de partea creştinilor, punându-se în
relaţii cu împăratul Germaniei şi cu Ţarul Rusiei. Împăratul,
mai ales, care, fiipd în războiu cu Ludovic XIV, aveă nevoe
de ajutoare din toate părţile în contra Turcilor, îi promisese
„că, dacă vor reuşi să gonească pe Turci din Europa, îi va

da lui tronul Bizanțului. Turcii deşi allară de aceste uneltiri,

nu-i făcură nimic. Erau prea slabi şi atacați din toate părțile:
de Veneţieni, de Poloni, de Ruşi și de armatele imperiale.

In Moldova, Constantin Cantemir (1685-1691), înclină
spre politica Turcilor, mai cu seamă când înţelese că Polonii

ar voi să se folosească de turburările războiului dintre Turci

şi Germani, ca să anexeze Moldova. Sobieski, regele Poloniei, intră cu armata în Moldova (1686), cuprinde Iaşii, pe

care ii: pradă şi-i jeiuieşte ; dar, auzind că vine Cantemir cu

ajutor de Turci şi de Tătari asupra lui, se retrage, atacă.
Cetățuia Neamțului, pe care o ia cu mare greutate, fiind

apărată vitejeşte de câţivă

„

plăieşi,

şi fuge în Polonia, fără

nici un rezultat.
,
Pe scriitorul Miron Costin, cel mai însemnat cronicar al Moldovei, unul din boerii de frunte ai țării şi staroste de Putna,

-

Ș:

A Ie

-
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țineă, împreună cu toată familia lui, de politica împăratului,
Constantin Cantemir puse de-l ucise.
Constantin Brâncoveanu (1688—1714), urmaşul lui Şerban
Cantacuzino în Muntenia, isbuteşte să țină domnia mai bine
de un siert de secol, tocmai în acest timp din cele mai

turbure, când lupta dintre Turcia şi Austria ajunsese la des-

perare, când se inaugurase în istorie seria războaielor dintre

Turci şi Ruşi, când atât

căutau

Nemţii,

cât

şi Ruşii, cât şi Turcii

prietenia ţărilor dela Dunăre,

şi le

spionau

de zece

„ori mai înainte de a fi siguri de ajutorul lor.
Om politic prevăzător şi înţelept, şi domn foarte bogat,
a putut, prin banii şi prin chibzuinţă, să se strecoare multă
vreme prin toate greutăţile. Cât a domnit el în Muntenia,
s'au schimbat

vre-o

9 domni

stat cu dânsul în legătură
Sau de alianţă politică.

în

Moldova;

fie de

şi mai toţi au

rudenie, fie de prietenie
i

In războaiele, care au precedat pacea. de la Carlovitz,

Brâncoveanu s'a purtat aşă de dibaciu, încât şi Turcii şi
Nemţii, îl luau drept prieten. In realitate, însă, el ținea nu-

mai cu Nemţii, mai ales în urma victoriei de la Sa/ankenen

(1696), când a văzut, că semiluna
tunece.

Dar,

ca să nu

îie bănuit

turceascăîîncepe să se înde

Turci,

le :dădeă

mereu

bani, îi primiă foarte bine, când treceau cu oastea pe la noi,
şi Teuşise

a se împrieteni

cu

marele

Alexandru Mavrocordat, care avea mare

dragoman

al Porții,

trecere la sultan şi

la vizir.

Cu toate acestea, tot s'au simţit întorsăturile lui diplomatice, “Ludovic XVI nu puteă să-l ierte, că dăduse cât de
puţin ajutor casei de Austria, vrăjmaşa Franţei. Ambasadorii
francezi de la Constantinopol îl păriră la Poartă. După pacea

de la Carlovitz, Brâncoveanu a fost chemat la Constantinopol, să-şi dea seama. El ştiă foarte. bine ce argument

convingeă pe Turci, mai mult decât orice rațiune ; cum ştiă,

dealminteri,

toată

boerimea

celor

două - țări. Miron

Costia

ziceă : „Turcilor să-le dai bani, şi să le scoţi ochii“. Brânco-

.

veanu dete bani,

împărți daruri

în dreapta

şi în stânga, şi”

Turcii, dacă nu şi scoaseră ochii, cel puţin îi închiseră, ca
să nu vadă făţârnicia darnicului domn român.

„Până aici, politica de duplicitate a lui Brâncoveanu merse -

bine. Se întâmplă însă un mare eveniment în istoria orientului: Ruşii intrară în războiu cu Turcii. Ţările Române;
puseîn calea lor, trebuiau să se pronunţe pentru unii sau pentru
alţii. Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei (1710—171 1), îiul

lui Constantin

Cantemir, se

dete, de Ja început şi pe-faţa,

de partea Ruşilor. După înprangarea lui Petru cel Mare la
Stănileşti, părăsi ţara şi se
se în Rusia, unde tiăi până la.
sfârşitul vieţei lui, ocupându-se cu literatura. A scris Cronicul Românilor şi Istoria Turtească. Academia din Berlin

îl alese membru

al ei.

Constantin Brâncoveanu, necunoscând încă bine .şi din
experienţă pe Ruşi, intră cu dânşii în relaţii tainice, dar fără
a se pune rău cu Turcii. Din nenorocul lui, însă, i s'au dat
pe faţă relaţiile şi cu unii şi cu alţii, şi cele două puteri

vrăjmaşe l-au urgisit şi l-au perdut. Turcii îl ridicară din
Bucureşti şi] duseră la Constantinopol, unde îl decapitară
împreună

cu trei fii ai săi Şi cu un ginere..

In răzbunarea lor, Turcii urinăriau nu numai să pună mâna
şi pe bogăţiile vestite ale Jui Brâncoveanu, dar voiau să
dea un exemplu teribil domnilor români, că în special vor
- fi pedepsiţi cu o cumplită cruzime, când vor îi prinşi în le-

" gătură cu Ruşii. Şi din punctul lor de vedere,

Turcii aveau

dreptate să vadă,-că adevăratul „pericol pentru viitorul împă-.
„_răţiei lor erau de acum încolo, Ruşii.

Popoarele creştine, de cele două părți ale Dunărei mar :
Hi putut răbdă mult timp jugul sau iniluenţa Germanilor, din
pricina. religiei. Germanii erau ori catolici -ori protestariţi, pe
când creştinii de la Dunărea de jos erau şi sunt tot ortodocşi.

Prin urmare, mai de grabă Sar fi putut stabili o apropiere

periculoasă între popoarele creştine din Orient şi între Ruşi.
Afară de aceasta, nici unul din aceste popoare nu vorbiă o

limbă, care să se asemene cătuși:de pisţin cu germa
na. Deci

O apropiere între Germaoi și ele ar fi fost grea
şi din cauza
deosebirii prea mari a Graiului.
Din partea însă a Rusiei nu' eră tot aşă de

mare deose-

birea. O parte însemnată din popoarele peninsulei
balcanice,
de pildă, Serbii şi Bulgării, vorbiau o limbă,
care se ase-

mână. mult cn limba

din acelaşi

neam

cu

rusească, fiindcă aceste popoare se trag

Ruşii.

Apropierea dintre

dânşii ar fi

fost înlesnită, prin urmare, şi prin înrudirea lor.

Frica Turciei de Rusia avea să prindă bine chiar
popoa-

relor creştine. Asemânarea de religie,

şi la unele chiar de

limbă cu Rusia, eră o ispită primejdioasă

pentru ele.

Când

vedeau pe German sau pe Turc închinându
-se altfel decât
dânşii, creştinii ortodocşi simţiau, că aveau
a face cu nişte
Străini, se feriau de ei şi căutau să se despa
rtă şi să trăiască

neatârnaţi, în felul şi legea lor străbună.
pe Ruşi, făcându-şi cruce ca şi dânşii, îi
străini.
Epoca Fanarioților (1711—1821). —
mâne, din prima jumătate a secolului

prima

jumătate

a

secolului

triste. Ţara noastră a trecut,
prin

ultima şi cea

mai grea

al 19-lea,

Când vedeau însă
socoteau mai puţin”
|
Starea țărilor roal 18-lea, până în

a

fost din cele mai

timp de un

veac

şi mai bine,

încetcare.

Parcă

soarta ar fi

vrut să arăte, că acest popor eră mai

tare decât moartea.

De la 1711 şi până la revoluţia lui Tudor Vladimires
cu a'vem în principatele române acea' epocă nenorocită
a fana.

rioților.

Subt

dânşii, două provincii intloritoare ne-au fost

răpite: Bucovina de Austria (1774) şi Basarabia
de Rusia
(1812).
Poarta, după
coveaânu

cele

şi Cantemir,

pățite de dânsa
avi

mai

mare

din partea

lui Brân-

băgare de seamă

la nu-

mirea domnilor în ţările româneşti. Voiă să fie bine asigu
rată,

că tronul principatelor îl dădea unor oameni, cari nu
înclinau
nici spre. Austria, nici spre Rusia, ci erau cu: totul devot
ați Tur-

Cilor. Aceştia luară măsuri de-a num! domni

în ţările româneşti

|

su

oameni cunoscuţi bine Ia Consiantinopol,

alegându-i

chiar

«intre slujbaşii de încredere ai Porții, precum erau drago-.
manii, mai toţi greci din mahalaua Fanarului. Cei mai mulţi.
fiind dragomani erau întro privinţă, oameni de seamă,
dis-.

tinşi şi învăţaţi.
Primul, care ni s'a

în Muntenia,
minat;

ştiă

|
trimis, mai

”
întâiu în Moldova,

apoi

Nicolae Mavrocordat (1711), eră un cap lu-

mai. toate

Aimbi orientale ;

limbile culte ale

citise multe şi

Europei

şi câtevă

de toate, se ocupă

cu

filo-

sofia şi cu teologia. .
La început, Poarta, neavând încredere în prea mulţi
oa=
meni, numiă domai în ţările române nuraai din câteva
familii

de greci şi-i ţincă în timp mai îndelungat

Dându-i

regulat,

când din

Muntenia

pe, scaun, plim-

în Moldova,

când din

Moldova în Muntenia. „Aşă Constantin Mavrocorda
l, fiul |
iui Nicolae Mavrozordat, a domnit neîntrerupt 19
ani, şi
'Grigore

Ghica

14 ani ; nu

tot timpul în acelaş

principat, ci

când într'unul când într'altul. La fiecare trecere dintrun
prin:

cipat într'altul, domnii plătiau Porții câte o contri
buţie, ca.
Şi cum ar fi fost numiţi din nou. Din cauza aceast
a, şi Poarta
îi mută cât de. des.
|
,
Mai târziu, când candidaţii din familiile cu
trecere Şi în-

credere la Sultan

se înmulţiră,

Poartă

nu

mai

plimbă pe

acelaşi om dintrun scaun întraltul, ci-l schimbă
de tot, trimițând mereu pe alţii noui. Astfel, de la 1749
şi până la

1769, în timp de 20 de ani, se schimbară 10 domni
în Mantenia şi 9 în Moldova. La fiecare schimbare, ca şi la
fiecare

«mutare,

Poarta

luă

un bacşiş de la domnitor. lar domnul,

mutat ori numit din nou, îşi scoteă bacşişul,

«desat, de pe spinarea "poporului.

cu vârf

şi în,

Starea principatelor în secolul al XVIIlea. — Două rele

me-au adus Fanarioţii:
1. Sleirea puterilor ţării;
_
2. Amorţirea momentană a sinţului naţional prin
cultura

«greacă, care încercă să ne grecizeze.

Găvănescul şi O. Tafrali- Istoria Moderaă şi Contemp
orană

6

Totuşi domnia lor au adus şi unele lucruri bune? 1) O
N N

a

%

pa
P.
[
“

reorganizare administrativă mai bună şi 2) întroducerea cul:
turii franceze, carea deşteptat Simţul naţional şi a pregătit
renaşterea noastră.
*
1; Unul din fanarioți, Constantin Mavrocordat, ca să

poată avtă mai mari venituri de la ţară, făcii o reformă a
impozitelor. Până la el, eră o categorie de ţărani, cari nu
plătiau bir către” stat, anume

îii
i
.

aşă zişii vecinii în Moldova

şi

„ rumânii în Muntenia. Aceştia, drept vorbind, nici nu se considerau ca oameni liberi, ca cetăţeni cu Qrepturi la pământul
țării lor şi la bcnurile vieţii sociale din statul român. N'a" veau nici O bucăţică de pământ, trăiau şi munceau pe moşia
unui boer, pentru îmbogățirea boerului, şi n'aveau voie, nici
ei nici copiii lor, să se mute din locul naşterii, de pe moşia:
boierului. E:au legaţi de pământ, mai rău ca vitele de o-

grada stăpânului

şi se considerau ca nişte robi.

Starea aceasta a unor ţărani dură din trecut,

cu mult

în-

nainte de Mihai Viteazul; gră o rămăşiţă a instituţiilor so„_ ciale din evul mediu, care odată se găsiau în fiinţă în toată
Europa,

şi încă acum, pe timpul de care vorbim,

găsiau şi la alte state.
Constantin Mavrocordat,
zaurului, puse la bir şi pe

tot se mai

ca să mărească veniturile. te:
aceşti ţărani, numiţi vecini şi

rumâni. Le detejinsă libertatea, scăpându-i din robia, în care
trăiseră de veacuri. In privinţa aceasta, a făcut un bine, dacă
nu. generaţiilor

de atunci,

urmaşilor

lor.

In schimb,

ca

să

mulţumească pe boeri, cărora le răpiă sclavii, Constantin:
Mavrocordat ii scuti de orice bir către stat. Tot câştigă mai
mult tezaurul de la sumedenia de birnici ţărani, decât perdeă:
_prin scutirea boerilor, care, erau mai

puţini.

Şi în adevăr, atât C. Mavrocordat, cât şi următorii lui, au
căutat să câştige cât mai mult posibil din această reformă:
Ţaranii erau obligaţi să plătească la fiecare sfert de an. o-

dare către stat. Darea, chipurile, nu păreă a îi mare. Ce folos,
însă, căci sferturile se înmulţiră mereu, aşă că în loc de

patru, cum

trebuiă să fie după toată socoteala, ajunseră chiar

„până la douăzeci pe an, aproape câte două sfertur
i pe lună.
Desrobirea,ce li se dăduse țăranilor, se prefăcă intro
muncă

silnică

în folosul tezaurului statului

şi al domnului.

Molţi

dintre ţărani, neputând Suportă dările acestea,
îşi părăsiră
dara şi iugiră care încotro văzură cu ochii,
prin ţările vecine, prin Bulgaria, Serbia, Rusia.
A
2. Pe când fărănimea de la sate gemeă astiel, strivit
ă

“subt greutatea dărilor, inteligența

românească

de prin oraşe

se înstrăină to! mai mult, adoptând cultura greasă.

Incă dinainte de epoca Fanarioț'lor,. Grecii începuseră
a
veni în ţările române. Acum se înmulţiră aşă de
tare, încât
limba lor ajunșe la modă. Cine nu voiă să treacă
drept înnapoiat, trebuiă să ştie a vorbi greceşte. Chiar în
biserică,
Şi anume în cele mai de seamă, slujba se făcea tot
în gre-

ceşte. Numai în bisericele
mai smerite, se slujiă şi se cântă
în româneşte. Şcoalele greceşti erau singurele unde
tinerimea

TOomână

putea

scrie. Domnii

să învețe

fanarioți

cevă mai mult,

işi dădură

decât a ceti şi a

osteneala a întemeiă pen-

tru Greci şcoale așă de înalte, încât în Academiile
greceşti

din laşi şi Bucureşti, veniau să înveţe nu numai tinerii
greci
din. ţara românească, dar şi de prin alte părţi. In
loc de

cultură româneassă, se dădea în ţara noastră tineretului
român cultura grecească, pe cărţi greceşti, tipărite în tipogr
afii
greceşti. Intr'un rând, s'a urcat chiar pe scaunul mitropoliei
din Iaşi un grec (N kifor), adus din Pelopones de Domnul

“Grigore” Gh:ka, un fanariot care nu ştiă româneşte, cu
toate
că a domnit vreo 14 âni, când în Moldova, când în Mun-

Sa întrodus cultura franceză în păturile superioare, ceea ce

„a

chemat tineretul românesc la o vieaţă nouă.
Domnii fanarioți aduseseră cu ei secretari

.

UNE
DOP OP
ORI

„_ganizat administraţia ; s'au întocmit şi pus în aplicare legiuiri
„ (codul Caragea şi codul Scarlat Calimah); şi, în stârşit,

E

tenia,
,
|
Totuşi domnia fanarioată ne-a adus şi ioloase. S'a reor-

„profesori francezi pentru copiii lor. Boerii i-au imitat. Limba
şi literatura franceză se întroduseră la noi., Sentimentul na„ional luâ naştere. Cu revoluția franceză
noi ideia de libertate şi de egalitate. O
Care prepară pe cea, care a urmat,
„ Spiritul românesc s'a deşteptat. După
culturii greceşti, a scuturat influenţa limbei

se intraduse şi la:
eră nouă începi,
.
cum, piin ajutorul
şi culturii slavone,

tot aşă a gonit cultura şi domnia greacă, în secolu! al XIX lea.
Aceasta s'a făcut în. urma revoluţiei lui Tudor Viadimirescu
(1821) şi prin înfiinţarea de şcoale românești de: George:
Lazăr, la Bucureşti (1816) şi de Asaki,la laşi (1813).

Revoluţia îranceză şi urmările ei.

Să

*
Vechiul regim şi încercările de reformă. — Către _stârşitul secolului al 18-lea, în mai toate statele europene, se

simţiă nevoia unei schimbări adânci în administraţia şi alcătuirea societăţii. Cârmuitorii mai prevăzători sau mai de

inimă se încercau

să înlăture

din neajunsurile grele:

unele

ale ţării lor.
losif II, dintr'un sentiment de umanitate şi de dreptate,
liberase pe ţăranii statelor sale, precum făcuse acelaşi lucru:

Constantin Mavrocordat, în ţările române.
In Franţa, regele Ludovic XVI, om bun, dar slab de caracter, desfiinţă şi el, de pe domeniile sale, servitutea țăranilor. .

In Portugalia şi Spania, cuibul închiziţiei şi al jesuiţilor,

se provocă

o reacțiune în contra acestor armate, excesiv de

zeloase, ale catolicismului,

şi jesuiţii

fură, la rândul . lor,

„persecutați şi gonitţi.
Toate aceste încercări de îmbunătăţire, însă, erau puțin
„lucru faţă de mulţimea relelor grămădite peste popoare, mai

ales decând se stabilise în culmea

ei: monarhia

absolută.

" Singura țara din Europa, care mergeă mai bine, în această:

privință, eră Angria,

unde, în loc de monarhie

absolută, se

85

înființase temeinic monarhia

mai ales zivala ei, Franța,

constituțională, Celelalte state,

unde poporul suferiă mai

se uită la instituţiile ei cu

râvnă.

In Anglia,

delul concret al unei alte forme de guvern,

mult,

se vedeă mo-

mai cumpănită

şi mai raţională.
Scriitorii francezi, mai cu seamă Volfaire, Rousseau, Montesquieu, propagau idei noui despre stat şi despre societate,
prin scrierile lor, cetite cu pasiune de toată lumea, nemul-.

țumită de starea lucrurilor din timpul acela.
Se mai întâmplase apoi şi revoluția

Statelor Unile dir

America de Nord, care, prin puterea faptelor şi a exemplelor, mai mare decât puterea ideilor din cărţi, arătase cum secapătă

liberiatea şi cum

se

alcătuesc state

un popor, care simte şi înțelege

democratice de-

preţul libertăţii şi demni-

tatea cetăţeanului.
Toate aceste exemple şi idei de retormă, “politică Şi socială, întăreau şi mai mult sentimentul de revoltă al celor

nemulţumiţi de nedreptăţile şi absurdităţile

întocmirilor -pu-

blice din timpul lor.
Se prevedeă şi se aşteptă o schimbare. In Franţa, buniOară, mizeria ţăranilor nu eră mai mică decât la noi. Ţăranii

din Normandia

trăiau cu

ovăz şi se îmbrăcau

animale sălbatice. Mai nicăeri

nu

se

pomeneă,

cu

piei de

să se mă-

nânce carne. Statul irancez eră dator un miliard şi jumătate,
şi pe fiecare an deficitul creşteă cu 100 de milioane. Nu
existau legi de-o. potrivă pentru toţi, şi se vindeau Slujbele,
ca să mai scoată statul cevă parale.
Ministrul lui Ludovic XVI, Necker, se hotări atunci să
chieme, la 1789, statele generale ale Franţei, care nu mai.

fuseseră convocate de la 1614. Cu prilejul acesta, izbucneşte.

în Franţa

o mare revoluție,

care răstoarnă regalitatea,

sta-

bileşte o nouă formă de guvern, republica, şi pune înainte,
ca principiu, egalitatea tuturor cetăfeilor înaintea legii.
De acum înainte, se începe, nu numai pentru Franţa, dar

“pentru lumea întreagă, o epocă nouă în vieaţa statelor, epoca
«conlimporană.

Cauzele revoluțiunii franceze. — |. Reaua organizare
"2 țării. — Abuzurile cârmuirii, ale nobililor şi cleiului. —
Antre cauzele. principale ale revoluţiunii. franceze

a fost,

mai

Antâiu, marea nedreptate ce domniă în alcătuirea şi vieaţa sacietăţii şi statului francez.: Numai favoruri şi privilegii în

clasele de sus, cu cât te apropiai mai mult de tron; numai
- Poveri, mizerie şi asuprite, în clasele de jos, cu cât te apro-

spiai mai mult de ţărani.
De

două

veacuri,

se întemeiase

treptat

„vechiul

regim“,

a tot-puternicia regalității, monarhia absolută, prin lupte biuitoare

în contra

nobilimii,

în contra

ambițiilor

“contra autonomiilor municipale şi provinciale,
fiunii, reprezentate prin sfafele generale.

Moştenind

tronul

în virtutea

obiceiului

papale,

în

în contra na- străntoşesc . de

primogenitură şi a dreptului divin ; neatârnând de nimeni pe
pământ, nici chiar de popor; neîngrădit de nici o lege ;

medând

seamă

nimănui

de faptele

sale,

în stat, eră însuşi statul. Voința lui, bună

ori caprițioasă ţineă loc de lege.
zăceau

toţi cei cari erau inăcar

tocmai 'bine cu acest fel de lege.

regele

In închisoarea

bănuiţi,

eră

totul

sau rea, înţeleaptă

că nu se

Bastiliei,
împăcau

|

Drepiatea nu se da după nici o regulă; sigură şi stator-

mică. Magistratura, slujba de judecător, se cumpără şi se trans:

" amiteă ca moştenire dela tată ]a fiu; împricinaţii cumpărau
şi ei dreptatea de la judecători; cel cu trecere la curte, o

:Smulgea cu sila. Cine murmură şi se împotriveă nedreptăţii,

eră închis, Nimeni nu eră sigur de libertatea şi bunurile sale,
«dacă nu sta bine cu puternicii de la curte sau dacă n'aveă

«destulă bogăţie, ca să poată învinge prin greutatea

aurului.

„Arbitrariul, luzul, viţiul ameţiseră toate spritele şi toate con-

Ştiinţele.

Legile se deosebiau dela e localitate la alta şi se

„cau deosebit

dela o persoană la alta, după rangul

.

|
apli-

şi poziţia

ei socială. Nu eră egalitate înaintea legilor. Vinovaţii, fără
protecţie, erau supuşi la torturi grozave. Dacă erau prinşi cu hoţie sau cu contrabandă, sau la vânătoare oprită, biciul,
roata, fierul roşiu nu se socoteau destul ca pedeapsă: une--

ori erau aruncaţi în fiare la ocnă, ba chia
taţi. Nu

eră nici o măsură în aplicarea

erau

şi decapi-

pedepselor.

Nu eră măsură nici în purtarea sarcinelor statului. Clerub
şi nobilimea, cu toate că stăpâniau două treimi din pământul Franţei, nu plăteau mai de loc bir. Numai burghezimea
şi ţăranii purtau toată greutatea statului, împlineau toate dările trebuitoare, Dar burghezimea, cu toate că îşi plătiă datoria pentru susţinerea statului şi se compuneă din tot ce
avea

Franţa

mai

cult,

mai

activ

şi mai

destoinic,

țati, medici, advocaţi, artişti, negustori,

din

slujbaşi,

învă-

meseriaşi;;

totuş nu eră băgată în seamă, şi-i luă înainte tot nobilimea
leneşă, risipitoare, stricată, ori preoțimea înaltă, care îşi perduse tot prestigiul şi demnitatea. lar poporul, disprețuit şi
urgisit, ca să-şi plătească sarcinile către stat, către nobili,
către

cler, îşi storceă

până

la sânge

sărăcia

în mizerie muncind ca. vitele, muncă
10b, deznădâjduit şi desmoştenit.

şi da pe brânci

silnică
-

Ceeace făcea birul şi mai greu, eră

modul

şi

ingrată

de

al

de

per:

cepe. Statul da în arendă strângerea birului şi arendaşul percepeă cât puteă mai mult, ca să-şi scoată cheltuelile şi să-i;

rămână şi lui un folos mai mare pentru osteneală. Pe de:
altă parte, statul simţiă nevoie tot mai grabrică de bani.
Curtea risipiă în mod nechibzuit cu luxul ; şi războaiele costaseră multe -cheltuieli, statul trebuise să recurgă la împru=
muturi şi acum eră dator, de nu mai puteă plăti nici dobânzile ; ajunsese la bancrută.

2. Deşteptarea clasei de mijloc şi
ideile filosofilor şi enciclopediştilor. —
luţiei a fost mișcarea ideilor, răspândite
în contra formelor de nedreptate şi de

a poporului prin
Altă cauză a revode scriitorii mari abuz ale timpului.

Mai fiecare din formele de riedreptate şi

abuz,

de care

AR

sifereă societatea şi statul francez în “secolul 'âl 18-lea

“găsit un protivnic ager şi înverşunat în câte un scriitor

„

a
de

“seamă, carea desvelit păcatele şi greşelile timpului, le-a
denunţat, ridiculizat, înfierat, si a pus înaintea minţii ome„eşti, alăturea cu oglinda urâţeniei trupului, icoana unei
Stări ideale, spre a servi de model şi indemn pentru o nouă
-alcătuire socială.
.
.
4
„Voltaire (1694-1178) a atacat mai mult biserica creştină, făcând
însă
«greşala de a confundă creştinismul însuşi cu clerul decăzut şi de a lovi
în amândouă de 'o potrivă cu biciul batjocurei lui usturătoare. Mal
ni-

„ merite au fost atacurile lui în contra neomenoaselor cruzimi ale dreptului penal de atunci. De două ori închis la Bastiita, odată silit a fugi
“din țară, Voitaire n'a contenit lupta până la moarte. Inţepături
le şi verva
“Spiritului săy, satiric făcuseră din el o putere, temută şi admirată
de toată
Europa,
Montesquieu (1679-1745) atrase atenţia mal întâtu prin pilde
(Lettres
„ersannes) asupra relei alcătuiri şi a rostului nefiresc, care
încurcă şi

rătăciă mersul s/atului ; apoi, în scrierea sa Grandeur et decadenc
e -des
„Romains, susţinii dreptul cetăţenilor de a uri şi chiar de a ucide
pe
sirani ; iar în „L'esprit des Lois“ puse ca ideal de imitat, în organizar
ea
statului, forma de guvern, ce se află chiar atunci în Anglia:
monarhia

„constituțională, în care regele nu este totul: şi lege
şi judecător şi cărmuitor; ci puterea de a face legi este deosebită
de puterea judecătovească, şi amândouă acestea deosebite de puterea cărmuitoa
re.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) puse focul răsvrătirii
chiar la
temeliile şubrede ale societăţii. Marile inegalităţi, izbitoare
şi netntemedate dintre oameni, privilegiile, hatârurile, asupririle de tot
felul, îl făcură să ceară reţacerea de la început a societăţii, pe baza
unul contract
„(Contrat social) Şi pe principiul firesc âl egalităţii şi
libertăţii. Poporul

să-şi hotărască Singur, conform

„politică,

>

voinţei lui, forma de guvern şi de

-

vieaţă

Eneiclopediştii. — Un mijloc ingenios de a răspândi repede

ideile în societate a fost Enciclopedia, un dicţionar de cumoştințe universale,

în care

se găsiau

articole

scurte, dar

pline de miez, asupra tuturor chestiilor însemnate din toate

amurile de ştiinţe. Colaboratorii acestui dicţionar enciclo- pedic, sunt cunoscuţi subt numele de enciclopedişii. Cei
nai activi şi mai de seamă dintre ei au fost D"Alemberi şi

2
Diderot. Mai

toţi scriitorii celebri din timpul acela au. con-

colele, ce se căutau şi se citiau cu predilecție, erau cele
care atingeau vre una din chestiile arzătoare la ordinea zilei.
Acestea erau tratate totdeauna în spiritul. nou, care critică
"ordinea actuală de lucruri în politică, biserică, justiţie, administraţie. Şe desvăluiau nedrepiăţile şi abuzurile, se accen.

dreptul poporului, se loviă
ideile

democrătice

3

control asupra

a

în privilegiile nobilimii, se:
de

a

tuă

răspândiau

aia

tribuit cu câte o lucrare de înjghebarea Enciclopediei. Arti-

actelor câr-

dar Străbătură în toată Europa şi
încoronale, ca pe Iosif II al Aus-

a

cimile. poporului francez,
înfiuenţară chiar capetele

aa

«muitorilor, ale miniştrilor şi chiar ale regilor.
+
Ideile scriitorilor francezi pătrunseră nu numai în adân-

triei. Ajunseră chiar până în Rusia.
fr
Ruina financiară. — Turgot-Necher. — Chemarea Sia- telor generale. — Ludovic XVI, care aveă bune iatenţii, dareră lipsit de însuşirile cerute de greutăţile vremei, chemă,.
la începutul domniei sale, oameni destoinici, ca să îndrepteze starea mizerabilă linanciară a ţării, ca pe Turgot şi pe

Necker. Planurile

însă de

reformă

ale

acestora

loveau în;

privilegiaţii curţii. Reducerea cheltuelilor şi luxului, schimbarea administraţiei, destiințarea inegahtăţii de impozit, precum şi a privilegiilor, săvârşite de Turgot, nu puteau să placă

nobilimii, care inconjură pe rege.

Ea s'a ridicat

contra lui:

Necker, Care Ssuprimase sute de posturi inutile şi pusese
impozite proporţionale cu veniturile cetăţenilor. Necker mai :
publică o dare de seamă de felul cheltuelilor statului, din;

care se vedgă cum se risipeşte
chibzuit şi chiar nebunesc,

în mod nej

Ludovic:

XVI, îndemnat de cei diă jurul său, înlocui pe Necker ci *
un alt ministru.
Risipa şi împrumuturile nezocotite s'su urmat şi mai ne-

buneşte. Situaţiunea ingreunându-se, a trebuit să se caute
Sprijin şi sfat la reprezentanţii intereselor diferitelor clase

r

7

iri

datoriile şi totuşi

3 zi ina

plăti

joi

puteă

publică

ei

Statul nu-şi mai

averea

LE laici

IRI.

d
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“ sociale, S'a chemat

mai întâiu o adunare

de notabili,

com-

pusăde prinți, conți, episcopi, etc. Dar în. zadar. Notabilii
"nu puteau găsi leacul situației, care sutereă în mare parte
“tocmai din pricina lor.

Atunci, regele chemă din nou pe Necker, care îndemnat
-de nevoieşi de multă

lume, propuse să se convoce

„generale (6tats generaux),
:zimea sau a treia clasă

din

statele

care făceă parte şi burghe-

(le tiers €tat) pe lângă nobilime şi

«cler, şi făcă ca burghezimea să fie în număr egal cu celelalte două
«clase 14 un” loc. Statele generale se adunară la 5 Mai 1789
Aa Versailles. Nobilimea şi clerul ar fi voit să. nu lucreze lia
:un loc cu fiers &tat şi voturile să nu se numere după
«capete, ci după clase; că:i, după numărul capetelor, burghe.zimea le întreceă; iar, după cla-e, burghezimea eră singură

-0 clasă, pe când nobilimea şi clerul făceau două clase, deci,
“unite, două voturi contra unui vot, al clasei a Ill-a. Burghe'zimea voiă, fireşte, “să fie o singură adunare şi să lucreze
toate clasele

la

un loc,

spre a se înțelege cu toţi asupra

“mijloacelor de a uşură soarta ţării.
După vreo
“îndăplecat de

=Ssă lucreze
Aiscutară

cinci săptămâni de discuţii şi certuri, regele
regină şi de curteni, hotări ca fiecare clasă

separat,
până

şi ordonă să părăsească toţi sala,

atunci

împreună,

şi

să

se despartă

„clasă în săli anumite. Nobilimea şi clerul părăsi
-doriau

“veni

şi ele,

încă

Clasa a treia însă,

odată poruncă

să plece, se sculă Mirabeau,

:sese ca deputat al ei, şi cu o voce ter.bilă,
ordinul:

sala;

asta

rămase locului, şi, când

“mare orator, nobil trecut în partea burghezimei,
adusese

unde
îiecare-

un

care îl ale-

stăgă celui ce

„Du-te de spune celor ce te trimit, că suntem

„aici prin voinţa naţională şi că nu vom ieşi, decât prin forţa
-baionetelor“, Regele trebui să cedeze, şi câle două clase,
nobilimea şi clerul, veniră de se uniră cu burghezimea, care
jurase, că nu se vor despărţi până nu- şi va indeplini misi:
unea de a da Franţei o constituţie.
Adunarea Constiiuantă.— Din momentul îîn care se îniru niză

îi

formal cele trei "clase. sociale: spre a lucră

împreună, subb

numele de Assemblee nationale constituante, revoluţ
ia eră
gata. Intr'o celebră broşură, apărută în timpul acesta
despre
liers €tat, se ziceă: „Ce este tiers Elut? Nimic. Ce.
trebue:
să fie? Totul. Ce vrea să fie? Cevâ“ (Sieyes),- Şi în
adevăr,e.

tiers

€lat se pregătiă să devină totul.

Intre ideile aduse de

„fiecare în caietele (cakiers) ce conţineau cererile
ategătorilor,.
se găsiau: despărţirea puterii cărmuitoare sau execut
ive, re-;,
„prezentată prin rege, “de puterea legiuitoare,
dată aleşilor
naţiunii ; încetarea drepturilor feudale a privil
egiaţilor ; su-:
punerea deopotrivă a tuturor claselor sociale ia bir,
şi anumela un bir, pus de aleşii naţiunii; egalitatea tuturor
cetățenilor înaintea legii, şi dreptul pentru toţi de
a luă slujbe-

publice în stat.
Dărâmarea Bastiliei. —

Şovăitorul

rege

Ludovic XVI

începă, să regrete că a cedat. Impins: de curteni
, şi ca să
întimideze adunarea naţională, făcă să vină “armată
numeroasă

la Versailles, unde lucră adunarea naţională, şi pe lângă Paris;
şi mai făcu greşala de a goni de lângă el pe bunul şi
înţeleptul. ministru, pe popularul Necker,

timpului.

Crezându-se că l-au

care sprijineă cerinţele

închis la „Bastille, tot Parisul

se ridică revoltat; şi cu toţii, înarmaţi cu ce au
putut, întruatând în lupte sângeroase atacul armatei, au pătrun
s în vechia

închisoare de stat, pe care au dărâmat-o din temelie
(14 iulie 1789).
Ca adunarea naţională şi poporul să fie apărate în
con-.
tra armatei, se înjghebă o gardă națională, în capul
căreia:

se puse

cunoscutul

luptător pentru independenţa

Americei,.

La Fayette, tovarăşul lui Washington ; iar primăria
comunei
„Atunci Ludovic XVI, cedând celui mai tare, veni la pri

mărite (Htel

de

Ville),

să recunoască

încetarea monathiti |

aosolute. Nobilii, cari ţineau la vechiul regim, părăsiră
Franţa ;. |.
4
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Paris, luată cu forţa, fu încredinţată conducerii
care prezidă şi adunarea naţiona'ă, lui Bailly.

„Ceii rămaşi renunţară mai toţi la drepturile lor feudale şi” la
privilegii (4 august).
Constitufia. — Adunarea naţională începi a discută principiile constituţiei, pe care voiă s'o dee Franţei. Când se
împlini un an de la dărâmarea Bastiliei,se făcu o sărbătoare măreaţă (La fete de la Federalion), la care luă parte
doată ţara, prin delegaţi din departamente. In faţa a 300.000
-de oameni, regele jură credinţă constituţiei, împreună cu pre:

şedintele adunării şi comandantul gărzii. Se părea
nergeă bine după planul adunării, când deadată se
:zvonul, că regele a dispărut din Paris şi că s'a dus să
în capul unei armate a nobililor, nemulţumiţi de noile

că totul
răspândi
se pună .
reforme

„Şi să.vină cu dânşii în contra adunării. Regele fi prins la
graniță, adus îndărăt cu escorta, ca un vândut, suspendat

«din funcţia lui, până la terminarea discuţiilor asupra consti“duţiei şi păzit ca un arestat.
Constituţia ce se dete la 1791, transformă

monarhia

din

:absolută în constituţională. Se admise ideea despărțirii putesii executive de. cea legislativă ; prima se dădii regelui şi
“miniştrilor săi, aleşi de el; a doiia poporului prin reprezen“tanţii lui, aleşi de el. Se stabili responsabilitatea miniştrilor

cu înviolabilitatea. regelui.

Puterea legiuitoare

aveă dreptul

“să facă legi, să stabilească impozitele, să declare războiu,
“ori să încheie pace. Se declără desfiinţarea privilegiilor şi
a claselor, egalitatea tuturor înaintea legilor, drepturile omu„lui la libertate, subt toate formele: libertatea gândirii şi cre«dinţei religioase ; libertatea cuvântului şi a tiparului. Se mai
“recunoscură şi drepturile proprietății şi a siguranţei persoa“nei. Statul luă pe seamă sa averile bisericelor şi preoţii fură
puşi,să jure pe constituţie. Unii nu voiră să jure şi atunci
-clericii se împărțiră în jurați (sau constituţionali) şi nejurați.
"
Adunarea constituantă, terminându-şi misinnea,se dizolvă,
“ca să vină în locul ei o altă adunare naţională, aleasă de
ApOpor după principiile şi regulile convenite, La despărțirea

-

ilor, membrii

constituantei s'au legat între ei, ca nici unul să

mu primească a fi reales în adunarea legistativă.
Adunarea legislativă.— Din cauza că nu s'au ales în
Aegislativă şi câţivă măcar din foşti membri ai constituantei,

«au venit în adunare

foarte puţini

reprezentanți ai ideei unei

snonarhii constituționale, stabilită de adunarea

precedentă.

Cei mai mulţi şi mai aprinşi membri ai nouei adunări voiau
nai bine să schimbe cu totul forma de guvernământ şi în

toc de monarhie, să aibă republică. Partizanii ideei republi-

cane se

numiau

unii Girondini

fiind că cei mai de seamă

erau din departamentul Gironde. Aceştia erau republicani
moderați şi formau majoritatea adunării, subt conducerea lui
Vergniaud. Alţii se numiau Montagnards, fiindcă şedeau
pe
scaunele cele mai de sus din fundul sălii (montagne =

munte), şi erau cei mai porniţi în contra regelui,

Acesta fu

lăsat deocamdată pe tron, dar atacat şi batjocorit
încă de
la început, în toate chipuriie. Li luară titlu de Sire
şi Ma„este ; apoi, auzindu.se că regele Prusiei, Frideric
Wilhelm
II, şi împăratul Austriei, Francisc Il s'au unit
ca să apere

soarta regelui Franţei, ca şi cum ar fi fost la mijloc

dor proprie, a fost destul ca Ludovic

soarta

XVI, să nu voiască a

aprobă şi sancţiona două decrete, unul contra nobililor emi-

graţi, cărora li se contiscau averile dacă nu se întorceau în
„țară în timp de două funi, Şi altul contia clerului nejurat,
căruia i se suspendă plata salariilor, ca deodată mii de oameni să se ridice şi să: meargă la palat. Ei intrară înăuntru:
şi siliră pe rege să-şi pună în cap bonetul roșu, purtat de
FA
revoluționari. Puţin după aceea, hotărându-se încetarea regalităţii, într'o noapte (9 spre 10 August 1792), poporul, în
|
„sunetul de alarmă al clopotului primăriei, puse mâna pe a-

i

a

ceasta, luă puterea

î

unde

î

Regele fugi, căutând scăpare chiar în adunarea legislativă.

se încinse

comunală,

o luptă

merse apoi la palatul

groaznică

între

cetățeni

şi

regal,
șrmată.

- Mulțimea înfuriată pătrunse chiar în adunare, vociterând.
şi cântând imnul revoluţionar, Marsilieza (Marseillaise), at.
cărui autor eră un ohţer, Rouget de LIsle, Şi certi adunării
detronarea. regeiui.

AS

Adunarea legisla-

E

- tivă, subt presiunea:

i

mulţimii
toare,

ameninţă:

suspendă

Ludovic XVI
funcțiunea lui

pe

din
.de

rege, şi hotări să se
cheme o nouă adunare raţională, care

să-l judece şi să de:

termine noua formă
Fig 30. — Rouget de L'isle cântând pentru
întâia oară

„Massilieza“ la casa

primarul” Strasburgulvi. Tablou
(Muzeul Luvrului).

lui Dietrich,
de Pils.

de

guvern,

ŞI

familia

închisi
Ş

şi

Regele
lui

trimisi
Ș

fură

în

le Temple până în
ziua judecății. După dizolvarea adunării legislative, până !a
venirea nouei adunări, numite Convenfiune, puterea o luară
comuna,

în locul regelui suspendat,

litice, unde se strângeă

precum

poporul, adunat

şi cluburile po-

de răsvrătitori in-

€luenţi„şi înverşunaţi, cum eră clubul /acobinilor, condus ,
«de Robespierre.
» Amestecul Europei în Franța.— Tocmai în timpul acesta
«de învâlmăşeală internă pătrunseră în Franţa armatele străine

ale Prusiei şi Austriei,

|

|

Toţi regii şi prinții Europei urmăriseră cu groază mişcamea revoluţiei franceze, Ideile revoluţionare intraseră în toate
“țările şi adepţii lor se înmulţiau repede. Soarta tronului fran„ez eră să fie soarta tuturor tronurilor, dacă nu se puneă o

stavilă curentului, chiar la isvorul lui. Astiel, se gândiră re-:
gele Prusiei Frideric Wilhelm II şi împăratul Austriei, Francisc II, când porniră cu armatele şi intrară în Franţa, îndemmaţi şi de Ecaterina

:să restabilească
scape

din

II, ca să

ordinea.

prăpastie

Ei

potolească

spuneau

coroana

furia

revoluţiei şi

hotărit,

Franţeişi să

că

voiau să:

reintroneze

mo-

crescii şi

mai

narhia despotică. Această pretenţie înturiă şi mai mult pe
Francezi, ale căror capete erau destul de aprinse de entusiasmul

răsvtătirii

lor

biruitoare.

Ciuda

lor

mult în contra reginii Maria Antoaneta, fiica Mariei Tereza.

Ştiind o străină prin Origine, o credeau

unită cu străinii, cari

veneau. săi apere tronul. Jignirea mândriei lor naţionale
„dăcă să crească peste 'măsură indignarea în contra familiei
wegale şi în contra nobililor şi preoţilor, cari nu primiseră
Starea nouă de lucruri: republica.
,
Vestea, că armatele străine au trecut hotarele şi că înain-

tează în inima ţării, a' stârnit O mişcare sufletească

dinară.

Pe deooarte, o furia de nedescris

în contra

nobilimii.

Năvălind

în

arestate multe familii de nobili,

inci

sute

de

inşi.

Pe de altă

închisori,

ucise

extraor-

cuprinse mulţimea
unde

fără milă

se

găsiau

vreo mie

parte, o fierbere războinică

Străbătii toate sufletele, Din toate părţile, pe toate străzile

Parisulw, se auziau
patrie

şi ce

est: en dinzer!“

citeau

(Cetăţeni,

cuvintele:
patria

„Citoyens,

e în

la

primejdie î)

"O armată iranceză de voluntari entuziaşti se înjghebă
în
pripă. Prusienii se apropiaseră de: Paris. La Valmy
tură în!

4

,

-

-tâmpinaţi şi respinşi de armata revoluţionarilor,

care

izbută

_a goni peste graniţă invazia armatelor străine.

*-: Convențiunea
“ționale,

natională,— Piimul

act

al adunării na-

care se alese după dizolvarea celei legislative şi care

se chemă Convenţiunea, fu de a desfiinţă regalitatea şi de
"a proclamă republica franceză. Regele, presupus că sta în le- gătură Cu puterile vrăjmaşe, şi învinovăţit de înaltă

fu judecat,

osândit

la moarte şi decapitat

(Ianuarie

trădare,

1793).

„+ Pe eşafod, el a strigat poporului său: „lert pe autorii morţi
mele şi. rog pe Dumnezeu, ca sângele meu să nu cadă

„asupra Franţei“.
.
Trei oameni S'au ilustrat în timpul covenţiunii

prin

in-

“iluenţa Şi puterea lor:

-.
Robespierre, Danton şi Marat,. căpitenii 'ale partidului '
revoluţionar învăpăiat al lacobinilor, cari ajunseseră acum
atot puternici. Ei dădeau tonul mişcărilor populare, şi între
ei şi Girondinii, cari erau

mult

mai cumpătaţi, s'a încins o:

luptă duşmănoasă. Ea a mers până la războiul civil.

-

Comuna;
— Jacobinii puseseră stăpânire pe comună şi
ațâţau poporul în contra Girondinilor din convențiune. Având
. garda naţională a comunși la dispoziţia lor, terorizau adumarea cu baioneta şi tunul şi o siliau să voteze tot ce voiau
ei. Astfel convenţiunea, Supunându-se Comunei, votă arestarea a vreo-treizeci de Girondini.

-

Comitetul mântuirii publice. — După comună

Jacobinii

” îşi întinseră mai departe puterea. Dintre -ei se constitui un
- comitet de '9 membii, numit comitetul mântuirii publice,

care deveni adevărata putere executivă "la începutul republi"cei, subt convenţiune, In capul acestui comitet, se află Ro| 'bespierre, un înflăcărat adept al lui Rousseau, duşman ne“împăcat al monarhiei, om hotărit în idei şi fapte, care ajunse
acum un dictator în toată puterea cuvântului. El aveă ală_
“4urea de sine alte două forțe de luptători revoluționari, pe

1 marele orator Danton şi pe 'Marat, înfiorător prin apucăturile lui sanghinare. Comitetul mântuirii publice aveă de

ga
4

scop să mântăiască statul republican, de tot ce i
Sar fi pă.
mut, că puteă primejdui existenţa sa. Pentru aceast
ă țintă
cerii adunării convenţionale, să alcătuiască un
tribunal :special, care să judece şi să condamne sumar
pe vrăjmaşii ide-

ilor şi aşezămintelor noui.

-

Tribunalul revoluționar osândiă îndată nu numai
pe
adversarii, cari îndrăzneau să se declare pe faţă
de altă părere decât Jacobinii şi decât revoluționarii, dar
chiar şi pe

cei cari erau numai bănuiţi, că nu îpărtăşau

principiile

şi

„ pornirile revoluţiei. In rumele republicei, care
avea la bază
libertatea--credinţelor, se înnăbuşiă orice încerc
are de a gândi

şi crede altfel decât cum ordonă codul republican.
Teroarea. — Se porni o goană teribilă în contra
vrăjma-

şilor reali sau închipuiţi ai comitetului jacobin.
Se condamnau la moarteşi se ghilotinau cu grămadă.
Partidul girondin era aproape nimicit. Regina Maria
Antoaneta şi sora
regelui fură decapitate. Căzură pe eşatod capete
, destinate a

străluci în
vilizaţiei

istoria ştiinţelor şi a literaturei,

omeneşti

ca“poetul

Andre

podoabe

ale ci-

Chenier şi marele

chi-

mist Lavoisier. Teroarea s'a întins în toată Franţa
. Oraşe şi

localităţi, bănuite

au

fost

pământ

aproape
oameni

că

Simpatizau

cât de

puţin cu regalitatea,

nimicite, ca Lyonul. Tunurile

şi oraşe.

Eră o spaimă şi o

culcau

la

desperare

ne

„mai pomenite. Se explică dar de ce mâna unei
fetițe, ca
Charlotte Corday, ridică arma în contra celui mai cumpl
it
dintre conducătorii teroarei, în contra lui Marat, pe
care îl

ucise, pe când luă'o baie.

.

Danton şi partizanii săi ar fi dorit să pună o stavilă te-

Toarei. In potriva lor, lucrau reprezentanţii unui curent
extrem da revoluţionar, în cap cu Fleber/. „Hebertiştii
“ voiau
Suprimarea creştinismului şi înfiinţarea unui cult nou
al rafiunil. Kobespierre.
puse capăt acestei aberaţii, prin” mij:

loace sângeroase : ucisepe Hebert. Şi ca să rămână singur
,

Stăpân absolut pe situaţie, ucise şi pe Danton. 'Vieaţa omenească nu mai însemnă nimic în faţa revoluţiei, care decre=
7 Găvănescul şi O. Tafrali,
— Istoria Modernă și Cortimporană.

,

2

-. -

tase drepturile omului Robespierre înlătură cultul abstract
„al rațiunii şi reînfiinţă, prin votul adunării, cultul unei fiinfe
supreme,al divinității.
Teroarea ţină, cât ţini şi dictatura lui Robespierre, adică
Lu-

executat pe eşalod de vrăjmaşii săi.

până fu şi dânsul

mea, sătulă de atâta tiranie şi cruzime szlbatică, începi să
se dea de partea Girondinilar. Când curentul acestora ajunse
puternic,
cobini.
Luptele

goana

se

Franţei

indreptâ
subt

în

conira

Convenţiune. —

siasmului lor, Francezii, dupăce alungaseră
matele austriacă şi prusiană; după bătălia

foştilor

tirani, Ja-

In avântul

entu-

peste hotare
dela Valmy,

ar- ă
nu

se mulţumiră cu atât, ci luară, la rândul lor, ofensiva. Cum
suveranii voiseră să restabilească cu forţă monarhia despotică, republica franceză

declară, că voiă

în Statele Europei principiile
tatea poporului, desființarea

să

întroducă

cu forța

revoluţiei îranceze: suveraniprivilegiilor, sectestrarea ave-

rilor nobililor şi ale preoţilor, etc. Armatele republicei trecură

astfel în Belgia, în Italia, în Gerinania; dar nu izbutiră să
facă, deocamdată altcevă, decât să provoace în contra Franţei

o primă coaliție a mai tuturor statelor Europei. Franţa se
văzii năvălită din toate părţile ; la nord, de Englezi şi Olandezi; la sud, de Spanioli;

la est, spre Lorenă,

de Prusieni

şi Austriaci. Când se văză marea primejdie, toată Franţa se
“ridică în picioare, ca un sigur om. Cu o repeziciune neîn:
chipuită, ca din -pământ ieşiră 14 arinate franceze. Toţi alerapi în sus. Cel care a
gau subt drapel, dela vârsta de 18
dat planul de luptă desperată şi a înflăcărat suiletele, îndemnându-le să iasă înaintea vrăjmaşilor şi să se grăbiască
a-i atacă, a fost Carnot, matematic vestit şi unul din membrii comitetului mântuirii publice. De data asta, comitatul şi-a
meritat numele. Armatele vrăjmăşe îură silite să fugă peste
graniţă. Generalul Pichegrii, după, ce bătă pe Austriaci şi-i
respinse peste Rin, ocupă Olanda şi Belgia şi le prefăcii în
republică, subt numele de Bafavica, unind:o cu Franţa (1794).

„

Coaliția se stărâmă. Republica iranceză

obţină

dela

Prusia -

ținuturile din partea stângă a Rinului, prin tratatul dela

Basel (1795), iar dela Spania insula San Domingo.
|
In acelaş timp, convenţia avusese de luptat şi în năuntrul Franţei cu oraşele ca Marsilia, Lyon, Toulon, precum şi

?
-

cu provincia Vendeea, care simpatizau cu regealiştii. Lyonul
a fost lovit cu cruzime şi aproape distrus. Toulonul, care
chemase

pe Englezi în ajutor, a fost asediat şi

luat

ca

-

un

oraş străin, apărat de duşmani. Cu prilejul acestui asediu,
s'a arâtat pentru întâia dată valoarea lui Bonaparte, atunci
simplu căpitan. Vendeea a rezistat timp de doi ani. Luptele

au fost înverşunate,

|

Ea a putut fi învinsă cu mare greutate. -

|

Patolindu-se astiel neînțelegerile Sângeroase din năuntru
- şi pericolul din afară şi partidul Girondinilor câştigâ
nd ascendent

în spiritul

narzişi Jacobini,

public

în

contra

învăpăiaților

convenţia putii să se ocupe de

„Care să asigure pe viitor liniytea statului,

”

Montag-

reforme,
|

Constituţia anului II.— Convenţiunea dădu o nouă constituţie Franţei, numită „constituţia anului III“, fiindcă
după
calendarul republican, care nu mai socotiă anii dela naştere
a

|

al republicei. Se prevedeau

două

adunări

legiuitoare:

Ca

lui Christos, ci dela începutul Republicei (22 Sept.
1792),
anul 1795, când s'a dat acea constituţie, cădeă
în anul III

una
N

compusă. din 500 deputaţi şi cealaltă, numită a bătrâni
lor,
compusă din 250. Cea dintâiu elaboră legile, cea
de a doua
le judecă şi le primiă ori le respingea. Puterea
executivă

eră aleasă de cele două adunări şi eră alcătuită dintrun co-

mitet de cinci directori, cari, la rândul lor, numiau
pe-miniştri şi pe generali.
A
Regaliştii, cari, după înfrângerea Jacobinilor, începu
seră
să ridice capul, se revoltară în contra acestei constit
uţii şi
veniră de înconjurară cu armata convenţiunea,
care o făcuse.

Dar Bonaparte, acum general, a îndreptat tunurile în contra.
lor şi i-a nimicit,

|

Convenţia disolvându-se,

veni

în locul

ei Directoratul,

conform constituţiei anului III.
Așezămintele Conwvenfiunii.— Cu toată fierberea spiritelor, convenţiunea, în scurta sa durată (1792—1795), avi timp

să dea Franţei instituţii însemnate de cultură. Infiinţă şcoala
de drept şi de medicină,

şcoala de geniu, şcoala de

orientale. Tot ei se datoreşte
- Naţională,

Grădina

muzeul

Luvrului,

limbi

Biblioteca

plantelor. Ea făcu obligator învăţământul

elementar. pentru popor. A introdus sistemul me/ric

în mă

Surătoare şi a întocmit multe instituţii de binefacere pentru
săraci, bătrâni, infirmi, văduve, etc. E de mirare, că aprin” derea pătimaşă a spiritelor, in acele zile de luptă pe vieaţă
şi pe moarte, atât în năuntrul Franţei, cât şi în alară,a mai
îngăduit oamenilor, să se gândească la astfel de creaţiuni

culturale şi umanitare.

|

Directoratul.
Luptele cu Europa şi ridicarea lui Napoleon. Consulatul. —_Proclamarea

imperiului. —

Cât

dură

directoratul

(1795 — 1799), Franţa a fost încercată de noui tulburări, tre“când dela o extremitate la alta. In

adunările

sau

consiliile

legislative,se înmulțiau, când deputaţii jacobini, când regaliştii. Directoratul, condus

mai ales de Barras,

ca să împe-

dice izbânda partidelor extreme, recurgeă la lovituri de stat,
“când

în contra -unora, când în contra altora: anulă alegerile,

suspendă libertatea .presei, arestă
pe deputaţi, pe ziarişti, pe preoți.
Ridicarea lui

şi transportă în Guyana

Napoleon.— Campania

din

Italia şi expe.

diția din Egypt.—In timpul acesta, luptele cu Europa continuau, Generalul Bonaparte conduceă armatele franceze din
izbândă în izbândă, în Italia, în contra Austriei şi Piemon_tului. El luase comanda în 1796, în condiţii grele. Starea
armatei eră din cele mai triste. Curajul şi energia lui Na:
poleon Bonaparte o electrizară.

.

-

101
„Soldaţi, le zise el întrun. discurs celebru, sunteţi
rău hrăniţi, aproape

„oi ; guvernul
darea voastră,
nici avantagii.
veţi găsi acolo

vă datoreşte mult, dar nu poate nimic
curajul vostru vă onorează ; dar nu vă
Am să vă conduc în cele mai fertile
oraşe mari, provincii bogaie. Veţi mai

pentru voi; răbaduce nici glorie,
câmpii ale lumii:
găsi onoare, glo-

rie, bogății. Soldaţi din ltalia, oare veţi fi lipsiţi
de cur,giu?*

Napoleon

izbuti, să despartă pe cei doi aliați şi să-i

vească în parte pe fiecare. Bătii pe regele Piemontulu
i

sili să ceară pace, dând

Franţei

Savoia

şi Wizza

1o-

şi-l

(Nice).

Apoi se îndreptă în contra armatelor Austri
ei, Cuprinse
Lombardia, pe care 0 prefăci în republică,
republica cisalpină; şi, dupăce luâ cetatea Mantua, zdrobi
puterile Austriei in două bătălii vestite, la Arole şi Rivoli
, şi cuceri

astfel toată Italia de Noyd. Veştile izbânzilor străluc
ite şi repetate ale lui Napoleon

Bonaparte

erau

primite

în

Franţa

cu un entuziasm de nedescris. Mândria naţională şi republ
icană
a Franţei creşteă cu gloria biruinţelor câştigata
de genialul

comandant. Toată Italia, pătrunsă de admiraţie şi de
teamă

în faţa generalului învingător, îi aducea

daruri

în

bani

şi

_Opere de artă. Napoleon trimiteă la Paris
- operele de artă
ale lialiei, alături cu trofeele luate în război
u, unele să îm.

podobească Muzeul, iar celelalte arsenalul Franţei.
Toate erau

primite de Francezi cu strigăte de bucuri
e şi făceau să se
tidice numele lui Napoleon în sufietul naţiun
ii recunoscătoare.
Napoleon, gonind armatele austriace din
Italia, făcă pla-

nul să treacă Alpii şi să atace Austria chiar pe
teritoriul ei.
in adevăr, înaintâ în provinciile austriace, unde
îi ieşi înainte

arhiducele

Carol, pe

care

îl bătăi

şi

ajunse

biruitor

până

lângă Viena. Impăratul Francisc II se grăbi atunci
să încheie
pacea de la Campo Formio (1797), prin care
Austria ceda

- Franţei Belgia şi ținuturile de pe țărmul

stâng

Austria luă în schimb Veneţia, Istria şi Dalmația.

al

Rinului.

Ca să lovească acum'in Anglia, Bonaparte treci în
Egypt,
spre a ocupă calea comercială către India şi
a-i stânjeni

astfel comerţul. Arătând secularele

piramide,

el

zise

solda-

——

ților, îmbărbătându-i : : „gândiţi-vă

=

că, din înălţimea acestor

"piramide vă privesc 40 de secole!“
Napoleon bătă pe Mameluci lângă piramide şi tot Egyp:

tul i se închină, văzând în el un

liberator al popoarelor-

“Dar flota“ franceză fu distrusă la Abukir de amiralul

englez.

Nelson. Atunci Napoleon nu şi pierdă cumpătul şi porni, ca
un nou Alexandru Machedon, înăuntrul Asiei, având intenţia:

să meargă până în Indii. lotră în

Syria, bătii

pe

Turci

în.

mai multe rânduri, cuprinse mai multe cetăţi, dar fu nevoit.
“să se oprească din drumul său victorios. Veşti alarmante din:

Franţa îl rechemau în patrie. Lăsă în locul său în Orient pe
generalul K/eber şi se întoarse în ţară. Expediția în Egypta

- folosit şi la ridicarea gloriei

lui Napoleon,. dar

şi ştiinţii..

Napoleon luase cu sine o mulţime de învăţaţi, doritori a
“studiă minunata țară a Egyptului şi în rămăşiţele trecutului,
păstrat în hieroglifele piramidelor şi sarcotagelor.
Coaliția II. — Pe când Napoleon voiă să loviască în An-

glia în interesele ei din Orient şi băteă pe

Turci

în Syria,

Anglia,. prin stăruinţele lui Piţ, reuşise. să înjghebeze încontra Franţei o nouă coaliţie, în care intră Turcia, Rusia şi
“ Austria.

Armatele

austriace,

unite

cu

cele

ruseşti, veniră îm-

preună cu hotărîrea de a năvăli în Franţa, prin Elveţia.

La

Ziirich, îură însă învinse de generalul francez 4fassena (1799).
18 Brumar. — Napoleon plecase din Orient fără să aştepte

să fie chemat de Directorat. Când s'a ailat la Paris

de

în-

toarcerea lui, toată lumea sa pregătit să! primească in
triumf. Entusiasmul eră foarte mare. Napoleon eră singurut
om al timpului, în care Franţa vedeă un erou şi o voinţă

luminată, gata s'o ridice dimînvălmăşeala haotică

a turbu-

răsilor epocei. Lumea începuse să-şi arate nemulțumirea înpotriva directorilor incapabili. Napoleon se înţelese cu Siey&s-

_să schimbe constituţia Franţei. Fiind

ajutat

de

îratele

săw

Lucien, preşedintele consiliului de 500, şi de cumnatul său,
comandantul armatei din Paris, sili pe cele două adunări legjs-

193:

ă

lative să voteze suprimarea directoratului (în seara

48 Brumar sau 9 Noembrie

1799), înlocuindu-l

Sulat de trei Consuli,
alese de cele
două adunări,

împreună

care,

cu

două

zilei

cu un

de

con-

comisiuni,

aveau să elaboreze o nonă

constituţie. Intre cei trei consuli eră Napo-

leon şi Sieyăs.
Consulatul.

— Constituţia
anului VIII
(1799— 1804).
— ln noua con:
stituție, puterea
execulivă

se

incredinţă

celor trei con-

-Suli, pe timp
de
10 ani,
Prim-consul

<ră Napoleon,
Care

făceâ ast-

fel tot ce voiă,

Puterea
giuitoare

lese

compunea: 1)
dintro adunare de 100

membri,
bunalui,

7zicare

-

Fig. 31.

— Napoleon

tablou de Isabey.

studia şi discută,

Bonaparte,

(Museul

dar fără să voteze

ca prim-consul,

Malmaison lângă Patis),

proectele guvernului, a--

dică ale consulilor, ajutaţi de un
Consiliu

de stat,

numit

104
de consuli ; şi 2) din adunarea legiuitoare de 100 membri;
care votă primind sau respingând proectul, dar fără să dis*
cute, după

ce ascultă argumentele

aduse

pentru

lege,

sau

contra ei, de către membrii tribunalului şi consiliului de stat.
Mai presus de toate eră Senatul, compus din 80 membri,
aleşi pe vieaţă. Senatul alegea pe membrii. tribunalului şi
corpului legiuitor de pe listele, alcătuite prin voturile ale-

gătorilor, şi păziă constituţia, înlăturând orice lege sau măSură contrarie ei.
o

Fig. 32. —

Insemnătatea

Costutne din timpul consulatului î1799-1804).

acestui

moment istoric este că, de fapt, con-

sulatul, prin constituţia anului VIII, desființă republica, deşi
păstră formele ei exterioare, şi reînfiinţă monarhia. Primul
consul eră a tot puternic. Nu aveă în mână numai puterea:

executivă, ci şi pe cea legislativă. Se studiau nrmai legile,
pe care le cereă el şi nu se aplicau, decât cele promulgatede.el.

.

___ XReformele Consulatului. — Administrația eră toată la
ordinele lui. Inainte, după dispoziţiile

Constituantei,

depar.

tamentele, arondismentele şi comunele erau administrate de
către nişte consilii, alese de cetăţeni. Acum, în locul acestor
consilii, consulațula pus funcţionari: prefecţi, subprefecţi,

"primari, numiți şi revocaţi de primul consul..

.:
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Justiția, organizată ierarhic, în judecătorii de pace, fribunal
e de
„primă instanţă, tribunale de ape/ (sau curţi de apel) şi tribunalu
l (sau
-curtea)de Casaţie,

a fost de asemenea

scoasă de subt regimul

alegerii.

Afară de judecătorii de pace, toţi ceilalţi erau numiţi de: primul
consul
“Sau de senat, care lucră subt influenţa lui. Atât numai că judecător
ii nu

puteau îi şi revocaţi: eriu inamovibili, cel puţin în principiu
.
Finanţele au fost organizate după acelaş sistem: în
locul slujbaşitor
aleşi de cetăţeni, se numiră funcţionari de primul consul
şi anume:
„Perceptori, casieri, controlori. |
Banca Franţei. — Atenţia lui Napoleon se îndrentă în toate
direcţiile.
- Pentru încurajarea industriei şi comerţului şi pentru îmbunătă
ţirea stării
“decăzule a finanţelor, făcii să se întemeieze Banca Franţei,
care ajunse
repede unul din cele mai mari aşezăminte financiare.

Concordatu
— l.
Timp de patru-ani,

cât dură

îşi întrebuinţă puterea lui de Prim- Consul,

ca să

Consulatul,
îndrepteze

Napoleon
multe

ne-

ajunsuri meri ale Franţei; Făcii să fuceteze prigonirile religioas
e, desflinţă decretele de expulsare a predfior si asigură libertatea
cultului.

Incheiă cu Papa Piu VIL-un tratat sau concordat (1801),
prin care se
recunoșteă, că religia catolică este religia marei majorităț
i a poporului
francez ; averile bisericeşti secularizate rămăneau şi de aici
înainte tot
statului, dar acesta se obligă să dea un salariu convenab
il episcopilor
şi preoților. “Episcopii şi afhiepiscopii, plătiţi acum de
statul francez,
căruia îi jurau credință, erau numițide Primul Consul: aşă
că deveniau
niş
, îuncţiona
teri publici. dar trebuiau să fie întăriţi de papa,
ca să
poată sluji.
:

Codul civil — Napoleon puse de se culese, se redactă şi sistematiză

mulțimea

legilor, după

care se tegulau raporturile dintre cetăţenii, îfe

erau luate din drep:ul roman, fie din
din legile din timpul

revoluţiunii.

ordonanţele. vechiului” regim

că

sau

Se alcătui astiel un cod de legi civile,

cunoscut subt numele de Codul Napoleon, la care se adăogară
şi legile
penale şi comerciale.
_
|
Invăţământul. — Ca să se prepare

spiritul public pentru noua ordine

<de lucruri, şi să dea cetăţeni luminaţi, Napoleonse ocupă şi de
organizarea învăţământului secundar,
lipsiţi de mijloace.

înfiinţă licee şi dădii burse:la mulți elevi
"

Napoleon împărat. A douâ încercare a regaliştilor de a

'omori pe Napoleon a fost plănuită. într'un

complot

mare,

în care intrară şi persoane însemnate ca Pichegru
şi Moreau.

Complotul însă a fost descoperitşi cei prinşi pedepsi
ţi
ciâncen. Napoleon făci, cu prilejul acesta,
ultimul pas
PE

d

|
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„câtre ţintă. El lu Wroclamat Împărat al Francezitor, cu drept
ereditar 1804. Un alt plebiscit întări şi această proclamare.

Pompa încoronării fu strălucită. Insuşi papa veni la Paris
să ungă pe primul împărat al Franţei în catedrala NotreDame.

Ca

şi Carol-cel-Mare,

Napoleon

îşi

puse singur

co-

roana pe cap,
imperiul

Francez

(1804—1814).

Napoleon 1 împărat. — Personalitatea lui. —

lui Napoleon

impărăţia

1 a fost o epocă de' strălucire războinică şi de

zbucium
obositor pentru Franţa,
de svârcoliri disperate
peniru Europa. Ambiţia nemărginită şi geniul războinic at

“ marelui: Corsican

răscoli lunfa. De la Alexandru Machedon,

de la Cesar şi Carol cel Mare istoria nu mai semnalase o
voință aşă neţărmurită, Fără prestigiul unei naşteri ilustre,
lipsit de aureola unui nume tradiţional de familie princiară
Sau aristrocratică, ieşit din popor, sprijinit numai pe puterea

minţii

$ale geniale şi a unei neîntrânate

leon ajunse

de la simplu

locotenent

de

străduinţe,

Napo-

artilerie, la rangut

de împărat al Frantei, titlu creat pentru el întâia oară, şi
stăpânitor al regilor şi împăraţilor Europei, ceea ce nu
mai văzuse şi se credea imposibil până la el.
Napoleon îşi regulă succesiunea la tron. Dacă n'ar

de
se
:
îi

avut copii, coroana trebuiă să treacă la fraţii săi, pe cari îi

făcă prinți. Centralizarea, începută subt consulat, crescii, ajunse acum la culme, se prefăcă în despotism. Totul se făcea de el sau din ordinul şi numele lui. Puse în serviciul

voinţei sale şi şcoala şi biserica. Copiii învățau în şcoli un
cațechism, în care se spuneă,

că cine nu ascultă de ordinele .

împăratului, se împotiiveşte lui D-zeu. Voința împăratului şi
voinţa lui D-zeu erau tot una. Chiar presa eră supusă lui.
Numai ziariştii, cari îl proslăviau pe el, aveau voie să scrie

la ziare. Scriitorii şi publiciştii, cari nu se împăcau “cu: despotismul acesta, nu puteau trăi în Franţa.

ti a
:
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Puterea de muncă a fui Napoleon eră extraordinară. Avea

timp să se ocupe de toate, cu o repeziciune şi o limpezime

de minte uimitoare. Lucră aproape regulat 18 ore pe zi,.
«dormiă foarte puţin, şi avea darul de a-şi întrerupe somnul, |
când

de

vreă, şi de a

şi-l reluă, după

o picepere fără pereche,

voie.

Eră

un carmuitor

de o voinţă dominantă,

ambiţie nemărginită, şi în acelaş timp un geniu militar,
<are puţini se pot compară în toată istoria omenirii.

Fig. 33, — Costume militare subt Napoleon.

de o
cu

_-

Curtea îoştilor regi ai Franţei se renăsci în jurul noului

împărat şi cu dânsao nobilime nouă. Ca să pună de acord
realitatea cu formele legii,

se desfiinţă tribunalul.

caracteristică a întronării despotismului,
bertatea presei, poliţia luâ o dezvoltare

biliră închisorile de stat.

E

Şi

care suprimase

ca o

li-

colosală Şi se resta-

Coaliţiile şi războaiele din timpul consulatului şi imperiului până la pacea dela Viena. — Coaliția II, provocată
de Anglia, şi în care intraseră Turcia, Rusia şi Austria, nu-şi

încetase

iuptele

în

Cu toată propunerea

contra Franţei
de pace, făcută

în

timpul

consulatului.

de Napoleon

ca prim

consul, Anglia şi Austria nu voiră să înceteze războiul. Napoleon în capul unei armate treci pe la Saint-Bernard,
Alpii, pe cari nu-i mai trecuse de la Hannibal vi&o altă ar-

.
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mată, şi dădi la Marengo o luptă glorioasă, în care birui
O armată austriacă aproape de patru ori mai numeroasă ca a

sa.

Austria

încheiâ

prin care renunţă
numai

Veneția.

atunci pacea

lapretenţiile

Anglia

de la

Luneville

(r801),

sale asupra Italiei, păstrând

nu întârziâ

a încheiă

şi dânsa

pacea

de la Amiens (1802), prin care se obligă să restitue Franţei
coloniile, luate în timpul din urmă.

Fig. 34. — Costume din timpul imperiului.

Coaliţiile III şi IV. — Luptele de la Austerlitz şi lena.
Pacea de la Tilsit. — Coaliția a II şi cele următoare s'au

înjghebat în timpul

imperiului! francez.

Napoleon,

a cărui -

ambiţie aveă de ţintă înfiinţarea unei monarhii universale,
subt sceptrul lui, începi realizarea visului său, declarând
Italia regat şi 'Iuând titlul de rege al Italiei. Şi pentru că
Anglia eră singura putere, în stare să-i ţină pept, pregăti

o flotă, care să fie gata s'o atace.

Atunci, Anglia mijloci de se. înjehebă a II-a coaliţie, în
care intrară Austria, Rusia şi Neapoli, şi începi a-şi arătă

duşmănia, prinzând corăbiile de comerţ franceze. De partea-

Franţei eră Spania şi câtevă

state germane.

Napoleon

îniu-

riat se jură să distrugă Anglia. Inainte, ca general, o atacase
îndirect, în Egypt. Acum, ca împărat, se hotărî s'o lovească

direct, trecând pasul Calais, şi năvălind în interiorul inimicii
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sale: Dar planul acesta nu reuşi
nu se putu nici măcar apropiă
pe apă eră țără rival. Deşi unită
rămată la Trafalgar de amiralul
Napoleon

din capul locului: Flota lui
de țărmurile Angliei, care
cu cea spaniolă, ea fu stăNelson.

îşi întoarse furia contra coaliţilor de pe conti-

nent. După o victorie la U/m, cuprinse Viena, iar la Austerlitz (în Moravia) dete una din cele mai vestite bătălii din
câte pomeneşte istoria, învingând de o dată pe doi împărați,
pe Francisc al Austriei şi pe Alexandru al Rusiei, cari în-

cheiară pe dată pace cu biruitorul. Austria fu silită să cedeze Frantei, prin pacea de la Pressburg (1805), ţinuturile
Tirolul,

Veneția,

Istria şi Dalmația,

ce i se acordaseră

prin

pacea de la Campo Formio.
Statele germane,

care se uniseră cu

Franţa, alcătuiră la

un loc confederația' dela Rin (1806), subt protectoratul Franței. Două

din ele, Bavaria şi Wiirtenbergul, deveniră

regate, ..

Impăratul Austriei nu se mai chemă de aici înainte împărat
romano-zerman, ci simplu împărat al Austriei. Vechiul împeriu romano-german, înființat de Carol cel Mare şi care tot
mai dură cu numele, se desființă cu totul.
Coaliția IV.— Dintre statele germane, Prusia nu intrase
în confederaţia de la Rin, şi nici nu voiă să intre. Ea intră
cu Anglia şi cu Rusia în coaliția 1V, din care nu făceă parte
acum Austria. Napoleon în bătălia celebră de la /ena (1806)

- Stărămâ cu totul armatele Prusiei şi intră biruitor în Berlin.
Apoi plecă în contra Rusiei, trecii prin Polonia, unde îu pri-.

mit cu entuziasm 'de poporul polonez nenorocit, şi întâlnind
la Friedland armata

tunci, se încheiâ
şi

ţarul

rusească,

pacea de la

Alexandru.

Cei

doi

o învinse

cu desăvârşire. A-

Tilsiț (1807)
monarhi

între Napoleon |

dispuseră

acolo

de

soarta celorlalte ţări. Se luară Rusiei provinciile poloneze, care
transformate în ducat, se dădură Saxoniei, unul din statele
germane din contederaţia de la Rin, împreună cu rangul
de regat.
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Puterea

lui Napoleon. — Napoleon

pr

îşi jucă acum

calul

în

voie

pe

toată întinderea Eutopei. Despărţiă şi împărţlă ţările după placul iui,
făcând din ele regate, ca să le dărulască rudelor şi favoriţilor săi. Republica cisalpină o prefăcii în regatul Italiei şi-l dete spre cărmuire unei
"-rude (fiului soţiei sale), păstrând pentru dânsul numai titlul de rege; republica batavică a Olandei o schimbă deasemenea în tegat şi o dete

unui frate al său; regatul WNeapolului îl dărui unui altui frate; luând
dela Prusia ţinuturile dintre Rin şi Elba, le prefăcă în regatul Westfaliei

- şi-l dărut altui frate. Nu se uitâ nici pe sine Sfărămând vechiul imperiu
TOmano-german, alcătui confederația dela Rin, care trebuiă să-l recunoască pe el de stăpân, deşi erau -cărmuite în parte de regi (Bavariei

” şi Wiirtembergului) şi să-i dea, când o aveă nevoe, ajutor de. oști.

Deşteptarea naționalităților şi căderea lui Napoleon.
Blocul continental. — O singură

putere stăteă în drumul

atotputerniciei Iui Napoleon: Anglia. El se hotări s'o. desfiinţeze cu ori ce preţ. Neputând:o*iovi direct, plănui s'o
aducă la sapă de lemn, nimicindu-i mijloacele de traiu: ne-

goțul. Porunci

statelor din Europa, să nu aibă niciun fel de

relație comercială cu Anglia. Şi, fiindcă această ţară tot îşi
> Strecură mărlurile prin ajutorul Portugaliei, Napoleon se răzbunâ

ocupând

Lisabona

şi

detronând

famitia

domnitoare ;

apoi căutâ, să-şi

—

întindă stăpânirea
asupra

întregii

peninsule .iberice, nu

numai

a-

supra Portugaliei,
ci şi asupra Spa-

Fig. 35. -- Napoleon în campanie (.1814*), tablou
de Meisso
s

nier +sec. XIX)

niei,
Acest imperialism exagerat deşteptâ simţul na-

țional al
n

Ed

popoaMi

Rezistenfa şi ocuparea Spaniei. — In Spania, lucrul merse

mai greu. Ajutaţi

şi de Erglezi,

Spaniolii se îndârjiră, la o

iti
PI
ANI

pe /osif Bonaparte, ca rege pe tronul Spaniei; dar în zadar. Spaniolii siliră pe regele străin să fugă. Napoleon veni
să-l restabileaseă pe tron. Spaniolii se ridicară împotriva lui
ca un singur om. Ei alcăiuiză armate noui, care hărţuiră

oştirile

stăpânitorului străin, obosîndu-le

şi aducându-le la

3 disperare prin lupte mici (guerillas).

Coaliția

V. —

Înfrângerea

Rusia.
— Rezistență

demnă

Austriei. — Expediția

a

Spaniei

arătă

şi

din

altor state

Fig. 36. — Arcul Carrousel din faţa Luvrului, ridicat în timpul lui: 22
Napoleon

calea mântuirii.

pentu

Unele

comemvrarea

prinseră

glorioaselor sale victorii.

curaj. Austria, îndemnată

şi

de Anglia, se mişcâ în contra lui Napoleon. Dar învinsă la
Wagram,

Trutia

lui

mai perdu

Napoleon

Rusia, că începuse

şi din provinciile

ajunse
a primi

la culme.
mărfuri

ce-i mai rămăsesesă.

Se supărâ

apoi pe

englezeşt ti, şi alergâ s'o

pedepsească. Dar aici, nu-i merse'tot aşă de uşor ca la Wagram, ci chiar mai rău dacât în Spania, căci avi de luptat
mai ales cu natura, Ruşii, după ce fură bătuţi la Smolensk şi
la Borodino (a. 1812), retrăgându-se din' drumul lui, dădeau
"foc satelor şi oraşelor. Napoleon eră întâmpinat pretutindeni

de pustietăţi şi de frigul amorţitor ce se lăsă tot mai stă:
şietor cu apropierea iernei. Găsi chiar Moscova pustie; şi

ns

luptă nesfârşită şi disperată pentru_ păstrarea neatârnării lor.
naţionale. După obiceiul său, Napoleon i pusese un frate,
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ce îu mai grav, o (razi luând îoc subt ochii lui şi arzând
din toate părţile, ca o mare de îlăcări.
Mai spre nordul îngheţat al Rusiei, eră cu, neputinţă să
înainteze ; spre sud fu impiedicat, Nu-i rămâneă decât să se

- retragă.

Soldaţii şi caii muriau pe capete de ioame şi de ger.
- Înfrângerea şi abdicarea lui Napoleon. — Intoarcerea
lui Napoleon din Rusia, aproape fără oştire, încuraj şi mai
mult statele “ce-i erau duşmane. Germania ridicâ îndrăzneață
_Capul, unindu-se cu Rusia şi cu Suedia, alături cu Anglia,
vecinica lui vrăjmaşă. Napoleon, care se dusese la Paris

Strânse repede o armată destul de numeroasă şi se îndreptâ

"împotriva nouei coalițiuni a VI-a. El pătrunse în Germania,
bătu pe generalul prusian Bliicher, . la Luizen, şi ocuță,

Drezda. Apoi, trecii Elba, atacâ pe aliaţi la Bautzen şi-i în-

" frânse. Aliaţii îi cerură pace. Napoleon însă se arătâ de o
aroganță extremă. Austria până atunci neutră se declară con-

tra. Franţei.
|
- Napoleon n'aveă decât 250.000

de oameni ca să-i opue

celor 500.000 a coaliţiei. Şi totuşi la Drezda câştig asupra

lor o nouă bătălie. Dar locotenenţii săi fură bătuți. . La
Leipzig (a. 1813), el insuşi fu silit să piimească bătălia nu-

mai cu 160.000-de oameni contra 300.000 de iniici. Această

ciocnire,

cunoscută

„trucă aproape

toată

subt numele

Europa

de

bătălia

luase parte,

națiunilor,

pen- -

sili pe Napoleon

> să se retragă, fiind trădat”de” aliaţii săi Saxoni, în toiul
luptei.
Aliaţii prinseră. curaj şi năvăliră în Franţa.
|
*

Napoleon, în loc să primească nouile condiţii de pace
ci i le ofereau ei, hotări să continue lupta. Aliaţii pătrun-

seră în Franţă cu patru armate, în număr de vre-o 560.000-de
oameni. Napoleon nu putii strânge decât vre-o 70.000 de
recruți, cu cari totuşi câştigă câtevă bătălii. Dar aliaţii erau
covârşitor mai puternici. Napoleon bătut se retrase şi Pa.
risul fu luat de ei. Senatul pronunţă câderea împăratului.
=
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EI allâ ştirea la -Fontainebleâu,

Văzându-se

părăsit

de toţi

"el „abdică şi acceptă suveranitatea insulei Elba, unde
se
retrase în exil,
Revenirea Burbonilor. — In- locul său, senatul
cheamă ''
pe tronul Franţei “pe fratele lui Ludovic XVI, care luâ
numele de Ludovic XVIII, nepotul acestuia, Ludovic XVII,
fiind mort în închisoare. Cu noul rege, nobilii emigraţ
i se
întoarseră în Franţa. Negreşit, noua monaihie nu mai putea
îi absolută, ci constituţională, acordând însă regelui o
pu-

tere mai mare. Schimbarea aceasta poate n'ar îi trezit vre'o

nemulțumire. Napoleon îşi
Franţa perduse prin tratatul
toate ținuturile câştigate de
„tea lupte. Aceasta jigneă

luase puteri
de la Paris,
la revoluție
sggtimentul

şi mai întinse. Dar
încheiat cu aliaţii,
încoace, după atâmândriei naţionale.

Afară de aceasta, cum retuasăă Burbonii tronul? Prin ajuRusia,

Aus:

oamenilor devotați
bucnească.

regalității.

Se aşteptă doar un

EX

to: strein. Fuseseră oarecum impinşi de Anglia,

tria, Prusia. Această iar izbeă în demnitatea Franţei de stat
mare, liber pe voința şi pe soarta sa. La nemulţumirile acestea de ordin superior, se mai adăogară altele mai puțin
înalte, dar poate şi mai răzvrătitoare. Mulţi din slujbaşi
şi din „ofițeri fură înlăturați, ca să facă loc nobililor Şi

Revolta miocneă, gata să -iz:

prilej.

Intoarcerea lui Napoleon. — Cele
Napoleon din insula Elba urmăriă tot

o sută de zile:—
ce se petreceă în

Frauţa şi în Europa. După o sută de zile de exil], simțind
că lumea începea să-l dorească, se hotări să se întoarcă tn
Franţa. A fost destul să se arate, ca mulţimea să alerge înaintea

„lui, strigându-i

Vize

i'Empereur! Mareşalul

Ney, trimis de

Ludovic XVIII să-l aresteze, irecit în tabără sa.La 20 Martie,

IN

Napoleon intrâ în triumi în Paris, iar regele cu ai săi părăseau Franţa.
Europa întreagă fu nespus de alarmală. Aliaţii icuniţi la
„Viena, declarară pe Napoleon „inimic şi pertuibător al păcii.

azira
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mondiale“ şi înjghebară o nouă alianţă. Anglia, Rusia, AuStria şi Prusia ridicară fiecare o armată de 150.000 de oameni.

In timpul acesta, Napoleon se inspiră de idei liberale şi
dădea edicte favorabile poporului ; neputând împăcă pe inimicii săi din afară, strânse o armată de 130.000 din vechii
săi soldați.
„==

Englezii şi Prusienii înaintară în Ţările de jos. Na:
pOleon cuprinse Charleroi şi băti pe Prusienii lui Bliicher
la Ligny, apoi se întoarse contra Englezilor la Waterloo.

Aceştia, comandaţi de Wellington, rezistară eroic. Lupta se
--desemnă în favoarea Francezilor, când spre înserate sosi

Bliicher, care deşi bătut, putuse să se refacă. Zdrobiţi de numărul covârşitor al inimicilor,
tragă. Garda

imperială

„ perindu-se de glorie.
eră zdrobit.

Francezii începură

se piticâ

să se re-

în bătălia aceasta, aco-

Bătălia fu perdută şi cu ea Napoleon

Abdicarea lui Napoleon. — Exilul său la Sfânta Elena—

Inimicii năvăliră în Franţa. Camerile

siliră pe

Napoleon să

abdice pentru a doua oară, ceace făcă el în favoarea

său,

numit

Regele Romei. Aliaţii

biliră pe Ludovic

fiului

intrară în Paris şi resta-

XVIII.

,

.

Napoleon se predâ Angliei, .care îl tratâ fără generozitate. EI îu trimis în exil pe o insulă stâncoasă şi pustie a

„Oceanului

atlantic, la Sfânta Elena,

unde acest geniu

mili-

tar muri după şase ani de groaznice suferințe morale.
Exilul său în această insulă fu o curată ucidere deghi:
zată. Clima nesănătoasă, umilinţele de tot felul, zbuciumările unui suflet mare, îl doboriră înainte de vreme (a. 1821).
“Dorinţa sa de a

pe

malurile

ti îngropat

Senei*

fu

„în mijlocul

îndeplinită.

poporului

Regele

francez,

Ludovic

Filip

transportâ osemintele sale în Franţa. Astăzi, ele se odihnesc
în Palatul Invalizilor întrun sarcolag măreț, înconjurat de

trofee, aşezat într'o sală frumoasă şi impunătoare,

Congresul de la Viena (18.4-1815). — Europa în 1815.—
Pe când Napoleon se află în insula Elba, la Viena se

strânsese, încă

din

1814, v mare adunare

oameni de Stat, ca să
ropei.|
Rusia,

din

Anglia,

reguleze

de

raportul

prinți

dintre

şi de

ţările

Austria şi Prusia voiră să excludă

deliberaţiuni;

dar

ministrul

acesteia,

prin iermitatea şi dibăcia sa, să obţină

Eu.

Franţa

Ta/leyrand ştii

să participe la con:

gres. Discuţiunile fură aprinse. Ele riscară,

un

moment

două, şi să provoace

chiar un

dat, să despartă

pe aliaţi-in

ăzboiu, în care

Anglia şi Austria

la

să fie de partea Franţei

contra

Rusiei şi Prusiei. Totuşi

se ajunse

Două

puteri

plan în Europa: Anglia şi

ieşiră

pe

primul

la o

înţelegere.

Rusia.
Anglia căpătă qoui colonii: Malta în Mediterană şi
protectorul insulelor Jonice; în Antile, insulele Sfânta: Lucia
şi Tabago;
în Alrica, Capul Bunei Speranţe în ladii, insulele Șeisele şi Ceilan; în Australia, noui posesiuni. Ea
îşi menţină imperiul mărilor, pe care de atunci nu-l va mai

perde.
Rusia

o
păstră teritoriile considerabile,

câştigate

în 1789

se stabiliă definitiv în Caucaz şi în Siberia; câştigă Finanda, Varşovia şi i se. recunoşteă răpirea Basarabiei.
Prusia,

ridicată

din

ruini,

se măriă în dauna

Suediei,

Danemarcei şi Saxoniei, ea căpătă” provinciile râului Posen
şi Pomerania.

Austria rămânea stăpână peste Italia de nord, Tirolul,
Istria, Iliria, Lombardia şi Veneţia cu o iniluenţă covârşitoare peste întreaga peninsulă.

Se creă

de . asemenea statul

Țărilor de jos, detaşat de

Austria pentru a supravegheă Franţa.
In Italia, papa fu stabilit în statele sale, iar regele Sar.

diniei la Torino. Neapolui fu dat Burbonilor.
Spania

şi Portugalia

îură restituite regilor

lor legitimi.

Germania tormâ o coniederaţie de 40 de state, zisă
Confederațiunea germană, subt suveranitatea Austriei.

Norvegia, luaţăde la Danemarca, eră dată Suediei.
p
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Al doilea tratat de la Paris. —

liaţii, stăpâni pe Paris, începură
voiau să desmembreze

Franţa

să

Sfânta

facă

Alianță.

excese.

— A-

Prusienii

şi să-i iee Alsacia, Lorena

şi

Franche-Comt€. Ludovic XVIII se adresă Angliei şi Ţarului
Rusiei. Prin fermitatea sa şi prin

intervenţia binevoifoare

a

țarului, Franţa iu mântuită şi. Lăpătă condițiuni de pace
mai puţin aspre, dar totuşi dezastruoase, Prin a/ doilea tra-

tal de la Paris (20 Noembre 1815), ea eră redusă la limitele diu 1790 şi perdea câtevă oraşe, o parte din Lorena şi
din Savoia;

ea

mai trebuiă să plătească

războiu de 700 de milioane,
150.000 de soldgţi inimici.

şi să

o îndemnizare

de

ocupaţiunea
-

de

sufere

_ Rusia, Prusia şi Austria încheiară aşă numita Sfânta—
Alianţă, cu scop -de.a apără liniştea Europei, bazându-se

pe o politică creştină. Angiia, însă, refuză să intre în această

alianţă. Dar semnâ convenţiunea quadruplei alianțe, prin
care ea se angajă,să observe stipulaţiunile tatatului de:
la Viena.

Rezultatele revoluţiei
Privită din punct de vedere

în Europa.

al moralei

practice, Europa

prezentă la începutul secolului al 19-lea (1815), o privelişte nu
"tocmai încurajătoare. Dreptatea şi umanitatea erau călcate în
picioare. Cel mai
se cuveneă.

tare aveă toată dreptatea,
e

nu acela cui i

Sciitorii francezi de la sfârşitul secolului al 18 lea au
răspândit idei, care au cucerit lumea. Revoluţia iranceză a:

căutat să pună multe din ele în aplicare. Franţa, care dăduse

exemplul unei strălucite monarhii absolute, săbt Ludovic al

XIV, arătase în practică, în timpul revoluţiei, că potfi şi alte

forme de guvern,

în care poporul să aibă o parte mai mare

"la cârmuirea ţării şi la conducerea

atacerilor obşteşti. Ideea

că poporul este adevăratul suveran, că toţi oamenii şunt
egâli, că dreptul divin al monarchiilor. absoluţi, precum şi
E

N
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ierarhia de naştere a claselor sociale este o absurditate Şi o-

nedreptate, că

prin aceasta

se loveşte

în .dreptul firesc at

omului la libertate şi viaţa deplină, a fost o idee, care a
prins rădăcini în spirite, graţie mai ales, revoluţiei franceze..

Marea revoluţie clătinând

din temelii o societate veche,.

a dat minţii un avânt nou şi a insuflat credinţă şi speranţă
într'o viaţă mai bună, aşezată pe principii mai drepte. Toate
greşelile ei se răsplătesc cu binele ce-a lăsat după dânsa în.
sufletul omenirii. Cei mici oropsiţi, mulţimea apăsată, ţărănimea muncitoare şi săracă încep. a simți, că şi pentru dânşii adie un vânt de înviere şi înălţare, că şi dânşii sunt oa:
meni şi au drept la viaţă şi la fericire pe lumea asta. Lanțurile indelungatei lor robii încep să cadă. Ţăranii primesc:
o părticică din pământul ce-l munciau până atunci numai
pentru alţii: se fac proprietari.

Şcoli se înfiinţează pentru toţi, ca să se lumineze poporul întreg, căci numai aşă va ajunge să-şi înțeleagă fiecaredatoriile şi drepturile sale de om şi de cetățean, şi nu mai
aşă va puteă să dureze statul, cârmuit tot de popor, iar nu

de voinţa unui singur om, despot. De aceea învățământul
primar ia avânt, şi frequentarea la şcoală se împune ca o
datorie, Se pune în practică obligativitatea învățământului.
Egalilatea tuturor înaintea legii, altă idee, susţinută cu

o deosebită căldură şi energie de revoluţia franceză, a făcut

ca justiţia să nu mai fie o chestie de hatâr şi de: privilegiu,
ci să se

dea oricui,

în

conformitate

cu o

lege, la care se

svpun toţi de o potrivă, de la boier până la ţăran.
Ideile de libertate şi de egalitate între oameni au înviorat
popoarele şi le-au dat încredere în puterea lor de viaţă.
Negreşit, isvodirea lor nu s'a îndeplinit deodată, cu desăvârşire. Vechia formă de viaţă, vechile apucături sociale, de-

inegalitate şi de despotism, „vechiul regim“, s'au încercat în
mai multe rânduri .să

se întoarcă

îndărât,

să oprească

din.

calea lor schimbările propăşirii către libertate şi egalitate, Şi
să aşeze lumea în vechile ei/temelii. Dar acele temelii nu

pup tăi d
n ep

118

nai țineau -greutatea nouilor trebuințe ale lumii şi se Surpau
repede, ca să facă loc din nou principiilor, pe care se sprijineă acum

spiritul

omului

modern:

/ibertate/

egalitate şi.

fraternilate. Dacă aceste principii n'au fost aplicate aşă cum
au

fost

concepute

vina ei.

p

de

revoluţia

franceză,

aceasta

|

Intoarcerile la vechiul regim au luat numele
vafii. Vom

vedeă mai multe

în scurt timp, de

nu-i din

de

restau-

încercări de restauraţie, urmate,

răsturnări

sau

revoluții, prin care spiritul

cel nou făceă mereu un pas mai departe câtre realizare.
Cele mai însemnate au fost revoluțiile dela 1830

dela 1848.

|

Mişcarea

Şi

culturală.

Invențiunile şi cercelările ştiinţifice. — Şi mai pozitive
şi mai sigure, pentru progresul omenirii, au fost invenţiunile
ştiinţei din timpul acesta, cu aplicaţii practice uirmitoare.
Ştiinţele, care luaseră un mare avânt în veacurile al

XVII lea şi al! XVIII lea, au continuat progresul lor în. timpul
revoluţiei şi perioada imediat următoare. O sumă de desco-

periri şi învenţiuni au fost făcute în diferite ramuri ale şti
înţei, dintre care unele au determinat transformări adânci în
îndustrie şi în civilizaţie.
Printre marile invenţiuni ale priniii jumătăţi a veacului al XX-lea sunt
maşinile cu vapori, drumurile de fer, telegrafia, fotograţia.
Maşinile cu vapor
— Inlocuirea
i.
muncii animalului şi a omului prin

munca maşinei este una dia trăsăturile cele mal caracteristice ale transformaţiunii economice, înfăptuite.în secolul Zi XIX-lea. Factorul principal

al acestei înlocuiri este forța vaporilor. Denis Papin, în secolul al XIX-lea,

descoperise că vaporii sunt o forță motrice: această descoperire a _tost
utilzată la începutul secolului al XIX-lea Vasele cu vapori, inventate de

„Jouffray d'Abbans, uu fură întrebuințate. Americanul Fulton, încă de pe
la 1793, se încercâ de asemenea să aplice aburul la mişcarea vaselor.

Invenţiunea sa voi să o p >pularizeze la Paris. Dar nu reuşi. In 1803, făcu să

se plimbe

pe

Sena un vas, mişcat de aburi.

in 1314,

America

construi

Primul vapor de războiu. In 1839. Franţa aveă dejă foarte multe vapoare.

.

E
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Această descoperire

dintre ţări.

înlesni

nespus de mult

navigația

şi

relaţiunile:

“

Maşina cu vapori a fost întrebuințată şi pe uscat, Locomotiva a fost:
inventată de englezul Wat şi periecţionată de francezul Seguin. Primele

linii ferate s'au creat atât în Anglia

cât şi în Franţa. Aceasta a înlesnit

traficul şi a contrituit la progresul civilizaţiei.
Telegrafia elecirică. — Telegralia aeriană, întrebuințată în tim pul rez
voluţiei, e înlocuită prin fe/egrafia electrică. E'ectricitatea, forță multă

vreme necunoscută, a fost studiată de Franklin în fulger. Tot el a putut
s'o producă prin maşini speciale şi în stărşit prin pile cu reacţiuni chimice. Descoperirea savantului francez Arago, în 1820, a magnetizării
unei bare de fer prin curentul electric, simplifică aparatul telegrafic.
Americanul Morse inventâ un bun aparat de telegraiie, multă vreme în-

trebuinţat. Francezul Brequet înventă unul şi mai perfecţionat.
Telegraful

electric aduse

mari servicii omenirii

contribuind

şi el

la:

înaintarea civilizaţiei.
Fotografia tu inventată
ea a fost rudimentară. Dar
la rezultatele uimitoare de
şi futografta in culori.
Științele malematice au

de Niepce şi Daguerre. în 1829. Multă vreme,
din perfecţionare în periecțivnare, s'a ajuns
astăzi, ale căror apogeu sunt cinematograful.
reprezentanţi

străluciți ca , Euler, care a per-

fecţionat metodele de analiză, create de Newton şi de Leibnitz, aplicându-le la studiul mişcărilor corpurilor cereşii; Lagrange, Laplace, Monge
sunt iluştri prin cercetările şi publicaţiile lor.
In Germania, se distinge Gauss, în domeniul matematicilor şi fizicei..
In fizica matematică, în Franţa Ampere crează electrodinamică ; Arago

'se distingoprin diferite cercetări în astronomie.
In Anglia, Faraday se ilustrează prin studiile sale de chimie şi de:
curenţi magnetici şi electrici.
Chimia luâ avânt şi începi a se aplică tot mai mult la îndustrie şi

ia'

agricultură

La

siârşitul

secolului

al

XVill-lea,

Lavoisier

crease:

- chimia modernă. Succesorii săi, utilizând pile electrice din ce în ce mai. i
puternice, descaperiră corpuri noui, Se puseră bazele chimiei organice.
Se descoperiră acizii organici, materiile vegetale neutre. materiile dulci,
alcalille, materiile grase volatile.” Dumas creâ noţiunea seriei chimice ;
Gay Lussac în Franţa şi Liebig în Germania se liustrară prin descoperirile şi cercetările lor în chimie.

Ştiinţele Naturale progresează deasemenea foarte mult. Georges Cuvier reuşeşte, graţie

geniului

său. să ghicească

istoria

revoluţiunii glo-

bului terestru şi să Stabilească clasificarea naturală a animalelor Geoffroy
„ Saint-Hilaire stabileşte unitatea compoziţiunii organice în regimul animal.: Alţi savanţi, în Franţa, Anglia şi Germania, contribue la înaintarea
ştiinţelor naturale ca şi a celor medicale.
.

120

o
1

* Liferile. — Revoluţiunea franceză favoriză jurnal
ismul,
«care căpătâ o putere covărşitoare în popor;
ea suscitâ de
:asemenea e/oquența politică, ai căror fruntaşi fură
Mirabeau,

Vergniaud, Danton.

|

i

In literatura, apare curentul romantic, care rupe cu trecutu
l
espingând formulele clasicismului. Totuşi acesta se
menţine,

şi înfloreşte din nou în a doua jumătate a veacului al XIX-lea.
Renaşterea romantică

în

Germania.

—

In

Gemania

marea

epocă

iliterară începe pe la sfârşitul veacuiui al XVili-lea,
Până aici, Germanii
nu făcuseră decat să imiteze literatura engleză (Klopsto
ck) sau franceză
(Gottsched şi Wieland) ; Lessing însă -reacţionase
contra ideilor şi formelor franceze. Zguduirile revoluţiei şi jugul străin
treziră o seamă de
„seriitori, ca Flerder, Goethe Şi Schiller, cari provocar
ă mişcarea literară

“Sturm und Drang. Ei concepură în urmă 0 artă mai
echilibrată, care se
“sfârşi cu Goethe într'o seninătate olimpiană. Ei dădură
tonul ia o în-

-treagă şcoală, din care fac parte filozofi, critici, profesor
i entusiaşti pentru
0 mişcare de liberaţiune.
.
Şcoala romantică germană restaurează drepturile sentimen
tului, izvoa“tele poetice populare şi înspiraţiunea din evul
mediu.
Cei mai iluştri reprezentanţi sunt poetul Schlegel.
romancierul 7ieck
4i Lenau. Operele lor cu tendinţe sentimentele
melancolice, găsesc în

pesimismul lui Schopenhauer (4735 - 1860) filosofia lor
naturală. Platen,

DE

„credincios gustului clasică se sili să le discrediteze
ridiculizânduele.
Când moare geniul universal, care a f.st. Goethe
(1832), toată Gar-mania, pozitivă, patriotă şi ostilă Sfintei Alianțe, se
grupează în jurul lui
-Uhland, profesor universitar, popular printre
studenţi prin baladele şi

“poeziile sale patriotice

Germania produce, în prima jumătate a veacului
al XIX-lea, un mare
geniu liric pe Henric Heine, care deveni celebru
prin legendele sale
„Wechi (Lieder), prin îineţa sentimentului şi prin
ironie, puse în versuri

frumoase,

. Romantismul englez.
“în lumea literelor contra

— In Anglia, se naşte ueasemenea o mişcare
formelor şi ideilor clasicismului. Romanticii-en-

glezi, foarte personali, resping orice regulă impusă

geniului,

şi nu

se

„“Înspiră decât dela natura şi din trecutul țării
lor. Totuşi unii dintre ei, cum

e niarele Byron, deşi revoluționari în tendinţe, păgâni
în moravuri, au
“Spiritul şi gustul lor literar format de cultura greaca
clasică. Un alt liric
mare e Shelley. Walter Scott creâ romanul istoric
în Anglia. Carlyle e
„un filosof şi un istoric de mare merit din această
epocă, deşi dispresheşte adesea crițica.
Să
.

Dart
121
Renaşterea romantică franceză. — In Franţa, literatura perioadei 1evoluţiunii şi a împerlului continuă în drobşte tradiția clasică: in poesie,.
devenită descriptiva (Andre Chenier), în tragedie şi comedie, care nu se:
pot compară cu cele din veacul al XVI-lea, în critică, în eloquenţa scrisă.
O rcvuluţluae se face fa lumea literelor. Iniţiatorul este marele poet:
Chateaubriand (1163—1843), care a fost totodată un or politic me-

diocru. Dodat de o imaginaţiune puternică şi foarte

personală

şi de un»

talent extraordinar de: poet. el compuse opere de întâla inână în literatura franceză, ca: Genie de Christianismne, les Mariyrs. Atala, Rene,

Doamna

de

Stael 41766—1517), visătoare

şi pa-

sionată, făcii să se cunoască, mai ales priu oșera sa
asupra Germaniei capod'operele filosofiei şi literaturii

germane.

Amândoui

aceşti

nouei literaturi:

literați

reacțiune

impun

contra

caracterele

genurilor

lor

clasice,

inspirațiuni de ia literaturile nordului, entusiasm pentru lumea medievală, ambiţiune de a transportă în
lirism maniiestaţiuni!e sublime sau ridicole ale vieţii.
Poetul Lamartine (1790—1869) regăseşte izvorul
poeziei sublime în Meditaţiunile sale, în Harmoniile
sale, în opera sa Jocelyn,

fig. 37. — Lamartine,

Toţ în prima jumătate a veacului al XIX, începe să se
mare geniu literar francez, care va umpleă cu gloria sa tot
Victor Hugo (1802—1885). in opera sa, foarte variată şi tot
strălucitoare ca 'culvare, ca putere de invenţiune, măreaţă

manifeste un:
secolul său:
odată inegală,
şi frumoasă,

ba

cit

A oaze

A "i

Pe

-

tai

€l se arată poetul, plin ae inspiraţie, care ne dă emoțiuni sguduitoare, şi
ne desvoltă sentimentul milei pentru cei umili. In preiaţa dramei sale:
Cromwell (1821), ei lansă manifestul şcoalei romantice şi aplică, în

Fig. 38. — Stauuia lei Victor Hugo, operă a lui Rodin, aşezată în:
grădina „balatului regai“ din Paris.
ah N

“
„opera sa, principiile apărate.
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Cele mai însemnate

Odes et Ballades ; As Orientales ; les

din scrieriie sale sunt:

Chanis du crepuscule etc., toate

în versuri; ca plese de teatru cităm
pe” Fernani, Marion de l.ornie,
etc. ; iar ca romane Notre-Dame de Paris şi les Miserables.
Tot în această perioadă, se imanifestă doi mari şi delicaţi poeţi:
red de Musset şi Aifred de Vigny.
Prosa are deasemenea mai mulţi iluştri reprezentanţi : pe romancierii
Honore de Balsac şi George Sand; şi pe istoricii Augustin Thiery.
Guizot, Michelet şi Edgar Quinet. Aceşti doi din urmă au luat apărarea
națiuali româneşti; care luptă pentru câştigarea unirii şi libertăţii sale.

in fiiosoiie, se disting Cousin, creatorul eclectismutui spiritualist şi
23

mal ales marele Auguste Comte, fundatorul pozitivismutui. In sfârşit, în
<ritica literară se manifestă un talent extraordinar, Sainte-Beuve.
Renaşterea romantică în Iialia. — Romantismul italian, inspirat de
romantismul german, de la început este amestecat în agitaţiunile naţioale, din care a ieşit libertatea Italiei. La Milan, se refugiaseră toţi acei
dteraţi patrioţi, cari căutau să scape de opresiunea austriacă şi cari au

creat drama italiană şi o literatură nouă. Cel mai de seamă poet din pe„ tioada aceasta este Leopardi.(1798- 1837), a cărui operă nu-i decât un
continuu răsunet de desperare şi de pesimism.
Artele. — Arta clasică. — In
domeniul artelor, clasicismul putu
să se menţină mai bine şi să se
apere. Şcoala de pictură clasică,
al cărei şet eră Louis David, produse opere interesante, care se
recomandă prin perfecțiunea de-

Ssenului. mai ales. Ca o reacțiune
contra

pictorilor

XVill-lea, şcoala
duse la

modă

romane.

din

veacul

al

iui David reasubiectele

greco-

+

”

Pictorii cei mai însemnați uin
prima jumătate a secolului aj

X!X-lea sunt: Gros, Gerard şi mai
ales Prudhon, ale cărui opere au
- „calităţi înalte
de sensibilitate şi”
de graţie.

Table

. 39. — Hamlet şi Horatio.
de Delacroix (1798—1843)

(Muzeul Luvru).
tradițiunea secolului
FHoudon.

Sculptura clasică a epocel
imperiale nu ne dă nici un talent

extraordinar,

al XVIll-lea.

Cei
ă

Sculptorii continuă

mai însemnați sunt:

Clodion

şi

E a)

Da
,
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:
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Arhitectura timpului este destul de interesantă. Arhitecţii Percier şi
Fontâine au construit, în onoarea lui Napoleon, Parc de triomphe du
Carrousel, în iaţa palatului Louvre; Chaigrin începi construirea mărețului Arc de triomphe de VEtoile, care comemorează toată epopeea 3

gloria lui Napoleon.

Pictura romantică. — Gericault rupse cu regulele şcoalei lui David şi
începu să picteze adevăraţi cavaleri, adevăraţi cai şi chiar scene reale

de un tragic natural cum e faimosul

tablou: Z>Rodeau

de la Meduse,

(Luvru). Un mare pictor, un foarte bun coiorist, Delacroix devine şetul
nouei şcoale. Operele sale cele mai însemnate, insp'rute de viaţa reală
sunt : Masacrele din Chio. luarea Constantinopolulni de Cruciaţi, Bă-

tălia din Taillebourg, Hamlet şi Horaţiu, etc.
In faţa sa, se ridică însă un vechiu elev al Iui David. /ngres, care
apără şcoala clasică. El dă opere, în care se manilestă ca un desenator: -

desăvârşit;-cahitate ce lipsiă întru câtvă lui Delacioia și elevilor săi. Oda"isca şi Izvorul sunt, în acest gen, două

bucâţi minunate.

Sculptura însă n'a suferit aceleaşi infiuenţe. Cla-.
sicismul predomină în opera
contimporanilor
lui
Delacroix. Cei mai celebri
sculptori sunt: Rude, au-

10:ul basoreliefurilor unuia

din picioarele ?Arcului
triumf din Paris,
tând

Plecarea

de

reprezenarmatei,

condusă de Marsilieză ; Barye este un sculptor de animale, emancipat de orice

influenţe.
Stilul Empire. —
in
timpul lui Napoleon
|, se

crează un stii deosebital
mobilierului şi a otfevreriei.
Gusţul şi liniile clasice sunt
la modă. Mobilele au liniile

drepte

şi

se termină

cu

capete în bronz de îiguri
clasice. Costumul de asemenea suferă transformări.

Redirgota şi pălăria înaltă
sunt la modă.

.

-

Fig. 40.

Lucrare

„stil „Empire”
(Muzeu

de

orfevrerie de

de J. B. C. Odiot.

al Artelor decozative.

Paris).
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Arhitectura

în a doua jumătate a secolului

al XX-lea, se manifestă în:

“Yranţa prin câtevă talente distinse, cari restaurează monumeatele vechi.

“Cel mai

însemnat

este

Viol/et-le-Duc, arhitect, dublat de un

In Anglia, se disting pictorii Lawrence,

savant,

Turner şi John Constable.

In Germania, avem pe Overbecă, iniţiatorul artei religioase şi pe
„Koulbach, care a pictat fresce istorice, mal ales.
.
In /talia, arta clasică şi academică este onorată de opera marelui

cuptor Canova
”

|

(1757-1322).

Muzica. — Im secolul a XVI-lea, trei ţări rivalizează în privinţa
„creaţlunilor muzicale : Italia, Franţa şi Germania. In secolul al-XIX-lea
din contra, compozitorii tuturor naţiunilor, Polonezi, Cehi, Ruşi, Norve-gieni, Spanioli, Germani, Elveţieni, Danezi, Francezi, Italieni au exprimat
fiecare geniul particular al rasei lor.
Printre cei mai de vază sunt: Beethoven, Rovert Schumann, Felix
„Mendelsohn, în Germania ; Rossini, Bellini şi Donizetti, în Italia şi în
Franţa ; Meyerbeer şi Haleuy, în Franţa ; Slavii Chopin, Glinka şi Dar„Qomyzski au produs opere de cea mai mare valoare.

“Europa de la 1815—1871.
Reacțiunea mondială în Occidendul Europei.— Metterich. — Spiritul, care a întluenţat politica Europei în sens
„reacţionar, după 1815, a fost marele ministru al Austriei,
„Metternich, EL făcii din Sfânta Alianţă instrumentul de apăSare asupra cugetului popoarelor. Orice „mişcare de inde„:pendenţă, orice încercare a poporului de a lnă parte la cârma
ţării, de a se desvoltă după cerințele naturei lui, se consi«deră ca îndrăzneli revoluţionare, se urmăriă cu urgie neîn“durată, se persecută şi se înăbuşiă fără milă, Şi aceasta, pe
toată

întinderea

continentului

„Metternich se credea ast-iel

european,

chemat

alară

de

Anglia.

a reînviă absolutismul,

răsturnat de revoluţia franceză şi a:i fi gardianul neadormit.

Când

a

văzut

numaidecât

bişcarea

de

neatârnare

a

Grecilor,

a sărit

să apere principiul „autorităţii“. Dar n'a reuşit,

în cele din urmă, singura dată, când politica. lui n'a avut
“succes; în colo, pretutindeni a învins.
Mişcările revoluționare şi luptele contra spiritului re-

voluționar în Italia, Spania şi Germania. — In Italia, lumea

eta

2

A

ae

,

politică,

nemulțumită de întoarcerea

vechilor

cârmuitori, şi

„doritoare de a pune în practică ideile noui ale regimului libertăţii şi democraţiei, se organizâ pentru lupta de răsturnare.
De la o vreme, se luase obiceiul în Europa, ca partizanii
unei idei politice, naţionale ori sociale să se adune în societăţi secrete şi să lucreze în ascuns la realizarea planului
lor. Astfel, Grecii au creat societatea, numită pe limba lor
Heteria. Tot aşă tăcură Italienii cu celebra lor societate a
carbonarilor şi izbutiră a sili pe regele din : Neapoli, a da

o constituţie

mai liberă (1820).

Dar demonul

reacţionar de

la Viena nu îngădui acest triumi al libertăţii. Austria, în numele Sfintei Alianțe intră cu armele şi restabili vechiul re.

gim absolutist.

|

Tot aşă se întămplâ.şi cu mişcările din Spania. O mare

revoluţie militară izbucnise acolo în contra unui rege reacţionar, Ferdinand VII, care reînfinţase închiziţia. Metternich
stărul numaidecăt pe lângă Franţa, să intre cu armata în
Spania şi să stingă mişcarea (1823).
îi
Odată cu libertatea,. Spania îşi mai perdă în timpul a:
cesta şi

coloniile din America

anume:

şi Peru, care deveniră neatărnate,
semenea

Brazilia.

Acelaşi

Mexicul,

.

spirit greu

de

Columbia

Por/ugalia . perdu

absolutism

apăsă

şi

de

a-

Germania.

Prinții credeau, că iar s'au întors vremurile evului mediu,
cu prerogativele, prejudecățileşi privilegile feudale. Mai apropiaţi de inspiraţia lui Metternich, se purtau şi mai infu.
murat, disprețuind orice spirit de independenţă.

Studențimea

germană,

pătrunsă

de ideile înaintate ale

timpului, se organiză într'o socielate, care aveă de scop să
lupte pentru realizarea unităţii naţion
ale şi pentru
a Germaniei
izbânda principiilor progresiste. Şi aici, Metternich fu gata
să întervină. Strânse, la Carisbad, un congres, ca să ia mă-

Suri în contra duhului rău al tinerimii naţionaliste şi liberale.

Se suprimă

libertatea

presei şi a învățământului

universitar.

Se urmări cu înverşunare orice urmă de manifestare mai în- .

„dependentă.

A

26.
Răscoala

Grecilor din_1821. — Tudor Vladimirescu. —

Navarin. — Pacea de la Adrianopol. — Un îrumos exemplu
de tăria sentimentului. naţional, în primul siert al secolului

al XIX-lea, îl dau în Orient două popoare mici, dar inimoase :
Grecii şi Românii.

Grecii pregătiau revoluţia încă de mult timp.
i. Prima Heterie. — ln 1191, la Bucureşti, pvetul Rhigas, un entusiast admirator al revoluţiei franceze, foarte ostil Ruşiior şi Austriacilor,
“întemeiâ /eteria prietinilor cu scupul de a liberă Grecia cu ajutorul
Franţei. El compuse versuri patriotice, prin care îndemnă popoarele bal.
canice să se unească şi să scuture jugul Turcilor. La Viena, ambasadorul

francea Bernaaotte îl încurajă; dar poliţia ausirizcă

îl arestă şi-l predă

paşei din Belgrad, care îl împuşcâ. Aceasta primă eterie avii un caracter
himeric în scopul şi în mijloacele sate.
2. A doua Heterie îu înjghebată de patrioţi greci, protejaţi de Rusia

unde un

grec,

Capo

d'/stria,

ajunsese intimul ţarului Alexanaru I. Ea

luă fiinţă în 1817, la Odessa, şi-şi alese ca şei pe Alexandru Ipsilanti,
aghiotantul ţarului. In 1820, Dimitrie, îrateie lui Alexandru Ipsilanti, des-făşură steagul independenţii în Pelopones. In tiinpul acesta, Alexandru
Ipsilanti se pregătiă să treacă în Ţările Româneşti.

Situaţiunea Turcilor eră

destul de anevoioasă. Ali Pașa

din lanina se revoltase şi el contra lor.

Ei

trimiseră

împo-

triva lui două armate. A/i ceri ajutor dela oricine. Grecii se
__revoltară şi ei. Printre şejii lor cei mai de seamă erau
Mavromihalis, Kolocotronis şi episcopul din Patras, Ger:
Manos.
La nord, Alexandri Ipsilanti, dădă o proclamaţie, pri
cae îndemnă pe Greci, pe Români, pe Seibi şi pe Bulgari,
să se răzvrătească contra jugului Semilunei. Flota turcă tre-

buiă să fie incendiată de fanarioți la Cornul de Aur, Mihai?
Suţu trebuiă să înceapă revoluţia în Muntenia, iar Miloş în:
Serbia, Flota turcească însă nu putii fi incendiată, iar Românii Stărniră o mişcare, nu contra Turcilor, -ci contra dom.--

niei fanarioţilor.
Mişcarea

lui

-

Tudor

Vladimirescu.
— Incă

de la

luarea

Constantinopolului de către Turci, Grecii căutară un refugiu
în țările noastre.

Cei mai învăţaţi deveniră învăţători şi preoți,
ș
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ceilalţi negustori şi arendaşi. Ei se înmulţiră foarte mult şi
socotiau România ca pe o a doua patrie. In Bucureşti şi în

Iași, aveau şcoli înalte, gimnazii, academii, unde predau lecţii

în greceşte cei mai însemnați proiesori şi învăţaţi greci din
Orient, şi veniau de-i ascultau nu numai copiii Grecilor, ci
chiar şi ai Românilor.

Această latură a activităţei Grecilor eră cea bună; mai
ră însă şi una rea. Cârmuitorii greci exploatau poporul român, care nu cătă, decât un prilej ca să scape de ei.
Când Alexandru Ipsilanti trecă, în
1821, în Basarabia, organizând Zavera
(Heteria), iar de acolo' în Muntenia, se
produse
o mişcare revoluţionară, care

impedicâ planul Giecilor, In fruntea ei,
fu Tudor Vladimirescu, !
i
inta răscoalei lui Tudor a fost la în
ceput, îndreptată în contra asupririi boerilor, de cari se plângeau ţăranii. Dar cei

mai mulţi boeri, şi mai ales cei mai ne-

Fig 41.— Tudor,

induraţi, erau Grecii. De aceea, țărănii
Vladimirescu.
din Olt, răsculată, împreună cu pandurii lui Tudor Vladimirescu, îşi îndreptă îuria contra lor, Ei se făcură stăpâni pe
Bucureştii.
|
Ipsilanti, neîaţelegând bine- scopul răscoalei lui Tudor,

crezi

că Î,-puteă trage în partea sa şi să-l facă să dea aju-

tor Grecilor

contra Turcilor.

Tudor

Vladimirescu însă îi a-

rătă, că dorința Românilor eră să se scape de domnia străină

şi de fanarioți. Ipsilanti nu simţi dreptatea cauzei româneşti,

„“ă

Tudor,

ca Român,

luptă

pentru

libertatea țării sale, cu

aceeaşi dreptate, cu care el, Ipsilanti, luptă cu ai săi, pentru

jiberarea Grecilor. Tudor Vladimirescu
«de soldaţii lui Ipsilanti.
Sfârşitul zaverei greceşti în

țara

fu omorit mişeleşte
românească.— După

asasinarea lui Tudor Vladimirescu, Ipsilanti ajunse în Muntenia tare şi mare. Dar nu pentru multă vieme. Turcii in-

>

98

rs,

ÎI ia a
ii

7

trară în țară şi la Drăgăşani stărămară pe heterişti.
Ipsilanti

=

luă fuga. Resturile tovarăşilor săi fură urmăr
ite şi nimicite de

.

»

Turci la mănâstirea Secu/ şi la Sculeni.
Continuarea

revoluției

Grecilor

în - Turcia.

— Răscoala

Grecilor se întinse în Albania şi în toată ţara
grecească. La

Epidaur, poporul grec se adunâ în congr
es, declarându-se
neatârnat de Turcia, Parcă eroismul Grecie
i antice teînviase
-„ din nou, Patrioţii viteji se oferă patriei
, bogaţii îşi sacrifică
averile, negustorii îşi prefac corăbiile de
comerţ în vase de

războiu: toată națiunea e în picioare,

libertate.

Lumea e mişsată

gata să piară

de hotărâtă îndârjire

.-

pentru

.

a Grecilor de a

“înfruntă puterea Turcilor şi de a alege mai
bine moartea decât robia, Privirile tuturor se aţintesc la
Misolonghi, unde
“rezistă de un an şi mai bine vitejia greac
ă în cetatea împrejurată de Turci. Din toaţă Europa curge
au voluntarii entusiaşti, să-şi deă viaţa pentru triumiul dreptăţii
şi libertăţii.
„Intre aceştia au fost marele paet englez Lordu
: Byron, ita-

.

lianul Santa Roza, generalul francez Roche.
Când văzură
Grecii, că cetatea stă să cază în mâinile vrăjmaşilor,
deteră
foc unei mine, care o_asvârii în'aer cu oameni cu
tot. Un

fior de groază admiralivă străbăti lumea. Rusia,
care la începutul primejdiei părăsise pe Greci în ghiare
le Turciei şi

nici nu mai voiă să auză de ei, cu toate că dânsaîi aţăţas
e

şi-i încurajase la revoltă, acum se mişcâ şi ea.
ajunsese la culme. Rusia, Anglia şi Franţa îşi
tele, ca să_potătească - înverşunarea turcească.
- (1827), se dete una din cele mai mari bătălii
omenirii. Flota turco-egypteană fu Siărâmată, iar

Nenorocirea
trimiseră floLa Navarin
navale
ale
armatele ali-

ate intrară în Pelopones. In acelaşi timp, Ruşii năvăli
au în
principatele române (1828),pe care l& ocupată până la 1834.
„Tratatul de la Adrianopol. — Independehța Greciei,
—

Protectoratul rus asupra principatelor române, — După
în:
irângerea Turciei, se încheiâ tratatul de la Adrianopol
.(1829)

în paguba ei. Intre condiţiunile principale ale acestui tratat erau :
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1. Neat

ârnarea „Greciei, care în cmând (1832
) se pretăcii .
în stat constituţiorial, îri fruntea căruia fu
chemat Offon din
Bavaria.

2. Principatele române treceau subt protectoratu
l Rusiei,

Rusia

mai

căpată recunoaşterea

posesiunilor ei asupr

a Basarabiei şi în spre Caucaz, Turcia eră silită
să mai plătească

şi o- îndemnizaţie de 137 milioane de franci,
Rezultatele

|

revoluției de la 1821 pentru România. —

Mişcarea naţională a Românitor Ssubt
Tudor Vladimirescu. Şi
jeriia eroului oltean n'au rămas fără
folos pentru țară. După

înfrângerea zaverei şi gonirea Grecilor, Poart
a înţelese şi ad. .
mise cererea
Ea

numi,

principatelor de a avea pe tron dorani român
i:
în Muntenia, pe Grigore Ghica, iar în
Moldova,

ET

ST

PATE

in a

IRT

pe Ion Sturza.
Speranţele însă de libertate periră, când
Rusia ocupă ţă. - rile române şi le cârmui cont
orm tratatului din Adrianspol,
"cu titlul de protectoare, timp de
şease ani, numind ca guver-:
nator pe rusul Kisselef. Acesta adună
în Bucureşti şi în laşi
pe boerii şi. clerul ce alcătiau divanurile
, ca să voteze legea,

după

care cele

(1831-1832).

două

Legea

principate

trebuiau

se numi regulamentul:

toratul rus durâ până la 1834.

să fie guvernate
organic.

Protec:

In țările române suită acum

un vânt de redeșteptare națională, care
va reuşi peste câtva

timp să-şi producă roadele.

Franţa. Ludovic XVI// şi Carol

X.— Revoluția dela 1830

Şi efectele ei în Europa.—Când. regele Ludovic se întoa
rse a
doua

oară în Franţa, după căderea lui Napoleon, răzbu
nările *
fură cumplite în contra duşmanilor regalității.
Se creară trei

partide politice, care se luptau între ele şi
se persecutan:
regaliștii voiau răsturnarea vechiului regim,
subt regi din

TI

familia Burbonilor, republicanii țineau la principiile
revoluţiei
“. şi la formarea de- guvern republican, şi bonapartiștii erau
partizanii lui Napoleonşi ai drepturilor familiei lui la tronul
"Franţei.
—
Partidul regalist, fiind acum la putere, şi voind restabiÎN
Găvănescul şi O. Tafrali— Istoria Modernă şi Contemporană
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Slirea

stării de

lucruri dinainte

de. revoluţie,

începi

în

contra adversarilor un şir de persecuții sângeroase, care stârniră adânci. nemulțumiți în popor. După teroarea revoluţiei,
„ urmă teroarea reacţiunii, numită teroarea albă. Regele Ludovic
XVII nu pută să. se opună cusentului, cu toată buna voinţă

ce aveă. Izbuti însă să păstreze Carta constituțională,
pe care o dase în 1314 şi care garantă, cel puţin pe hârtie,
principiul bertăţii şi al regalității. Se recunoşteă într 'însa,
„că toţi cetăţenii sunt egali înaintea
libertatea gândirii şi a liparului.

_*

Dar

legii şi că se

respectă

Carol X, succesorul lui Ludovic la tron, veni hotărât

„de mai înainte să desființeze orice semne de libertate şi de
2 egalitate şi să îndeplinească pe de-a'ntregul gândul reacţiunii
-de a restabili cu totul vechiul regim.

Acum apăiii însă, în viaţa. politică a Franţei, un nou .
- partid, cel liberal, compus din oameni de seamă. Din cauza .
- persecuțiilor se transiormâ şi dânsul în sbcietate secretă. De

altiel şi regaliştii, ca să combată pe toate
„_

Organizară

de asemenea

0 societate

căile pe liberali,

secretă,

numită

corgre-

: gația, Minată de societăţi secrete, cari luptau în ascuns, unele
+

contra altora,. Franţa

"din
“

trebuiă

să

vază în

adâncimile vieţei ei politice, o nouă

curând izbucnind,

revoluţie. :

Înpins de pornirile lui absolutiste şi de îndemnurile reac-

ționarilor din partidul regalist, în cap cu ministrul Polignac,
Curol X, destiinţă carta constituțională, dizolvă camera de=putaţilor, schimbă legea electorală, suprimâ libertatea presei.
» Atunci, liberalii organizară”- revoluţia. Poporul nu -raai puti

răbdă ; iesi pe străzi în plină. revoliă; şi, în tristele lupte cu
baricade, din lulie 1850, învinse armatele regale. Carol X
detronat, scăpâ cu iuga în Anglia. In locul lui, se: alese Lu” dovic Filip de Orleans, câre jură, că va respectă constituţia.

„Efectele
„libertăţii

*-

în

revoluției

de

la

Franţa avă înriuriri

1830 în Europa. — Triumful
asupra mulțor țări din Eu:

ropa. Incurajate de „exemplul Franţei, ele căutară să-şi scuture
jugul.

-
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Belgia— Aşă, bunioafă, Belgia se simţeă nefericită,că
fusese legată să trăiască la un loc cu Olanda, într'un singur
stat, creaţiune artiticială a congresului din Viena, subt denuOlandezi

şi

prin

limbă

şi prin “eiigie

şi prin aspiraţiuni.

Erau doritori să formeze un stat propriu şi de sine stătător.
Revoluţia izbucni, şi Belgia se preiăcii în regat deosebit de
Olanda,

alegându-şi

un rege al său,

pe prinţul Leopold de

Saxa-Coburg.
Elveţia. — Cele 22 de cantoane ale confederaţiunii elvețiene, care formau un singur stat, erau cârmuite jnai molt

-

numai de nobilii orăşeni. Spiritul libertăţii şi egalităţii; care
suflă în Franţa, făcu să se ridice populațta rurală să protesteze şi să ceară dreptul de a luă şi dânsa parte, prin re-

piezentanţil săi, la cârmă. Revolta izbuti şi aici.
Germania. — Vântul revoluţiei suflă şi asupra Germaniei,
- dar cu mai puţină izbândă.

pe unii regi şi principi din

Nu

e vorba, şi aici reuşi, săfacă . ':

Confederaţia. germană a intro-

duce reforme şi a primi sistemul

constituţional în statele lor

(Saxonia, Bavana şi Hanovra). Sfânta Alianţă eră însă prea
aproape de teatrul mişcării germane şi interveni în contra ei.
Italia. — Mai în toate oraşele, micile stătuleţe ale Italiei,
sa produseră revolte; şi în mai toate, se manifestă dorul de
a se uni într'un stat cu numele de Principatele italiene unite.
Dar şi aici, înterveni Austria, mai ales că aveă de potolit
răscoala în statele căzute subt dânsa, Veneţia şi Lombardia.
Dar ideea neatârnării întregii Italiei şi a unirii tuturor micilor

state italiene întrun singur stat mare, nu o putii ucide nici
Austria, nici Siânta Alianţă. Ea crescă, propăvăduită mai
ales de un infocat patriot italian, Mazzini.
Spania

pretendenţii

Portugalia.

și

la

tron

— In

şi adepţiii

aceste

ţări se

regimului

încinse, “ntre

constituţional

şi -

partizanii vechiului regim, un lung războiu civil. sângeros,
în cate se amestecară Anglia şi F.anţa. Intr'un moment (1840),

fură înlăturați de la tron'toţi cei ce pretindeau, că au dreptul

ESI
cc ——

la domnie
„Espartero,
lupte

în

şi luâ dictatură un luptător pentru libertate,
care cârmui însă ca un despot şi provocâ alte
contra

Isabela II, subt

lui.

Căderea

care

reuşi

constituţional .(1844).
Polonia. — Şi în Polonia
luţionare.

Nenorocirea,

de

lui aduse

în

ajunse
care

pe tron pe

Spania sistemul

regina

guvernului

înriurirea IDIŞCĂTii revo-

suferea

vecina

noastră,

eră

mare. Ea îşi perduse părți însemnate din teritoriu, luate de
lacomele puteri mari, şi cât mai rămase, subt numele de regatul Poloniei, trăiă subt apăsarea jugului rusesc. Rege al
Poloniei nu eră altul, decât însuşi ţarul Rusiei. Spiritul libertă.
ii, care suflă asupra Poloniei,-se prefăcă în mişcare naţională,
cu scopul şi nădejdea de a redă Poloniei independenţa şi

a-i alcătui un guvern naţiona!

(1830). Dar abiă avură timp

Polonezii să proclame independenţa

ţării lor într'o dietă la

„Varşovia şi să numească pe prințul Radzivil preşedinte al
„guvernului naţional, şi Rusia trimise armate după armate în

. contra lor, Strigătul de desperare al Poloniei, care cereă aju-

tor de la Franţa, de la Anglia, de la toţi, nu îu auzit de nici o

putere. Cât despre Prusia şi Austria, acestea se declarară pe

„faţă în contra ei. Ruşii fură lăsaţi să înghenunche Polonia
cu desăvărşire. Mii de cetăţeni polonezi fură smulşi din casele
lor şi duşi în Siberia, ca.să nu se mai auză în fostul regat

al îalnicii Polonii, în patria lui Copernic, pronunţându-se
numele de libertate, De atunci, Polonia se pretăci cu totul în
provincie rusească (1837).
„Ludovic — Filip 1 (Louis Philippe). — Ludovic: Filip |
nui renegâ la început nici ideile, niti prieteniile ducelui de
Oil6ans. La palatul regal din Paris, el se înconjurase de un
fel de. curte liberală. Burghezimea apreciă virtuţiile sale familiale, şi tendințele sale populare. Totuşi în realitate, Ludovic:

- Filip înțelegea să imiteze pe Carol X în guvernare. Controlă
toate afacerile şi impunea hotărîrea sa în politica externă. EI
se siliă să reinstaleze, în profitul său, un guvern personal

|
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pentru a menţine
în Europa.

cu orice
E

Ce
.

aa

—

preţ ordinea

în Franţa şi pacea
“

-Pe lângă aceasta, Ludovic-Filip căută să se îmbogăţească
,

ceea ce i-a făcut mare rău,
|
Nemulţumirile începură să se manifeste. Crescâhd, ele vor
produce

revoluţia din

1848

A

şi răsturnarea republicei.

o.

Cucerirea Aigeriei.— Subt Ludovic-Filip, Franţa a cucerit

Algeria,

punând

capăt

pirateriei

arabe,

ca: re
băntuiă

|

marea

Mediterană.
In 1830, generalul C/ausel ocupâ oraşul Oran. Succesor
ul
său, Săvary creâ trei feluri de trupe .pentru a păzi noui
le

posesiuni:
străină,

pe

zuavi,

pe

cavalerii

de Africa şi legiunea

care şi astăzi fac parte din cadrele armatei franceze
.

In 1834, Arabii, conduşi de şeful lor Abd-e/.Kader, des-

cedent

cinse

al vechilor

între Francezi

calili,

iKader eră un războinic

minos.

Franţa

duse de buni

se revoltară.

şi ei, care duiă

trimise

îndemănatec,

O luptă grea se în.

-

vreo 12 ani. Abdel.
foarte

viteaz şi mări:

în contra lui numeroase trupe, con:

4

generali. In cele din urmă, Arabii fură învinşi,

în 1843, de către generalul ducele d'Aumale, Algeria fu cucerită definitiv.

,

Revoluţia dia
provizoriu—

o

1848 în Franța. — Cauzele ei.—Guyernul

Revoluția

nemulțumiți, contra lui

socialistă.— Republica.—

Ludovic-Filip,

Dintre

făceau parte şi aceia,

<ari susțineau, că regii /egitimi ai Franţei sunt Burb
onii. Ei
tormau partidul nou al /egitimiștilor. Nemulţumiţi mai erau

bonapartiștii şi republicanii, fiecare susținându-şi ideile lor.
La aceste partide, s'a mai adăugat unul nou, produs al siVdaţiunii sociale de atunci a

Franţei:

partidul

lucrătorilor.

- Lucrătorii,
cari trăiau de azi pe mâine din munca lor Şi
formau a patra clasă socială, după burghezie, priviau cu .
ândignarefa vaza, de care se bucurau

de chipul cum şi-au

căpătat capitalul,

cei bogaţi, indiferent

prin merit ori dea

.

gata. Dintre ei, se ridicată socialiştii şi comunișt
ii subt con-

ducerea lui Louis Blanc şi Subt inspiraţia nechibzuită a unor

-.

„ scriitori înflăcăraţi, dar superticiăli, ca -Săint Simon şi Proad..

„hon, Cari propovăduiau, că- proprietatea şi capitalul sunt e:
hoţie. Ca să se îndrepte dezordinea şi nedreptatea în lume,.
socialiştii

cereau -să se schimbe

legea electorală,

să nu se

mai condiţioneze dreptul votului de avere electorată (cens.
de 500 fr. minimum) — condiţie care reduceă numărul alegătorilor la 200 mii din 30 milioane — ci să se întindă dreptul
de vot la cât mai mulţi, şi astiel să- ajungă să se alcătuiască:
o republică socialistă,
care să aducă domnia dreptăţii:
absolute.
la toată Franţa, poporul se adună în întruniri publice,.
unde se discutau propuneri de reformă. electorală. Propaganda crescă. Discursuri politice aprinse se. țineau la toate
ocaziile, mai ales pe la banchete, care. se înjghebau numai:

în acest scop. Guvernul nu voiă-nici să auză de reformele

propuse şi, pe cât puteă, zădărniciă întrunirile şi banchetele.
Asta se mai puteă face, fără pericol, prin-provincie, unde:

protestările nu aveau mare ecou. Dar când guvernul se încârcâ, la 1848, să oprească chiar în Paris un banchet politic, .
revoluţia izbucni. Ca de obiceiu, poporul ieşi.p€ străzi, ridicâ baricade, armata veni în contra lui, lupta civilă începit..

Regele Ludovic-Filip fugi îa Anglia. In Franţa, se proclama:
"republica a II-a, şi se alese un guvern provizoriu, din carefăceă parte şi marele poet şi orator Lamartine?

„Republica a Il-a—Guvernul provizoriu (1849—1852).—Costituția din 1852..— Al doilea împeriu. — Guve:nul pro-.
vizoriu, ca să liniştească spiritul lucrătorilor, înființă, cu învoirea lui Louis Blanc, şeful sociăliştilor, ateliere naționale,
unde-jiecare putea găsi de lueru, dar mai ales un salariu:

sigur pe zi. Cei leneşi ca şi cei harnici, tot “atâta câştigau::
2 rarici pe zi (cea ce pe atunci

echivală

cu 20 lei

de ai:

noştri. Aceasta eră nedrept şi nu puteă să dureze, căci statatiplăteă pe lucrătorii atelierului naţional, şi banii nu mai ajungeau. Vrând nevrând, guvernul trebuiă, să inchiză atelierele.
-Atunci, mulţimea, îndulcităla leafă sigură, şi leneşii ne na:
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având masă :de-a gata pe degeaba, se coboriră pe străzi,
zidicară din nou baricade. Pentru potolirea revoltei, adunarea
“maţională numi un dictator, pe generaliil Cavaignac, care,
“în câtevă zile de lupte sângeroase, restabili ordinea.
|
O nouă constituţie se dete Franţei. In capul republicei,
“se hotări să fie aşezat un preşedinte, ales de tot poporul,
:pe timp de 4 ani, şi să mai lie o adunare legiuitoare.
|

„Când veni însă ceasul să se aleagă preşedintele, Franţa!
„avii suprinderea de a vedeă întrunind cele mai multe voturi

“un nepot al lui Napoleon I, prinţul Ludovic Napoleon. Bo- mapartiştii jubilară. Şi aveau de ce,Nu treci mult şi, printr'o
dovitură de stat, prinţul Ludovic Napoleon, ca preşedinte al

szepublicei, dezolvă adunaiea naţională (1851) şi printr un
“ „plebiscit tăcă să fie ales cârmuitor al republicei, cu puteri
„ “aproape neţârmurite, pe timp de 10 ant, subt titlul de PrinfPreşedinte. Dar nu aşteptă, să freacă bine” nici un an, necum

10, şi la 2. Decembre

1852, făcu, tot printriun

Sie declarat de câtre popor
“turi ereditare.

Ca împărat,

plebiscit,

să

împărat al Francezilor, cu drep-

el luâ numele. de Napoleou

II] şi înfiinţa

-al doilea imperiu irancez, cate ţinii până la 1871.
Revoluţia de la 1848 în Germania. —: Tendinfele
-bertăţi constituționale

-

şi de

unitate națională. —

„se întinse ca: un foc din Franţa

i
de li-

Revoluţia*

-

în toată Europa. Aproape în

acelaşi iimp, isbucni în Viena şi

Berlin

revolta

contra

spi-

xitului reacţionar, reprezentat prin Metternich. Regele Prusiei
„promise o

constituție.

Mişcarea

cuprinse

şi celelalte

state.

mai mici ale confederației Germane: Bavaria, Saxonia, Baden,
Wiirtembergul, etc.
Dar ceea ce aveă un răsunet cel puţin! tot aşă

-ca cel :politic,
a unirii tuturor

eră pe atunci
statelor

în Germania ideea

întrun stat

de. mare,

națională

unitar, aşă cum

îusese

«odată pe timpul imperiului German. Poporul, pregătit pentru „această idee, de către profesorii universitari. şi de celelalte;
itreplte, ceri cu

tărie

ca

reprezentanţii. tuturor

statelor ger

7

7

0186.
7

.

mane să se strângă

- naţională.

la

un

-

loc şi să

.

De

întocmeăscă

unitatea

i

.

—.. Pariamentul din Franifort. — In urma acestor stăruinţe
împerioase, se adună4a Francfort un îel de parlamen
t, care

alcătuio constituţie a împeriului german restabilit.
Se propuse să se deă coroana împerială regelui Prusiei
; dar acesta,

- nemulţumit de răscoală, nu o primi.

Pe de altă parte, între

reprezentanţii din parlament se iviră neînţelegeri
în discuţii
nesfârşite, care răciră avântul de la început. Aşă
că nu trebui
„Prea multă luptă din partea prinților şi regilor,
ca să facă
ca spiritele să se astâmpere de tot. Unitatea
naţională, subt
forma de stat unitar, de împeriu, nu se realizâ
- deocamdată;

dar revoluţia din 1848 făcă un pas uriaş către această
țintă.

Uniunea vâămală. — Subt altă formă mai
materială, se
realizase însă de mai înainte o parte destul
de înserfinată
din ideia unităţii germane. Intre mai multe.
state, se stabili
O unire vamală. La început, erau vreo trei uniri
vamale
deosebite, între diferite grupe de state. De la o
vreme (de

la 1833), se formâ una mare (Zollverein), care

pe toate, afară de Austria..De aceea,

le cuprinse

când parlamentul

Franciort declarâ “unirea statelor germahe întrun

din:

împeriu, se

oferi Prusiei coroana împeriului. Şi, în, cele din urmă,
când

se va realiză în adevăr unitatea şi împeriul german,
tot Prusia

“va pune în capul
"

regelui

său

coroana împătăţiei

Aceasta preponderență făceă sânge râ:

-vahtatea dintre
" noui războaie.

Austria

şi Prusia
.

se
|

germane.

Austriei.

-/<: naşte
|
-

Din

ri-

în curând

Revoluţia din 1848 în Italia. — Mişcarea revol
uționară
din-Milano, Veneţia, Roma. <- Cucerirea d.omb
ardiei și Ve-

„neției de la Austria. — In Italia, ca şi în Germania, revoluţia eră mânată de două idei: una poTitică, libertatea consti
tuțională ; alta

Germaniei

se

naţională.

reduceă

Dar

numai

pe

la

când

stabilirea

ideia

năţională

a

unităţii; a Italiei

- eră mai complicată. Şi Italia eră îmbucătăţită, ca şi Germa
nia,

în mici state 'de sine stătătoare. Şi deci şi în Italia întere
sul
>

<A

naţional cereă/să facă unirea tuturor statelor Italiene întrun singur stat mare,italian. Dar, pe lângă aceasta, înteresut |

naţional

ai Italiei mai

cereă un lucru, care eră şi nai urgent:

libertatea unei insemnate şi frumoase părţi a teritorului italian
din mâinile străinului. Austria ţineă în stăpânirea sa Lom-

bardia şi Veneţia. Aşă. că, deşi cele dintâi răscoale, care
„porniseră din Sicilia şi Neopole, precum şi. mişcările din .
stațul papal şi din fite state, avură de ţintă dobândirea liber.
tăţilor politice, totuşi cele mai însemnate şi mai durabile”
răsculări fură cele din Mi/ano şi Veneția, care ayeau de scop
gonirea sirăinului şi /ibertatea națională.
,
»
Milano şi Veneţia resculându-se, goniră armatele aus- .

_triace, In ajutorul nordului Italiei, veniră o mulţime de prin„cipi italieni. Regele Piemontului, Carol Albert din Sardinia,
se puse în capul tuturor; dar, după câtevă isbânzi în contra

oştilor: austriace,

fu bătut “(la Custozza, lângă Verona) şi

silit să părăsească Lombardia. O altă încercare de a izgoni
pe 'Austriaci din Italia nu reuşi de asemenea (la Novara). “
- Victor Emanoel, luând coroana regală a Piemontului, după

tată! său, Carol Albert, încheia deocamdată pacea cu Austria.

La. sudul Italei, revoltele aveau mai mult caracter politic.

La Roma, se declarâ republică şi papa iugi la Neapole, de

unde se, întoarse âbiă după un an

de îşi reluâ

jutat de Napoleon, presedintele Franţei.

scaunul, a-

.
Revoluţia din 1848 în Austria: — Mișcarea revolu„dionară din Viena.— Abdicarea lui Ferdinand. — Frantz
„Iosef.—

Mişcările

Slavitor,

Ungurilor

şi

Românilor.—

Pe când Austria se luptă în Italia,ca să şi păstreze provin-

ciile subjugate,

revolta 'se întinse în toate

părţile,

în

pro-

priile ei state. Aici, -cauzele mişcării erau şi “mai complicate.
Austria eră alcătuită dintr'o- mulţime de popoare de origine

„ Şi cu interese naţionale deosebite: Germani, Unguri, Italieni,

> Cehi, Moravi, Croaţi, Sârbi, Poloni Români. In Italia şi în Ger.
“mania, stătuleţele de” aceiăşi naţionalitate, dar separate, tin-.

„deau şi se Inptau ca să se
+

-

-,

unească ; în Austria, ideile na- -

.

o

.
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“ţionale ale secolului avură efectul contrar + diferitele popoare,

de naţionalitate deosebită, care formau la un

loc

statuiA-

ustriei, tindeau şi se luptau, ca să se despartă, să devină.
de sine stătătoare şi să trăiască libere şi neatârnate, formând
state separate sau unindu-se în state de aceaşi naționa-

litate cu ele.
Pe lângă mişcarea naţională, trezită în fiecare popor,

găsiă negreşit în Austria şi cea politică, pentru
„de libertăţi constituţionale.
Mai

întâiu,

izbucni

revolta

chiar

în Viena,

se:

câştigarea:

dar fu repede:

şi crâncen potolită.
„Mişcarea din Praga, unde se adunase un congres pan-s
. slavist îu înăbuşită tot prin forța armatei.
|
Ungaria, inspirată de marele revoluţionar CossutĂ, sili:
pe împăratul Ferdinand,

să-i dea o constituţie liberală,

apoi.

voi chiar să se despartă şi să îor-.
meze un regat propriu. Ungurii ce-reau ca în statul lor să “Se cuprindă.
şi Românii şi Sârbii şi Croaţii şi Slovenii. Împăratul jură

că va

respeclă&

constituţia, dar încurajă la registență
pe Români şi pe Croaţi.
Vienezii se uniră cu Ungură contra
împăratului ; acesta trimise armatele:

Fig. 22. — Franz-loset ÎI,
împăratal Austro-Ungariei.

din Boemia contra Vienezilor, ias pe
Croaţi

şi pe Români

îi arancâ asu-

'pra Ungariei. Ferdinand case jurase: pe constituţia ungurească, abdicâ spre a nu-şi călcă juământul. Nepotul său, Franz Josef se urcâ pe tron şi
ajutat şi de Rusia, se opuse din răsputeri tendinţelor
maghiare, zădărnicindu-le mişcarea cu totul şi sugrumânădo
cu armele.

Curând

după

aceea (1852),

le retrase

şi censii-

- tuția liberală, acordată de Ferdinand în toiul revoluţiei dela
1848,
Mişcarea--Românilor din Ardeal la 1848. — Invălmă-—

<zeala, produsă în "Austria în timpul acesta, âră de nedescris.
“Ungurii se revoltau :în contra
târnarea, iar Românii în contra
,
|
“târmare.

Austriei, ca să capete nea.
Ungurilor, tot pentru nea-

Ungurii urmăreau dană ţinte : să se libereze pe ei şi să
“obească pe alţii. Când cereau, să formeze un stat deosebit
“de Austria, ei îşi închipuiau, că din acel stat ai lor va tre“bui să facă parte, cu voie sau fără voie; şi Transilvania.
"Dar Tranşilvania doriă să fie şi dânsa liberă, ca şi Ungaria;
în orice caz, nfi. voiă să facă parte din Ungaria, ci mai
“degrabă, să se considere ca o parte a împărăției austriace, -

-caşi până atunci. Ungurii crezură, că vor izbuti, să realizeze
«unirea cu dea sila. Adică, ceeace nu voiau, să Je facă
alţii tor, o făceau: ei altora. Fraţii noştri, luminaţi asupra

„drepturilor lor de oameni şi de Români, prin scrierile unui

“Maior,

Şincai,

Micul,

când

auziră

că Ungurii

le puse-

seră gând 1ău şi că vor cu de-a sila, să le ia şi țara, şi
limba, şi legea, şi neamul, se adunară cu toţii din toate

părţile pe câmpia Blajului, numită de atunci Câmpia
„Libertăţii (1848). Aici 40.000 de Români, întlăcăraţi de cu-

'vântărite lui Barnuţiu, hotăriră să lupte până la moarte pen:

(cu libertatea
lor
:Zurii se aflau în
«dobândească mai
ai noştri se uniră

naţională, Şi îiind-că, tocmai atunci Un.
luptă şi cu Austriacii, de la cari voiau
să
puţin, decât ce răpiau ei de la Români,
cu Austriacii. Sufietul mişcărilor războinice

iu mai ales: Avram lancu, care luptă aproape un an cu.
ziranii, până când veniră în contra lui armate nenumărate,
„care l-au răpus împreună cu tovarăşii săi viteji.
.
Mişcările din Moldova şi Muntenia.—ln Moldova au în-

» cercat să provoace o' mişcare tinerii fii de boeri, instruiți în
străinătate. Dar fiindcă poporul eră străin de mişcare, toţi
aceşti tineri au fost arestați de Mihail
va avut nici o urmare.
în
Muntenia,
tinerii revoluționari

Bparbaţi mai bătrâni

ca „Joan

Sturza şi
erau

revoluţia:

sprijiniți

de

Heliade Rădulescu, care

au

”

|
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_.

-chemat la mişcare

poporul.

sDe aceea mişcarea

din

Mun-

tenia a avut urmări însemnate. Pe când Helia
de revoltă
Oltenia la /slaz,-în '9 Iunie, o adunare prezentă. (IL
Iunie)
lui Bibescu noua constituţie. BTbascu o semnâ, dar
de frica
consulului rus fugi în Transilvânia,
Se alcătui atunci un
guvern provizoriu cu_Heliade şi se începură tratări
cu Poarta.

Românii nu voiau să modifice nimic în raporturile
lor cu
Turcia, ei doreau numai, să schimbe legile lor interne.
Turcii

Simțeau, că această mişcare eră îndreptată contra
Rusiei, de
aceea nu se arătau prea supăraţi. Rusia însă ceru
Turcilor,

să întervie cu armata, spre a restabili ordinea. Român
ii primiră armata turcească cu flori şi cu spice

de grâu,

nul se învoi cu Turcii, membrii săi [ură
însă acuză pe comisarul

să fie trimis

un

alt

turc, că

comisar.

fusese

Rusia

guver.

recunoscuţi. Rusia
Cuimnpărat

doriă, -ă

şi

ceri

provoace

pe

Turci a vărsă sânge românesc, ca apoi să aibă
cuvânta
intră în ţară, ca să ne apere de Turci. Dorinţa i se
împlini,
căci Turcii mergând
'să ocupe cazarma din Dealul Spirei,
atacară pe “pompierii români. Pompierii se luptară cu
curaj,
dar fiind puţini se retraseră, Ruşii găsiră un pretex
t, ca să

întervie şi ocupară amândouă

principatele române.

Revo.u-

ționarii români fugiră în toate părții? - apusene, unde
prin
Sgris deșteptară “lumea civilizată asupra originii şi drepturilo
r

„ noastre,

TI

Ă

,

- Revoluţiunea de la 1848 a contribuit mult la deşteptare
a
conştiinţii naţionale. /ox Brătianu şi Constantin
Rosetti

* „au

luat fegulamentul organic, l-au

împreună

cu tot poporul,

pus

pe un catafalc şi

în cântecele preoţilor, cu lumânări

şi cu femei bocitoare, l-au dus şi l-au ars

filă

cu

filă. A-

ceastă ceremonie a isbit închipuirea poporului şi a arătat,
în chip vădit, Vin care -parte se ameninţă existența neamu
.
„lui românesc. Afară de aceşti doi mari. barbaţi,
a mai trăit
atunci

şi

Wicolae

Bălcescu,

care

a

luţiunii, unul din marii nostri scriitori,
Siciliei, in etate numai

de 33 de ani.

lost sufletul

mori

pe

revo-

pământul

*

ÎL nf

a

I-a

mă.

Sar

—

_

Oa

a

„=

=
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Convenţiunea

principatele

a

-

7

dela Balta Liman”— Ruşii. ţinură ocupate

române

până

Turcii Convențiunea

în anul 1849,

de la Balta Liman.

când

incheiară cu

Prin aceasta,

amân-

două puterile se învoiau â numi împreună domni pe câte 7
ani, iar adunările ţârii să fie compuse numatde boerii cei
mari. Astfel, se numiră-domni Barbu Știrbei, în Muntenia

şi Grigore Ghica, în Moldova.

Franţa subt Napoleon al Il-lea.

-

-

„Napoleon III, întemeând al doilea imperiu, a venit să-i
dea o strălucire nare şi întâietatea în treburile Europei. Prin

actele şi politica, sa izbuti să schimbe,
multe

privinţe, starea lucrurilor din

porturile statelor între ele.
Napoleon III opri distrugerea

în multe părţi şi în

Europa,

precum

şi

ra.

defi- :

nitivă a Turciei, amestecându-se în ches-

tiunea

orientului şi luând parte la răz-

boiul Crimeei. Ajută cu hotărire şi în-

țeleaptă prevedere politică, întemeerea

Statului nostru, protejând realizarea u<
nirii principatelor române. Dupăce puse

un Stavilar aspirațiilor. Rusiei şi îi mo-

derâ avântul

de cotropire,

îngrădi

şi

revărsarea nețărmurită a Austriei spre Fig. 43. — Napoleon Ul,
Sud. Interveni în favoarea Italiei, pe protectorul Românilor, că:.

care 0 ajutâ cu armele,

a:
Stăpânirea

.

.

austriacă

să RAscape de rorale-a
înlesnit împlinirea
idealului lor naţional în

şi să-şi

îndepli- 1859. Merită a 1 se înălță

nească visul ei de unitatea naţională. Pe
Naţiunile

română

lul Napoleon

şi

italiană datoresc

al Illfea şi Franţei o

re stajae drept rcs |
nâştinţă.

-

"vecinică recunoştinţă. .Italienii i-au ridicat o statue, ca săi
eternizeze memoria. Românii sunt datori să-i imiteze,
ca
„Să-şi arate fecunoştință către acest mare om şi nenoroc
it
împărat.
-

|

Calculele politice ale lui Napoleon III fură în deobşte
chibzuite Ele âu reuşit în mare parte. Din nefericire, el se
ciocni de o putere, care se ridică repede şi ale cărei forţe
nu le cufoşteă în deajuns: Prusia. Ba chiar, contribui întru câtvă la ridicarea ei, când lăsase Italia să se unească cu
ea, ca să doboare Austria. Când băgâ de seamă, că puterea
şi autoritatea Austriei în Europa, şi mai ales în confederația
-germanică, trecuse la Prusia, eră prea târziu. Prusia, după
înfrângerea

Danemarcei

şi Austriei,

îşi întoarse armele contra

„Franţei, pe care o învinse, la rândul ei.

Ă

- Domnia lui Napoleon III n'a fost rea"nentru prosperitatea materială a
Franţei. Subt impulsul său. s'a executat mari lucrări. Parisul a fost îr.îrumuseţăt

şi asanat.

“moui căi de nlavgaţie,

De

asemenea,

şi alte

orașe franceze,

Sau

deschis

eanaluri, s'au construit linii ferate, s'au mărit por-

turile. Agricultura şi comerțul au fost favorizate. Industria a fost stimulată
prin expoziții universale, care atraseră sute de mii de străini la Paris.
" Dezvoltarea credituiui a ajutat progresul agriculturei, indusuriei şi comer-

ţului. S'au întemeiat creditul foncidr, creditul agricol, creditul mobiliar,
Comptnarul

30 de aui.

de Scont, etc. Privilegia! Băncii: Franţei a fost „prelungit cu

:

7

„In 1860, se.dădă un nou avânt muncei naţionale. Anglia „adoptase,
dei mai mulţi ani, liberul schimb. Impăratul, uzând de pre.ogativul său,
încheiâ un tratat cu. Englezii, care favoriză Franţa..

O altă din preocupaţiuuile lui Napoleon Il a fost de a înbunătăţi
condiţiunea claselor muncitoreşti. El reconstitui Societăţile de ajutor mutual, organizâ azilurile de bătrâni, spitalele de copi şi or/elinatgle
; ir-stitui serviciul gratuit al medicinii în judeţe şi în Paris. In 1864, lucrătorii căpătară dreptul de a se coâliză şi a susţine seclâmaţiunile lvr con-

tra celor cari îi exploatau. în 1867,-se creară Societăţile cooperative ce
producţiune şi de consumaţiune, care permiseră lucrătorilor de a creă
“magazine de aprovizionare.
Justiția îu reorganizată ; Reabilitarea condamnaților fu uşurată ; con-

„strângerea corporală îu desfiinţată.
Învăţământul public, stânji ait la început, fu foarte mu't “protejat.

Se

creară noui şcoli şi instituţiuni, între care Scoala de Înalte Studii din
Paris.
,
"In politică, se votară "legi liberale. Camerile recâştigără dreptul de a
răspunde la mesagiul. tronului, de a interpelă guvernul, de a propune
nvuui legi. insfârşit, subt preşedenția ministrului Emile Olivier se restebili
NT

-

:

43
un adevărat regim parlamentar, care totuşi nu durâ mult, căci imperiul.
fu desilinţat prin lovitura Prusiei.
,

Ches'iunea orientală şi războiul Crimeei. — Turcii au
venit în Europa la jumătatea secolului ai XIV-lea şi au cucerit

Constantinopolul în 1453. De atunci înseşi până

astăzi, ei

au rămas străini de Europa nu numai prin religie, ci şi prin
pornirile lor. Ei nu uitară că cuceriseră ţările, pe care le ţineau. Voiau să continue a trăi fără muncă, exploatând pe
cuceriţi, şi nu se ocupau cu plăcere, decât de armata şi de
funcțiunile publice. Astfel, fiind incapabili de'a primi civili:
zaţiunea europeană, ei erau meniţi să piară. Popoarele însă
creştine, supuse de Turci, nu erau încă pregătite spre a le
luă locul. Europa apuseană voiă, să amâie cât mai mult
împărţirea Turciei, căci se teme să nu cadă întreagă -în
mâinile Rusiei. Acest: stat eră legat cu :creştinii din Turcia
prin religiufe şi cu unii şi prin origine. Subt acest pretext,

Rusia urmăriă cucerirea Turciei, ocuparea Constantinopolului

şi posesiunea strâmtorilor Bosfor şi Dardanbie, care i-ar îi
“putut
aceasta

Austriei

deschide
nu

ieşirea

conveniă

la Marea.
puterilor

Mediterană.

occidentale:

şi Italiei. Chestiunea: împărţirii

Dar

tocmai

Angliei,

Franţei,

Turciei şi a 'succe-

siunei sale neliniştiă pe toți; ea tu numită Chestiunea Orientală.
Locurile sfinte. — Locurile siinte din Palestina, unde a
trăit şi a murit Isus Christos, au fost.şi sunt respectate de

Creştini. Acolo au bisericile

lor şi creştinii

ortodoxi şi cei

catolici şi cei reformaţi. Crestinii catolici erau subt protecțiunea Franţei, care îi apără de violențele Turcilor. Creştinii

ortodoxi erau subt protecţiunea Rusiei. Pe la 1851, catolicii
se certară cu ortodoxii peniru cheile sfântului mormânt. Nicolae 1 înterveni ameninţător, ceeace făci pe împăratul irancez
să trimeată o flotă în apele turceşti.

|

Misiunea lui Mencicoff.

— Ţarul

Nicolae

i crezi, că

puteă: destiință Turcia. Cumnat cu regele Prusiei, salvator al
Austriei contra Ungurilor, el socotiă, că aveă să fie ajutat

de aceste două puteri şi trimise la Constantinopol pe prințul ”

RS

Ea

Mencicofi. Acesta intrâ în capitala Turgiei cu o pompă extra:
ordinară. Se puriă mândru cu sultanul şi-i cereă să se recu-

zoască Rusiei dreptul de â fi protectoarea tuturor creştinilor
din Turcia, Sultanul refuză, şi îndată armatele ruseşti intrară
în ţările române, Bg "când îlota turcească eră distrusă de cea
rusească la Sinope.
Alianța puterilor apusene. — Expedițiunea în
î Crimea.—
Franţa şi Anglia făcură atunci o alianţă. pentru conservărea

Turciei. O flotă aliată intră în Marea Baltică, pe când-oar-.
mată. de 50.000 de Francezişi

25.000

Englezi

debarcă

Dobrogea. Ruşii părăsiră principatele. Aliaţii plecară

în

şi de-

barcară în Crimea. Ei înfrânseră pe Ruşi la A/ma şi înconjurară cetatea Sevastopol (1854).. Ruşii

aveau

armată

dar

în cetate,

aveau

multe

în

afară;

o

puternică

toate

atacurile

lor contra înconjurățorilor fură respinse. Ţarul Nicolae muri

„de supărare. —Sevastopolul ţini totuşi 11

luni. Regele

Pie-

montului, Victor Emanuel, trimise şi el aliaţilor '18.000. de .
soldaţi. Francezii, conduşi de generalul Mac. Mahon cuceriră
fortul Malacoff, ceeace hotări căderea cetăţii (1855).
Efeciele războiului în țările române. — Tratalul din
"Paris (1856). — In țimpul răsboiului, Românii se siliră din
“toate puterile a deşteptă atenţiunea Europei asupra impor“tanţei, ce are țara noastră la gurile Dunărei, cum şi asupra
voinţei noastre a implini aici o misiune latină. Silinţele lor
îură încoronate de succes; căci la încheierea păcii, regularea

soartei noastre a iost grija principală a Franţei, mai ales la
„congresul din Paris, care a impus Rusiei grele sacriiicii: să
renunţe la protectoratul ei asupra ţărilor noastre, să întoarcă

„Moldovei

Basarabia

dela

gurile

Dunărei

(judeţele

Cahul,

Ismail şi Bolgrad); să nu mai ţină port-de răsboiu, nici corăbii de răsboiu în Marea Neagră, care se proclamă neutră.
Navigaţia pe Dunăre îu declarată liberă în tot cursul acestui
îluviu.
Principatele române şi tratalul din Paris. — Divanu-

rile ad-hoc
-

(a. 1857). — Napoleon

susţineă
-

unirea

ţărilor

A

ai

noastre subt un singur domn,*ca să putem rezistă vecinilor '.
iubitori de duceriri. Austria însă şi Turcia s'au opus
din
toate puterile. Austria, ca să dea iluziunea, că susțin
ea o.
cauză dreaptă, afirmau că locuitorii nu voiau unirea
ţărilor

şi propuse să fie întrebaţi. Napoleon primi să
se ție seamă
de voința poporului român. De aceea hotări,
să se aleagă

În principate două adunări ad-hoc, care să arate
dorinţele
Românilor. Austria speră, ca, prin mari influenţe
la alegeri,
să scoată în Moldova majorităţi contra unirii. In
adevăr, guvernul de atunci, credincios

Turciei, alese o adunare

-

opusă

unirii, dar cu atâta violare a dreptăţii, încât împăr
atul ascultă
plângerile Românilor şi, în înțelegere cu Anglia
, dispuse să
se facă o nouă alegere. Adunările, care s'au întiun
it atunci,
au exprimat dorinţele Românilor în 5 puncte. Ele
au țesut
firul viitorului nostru,

Cele5 puncte erau: 1) Autonomia țărilor subt suvera
: -

nitatea Porţei, contorm vechilor tratate; 2)
Unirea Pincipatelor; 3) Prinţ străin, dintr'o dinastie europeană;
4) Neutra- *

- litatea pământului Principatelor ; 5) Regim const
ituțional.

Convențiunea din Paris. — In urma acest
or dorințe,
Congresul din Paris a hotărit soarta țărilo
r noastre prin
actul numit Convenfiunea din Paris. Conve
nţiunea desfiinţă
privilegiile, garantă principiile constituţionale
şi recomandâ -

îmbunătățirea. stării ţăranilor.
Împăratul francez nu putuse a
jumătate. Numai legile erau să fie
de Casaţie şi o Comisiune pentru

|
.
|
ne da unirea, decât pe
aceleaşi, cum şi o Curte
pregătirea legilor. Aceste

două aveau să. aibă reşedinţa la: Focşani.

N

Unirea Principatelor române (1659). — Român
ii nu ţi„nură socoteală de hotăririle congresului. B:zui
ndu-se pe pro- „
"tecţiunea lui Napoleon, ei aleseră la 5 şi
24. Ianuarie, pe
acelaş domn, înr persoana colonelului Alexa
ndru Ion Cuza.

Alexandru Ion Cuza (1859—1866)- — Austria
nu interveni în Principate, căci Napoleon 0 atacâ întali
a, iar Turcia
.

.

JI, Găvănescul şi O. Trafaii,
%

.
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:

recunoscăi domn

pe Cuza. În 1862, râmase

un

singur

_nister, căci până atunci fecare ţară aveă ministerul său.

mi-

Numele lui Cuza va ră:
- mâne în istorie -alături de
al. celor mai mari domni ai
"noştri, căci a fost. primul
domn al Românilor şi el
a împroprietărit pe [ărani.

Deşi camera se opusese, el
totuşi,

trul

împreună

cu

său Mihail

ceanu,

clăcaşi

minis-

Cogălni-

tăcă din 500.000 de

tot atăţia

proprie:

tari. Tot ei. secularizară averile monăstireşti, îa valoare
de

aproape

un miliard, lu-

andu-leCuza înînsăprefitul
statulu, Pet - Alecnatu lor Ga primu
a cam neglijat administraţia şi a dat prea mare putere oamenilor ce-l înconjurau. Un comolot s'a urzit împotriva sa, El a fost răs-

- turnat dela domnie, la 11 Februarie 1866 şi silit să abdice.
Unitatea Italiei.
aspiraţiunea

—

poporului

Dominaţiunile

străine,

deşteptaseră

către libertate şi mai ales

către

uni-

"tate. In 1848, regele Piemontului sperase, să libereze Italia
cu propriile ei forţe, dar încercarea sa nu isbutise. ' Peste:
zece”ani, acelaşi stat reuşi în țelul său, subt conducerea marelui bărbat politic

Cavur:

—

Se

Cavur.

născi

la

Turino,

îu ofițer,

călătorise:

în Anglia, Franţa şi Germania. Ajungând ministru, în 1850,
reformâ finanțele, organizâ armata piemonteză şi ştii să ri

dice însemnătatea politică.a micului stat.
N
Piemontul n'aveă atunci nici 5 milioane de locuitori. Regele lui purtă numele
- „ această

de rege a! Sardiniej,

insulă, împreună

cu

Genua

şi cu

înirângerii de la Novara, pe. când toate

căci stăpâniă şi

Savoia.

statele

In

din

urma

penin-
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sulă urmau Curentul reacţionar, singur regatul Sardiniei păstră
constitţiunea şi deveni centrul unităţii italiene. In timpul
războiului Crimeei, Cavur încheiâ alianță cu Franţa şi cu
Anglia şi trimise” 18.000 de soldaţi aliaţilor, nu spre a câştigă cevă imediat, dar ca să poată luă parte da congresul

din 1856.
—
La Paris, Cavur arătâ lui Napoleon starea Italiei şi vorbi
în congres

contra ocupării Italiei de

către

Austria.

Mai

în

urmă, Napoleon
'se învoi cu Cavur, ca să dee ajutor Italienilor pentru a liberă Lombardia şi Veneţia de Austriaci, în
schimbul

Savoei

şi Wisei, care iuseseră redate Piemontului,

în 1815.
|
Războiul din 1859. — Sprijinul Franţei. — Austria eră
neliniştită de pregătirile militare ale Piemontului şi de ame-nințările lui Napoleon. Ea declarâ războiu Piemontului, deşi
" Anglia propusese adunarea unui congres şi Franţa îl primise.
Napoleon veni “în ajutorul Piemontezilor şi în câtevă săp-

tămâni Austriacii iură respinşi peste tot locul. Invinşi la Magenta de Mac-Mahon, ei tură alungaţi din Lombardia;
Impăratul

Franz Iosef, imitând pe Napoleon,

înaintâ

contra

-

Francezilor cu 150.000 de “soldaţi şi-i atacâ la Solferino.
Fiind învins, se întâlni cu Napoleon şi-i cedâ Lombardia,
care îu dată Piemontului, Veneţia rămase Austriei, iar ceilalţi
prinți trebuiau restabiliţi în statele lor şi cu toţii aveau să
irmeze o confederație subt preşedenţia Papei.
Anexarea ducatelor. — Această pace umpli de revoltă
sufletul Italienilor. Ei speraseră să iee şi Venetia şi să unească
toate statele înfrunul singur. Cavur povăţui pe regele

Victor Emanuel, să nu se opue

pe față.

Cavur

însuşi se

retrase. Dar îndemnâ poporul din ducatele Toscana, Modena
şi Parma să gonească pe ducii lor şi să voteze unirea cu
Piemontul.
—

Cavur revenind la putere,

obțină de la Napoleon

reu-

"-nirea ducatelor, cum şi a Italiei centrale, iar în schimb dete
,

,

=

|

m
Franţei

Savoia şi

UB
Nisa.

alipirea lor la Franţa.

Ne

Locuftorii

acestor

ținuturi _votară

„Anexarea Neapolei, Siciliei şi statului. papal. — Gari| balăi. — Victor Emanuel. — Un revoluționar curagios şi
; îndrăzneţ, numit Garibaldi; îşi propuse a revoltă regatul

i Neapoli,

contra regelui său Francisc Il. EL eră

susţinut

în

“secret de Cavur, căci republicanii italieni promiseseră regelui Victor Emanuel să-l ajute a uni întreaga Italie. Gari-

baldi debarcă în Sicilia cu 1.000 de voluntari. Armata napolitană eră incapabilă de luptă şi Garibaldi în scurt timp
Cuprinse toată insula. . :
:
SER

Ajutat apoi de Anglia, Garibaldi înaintâ spre Neapoli şi

fu primit în triumf . Francisc II fugise cu o zi mai înainte.
In: ufmă, Garibaldienii n: văliră în statul papal. Cavur se
„temeă, să nu întesvie Fraricezii contra lui Garibaldi şi să
redeă Neapoli lui Francisc II. De aceea, subt cuvânt că voiă
să apere Roma, ca să nu fie atacată de Garibaldi, trimise o

,

armată “în statul papal. Armata papală îu învinsă, statul papal,

afară de Roma, votâ anestarea sa la Piemont.

“monteză se uni cu Garibaldi şi ocupâ

ţara.

Armata

pie-

Garibaldi

lăsâ

lui Victor Emanuel toată puterea şi nu voi să primească
nici
O recompensă. Locuitorii regatului napolitan votară alipirea
lor la Piemont.
E
Ii

„lipsiă Veneţia, care eră ocupată de Austria, precum şi Roma,

„de unde papa Piu IX, care se întorsese,

după

desfiinţarea

republicei efemere a lui Mazzini, aruncă blesteme asupra
necredincioşilor. Garibaldi făcu o încercare de a ocupă

Roma, dar Napoleon trimise în ajutorul papei o armafă, care
respinse pe Garibaldi, cauzându-i: mari: perderi. Fiancezii ră
*

et prime

Regatul Italiei. — La>18 februaiie 1861, Victor Emanuet

fu proclamat rege al Jtaliei. Peste câtevă luni muri Cavur,
căruia Italia îi datorează unirea ei. Capitala noului 'stat
se
mutâ la Florența.
Ă
„Anexared Veneţiei şi ocuparea Romei. — ltalict îi mai

.

4
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maseră apoi în Roma, spre a apără
noui

încercări.
Pentru ocuparea

Veneţiei,

pe

papă .contra- unei

Italia aşteptă

momentul

Austria aveă să intre în războiu cu vreun stat,

când

”

Acest moment se prezentă, cână în 1866 începii
războiul:

intre Prusia şi

Austuia.

Austriaci, şi deşi învinsă

alia,
la

aliată cu “Prusia,

Custozza,

oarece Prusia nimicise puterea Austriei.

In Sfârşit, chiar Roma

câştigă

atacă

pe

Veneţia,

de

fu ocupată, în 1870. Intepând ma-

rele războiu intre Franţa şi Germania, Francezii
retraseră:
armata lor din Roma. Itâlienii ocupară Roma,
Care devent
capitala Italiei întregite.
Unitatea Germaniei. Bismarck.— Casa
de Hohenzollern
a reuşit, să unească întreaga Germanie,
în acelaşi timp când

-

-

Casa de Savoia uniă întreaga Italie.

Acest mare eveniment, care a schim:

bat centrul Europei şi a înlăturat
Austria din Germania, a fost opera
unui mare om. politic, a lui Otto:
Bismarck. El a condus Prusia, apoi
Germania, de la 1862 până la 1890,..
Şi S'a “arătat un mare ministru, cu-

noscător adânc de oameni şi de îmFig. 45. — Bismarck.

prejurări.
ai
Rivalitatea - dintre Austria și
Prusia după 1848. — După revoluţiunea din 1848, Aus”.La
iria intr pe calea reacționară,
pe
când
Prusia dete
o constituţiune liberală. Din această cauză, toţi partizanii
ideilor liberale vedeau în Prusia statul chemat a realiză

unitatea Germaniei.”In

toate

statele

mici

timpul

germane

războiului -din

Stăruiau,

ca

să

Iialia însă,
se.

tor” Austriei. După 1839, Austria primi un regim

dea

aju:

constituţi--

onal şi numărul partizanilor săi crescă în Germania. Toţi
atacau organizațiunea viţioasă a Dietei, compusă din delegaţi, numiţi, de suverani, în loc să fie aleşi de popor.
Cu
-

Sprijinul Austriei, se formă o societate națională,

vocâ un congres la Francfoit. Impăratul

Austriei

care con-

învitâ

pe

suverani a se adună în acelaş oraş. Bismarck refuză, însă,
a primi învitaţiunea împăratului şi congresul din Franctort
mu dete nici un rezultat. Bismarck declară, că Austria trebuiă să renunțe la -Germania şi unirea acesteia să se facă subt
conducerea Prusiei,cu o adunare a poporului. Această din
sumă propunere, că Germania trebuiă să aibă o adunare a
poporului din toate statele, fu primită de Germania cu mare
neincredere, căci în Prusia Bismarck nu ţineă seamă de camera prusiană.

Bismarck susţineă serviciul militar de trei ani,

pe

când

camera prusiană votă bugetul numai pentru un serviciu
de ioi ani. El nu ţină socoteală de cameră şi mări armata.
„Unitatea germană, ziceă el, se va face nu cu discursuri, ci
cu îer şi cu sânge“. Asttel, Bismarck nu eră iubit nici de

popor în Prusia, nici de suverani în Germania.

- Armata prusiană numără 450.000 de soldaţi afară de miliții:
şi de gloate, şi eră înarmată cu puşcă cu ac, cu care se
puteau trage mai 'multe lovituri pe minut, pe când celelalte
armate aveau puşca cu vergeă.
|
Chestiuneă Sleswig-Holstein.—
Ducatele Sleswig “şi
Holstein erau ale Danemarcei. Locuitorii de origine germană
din aceste ducate se agitau şi căutau să se desfacă de acest stat. In 1863, regele Danemarcei. luâ măsuri, ca cele
două provincii să se unească 'mai strâns de regatul său.
Două soluţiuni.se prezentau pentru deslegarea acestei che:
„Stiuni: ori să se constitue un nou stat între Prusia şi Danemarca, ori să se lase Angliei, Rusiei şi Franţei sarcina să

restabilească unitatea Danemarcei.
Bismarck

n'acceptâ nici una, nici: cealaltă

spluţiane.

somă pe regele Danemarcei să retragă în 48 'de ore

EI

legea,

numită patenta din 30 martie 1863, prin care anexă Schles“wigul şi-i aplică constituţiunea daneză. Războiul se declară.
Austria

înterveni alături de Prusia. Armatele lor ocupară du

i

.

,

-

I5la

catele. Atacaţi în propria lor ţară, Danezii

opuseră

o rezis-

terță eroică. Oraşul Diippel susţină un -asediu celebru. ED
fu cucerit de Prusieni cu mare greutate. Danezii :ezistau incă
când se deschise la Londra Conferința puterilor occidentale,
la care Îu chemat şi regele- Danemarcei, Câristian IX. Această conferinţă nu făci nimic, din cauza dezunirii puterilor. Bismarck avu atunci mâinile libere şi Danemarca trebui
să se supună. Sleswig. Holstein rămaseră celor doi aliaţi a-

gresori (1864).

|

Războiul Prusiei şi Italiei contra Austriei (1866). —
Austria şi Prusia începură să se certe pentru administrarea:
celor două ducate. Bismarck acuzâ Austria în dietă, că face

pregătiri militare şi învită pe celelalte state, să treacă 0,
partea Prusiei. Multe state însă a comiederaţiei, temându-se-<
de creşterea repede şi puternică a Prusiei, trecură de partea-

Austriei. Prusia se uni atunci cu Italia, care mai aveă de
liberat Veneţia de subt stăpânirea austriacă. Deşi armatele:
austriace câştigară câtevă victorii în contra Italiei, Austria fu,.
biruită ; căci trupele prusiene zdrobiră pretutindeni forțele-ei
şi ale aliaţilor ej. Cea mai crâncenă încăerare se dete aproape-

de Kâniggraelz (la Sadova), u. de Prusia câştigâ o victoriestrălucită. Franz Iosef ceri pace şi încheiâ cu regele Wilhelm
| un tratat, la Praga, prin care lăsă Prusiei stăpânirea duca=-- :
telor Sleswig-Holstein şi înapoiă Italiei frumoasa Venefție
(1465). Deosebit de aceasta, Prusia mai ocupâ statul Ha-novrei şi alte ţinuturi şi oraşe ale statelor confederate.
Confederaţia germană de Nord. — Uniunea vanală. —

De altfel, contederaţia, în forma ei de până acum, încetâ şi
Prusia înjghebâ 9 altă, subt conducerea ei: Confederația:
Germaniei

de Nord.

Această confederație,

din

care Austria,

nu Îăceă parte, servi drept centru de unire al tuturor celorlalte state germane. Prusia, conducătoarea confederației deNord, formă

cu

statele de la sud o nouă

(Zollverein), şi intrâ în legătură

polilică

uniune

vamală

cu restul stâtelor

SĂ
-

e

ERE

3

i

“- germane,
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=
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i
-

făcându le a promite că, în

caz

meige toate unite cu Prusia,

de războiu,

-

vor

ăi

Nu trecă mult şi acest legământ Îşi arătă trăinicia' în
zăzboiul dintre Prusia şi Franţa.
a
i Efectele războiului pruso-austriac

„“alismul. — Soarta

«cum
nu

şi

descurajată

rămăsese Austria, în urma loviturii ce-i dăduse Prusia
,

mai pută

rezistă

tendințelor

mai

popoare din năuntrul &i.
-

în Ă Ungaria.— Du-

Trânsilvaniei. — Slăbită

Ungurii izbutiră a-şi întocmi

sgomotoase

ale unor

a
regatul,

a

aşă

cum

încă la 1848, cu administraţie şi adunări „deosebite

îl

voiau

de ale

imperiului austriac (1867). Regatul Ungariei nu
se despărţi

”:

-

însă cu totul de Austria, ci formâ cu dânsa unstat
dualist,
având în comun ârmata şi conducerea unitar
ă a trebilor poditice” din afară, -.
_
Cu prilejul acesta, Transilvania trecă direct subt
auto-

” „itatea Ungatiei. De ceeace .se temeau Românii
din Ardeal,
„Nu Scăpară. Speranţele lor de la 1848 se “spulb
erară. Nelimiştea intrâ în sofletele lor. Ungurii, ajunşi la ţinta
dorin-

țelor, nu căutară deloc să-i cruţe. Străduinţele de a
răpi
Românilor iimba şi naționalitatea. şi de a-i maghiariză
în-

tâmpinară rezistenţe eroice. Pentru înfrângerea
rezistenței,
* Ungurii recurseră la prigoniri şi cruzimi,
Timpul eroilor-

- mărtiri începi acum din. nou, pentru Românii din
Transil.
'vania,
[
a.
"Războiul franco-german. — Ultimul - pas pentru
desă.

—

vârşirea şi consolidarea unităţii

Germaniei

„groaznica ciocnire dela 1870—1871

se îndeplini

în:

dintre Prusia şi Franţa.

Amprejutul Prusiei, se adunară puterile “Germaniei

întregi.

şi, odată unite şi duse la luptă şi la birufhțe în contra
unui

stat străin, ele rămaseră unite,-

-

a

Cauzele războiului franco-german sunt mai multe. 1. a deo-

_sebirea de cultură, de limbă,

de

aspirațiune; 2-a

rivalitate

industrială şi comercială; 3-a rivalitate, politică. Aceasta din

urmă atârnă greu în balanța hotăririi războiului. Franţa nu
so

|
|

i
|

-
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vedeă
prea

cu ochi buni
mult

Prusia;

ridicându-se prea repede
iar aceasta, sozotiă,

că un

şi întărindu-se
războiu

contra

Franţei ar fi. primit cu entusiasm în
toată Germania şi ar
desăvârşi pentru totdeauna unirea tutur
or sfâtelor germane,

Prilejul războiului. — Candidatura lui Leop
old de Ho.
henzollern

“la tronul Spaniei. — Prilejul războiului a fost -următorul: Tronul Spaniei, devenind vacan
t, prin detronar

ea.
reginei Isabela II, Bismarck reuşi a
face să se propună can-.
didatura lui Leopold de Hohenzollerh
la . tronul * Spaniei,

aceasta mai mult ca să aţâţe pe Francezi.
Planul reuşi de
minune. Ideia că familia Hohenzollern va
donini şi în Spania
şi că,
prin urmare,

tinde
tul,

cât

încingând

Franţei,

Prusia se va în-

imperiul lui Carol Quin-

hotarele de sud ale

izbi ca un biciu interesele

şi mândria Francezilor. Napoleon III
ceră regelui Wilhâlm, să facă pe

vărul său Leopold de' Hohenzolleri,
să renunţe la tronul Spaniei. Wil-

„helm

îndeplini. dorinţa

„Dar guvernul

francez

împăratului.

nu

se mul:

țumi numai cu atât, mai pretinse re.

|

marck găsi
să

reiuze

„regelui

ocazia

o

potrivită de a face pe - regele

cerinţă,

Prusiei nu

care

mergeă

Sar fi părut

cam

departe.

Wilhelm,
Retuzul

nimănui pornit din'. dorul

de a înăspri raporturile dintre cele două

puteri ; din contra,

pretenţia Franţei puteă mai. de grabă, să aibă aerul
unei căutări de ceartă. Tocmai o astfel de situaţie conven
iă lui:

Bismark: să se pară, că Franţa eră aceea care
voiă şi provocă războiul. Cu chipul acesta, Prusia atrăgea în
partea sa

Simpatia celorlalte state :europene şi lăsă Franţa fără aliaţi.
“Bismarck cunoştea situaţia imperiului Îrancea cum nici
Pi

Za

gelui Prusiei, să garanteze că de aici reia zi Ap
r
încolo nu se va “nai ivi o astfel de.
al Germaniei.
candidaturăla tronul Spaniei. Bis-

"un

francez nu cunoşieă pe a Prusiei.El eră sigur, că dacă

„cele două

rivale

vor fi lăsate să se bată singure

şi

nu va

interveni nici. o putere în ajutorul Franţei, Germania va ieşi
„învingătoare. Feanţa nu eră pregătită de războiu. “Mai avu- sese decurând un războiu în Mexic şi arsenalele ei erau
goale. Germania, din potrivă, mai ales Prusia, sta înarmată
până în dinţi, nerăbdătoare de luptă. Bismarck falşificând o
telegramă dela Ems, căreia îi dădu o întorsătură jignitoare

pentru onoarea Franţei, obținii ca aceasta să declare Prusiei
xăzboiu.
Când

se anunţă în camera

franceză

de ministrul

Emile

Ollivier, la 15 iulie 1870, -ruperea. relaţiunilor cu Prusia şi
- “Începerea războiului, un Singur îrancez, un mare om de stat,
Thiers, prevăză sfârşitul fatal. Dar nici na fu lăsat să vorbească, fiindcă toţi il ştiau potrivnic războiului. Franţa mergeă
cu ochii închişi spre prăpastie: parcă eră vrăjită.
Începerea războiului 1870. — Moltke. — Bismarck şi
„Moltke; generalisimul armatei germane, atâta aşteptau: pro:
"mocarea la luptă. Patru armate puternice germane înaintară

:spre hotarele Franţei, Francezii, nepregătiţi, în cap cu împăratul lor Napoleon III, abiă avură timp să le iasă, cum
- putură, înainte la graniţă”şi. să.şi înşire armatele de-alungul
ei. Germanii pătrunseră curând în teritoriul Franţei şi ocu-

pară Alsacia. Oştirile îranceze, învinse, una după -alta, între
“care şi a mareșalului Mac „Mahon, se retraseră- luptând vi--“tejeşte,
Capitularea dela: Sedan. — Metz. = Mac Mahon, îm=

„preună cu Napoleon, porniră cu sfărămăturile oastei spre
„Metz, unde se atlă şi mareşalul Bazatne, În capul unei ar-*
“mate, cu care voiau

să se: unească.

Dar Germanii nu le de-

- teră timp; o parte din ei goniră pe Bazaine şi-l siliră să se
închidă în Metz, unde îl înconjurară; iar. o altă parte, subt
“comanda chiar a regelui Wilhelin 1, se luară” după Mac Mahon
şi Napoleon, şi,- la Sedan îi siliră să dee luptă. După o
-

dungă Și Ggâncenă bătălie, Pancezii
n

Sali

:

cu Napoleon II fură siliţi

CR

să ridice steagul alb şi să capituleze. Toată

armata şi în

păratul rămaseră prizonieri.
|
—
Guvernul apărării naționale:— Când se auzi la Paris de

capitularea împăratului, Sxevoluţie izbucni; capii ei decla= rară imperiul căzut şi republica xeînființată. Se luâ hotărirea
de a se continuă lupta, cu toată capitularea împăratului. Se
alcătui

un

guvern, numit al apărării naționalepdin care făceă

parte şi marele om

Parisului.—

Asediul
„Prusienii,

Gamberta.

cari voiau capitu

Franţei,

larea

de stat francez,

nu

a împăra-

tului, înaintară -spre Paris.
Regele Wilhelm1, după câtevă

bătălii

mai mici, ocupă

Versailles, unde îşi aşeză |
cartierul general, şi armata
germană înconjurâ Parisul.
In timpul asediului, care

țină cinci luni, guvernul a-

părării
uriaşe
betla
Paris

naţionale făci sforţări
de rezistență. Gamieşi cu balonul din
şi organiză în pro-

vincie- vreo. trei armate, -

_

€

Predarea lui Bazaine.— Fi& “ateu în aţa Duvoulue e Det2

Pe când Franţa se svârcoliă

să-şi adune puteiile la luptă” desperată, Bazaineşedeă în Metz:
cu O atmată mare, fără să facă nici o mişcare. Lumea eră
neduinerită de purtarea mareșalului, când se auzi ştirea grozavă că el s'a predat cu armatăcu tot în mâinile Prusienilor..

Aceasta. purtăre a fost socotită ca: o trădare, care trecă ca
un fier ars pe inima Franţei. Armatele, adunate în provincieşi încercările asediaţilor de a goni pe Germani, n'avură suc-

ces. Oştirile germane, bine echipate şi bine conduse şi foarte
numeroase, nu-puleau fi învinse ce armate nepregătite şi puPP
7
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numeroase; cu toate că aceste se luptau

Bombardarea

4

-

în chip eroic.

-

Parisului,— Parisul țot mai rezistă vitejeşte.

Proviziile însă scădeau mew.
marele oraş..

Ia

Foametea

Locuitorii mâncau

se Încinse

carne de cal şi abiă

peste
o

mai

fig. 48 — Statuia numită „Le bion de. Belfort:,
reprezentând rezistenta
franceză în 1870 la Belfort. Ua exemplar se ailă ia acest
oraş,
altul la Paris.

găsiau şi pe aceasta, Gerul iernii ucideă, ca şi sabia vrăjmaşului, mulţimea săracă, îlămândă, desbrăcată. Şi Parisul
totnu se predă. Atunci Mo/tke, ca să dea ultima lovitur
ă,
îndreptâ asupra măreţei capitale a lumii civilizate groazn
icele
bombe, aruncatede nişte tunuri mari, fabricate de uzifele
Krupp. Biserici, palate, case se stărămară Şi arseseră.
risul tot nu se predă, “
- Proclamarea

lui YFilhelm

Şi Pa.

ca împărat al Germaniei. —Pe

Când Franţa zăcea îngenunchiată şi Parisul păreă că se
scutundă subt bubuitul bombelor, Wilhelm eră aclamat ŞE inco-

sonat în Versailles, ca împăral al Germaniei, cu nunițle
de
IVilhelm 1. Unitatea Germaniei se realiză în chip
desăvărşit, |

vechiul imperiu german se restabiliă (1871). .
“Capitula
- Parisul
rea
ui. — Pacea

i

dela Francfort.— Eroica

rezistență a Parisului, care desperase pe Germani, eră în
cele
din urmă zădarnică. Câtevă zile după proclamarea imperiului
A

:

e

PR

i

ni

=

german, guvetnul apărării naționale deschise
porţile “şi 'lăsâ
pe_ Germani, să-şi facă intrarea. triumfală
în Paris, pe care . însă, după
înțelegere, ei îl ocupară în parte.

Prin tratatul de

pace, încheiat apoi la Francfort, Germania
luâ- Franţei

sacia, (alară de Belfort,

AL-

care deşi înconjurat nu s'a predat
„decât din or

din venit dela
guvernul francez din Paris),
precum şi 9

parte din /orena şi-i pre.
_liarde

franci

ca despăgubiri
de războiu.
Fig. 49. — Monumentul Îi
în râzbotul de Ja- Imperiul ger.
1810—71 de Bartholome,
e agezat în aleea principală a
i
.
cimitirului „Păâre-Lachaise“ din Paris,
„IMN Şi consliţi
tuția lui. _—

Statele germane, unindu-se şi declarându-se
toate la un loc
imperiu. german, subt Scepirul regelui Prusi
ei, Wilhelm /,
îşi
alcătuiră o constituție nouă

(1871), care reglementă

“formă. şi stare de lucruri a Germaniei.

noua

Se hotări, ca interesele generale ale imper
iului să fie

supravfghiate de reprezentanţi, în număr
de 58, ai diferitelor
„state unite, cari să alcătuiască Sfatul uniun
ii germane (Bun.
desrat).

Capul

Uniunii

(des Bundes) eră împăratul, care trată

cu celelalte stat& în numele imperiului, putea
declară războiu
sau fate
alianţe şi tratate. Dar preşedinţia Sfatului Uniun
ii
şi conducerea afacerilor o aveă cancela?ul
împeriului, numit
de împărat.
.
|

Membrii Sfatului Uniunii făceau

mera imperiului Sau Reichstag,

parte de drept din Ca-

compusă

număr de 397, aleşi de Poporul german,

timp de 3 ani, pentru facerea legilor.

din deputaţi,

în

prin vot secret, pe

m

tinse cinci mi-

158

După triumtul Prusiei dia 187 1, Bismarck, „cancelarul
fier“ al imperiului, ajunse arbitrul Europei.

de
|

Republica III frânceză. —Thiers.—„Comâna“.— După c;ca-

piiularea lui Napoleon III la Sedan, imperiul al doilea încetâ,
şi Franţa se prefăcii iar în republica, pentru a treia oară.
Omul cel mai însemnat, în timpul acesta, în Franţa, a fost
" Thiers, care'se silise din toate puterile, mai întâiu, să împiedice războiul, apoi, când Prusienti înconjuraseră Parisul, |
să intereseze statele Europei şi să le îndupiece a nu -privi

nepăsătoare la nenorocirea Franţei ; şi tot el, a incercat, trimis-

de Francezi, să mai îmbuneze înverşunarea biruitorilor,
parlamenteze cu dânşii, să mijlocească nn armistițiu.

După capitularea Parisului,

să

Thiers. Îu

mai întâiu numit de .adunarea naţională
şei al puterii executive, apoi ales preșe-

Devotamentului

dinte al republicii.

pa-

triotic al neobositului Thiers se datbreşte,
că teritoriul francez. se liberâ destul de

- sepede de prezenţa umilitoare a armatelor
străinei care trebuiau să ocupe cătevă
provincii
războiu

până
de

să

cinci

se

achite

miliarde,

datoria

de

în termen

de

Fig. 50. —

Thiers.

trei ani. Thiers reuşi să strângă şi să
“achite cele cinci miliarde, o sumă colosală pentru acei timp
în câtevă luni şi teritoriul patriei fu liberat ce ocupaţiunea
străină.
|

"Revoluţia
înteun

„Comunei“.— Thiers

luase

guvernul Franţei

timp din cele mai critice şi mai turbure

ce șe

pot

închipui pentru o ţară. Umilinţa şi mizeria fără margini, din
lunga perioadă îngrozitoare a asediului, scoase par'că popu:
laţia din .minți. Cum omul, într'o nenorocire şi desperare
mare, îşi rupe hainele de pe el, îşi smulge părul, se bate
cu capul de. pereţi, îşi face singur mai mult rău decât: un
_.viăjmaş, tot astfel Parisul, ameţit şi 'enervat de atâta sufe“zinţă şi ruşine, se sfâşiă singur, chiar subt ochii Prusienilor,

cari nu se retrăseseră încă_din înprejurimi. O parte din po:
pulaţia Parisului, condusă de un comitet central secret,

înarmată încă din timpul asediului şi organizată

pertect mi-

lităreşte, nu vroiă să predeă tunurile şi puştile cerute de
>guvermn, acum când, încetând războiul, nu mai eră nevoie de
ele în contra "dusmanului. Rebelii, numiţi federați, pretextau

că

le eră teamă,

să

nu

se

restabilească iar imperiul

să

nu

cauza

cadă
câtorvă

republica

şi

din

monarhişti,

cari fuseseră aleşi

în adu-

narea naţională. In realitate,
nici ei nu ştiau ce. vroiau,
sau cel mult doriau un alt
guvern, compus dintr'ai lor,
oameni
necunoscuţi.
Primejdia cea mai mare constă
" în aceea, că federaţii erau.
numeroşi şi constituiți în ar-

inală în toată regula. Thiers

'9

în faţa pericolului excepţional, neavând putință de a.

pololi răscoala nici prin mijFig. 51. — Statuia

„Quand mâme“,

opera lui Merci€, simbolizând rezistenţa

franceză dir. 1870; aşezată în grădina
Tuileries din fața palatului
din Paris.

Louvre

joace blânde, nici cu forţa,
sei văzu nevoit a părăsi Pa-.

risul şi a mută guvernulla
Versailles. Organizâ o armata,

în mare parte, din captivii în- .
torşi din Germania, şi o dete

lui Mac- Mahon ccu însărcinarea să nitargă asupra Parisului. Şi a:

tunci, se văzu un lucru extraordinar: Parisul, care abiă scăpase de: *..
asediul Prusienilor, asediat din nou chiar de Francezi. Abiă după
.
două luni, armata guvernului legal putu intră în capitală. Urmară
_scene întiorătoare, Federații, mai răi, decât cei mai aprigi
vrăjmaşi ai Franţei, dătămară palate, răsturnară monumente, - ă
coloane, statui, închiseră biserici, - arestară preoţi, chinuiră
-

lumea. De [a intrarea armatei în Oraş, grozăviile se înteţiră.
“Cei mai de seamă din arestaţi, tură ucişi. Opt zile ţină lupta

ucigătoare între îrați, între armata federaţiei şi a guvernului.
Când se potoli răscoala, după atâta vârsare de sânge, gu„_Vernul prinse şi arestâ pe răzvrătiți, cari îură, în mare parte

transportaţi în Noua-Caledonie. Nu treci mult după aceasta,

şi Thiers,

care

liniştise

Franţa,

îşi dete demisia din preşe.

denţia Republicei (1873). In locul lui, adunarea națională
alese preşedinte al republicei pe generalul Mac-Mahon, pe
timp de şeapte ani.

a

Epoca de la 1871 până în zilele noastre,
Germania
— Dezvoltare
.a

Germaniei

„După războiul de la 1870-1871,
ujiaşă.

Suma

enormă,

luată de la Franţa,

Adstria, prinse bine statului
ar îi fost de sigm

; ode mari

spre a

Germania

după

râzboiu.—

luâ o dezvoltare
precum

şi de la

german şi prusian. Fără dânsa

nevojt să recurgă

se ridică repede

la bifuri peste măsură

la gradul

de înflorire,

în

care străluci şi a întreţine o armată din ce în ce mă numeroasă şi mai bine echipată. Poporul german n'ar îi putut

suportă

greutăţi atât

de enorme.

Germania 'nu eră prea:

bogată şi în stare să hrănească o populaţiune, care creşteă
pe fiecare an. Emigrările dar începură. Ele fură oprite în

bună parte, mai ales prin crearea unei industrii extraordi-.
“nare, către care' se îndreptară milioane de braţe şi care hrăni
un numar mare din populațiunea germană. .
Luarea Alsacieişi Lorenei de la Franţa a avut umnări
_.. serioase pentru politica germană, şi, indirect periru politica:
„ Europei. Locuitorii acestor provincii protestau continuu, prin
reprezentanţii lor în parlameniul german de anexarea lor cu.
de-a sila la Germania. Bismarck a îost nevoit, să ia măsuri
aspre în contra lor şi să Tecurgă la persecuții repetate. Acesta n'a fost deajuns, Franţa, umilită de înfrângerea de -la

1870, hrăniă.în sufletul ei o ură nemărginită şi un dor aprins
-

azi

de răzbunare în: contra “Germaniei. Un „Spirit naţional
de ,
„tevanşă“
jină seamă

există în Franţa. Politica

atât de situaţia internă,

deşi Franţa doriă pacea...

Germaniei

trebuiă să

cât şi de cea externă,

Politica şi legislația lui Bismarck. — Partidele
—

împăratul, nici Bismarck

nu gândiau,

să facă din

Nici

Germania

O monarhie parlamentară. Ei mențineau conce
pţia dreptului .
divin al regelui, Superior voinței naţionale. Reich
stagul, care
îşi țineă şedinţele în faţa palatului imperial,
alături cu Bun-,
desrath al delegaţiilor principilor, nu exarc
ită, decât un

control

superficia

l. Bismagk domină cu totul, forțând
pe
reprezentanții naţiunii, să-i voteze legile, propu
se de el.
Partidele politice în această țară neparlamentară, afară
de cel Socia

l
democrat, care eră anti-monarhist, se orându
iau, când de partea guvernului, când contra luj. Bismarck şi urmaşi
i săi au guvernat, în deobşte,
cu partidele conservatoare şi reacționare. Partide
le acestea erau: 1) cel conservatar, aristocratic, apărător al tradiţiei”
prusiene. 2) Partidul naționalliberal, reprezeritant al burghezimii, care
încercase încă din 1843, să facă

;- unitatea germanică, Şi acest partid se apropl
ase de Bismarck, făurito? aj! î.
unităţiii. 3) Partidul Centrului Catolic;-tecrutat
în ţările catolice : Bava- Tia, Baden şi prăvincile renale. In
el, întrau elemente diverse: aristocraţi prusieni şi bavarezi, mari seniori
polonezi, liberali, radicali, democraţi rurali: - Ei urmăriau, între-altele, libert
atea Bisericei, restaurarea suveranității tempofare a lui papa. Incolo
erau un partid naţionat german.

+) Partidul Sotial Democrat, osul monarhiei,
clerului catolic şi protestant, burghezimii capitaliste şi organ al revolu
ţiunii; atrașe pe lucrători, şi pe toţi cei
nemulţumiţi

contra. regimului capitalist.

Bismaoti contra catolicilor. — Catolicii în număr de
20

milioane, aveau mai multe privilegii, concedate
prin diverse

* concordate, care îi“făceau
“conflict cu'ei: . .

independenţi.

Bismarck. intrâ în„2

EL făcă ca Rephstagul să voteze o lege, care pedeps
iă

cu închisoare
_polemicile potiti c şi insultele preditatoril
or. O altă lege retrase clerului.
„ suravegherea şcoalelor. Astfel începi
lupta, cunoscută subt numele de
. Fultur Kampf sau lupta "pentru Swltură.
Jesuiţii fură primele victime.
Ei fură expulzați din Germania ;

alţi călugări

și preoţi

|

îi urmară. Papa . j
interveni. Un conilict se iscâ între Bismarck
Şi Suveranul Pontifite. Noui II

2

Găvăgescul şi O." Fafrali, — Istoria Modernă şi Contim
porană,,

i
a

1.

legi, cunoscute subit numele. de legile din Măi, loviiă iîn catolici: E iscopii
perdură dreptul -de a deschide mic! seminarii şi a: supraveghea
e. cele
mari, căci legea icereă, ca orice preot să aibă bacalaureatul şi trei ani de

_*

a

studii universitare. O altă lege decretă căsătoria civilă obligatorie, o a
“ treiă suprimâ autonomia bisericii şi închise” -monăştirile de călugări. Ca" tolicii, însă, şi mai ales episcopli lor, rezistară. Bismarck îi decretă de
răzvrătiți şi-i expulză

sau îi închise ca şi pe alţi. preoţi. _

- Măsurile lui Bismarck iritară pe catolici, cari.. erau susţimuţi de guvernul Bavariei. şi: de centrul catolic din Reichstag.
“Lupta continuă înverşunată. In „timpul acesta; Bismarck votâ

legi financiare, care creau

noui. vefituri

imperiului

|

iasupra

:

alcoolului, tutunului, asupra văm)lor,, etc. La scaunul papal
„_urcându-se Leon XIII, acesta interveni pe lângă împărat, să

- pue. capăt prigoniritor şi să acotde

libertatea

catolicilor,

“despre a căror fidelitate garantă.. In 1880, se votâ legea păcii,
care autorizâ, să se suprime /egile din Mai. Relaţiile între.
p-

“mpte cu Vaticanul, fură reluate...

_

r

„Bismarck luâ măsuri severe şi “contra 'sosialiştilor, cari
fură; supraveghiaţi de aproape. Tot odată, el: făcă, să. se

voteze legi

:sociale şi -economice. “In 877,

“sistemul impozitelor,

făcii un

tarif de

SChimbâ

vamă” protecţianist, -

- dezvoltă. impozitele. indirecte. Se ocupâ de asemenea cu
“ asistența! "socială pentru” lucrătorii”! bolnavi ! sau infirmi 'din
cauza accidentelor în timpul muncii, ..
și
"3
“Politica pxternă u lui Bismarck, — Tripla. alianță. —

-

,

Bismarck” simţiă, că opera sa nu “poate, îi durabilă, decât
„dacă, întărind Germania înăuntru, îi găsiă aliaţi în alară. Spi-

- ritul de: revanşă al Francezilor, mai ales, îl neliniştea, „deşi
„__ aceştia se gândiau la pace. De, aceea căutâ să âtragă în ali-

anţa Germaniei pe Austria

şi pe Italia. EL „Teuşi.. Cele

puteri alcătuiră, astiel, 7ripla ajianță.

-.-

|

trei

-

Politica lui Bismarck, însă, aduse o intregre la 0 înarmare generală

în Europa“ Principiul

său

forfa. primează“.

dreptul, pe cât. eră de imoral, pe atât eră de primejdios pentru i
libertatea - naţiunilor. Franţa, neliniştită de politica

germană,

SR

"163

încheiă cu Rusia o alianţă. La tripla alianţă se opunea a-

“<um dubla alianță franco-rusă.
Bismarck

socoțiă în interesul

pa
Germaniei de a atacă pentru

“a doua oară, pe rivala ei Franţa, şi a o nimici. Un nou
războiu eră cât p'aci să se provoace dintrun conflict de
nimic.
Dar bătrânul monarh german,

său

Wilhelm

I, se opuse. Urmaşul

Frideric III (1888) eră cu totul pacinic şi doriă armonie

între popoare.

Aceasta

linişti pe Francezi, cari

se

hiar, că prin măsuri generoase, să se poate îndulci
durerile, îmbună duşmăniile şi lucră la o apropriere

popoarele rivale,

-

.

aşteptau

toate
între:

"Fig. 53. — Wilhelm II.

1

Wilhelm II (1888—1918). — Din nenorocire, Germania
şi
lumea n'avură parte dă Frideric, care muri în curând.
După
dânsul urmă (1888) tânărul şi svăpăiatul fiu al său, Wilhelm
II.

EI voi să se ocupe de toate. Anunţă

" iune a moralei
+

creştine contra

poporului „0 restaura-

materialismului social-demo- 2

|

- craţiei şi ideologiei lider. gânditorilor. Serios, activ, instruit,
cu gusturi artistice şi cu tâlent oratoric, el manifestă c»

mândrie extraordinară pentru funcțiunea. sa înaltă. Ele tipul
"monarhului absolut. „Nu există în această țară, ziceă el, de:
cât -un singur stăpân. -şi nu voiu suferi, să fie un altul alături de mine“. El se consideră un: instrument al dumnezeiriiCu un astiel de temperament, Bismarck nu se puteai
păcă. E! căutâ, să reziste să continue să ducă el politica-

țării, ca înaințe; Wilhelm II îl sili să demisioneze.
Politica
generalul

socială a
Von

_lui Wilhelm

fI.— impăratul aduse

Caprivi şi „apoi pe prințul Hohenlohe,

.
cancelar

cari ştiură

pc:

să- tra-.

> ducă în fapte voinţele lui. O nouă lege_soclală completă pe cea de mai:

„Ne

înainte. Se construiră sanatorii, case, băi publice, spitale-de copii şi:
de adulţi pentru lucrători Un oficiu imperial dădeă bani pentru cons-.
rucţie de case igienice, abatorii mode:ne, cooperative. Se organiză-un

"Credit agricol.
Totuşi politica sotială da impeșiului nu desiiinţă propaganda socialistă, care se făceă mai ales prin popularul ziar Vorwârta.
Politica economică. — In perioada aceasta, industriile şi comerțul.

“german luară un avânt colosal. Reţeaua de căi ferate
derabil, canaluri noui se săpară, se creară porturi

fu

mărită

consi=

mari şi moderne,

mai

“ales Hamburgul, care rivalizau cu cele engleze, Agricultura se dezvoltâ- de asemenea. Printre industrii, cea Chimică şi cea metalurgică luară o
însemnătate mondială neîntrecută. Băncile imperiului favorizară
această
"dezvoltare şi întreținură comerţul în lupta sa contra concurenţei Strtine.

Politica colonială.—Multă vreme, statele germane nu luară

"nici o parte la mişcarea europeană de colonizaţiune. Bismark.
Aba
nu eră partizan al cotoniilor. Eră o greşală a lui. Din contra,
politica sa eră să favorizeze Franţa în expansiiinea ei colox nială, crezând că o va face, șă uite rănile războiului. Totuşi

nu'se opuse, ca Germanii să căştige câtevă colonii. Impe„1 riul, însă, avii în curând o politică colonială, împins mai ales.
de nevoile comerțului.
5
a
5
şi

Se intemeiară două societăţi: Asociafiunea colonială germană (884)
Societatea pentru colonizaţia germană, (1884), care: se fuzionară în„ro şocietate unică,

Deutsche

Kolonial

Geselischajt (1857),

"+ + începută, să cucerească unele teritorii libere atât în . Australia,

Germanib

cât: mai.

A
a.

ă

.j

4
ip

DI

a

a

PI

N

)

,

,

|

i

| .

5

+

|

.

:

ales în Africa. In 1855 -ocupară insulele MărshaliiŞi mai tărziu Caroli-

mele şi Noua

Guinea : în Ajrica, Togolanaul,

Camerunul : în 1886 Sud:

“Vestul african ; în 1889, Africa orientală germană. In siârşit,
în China,

ocupară Kigciu,

-

|

e

-

Politica mondială (Weltpolitih). —Pangermanismul.— Până aici, Ger-

“mania «duse o politică mondială, destul de modestă.
Dar curtea imperială -.
-caşi
împăratul însuşi, adoptară în curând

o politică de expansiune şi de

cucerire mondială, care avea «să ducă Germania la dezastrul dela
1918 şi.

:să confunde lumea în criza economică şi socială de
astăzi.
Wilhelm il, hotări, să facă din Geimania întâia putere
din lume

din

„toate punctele de vedere. Nemulțumit cu crearea unei ârmate
colosale
„pe uscat, care numără vreo câtevă milioane de soldaţi,
el dete .po- î.
“tunci. să se construiască şi o flotă de războiu

formidabilă; cu gândul

să

“10ui trebuiră, să fie puse asupra locuitorilor. Primejdi
a unui războiu
veniă din ce în ce mai mare, Ideia stăpânirii germane.
peste lumea
treagă, cucesiă pe conducătorii Germaniei. Pangermanism
ul eră o
mejdie pentru libertatea tuturor popoarelor. „Statele
mici sunt nişte

deînpribă-

zmulgă Angliei supremaţia maritimă. „Viitorul Germanilor
e pe apă, ziceâ
el". Aceste înărmări pe mage şi pe uscat erau foarte costisit
oare. Biruri -..

tături, care trebuesc smulse“, declarau oamenii de stat germani.
getman

„Poporul

este cel ales de Dumnezeu, să domnească peste celelalte națiuni*
-

+

Cu astfel de idei se: hrăniau. nu numai împăratul şi curtea sa, dar în: :

sSuşi poporul german. Nu-i, dar de mirare,
ideal egoistic şi tiranic al poiiticii.

că

mondiale

poarele, dornice de liberiate, de democraţie
“proprie, să se fi unit, ca.să se apere,

împotriva
germane

unui

şi de dezvoltare

Austria după tratatul dela Berlin.

—

astiel de

(Weltpolitik)

po-

naţională
SD

.

Bosniaşi Herţe- ,

govina. — Austria a trebuit să treacă peste sentimente du„teroase de mândrie jignită, ca să primească legătura tocmai |
cu ţările, cu care. avusese războaie

recente şi nenorocite şi

să între în Tripla alianță. Dar împăratul Franta Iosef, creză

că eră mai cuminte pentru interesul statului său, să caute a-. uită răinile şi să se împrietenească cu foştii lui duşmani. pă:

'Priu întrevederi cu împăratul Wilhelm II şi cu regele Italiei

Umberto 1, el 'arătâ că nu le purță nici. o ură. Astfseel,
put - .
alcătui tripla alianță.
A
Când Rusia,

la 1877,

începi războiul cu Turcii,

3 “losei îşi treci şi el oştile pe teritoriul turcesc,

giedică întinderea Ruşilor prea departe.

spre

Franz +
4

După, sfârşitul

îm-:..

raz- -:
1

Boiului şi prin tratatul: dela Berlin, Austria ocupă pentru
-: Sine Bosriia şi Herțegovina.
“Amestecul naționalităților şi

complitaţiile

cărmuirii

'ausiro-ungare.— Mişcarea' politică la Slavii din Austria.—
_ Din cauza numeroaselor popoare şi a dualismului. statului,
Austro-Ungaria întăţişă priveliştea cea mai ciudață. Aveă

“trei parlamente şi trei ministere:

unul pentru Austria,

unut

pentru Ungaria Şi altul comun. Fiecare parlament aveă câte
„” două camere, în care se adunau şi se ciocniau cele mai
-» deosebite tendinţe. de rase, naţiuni şi idei deosebite: Germani, Italieni, Cehi, Boemi, Unguri, Români, Sloveni, Croaţi ;
şi grupuri politice: catolici, mari proprietari,
socialişti, an-

tisemiţi etc.

e

-

“Când o chestiune însemnată se, prezentă în faţa repiezentanţilor sta.:
telor, ciocnirea de interese, de idei şi de sentimente eră foarte puternică.
/(Ceea ce eră susţinut de unii, eră combătut: cu străşnicie de alţii. Naţio-

-

nalităţile. se combătiau cu furie. Pangermaniştii se luviau de naţionaliştii:
“slavi; Ungurii se luan la ceartă cu Română şi cu Serbii.
La un moment dat, ministrul de Finanţe al Au stro-Ungariei îu polo--

nezul Dunajewski. Slavii profitară de ocazie şi ocupară foarte multe
locuri în administraţie. Ei se siliră să micşoreze împozitele ce apăsa
asupra lor şi să construiască linii strategice şi de interes local, în Bo- .

= emia şi Galiciâ. Cehii obţinură, ca limba lor să fie primită pe picior de
egalitate cu cea germană mai ales'la curţile de judecată. Ei mai căpă-

tară o. universitaie cehă la "Praga şi subvenţiuni pentru şcolile lor. Germanii le opuseră şcolile şi -instituţiunile lor. Junii Cehi revendicau chiar
o autonomie toială a Boemiei. Ei căpătară jumătate din locurile de deputați în dietă. Germanii erau neliniştiţi. Se luase dispoziţia ca, în. Bo-.
emia -să se numească funcţionari numai cei cari ştiau limbite nemţească

şi cehă: (Ordonanţă asupra limbilor, 1897).
de îndeplinit pentru Germanii; căci, pe
„țeşte, Nemţii nu ştiau limba cehă. Astfel
de 1ă funcțiuni. in parlamentul austriac,
" “scâne nemai pomenit de zgomotoâse, cu

Această condiţie eră greu:

când Cehii ştiau mat toţi nemcă indirect aceştia erau excluşi
s'au produs din cauza aceasta,
bătăi, urmate de dueluri nume-

oase. Lupta între elementul slav şi cel german a continuat să îie aprigă.
“Ea.s'a sfârşit-în urma păcii mondiale actuale cu triumiul
Cehilor şi ak
Moravilor:

,

Naţionalităţile din Ungaria.

—

„Memorandumul“
>

Ro:

|

mânilor ardeleni. — Slavii de SA

de.
a asemenea

Sau. luptat -. 2

contra Germanilor şi Ungurilor. Ei au reuşit să obţină mari
- privilegii. “In contra Ungurilor, duceau lupta. Croaţii, cari ”
voiău să-şi anexeze Bosnia: şi Herţegovina pentru a
regat serba-croat; şi ROmârij , cari căutau -să se
de ijugul maghiar, obținând privilegii Sau autonomie.
stăpâniau
pe nedrept pe Slavi şi pe Români. Din

„A

crea un
libereze
Ungurii
17 mi-.

lioane şi jumătate de locuitori ai Ungariei, abiă vreo.7 milioane erau Unguri, restul erau „Români, Siovaci, Ruteni,
„Saşi etc.
Românii din Transilvania şi-au expus plângerile Şi situaţia

lor

năpăstuită

îruntaşi

întPun

conducători

memorandum.

ai Românilor

au fost prigoniţi, închişi, martirizaţi.
Români

din Transilvania,

Raţiu,

Lucaci şi alţi

în lupta lor pentru

Cele

nu trimiteau,

trei

neam,

milioane de

într'o vreme

nici

un

„ “reprezentant în parlament. Pentru Transilvania, există o lege
eJectorală specială, care împedică alegerea Românilor în

patlămentul, unde se făceau legi şi pentr ei. In Transilvania, există” o; “lege” specială pentru presă. Procurorii aveau
„ puteri. excepţionale, să a
judecată şi „să facă să îie
amendaţi

contra

şi închişi Scriitorii

ideilor guvernului

cz

4

Şi gazetarii, cari scriau Cevă în

maghiar.

Şcolile româneşti

erau

închise, copiii luaţi de mici din casa părintească şi duşi în
„ Şcoli ungurești, ca să se maghiarizeze. Românii nu aveau

Pa

-

libertăţi nici drepturi politice,.
Această stare. de (lucruri nedreaptă şi neumană a tăcut
pe Români, să organizeze partidul național, cu un-comitet.

„executiv, care convocâ, la 1881, un congres la Sibiu. Aici
se fiară punctele programului de” 1uptă şi de revendicări”.
ale poporului român.
Când Românii din T ransilvania adresară” împăratului, în

1892, Memorandumul, -daria guvernului maghiar nu imai cu-

noscii nicio margine. Preşedintele guvernului național, Rafiu,
împreună cu. a]ţi 25 membri, fură dați în judecată şi acuzaţi

de înaltă trădare,
Ed

4

dde ţărani

români

veniră la Cluj,
pi

|

ai

a

-,

i

IND

ie

S

N unde se judecau- “căpetenie is Membrii Comitetului naţional

„ fură condamiraţi la:5 ani de închisoare şi la amende enorme..
„Mai târziu, Românii putură pătrunde în parlamentul un:
„guresc, dar în număr, foarte restrâns. Persecuţiile Ungurilor

'=

continuară,

-

,

Franţa.— Evenimentele rBcipali subt a treia republică.
— Legile constituționale din 1875 — Cucerirea Tunisului,
Tonkinului, Madagascarului şi Marocului. — După: retragerea lui Thiers; „liberatorul teritoriului“ (1873), adunarea
alese, după cum am văzut, pe Mac-Mahon preşedinte -al
republicei franceze.: La 1875, se votâ o nouă constituție.
„_ Puterea executivă se încredinţâ - preşedintelui, care o exe.
cută prin miniştri, singuri responsabili de acțele guvernului.

- Puterea legiuitoare. se împărți între cele două adunări: se.
„natul şi camera deputațilar. Deputaţii se alegeau prin vot
“> universal pe timp de 4 ani. Şi senătorii se alegeau, dar nu
„toţi, şi nu prin vot universal, O parte din ei (75 din 300)
erau numiţi pe viaţă de către adunarea naţională Sau, în
urmă, chiar de senat; restul de 225 se alegea în fiecare
Pa
„departament, de către deputaţi, consilieri generali şi delegaţi -

S

„municipali,

„trei ani,

pe: îimp de

9 ani,

să se înnoiască

dar

cu

condiţie

înlocuindu-se a' treia

ca, la fiecare

parte din ei.

„prin tragere la sorţi. Legile, ca. să „devină valabile,

”

trebuiau

„să fie. admise şi de senat şi:de cameră.
“După ce se votâ constituţia, -adunarea- naţională” se di.

zolvă şi se “aleseră cele două corpuri legiuitoare: senatul :
- şi camera. Dar acestea nu merseră bine împreună. In cameră, se aleseră mai mulţi republicani curaţi, în senat pă:
- Msunseră mai mulţi conseivatori, cu tendiăţe monarhice.
Cele două spirite, republitan şi monarhic, au:rămias

.

“mereu în luptă, subt diferite forme, căutând să iee condu-"
„cerea Franţei în puterea lor. 1.
«“Chiar

în anul, când Franţa republicană Sărbătoriă o. sută

: de ani de la revoluția din

„Sală,

-

la care învitase

1789,

printr'o expoziție

toate popoarșle,

univer-

eiă cât, p' aci să: 'în

a

44

vinigă spiritul” rcacţionar, Tepiezentat bria generalul Boulân- : Ș
"ger, şi să răstoarne formă de guvernământ ce- şi dase. Franţa. *
prin Constituţia de la 1875. Dat încercarea n'a reuşit.
=

Pe

lângă luptele

dintre partidele monarhice şi
mai

ivit

în

Franţa

mai

ales, o sectă periculoasă de agitatori, numiţi anarhiști, fiind. -- E
Că urau orice lege

să
iNI

şi orice! ordine socială, în genere, şi voiau

distrugă şi să desființeze statul: şi instituțiugile lui, cu , ;
totul. Anarhiștii şi-au câştigat o celebritate din cele” mai .
urâte prin atentatele în contra vieţii capetelor încoronate şi
şefilor de stat. Carnot, preşedintele republicei franceze a

4

ĂSE
pe
:
7

murit

asasinat

de

un

anarhist

italian.

pe împărăteasa Austriei, Elisabeta.

Un -alt italian a omorit

Secta nelegiuită a anar-

hiştilor s'a întins :mai în toate ţărite.
A treia. republică a lucrat din răsputeri pentru ridicarea |
Franţei. Armata a fost reorganizată şi pusă în stare să apere
patria. Comerțul şi industria au luat un-avânt necunoscut;
până, atunci. Francezii au ţinut şi ţin fruntea. naţiunilor în.-

.

BI

ceeace priveşte calitatea şi fineţea mărturilor lor. Gustul. lor *
artistic

este

neintrecut şi producţiunile ieşite

din mâna

sunt căutate de toți oamenii cu Simţul mai rafinat,

lor

Intre legile înai însemnate, votate de parlamentul : ftancez,
a fost Şi cea'a. separațiunii bisericii de Stal. Averile bise-

cești
în

j
j

politice

: republicane. de diferite nuanțe, s'a

E

au fost secularizate, ceeace a prGdus o mare fierbere

lumea

Franţa,

catolică,

fără. să uite rănile războiului a dat o deosebită

“atenţiune culturii. Şcolile ei au fost reorganizate. Savanţii e

|

cari ţin îruritea pe terenul. descoperirilor, au fost şi sunt încurajaţi. Şcolile ranceze dau,o înstrucţiune din cete răai
Solide şi mai umanitare, nu riumai tineretului: francez, ci şi.

tuturor tinerilor, pe' cari celelalte națiuni îi' trimit în Franţa.
„Politica externă a Franţei eră pacilică. Spre a se apără

contra unui nou atac. german şi a contrabalansă fripia ali.
..
-anfă; Statul francez a încheiat, după cum s'a văzut, o:p ali- i „anţă cu Rusia, numită dubla alianță!

ia

-

SE

”

.

a

îi

“

*
End

”

!

,
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/ Dar dacă Francezii duceau;0 Politică de paceîn Europa
,

..- mau fost inactivi în restul lumii. Ei au avut:o politică:colo-

” “nială energică...
DR
N
a vai
După cucerirea Algeriei, care face parte astăzi din teritariul administratoral Franţei, Francezii au ocupat, în 1881,

-

- Tanisul, asupra căruia şi:au întins protectoratul.In 1885,
în--

irângând rezistenţa Anamului în “Asia, l-au Gcupat, împreună

a
*

CU Tonkinul. Apoi, gereralul Galieni a -supus Franţei marea

înSulă Madagascar, la sudul Africei, In -stârşit,- între
1906—
“1909, în “urma unor acorduricu Anglia, Marocul
trecii subt
protectoratul francez. Aceasta 'a prod
un us
conflict cu Ger-“

"mania, La conferința de la A/gesiras, la 1914, s'a discuta
t
chestiunea africană. Germaniei i S'a dat.o conpensiune
în

coloniile sale din Camera,

cara

a anexat

o parte

din

Congo francez ; în schimb, guvernul german TECunoscii
protectoratul Franţei asupra Marocalui. pouusi acepsla
nu eră,
"decât o aplanare
mentană a conflictului.
Germania se
pregăti serios pentru războiul mondial, pe care îl
provocâ

„ în 1914, cu scopul de a deveni stăpâna lumii. - .

„_

|

Italia subt Umberto II şi Victor Emanuel II. — In Italia,

se îndeplini

desăvărşit unitatea, pe timpul războiului îranco-

gehman,. când trupele

franceze, care ocupăii Roma

pentru:

„lui italian. După

de

moartea lui

„al lalidi «unite, urmâ fiul său

aici încolo

Victor

capitală. a-regatu-

Emanuel,

Umberto

primul

Li Bit în alianță cu Germania şi Austria (1882), dând
„un loc şi un rol mai de seamă

rege

1! (1878).: Acesta

Italiei

în concertul puterilor -euro-

pene. -Muri asasinat de un anarchist italian (1900) şi după el, - “urmă fiul său Victor Emanuel II...
Rusia. x Alexandru Il. — Reformele interne.— Alexandru

II se sui peSonul Rusiei în toiul războiului din Crimeea:
(1855). A avut de la faceput să lupte cu greutăţi şi com-

„ „plicaţii politice mari. Tratatul.
din Paris, încheiat
după-încoronarea lui (1856), îl apăsă greu. -

fa

intrâ în Roma, declarată

ai

7

Papa, aveau interessă se întoarcă în patrie. Victor Emanue
l

e si

la un an”
m

A ştiut totuşi să facă treptat să se. întoarcă Îăicrurile în
fotosul Rusiei şi să desființeze cu încetul tratatul. din “Paris;

a

pânăce în urma războiului din 1877, l-a înlocuit prin tratatul
din Berlin, aşă de favorabil pentru statul său.
AlExandru [Il însemnează un timp” de glorie şi de mărire
"pentru Rusia. Mai însemnează şi un timp de progres în ci:
_vilizaţie, din cauza reformelor făcute de el, Rusia, în privința”. aceasta, rămăsese îndărăt, cu toată mişcarea de idei moderne;
care pătrunseseră “vrând nevrând şi. în ţinuturile ei, cu toată

paza îndreptată în contra lor. Dar e greu să opreşti cu totul,
la graniţă, ideile, aceste foțe subtile şi eterâte. Gândirea
ştrăbate
şi ziduri de piatră. Înţelepciunea lui Alexandru II a
stat în iaptul, că nu le-a disprețuit cu desăvârşire. Din contra,

ele au avut asupra lui destulă înriurire, ca să-l hotărasșă a |
începe să le dea ascultare şi să schimbe o parte, 'cea mai
strigătoare, din starea de lucruri de până atunci a Rusiei. '
A La 1861, Alexandru Il săvârşi fapta umană şi dreaptă,
care îi va păstră numele nemuritoi în istoria Rusiei: eman-

'ciparea robilor şi deplină libertate a țăranilor, dându-le
putință, şă fie şi ei oameni, să se bucure de rodul muncei lor pe.o

bucatălde pământ. Sistemul împroprietăririi, însă n'a

fost individual, ci comunal (mirul). Nu eră îiecare om pro:
prietar pe o bucată de pământ a lui şi numai a lui, ci pro:
prietatea pământului aparţinea comunei, “unde trăiau locuitorii şi se împărțiă acestora după capii. de familie, ca să muncească şi să se jolosească de dânsa.
.
Nihilismul— Clasele culte voiau şi ele „reforme

politice

în

sensut

ideilor liberale, de care se înfluenjaseră toate ţările Europei. Ruşii nu
se bucurau de nici una din libertăţile ţărilor constituţionale, nici măcar : .;
„de libertatea, gândirii şi a tiparatuj. Ziarele şi cărţile erau supuse unei
censuri a autorităţilor. In această privință, Alexandru îl n'a putut face” |
mai nimic. Tradiţia aristocratică şi despotică a claselor sociale cârmuitoare se opuneă la întinderea spiritului de egalitate între clase, caie de. altminteri 'erau şi sunt de o înegalitate culturală izbitoare. Nemulțumirea
celor mulţi, s'a tradus în mişcări de conspirațieşi de atentate. Partidul. +

or sia numit nihilist: fiindcă
”

nu

volă
7

alteevă

decât
7

LE

/

«

sfărâmarea so= 7 pm

7
“

" <cietăţii existente, Propaganda lui intens
ă a plins.
„exceselă actuale ale bolşeviștiloi, cari au'
sfărâmat

El îl se datoresc
toâtă opera. tivi-

lizătoare şi de ordine îni Rusia. Nihilis
tii şi-urmaşii lor mai răi bol-şeviştii, n'au căutat decât să distrugă,
fărăa pune nimic trainic în loc.
Voind să dărîme despotismul, au împlân
tat cea mai teribilă liranie, distrugând

prin teroare şi asasinate

tocmai

tlasa

intelectualilor

lor, din
„care. a pornit nihilismul. Atentatele
nihiliştilor au început curând după
» războiul din 1877; au aruncat odată,
cu dinamită, în aer „un tren, altă
dată
şi elaborase

chiar un "proect pentru aceasta,

Războiul /rOmâno-ruso-ture

0877—1878). —

”

Panslayis-

mul.— Prilejul războiului. — După războiul
din Crimeea,
- “Rusia fusese mai îngrădită şi înfrănată în pornir
ile” ei prea
vizibile către. cotropirea ţărilor ce compunea
u Turcia €uropeană. Dar diplomaţia din Petrograd tot a
găsit calea de
a-şi

pp

. Rusiei

N

i

sala de mâncare a palatulni imperial. în
cele din urmăla 1881, o
o bombă răpi viaţa ţarului Alexandru II, tocmai
cândSe gândiă să dea
<onstituţie

pregăti realizarea visului ei: absorbirea tuturor
Slauilor - *.

întrun singur stal mare.

Dintre aceste popoare slave,

Po-

“Ionia eră dejă înghițită. Ochii Rusiei se îndre
ptau acum mereu
asupra celor din peninsula “Balcanică. Bulga
ria, Serbia, Her.

„'Zegovina, Muntele-Negru,

Croaţia, etc., erau terenul, unde

-

se
“Plămădiau şi ferbiau intrigile diplomaţiei
ruse,
|
Războiul franco-german a folosit Rusiei. Atitudinea
ei binevoitoare, aproape de aliată, față de Germa
nia, a ' trebuit

să fie răsplătită. Rusia profită de starea

de încredere=şi de

--ameţeală a puterilor în timpul războiului
franco: german şi
ceri şi obțină, să se Suprime din tratatul
din Paris articolul

„ce declară *neutralitatea Mării Negre

(1871); Işi refăc

ă flota
de războiu şi îşi întâri- cetăţile, Apoi, încet, încet
, întreţină

“în Statele balcanice focul răsvrătirii, care
izbucni

mai întâi

în Herzegovina (1875), apoi în Munte-Negrul
, Serbia, Bulgaria.

Turcia

ÎŞI trimise

oştile,

ca să potolească răscoalele ; dar

başibuzucii săvârşiră cruzimi şi sălbătăcii
nespuse asupra po-pulaţiunilor creştine. Europa întreagă eră
înfioarată şi scan-

dalizată.: Rusia atâta aşteptă, Se ridică, în ru mele
creştinității,

ca să împedice măcelul creştinilor, şi îşi
treci armata peşte

+: Prutîn contra Turciei (1877), . 5

>

»
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Alianța rkso.română.— Ca să meargă în contra Turciei,
armata rusească trebuiă să treacă prin' România, care se află
subt suzeranitatea Porții. Principele Carol, când a luat tronit
la 1866, fusese, după obiceiu, la Constantinopot, ca să ob-“ţină dela Sultan confirmarea sa în domnie prin firman. România nu puteă primi pe teritoriul ei oşiile ruseşti. Ea însă.
voiă, să fie stăpână pe soarta şi.pe voinţa sa. După o în-

„ţelegere cu Ţarul Alexandru
II, prinţul Carol, cu învoirea:
parlamentului, îngădui trecerea armatei ruseşti pe teritoriul.
român. Aceasta constitui primul att de maniiestare a neatârnării noastre faţă da Turcia şi de atianţă liberă cu Rusia, în.
războiul ce începeă pentru emanciparea popoarelor creştine. .

de peste Dunăre.
România se declară independentă. — Armatele ruseşti trecură Prutul, cu învoirea noastră, la 11 Aprilie 1877. lar la.

26 Aprilie, Turcia supărată pe noi, bombardâ Calafatul, apoi
mai toate oraşele noastre de pe malul Dunărei. -Ca răspuns
la bombardare, România,
deslegată de Turcia, şi-şi
Intrarea României în
derea Plevnei (1877).—

?

la 10 mai 1877, se declară cu totut |
proclamă independența.
războiu.— Luarea Griviței.— CăOdată peste Dunăre, Ruşii merseră.

uşor şi repede până dincolo de Balcani. La inceput, totul păreă o jucărie. Curând însă, Turcii alergară cu puteri încordate, aruncară îndărât pe Ruşi peste Balcani şi respinseră a„tacurile repetate dela Plevna, pe care o apără viteazul Os. . -

" man- Paşa. Ţarul şi Marele Duce Nicolae, care comandă oş-tirea rusească, fămaseră uimiţi de- întorsătura
soartei. Armata

neaşteptată

a

lor, mereu respinsă, scădeă şi îşi pierdeă cu:

rajul. Răzbajul ameninţă, să se sfârşească rău. de tot peritru, Rusia şi pentru creştini. Atunci, Marele duce Nicolae, telegrafiâ:
domnului

României,

„ numaidecât,

Principelui

Carol,

cu orice condiţii, Dunărea

fugându-l

să

treacă

şi să vină în ajutorul

>

armatei ruseşti, zdrobită'la Plevna. "Domnitorul nostru se în“ălni cu ţarul şi cu marele duce Nicolae. Se hotări, după ce-rerea principelui Carol, ca armata românească să lupte ci

aj
zi

"getii ei proprii, iar comanda supreiită a „oştilor Tuso-„române
„Să fie dată domnitorului nostru.
r
Armata română treci Dunărea, la 20 August, pe la Corabia, subt ochiul vigilent al domaitorălui, asistat „de primul
său ministru,l.

"C. A? Rosetti,
merei,

C. Brătianu şi de

preşedintele
|

La 30 August,

ca-.

4!

fiind ziua îm-

păratului Alexandru, Ruşii voiau
să-i aducă dar Plevna. “Prinţul
_- “Carol, ia început, văzând întări.
-. turile grozave ale cetăţii apărate

de Osman

„Gaziul“,

sa 'opuse.

"şi porunci

asaltul.

Trei atacuri

d.

:Dar ca să arăte Ruşilor ce poate
ostaşul român, nu se dete îndărât

Fig. 54, — Carol |, Bege

al României.
vitejeşti “se :tăcură în zadar, Românii umplură cu trupurile lor şanţurile
Plevnei. A! patrulea
= asalt reuşi, în sfârşit, şi drapelul
românesc fălfăi, în seara

:

“zilei de

30 "August, pe formida-

„ bila redută, Griviţa.
După luarea acestei poziţiuni,
-se puse în aplicare planul domni-,

torului nostru de: a se blocă din
toate părțile Plevna şi de a se.

tăiă

viăjmaşului

orice

comuni-

caţie cu exteriorul. ' Închis astfel
în cetate, isprăvinid merindele şi

| e

.muniţiile,

Osman

vreo

luni,

trei

55. —. loan C. Brătianu. „(28

Noembre).

âneescâ,

să

Dar

după

iasă

cu forte

fu

respin..

Atunci viteazul apărător al Plevnei
. <eră _pace “şi îşi predă sabia “generalului român Cerche
z, ca
„Să 0 ducă i prințului Carol. A doua zi, se făci intrarea
trium-

4
AS

ială a, armatei române: ruse în Plevna,
jească a soldaţilor noştri,
!

luată

cu

jertfa vite=
=

Tratatul dela San- Stefano şi congresul dela Berlin1878. —
După căderea Plevnei, războiul -propriu zis-se siârşise şi Românii, după ce luară cetăţile turceşti dealungul țărmului drept al Dunărei,-se întoarseră în ţară, primiţi cu entusiasm de nedescris de întregul popor. ş:'
'

Ruşii însă voiră să tragă toate foloasele din victorie. Inaintară deci spre centrul Turciei, trecură iar Balcanii şi se în-

7

din nou. Anglia stărui pe lângă Turcia să încheie un armis-

Ea

dreptară spre Constantinopol. Puterile Europei 'se. alarmară
“rițiu; dar văzând, că Ruşii, înaintau mereu, ajungeau la A-.
driariopol şi se apropiau de Constantinopol, intrâ cu flota . |
„ în marea de-Matmara, gata să vină în ajutor Turcilor. Atunci,

Rusia se opri;. şi în satul San-Sfefano, ioarte aproape de
Constantinopol, încheiâ cu Turcii „un tratat de pace, aşă de
asuprițor, încât Anglia, Se revoltă (1878). Rumelia şi Bulgaria |
se despărțiau de Turcia şi influența rusească se întindeă până ”
la marea Egee şi Salonic. Nu rămâneă mai nimic din Turcia
curopeană. Revolta Angliei se manitestâ printr'o'serioasă şi
amenințătoare pregătire. de războiu în contra Rusiei. “Ţarul
Alexandru, ca să nu mai
relungească războiul, . care nu se

ştiă cum etă să se sfârşeastă, primi să. pună pretenţiile sale
în discuţia Europei întregi.
Tot în anul acela, se ădunâ la Berlin, un congres european, subt preşedinţia lui Bismarck şi se încheiâ. un tratat. |
Bulgaria încetă de'a mai îi o provincie turcească propriu

, Zisă ; ea. deveniă autonomă, plătind un tribut Turcilor. Ro-

«mâniei, erbiei. şi
denţa absolută.
|
României îi se
-seluate dela Rusia
„ geau aliaţii noşiri

Munte- -Negrului li se recunoștea” incepenrăpiau însă cele trei districte basarabene,
prin tratatul din Paris (1856); aşă înţeleRuşi, șă răsplătească jertiele noastre Şi a- -. .

jutorui ce. le-am dat, fără de care perdeau războiul. “Conare„ sul “din Berlin ne dete însă o compensaţiune : Dobrogea, a-

mi
A

ceastă provincie transdanubiană românească, care e plămânul

prin -care respiră, la -mare, ţâra noastră, .-..

Rusia subt farii Alexandru IN (1881 —1894)și Nicolae.

II (1894— 1917). — Alexandru

II,

fiul lui Alexandiu

||

luâ în contra nihiliştilor măsuri severe, care îură întinse chiar
în afară de graniţele Rusiei, In politica externă, el se
uni cu

Franţa, alcătuind dubla alianță. „Escadra franceză iu primită

în Cronstadt

cu mare

pompă

şi tarul

Rusiei ascultă în

pi-

cioare Marseil)aisa. Prin această alianţă, se puneă un sfârşit

” egemoniei

germane,

restabilindu-se

un echilibru.

„Nicolae II se sui pe tronul tatălui său la 1894. Era un

"om cult şi blând, care iubeă” pacea

totdeauna a războiului în lume.

şi. doriă încetarea pentru

EI propuse 'o curte de ar.

bitraj pentru aplanarea conilictelor dintre state, care îşi aveă:
sediul la //aga. Totuşi nu avă parte de linişte. Turburări
interne se iviză în toate părțile. O revoluţie se prepară. Flota

„mării Negre se revoltă în 1905. Criza internă abiă putu îi
„potolită prin. energia miniştrilor săi, mai alesa lui Stolypine..

_ Darliniştea nu se restabili, decât acordându-se poporului
-o reprezentaţie “naţională. Parlamentul rus, nutnit Duma, luă fiinţă

„în 1906. Mai multe partide se formară. Dar agitația nu încetâ.

". Ea merse crescând, pânăce izbucni mârea revoluţie dela 1917.

Din etapăîn etapă, ea. a mers până a da puterea bolşeviş-

tilor, cari au distrus Rusia

şi au

dat-o

înapoi” cu

secole.

Ţarul Nicolae Ii fu detronat, apoi asâsinat: de revoluționari.

- În politica externă, Nicolae II păstră linia de purtare a

tatălui său, întărind alianța franco.rusă. latinderile neîntre„cute ale Rusiei în Asia, unde şi Anglia voieşte şi conti
nuă . a se întinde, au dat naştere la rivalități între cele două ,
„State cotropitoareDar
. în veacul al 20 lea, un alt rival Sa: E:
ivit: Japonia, reprezentantul cel mai de seamă şi mai bine

organizat al rasei -galbene.
|
„
_
Popoarele de rasă galbenă: Chinezii„şi Japonezii. =
* Popoarele de rasă galbenă au stat . multă vreme în afară de
"frământările

lumii civilizate din. occident.

Chinezii şi Japo-

a

Ă

N

i

A

o

E

ÎN

E:
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nezii aveau

totuşi o civilizaţie foarte vechie. Ei erau

de re-

ligiune buddhişti sau confucişti, adică credeau în doctrinele
lui Buddha sau în cele ale lui Confucius. Trăiau însă izolaţi
şi erau, mai ales Chinezii, din natură xenofobi, adică neprimitori de străini. Totuşi: în atingere

cu musulmanii, cu Evreii

şi cu Creştinii, deveniră mai toleranţi faţă de unii din Euro- |
peni, mai ales cu Aezuiţii, Lazariştii şi cu membrii unor

mi:

siuni. Englezii însă ştiură să zmulgă regilor chinezi KiaKingşi 1a0-Kuang tratate, care deschideau comerţului, dacă

nu China întreagă, cel puţin unele porturi. Această spărtuză
în politica tradiţională a Chinezilor, profită şi celorlalte “națiuni. Statete-Unite, Franţa, Belgia şi Suedia: Norvăgia reu-

|

şiră să încheie tratate Ja fel cu cele încheiate de Englezi.
Consecința a fost o revoluție a provinciilor de sud, care;
putu fi potolită cu mare greutate. A trebuit să intervină, în .
1860, o

armată

franco-engleză,

ca să

apere

pe

negustorii

Străini şi să facă pe Ctiinezi, să încheie un tratat şi să pri:

“mească a intră în legătură “oficială cu statele europene.
Dar
de atunci, s'a mai produs din când în când, revolte
ale.
Chinezilor, cu caracter xenofob. -Cea mai însemnată
a fost

cea a Boxerilor (1900—1901), când toate statele europene
au:
fost nevoite, să trimeată armate pentru a apără pe
conaţio.

nalii şi pe reprezentanţii Or la Peking.
„Japonezii,

însă,

|

deşi de aceeaşi rasă cu Chinezii, cu o

civilizaţie de asemenea foarte vechie, s'au arătat mai primi-

" tori pentru Europeni.

Japonia

a cunoscut

până la începutul veacului al XIX-lea.

regimul

Comerţul

feudal

însă ames-

tecâ clasele active, care seuturară jugul” militarilor
feudali. O.
„revoluţie literară înlătură limba chineză în
profitul limbii
- japoneze, Japonezii Cunoscură, o renaştere a
vieţii culturale;
Literatura şi- arta lor se

dezvoltară

şi luară un avânt mare

în veacurile al XVIII şi al XIX-lea.
Japonia în atingere cu Europenii se

|
modernizâ.

Regele

ei, Mikado, primi să guverneze după o constituţie
(1889),

„care. fixâ drepturile

“1

cetăţenilor japonezi, proclamâ inviolabi-

Găvănescul şi O. Tafrali,- Istoria Modernă şi Centiriporază,
3

12

litatea domiciliilor şi a corespondenţei, libertatea piesei, a
culturei şi a asociaţiei. Un regim parlamentar aveă să discute
„şi să voteze legile ţării.
îi
Japonezii împrumutară de la Europeni toate invenţiunile
şi: toate instituţiunile lor culturale, sociale, politice, financi-.
are. Un progres imens se realiză în câtevă decenii. Conştiinţa Japonezului s'a deşteptat. EI şi-a organizat patria mi-.

nunat de bine. In politica externă, a ştiut să-şi ăpere intere„.sele,

De

aici, s'au

ivit conflicte

atât

cu

Chinezii,

cât şi cu

_Ragia» care se întinsese prea mult în Extremul Orient şi voiă
„să pue mâna pe Manciuria şi pe Corea.
Japonezii au întreprins două războaie

victorioase,

unul

contra Chinei (1894 — 1895), altul contra Rușilor (1904. 1905).

Ei au bătut pe aceşti din urmă la Mugden şi la Port-Afthur,
pe care l-au luat cu asalt. Fiota rusească a fost nimicită de

cea japoneză în marea bătălie navală de lângă insula 7sușima,

la sudul Coreei.

Prin tratatele încheiate cu China şi

cu Rusia, Japonia”şi-a anexat Corea, câtevă insule, şi căpătâ
avantagii mari economice. Dar Japonia, liberată în urma
„războiului mondial de rivalitatea Rusiei, vede astăzi ridicân-

du-se în faţa ei o nouă rivală, mai puternică şi mai primej.,
dioasă, America, care îi dispută supremaţia în oceanul Pacific

„Şi în inarele imperiu Chinez.
- Anglia.—Domnia reginei Victoria. — Domnia acestei regine
în Anglia a iost din cele mai glorioase şi mai lungi. Totuşi
bărbaţii de stat englezi avură de luptat cu foarte multe
greutăţi.
|
ss

„„. Chestia irlândeză. -- Cea mai însemnată şi mai grea
“ afacere, care a turburat pacinica dezvoltare a statului englez,
a fosi chestia irlândeză. Şi aceasta tot din vina Angliei,
care n'a ştiut să fie îngăduitoare şi dreaptă cu /rlanda, de
când a cucerit-o. Englezii se făcuseră stăpâni pe toate pă.
mânturile Irlandei ; iar bieţii Irlandezi, rămăseseră străini în

- țara lor. Ca străini, erau consideraţi şi de statul englez. Multă

vreme, ei n'avură nici drepturi politice, fiindcă erau catolici.

-

.

=
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„Abiă la 1819, intrară şi ei în regulă generală a emanel-

pării catolice.

|

|

Irlandezii însă nu se puteau mulţumi numai cu ' atât. Ei
voiau emanciparea desăvârşită a țării de străini. Ei cerură

"aceasta necontenit din-ce în ce mai stăruitor şi mai energic,
Dar li se refuză mereu, ceace

îi făceă să se revolte mereu

(1867, 1879, 1880), iar Anglia eră nevoită să potolească re-

voltele lor, întrebuințând armele.

Dar aici persecuţiunile sân- '-

geroase, nici micile îmbunătăţiri, date prin legi agrare,
liniştiră pe Jrlandezi, conduşi de energicul Parneil.

nu.

Atunci, Gladstone, marele om de stat englez, ca şă liniştească spiritele şi să pună capăt agitaţiilor, propuse, în
1886, să se dea Irlandei dreptul ei: autonomia. Legea lui,

numită /iome Rule, nu se primi de loc în 1886; iar în 1893,

Îu primită numai de camera

comunelor,

şi căzii,

fiind

res-

pinsă de camera „lorzilor. Ideea, însă, tot câştigase . mulţi
adepţi, dar nu izbuti nici până azi să se realizeze. Englezii
pe cât se arătau de zgârciţi în darea drepturilor Irtandei, pe

atât se arătau neindestulaţi, când eră vorba de cucerirea. li-

bertăților lor politice. Dreptul de vot se întinse şi se făcit
accesibil la cât mai mulţi cetăţeni. Iar lucrătorii, fără să facă
revoluții zgomotoase,

ca în Franţa, găsiră mijlocul

de

a-şi

apără interesele, alcătuind societăţi, numite trade-unionsşi
făcând greve, când nu li admiteau cererile.
_
Anglia şi-a înmulţit coloniile mai mult ca oricare alt stât
în lume. În Asia, unde ocupase, încă din secolul 18 lea,
Indiile, se tormă un imperiu, cu numele de imperiul In-

diilor. Regina Angliei, Victoria, luâ şi titlul de împărăteasă

a Indiilor (1876).
_
|
In Africa, Anglia izbuti a pune stăpânire pe Egypt (1880),
subt formă de protectorat, tocmai când Egyptul căpătase colosalul avantaj de a îi drumul cel mai comercial spre Indiile, din cauza deschiderii Canal/u'ui de Suez, care uneşte
marea

Roşie

cu marea Mediterană.
1

Cu puţin înainte (1878),
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Anglia luase şi insula Cypru de la Turci, spre a-i servi de
staţiune pentru corăbiile sale în Mediterană. .
In Africa de Sud, unde Anglia posedă dejă coloniile
Capul Bunei Speranţe şi Natalul, voind să întemeieze, ca
şi în Asia, un imperiu sud-african, a căutat să se întinză şt

asupra celor două republici, Orârige şi Transvaal. Şi la 1899,
„deslănțui în contra lor un războiu de exterminare. Republicele Orange şi Transvaal, locuite de Buri sau Boeri, de
origină olandeză, fuseseră întrun rând subt Anglia, dar îşi
căpâtaseră neatârnarea, la 1881. Pretextul războiului din
"1899 au fost plângerile unor supuşi englezi, numiţi Wi;//anderi, stabiliţi mai ales în regiunea minelor de aurale Trans:
vaalului, şi cari se simţiau nedreptăţiți de localnici. Indâr-

jita rezistenţă a Burilor, carea ţinut în loc puterea engleză,
a sfârnit admiraţia lumii întregi pentru eroismul lor patriotic,
gata a jertii totul pentru independenţă. Anglia a supus
cele două republici, dar le-a dat o autonomie, care a împăcat

pe locuitorii lor.

Eduard VII. — George V.— După moartea reginei Victoria, urmâ fiul ei Eduard VII. El văză primejdia desvoltării
uriaşe a Germaniei şi mai ales tendințele ei cotropitoare.
De aceea, nu ezitâsă iasă din politica tradiţională a Angliei,

numită

„splendida izolare“, şi să se înţeleagă

cu

Franţa.

Astiel grație lui, se înjehebâ 7ripla înțelegere, din care fă„_ceau

parte Anglia,

Franţa şi Rusia. Această înţelegere mântui

lumea de egemonia germană, Edua:d VII domni puţin. După
moartea sa, îi urmâ îiul său George V, care domneşte şi
astăzi. Subt el, se destăşurâ groaznicul războiu mondial.
Din acesta, Anglia ieşi biruitoare, mărită şi glorioasă.

Spania. — Frământările în interior şi în colonii. — Şi
Spania a avut, în a doua jumătate a secolului al 19-lea,
lupte cu coloniile- sale, din

alte contimente.

Dar,

pe când

Anglia se siliă să cucerească altele noui şi să-şi întinză. im-

periul colonial, Spania se luptă, ca să mai păstreze puţinul
-din coloniile, care-i' mai rămăseseră în America şi care acum
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căutau să sesdesfacă de subt autoritatea ei. Cum eră să-şi întărească statul spaniol, în afară, departe peste ocean,

au-

toritatea lui, când chiar în Spania se dădeau mereu lupte
interne pentru ocuparea tronului? Abiă ocupâ fiul Isabelei II,
Alfons
tron,

La

al Xil-lea,
Don

Carlos,

1885, urmă

inama sa,

tronul,

şi se ridicâ un alt pretendent la

care frământă

ţar&ani

de

zile,

în zadar. -

la tron un copil Alfons XIII, şi luâ regența

Maria

Christina,

(austriacă).:

de origine străină

Maria Christina, însă, ştiă să înţeleagă spiritul şi caracterul
spaniol şi să.păstreze neatinsă autoritatea regală în mijlocul

Ivptelor pătimaşe dintre partidele politice.
Răscularea

Cubei.— Cel mai însemnat eveniment din îs-

toria contimpozană a Spaniei, de interes

mai

general,

este

războiul ce_avii cu Statele-Unite (1898), cu ocazia răsculării
Cubei. Certurile interne făcuseră pe Spanioli, să-şi neglijeze
coloniile, Le perduseră mai pe toate din America. Acum veniă
şi rândul Cubci, o insulă bogată şi mare, „Mărgăritarul Anulelor“. Administraţia vitrigă, nedreaptă şi asupritoare, a Spa-

niolilor, mai făcuse pe Cubani să se revolte şi mai
(1868); şi Spaniolii avuseră încă de atunci greutăţi,

astâmpere.

Şi cum

înainte
ca să-i

i-au potolit, iar au început să-i exploateze

cu tot felul de biruri grele. De astă- dată, răscoala se preparâ
şi se organizâ sistematic ; şi, 'ce eră

mai

periculos,

pentru

Spanioli, chiar Statele-Unite alimentară răscoala, încurajând
pe Cubani şi dându-le în toate chipurile înlesniri şi ajutoare.
New-York devenise unul din centrele principale, unie se
urziă şi se înjghebă mişcarea de râsvrătire în contra Spaniei.
Incă din 1895, începură agitaţiile; când se agravâ situaţia,
Spania trimise armatăîn Cuba. Revblta nu se pută potoli.
Spania se hotări să dea Cubei autonomie” (1898).
Războiul Spaniei cu Statete-Unite. — Eră tot ce doriau
Cubhanii ; dar aceasta nu conveniă Statelor-Unile. Ele. înterveniră, Camera din Washington se grăbi nu numai să recunoască îndependenţa Cubei, dar să şi alunge cu forţa armată

pe Spanioli din insulă.

Un. ultimatum fu trimis
Y

Spaniei şi
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războiul se declarâ. Cu toată -vitejia desfăşurată de Spanioli,

ci fură învinşi de forţele americane, nenumărat superioare.
prevăzute cu un material de luptă perfecţionăt. Cuba fu declarată independentă, subt un protectorat deghizat american..
Creşterea

Statelor americane şi restabilirea

Războiul civil, numit al „Secesiunii“

Uniunii. —

dela 1861 — 1865.—

Siatele-Unite ale Americei. de nord alcătuesc astăzi o putere
„foarte însemnată. A trebuit o muncă fără preget, colosală,
ca Statele.Unite să ajungă la prosperitatea şi la însemnatea
lor politică şi economică actuală; a fost nevoe însă şi de

lupte interne pentru a se înjahebă republica Statelor Unite.

Dupăce federaţia statelor americane se întinsese necon“tenit la nordul Americei, ajunsese un moment, când deosebirea dintre caracterul, dispoziţiile şi interestie numeroaselor
State iederate începi să se simtă din ce în ce mai mult, Nordul Uniunii, eră mai burghez, locuit de oameni muncitori,
sobri, ocupându-se cu comerțul şi industria, şi destul de bogaţi. Sudul mai aristocratic se ocupă cu lucrarea pământului,
în care întrebuinţă sclavi negri: Nordul însă eră în contra
sclaviei. Multe

din statele desfiinţară această

barbară

insti-

„tuție încă dela începutul secolului al 18-lea. Sudul nici nu.
voiă să audă de. încetarea robiei, Astie], se creară în Statele
Americei

de nord două

partide: sclaviștii

şi

aboliționiştii

(destiinţătorii). Şi fiindcă în statele cu robi, erau cei mai mulţi
sclavişti; iar cele de nord erau aboliţioniste, se născi o des- binare aşă de mare între cele două părţi ale Uniunii, încât:

statele de sud se despărțiră şi formară împreună o confederație separată de Federaţia sau Uniunea dela nord (1860—61).
Fiecare îşi alese un preşedinte deosebit. Unioniştii îşi aleseră
pe Lincoln,
Un lung războiu, de mai bine de patru ani, se aţâţâ între statele separatiste şi unioniste. Lumea întreagă se resimţi
adânc. Comerţul stagnâ. Ţările industriale din Europa, Angiia, Franţa nu mai aduceau, în timpul acesta, bumbac

alte materii prime din America. Manufacturele se răriră.

sau

a

=
a

-
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Abiă în 1865, se isprăvi războiul şi statele de nord

u-

aioniste avură biruinţa definitivă. Lincoln, însă, tocmai când
trebuiă să se bucure de

triumf, fu

asasinat

Washington. Apucase totuşi să declare

în

teatiul

desfiinţarea

din

sclăviei

în toate America de Nord, chiar în statele separatiste, care,
învinse, reintrară „în Uniune şi întroduseră în legile lor În-_

cetarea robiei (1865).

Prosperitatea Statelor-Unite.

— De cândse restabili Uniunea state:

dor Americei de Nord; o repede propăşire se desfâşură în toate direcţiile
ei de activitate. Câmpiile nemărginite ale Americei produc cereale şi:
bumbac în cântităţi enorme, care se revaisă peste ocean în Europa şi

aduc sume colosale îndărât. Oraşe

noui

răsăriră,

bogate

şi frumoase,

dezvoltând o activitate, febrilă în comerţ şi în industrie. Căile ferate mai
numeroase şi mai perfecţionate ca ori unde, înlesniră comunicarea şi în„tinderea ideilor, invenţlunilor. Geniul viguros şi practic al Americanilor

„dete ştiinţii cele mai miraculoase: aplicaţii, -ca de pildă: telefonul, fonograful, etc. Literatura şi poezia luară de asemenea

„per (1789—1851) e unul din cei mai mari

avânt. Fenimore Coo?

romancieri.

Citindu-l

parcă

trăeşti cu lumea locuitorilor prifnitivi ai Americei şi asişti la dramele
colonizării şi a claznirii distrugătoareg dintre Europeni şi Pielle Roşii.
Edgar Poe e, de asemenea un scriitor viguros. plin de imaginaţie. Un

poet însemnat ai Americei este Longfellov

(1807-1882).

James

e un

filosof cu renume mondial.
„
Principiul libertăţii domneşte şi în raporturile dintre "statele federate
„daţă de Uniunea, şi în raporturile individului faţă cu statul, din care face
parte. Fiecare sat, fiecare comună îşi vede de soarta sa, aşă cum înţedege şi cum poate. Asemenea şi indivizii, Fiecare îşi “poartă singur greu-

tatea vieţii fără epitiop: nu cade pe

conducă.

Iniţiativa particulară

i

Spinareă

statului,

să-l ajute,” să-l

e în floare.

păi

Statele din Peninsula Balcanică.

Imperiul otoman după 1877. — Tratatul
semnează

pentru Turcia aproape

din Berlin

în- -

o desmembrare desăvârşită.

dnainte, statul turcesc .se întindeă la nord până la Dunăreşi
eatingeă hotarele Austriei, la apus până la marea Adriatică,
la răsărit până la marea. Neagră; cuprindea asifel toată peminsula Balcanică,

Bosnia, Herzegovina,

Rumelia,

Albania.

E. SII
- Acum, dupăce perduse dejă Grecia, i se-luă Serbia,

Bulga-

ria;
din
rase
rea

Bosnia, Herzegovina, Munte-Negrul. Se mai da o parte
teritoriul ei Munte- -Negrului şi Greciei. Ceeace îi asigufratatul din Paris, îi luă cel din Berlin, după înirângehotărâtoare de la Plevna.
—
Slăbiciunea Turciei crescând mereu, dăduse de mult naştere chestiunii orientale, de când Ruşii i-au pus gând rău Şi
puterile europeneau căutat s'o susțină. Dar adesea susţinerea
Europei o costă destul de mult. Aşă, Anglia, care se arătase
că voiă s'o apere de Rusia, la 1878, făcu săi se dea, “de
vaie de nevoie, Cyprul, chiar în timpul când cohgresul deliberă la Berlin condiţiile de pace, impuse de Rusia „Şi regulă
dezmembrarea Turciei în .atâțea state' autonome sau îudependente, Din descompunerea imperiului otoman, răsăriră state
noui, pe cale de dezvoltare şi de înflorire.
|
Grecia. — Intre cele dintâi ţări, care s'au desfăcut de
“Turca cu violenţă eroică, a fost, cum ştim, Grecia, care şi a dobândit îndependența în urma vestitei revoluţiuni de la
1821, independenţă recunos%ută de țratatuj dela Adrianopob

(1829) Grecia, îşi alesese de rege pe Otton; dar la 1862,
el fu răsturnat şi se chemă. la tron. George 7 din: familia
t

regală a Danemarcei.

Puțin

câte

puţin,

teritoriul

regatului

grec cresci. Astfel, căpătă insulele lonice de la Englezi.
Tesalia şi o parte din Epir de la Turcia, după hotăririle
congresului din Berlin (1881 şi 1886).
Grecia nu se “mulţumi cu atât. Dupăce

teritorii, fu nevoită să facă,

în

1897,

se mări cu aceste

războiu' Turciei,

„cauza insulei Creta, locuită în majoritate: de Greci,

din

Cari se

revoltaseră. Turcii bătură pe Greci. Dar puterile europene
” interveniră, scăpară Grecia şi dădură autonomie Cretei.

Urmă o stare de turburări politice în statul grec, care
ajunsese la ruiră financiară. Din situaţiunea aceasta însă, a

„mântuito un. mare om politic din Creta, Venizelos. Chemat,
în Grecia şă conducă statul, el ştii să liniştească spiritele,
să administreze bine ţara, să-i reorganizeze finanţele şi armata.
N

.

>
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Serbia şi Munte-Negrul. — Serbia făceă parte, multă
vreme,

ca provincie din imperiul

turcesc,

Pe

secolului al 19-lea, Miloș Obrenovici ajunse

la

începutul

kniaz

(1817),

prin valoarea şi energia lui personală, din simplul porcar ce

fusese mai înainte. In timpul revoluţiei greceşti, Miloș Obrenovici se răsculâ şi el şi proiitâ de împrejurări, ca să

facă

pe sultan să acorde Serbiei, printr'un katișerif, oarecare neatârnare, recunoscându-l ca principe ereditar al Serbiei, cu
obligaţia doar de a plăti Porții un tribut (1830).
Miloş, întemeietorul dinastiei Obrenovici, care dete SerDbieişi un îel de constituţie, de altmintreli destul de imper;
dectă, muri la 1860. După el, urmâ îiul său, Mihail, care

peri asasinat; apoi luâ tronul Milan

Obrenovici (1868).

.

|

In timpul domniei lui Milan, la 1876, Serbia, profitând
de încuscăturile Turciei: din cauza răscoalei din Bosnia, Her-

zegovina şi Bulgaria, şi încurajată de Rusia, se uni cu Miin7

1e-Negrul şi declară războiu

Turciei cu scopul de a-şi căpăță

independența şi de a-şi mai întinde teritoriul. Războiul ieşi
său. Serbia şi Munte-Negrul, cu tot ajutorul de ofiţeri şi de
soldaţi, trimişi în ascuns de Rusia, suleriră o înfrângere. Turcia însă cruţă aceste ţări, în urma intervenţiei ruseşti. Cu
toate acestea, nu treci mult, şi, după războiul româno-rusoturc din 1877 şi Serbia şi Munte-Negrul căpătară o inde-

pendenţă desăvârşită; iar la 1882,
-segat, la un an. după România.

Serbia 'obţinu

titlul

de

Milan abdicâ la 1889, lăsând tronul fiului său A/exandru.
Acesta produse nemulțumiri adânci prin felul cum înţelegea să

guverneze ţară, suspendând constituţia, şi prin

căsătoria. sa

cu Draga Maşin. Alexandru fu asasinat împreună cu soţia
sâ. Serbii aduseră atunci în locul său pe Petra Liu karageorghevici, care domneşte şi acum.

Bulgaria. — Dupăce căpătâ o autonomie relativă, cu dreptul de a aveă prinţ ereditar şi o adygare, aleasă de popor,
Bulgaria oferi tronul unui prinţ dintr'o casă străină, lui Adexandru

de Battenberg (1879),

un

mare suflet,

care dete

-
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patriei ale adoptive un puternic avânt de dezvoltare, devo»

„tându-se cu totul măririi şi gloriei bulgare. Subi el, Bulgaria

crescii, alipindu-şi Rumelia Orientală (1885). Se:bia nu puteă să vază cu ochi buni creşterea aşă de norocoasă a vecinii sale, Bulgaria. li căută ceartă şi năvăli: în teritoriul ei.

Dar îu crâncen bătută, la Slionița, de armata bulgară
, comandată de Alexandru de Battenberg. Acesta însă fu nevoit

să abdice, din cauză că lucrase numai în interesul ţării lui,
e Ernaari2 e i

de

pi Er

Coburg, care se sui pe tron la 1857, cu toate că Rusia şi
celelali&-puteri nu voiră să-l recunoască de principe al unui

aa

principat, format în afară de prescripţiunile tratatului din Ber-

rău. Tronul şi guvernul se clătinau mereu de revolte şi com-pleturi, înjghebate de intrigile diplomaţiei ruseşti. Stambuloif, om energic, luâ măsuri violente până la cruzime barbară în contra advezsarilor, Urmăriri, prigoniri, arestări, chiar
ucideri încărcară atmosfera politică a Bulgariti cu un aer
greu şi înăbuşitor de groază, nelinişte, teamă şi ură. Ferdi„ nand, deşi izbutise, de- bine de râu, să câştige recunoaşterea
Sultanului, vedeă totuşi lămurit că, fără aprobarea Europe
i

_
NEO

în necazul Rusiei, îşi luâ ca ministru pe şeiul partidului antirus, pe Stambuloff. Dar lucrurile merseră din rău în mai

N:

lin, adică din unirea Bulgariei cu Rumelia. Ferdinand nu
voi să ştie de nemulţumirea puterilor, şi ca să facă par'că

IP. IE

imposibilă. In locul lui, Bulgarii aleseră pe Ferdinand

a

fără să asculte de Rusia, care nu 'admiteă unirea "Rumeliei
cu Bulgaria. Intrigile Rusiei îi făcură domnia mai departe

şi a - Rusiei, mai ales, domnia lui nu se va.
alege, decât
- numai cu comploturi şi revolte, din partea partidu
lui ruso.

fil, cu

procese şi acte de persecuție, din

partea

partidului

“anti-rus dela cârmă, care aveau să înverşuneze
şi mai

crân-

ca să arate

şi mai bine, că s'a pocăit, şi-a. botezat fiul
s

său

i

cen pe adversari. Ca să facă să înceteze această “stare
de
lucruri, Ferdinand îşi schimbă linia de purtare politic
ă, de.
părtâ pe Stambuloii şige arătă favorabil partidului filo-rus
. Şi
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Boris în legea ortodoxă; cu toată opunerea Papei. Atunci,
sarul Nicolae JI s'a îmbunat şi l-a recunoscut ca ptincipe al Bul-

gariei, mărită cu Rumelia, şi, după dânsul toate celelalte
puteri europene. Această convertire însă a lui Ferdinand eră
mumai la suprafaţă. "El duşmăniă pe Ruşi, ceeace s'a văzut
în timpul războiului mondial, când a trecutde partea vrăjmaşilor lor, cu toate că interesele Bulgariei erau să meargă

contra puterilor ceritrale (Germania, Austria) şi contra Turciei.
Chestiunea Macedoniei. — Macedonia € o ţară, locuită
astăzi

de popoare,

aparținând “mai multor rase: Românii Ma-

xedonieni sunt de acelaş neam cu noi,

vorbind

un

dialect

al limbii. noastre; Grecii sunt urmaşi ai vechilor Helleni;
Slavii au venit încă din veacul al V-lea de s'au stabilit în
„Macedonia. Eră dar firesc, că atât România, atât Grecia, cât

:şi Serbia şi Bulgaria să se intereseze de conaţionalii lor din
regiunile macedoniene. Dar pe când România aveă interes
mai mult cultura! şi social, căutând să apere pe MacedoRomâni

contra prigonirilor, ori de unde

ar fi venit

ele,

să

le asigure o viaţă liniştită şi o. dezvoltare culturală bună,
"celelalte ţări voiau să anexeze Macedonia. Rivalitatea aceasta
duă câte odată o formă sălbatică. Bande de revoltați, întreţivuţi pe ascuns de statele lor respective; cutreerau Macedonia,
răspândind teroaiea şi moartea printre adversari şi printre

“Turci, cari nu erau în stare să apere pe supuşii lor. Această
propagandă violentă eră mai ales întrebuințată de Bulgari,
prin comitagii lor. O ură neîmpăcată despărţiă mai ales pe
Bulgari

de Serbi şi. de -Greci.

cau pe toţi Slavii din

Şi Serbii şi Bulgarii

Macedonia

ca aparţinând

lor respectiv. Grecii susțineau, la sândul. lor,

că

revendi-

neamului:
elementul

grecesc eră cel mai influent în partea locului şi tindeau a-şi

alirmă drepturile lor. Şi ce e drept, influeiiţa lor .eră destul
de mare. Locuitorii Greci. ocupă partea. nieridională a. Ma-

cedoniei şi țărmurile

mărei

Egee, fiind

mâi

înaintați din

punctul de vedere intelectual şi economic; ei au creat o
anulţime de şcoli şi o propagandă, care încercă: să atragă şi

-

_

.

-
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să greciseze-şi pe.ceilalţi
ceau concurenţă. Mai ales
gandă intensă. Au alcătuit
„de luptă pentru realizarea
central din Sofia urmăriă
întâlneaîn calea idealului
pe un patriot român

—

a

locuitori; Bulgarii şi, Serbii le fă
cei dintâiu au organizat o propasocietăţi organizate ca mijloace
pretenţiunilor lor. Comitetul lor
cu ură de moarte pe oricine îi
bulgăresc. Ei au ajuns, să ucidă

din Macedonia,

(Mihăileanu)

chiar

în

” Bucureşti. Pentruce? Peatrucă! în mijlocul atâtor competiţiuni
oarbe şi pătimaşe, elementul românesc din Macedonia

voiă

şi voeşte să rămână ceeace este; păstrându-şi limba şi caracterul românesc. De aceea, el sa opus şi propagandei

bulgăteşti şi propagandei greceşti şi celei serbeşti.
Astăzi, când Macedonia e împărţită între Grecia şi Serbia,
datoria noastră e să întervenim ca populaţia românească să
trăiască în linişte şi să se dezvolte potrivit aspirațiunilor ei.

„Războiul de la 1913.— La 1913, prin intervenţia lui Ve-

neputând

permite o asttel de agresiune, care

ar fi putut face pe Bulgari a tot

puternici

în

Balcani, in-

terveni cu armata sa, trecând în Bulgaria. Intervenţia
noastră
puse capăt războiului. Bulgarii fură siliţi să ceară
pace, care
s'a încheiat la București. Prin aceasta, 'Macedonia eră
'îm-

părțită între Grecia, Serbia şi Bulgaria. Grecia Vua partea
de sud cu oraşul Salonic, Serbia partea de nord cu oraşul

Bitolia, iar Bulgaria valea Strumița

“cia „cu

ieşire

la marea Egee.

IENEI

Serbi. România,

_

din toate părţile pe Turci. Armatele lor înaiatară victorioase
peste graniţă şi ocupară Macedonia, Epirul şi Tracia. Dar
la un moment dat, Bulgaria. atacâ pe ajiaţii săi Greci şi

III

nlizelos, Grecia, Serbia şi Bulgaria tăcură o alianţă şi atacară

şi o mare parte din Tra-

Turcia-eră

foarte redusă în

Europa, rămânând cu partea Traciei, care cuprindeă Andria
no-

partea de jos a Dobrogei,

cu oraşe mai

Bazardgic şi Balcic, port la mare.

însemnate

-

:

Silistra,

-

polul şi Constanfinopolul. România obţineă Cadrilaterul, adică
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Statele Balcanice dnpă tratatul din Bucureşti dia 1913,
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“România Subt Carol de Hohenzollern.

—

„ Constituția din 1866. — După abdic
area dompitorul Alexan-

dru Ion Cuza, Românii, ca să pună capăt ceriu
rilor pentru dom-

nie, au chemato dinastie sirăină, pe tron! Româ
niei, alegând de
domn pe prințul Carol de Hohenzollern
. Intrând în țară la 10
maiu 1866, în Bucureşti, a depus jurământ
ul de credință către

noua lui patrie, zicând:

„Jur să fiu credincios legilor ţării,

să păstrez religiunea României precum
şi integritatea teritoriului ei, şi să domnesc ca domn
constituțional“. De la
urcarea sa pe tron, România îşi dete o
constituţie şi deveni

.
astfel monarhie constituţională. Aceasta eră unul
din idealurile ţării noastre, Principiile moderne puse la
temelia constituţ
iei, acest pact fundamental

după care s'a condus

statui
român. până aștăzi, au ridicat România în rându
l țărilor civilizate ale Apusului,
”
_
Subt domnitorul Carol, s'au întărit Organ
izare
S'au înmulţit căile ferate din tară.

Mai

inspiiată

a

armatei

şi

|

bogată, mai tare, mai liberă în mişcări şi în
idei,
de

poeţi: ca- Alexandri ; Bolintineanu,

drestu ; de scriitori ca Bâlcescu, Eliade,
Rosetti;

Alexancârmuită

de oameni de stat ca Cogălniceanu, |. Brătianu
, Lascar Catargiu; şi guvernată.cu prudenţă de domnitor
ul ei, România

„“pută să fie condusă la-mărire.

-

Piin războiul româno ruso-turc, ea şia căpăt
at o glorie
neperitoare şi independenţa sa deplină. Doni
nitorul ei fu în-

coronat la 10 maiu 1881, ca Rege a/ României.
Ă

Sigură pe puterile sale; mândră,

bânda armelor sale, în războiul

peniru

fără îngâmtare, de izneatârnare;

păşind

demnă şi respectată îneconcertul țărilor europene,
România

işi. urmâ în linişte calea dezvoltării sale culturale;
ajungâad

în Orient un focar de lumină şi civilizaţie pent
ru popoarele

vecine, mai ales pentru cele-de peste Dunăre. Mulţi Bulga
ri şi

Serbi au învăţatîn şcolile noastre. Mulţi din
funcţionarii su-

*
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periori şi din miniştrii Statului bulgar au crescut şi Şi-au
format cultura îninstituțiunile de educaţie ale României, adesea au servit ca slujbaşi ai noştri.

Regele Carol 1 şi regina Elisabeta nYavând copii, aleseră
de moştenitor al tronului României, pe prinţul Ferdinand,
fiul îratethi regelui, Leopold de Hohenzollern. Moştenitoiul

tronului, prinţului Ferdinand 1, devenit, la 1914, rege al Ro
mâniei

după

moartea

regelui. Carol,

eră

menit

să

înfăptu-

iască visul de aur al neamului românesc: unirea tuturor Românilor

subt

acelaş

steag

naţional.

Domnia regelui Carol 1 a fost din cele mai prospere. In
politica internă, două probleme mari pieocupau spiritele:
chestiunea nafională şi chestiunea

economică.

cea

Pentru

naţională, Românii din regat, din propria pornire sufletească,
independent

de politica oficială

a guvernelor,

care urmau,

forțat, o politică de înţelegere cu tripla alianţă, au organizat
Liga pentru uriitatea culturală a tuturor Românilor, cu
scopul de a se interesă de soarta Românilor din toate păr-

ţile şi a se pune, pe cât posibil, în raporturi cu dânşii spre
a-i cunoaşte mai de aproape şi a-i ajută la nevoie.
Regele Carol şi miniştrii săi au lucrat pentru ridicarea
economică a ţării pri îmbunătăţirea soartei ţăranilor şi a
muncei agricole. „Regele a întemeiat o instituţie: „Casa de
ajutor pentru ţărănii lipsiţi de mijloace“. Totuş ţăranii n'au
fost împroprietăriți din nou. Această operă socială era menită

/

s'o facă 'acum în urmă Majestatea Sa Regele Ferdinandl.
Doninia regelui Carol e o epocă de regenerare şi de organizare a României. Pentru aceasta, a îost nevoie de chel:
tuieli nesiârşite. In. primul rând, a trebuit să se întărească
armata ; să se construiască fortificaţii, cerute de irebuinţele

de apărare ale triplei alianţe. S'au construit multe clăditi pu:
blice, multe instituţii, foarte numeroase

cât şi la sate. S'au mai

construit

şcoli atât

poduri,

şosele,

ferate. S'a îmbănătăţit soarta funcționarilor publici.

la

oraşe,

noui

căi

In domeniul culturii, sau făcut mari progrese subi.regele

Carol. El însuşi o încurajă, sprijinind Acad
emia

ei, acordând

burse Studenţilor şi întemeiând

şi lucrările

o. frumoasă bi-

bliotecă pentru studenţimea universitară,
numită Fun dafiunea
Universitară Cab! 1, în Bucureşti.
Regele Carol I:iu a murit lă începutul războiului”
mondial,
la 1914,
plin de îngrijorare de soarta ce aşteptă
țem noastră.

Din fericire, condusă de Majestatea Sa Regel
e Ferdinand 1,
de distinşii săi miniştri, ajutată de vitejia_ar
matei noastre,

de sacrificiile poporului românesc şi de glorioşii
noştri aliaţi,

Româuia a putut realiză
Românilor. -

idealul ei naţional:

Caracterele generale e

unirea tuturor

civilizaţiei actuale.

.

Transformările în viața popoarelor moder
ne. — Progresele ştiinţii au transformat lumea modernă.
Se constată în
ea: 1) transformări în viaţa economică;
2) transformări în

principiile politice ; 3) relațiuni noui între stateşi niaţiuni.
Trănsjormările vieţii economice. — În veacul
al 19.lea,

trei invențiuni au reînoit condiţiunile munci
i: motorul cu
vapori al lui Watt, eleciricitatea, care a
înlocuit vaporul
în multe privinţe în ultimul sfert al veacu
lui al 19 lea; moforul cu explozie; care a permis „invenţiun
ea automobilelor

şi aeroplanelor,

Aceste invențiuni au contribuit în cel mai înalt grad
la crearea marii
iadustrii. Dar înmulțirea fabricilor, mașinismul
, a creat de asemenea
mari aglomeraţiuni urbane. In 1800, Europa nu aveă,
decât 17 oraşe cu

o populaţie superioară

peste 50,

a 100.000 de locuitori. In 1913,

dintre care mai

mari de un milion.

multe

numărul

lor eră

superioare a 500.000, iar 7 său 8

Marile oraşe

sunt aşezate

sau aproape

mai

de mine

de
cărbuni sau de materii prime, sau aproape de căderi
de apă, tiansformate
în forțe motrice, sau în regiuni, destinate, prin
poziţiunea lor, să devină

întrepozite de comerţ sau porturi.
Transporturile şi circulațiunea

E
au devenit un factor esenţial al vieţii

moderne. De la banul mers al căilor ferate, al vaselo
r cu vapori, al au-

tomobilelor şi chiar al transporturilor cu tracţi
unea animală, atârnă apro-. :
vizionarea locuitori.or nu numai de la oraşe,
dar chiar de la sate, starea

bună economică a unel țări, propăşirea tuturor
ramurilor de activitate
a ei. S'a ajuns la rezult
'că transp
atu
ortul
l cel mai repede este cel 1nai
puțin costisi
lor,

:

!

+
»
2

-

:

|
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„Relaţiile dintre state şi popoare, dintre locuitorii aceeaşi
țări au luat un avânt foarte mare atât graţie înmulțirii mij-

loacelor de transport, cât şi organizaţiei poştelor, telegrafelor
şi telefoanelor. O înţelegere mondială, o uniune poştală
universală, a permis ca schimbul: de idei, de interese co-

merciale şi industriale, să se facă cu o repeziciune uimitoare.
in timpul din urmă, o nouă invenţiune, ga felegrafiei fără
fir, a pertecţionat şi mai mult transmiterea gândului şi a ştirilor la depărtări colosale.
?ransformațiunea principiilor politice, — In serviciul industriei şi a
comerțului, ştiinţa, producând schimbări. în rcpartiţiunea bogățiilor, a
ruinat barierele, care despărțiau clasele sociale de altă dată şi a ajutat,
să se formeze altele noui. Vaponul şi electricitatea au contribuit oarecum

ta transformarea moravurilor

noastre.

Noui

idei și concepţiuni politice

au. intervenit în omenire,

„Individul sa emancipat.

Aceasta s'a realizat încetul cu

încetul. Mai întâiu, a fost desfiinţată sclavia rasei albe ; apoi

a venit rândul rasei negre. In 1890, Europa luâ măsuri foarte
severe contra celora, cati practicau
continentul African; mai ales.

comerțul

sclavilor:î

In sfârşit, aproape pretutindegi, afară de Anglia, urmând
exemplul Franţei, s'a suprimat în legislația penală, pedepsele corporale şi sa admis circumstanțele atenuante, care

şi a presei,

libertatea

asociaţiunii

şi a reuniunii,

libertatea-

coniesiunii. Statul“se guvernează de reprezentanţii poporului,
caz singur este suveran al destinelor sale. Regimul parlaimentar, cu miniştri responsabili, este: adoptat astăzi în lumea
întreagă, atât în monarhiile consţituţionale, cât şi în republici.
In materie religioasă, s'a ajuns la toleranţă absolută. Fiecare popor, în total sau în parte, fie-care individ e-liber să
practice religiunea, care îi convine,

nu-i

supărat de .nimeni

pentru credinţele sale religioase.
1. Gărănescul

şi O.

Trafali,

—

Istoria Modernă

şi Contiznporană

-N

13

+

permit să se dee pedepse proporţionale cu crima <făptuită,
Popoarele au căpălal libertăți publice reale: libertatea
civilă, libertatea muncii, libertatea gândirii, libertatea scrierii
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”

Popoarele şi-au dat seamă cât datoresc ştiinţei şi culturii,

în deobşte.

De aceea, printre primele lor griji este cea a

răspândirii atât a culturii primare, în toată massa populaţiunii,

cât şi a culturii superioare şi speciale printre tinerii capabili
de a o înțelege şi a ducOmai departe. /nmulțirea şcolilor”

de tot felul şi a instituțiunilor de

cultură este iarăşi una

din caracteristicele timpurilor moderne şi contimporane.

Statele şi naţiunile la începutul veacului al 20-lea. — Războaiele şi
frământările secolului al 19-lea, precum Şi progresele comerțului şi ale
industriei au provocat două lucruri : pe de-o parte deșteptarea naţionalităților, care toate aspiră la o viaţă liberă, pe de altă parte, expansiunea colonială. Orientul este reformat; Extremul Orient reînvie la o viaţa:

nouă;

Airica e scoasă din întunecime ; America lucrează la elaborarea

unei civilizaţiuni originale şi, la un moment dat, întervine cu tăate forțele ei în războiul mondial.
"
jr
in politica statelor, se observă două curente : unul naționalist, prac-țicat de toate statele şi de toate năţiunile, şi altul imperialist şi mondial,
practicat: de statele mari. Pi

Pentru

menţinerea

nevoite, pe

de o parte,

echilibrului între ele, statele

să se

înărmeze

au îost

necontenit,

pe de

altă parte, să alcătuiască alianţe, care să se contrabalanseze.

Astiel, în: faţa 7riplei alianțe, s'a ridicat Dubla-alianţă,
transformată, în ajunul războiului mondial, în Tripla înțelegere.
Imperialismul.

— Statele

mari

au

căutat

să

se întindă

cât de “mult, sau să subjuge economiceşte pe celelalte, Ches-

tiunile economice -primiau totul. Formula eră: Comerțul ur'mează steagul. Astiel SR creat curentul imperialismului.
1. Imperialismul englez;

— EI este: cel ce s'a

declarat

mai cu ener-

gie. Expanstunea colonială 'engleză â fost extremă. In toate continentele,

Englezii au colonii, dintre cari multe intrec cu mult în întindere,
îrkbogăţii şi în locuitori însăşi metropola. O maiină comercială
îoarte nume. roasă, apărată de o marină da războiu netatrecută ca forţă şi ca
număr,

sunt chezăşia pentru Englezi a solidităţii imperialismului lor,
2. Imperialismul german. — El a izvorit din nevoia expanslunii comerțului şi desfacerea

produselor

industriilor

germane. - Connitţul

şi in-.:

dustriile Germaniei reuşiseră, să facă pretutindeni, în lumea toată, e
concurenţă

de neînvins celorlalie siaie.

Impetrialismul

german

a căutat,
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să bruscheze. însă pe toţi în numele pangermanismului. EI pregătiă războiul mondial pentru: a domină ca tiran pe toţi. Formula sa eră: „un
loc subt soare", în numele căreia nesocotiă orejtusile şi indepen-

-denţa tuturor celorlalte naţiuni. Pe când imperialismul celorlalte state mari
“viză îndrumarea pe căile> civilizaţiei a popoarelor inferioare în cultură,
imperialismul german voiă, în cele din urmă, să pună stăpânire pe voința
:şi libertatea popoarelor celor mai civilizate clitar din Europa. :

3, Imperialismul rus se traduceă prin panslavismiul, condus de împărăţia rusească. EI volă strângerea tuturor Slavilor subt acelaş steag,
«cucerirea Constantinopolui,
în Asia.

ieşirea la mare

literă atât în

Europa,

cât şi

4. Imperialismul japonez se manifestă în Extremul Orient, unde aveă
-de

rivali pe Ruşi, iar, acum

în urmă,

pe Americani. Japonejii caută să-şi

creeze un stat mare, în paguba Chinezilor ; ei doresc să se pună în fruntea
rasei galbene, pe care s'o facă să domine lumea.
„alarma ce s'a dat cu privire la pericolul galben.

De aici frica unora

şi

5. Imperialismul american tinde, la rândul său, să devină stăpân
:peste oceanul Pacitic şi să dicteze în America. Formula HĂ Monroe este :
America Americanilor. Ea nu permite ames.ecul altora în treburile Amegicel. Dar Statule Unite ar voi să dicteze nu numai celorlalte state ame-

ticane, dar şi Europei întregi,
"6. /mperiallsmul francez nu se caracterizează, decât prin expansiunea

«colonială a Franţei. Această ţară posedă, înadevăr, posesiuni numeroase
în toate continentele. Posesiunile ei din Africa de Nord,. Algeria. Tuni"sul şi Marocul, precuim şi din Africa de Vest, Senegalul, îi procură nu
numai materii prime pentru industriile ei, dar şi soldaţi viteji. In Asia

„astăzi pe lângă Indochina, poseslunile din Indii, Francezii au mai obţinut
protectoratul asupra

Siriei şi o parte a Ciliciei, în Asia

Pacea armată. — Tendinţa aceasta

Mică.

imperialistă,

şi teama unui stat de cellalt, concurenţa

economică,

precum
ciocni-

zea de interese politice şi financiare, au determinat şi detersujnă popoarele, să stee mereu gata să se apere de o agresiune.

Aceasta necesită cheltueli enorme. pentru întreţinerea armatelor, care să -menţină pacea. Multă vreme, Europa a trăit
Subt regimul acestei păci armate. Dar cu toate silinţele oa«nenilor de stat paciniţi, războiul mondial
decat

să nu

izbucnească.

.

n'a putut- Îi împie-...

--.
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Războiul mondial (1914 —1918).
Cauzele

războiului. — Antagonismul

dintre statele mari,

Germania şi Austria, de o parte, Franţa, Anglia şi Rusia de
altă parte, aveau la 'bază două cauze adânci : interese poli-

tice şi mai ales interese economice contrare. La aceasta se
adăogă factorii morali: diferenfă de cultură, de tradițiuni
istorice, de instrucțiuni polilice (aceasta mai ales pentru

țările occidentale).

Germania, după ce îşi făcuse unitatea politică prin cele
trei războaie îericite, căpătase egemonia în Europa. Ea con.
stituise o primejdie pentru statele-vecine, care se temeau de

o nquă agresiune a ei, cum eră, la un moment dat, s'o provoace Bismarck contra Franţei. Dubla alianţă, complectată prin
înțelcgerea ci Anglia,

răpi a tot puternicia

- ropean.

opera

regelui

Angliei

Germaniei şi stabili un

|

Eduard

VII,

echilibru eu-

Germania însă intrâ într'o fază de dezvoltare extremă in-

dustrială, Noui

debuşeuri îi trebuiau pentru comerțul

ei, care

rivaliză cu cel englez şi în unele pivinţe îl şi întreceă.
In expansiunea

ei economică,

se ciocniă de rivalitatea ŞI

de concurenţa engleză şi franceză. Oamenii politici, intelectualii, şi oamenii de afaceri germani răspândiau în naţiune
ideia, că poporul germian eră cel dintâiu în lume şi el trebuiă să dicteze pretutindeni şi să organizeze omenirea după
concepțiile sale politice şi ştiinţifice. Pentru: acest ideal, Wil.
helm |l şi sfetnicii+săi întreţineau o armată formidabilă, pe
care 0 -măriau în fiecare an, cu un număr de soldaţi şi cu

material de războiu dif 'ce în ce mai perfecţionat.
La aceste înarmări, Francezii, Englezii şi Ruşii răspunseră şi ei cu noui înarmări pentru a preveni o agresiune. .
Ei au fost imitaţi şi «de celelalte state. Dar nimeni nu între„ ceă pe Germani în aceste înarmări peste măsură de mari.
Germania, simţindu şi planurile înţelese de celelalte state
şi că la sharmările ei, ele vor răspunde cu aceleaşi măsuri,
»

:
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care puteau să rupă în favoarea lor echilibrul,
trebuiă

să întârzie,

ci să atace

pe

rivali,

ii

socoti că nu

cât timp

erau

încă

nepregătiţi. Invingându-ii, ea puteă să dicteze lumii, s'0o organizeze conform idealului german şi s'o exploateze potrivit

intereselor

nemţeşti. Trebuiă

nu eră greu,
Pretextul războiului. —

numai
Arhiducele

găsit un pretext, ceea
Ferdinand, ” moşteni-

torul tronului Austro-Ungariei, după ce avi: o întâlnire cu
Wilhelm II, cu care prilej se zice, că s'a făcut înţelegerea

între cele două state a provocă războiul, întreprinse o călătorie în Bosnia şi Hertzegovina.

La Serajevo,

el îu asasinat

de un sârb, afiliat la o societate naţională sârbească.' Acest
asasinat produse o mişcare în Austria. Cercurile politice voiră
să pună capăt agitaţiilor sârbeşti nu numai în Austro-Ungamia, dar chiar în regatul liber al Serbiei. In înţelegere cuw
Germania, S'a trimis un ultimatum Serbiei, cerându-i-se desfiinţarea tuturor asociaţiunilor iredentiste şi naţionaliste şi .
judecarea tutăror celor implicaţi în. mişcările naţionale, mai -

ales în cea care a provocat crima dela Serajevo. Serbia, sfătuită de puteri, cedâ pe toată linia; primi chiar un'punet
al ultimatului, care. atingeă independența ei. Anglia,
şi Rusia interveniră pentru aplanarea conilictulLi.

Franţa,

Izbucnirea războiului. — Aţâţată de Germania, deşi Serbia îi primise toate

condiţiunile,

Austro-Ungaria

îi declară

războiu. Momentul fiind extrem de serios, Rusia care nu putea
admite anecsarea Serbiei la Austria, începi: să iee unele precauţiuni de mobilizare.. Germafia

îi trimise un ultimatum Şi-i

-

declară războiu, la 2 August 1914. Ştiind că Franţa nu putea
rămânea independentă, îi declarâ şi ei războiu, la 4 August.:
Mobilizarea germană fiind înaintată cu ştiinţă, armatele germane
se năpustiră mai ales asupra Franţei cu gândul de a o stărâmă şi a se întoarce apoi în contra Rusiei.
dă
Dar în această agresiune, oamenii de stat şi militarii germani, perzându-şi cumpătul, uitară de cele mai elementare

reguli

umanitare şi de

onoare. Un

tratat

semnat de eiii

-

-

_

=
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legă să nu atace Belgia, ţară neultă şi fără mare pregătire
militară. Dar Germanii, ştiind graniţa franceză dinspre Ger-

:mania întărită şi că mobilizarea franceză se făceă după un

plan de apărare a “acestei frontiere, căutară să atace Franţa
„pe la nord, unde nu existau fortificaţii şi unde nu erau trupe
“Suliciente de apărare. Ei mai voiau, să pue mâna

pe 'egiu-

nile industriale şi pe minele de cărbuni din nordul Franţei,
„pentru a-i paraliză orice rezistenţă viitoare. Dar pentru aceasta
“trebuiau să treacă prin Belgia.
La intervenţia ambasadorului

englez din Berlin, care rea:

“minti cancelarului german Be/kman-Holveg tratatul

privitor

da Belgia neutrală, acesta răspunse : „necesitalea. nu cumoaște lege“, şi că „Germanii nu se vor opri la nişte „pe"tici de hârtie“, ce sunt tratatele! Astiel înțelegeau ei onoa“sea şi credința în semnăturile oiiciale ale statelor.

Atacul Belgiei, însă, puse în mişcare pe Englezi, cari nu

puteau suferi cotropirea „acestei ţări şi nimicirea Franţei,
- :Ştiind prea bine, că după aceasta avea să urmeze nimicirea

for. Astiel Anglia declară la rândul gi războiu Germaniei în
primele zile ale lui August

„Atmata

„oameni,

engleză

1914.

>

însă eră atât de mică, vreo 80.000 de

încât nfi eră luată

în

serios

de ' colosul

Se zice că înipăratul Wilhelni II ar fi zis în gtumă:

german.

„Voiu

“trimite poliţia din Berlin săo goniască“. Flota engleză
Bătăliile

«Germanii

dela

înaintau

frontieră

cu

belgiană şi

forţe mari

contra

franceză.
Franţei,

pe

—
la

nord, Ei trebuiră să treată beste corpul “Belgiei. Mică dar

witează armată belgiană, condusă :de dealul şi marele ei rege
Albert 1, îi aţină calea. Ea se 1ăptă cu un eroism de ne-

-„deseris- la hotarul ei- răsăritean şi mai ales la fortăreaţa Licge

— apărată de viteazul general Leman.
<le Germani

cu mare

„grele formidabile. şi mai ales
<

Această cetate fn

greutate şi numat

graţie

tunului lor de 420

luată

artileriei lor

milimetri.

7

e

însă

au eră de disprețuit.
Ea asigură aliaţilor libertatea mărilor
şi sili flota germană să se ţină ascunsăîn porturile ei militare.
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Belgienii se retraseră în ordine, luptând

cu un deosebit cu

1aj şi disputând. cotropitorului. pământul patriei pas cu pas,
In cele din urmă, o parte din armata lor s'a închis în cetatea Anvers, unde se menţinii destulă vreme, iar cealaltă s'a
retras spre corpurile iranceze, care îi veniau în ajutor. In
timpul acesta, şi Englezii începură să debarce mica lor ar-

mată de vreo

80.000 de soldaţi,

comandaţi

de

generalub

French.

Fig. 55. — Viteazul şi lealul rege al Belgiei, Albert ].

„Rezistenţa Belgiei dădă timp Francezilor să se reculeagă,.
să-şi modijice „planul de războiu,
centrării

armatelor,

Totuşi

ei n'au

să schimbe
avut

vreme,

ordinea consă îndrepte-

spre nord forţe mari şi apoi nu puteau şti dacă atacul acesta
eră cel principal. Rezervele lor-se concentrau : dealtfel spre
centrul Franţei.
Totuşi. o arraată puternică, ajutată de cea. engleză ireciu
N

ns

.

200

gruniţa

Belgiei

in luna lui Aveust

1914, La

Charleroi

se

dădii o bătălie mare. Ger-

III

manii, graţie numărului
lor covârşitor şi artileiei tor grele, care lipsiă
aproape cu totul aliaților,
ieşiră învingători. Retragerea franco-engleză începu.

„In tot timpul acesta,
la frontiera franco: germa“nă se dădură lupte mari.

ECE

€rancezii trecură în Alsacia, Ocupară oraşul Mul-

house, dar din cauza preSiunii delă nord, fură nevoiţi să se retragă. Totuşi
ocupară poziţii în Alsacia

Fig. 55. - - Generalul Joffre decorează
pe un viteaz,

Oraşului Nancy şi în regi: ,
unea muntoasă, numită Le”
grand:

Couronne,

iranceză, condusă

„germană, de unde n'au
putut îi scoşi până la
sfârşitul războiului. Mai
la miazănoapte, în dreptul

armata
de gene.-

ralul 'de Casfe/nau înfrânge ă
pe

Germani şi-şi

poziţiile. Germanii

menținea

însă. bă-

tură pe Francezi la Morange

şi-i siliră să se retragă peste
graniţă unde ocupară poziții
nOui, tari.
|.

“Victoria franceză
Marna. —

crufile

dela

La nord însă lu- Fig. 57.— Generalul german von Gliick.

păreau că merg spre
—

Ă

un

>

dezastru pențru Francezi.
-

Ă

at

|
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Germanii
Aripa

înaintau cu o repeziciune

stângă a armatei

germane,

Von Kliick, ameninţăsă învăluiască
şi să cucerească Parisul.
Armata

Îranceză, comandată

uimitoare Spre
comandată

Paris.

de generalist

armata
:

frauco-engleză
e

de un şei suprem,

genera:

lismul Jof/re, primise ordin să se retragă mereu spre: râut »
Marna. Joflre eră decis să sacrifice chiar Parisul, numai să
ție intactă armata lranceză.
—
In unele momente grele, guvernul francez împreună cu
preşedintele republicei, d. Raymond Poincarre, părăsiră capiiala ţării, unde fu numit comandant militar generalul Gallicni, care se ilustrase în războiul din Madagascar.
Von Kliick neglijă Parisul şi se îndreptă spre sud-est, cu
gândui de a înconjură pe Francezi. Această mişcare schimbă

situaţiunea.”

|

,

|

Francezii aveau mai multe
armate, orânduite dela gra.

j

niţa alsaciană până la Paris.
Germanii le 'opuneaupe ale
lor. Mişcarea lui von Kliick
însă eră nechibzuită, căci lasâ
în flanc Parisul, unde generalul Gallini dispunea de

iorţe respectabile, şi care
alcătui numai decât armata
a
şeasea despre a cărei
existenţă. (jermanii nu ştiau
nimic; dete generalului Mau-

noury Comanda ei şi atacâ

din flanc pe von Gliick. Ro.
lurile

acum

se

Armata germană

schimbată,
în

loc

şă

|
Fig. 58. — Generalul francez Gallieni,.
Buvernatorul şi salvatorul Parisului

învăluiască pe Francezi prin

E

aripa stângă, se vede ameninţată să fie ea însă şi înconjurată.
Maunoury

0 atacă

dealungul

râului Ourcq,

un ailuent al
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A

Marnei. Inţ;e armata sa şi armataa cincea iranceză, comandată de generalul Pranche/ d'Esperey, se atlau corpurile

“engleze. Von KIiik văzându-se atacat, rechemă unele corpuri

Şi făci faţă noului duşman.

o

La centru, armata a 9-a franceză, camandată de generalul
".Foch, eră angajată într'o luptă foarte grea cu cea germană;

alături de el, spre est, alte două armate, a 4-a şi a 3-a, sub
„conducerea generalului Langle de Cary şi Sarrail, susțineau

Şi ei lupte crâncene.

> Nici un. general francez nu tăcii vreo greşală
“în timpul acestei bătălii,
„. care dură mai multe zile,

a începutul lui Septembre
:1914. Atacul lui Maunoury

din flanc, sili pe Germani
“să iee

trupe

din centru,

:

mai ales din faţa lui Fran-

chet d' Espereyşi Fochi

:Ei, Simţind aceasta, atapene

e

“ra at

” Fig. 59. —

Generalul

francez Maunoury.

frontul german şi să cadă la spatele Germanilor.

:

“Savrail,

determinară

retragerea

Germa-

nilor.

trecură îndărât Marna,

urmăriţi

Ei

de Francezi
„foarte mulţi

“mare- număr
„2,
E 09. reia eneralul
“atu capre al alia:
«decisiv pe Germani

în 1918.

Aceasta, pre- .

cum şi atacurile lui Fock, şi rezistenţa
îndârjită a lui Maunoury, Lange. de Cary şi
şi Englezi, cat? le făcură
prizonieri şi le uciseră un
de oameni.

Această strălucită victorie a mântuil

lumea de sclăvia ce le-o prepară militarismul german. La bătălia dela Marna,
S'au luptat de o parte şi de, alta, peste Si
două milioane de oameni. Germanii de_

- păşiau pe aliați în "numărşi în armament.

“

23

Dacă Francezii şi Englezii aveau atunci muniţiuni ar î&
condus pe năvălitori până dincolo de graniţă. Din netericire,
ei nu erau pregătiţi. Trebuiau să aştepte, ca fabricele lor să:
iurnizeze noul armament de tunuri, de puşti, de mitraliere,.
de muniţiuni, de aeroplane. Aceasta a îngăduit Germanilor,.

să se fortifice pe râul Aisre, la nord de Marna, şi astfel răz-

boiul se prelungi patru ani de zile.
Bălâliile din Orient.—lIn timpul acesta, Ruşii atacau atât:
pe Austriaci cât şi pe Germani. Pe Austro-Maghiari puturăsă-i înfrângă şi ajunseră
tatea Lembergului. Dar

să înconjoare şi să cucerească ceatacul contra Germanilor, deşi a u-

şurat pe Francezi, s'a Sfârşit cu dezastrul dela lacurile Ma-zuriei, în Prusia Orientală. Aici, armata germană,

comandată

de Flindenburg, repurtă o mare victorie. . Ruşii fură făcuţi:
prizonieri şi înnecaţi în mlaştinile regiunii. Celelalte truperuseşti trebuiră*să bată în retragere.
Acum frontul se intindeă dela frontiera Germaniei până în:

Bucovina, la graniţa României.

Serbii fură atacați, dela început de Austro- Maghiari. Ei se-

reiraseră în înteriorul ţării, urmăriţi de duşmani. Dar aceasta;

retragere eră strategică. Austriacii intrară în Belgrad. In cu-

rând, iură însă nevoiţi, să se retragă, căci Serbii îi infrânseră:
la Șabatz şi le îăcură un mare număr de prizonieri.
Forțele acum se contrabalansau între Austro-Germani şi

Tripla înţelegere. Aceasta din urmă a avut un mare succes.
obţinând neutralitatea Italiei. Peste un an însă, în momentul
când armatele ruseşti începură, în urma

unor mari înfrângeri,.

săse retragă în înteriorul țării, Italia declară războiu Austriei,
aducând un mare ajutor armatelor francocengleze. Armata;
italiană, învingând pe Austriaci, treci graniţa îndreptându-se
spre Triest. Dar Austriecii şi Germanii au adus în contra ei:
forţe noiişi au oprit-o pe poziţiile dela râul Isonzo, în apropiere de marșle port Triest. Totuşi Italienii reuşiră să;
ocupe Gorizia“şi alte câtevă poziţiuni în apropierea Triestalui. In toamna din 1917, o propagandă nefastă în râde.
-
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- zile armatei italiene, dădi posibilitatea vrăşmaşilor să o întrângă la Caporeto şi să pătrundă în Lombardia. Italia fu
mântuită însă graţie câtorvă corpuri de armată franco-enpleze,
«Care veniră pe pământul italian şi opriră înain!area inamicului.
Germania cu Austro-Ungaria avură câtevă mari succese

diplomatice. Turcia a luat armele alături de ele. Comunicaţia
cu

Rusia

a fost tâiată, deoarece

strâmtorile

erau: închise.

A.

ceasța a contribuit mult la prelungirea războiului, căci Rusia

n'a putut îi ajutată la timp de aliaţii ei.

La aceasta,

a mai

ajutat şi purtarea neleală şi trădătoâre a Bulgariei. Această
“țară a atacat pe Serbi pe la spate şi a determinat retragerea

lQr

spre

sud.

In

zadar, au

venit

Francezii

cu geneialul-

Sarrail în ajutorul ei. Trupble lor erau prea puţin numeroase

ca să scape pe Serbi dela dezastru. Armata serbească a tre-

buit să treacă prin Albania,
să suiere chinuri şi lipsuri îngrozitoare,

ca să ajungă

până la

ţârmul mării, unde îlota

dranceză îi veni în ajutor şi o duse în insula Corfittta.s'o

reorganizeze.
Dar debarcarea trupelor franco. engleze, la Salonic, avii

darul de a meaţine Grecia în neutralitate; în această țară,
ca şi la noi, erau două partide, una ţineă cu Jnţelegerea,

alta cu Germania. Regele Constantin doriă, contra interese-y
jor greceşti, să meargă în ajutorul cumnatului său, Wilhelm II.
Prezenţa însă a armatei. dela Salonic şi a îlotei aliaților îl
opri. In timpul acesta, Venizelos lucră ca să aducă țara lui
să conlucreze cu aliaţii, ceeace a reuşit să facă. In sfârşit

Regele Constantin se retrase şi în locul
“Alexandru, iar la guvern Venizelos.
Luptele dela

Dardanele,

său veni

fiul său

în Palestina şi Mesopotamia, —-

Pentru a veni în ajutorul Ruşilor şi a izolă pe Turci în Asia
Mică, Aliaţii după îndemnul Angliei, atacară Dardanelele cu
ilotele lor. Trupe destul de numeroase debarcară în peninsula Gallipoli,

căutând

strâmtoarea aceasta.

să forţeze, împreună

cu vasele lor,

Turcii însă, conduşi de statul major ger-

206
man, opuseră o vie rezistenţă.
Atunci îşi concentrară

mai

Incercarea aliaţilor nu Teuşi.

toate forțele la Salonic.

Germanii voiau, să dea lovituri Angliei în /ndii şi Egipt.
Aceasta «ili pe Englezi să formeze două armate: una ca să
opereze în Mesopotamia

şi alta la strâmtoarea Suez.

O

tență eroică,
ea căză prizonieră.

Mai târziu, Englezii trimi-

seră noui armate în Mesopotamia, care de data aceasta avură

a

succes. Bagdatul fiu. luat de ei. .
.
Lângă Suez şi în Palestina, Englezii, ajutaţi de Francezi,
susținură lupte grele cu Turcii, mai ales în jurul oraşului

Gaza. In cele din urmă, în 1918, generalul A//emby întrâgse
cumplit pe

vrăjmaş

şi

intră victorios în Ierusalim, care fu

pentru totdeauna liberat de dominaţiunea semilunei.
_

Bătălia dela

Verdun.

A
FĂ

cu Francezii. Ei îi atacară
cu forțe formidabile şi cu:
o artilerie înspăimântătoare, la Verdun. Bătălia:
„aceasta a fost cea mai teribilă; Francezii încă nepregătiţi, conduşi de pe-

,$
i

;
ş

neralul

Petain întrânseră

Fig. 61:— Generalul Petain, coman-

Şi ţinură pe Germanii pe
loc. Sute de mii de morţi
CăZură din ambele părți.

. dantul suprem al armatei iranceze,
salvatorul cetăţii Verdun.

Germanii au fost opriţi..
Atacaţi pe râul Somme:

de generalul FocA, ei slăbiliră presiunea
Dar se pregătiseră să reinoiască
francez. Atunci

n'am

Pa.

(1916).— Germanii hotămiră să sfârşească odată

aliaţii ne-au cerut

atacul

asupra Verdunului..
şi

să intrăm

ezitat s'o facem cu eniusiasm,

să

rupă

frontul

în luptă, ceeace

pa

Lă

mică armată engleză! înaintâ curagios spre Bagdad.
Dar Turcii o înconjurară la Cutel-Amara. După o rezis-

;

-
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Intervenția României (1916). — Situaţiunea noastră eră .
din cele mai grele. Eră înconjurată din toate părţile
de popoare, care nu ne erau prietene. Aveam de liberat fraţi, cari

zăceau unii de secole, alţii mai de curând subt jugul sttăinilor. Simpatiile noastre erau cu Francezii şi cu Englezii,.
popoare democratice, care luptau pentru dreptate şi pentru
liberarea naţiunilor.
puternici

încă.

<âțivă mari

Dar

Curentul

duşmanii
popular,

patrioţi ca Nicolae

cereă .războiul,

însă, condus

şi luminat

Filipescu şi

Take Ionescu,

|

de

Ss

Fig. 62. — O manilestaţie. patriotică

Bucureşti.

lor şi-ai noştri erau prea

pentru războiu în 1914, făcută în

In primul plan se văd Nicu Filipescu, Take Ionescu, părintele
Lucaci, Do&orul Isirati, Argetoianu, etc.
:

La un moment

dat,

noi încheiaserăm un tratat cu Inţele-

gerea, semnat de guvernul ]. |. C. Brătianu şi care ne

pro- -

miteă liberarea fraților noştri din Banat, Bucovina şi Transilvania. In 1916, situaţiunea fiind grea, ni s'a cerut întervenția

noastră. Armata noastră vitează, plină de avânt, s'a anuntat
încă din

15. August,

ziua mobilizării

noastre, peste Carpaţi.

Frontiera noastră eră însă foarte lungă. Aveam de apărat,

aproape

1200 de kilometri.

vreo 800.000 de soldaţi,

Armata

noastră

deşi numeroasă,

robuşti şi viteji, nu aveă

numărul

necesar de puşti, n'aveă mitraliere, r'aveă tunuri grele, n'aveă

aeroplane.

Inimicii erau covârşitor superiori

nouă ca număr

-

2098

şi ca armament, căci noi nu dispuneam decât de vr'o 340.000
de puşti, deci de un număr echivalent de combatanți.
Dar soldaţii noştri, fără rezerve şi fără -armanentul

ne-

cesar, se; luptară ca nişte lei înpotriva duşmanilor, cari ne
atacară din toate -părţile şi cari veniau puzderie.
"La început, armata
noastră a înaintat repede în Transilvania,
* unde întrânse pretutindeni pe Unguri şi cuprinse Braşovul, Făgă-

- raşul, Septi San George. Dar deodată, Bul„garii pertizi, profitând
de triiniterez iorțelgg

2 noastre la nord, ne-au
%:ătacat în Dobrogea cu
o armata de patu ori
mai mare decât trupele
%

Fig. 62. M. S. Regină Maria a României

Mari, vitează mamă a soldatului romăn,
Membră a Institutului Franţei.
.

NOaStre de apărare. E:

luară 7urtucaia şi îna.intară în Dobrogea. A-

cest atac, la care luau parte şi forțe germaneşi turceşti, ne-a

silit să ridicăm un numărde divizii dih Transilvânia şi să
oprim pe duşmanul nostru crud de la sud. Generalul Ave:
rescu luâ comanda acestor trupe. El reuşi să bată pe duş.
mani, şi să-i facă să se retragă.-La un moment

dat, voi să-i

atace pe la spate trecând Dunărea. In - Dobrogea, s'au dat
lupte crâncene mai ales la Cobadin şi Topraisar.

Din netericire, în Transilvania fiind atacați de forţe su„perioare

german

germane

şi

austro-ungare,

Falkenhain, şiefiind

conduse

de generalul

slăbiţi de luarea diviziunilor!

pentru'
a pară atacul Bulgarilor la sud, am fost nevoiţi să ne
retragem. Şi în munţii Carpaţi, vreme de 3.luni de zile,
vitejii noştri soldaţi, deşi lipsiţi de rezerve, deşi suferind de
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lipsuri de tot îelul şi fără arme perfecţionate, deşi trădaţide
aliaţii noştri Ruşi, au ţinut în frâu pe duşmani. In cele din

urmă, aceştia au reuşit să şi facă o spărtură pe la Jiu. In
acelaş timp torţe bulgăreşti, nemţeşti şi turceşti treceau Du.
nărea. Duşmanii au ocupat toată Muntenia.

Curajul
rea de
noastre
a reuşit
vrăjmaş

însă

şi iubi-

patrie a armatei
n'a părăsit-o. Ea
să oprească pe
pe linia Siretului.

Toată

viaţa

noastră

naţională

liberă

se con-

centrase în Moldova. Pegele,

Regina,

familia

re.

gală, miniştrii; toţi se
Stabiliră la /ași, care 1c

veni centrul de rezis
a poporului românesc.
In iarna

şi mai
mător,

1

1917

tot anul celui urRomânii

tutindeni

it

anului

avură

de
de

pre-

chinuri groaznice.

Moldova,

sărăcită,

sufe.

In

stoarsă

pustiită

de bandele

o boală

teribilă:

Fig. 63. —M.

S. Ferdinand !, făuritorul

şi Rege al Românie

de

proviziunile ei

Mari.

de armată

rusă,

lor şi de atacurile inimicilor, s'a decjaraţ.

tifosui exantematic,

care a secerat

zeci

de

mii de suflete atât în armată cât şi la sate
şi la oraşe. Răniții apoi veniau cu zecile de mii în
spitalele; prea puţin

spaţioase, ca să-i privească pe toţi. Dar aici, au găsit o ali-

mare a suferințelor lor şi o îngrijire bună

din partea femeilor

române, care s'au devotat atestei mari opere. In
iruntea lor, a stat tot timpul Majestatea Şa Regina Maria,
înfruntând

primejdiile cele mai mari, vizitând pe răniții şi
pe bolnavii

de tifos exantematic cu un curaj şi un dispreţ
de moarte,
care au stârnit admiraţia lumii întregi. Eră
inima Ei gene4 Găvănescul şi.O. Tafrali- Istorta Moderaă şi Contemporană,
14
e
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roasă,

care

mare, inima Ei de mamă

li dictă să tacă aceasta.

iubitoare, de înger alinător

Pronia- cerească a răsplătit-O

încingându-l coroana României Mari, pe care a creat-o împreună cu poporul român. Academia Franceză a numit-O
membră a ei.
Armata

germană,

mult mai numeroasă
ca

a

noastră,

eră

comandată de un
vestit general, învingătorul
Ruşilor,
de Mackenzen, Ea
voiă să cotropiască
cu totul România.
Franţa ne-a venit în
ajutor. Ea ne-a tri:
MiS un nou arma:
ment, tunuri grele,
aeroplane şi muniții
din belşug. Ea ne-a
mai trimis o misi:
| une militară, în îrun| . te cu generalul Berthelot, şeful statului
major al lui Joitre.
Ofițerii irancezi au
contribuit la retaceFig. 64.—

Majestatea Sa Regina Maria
a României Mari.

rea

armatei
.

noastre,

la menţinerea curajului ei şi au luptat împreună cu ai noştri tot timpul.
Trădarea rusească. — Ruşii au venit în mare număr la

noi spre a ne apără şi ajută, chipurile, Ei însă nu ne-au dat
nici un ajutor. Din contra, uneltiau contra noastră şi oridecâteori au putut, ne-au trădat. Graţie propagandei anarhişte,
trupele lor nu mai valorau nimic. Din contra, erau o pri-

21

mejdie şi o pacoste pentru noi. Rusia anarhică încetase de
a mai luptă contra duşmanului; în schimb, ea se transtormase în aliata lui.
In Moldova, eră o armata de vre-un milion de Ruşi, care
_nu voi să se mai bată, care arestă sau omoră pe ofiţerii ei

şi care jefuiă ţara, sleindu-i ultimile ei resurse. 7ifosul exantematic bântuiă întreagă

Moldova.

de

Zeci

mii de sullete

muriau de acest teribil flagel şi de privaţiunile de tot ielul,
Dar noi şi armata noastră vitează ţineau mereu. Erâ în joc
datoria, eră patria, eră libertatea, eră visul nostru de aur al

unirii tuturor Românilor. Soldaţii noştri au respins în lupte glorioase, la Oituz, la Cașin, la Bacău toate atacurile inimicilor.

Germanii hotăriră să sfârşiască cu noi. Voiau să ajungă
repede la Odesa, să pue mâna pe grănarul Rusiei. Noi le
stăm în cale. Credeau că ne vor înfrânge cât ai clipi din
ochi. Cât s'au înşelat! Mai întâiu, le dădurăm

o dovadă

de

puterea şi de vitejia armatei noastre, când generalul Averescu
i-a atacat la

Mărâşti, înaintând

repede, făcându-le

mii

de

prizonieri şi luându-le numeroase tunuri şi pradă multă. Din
neiericire,-această ofensivă, care eră menită să libereze Mun-

tenia, căci armata noastră eră să cadă în spatele iorțelor
germane, pe la Braşov, a fost oprită de aliații noştri Ruşi,
cari, atacați în Bucovina, fuseseră învinşi.

Peste câtvă timp, Mackenzen dădi ordin să se înceapă
pe Siret o groaznică olensivă. Aveă şi trupe mai nuineroase
ca ale noastre, avea şi armament

mai puternic şi socotiă că

Ruşii vor fugi, cum a şi făcut, şi că-i vor înlesni succesul.
Totul păreă, că-i surâdeă. Oiensiva începi. Mărășeșiii îură
atacați cu o violenţă şi o putere fără-seamăn. Văzduhul şi

pământul se cutremurau de zgomotul miilor de tunuri, care
trăsneau. Nu eră părticică de ogor nepresărată de ghiulele,
de gloanţele de mitraliere

sau de puşti. In acest

îngrozitor

iad, armata română a trăit mai multe zile în glorie. Soldaţii
noştri, au

manilor;

respins cu o nespusă vitejie toate

lepădându-şi hainele, contra

atacurile duş-

atacară, numai în că-

ca a
e
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măşi,

şi răspândiră

groaza în

rândurile

germane,

rupseseră. La Mărășești armata

română,

comandată

neralul Grigorescu,
nemuritoare.

de o glorie

se acoperi

care

se

de ge-.

şi de o faimă

Gerinanii nu putură trece peste noi, iar faimosul lor general Mackenzen suferi pentru întâia oară o înfrângere.

Pacea de la Bucareşti 1918. — Totuşi situaţiunea României eră desperată. Rusia eră în mâna anarhiştilor, numiţi
Bolșeviști. Armatele

atacau şi voiau

lor nu numai

dinand. Inconjuraţi în Moldova

trădaţi-de

că nu mai luptau, dar ne

să detroneze pe Majestatea Sa
din

Regele Fer-

toate părţile, părăsiţi şi

Ruşi, fără putință de a primi

ajutor de la cre-

dincioşii noştri aliaţi din Apus, bântuiţi de boli, de foamete,
ameninţaţi cu o distrugere completă a forţelor noastre, am fost
siliţi “să primim propunerea dușmanului de a încheiă un

amistiţiu, iar apoi, pacea de la Bucureşti (primăvara 1918).
Această

pace,

vecinica

ruşine a celor

ce ne-a

impus-e

eră o robie economică şi -politică desăvârşită. Nimic.nu puteam face fără controlul german. Bogăţiile noastre agricole

şi miniere treceau de fapt în măna duşmanilor, iar ţăranul
eră redus la o stare vecină cu robia, deoarece i se impuneă
munca forțată. Pe lângă aceasta, ni se luâ de a lungul

granițelor

de

nord,

toate

culmile

Carpaților : județele

Suceava şi Dorohoiu erau mutilate. Dar ceeace eră mai
grav, nl se răpia Dobrogea, pământul prin care respiră la
mare ţara noastiă.
|

Pacea de la'Bucureşii, care ne reducea la o stare de va-

salitate, a indignat lumea întreagă şi ne-a creat mari simpatii, chiar acolo. unde nu prea aveam, de pildă printre

Americani. |
A doua bătălie de la Marna 17 lulie şi urm. (1918).—
Lupta hotăritoare trebuiă să se dea în occident. Ambii adversari se preparau pentru aceasta. Aliaţii, Francezi şi Englezii, nu reuşiseră pănă atunci să-şi unifice desăvirşit acţiunea,

deoarece aveau 'două

comandamente

deosebite.

E meritul
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marelui bărbat
ceau, de a

Fig. 64. —

de stat, primul ministru francez, Clemen-

îi determinat

Generalul

pe

Englezi

să

primească

un şet

Foch decorează mai mulţi soldaţi francezi, „cari ”
S'au distins prip bravura lor. - .. i DR

unic, care să comande pe Francezi şi Englezi. Şetul aGeată

Su generalul

Focâ, care

se ilustrase

la întâia

bătălie

de la
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Marna şi în ofenşiva de pe riul Somme în 1916. In primă-.
vara, anului 1918, Germanii, luând oiensiva, :reuşiseră să
spargă irontul anglo-irancez, odată în direcţiunea oraşului

Arras, a doua oară pe înălţimile- Aisnei, şi să înainteze spre:
Paris, ajungând până la Compiegne şi până la Marna. Dar
ambele aceste două ofensive fură oprite, graţie intervenţiei:
- rezervelor armatei franceze, condusă de generalisimul Pefain,

eroul de la Verdun. La 14 Iulie. 1918,- Germanii deslănţniră:
o nouă ofensivă. Ei atacară pe Francezi atât pe înălțimile:
din stânga oraşului Reims, cât şi pe Marna, pe care o.tre
cură. Aripa dreapta franceză însă, comandată de generalut

Gouraud prevăzând atacul se retrase pe înălțimile la sud, lă-

sând, în vechile poziţiuni,
înaintând, după

cuiburide mitraliere. Germanii;

un îngrozitor

bombardament asupra

țiilor, pe. care le credeau încă ocupate

cuiburile de mitraliere,

pozi-

de Francezi, dau

de-

care îi seceră. Ajung istoviţi în faţa,

nouilor poziţii franceze, pe care nici nu le pot atacă, Astiel:

că atacul, în forma _de cleşte, este zdrobit de la început..
Cealaltă aripă germană treci Marna. Dar fi oprită de arma.-“tele lui Degoutfe şi Berthelot (generalul care fusese şeful
misiunii franceze

în România).

In acelaş

timp, armata

10-a

iranceză, subt conducerea impetuosului general Mangin..
sătacă pe Germani din coastă, venind dinspre Paris. Inter£ venția ei se face cu un -număr mare de tunuri şi mai ales.
„de

-

mici fanguri,

care seceră literalmente pe Germani

şi cii-.

răţă tranşeele germane şi terenul înaintea infanteriei iranceze...

-

A doua

bătălie-de la Marna

e o victorie strălucită..

Germanii se retrag, lăsând în mâinile învingătorilor mii de:
prizonieri şi de tunuri, precum şi muniţiuni şi aprovizionamente colosale.
Bătălia de

la Marna

e începutul

întrângerei decisive a.

Germanilor. Armatele aliate, francezăşi engleză, cu ajatorut:
câtorvă divizii italiene şi americane (Americanii - transpor-:
taseră în Franţa vreo 2 milioane de soldaţi, din care numai.

o parte luâ parte 'efectiv la luptă),

subt

comanda

supremă
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Fig. 65 „

—

Vedere

general ă a Parisului. Cheiurile Senei. In centru se vede celebra
ca tedrală Notre-Dame în stil gotic (sec. XIlI—XIV).

a lui Foch, un general genial francez, continuă ofensiva,
începută de Mangin, spaig în mai multe locuri linia de for-

“tificaţii, numită, Hindenburg,

şi silesc

generalisimul armalei.

germane, Ludendorf să cedeze precipitat terenul.

n aa
„eEAI
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Ofensiva aliaţilor a durat de la 15 lulie până pe la 10
Noembrie. Pentru ziua de 14 sau 15 Noembrie generalul
Mangin, având subt comanda sa 25 divizii franceze şi 6
americane,

aveă

ordinul

să

atace

pe vrăjmaş

în

direcţia

Melzului. Deja Germanii evacuau de mai multe zile această
fortăreață. Ludendori nu mai dispuneă de rezerve. In faţa
atacului

iminent iranco-american,

trei divizii germane,
simţiau perduţi.

care nu

Armata

aliaţilor

nu erau decât vreo două-

puteau

rezistă.

aveă'să

Germanii se

ajungă la Rin în-

ainte cu armatele germane din Franţa şi din Belgia sa se îi
putut retrage, Ele erau amenințate să cadă prizoniere.
Atunci, au întervenit pentru obţinerea cu orice preţ a

unui armistițiu şi s'au adresat lui Wilson, preşedintele Republicii Statelor. Unite.
Condiţiunile impuse Germanilor erau îdarte grele. Ei capitulară pe toată linia, acceptând tot -ce li se cereă :de
aliaţi, recunoscând înfrângerea lor definitivă. Impăratul
Wilhelm II fugi în Olanda, iar împăratul Austriei Carol, în
Elveţia. In Germania se proclamă republică, pe când Austria
se desfăceă.

Aceasta

este

cea

mare

victorie.

din câte

cu-

moaşte: omenirea. Democraţia. şi libertatea popoarelor triumfau asupra absolutismului şi sclăviei.:

Operațiunile din -Orient.:

Evenimentele din Oiient .de asemenea luauo întorsătură

favorabilă. Armata. de la Salonic, compusă din Francezi, Englezi, Serbi şi. Greci, subt conducerea, generalului francez,

Franchet d'Esperey, rupeă frontul bulgar şi ajuugeă victoşioasă până -la, Dunăre, Bulgarii, cereau. pace; “Turcii de
asemenea.

România, EN acum. Ea n aşteptă, decât un moment"
prielnic spre: a. rupe- lanţurile robiei şi. să gonească din țară

pe odioşii Germani ' şi pe generalul lor Mackensen, cari o
d, deF
țineau subt călcâiul lor: Majestatea Sa regele Ferdinan

.
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clară din nou războiu puterilor centrale şi armata noastră
înaintă dincolo de Siret, pe când generalul Berihelot trecea
Dunărea,

luând

direcţia

Bucureştilor. Trupele noastre şi cele

franceze.

trară în capitala

in-

Româ-

niei în entuziasmul de
nedescris a populaţiunii.
Conferinta de pace
de la Paris (1919). —
La 18 Ianuarie 1919, se
țină prima şedinţă a con-

ferinței de pace la Paris.
Raymond Poincare, preşedintele Republicei Franceze,

deschizând

rezumă,

într'o

Fig. 67. Generalul. Franchet

şedinţa

învingătorul

cuvântare
“ eloquentă

d'Espcray,

Bulgarilor în 1918.

peripeţiile războiului şi

datoria reprezentanţilor naţiunitor, în opera ce aveau să înceapă. Pentru fiecare popor, el găsi expresiunea ce se cuveneă

şi

care

arătă

situaţiunea

şi

drepturile lui. Relativ la ţara noastră,
el recunoscu ce sacrificii am făct
şi cum am lost trataţi de Ruşi.
„La Roumanie, zise el, abandonnte
et trahie“, merită să i se facă

dreptate.
Personagiile. cele mai însemnate,

cari au luat parte la congresul pacii
din Paris, sunt: Clemenceau, prim
"ministru francez, Lloyd George, prim
ministru englez, Wi/son, preşedinFig. 68 — Raymond de
tele
republicei Statelor Unite, SoPoincarc, preşedinte al
Republicei

franceze

(1913-1920),

nino,

ministru

de

externe

italiana

(delegaţia italiana s'a schimbat însă
în cursul desbaterilor), etc. România a îost reprezentată de
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primul ei ministru, /../. C. Brătianu, şi de d.” Mişu, mi»
nistrul ţării la Londra.

După discuțiuni foarte lungi, s'a ajuns la înjghebarea
mai multor tratate. Cel din Versailles, fii incheiat între aliaţă

„Fig. 68. —Clemenceau anunțând. Camerei franceze încheerea armistiţiului,
cerut de germani la 11 noembrie 1918 şi fâcând elogiul Franţei:
|

„La

France, hier soldat de Dien, aujourd'hui soldat de
!Humanită,
sera toujours te soldat de Pldeal“.

şi germani, cel din Saint-Germain între aliați şi Austria, cel
din -Trianon,. Versailles, cu Ungaria; cel din Neuity (Paris)
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între aliaţi şi Bulgaria. În sfârşit, de abiă în August 1920,
s'a încheiat cel din urmă tratat între aliați şi Turcia.
In aceste tratate, s'au fixat atât condițiuni economice,
<ât şi modificări

teritoriale.

In tratatul din Versai/les, s'a prevăzut
şi înfiinţarea unei Societăți al natiunilor,
destinată să desvolte cooperaţiunea între ele
şi să le garanteze pacea şi siguranţa. Statele

care fac parte din ea se obligă

să

curgă

diierendele

la războiu şi să

supună

nu

re-

10r unei: curţi de arbitragiu; să dezvolte:
relaţiunile lor internaționale, bazate pe jus-:
tiţie şi pe onoare; să observe în mod riguros prescripţiumle dreptului

internaţional

respectul scrupulos al tratatelor.

[i
69 - Loid

şi Cesige prim mi-

nistru al Angiiei.

Modificările de teritorii, consacrate de tratate sunt următoarele:
Franța reîncorporează cele două provincii perdute în
1871, Alsacia şi Lorena; ea mai ocupă basinul carbonifer
de la Sarre, ale cărui mine trec direct subt posesiunea franceză, pa timp de 15 ani. La sfârşitul acestei perioade, po-

pulaţiunea acestei regiuni poate să ceară alipirea

la Franţa.

Belgia. capătă o rectificare la frontiera ei de Est,

încor-

porând câtevă localităţi, care îi aparținuseră.
Danemarca obţine, în uima unui plebiscit, partea nordică
a provinciilor, perdute la 1864
Austro-Ungaria se destace.
Italia încorporează Trentul şi oraşul

Triest,

precum

şi

cea mai mare parte a insulelor Dalmației. In privința portului Fiume, ea a avut un conilict cu Yugo-Slavia.
Yugo Slavia se creiază, ca un stat nou, cuprinzând

Ser-

bia, Slovenia, Croaţia şi Munte-Negrul. Ea mai încorporează
toată Macedonia

de “nord

şi

obţine

teritorii

macedoniene,

care aparținuseră Bulgariei. La nordul Dunărei, ea capătă,
în contra noastră, partea vestică a Banatului, cunoscută sub
numele de Torontal.
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Austria se restrânge la cele două
de Austriaci.

vechi

ducate,

- Boemia şi Moravia, unite cu. o parte din Silesia,
stituesc într'un stat: Ce/o-S/ovachia.
Polonia. reînvie.
odinioară de-Rusia,

Ea se alcătueşte
Prusia şi Austria.

locuite

se con-

din teritoriile, răpite
Lifuania revendică o

parte din teritoriile ei.
Ungaria e redusă la teritoniile, locuite de Unguri.
“România Mare a luat fiinţă, îndeplinindu-se
turor Românilor. Ea se compune din: vechiul
Transilvania, din

cea mai

:mare

parte

din

idealul turegat, din

Banat,

dintr'o:

parte a Maramureşului, din Basarabia. Dobrogea, din 1918, i-a
jost lăsată în întregime.
Bulgaria a perdut o parte din teritoriile ei vestice, care
au trecut la Yugo-Slavie şi toată Tracia, supri mânduri-se şi
Stăpânirea coastei la marea Egee.
Grecia s'a mărit cu o parte din Macedonia văsăritană, cu
toată Tracia, cu o parte din Epirul de nord, cu cea mai
mare parte a insulelor, ocupate de îa L9i1 de italia şi cunoscute subt numele de Dodecanes. Acum se luptă cu Turcii,

conduşi

de Kemal-Paşa, pentru consolidarea

din Asia-Mică,

teritorilor ei

*

Finlanda a căpătat îndependenţa. Lituania,

Letonia

şi

Estonia de asemenea, deşi situaţiunea lor, caşi a Ucraniei,
nu este încă lămurită.
Rusia, care n'a vrut să lupte până la sfârşit, şi a căzut
victima bolşeviştilor, perde deocamdată partea,
care revine
Poloniei, Finlanda şi Basarabia.
Turcia perde Adianopolul şi îşi retrage hotarul european
până la linia Ceatalg.a în apropierea Constantinopolului, pe
care nu se ştie încă sigur, dacă îl: va putea păstră multă

vreme.
In Asia, ea perde Armenia, care se declară stat indedependent; Syria şi Cilicia, care trec la Franţa şi la Italia;
perde Pa/estina

şi Mesopotamia,

care se transformă în pro-
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tectorat englez. Nu se asigură Turcilor, decât posesiunea pla:
toului Anatoliei, adică cea mai mare parte a Asiei Mici,
Toate coloniile Germane din Afiica şi în Australia au
iost împărțite între Franţa, Anglia şi Japonia.

Curente politico-sociale.
Revoluţiunea iranceză înlăturând nobilimea
a pus bazele unei noui societăţi, întemeiată

bertăţii,

egalităţii

lităţi sofleteşti

şi frăţiei.

Burghezimea

solide, a organizat

noua

întemeind partidul democratic în Franţa.
In Germania, spiritul feudal rămase

de la cârmă,
pe ideea li-

franceză,

stare

cu ca-

de lucruri
|

înfiltrat

în

masele

poporului. Mililarismul, o latură a pangermanismului Şi
care a provocat mamele războiu mondial, eră sprijinitor
acestui spirit, iar împăratul simbolul lui.
In toate țările, existau curente şi partide politice, care se
pot împărţi în trei: conservatoare de dilerite nuanţe, liberale şi democratice moderate şi socialiste.
Cele conservatoare, în deobște, cer ca progresul, să se
facă ţinând seamă de tradiţia istorică şi drepturile câştigate

de anumite clase diriguitoare. Fără a exclude de la cârmă
elementele distinse ale claselor de jos, conservatorii doresc
ca locul de îrunte, să îie ocupat de clasele, care au dat dovezi în trecut că îşi iubesc

ţara şi ştiu s'o conducă bine.

Curentul liberal şi democratic susţine din potrivă, că ser„ viciile aduse în trecut de nobleţe, nu pot îi un titlu pentru

cinevă de a cârmui o ţară. Poporul întreg trebuie chemat la
viaţa politică şi elementele lui cele mai bine pr gătite cată
să aibă conducerea, făcând reforme şi legi necesare -şi utile
tuturor claselor, între care trebue să domnească

pacea.

armonia

şi

-

Dar, în contra acesior două curente, care se manifestă în
diferite chipuri, cu diferite programe şi subt diierite numiri

se ridică un nou curent politico-social: socialismul.

4
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Socialismul, în forma sa revoluţionară şi comunistă, pre-

Fig. 70.

- Muzele,

mare

frescă

din sala.cea

mare

a Sorbonei.

Operă

a lui Puvis

de

Chavannes,

tinde să se dee conducerea societăţii întregi lucrătorilor, cari

singuri ar fi factorii

cei

mai

însemnați

ai

vieţii

sociale.

-
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Ideea unel transiormaţiuni

a societăţii în profilul

manuali s'a născutîn timpul revoluţiunii.

clasei

muncitorilor

După lupte îndelungate mun-

citorii reuşită, să se organizeze şi să capete avantagii însemnaţe.
Subt ultimul regim, corporaţiunile patronilor exercitau “asupra

”
lucră-

torilor o tutelă riguroasă. Adunarea constituantă franceză, care desfiinţă
asoclaţiunile patronale (179:) şi declară munca liberă, înterzise ori ce
coaliţiune pentru practicarea acestei libertăţi. De aici, sezultă o anarhie
economică. Burghezimea în luptă cu teoreticienii timpului ai socialismului
înscrise dreptul proprietăţii ca un drept firesc şi luă astlel de măsuri
contra muncitorilor, încât se produse o stagnare a muncii şi deci mizerie

printre muncitori. Marea industrie, în secolul al 19-lea, agravă crizele de

încetare de lucru şi crizele de mizerie. Socialismul, cuvânt creat în 1832,
indică atunci două remedii: supresiunea concurenţei, împusă de lege, şi

mărire de salarii, împusă de asociaţiunea muncitorească,

Situaţiunea îă-

mase staționară până la obținerea sulragiului universal.

In veacăl al 19-lea, socialismul avii pe teoreticlanii săi. Cei mat însemnaţi sunt: Saint-Simon, Fourrier, Proudhon, Louis Blanc, în Franţa,
,
Karl Marx şi Engels, în Germania.

Teoria celor doi din urmă a prins mai mult şi s'a răspândit în lumea

întreagă, câştigând pe muncitori. Încă din 1849, Karl Marx şi Frederich
Engels, redactară Manifestul Comunist. Ei arătau, că societatea e com-

pusă din clase, care sunt în luptă între ele : unele exploatează, celelalte .

sunt exploatate; decăderea proprictăţii Lurgheze este, după ei, inevitabilă” printPo revoluţiune „în modul de producţiune“ ; căci, pe măsură ce
se măreşte burghezimea sau capitalul, pe aceaşi măsură se măreşte şi
numătul pioletarilor“, Asociaţiunea revoluționară va omori concurența
„muncitorii mau patrie“ şi va edilică o asoîntre popoare, pentrucă
libera dezvoltare a tuturor „Deci, .ziceau
pentru
ă
ciațiune internaţional

ei, proletari din toate țările, uniţi-vă! Şi, tot după ei. capitalul nu este

decât o spoliațiune; orice proprietate, orice valoare vine de ia muncă;
deci orice marfă trebue să apaiţină muncitorilor, Ca şi orice proprietate!“
Socialismul parlamentar. — Marx credeă, că revoluţiunea liberatoare

se va face departe de parlamente.

trodus

Odată cu sufragiui universal, “s'a în-

în lupta proletariatului o nouă metodă. rin aceasta. „socialismul

a intrat în faza luptei

parlamentare.

Ideile socialiste, deşi au evoluat, au rămas totuşi în iond

aceleaşi: negarea patriotismului, lupta pentru desființarea
celorlalte clase, pentru dărâmarea societății „burgheze,

pentru producerea „catastrofei“, .care va face să treacă societatea „inarmonică capitalistă“, în „ordinea“ socialistă;
ze barierele.
susținerea internaționalei, care să desființe
>

A
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' Socialiştii, însă, perd din vedere că lupta între clase, susținută de

ei, .nu-i decât o distrugere

a

societății,

în care

sunt ameninţaţi să piară şi unii şi alţii; este nimicirea pro-

„Fig.

”

71.

— Panou

decorativ de pictorul

(Salon 1913),

francez P. A. Laurens
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gresului omenirii,

este o dare înapoi

spre

barbarie.

Expe-

ziența, de altiel a fost făcută de socialiştii extremişti, numiţi
__Bolșevişti, în Rusia. Totul a fost distrus acolo: industrie,
comerţ, instituţiuni, şcoli, literatură, ştiinţă, artă. Elementele

culte au perit sau au fugit în ţări străine, cei distinşi au fost
eduşi în stare de sclavie, cei mai puţin calificaţi, să conducă

au iost puşi în fruntea trebilor statului. Societatea însă, minată de boli şi de foamete, trăeşte timpurile barbare din vreurile

de mult trecute.

Fig. 72. — Culegătoarele de semințe (Les glaneuses), tablou de
J. F. Millet (sec. XIX).

Ura dintre clase nu-i un mijloc de a asigură liniştea şi
pacea între oameni. Ea trebue înlocuită prin armonia între
ele, prin libertatea fiecărui cetăţean sau grup de cetăţeni, să
contribue la propăşirea statului, a ţării, a neamului său. O
înţelegere şi o conlucrare între clase e singurul mijloc de a
face, ca toţi să poată trăi şi desvoltă în linişte, contribuind
"prin munca lor, la prosperitatea şi a lor şi a semenilor lor.

Prelenția clasei muncitorilor manuali de a deveni
conducătoarea tuturor, este absurdă şi nedreaptă. Societatea e un organism complicat, ca organismul. unui ani-

mal sau

mecanismul unui

necesare şi importante

E:

2%

|

ceasornic.

pentru bunul

Toate

organele

mers al

său.

sunt

Fireşte,

dacă în corpul animalului cutare sau cutare organ se opreşte
de a funcţionă, sau într'un ceasornic cutare sau cutare rotiţă

încetează de a se mişcă, viaţa
ce mai încet, până ce se

animalului palpită din ce în

stinge, iar ceasornicul

se opreşte

din mers, Nu se poate spune că cutare sau cutare organ e
mai important decât altele. Toate sunt necesare bunului mers:
al organismului. Armonia dintre ele şi nu vrajba asigură
aceasta, Concepţia luptei între clase n'a putut încolţi în spiritul unui om, aparţinând rasei latine, care-a dezvoltat în
omenire ideea dreptului şi a ordinei.
Internaţionalizarea este cevă nefiresc, contrar naturii omeneşti. Societăţile nu se aseamănă între ele. Şi orcât le-ai apropiă, ele tot diierite

rămân. Popoarele au temperamente, suflete, sentimente deosebite, explicabile prin istoria lor de mii de ani. Ele au interese deosebite, cari
nici nu se pot

conciliă

aşă de

uşor, cum

cred

teoreticianii socialişti.
Internaţionalizarea
nesocoteșic
sentimentele
patriotice
ale oamenilor, care
sunt

ceva

născut şi

care nu se pot inâbuși: Internaționali“area, dacă s'ar realiză vreodată, ar însemnă domnia unora
dintre naţiuni, mai
bine

Fig. 73. — Paisagiu de Corot: Dimineâţa.
ză tocmai contrariul de

ceeace

susţine

pregătite,

asu-

pra altora mai slabe.
Ar Îi întronarea sclaviei şi a liranici. Ar
"fi exploatarea unora
de alţii şi sar reali-

doctrina socialistă, .

- Naţiunile trebuiesc să trăiască fiecare subt steagul ei propriu. Aceasta
e şi firesc şi profitabil omenirii întregi. Fiecare neam cu caracterul lui
specific, aduce contribuţiunea sa particulară la progresul ştiinţiiic, artistic,
literar. Internaţionalizarea, impunerea unei aceleaşi vieţi şi organizaţii
—
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contribuţie
umil întregi, dacă ar îi posibilă, ar cistruge tocmai această
enla cultara omenirii, pe care. fiecare popor îl aduce, graţie temperam

:
tului şi geniului său particular.
Lupta între clase o
mii.
muncitori
amicii
seama
De aceasta îşi dau
istoriei. Ei sunt
domeniul
din
fapt
un
ca
ci
dogmă,
o
ca
nu
"S omsideră,

ă şi reconvinşi, că e de Interesul muncitorilor o penetraţiune progresiv
decât
lor,
foiositor
puţin
mai
e
onalismut
ciprocă între clase, că internaţi
la
parte
luă
a
şi
ă
nesărăcit
sau
neslăbită
patrie
într'o
faptul de a trăi
.
producțiunea bogățiilor naţionale.

Chestiunea socială

pe nimeni

na mai lasă

indiferent. Toată lumea,

toate partidele politice, din toate ţările, țin seamă de curentele sociale,
pentru toţi.
doresc să aducă ameltorări în societate, care să fie echitabile

doua jumătate a secolului

intelectuală în a

Mişcarea

Mişcarea intelec-

al 19-lea şi inceputul celui de al 20-lea.

tuală din această perioadă e covărşitoare. In toate domeniile
activităţii minţii omeneşti se fac progrese enorme.
Ştiinţele matematice

şi fizice.

19-lea, matematicele progresează
în care se -fac

mari

—

In a doua

jumătate

mult. Se explorează

a

veacului a

un domeniu nou,
"

descoperiri.

Se iormulează $i s: dezvoltă feoria numerilor şi funchiunilor. S8
realizează noui progrese în geo-"

metria

în geometria

analitică,

sintetică, în mecanica cereascăşi
fizica matematică, în electricii
ate. In toate acestea se ilustrează,
alţi, Weierstrass, Picard,
între
Henri Poincare, Bertrand, Fuchs,

Cebycev, Helmholtz, Hertz Crookes, Rontgen, Grahan Bell, Hughes, Edison. Gramme, Branly.
Unii din ei fac descoperiri cu
aplicaţiuni practice, ca perfecţio-

narea telegrafului electric,

tele-

fonul, lumina electrică, dinamoeleltric de mişcare, telegrafia fără
fir. Imveaţiunile lor contribue la

alte invenţiuni

însemnate. In a-

ceastă perioadă, Leboeuf inventează submarinul, Levassor auto-

Fig: 14. — Gânditorul (Le Penseur),
statue de. Rodin, aşezate în

Wrigt şi

Bieriot aeroplanul,

Braniy, inventează

aparatul telegrafiei

mobilul,

aţa

Marconi, utilizând coherorul lui
fără fir, etc.
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Chimia

şi Ştiinţele

Naturale.— Ambele

aceste” ştiinţe

progresează

enorm. Un număr foarte mare de învăţaţi fac cercetări şi descoperiri celebre. Printre ei citim: pe Dumas, Moissan, Becquerel, Pierre Curie,
descoperitorul radiumului, Strutt, Boltwoo, Wiriz, Berthelot, Liebig,
Darwin, Claude Bernard, Pasteur, creatorul teoriei microbiior şi desec=
peritoru! serului contra turbării, Roux, descoperitorul serului contra anghinei diiterice, Mentenicov, Jersin descoperitorul între altele al se-

“tului contra ciumii, etc,
Literele.

In

domeniul

jitârelor e aceaşi

mişcare

prodigroasă.

In

proză, în roman, se manifestă curentul naturalist și realist. Flaubert,
în Pranţa e un nume, care face onoare literaturii franceze (cu romanele
Madame Bovary, Salambo, la Tentation de saini Antoine, etc.) Edmond
şi Jules de Goncon sunt cronicari impreslonişti, amatori de artă exotica:
A. Daudet € plin de sensibilitate şi de ironie; Zola, e reprezentantul,

prin excelență,

al

Barres, Pierre
chiar geniali.

Loti, Anatole

naturalismului;

Guy de

France,

Maupasseni,

Theuriet, M.

sunt scriitoii de mare talent, unii

Poeţii, în Franţa se grupează

în

jurul a două curente: Parnasienii şi
Simboliştii- Parnasul contimporan
conţine operile poeţilor, cari au rămas:
credincioşi tehnicei versului lui Victor Hugo, dar cari rezervă o grijă
dosebită formei şi caută cuvintele

„

cele mai luminoase, Ei sunt teoriticienii artei pentru artă. Şeful şcolii
a îost Leconte de Lisle. De şcoala

lui ţin
Maria

Theophile

Gaufhier,

Jose-

de Heredia, Catulle Mendes,

Sully Prudhomne,

Copce, Jean Ai-

card, etc
Paul Verlaine e seprezentantul
cel mai de vazăa simbolismului, care
traduce în muzică, în versuri din cuvinte sonore, nuanțele fine şi vagi
ale sentimentului, Din şcoala aceasta,

ac
Fig. 75.—Monumentul lui Pasteur,
ridicat în „Place Pasteur“. Paris.

parte Henri

de

Regnier, M-me:

de Noailles, o Româncă, Jean Moreas
an Grec, şi Verhaeren un Belgian. -

Pentru teatru, se Scriu piese frumoase de Augier, Alexandru Dumas,
fiu, Victorien Sardou, Labiche, Heruieu, H. Bataille, M. Donnay, Lavedan, A. Capus. Edmond Rostand. (Acesta din urmă a devenit celebrit

prin două opere mai ales: L'Aiglon şi Gyrano de Bergerac).

[n

erudiție

şi filosofie,

7
pe Liltre,

avem

Brdal,

i

Taine

Maspero,

Renan, Boutroux, Bergson, etc.
In Anglia, literatura şi filosofia de asemenea e cultivată mult. Ia fI-

pp
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losofie, sunt celebri Jo Stuart Mill, Herbert Spencer; în literatură,
Dickens, Kipling.
in Germania, filosofia ia un avânt neînirecut, Nietzsche şi Wundtproduc curente puternice.

Dar şi celelalte ţări nu tămân îndărăt în mişcarea intelectuală. Rusia:
are pe scriitori şi pe gânditorit săl. Cei mal insemnaţi sunt Gogol, Dos-:
toevski, Turgheniev, Tolstoi. In Norvegia, se distinge genialul dramaturg:
Ibsen ; tar în Italia, Carducei, Fogazzaro, Matilda Serao, d'Annunzio..
la sfârşit, în România are pe savanții şi pe literaţii săi. Se disting ca:

Hâjdeu, Xenopol.

Odobescu,

istorici

dramaturgi:
xandrescu,

Tocilescu ; ca fliosoii: Conta ; ca

Caragiale, Haralamb: Lecca, Delavrancea ; ca poeţi: AleBolintineanu, Cârlova, Alexandri, Eminescu, Coşhuc, Vlă-

huţă; ca prozatori: Creangă, Gane, ete., ca medici:

Marinescu,

Toma

Ionescu, Babeş, «ic.
Artele - Nici
un secol n'a pro:
dus opere de o

inteligenţă

mai

„mare, de un gust
mai subtil, de o
variaţiune de con:
cepţie şi de execuţie neîptrecută

- ca veacul al

19-

lea. Atât în arhitectură cât şi în
sculptură şi pictură artişti renu-

miţi

ne

dau

pere

nemuritoare.

.

Fig. 76. — Tablou

o-

de pictorul Grigorescu.

„Car cu boi în Prahova“
Franţa

ţine

capul mişcării.

In pictură, se

pot

cită,

între mulţi alţii: Courbet, Millet, Henner, Meissonier, Gustave Moreau,
„Carridre, Puvis de Chavannes,

Jean, Paul Laurens,

Roll, impresionişti&

Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pissaro etc. In sculptură
Bariholome ; animalierii: Barie şi Cain, etc.
.
in Germania, se disting Sik şi Bohm.

marele

in muzică, sunt compozitori de geniu :
Liszt şi Rihard Wagner, în Germania; Verdi, Puccini,
în Italia; Berlioz, Gounod, Bizet, Saint-Saens, Massenei,
Ciaikovski şi Rubinstein în Rusia.
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