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ESTADO DA EUROPA EM 1453. 

Quando a. t9ruada de Constantinopla pelos Turcos foi um facto consnmmado, ouvio-se um immenso grito de dôr por toda ·a ChrisLand.ade. O papa Pio li, elevado pc:mco depois ao · throno pontificio, en vidou todos os esforços para que a Europa· catholica acudi~se em auxilio dos Christãos opprimidos por tão monstruosa invasão. , Porém, as mesmas causas que hav.ião paralysado o en-
1 



6 HTSTORIA MODERNA 

thusiasmo dos po.vo::; q uan~o o immi.~en r e perigo amea
çava a grande capttal do Onente, devtao tornai-os surd 
. d d' I d · os am a esta vez aos rec amos o ponttfice; era já passad 

o tempo das expedições desinteressadas. Cada povo S!a 
0 

S d. ' vo 
on Germano, can mavo ou Latino, occupado de seus 
interesses particulares, cuida v a u nicaruente em consti
tuir-se, e~ reparar os damnos.causados por longas guerras, 
em conqmstar emfim essa nmdade d.e territorio e de admi
nistração, cuja realização ia ser o alvo dos esforços da 
Europa. 

A FRANÇA via-se apenas desembaraçada da guerra dos 
Cem Annos; conseguira, é verdade, expulsar o Inglez do 
seu territorio; mas no interior ainda tudo ficava por fazer. 
Era de urg•~ nte necessidade rebater o orgulho e o poderio 
desmeciido dos grande:"~ do reino, e restituir a forçá e o 
prestigio á realeza, tornando-a independente; tal foi o fim 
que sempre tevt.l em mira Carlos VII, príncipe tão supe
rior em sons ultimas annos ao que a prindpio se mos
trára. Resta vão ainda cinco grandes vassallos, q ne po
derião empecer a .marcha do governo: o duque de Burgonha, 
ao mesmo tempo conde de Flandres e duque de Nevers 
e de Rethel ; o duque etc OrlP.ans, senhor do Orleanez e do 
Angoumois; o d·tujw: de A·njú, senhor do Maine, da Pro
vença e rei nominal de Napoles; o duque dt: Bow·bon, que 
possnia o centro da França, o Bourbonnez, a Marca e o 
Delphinado 'de Auvergne. Além d'estes senhores da casa 
real, haYia o duq1te ele B?'eta.nha, a quem a posição geogra· 
phica e a alliança com a Inglaterra faziào quasi indepen· 

dente. 
A INGLATERRA h a via perdido q nasi todas as sn~s pos· 

·- . 1d0 Da sessões francezas, e os seus soberanos havtao mcorr 
odiosidade da naç.'io p0r não terP.m conseguido obstar-lhe 
a decadencia. A rivalidade das casas de York e de La~-

. . l t eucarm· 
caster ta suscttar a gLJerra das Dua8 Rosas, u a 
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çada da qual a Inglaterra sahirá ex:hausta e prostrada 
para'cahir :>ob o sceptro despotico dos Tudors. -

A HESPANHA christã estava para ch~gar ao momento tao 
suspirado de expellir os Mouros da península. O~ quatr_o 
reinos de Navarm, .·1ragã(), Castella e Po?·t·ttgrtl ~ao se tl
nhão occupado de outro negocio durante tod.a a Idane mé
dia; os infleis forão repeli idos até a Andaluzia. Entretanto 
as expedições marítimas dt:: Portugal, que. come~ár~ a 
occupar-se exclusivamente de suas conquistas d alem
mar; a fraqueza do reino de Na varra, comprimido por 
varios Estados catholicos ; a incapacidade do rei de Cas
tella Henrique IV, e a luta impolitica dos reis de Aragão 
contra a casa de Anjú na Italia, estes differeotes motivos 
deixavão subsistir o decadente .Estado musulmano, que 
era ameaçado de uma proxima ruína. Granada, capital 
dos reis monros, contava ainda quatrocentos mil habi
tantes. 

A lTALIA achava no explendor das letras e das artes uma 
compensação aos seus infortunios políticos. Dilacerada 
por facções em todo o decurso da içl.ade média, contava 
ella ent.io seis Estados principaes: as republicas de T'e.
neza e de Genova, cuja importancia commercial muito di-
minuio com os descobrimentos dos Portuguezes; o ducado 
de M-ilã.'J, usurpado pelos Sforzas em prejuízo da fanti lia 
dos Yisconti; Florença, onde reinavào os Medieis; o reino 
dE! L'lapoles, que era disputado pela casa de Anjú a Affon
so V de Aragão; e o Estado Romano, onde os Papas, depois 
do seu regresso deAvinhiio, havião recobrado, juntamente 

'\~Ol~ _o poder temporal, parte de sua antiga influencia 
'P~ht1ea. 

A Att~llíANHA, apez~r do titulo magnifi.code imperador 
que contmuou a possu1r o seu chefe, achava-se entre,.,.ue 
á an h' d õ 

u ar~ ta, sen o retalha:da entre mais de trezentos pe-
q .euos soberanos, dos quaes os rets deBohernia, os duques 

·~ 
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mente a introduzir as reformas, cuja urgente necessidade 
lhe fôra revelada por uma experiencia bem caro adqui
rida. Bem se cJmpenetrára dos perigos do regime feudal . , 
ao vêr o duque de Borgonba alternativamente alliado e 
inimigo dos Inglezes, fazer pender a seu talante a balança 
da guerra. 

Já vimos como elle creou um exercito regular, estabe
lecendo para isto um imposto permanente que não devia 
ter outro emprego. A justiça, a administração, o commer
cio, a artb militar, particularmente a artilharia, recebêrão 
importantes melhoramentrJs. Mas muito ainrla faltara 
para que a autoridade regia podesse exercer pacificamente 
as suas prerogativas. Não ha duvida que sr:: tinha desper
tado o sentimento nacional quando vio-se a França em 
risco imminente de cahir sob o domínio inglez; então 
todos os granrles senhores do reino reunirão-se flm roda 
de Carlos VII. Mas, passado o perigo, quando percebêrão 
aonde tendia a politica do rei, elles procurcírão resistir-lhe. 
Repetirão-se sem mais razão os disturbios da Praguei'Üt. 
A' frente dos sediciosos appareceu o delphim L11it, cujo 
c.aracter perverso e turbulento se comprazia na intriga, e 
não recuava mesmo diante das mais odiosas conspirações. 
Sendo posto em fuga pelas tropas do rei, refugiou-se na 
côrte de Borgonha, onde o duque o acolheu e conqedeu
lhe uma pensão. Os seus projectos criminosos e suas ten
tativas de revolta abreviàrão os dias de Carlos VII, já 
consumido pelas fadigas e cuidados. Qondemnou-se, di
zem, a morrer de fome, de mêdo que seu filho o en vene· 
nasse (1461). Elle deixou prospero e possante o reino que 
recebêra em misero estado ; mas um conjuncto de cir
cumstancias extraordinarias e a prorecção visível da Pro
videncia, que. bem claro se patentet\ra na missão de 
Joanna d'Arc, contribuirão muito mais para este brilhan
te resultado do que as qualidades do príncipe, a quem 3 
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' - a sua ingratidão e as fra-posteridade censura com razao " 
q uezas de sua cond ucta. 

~. Luiz XI (1461-1483} 

Hem espinhosa e cheia de difficuldades era _ror certo a 
posição de Luiz '.xi. Ao subir ao throno, fm encontrar 
casas nobres q 11e competião em esplendor e poder com a 
mesma casa real. Além dos cinco grandes senhores, os 
duque:> de Borgonha, de Orleans, de Anjú, de Bourbon e 
de Bretanha, que pr1ssuião tres quartas partes da França 
actual, uma multidão de pequenos senhores, taes como 
us senhores de Albret, os condes de Foix, de Comminges 
e de Arrnagnac, no mei0-dia da França, prelendiào uma 
ind.ependencia quasi completa. Começando a reinar em 
Hrua idade já madura, pois não tinha menos ele trinta e 
oito atmos, habituado desde muito tempo <.'1 dissimulação, 
e rennindo a uma índole crne\ todos os recursos de uma 
habilidade sem escrupulos, um tal monarcha devia infal
Jirelmente descarregar golpes decisivos sobre o feudalis
mo. Elle preferia, sempre que lhe era dado, as negocia
ções ao em prego da força, de sorte q ne creou, por assim 
dizer, a ar:e da diplorHacia e a política da paz. ' 

Os primeiros actos do reinado de Luiz XI, quando che
gou ela côrte de Borgonha, suscilárão-lhe n nruerosos 
inimigos. Demittio todos os ministros Je seu pai para 
sub;-:titnil-o;s por pessoas obscuras. A abolição da sancção 
pragmatica, o augmento dos impostos, as vinganças atro
zes .contra antigos inimigos, a suppressão de certos privi
~gtos da n?breza, a recnperaç.ão das cidades do valle do 
._omma esttrJulada pelo tratado de Arras porém extrema· 
t~teute odiosa ao duque de Borgonha, t~es furão as prin
Clpaes queixas que servirão de prE:te)..tO á li ga do be·m 1'Ur 
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Mico. O duque de Brdanha fom entou a rebelliào, .e a 
liga não tardou a ter um chefe qne foi o conde de Charo
Jais, herdeiro do ducado de Borgonha, inimigo do rei de 
França por caracter, antes mesn10 de sêl-o por inleresse. 
Muitos grandes senhores entrúrão n'essa liga, en tre outros 
os duques de Bourbon e de Nemours, o conde de Saint
Pol, e o proprio duque de Berry, irmão do rei. Luiz XI 
contava só com o apoio das communas e dos burguezes, 
que, não podendo mais tolerar o despotismo dos grandes, 
confundião os proprios interesses com os da corôa ; assim 
mesmo, elle pôde resistir á !borrasca, travou com o coude 
de Charolais a batalha indecisa de Jlfontlte-ry (1465), e, enJ

quanto Pariz oppunha aos confederados uma tenaz resis-
. tencia, Luiz conseguia dis:;olver a liga por n:eio de ne
gociações. Elle foi prodigo de promessas; cada um dos 
grandes senhores obteve o que desejava pelos tratados de 
Con{la11s e de Saint-Jlla~w (1465). O duque de Berry rece
bt>u em apanagio a Normandia, e o conde de Charolais 
readquirio as cidades do So:1llna; o conde de Saint-Pol 
obteve a espada de condestavel. Porém os estados geraes, 
convocados em Tow·s,annull<1rào qua:>i todas as clausulas 
d'esses traÍados, como calculára Luiz XI, que pôde assim 
violar as suas promessas, escudando-se com o voto da 
naçâo. 

:J. <:aarlos o Teanei•an•io 

N'este ínterim, Carlos, conde de Charolais, succedeu a 
seu pai Philippe o Bom no throno de Borgonha (1467). 
Irritado da mà fé do rei de França, mal·chou contra elle 
com um poderoso exer-.' ito. Luiz XI, cedendo aos conse
lhos perfidos do cardeal La Balue, e contando demais com 
os artificios da propria eloqneacia para apasiguar o seu 
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focrr.
1
so ad~•ersario, tomou o partido t~merario de ir encon

tr~l-o em re1·mwe. Teria talvez realizado as s~as .espera~
eas se a. revolta. de Liége, excitada por suas mtrigas, nao 
i'h,~sse feito explosão mais cedo do que j ,!lgava.; pelo que 
achon-se em po:>içào bem critica. O duqn.e, furwso co~tra 
os habitan:es de Li0.ge que havião assassmado o seu bispo 
Luiz de Bourbon, e convencido da complicida.de do ~eu 
hospede, não projP.cta v a nada menos que atten ta r á VIda 
do rei, ou ao menos retêl-o prisioneiro. N'este perigo ex
tremo, recorreu Lniz XI a todos os meio~ para sa!var-se; 
subornou com :;c11 ouro e sua:> promessas os maiores se
nhores da côrte de Carlos, entre outros o celebre histo
ri~dor Philippe de Commines, e, por interzuedio d'elles, 
contento n-se o duque de Borgonha de fazer assignar pelo 
seu real prisioneiro um tratado oneroso e humilhante 
(1468). Obrigou-o depois a acompanhai-o a Liége, e a 
to111ar parte no saque d'esta desditosa cidade. 

Sahido do grave risco em q ne se mettêra, Luiz X I es
fo rçou-se logo em reparar as consequencias da 3Ua falta . 
Uma as~embléa de notaveis reunida em Tours (1470) an
nullou o tratado de Peronne, e quiz mesmo processar a 
Carlos o Temerario como traidor ao seu soberano. For
mou-se então contra o rei uma nova liga muito mais for
mid·avel que a do bem publico. O duque de Guyenna, 
irmão de Lniz XI, a quem o duque de Borgonha pro
mettia a sua filha unica em casamento, foi o rival que os 
confederados oppuzerão ao rei de França . . Erão apoiados 
pelo rei de Aragão João II, que reclamava o Russillon, e 
pelo rei de Inglaterra Eduardo IV, cunhado do duque de 
~orgon~1a, que veio mesmo invadir a França. Um caso 
Imprevisto fez abortar o plano dos confederados· o duqu.e ~G , . . uyennam?rreu de repente e tiio opportunamente para 
Luiz XI, que Julgou-se ter sido envenenado (1472'. 

Vendo se · d b 1 
- asstm esem araçado do maior obstaculo, 
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Luiz XI livrou-se mais faci!mente de seus a_dversarios. 
Debalde o duque de Borgonha, prorompendo em invecti
vas contra o autor presumido do crime, jn ron vingar a 
morte do duque de Guyenna : sahio-se mal no cerco de 
Heauvais, sendo repellido pelos habitantes animlldos c01n 
a coragem varonil de Joanna Hachette. D'outro lado, 0 
rei de Inglaterra, tendo desembarcado em Calais, e ven
do-se desconcertado pela ausencia dos Borguiuhões, con
tentou-se de um tributo que impôz a Luiz X I, e retirou-se 
depois ne concluido o tratado de Pecqttigny (1415). Luiz XI 
pôde então vingar·se de todos os sens inimigos; o duque 
de Nemout·s e o condestavel Sain t-Pol forão decapitados. 

Entretanto, o duque de Borgonha não projectava nada 
menos que o desmembramento da França f> o restabele
cimento do antigo reino de Austrasia sob a denominaç:.ão 
de Gallia Belgica. N'esse intuito, ci epois de se obstinar um 
anuo inteiro no assedio de Neuss, entabolou negociações 
com o imperador Frederico III, e prornetteu-lhe em troco 
do titulo de rei a mão de sua unica filha e herdeira Maria 
para o archiduque Maximiliano. Mas Carlos Temerario 
devia encontrar obstaculos insuperaveis no patriotismo 
dos Snissos e naopposição do joven duque de Lorena, Re
nato II de Vaudemont. 

Os Suissos, que forão pela primeira vez introduzidos 
por Luiz XI 11os exercitas francezes, provocárão a colora 
do duque de Borgonha matando o seu lugar-tenente na 
Alsacia, Pedro de Hagenbach, por sua cobiça insaciavel. 
Apezar de wasjustas representações, Carlos emprehendeu 
submettêl-os. Em Granson os Suissos, depois de haverem 
implorado de joelhos a assistencia do céo, levantárão-se 
cheios de confiança, sustentárão a pé firme o choque da 
cavallaria inimiga, desbaratárào-n'a e recolhêrão immen· 
sos despojos (1476). Muito mais desastrosa ainda foi para 
Carlos a batalha de Jltorat, ~·erto de Friburgo, como 0 
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auestava 0 ossario de vinte mil Borguinhões que ahi se 
conservou pelo espaço de tres seculos. Depois d'este desas
tre 0 duque de Borgonha cahio em uma profunda me
lan~olia e desespero que parecia dem:ncia. Suas ~mp~e
zâs, inspiradas pela mais cega temendade e obstmaçao, 
precipitárão a ruína de sua. casa. . 

Renato de Vaudemolit, neto do velho Renato de Anjó, 
quiz ao menos herdar a Lorena que lhe pertencia por di
reito materno. Luiz XI, fazendo-se adaptar á força por 
seu avô, havia usurpado metade da herança do joven du
que; este, auxiliado pelos Suissos, defendeu a outra me
tade contra Carlos o Telllerario. Furioso sobremaneira 
por considerar este ad\'ersario como uma criança, o duque 
de Borgonha reunio os destroços do seu exercito e deu 
em Nancy a derradeira batalha (1477), em qüe pereceu 
victima ao mesmo tempo da traição e da sua má fortuna; 
não deixava senão uma filha na idade de vinte annos. 
Com elle extinguia-se essa raça de grandes vassallos re
beldes, de quem parecia elle personificar todos os defeitos 
e toda a magnificencia. Luiz XI, que não cessára de 
apoiar e instigar os adversarios de Carlos, apossou-se im
mediatamente da Borgonha, que elle reclamava como 
feudo masculino; pretendia mesmo COilfiscar toda a he
rança fazend_o desposar a joven Maria, filha de Carlos, 
com o delph1m que apenas contava oito annos de idade 
A princeza frustrou todas as intrigas, casando com o archi: 
duque Maximiliano. Este casamento, que transferia para 
a ca~a d'Austria o domínio da Flandres, dos Paizes Bai
xos e do Franco-Condado, foi a origem de sua potencia 
colossal. 

4. A.dqulsl~~ÕP.s e gowerno de Luiz XI 

t _Luiz ~I tento; apoderar-se d'esta rica successão · mas 
01 

venctdo por Maximiliano na batalha de Guinegate (i479). 



" 

16 H!STORIA MODERNA. 

Este príncipe, tendo ficado viuYo de Maria de Borgonha, 
depois de cinco annos de r:asamento, forço n Luiz XI a 
contentar-se com a Borgonha, destinando porém o .-lrtois 
e o Fl'tt'\tXJ-Concltulo á sua filha l\'Iargarida. que prome:tia 
em casamento ar:> delphim. D'est'a rte dilata vão-se os do
mínio.::; da cor:)a de 11'rança mai~ por força de circumsta.n
cias propicias do que pela astucia. política do rei. Renato 
de A njt't falleceu em 1480; o seu herdeiro Carlos de Maine 
sobre\'iveu-lhe póuco t.em po, de sorte que o A njú,, o JllninP, 
o ducndrJ ele IJm· e o condado dt• P·l·ovmça farão a.n nexados 
ao domínio real. No começo do seu reinado, tinlla Luit. XI 
com prado ao rei de Aragão o Jlu.~::: illC(n e a Ccrdnnln; o 
duque ele Bretanha de seu lado tinha-se tornado um vas
sa.llo submisso. Estes grandes resultados, que merecem 
ser regist1·ados pela hist(J ria, n<io justificão de mod0 al
gum 11ma política <Í qual todos os meios erão bons e 
licitas. 

O espi1·ito activo e vigoroso do rei attendia a todos cs 
ramos da administração. Reformou a magistratura, tor
nando os seus funccionarios inamovíveis; instituio fJUr
lamentos e universidades, chamou da Allemanha iiHpres
sores, da Italia e da Grecia habeis operarios e artistas, es
tabeleceu correios, deu impulso á industria e í1 fabricaç<'io 
da seda, e reorganiso'l o exercito. 

Luiz XI pas'>ou os ultimas annos de l!Ua vida encerrado 
no castello de Plessis-les-Tours, temendo excessivamente 
a morte e as c:onspirações, e entregando-se, por distracção, 
á astrofogia e a toda sorte de praticas supersticiosas. O 
seu medico, o seu barbeiro, o seu astrologo e o preboste 
Tristão, executor de suas vingança~ (1), erão os unicos 
que podião acercar-se á sua pessoa. A morte, porém, so· 
breveio-lhe na hora marcada, e o velho rei morreu nos 

(1) «Eile fez morrer mais de quatro mil pessoas em diversos gene· 
ros do supplicios, aos quacs gostava ás vezes de assistir. » (Mczeray). 
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b S de S Francisco de Paula, que fizera vir da Italia, · raço • · , 
na esperança de prolongar seus dias por intercessão deste 
santo personagem. 

õ. Vnl'IOS VIII {1483-·1498) 

A Luiz XI succedeu seu filho Cm·to.~ VIII, menino de 
quatorze annos de idade, de compleix:ão franzina e de in
telligencia pouco desenvol~a, q ne, pela política so:mbria e 
desconfiada de seu pai, vivêra arredado dos negoCias e re
tirado no castello de Amboise. Pelo que, embora tivesse 
elle attingido a idade prescripta por Carlos V para a maio
ridade dos reis,LuizXlcoll.ltudo nomeou regente do reino 
a sua filha mais velha ..Lnna ele /Je:wjeu, em quem parecia 
reviver o seu espírito astucioso e energico. A regente defen
deu habilmente os se us direitos contra os duques de Or
leans e de Bourbon, que lhe dispntavào a tuteita de.seu 
irmão. Como persistissem em sua pretenção, vio-se ella 
na necessidade de procurar apoio na opinião publica., e 
convocou os estados geraes em .Tvu1'S. 

Os deputados das tres ordens reunirão-se em Tours e 
f?rmár~~ uma assembléa que podia exercer uina influen
Cia dectslVa sobre o futuro político do paiz. Examinando 
o governo d.e Luiz XI, reprovárão a maior parte das seus 
actos: Pretendêrão depois regular as liberdades publicas 
bela. 1?t~rvenção da assembléa na administração do reino. 

ecldtrao que os estados geraes serião convocados todos 
os_ dodus annos, e que a elles sómente competia o di-
reito e votar os im l M 

DA pos os. as cada uma das tres or-N.m 
2 



.,. 
18 HISTORIA hlO,DERNA 

dens attendia demasiado a seus interesses particulares para 
que podessem taes reformas obter um successo duravel. 
A mesma Anna de Beaujeu, depois de obter os subsídios 
necessarios e a sancç.áo do seu poder, tratou logo de dis
solver esta altiva assembléa, que ella accusava de querer 
arrogar-se parte das prerogati v as da corôa. 

· O duque de Orleans não se curvou á decisão dos estados 
de Tour~. Pôz-se <l frente de uma liga de senhores, em 
que tomárão parte Francisco IT, duque de Bretanha, Maxi
miliano d'Austria e Hicardo III, rei de Inglaterra. Anna 
de Beaujeu soube resistir victoriosamente á tempestade; 
teve a habilidade de sublevar os Flamengos contra Maxi
miliano, de oppôr Henrique de Richemont ao tyranno 
Ricardo, e teve a felicidade de terminar esta lour.a guetrc~r 
pela batalha de Saint-;iubin clt t Corrnier (1488), na qual o 
seu general La Tremonille derrotou e fez prisioneiro o 
duque de Orleans. Ft·ancisco II obrigou-se por um tratado 
a não casar sua filha sem a approvação do rei. 

Tendo d'ahi a tres semanas fallecido o duque de Breta
nha, sua filha Anna, herdeira do ducado, vendo-se logo 
requestada por muitos ;:;retendentes, deixou-se casar por 
procuração com Maximiliano d'Austria. Carlos VIII tinha 
já contrahido esponsaes com Margarida, filha do archi-

1 duque; mas a regente, comprehendendo quão vantajoso 
seria casar seu irmão com a herdeira da Bretanha (pois 
ao mesmo tempo arrancava-se uma tão importante pro
víncia á Austria e annexava-se ella á França), fez imme
diatamente partir um exercito que sitiou a joven duqueza 
em Rennes. Esta, obrigada a receber a Carlos VIII por 
esposo, submetteu-se de bom grado, depois de htver es
tipulado certas clausulas que regulavão a successão do 
ducado e asseguravão aos Bretões a conservação do seu 
parlamento e de suas liberdades (1491). 

O joven rei, quando tomou a administração do reino1 
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e--teve bem longe de i~itar a sabia p~litica d:_se~ep:~i~ 
d~ sua irmã. Outros. project0S, .que ~ao ~a~:~~~eiresca. 
meras vierão allucmar a ~ua ImagiDaçao 't . d 
coU:eç'ou I)Or coograçar-sP. com Maximiliano, restl uiCn o-. · b A t ·se o Franco- on-lhe o dote de sua filha, asa er, o r Ol . 
dado; consentio depois em pagar tributo ao rei ~e Ingla
terra Henrique VII, e julgou comprar a am~zade de 
F~roando o Catholico, entregando-lhe o Russillo.n e a 
Cerdanha, que 0 rei de Aragáo outr'~ra cedêra a Lu1z XI. 
Descobrio-se logo 0 segredo d'e$tas Imprudentes ~enero
sidades, q nando Carlos VIII, lt~.rgando o certo pelo mcerto, 
correu temerariamente á Italia para fazer valer O$ sem> 
rlireitos á corôa de Napoles (1494) . 

li. INGLATERRA. (1453-1509) 

I . Guet•l."a cll\8 Duas iC.OI!!i~S 

Os revezes soffridos pelos Inglezes no continente e a 
perda de todas as suas possessões em França, haviào in
disposto a nação contra a casa real de Lancaster. Esta 
çasa, que tirava sua origem de Eduardo III, tinha-se ele
vado ao throno com prejuizo da casa de Clarence, cujos 
direitos erão superiores aos d'aquclla. Não obstante, nin
guem se atreveu a protestar contra a usurpação emquanto 
favoreceu-a a fortuna. Mas quando o venced~Jr de Azin
court, Henrique V, deixou o throno a seu filho Iien?·iquc VI 
(1422), e que aos desastres de uma guerra infeliz vierão 
depois ajuntar-se os actos mais impopulares, taes como o 
casamento de Henriq ne VI com Margarida de Anjú, a 
cessão do Maine e do Anjú ao seu sogro, o assassinato do 
bom (l1tque de Glocester: lembrou-se então a nação ingle
~_a que a c~sa. de ~larence revivia na casa de York, por 
er um prm01pe desta casado com a ultima herdeira 
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d'aquella. Todos os olhos voltárão-se . 
York, e e&te levantou o esta d para Rtcardo de 
Henrique VI de Lancaster. n arte da rebelliào contra 

E!" ta guerra é designada pelos historiad 
o_ nome de g·ue1·ra· das D1tas Uo.~as. A casa ~:es e poetas com 
Zla com effeito uma 1'osa vermelha e JbLa~caster tra-
d Y k m seu razao e e o r . uma 1·osa b1·anca F . d , a calla 1 · · 01 uma as lutas · 
Songadase renhidas que a historia menciona (1~~~;4~~~-
, e a cas~ de y ork_ trium phou por um momento foi ; 
para echpsar-se d1ante da família dos Tudors ' so 
belecê - h" , que esta-
. rao a monarc ta absoluta sobre as ruínas do feuda-

lismo. 

O duque de Y ork, apoiado pélo povo, deu cabo primei
ramente do duque de Suffolk, ministro de Henrique VI, 
fazendo-o condemnar pelo parlamento á peua capital. 
Henrique VI, sujeito a accessos de melancolia e languidez, 
era incapaz de occupar-se assiduamente da administraç;io 
do Estado. Sna mulher Margarida, dotada das qualidades 
energicas da casa de Anjú, exercia quasi toda a autoridade. 
Ella indignou-se das aspirações de Ricardo de York, e 
instou com Henrique VI para que reconquistasse á força 
de armas os seus direitos. Deu-se a primeira batalha em , 
Saint-tilba.ns (1455) entre os dous contendores, na qual 
foj o rei vencido e feito prisioneiro ; porém o duque de 
York não ousou ainda despojai-o da corôa. Restabeleceu-o 
solernnemeiite no ~hrono, exercendo porém elle toda a I 
.autoridade com o titulo de protector. u reha- ' 

Maro-arida de Anjú, privada do poder, procuro . aue I 

vel-o c~m a8 forças dos condados d? No~:d~u~e~e~:~cid~ i 
cêrão fieis á casa de Lancaster. FOl ~egWarwick senhor 
em Nm·thampton (1460) pelo conde e d a as ;ropasdo 

· 1 nto que comma:n av · · astucioso e mmto opu e . d o feito prlsiC· 
r k H ·que VI fo1 e nov 1 partido· de "Y or · enrl ·á 0 titulo de {ar.et or 

. e Warwick ía tal vez merecer J . I neuo, 
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. . - a dar-lhe depois quando a fortuiJa tor-
cle ?'CIS, que vrerao lha nas planícies de Wake
nou-se favoravel á rosa verme . . d erde ll 
'ield (1460). Cercado por forças su perw~es, Rrcar , o p d 
,. . 'd . o seu filho mais moço o conde e a batalha e a v1 a, . -
Rutland foi degollado a saDgue frio depois da aççao. 

Perdida por certo estaria a causa da rosa branca, se ? 
conde de W arwick não h ou v esse reh n ido as forças do parti
do de York. Margarida, victoriosa, n:archou so.bre Londres 
para libertar I·Ienri1ue VI, e repel h o o exerci to de \Var
wick na segunda batalha de Saint-tilbans (1461). Co~tud~, 
como elJa. não fosse popular na capital e o seu exercllo VI

vesse de pilhagem, não tirou resultados important~s da 
sua victoria. W arwick conseguio até fazer corôa r o JOVen 
filho do duque de York sob o nome de Ed~tardo TV. i d~-· 
pois na ·batalha de Towton (1461) pôz em fuga a mfehz 
princeza com seu marido e filho. 

~. «::asa de Yo.rk 

Começou então para lVI.argarida uma série de infortu
nios, em que sua heroica coragem achou ainda recursos. 
Ella cedeu Berwick aos Escocezes, prometteu Calais a 
Luiz XI, obteve insignificantes soccorros e foi derrotada 
em Exham (1463). Henrique VI foi encerrado na Torre de 
Londres; a rainha refugiou-se eru França com seu filho. 
(1464). Eduardo IV parecia bem firme no throno; mas: 
Warwick, e {azedo1· de reis, escandalisado do casamento 
d'este ~rincipe com Isabel Wydeville, viu:v.a de um fidalga 
ob.s?u·re, e cioso do credito. que grangeára ira.-côrte a fa- · 
mrha ~~ nova rainha, abandon0u o. partido de York, e·· 
reconcrhou-se com Margarida de A:njú • 
. Voltando estes novos· alliados á: Inglaterra, Warwick · 

h;v.ra da. pr.isão a Henrique VL, attrahe ao seu partidQ. 
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d'aquella. Todos os olhos voltárão-se para Ricardo de 
York, e e&te levantou o estandarte da rebelliào contra 
Henrique VI de Lancaster. 

E::-ta guerra é designada pelos historiadores e poetas com 
o nome de gtte1'1'a·clas Duas Rosas. A casa de Laucaster tra
zia com effeito uma 1·osa vermelha em seu brazão, e a casa 
de York. uma ·rosa branca. Foi uma das lutas mais pro
Iongadase renhidas que a historia menciona (1455-1485). 
Se a casa de York triumphou por um momento, foi só 
·para eclipsar-se diante da família dos Tudors, que esta
belecêrão a monarchia absoluta sobre as ruínas do feuda
lismo. 

O duque de York, apoiado p&lo povo, deu cabo primei
ramente do duque de Suffolk, ministro de Henrique VI, 
fazendo-o condemnar pelo parlamento á pena capital. 
Henriqu~ VI, sujeito a accessos de melancolia e languidez, 
era incapaz de occupar-se assiduamente da administraçdo 
do Estado. Sna mulher Margarida, dotada das qualidades 
energicas da casa de Anjú, exercia quasi toda a autoridade. 
E lia indignou -se das aspirações de Ricardo de York, e 
instou com Henrique VI para que reconquistasse á força 
de armas os seus direitos. Deu-se a primeira batalha em 
Saint-tllba.ns (1455) entre os dous contendores, na qual 
foi o rei vencido e feito prisioneiro; porém o duque de 
York não ousou ainda despojai-o da corôa. Restabeleceu-o 
solemnemeiJ.te no throno, exercendo porém elle toda a 
.autoridade com o titulo de protector. 

Margarida de Anjú, privada do poder, procurou reha
vel-o com as forças dos condados do Norte, que permane
cêrão fieis á casa de Lancaster. Foi segunda vez vencida 
em No1·than11pton (1460) pelo conde de Warwick, senhor 
astucioso e muito opulento que commandava as tropas do 
rartido· de York. Henrique VI foi de novo feito prisio
neiro, e Warwick ia talvez merecer já o titulo de {azedo?' 
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de 1·eis, que vierão a dar-lhe depois quando. a. fortu[Ja tor
nou-se favoravel á rosa vermelha nas plamCies de JVake
field (1~60). Cercado por forçá~ s u perio~es, Ricardo perde 1

l 

a batalha e a vida; o seu 11.lho ma1s moço o conde de 
Rutland foi degollado a saDgue frio depois da açção. 

Perdida por certo estaria a causa da rosa branca, se o 
conde de Warwick não houve:>se reunido as forças do parti
do de York. Margarida, victoriosa, marchou sobre Londres 
para libertar Henrique VI, e repellio o exerci to de vVar
wick na segunda batalha de Saint-tilbans (1461). Com tudo, 
como ella. não fosse popular na capital e o seu exercito vi
vesse de pilhagem, não tirou resultados importantes da 
sua victoria. W arwick conseguio até fazer corôa r o joven 

r filho do dúque de York sob o nome de Eduardo IV; de-· 
1 

pois na ·batalha de Towton (1461) pôz em fuga a infeliz 
princeza com seu marido e filho. 

2. Casa de Yo.rk 

Começou então para 1\'l.argarida; uma série de infortu
nios, em que sua heroica coragem achou ainda recursos. 
Ell~ cedeu Berwick aos Escocezes, prometteu Calais a 
Lutz XI, obteve insignificantes soccorros e foi derrotada 
em Exham (1463). Henrique VI foi encerrado na Torre de 
Londres; a rainha refugiou-se ern França com seu filho. 
{1464) .. Eduardo IV parecia bem firme no throno; mas: 
:-arw:tc~, ~{azedo?· de ?'eis, esc81ndalisado do casamento 
;ste prmCI~e com Isabel W ydeville, viu;va de um fidalgo 

O · .~?U·rG, e CIOSO do credito. que gt'angeára na;côrte & fa-· 
~lia~~ nova. rainha, abandonou o. partido de York e-
econcthou-se com Margarid=a de Anjú. ' 

lhr.~:l~ando. e~tes novos· alliados á: Inglaterra, Warwick . 
a. pr.tsao a Henrique Vt, attrahe ao seu partidQ;. 
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todos os partidarios de Eduardo IV e o seu proprio irmão 
0 duque de Clarence. Eduardo retira-se <\ CÔI'te do du
que de Borgonha: seu cunhado, d'onde em bl'eve vol1a, 
chamado secretamente pelo duque de Clarence. As bata
lhas de Bm·net e de Tewlwslnn'y (1471) arruindo contpl~ta· 
mente o par:ido da. rosa vermelha. Na primeira batalha 
morreu Warwick; na segunda cahio prisioneira ivlarga
rida, que vio matar sen filho, sua ullitua esperança. Esta 
heroica rainha não recobrou a liberdada senão em 1475, 
graças ao resgate pago por Luiz XI. O pusillanime rei 
Henrique VI tinha morrido na prisão quatro annos antes, 
e a casa de York não encontrou mais adversarios senão 
e111 ;;~u proprio seio. 

Crimes atroze<> seguem-se a estas sanguinarias revolu. 
ções. Eduat·.lo mandon matar seu irmão o dnque rl.e Claren
ee, que foi afogado em um tonel de malvasia por instigação 
do outro seu irmão o dnque de Glocester. Accusão este de 
haver envenenado o proprio rei (1483). Nomearl.o regente 
e pro!ector do rein0, mandou conduzir os seus dous so
brinhos Edua1·do V e Ricardo, tão conhecidos pelo nome 
de· filhos dr. Eduardo, á Torre de Londres, onde foriio em 
breve assassinados. O duque de Glocester, que havia, 
antP.s d'este attentado, exterminado todos os defensores 
naturaes dos principes, fez-se en1ào proclamar rei sob o 
nome de Ricm·do 111 (1483). A corôa, porém, que elle 
usurpára não ficou muito tempo sobre sua cabeça. Hen
rique Tudor de Richemont, pertencente ti casa de Lan
caster, porquanto descendia de um irmão de Henrique IV, 
desembarca em Inglaterra com um exercito que a regente 
de França Anna de Btanjeu lhe permitti ra recrutar, e ganha 
a batalha de Boswm·th, em que o tyranno Ricardo teve 
emfim o castigo merecido por sens crimes (1485). 

O vencedor .Henrique 1'11 recolheu os fructos d'esta 
guerra sanguinolenta, e -pacificou 0 reino, prohibindo as 
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vinganças políticas e des1~osando .rs~bel de York: filha de 
Eduardo IV. Reunia ass1m os dtreltos das dua.:. Rosas e 
deu começo á dynastia dos Tnclo1·s. A monarchia ingleza, 
que parecia abalada pelas discordias civis, aproveitou-se 
para a sua consolidação das mesmas causas da sua .fra
queza. A nobreza achava-se decimada e empobrecida; · 
Henrique VII humilhou-a ainda mais por suas confisca
ções arbitrarias. Com uma arte admiravel soube accumu
lar immensos thesouros no:: cofres do Estado, e, apezar 
d'esta economia, achou meios de dar impulso ao comm er
cio, á navegação, e de enviar Sebastião Caboto a descobrir 
a ilha de Terrn Nova e a I?im·üla. Em seu reinado houve 
varias conspirações. Dous impostores procurárão fazer 
reviver os direitos da casa de Y ork. Lam berto Simnel, que 
se.fazia passar pelo conde de Warwick, sobrinho de Eduar
do IV, e o judeu Perkins Warbeck, por Ricardo de 
York, que fôra assassinado junto com seu irmão na Torre 
de Londres. Henrique triumphou d'estes aventureiros, e; · 
para tirar todo o pretexto a novas sedições, mandou matar 
o verdadeiro conde de Warwick. Antes de morrer (1509), 
deu sua filha Margarida em casamento a Jacques IV rei 
d~ Escoei~, e fez casar seu ~lho primogenito Arthur, prin
Clpe de .Galles, com. Cat~arma de Aragão. Este principe 
economlCo, cognommado o Salomão de Inylalen·a, dei:s.:ou 
no pt!blico erari~ dous milhões de libras esterlinas, que 
bem depressa forao desperdiçadas pelo seu successor Hen~ 
r1que VIII. 

I!I. HESPANHA (1453-1516). 

fô A Hespanha, que durante todo o tempo da idade média 

0
!a ~ theat:o da luta incessante entre Christãos e Monros 
ao t:Oha ainda, depois de sete se.mlos e meio couseguid~ 

expu sar esses estrangeiros, que devião a sua'conquista ao 
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prospero resultado de uma só bata·lha. E1 ve'rdad~ que 
erão então bem differentes< as situações• das·duas partes 
adversas. Os Chr.istãos, depois de reconq,uistat a maior 
parte da Península Ibel'ica, tinhão·encer.rado• os. Mouros 
nos· limites da Andaluzia, provincia• fer.tilissima e bem 
cultivada. O seu caracter; fortificadb por.1uma:permanente 
cruzada, havia· adquirido essa firmeza~ e intrepidez•que 
vierão a fazer dos Hespanhóes os primeiros soldades do 
mundo·; em quanto os Mourbs, degeneTados· por· uma: vida 
molle e effeminada, ião perdendo a sua! pri:mitiv.a·energia. 
Todatvio, os reines christãos· desuni'dos não ter.iãe talvez 
nunca· destruido completamente· o dominib dos Me.uros 
em Hespanha~· se o casamen•to· de Férna:ndo de A·ragão e 
de· Isabel de enstella nã:o viesiJe· reunir· esses· differentes 
Estados·,. que d'ema'Si:adas vezes fazião:.se•uoma g.uerra- lra· 
trieida:. 

João lJ,. rei;de>Nava'l'r-a., subro ao th?.Gn&de!A:II·agão em 
1458r por morte· de: seu i•rn:rão· Affonso· o: Mia:g:nanimo, rei 
ao mesmo tempo de A-ragão e de Na·jiloles~ O seu. r.einade 
foi in11ito agitad·o. Elle recebê1.1a· o· reino de Navar.r.a .da· 
sua· pr.im-eira: mulhe11 Bra;uca; de. Ev·reu.x,, e tetirtlia-o< in
justwmente; peis que Branca deixára: nm filho, D .. Ca;rlos. 
Instigad'O por sua segu.·nda m'nlhmr .J oan·na Hlen,riq:uez, 
que queria assegurar a seu filho FernandH a• Catholico a 
tota:lidade da herança~ paterna, Jieào H com,bateu contra o 
infeliz pri·ncipe,· prendeu-o por· meio de uma· simu.)ada· 
reconciliação, e foi a::cusado de têl-o mandado mata:r nw 
prisão. Os Catalães resolvêrão vingar a sua morte com 
o apoio do rei de Ca:stella• .. Falto<d,~neeli•rsos,· João-li via
se obrigado a ceder a Luiz XI os condados de Russillon 
e Cerda.nh111 pai!a d1elle obter. socco11ro&., Chegou· d'esta 
maneiitá a1 'su.ifoear. a re·volta e. morreu em 14'79.· Seu:filho 
Fernando· o. Calhobico suceedeUJ-lha no' rein<~ d6l A:11'agão,. 
Quanto á.NQA)a'llra, pas·sou,. eomo;dote;d:e . .li.e(ilno-r.,, fHha,de. 

·_ .... __..,-. 
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João II, primeiramente para a casa de Foix e logo depeis 
para a casa de Albret: . . . 

O reino de Castella não gozou de mais tranqUllhdade 
que o de A:ragão. Henrique IV (1454), quarto suc?essor 
de Henrique de Transtamara, desthronou a seu pa1 com 
a connivencia dos nobres, que lhe fizerão pagar caro o 
apoio que lh"J prestárão. Tinha uma filha: de nome Joa-nna·, 
cuja legitimidade era oon testada•; para pri val-a da herança 
paterna, e~·igirão os nobres que Henrique IV declarasse 
sua irniã Isabel herdeira presumptiva da corôa·. Henri
que fàlleceu, em 1474~ protestando a dest-ituição de :ma 
filha, que não obstante foi encerrada em um convento. 
Isabel, casada· com. Ferna•ndo de Aragão, succedeu a seu 
irmão. Por morte de João li, que teve luga'r cinco annos 
depois, a reunião de Aragão e de .Castella sob o sceptrG · 
dos dous esposos elevou, a Hespanha á categoria a·e po
tencia de primeira ordem. 

~ernando e IBaltel 

E"mqua:nto os reis ' de Hespanha. Fernando e Isabel du
plicavão assim o seu poder, o reino musulmano de Gra
nád'a- acabava- de a·r.ruinar-se com suas discordias. o· 
pe_null~·~o· sob~rano foi· desthronado por seu proprio filhcf 
Bo~b~il. 0s ·rets_catholicos (1), aproveitando-se d'estas· ri
validades, po~er~·o cêrco á Granada. Nada põde de·~alen tar 
: .sua firmlSSlma; resoluÇão) nem· a· prolongação do asse
DIO~ ne~· as m~ra·lliàs da praça flanqueadas por mih torres, 
em o lDcendio·do acampamento hespanJi·ol e-· . 1 . 

gal' d I b · ' UA. CUJO U• 
_J' ~a:~ ou sa el construi'!" a cidade· d'e Sant'a•Fé: Gra:-

naua fo1 tomada: ap· ó ·. ·t· . .. . . . 
s Ol o mezes· de mcrl.vets· esforços, 

11) Assim erão denominados Fernando e Isabel. 
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graças ao genio militar de Gonçalo de Cordova, cognomi
nado o !J1'Wnde capiUi•l (1492). O usurpador Boabdil aban
donou chorando esta opulenta cidade, o magnífico palacio 
ele Alhambra, no qual havião os reis mouros prodigalisado 
as mar a v ilhas da arte. Os clous ?'eis estendêrào o seu do
mínio aos dous mares, e poderão então enviar Christovào 
Colombo a descobrir um mundo novo para a Hespauha. 

Porém, mesmo antes que a America abrisse para a 
Hespanha seus thesouros inesgotaveis, creou Fernando 
grandes recursos por meio das confiscações dos bens dos 
.Judêos, ·1ue forão expulsos em numero de oitocentos mil 
uo mesmo anno da tomada de Granada. A reunião á co. 
rôa das grandes ordens religiosas de Calatrava, de Alcan
tara e de Santhiago, augmentárão-lhe ainda o poder a as 
rendas. Emfim, a reforma da Santa l?·mandacle e o esta
belecimento da Inqnisiçâo concentrárão nas mãos do mo
narcha forruidaveis poderes. 

Fernando tomou grande parte nas guerras da ltalia, de 
que trataremos na historia de Carlos VIII e de Luiz XII. 
Caracter fle::s:i vel e sagaz, verdadeiro Luiz XI da Hespanha, 
elle differençava-se muito de Isabel, que era mais elevada 
em suas ideias e mais generosa na sua execução. « Cas
tella desenvolve, sob o governo d'esta benigna e firme 
princeza, os seus the~ouros e as suas grandezas, aos raios 
da gloria de um Christovão Colombo, de um Gonçalo de 
Cordova e dt um cardeal Ximen~s, os tres mais gloriosos 
e leaes servidores que jamais possuio uma corôa (l) ,, 

Depois da morte de Isabel (1504), os Castelhanos recu
sárão sujeitar-se a Fernando, e reconhecerão por rei a 
Plúlippe o Bello, archiduque d'Austria, casado com Joanna 
a Louca, filha de Isabel; mas este príncipe falleceu ao 
cabo de tres mezes. Fernando venceu então a repugnan-

(1) Guizot. 

" -=---.__... ..... ~-----~----------------'-
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eh do povo castelhano e conservou a regeucia pelas \~ais 
~;erradas concessões. Confiou o governo de C~ste a ai~ 
cardeal Ximenes, arcebispo de Toledo, o estadtsta ma 
abalisado e o pr0hclo mais ex.emplar d'aquella epocha, 
pois em meio das grandezas e honras observava a reg~a 
severa dos Franciscanos. Este grande homem persegmo 
ú sua cn:;ta os Mouros na costa d'Africa. Em 1509, con
tando já. setenta e dois annos de idade, siti?u e to~1011 
Oran para desaf:front9.r a sua patria, exte~n~mar a pua
taria dos Mouros qn~ cansava enormes preJUlZOS ao com
mercio, e plantar a cruz nas plagas africa~as. . 

D'esta arte es!avão vencidas todas as restslenctas; F~r
nando, senhor de toda a Península Iberica á ex.cepção rle 
Portugal, respeitado no interior, victorioso na Italia, dei
xou em 1516 ao seu neto Carlos V um dos estados mais 
poderosos ua Europa. 

IV. ALLEMANHA E ITALIA (1453-1519) 

A Allemanha e a ltalia, constantemente em contacto e 
em luta uma com qutra por todo o decurso da idade media, 
offerecem n'esta epocha o triste espectacu\o da divh:ão e 
da anarchia. A Allemanha, que J.!Or um historiador mo
derno é denominada uma pequena Europa no meio da 
grande, apresentava com effeito todas as formas de go
vertw, as instituições mais c.mtradictorias, uma mobili
rla\le perpetua q ne debalde procurárão fixar os imperado
res da casa d'Austria 
F-r~<le1·ico 111, imperador d'AIIemanha desde 1440, des

cnidnva-l':e dos intercs.5es do imperio para occupar-se uni
camente dos seus dominios hereditarios. No mesmo anno 
em que Constantinopla cahio em poder dos Turcos, elle 
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er1gto a Austria em archiducado. Veio-lhe vontade de 
revendicar a Bohemia e a Hungria (1458), herança que 
.fi.cá.ra vacante por morte do joven Ladisláo o Posthumo, 
filho. do seu predecessor Alberto II; mas tendo-lhe sido 
preferidos J•orge Podiebrad e Mathias Corvino, tutores de 
joYen príncipe, desde então Frederico III encerrou-se nos 
estreitos limites de Jeus Estados. Foi elle porêm quem 
prep81tou os grandes destinos da casa d'Austria, fazenrlo 
casau seu filho Maximiliano com Maria de Borgonha, 
herdeir81 de Carlos o Temerario. O ambicioso archiduq ne 
adquirio simultaneamente os Paizes-Baixos e o Franco
Condado. Foi tambem li'rederico o primeiro que adoptou 
esta orgu!lhosa div.isa N.. E. I. o~ U. 11 ustrü:e e.st impet·are 
orbi universiJ. cc Compete á Austria dominar o mundo. ,, 

ltl.cu;imilian.o I (1493), filho e successor de Frederico Ill, 
continuou a politica de seu pai. Gozando de pouco pres
tigio entre os Allemiies em razão da sua pobreza e das 
humilhações, que ella lhe acarretava, applicou todos os 
seus esforços ao engrandecimento de sua fa.milia. O tra
tado de Senlis com Carlos VIII restituio-lhe o A-rtois e o 
Franco-Condado, reunidos por um momento á França. A 
morte d'e seu primo Sigismundo deu-lhe o Tyrol, Gm·it.z e 
parte da Baviera. Fez casar seu fillio Philippe o Bello 
com a- ihfanta de Hespanha J oanna a Louca, preparando 
assim uma- magnifica herança aos· seus netos, d·os quaes o 
mais velho foi depois Carlos V. O segundo-foi Fernando, 
que adquirio a Bohemia e a Hungria pelo casamento que 
para- eHe negociou Maximiliano· com Anna, herdeira 
d'a:quel'les· dous Estados. D'esta forma engrandeceu-se e 
consolidou-se a casa d'Austria, mais por meio de casa· 
mentos·cfu· que por victorias· e conquistas. 

Maximiliano fez algumas diligencias .. para restabelecer 
na .Mlema:nha a ordem publica, tantas vezes perturbada 
pela.- confusão d·os poderes. D'e um l'ado a: Liga ou Hame 
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'f'1:utonica formava uma especie de republica m~~cantil, 

que comprenhendia quasi t~das as cidades marrtrmas. : 

defendia. á força de armas os wteresses do seu corumer?10, 

d'outro lado tribunaes particulares apodera vão-se da JUS

tiça e a administravão arbitrariamente. Cada senhor era 

rei em suas terras; o imperio carecia d'aquella força moral 

que devia mais tarde fazer triumphar a realeza e~ ~rança. 

Maximiliano procurou imitar Carlos VII, substltumdo as 

milicias feudaes por um exercito permanente composto de 

·1·ewes (cavalleiros) e de tansquenelr:s (soldados d.e infan

taria). Reformou a justiça, creando com o nome de cama?'tt 

impc1·ial nm tribunal supremo, cujos membros forão de

clarados inamovíveis. Para remediar ao nu mero exces

sh·o de pequenos Estados de que se compunha a Alle

ma·nha, repartw-a em dez circulos, a saber: tllta Saxonia, 

Baixa, Saa;om·a, S11abia, Fmnconic1, Bavie1·a, TVestphalia, 

Borgonha, Mto-Rlwno, Baixo-l?heJW, ,ütst?·ia. Mas a casa de 

Habsburgo excitava grandes ciumes e inquietações aos 

dift'erentes Estaçlos da Allemanha pelu rapido augmento 

do seu poder, e os senhores tinhão demasiado interesse 

, em perpetuar a auarchia para não se prestartlm ao esta

belecimento de uma seria reforma no Estado. 

A imaginação aventureira de Maximiliano arrastou-o 

por vezes a emprezas temerarias, e, embora lhe aconse-

. lhasse a prudencia que não ultrapassasse os limites do im

perio, elle sem necessidade intrometteu-se nas a-uerras 

da I talia. Veremos adiante a parte que n'ellas ~ornou. 
L_ancemos agora um golpe de vista sobre o estado da Pe

nrnsul~ no momento em que vai ser o theatro d'essas 
lutas grgantescas. 

~. ft.nlia 

0 
~s principa,e~ ~estados da Italia n'aquella epocha erão: 

·ttcado de Af.llao, as ?'epttblicas de Genova e de Veneza, a 
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Tos(iana, o Estado Pout•ifi,et:o e o Hino de Nnpoles. Parecia ao 
primeiro aspec~o que a . riqueza e as bellas artes tinhà<' 
seu asylo n'esv~ delicioso paiz. Os gostos ahi erão deli
cados e apurados, os costumes brandos na apparencia. 
Havia um numero mui crescido de pequenas soberanias; 
as guerras, posto que não fossem bem sanguinolentas, 
erào continuas; bandos de soldados mercenarios cha
mados conclottieri entretiuhão as hostilidades, donde ti
ravão a sua manutenção, e assolavão os campos em tempo 
de paz com suas depredações. 

MILÃo, ontr'ora governada pelosl'iscont·i,achava-se então 
em poder dos S[rn·zrt.5, que descendião de um simples chefe 
de condottieri. Dotados pela. maior parte de grandes ta
lentos, acbárào estes em Luiz XI um amigo e um pro· 
tector, embora a familia reiuante de França fosse apa
rentada com a casa dos Vi:;conti. Depois da morte do 
tyranno Galeasso Sfvrza, o st:u filho, ainda menino, foi 
confiado á tutella de sua mãi e do chanceller Simonetta. 
Elles não podérão defender a herança do seu jovE:n pu
pillo contra as tentativas do seu tio T..tuloliico o Jlfouro, que 
apossou-se primeiramente da regencia, e logo depois 
mandou lançar n'um carcere o joven Galeasso, que era 
casado com uma nela de Fernando, rei de Napoles. Lu
dovico, vendo-se odiado e ameaçado de todas as partes, 
implorou a assistencia de Carlos VIII. 

A republica de VENEZA tinha perdido muito do seu poder 
e influencia com a invasão dos Turcos na Europa. Não 
pôde defender contra elles o Peloponeso nem a maior 
parte de suas colonias do Oriente; acabava porém de 
adquirir a ilha de Chyp1·e, pelo casamento da joven pa
tricia Catharina Cornaro com o· ultimo dos Lusignans. O 
seu governo oligarchico tornava-se cada dia mais descon
fiado e suspeitoso. Conservava ainda a sua superioridade 
sobre Genova, que, dilacerada pelas f\).cções democraticas, 
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offerecia-se de motu proprio ao domínio estrangeiro. 
Tendo Luiz XI rejeitado a ufferta dos Genovezes, Ludo
vico o Mouro recebeu Genova de Carlos VIII a titulo de 
feudo. . 

FLoRENCA, sob 0 governo dos Medieis, tornava-se mats 
que nunca· magnífica e illustrada; mas art·~inava-s~. par_a 
agradar aos seus soberanos. Cosn;,e 1, o pa~ du 7Jat·Jt,(t , ti
vera por saccessores, primeiramente o seu filho Pt'(lro 
(1464), depois Lozwenço e J~tliano, seus_ netos_ (14~9). A ~ma 
autoridade irregular e illegitima, CUJO umco titulo con
sistia em seus beneficios e na gratidão dos B'lorentinos, 
encontrou acerrimos ad versarias. Levao to u-se primeira
mente a facção dos Pazzi, uma das mais illustres familias 
de Florença, que só vi via de conspirações, e não recua v a 
mel'mo diante do assassinato. Lourenço e Juliano farão 
assaltados nacathedral pelos conspiradores, q ne, p•nando 
por seus punhaes uo momento da elevação da host.ia, fe 
rirão mortalmente a J uliano. Lourenço, tendo-se salvado 
como por milagre, conservou a suprema autoridade jun
tamente com a affeição dos Florentinos, e mereceu o ti
tulo de pai (las illttsas por seu amor ás lettras e ás artes. , 
Elle chamou á sua eôrte, como fizera o seu avô Cosme I, 
os sabias expulsos de Constantinopla no intuito de pro
mover na sua patria o estudo da antiguidade. Reunia-se 
na sua côrte uma brilhante pleiade de poetas e de sabias 
cujas idéas farão m nitas vez~s màis pagãs que christãs. O~ 
costumes publico!'l, minados pelo luxo e pelas riquezas, 
relaxa vão-se' cada dia mais. Entretanto as liberalidades· de 
Lourenço · acabár.ão de dissipar a riqueza dos Medieis e 
Fl?rença, _para livrai-os da vergonha de uma banca-ro~a, 
qUlz por.st mesma pagar a;; suas dividas, o que precipitou 
a sua ruma. 

As sau~ades e a admiração do passado conservavão-se 
sempre vtvas em alguns corações apah:onados pela demo-
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cracia. Um frade dominicano, Je.ronimo Savonarola, es
forçou-se por sublevar Florença com seus vehementes 
sermões. Tomando 0 tom de tribuno e de propheta, amea
çava á Italia as mais terriveis calamidades, se ella não 
expellia os seus tyrannos e não voltava a ter costumes mais 
conformes ao Christianismo. Savonarola chegou por fim 
a derribar Pedro, saccessor de Lourenço (1494), e a resta
belecer a republica; mas, depois da passagem de Car
los VIII por Florença, o povo o abandonou á vingança 
de seus inimigos que o fizerão morrer na fogaeira. 

Rmu. Os Papas, depois de haverem empregado inu
teis esforços para salvar Constantinopla, tratárão seria
mente e com todo o affinco de preservar a Italia, que 
·por suas discordias intestinas e sua molleza não se a<:hava 
em estado de resistir aos Turcos. Nicoláo l ' e Calixt.o lll 
debalde pregárão a cruzada contra estes formdaveis ini
migos do nome christão. Herdeiro do seu zelo, Pio li, o 
homem mais sabio da sua epocha, p:'lde armar ao mesmo 
tempo o albanez Scanderbeg e o persa Ussum Hassan, e 
reunir uma frota; mas morreu no porto de Ancona quando 
estava para partir para a Grecia á frente da sua cruzada 
(1464). Depois do pontificado d'este grande papa que sen
tia tão profundamente as calamidades da Christandade e 
as miserias da Italia, a política da Santa Sé perdeu bas
tante da sua nobreza e elevação. Alguns papas cuidárão 
sobretudo do engrandecimento de suas familias, conducta 
a que se deu o nome affrontoso de nepotismo. Outros em
pregárão para reerguer a influencia pontificia de meios 
puramente humanos. 

O reino de NAPOLEs não havia ainda gozado de repouso 
depois de tantas lutas entre as duas casas de A.njú e de 
Aragão. Joanna II, ultima princeza da casa de Durazzo, 
adoptou ora Affonso V de Aragão, ora Renato de Anjú. , 
O primeiro triumphou do seu competidor; o seu glorioso 

1 
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. I lhe o ~obrenome de Jlfa~JIW.nimo. Na sua remado va eu- "' . - J - li morte (1458), o reino de Aragão coube a seu lrmao . oao ~ 
e a Sicilia a seu filho natural Fe1·rw.n~o I' q ne foi detes 
tadl) por sua tyrannia. João de Calabria, ~lho d? Renato 
de !\.njú quiz reivindicar a Sicilia, mas foi ven_mdo na ce
leb~e b;talha de Trrn:a (1462). O partido de AnJÚ tornou a 
levantar cabeça, quando Af{on.~o li, filho ~ successor_ d.e 
Fernando (1494), tornoa-se igualmen te odwso aos SICI
lianos por :;;eu despotismo . 

. V. TURQUIA E ESTADOS SLAVOS 

Jlrlhfllrtr!f li depois de tomada Constantinopla (145~), 
onde elle e ~eus succe:::sores fixárão a sua residencia, es
tendeu suas. conquistas na Europa e na A.sia. Estava des
tinaia aos povos slavos estabelecidos nas margens do 
Dan:1bio a gloria de reprimir esta ultima invasão. A Bo
hemia e a Hungria forão os principaes centros de resis
tencia. Estes dons paizes tinhão então por rei o joven La
<Usláo, filho posthumo do imperador Alberto II, sob a 
regencia de Podiebrad na Bohemia e de João Hunyade 
na Hungria. Este, a quem os Ttucos appellidavão o Diabo, 
devia-lhes ser um terrivel adversario; conteve a Maho
met li diante de Belgl'ad'l, emqnanto o albanez S0anderbeg 
defendia denodadamente a independencia de suas mon
tanhas. Não tardou o sultão a retirar-se para snbmetter 
o :lucado de Athena_s, a Ser·via., a Mo1·éa, o principado de 
T·rebizonda, a Bosnia e a ilha de Le.~bos. Uma cruzada pre
parada pe~o grande pontifice Pio II não se effeituou por 
mo~te d'elle. Mahomet tomou Neg?·oponto aos Venezianos 
subJugou ~ Albania, que já não era defendida por Scan~ 
derbeg, tn~mph?u dos Persas, tomou Caffa aos Geno
vezes, fez tnbutanas a Georgia e a Circassia, penetrou até DAN: III 

3 
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na Italia, apo::lorando-st~ de Ot.ranto. Os cavalleiros de 
S. João tiver<io a gloria de sustentat·em-se na ilha de 
w~'l.ln~ contra todos os esforços rios Otromanos. Maho
met H morreu ern 1481, no momento em que meditava 
a~tacar Roma, a Persia e o Egypto. 

Succacleu-lhe nr~jatct I1, que venceu e expulsou a se•1 
jrnu'io Zizim que lhe disputava a corôa. O seu l'einaclo foi 
assignalado por uma experlição mallograda contra os Jla
m~ltwJ.~ •lo Egypw, pela conquista ela !llolclm~ ia, da Bo.sni(t 
e da Cl'f11.ci.a, •3 por importa~tes vantagen;; alcançadas 
sobre os Venezianos. 

Cançado da insolencia e insnbordinaç<io dos Janizaros, 
que desprezavào o seu caracter pacifico, resolveu abdicar 
em favor de seu filho primogenito Achmet; porêm Selim, 
outro filho seu, prevenio-lhe o designio, desthronando-o 
e mandando mat.ar tanto elle como seus irmãos (1512). 

Selim tornou-se um famoso conq uistador. Conduzio t1ma 
expedição á Asia contra Ismael Sophi, chefe de uma nova 
dynastia. na Perilia. Os Turcos levavão vantagem quanto 
ar1 nu mero, á disciplina e á sciencia militar; os Persas 
tinhào a seu favor excellente cavallaria e suas vastas so
lidões, que havião sido tão fataes aos Romanos. A guerra 
portanto foi entremeiada de triumphos e de revezes. Os 
Tnrcos forão vencedores em Ta'l.tl'i,~ ; mas depois perdérão 
mais de quarenta mil homens, e Selim foi então pro0urar 
no Egypto victorias mais faceis. A dynastia dos Mame
lucos, que S. Luiz rei de França vira começar durante o 
seu captiveiro, dominava ainda n'aquelle paiz, porem já 
degenerada e detestada pelos Egypcios. Assim estes aco
lherão o sultão Selim como um libertador. Batido na 
Syria, nas batalhas de ;llep, Da. masco e Caz(t, reunirão-se 
ns Mamelucos perto do Cairo, onde soffrerão uma grande 
derrota seguida de horrivel carnagem. Forão ·quasi todos 
degollados e lançados ao Nilo por ordem do vencedor, que 

l 
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tomo·1 depois tr::~.nquillamente posse d'e~te rico ~~iz, q?e 
J1avia passado pnr tantas vici~situdes (1517). Nao satis
feito ainda Selim com tan ta.s r.onq :listas, como entendesse 
reinar nüo só :::obre os corpos, como tambem sobre as 
alma::;, obteve do :tltimo dos califas abbassiJas o titulo 
sagrado de lonn com os poderes de califa, o que o col
locou aeima de todos os principes musulmanos. 

D'esta arte havião o fanatisuJo religioso e o ardor des
enfreado das conquistas estendido o im perio Ottomano até 
o Danubio, o mar Negro, o Caucaso, o Euphra.res, aArabia, 
a Abyssinia e o Adriatico. Uma. solida. organisação ter
ritorial, qne confl:!ria aos soldados fea·lo:> mili tares debaixo 
do nome de Timro·.~, adheria ao sólo esses colonos aguer
ridos e in1 pedia qualquer insurreição dos povos subjugados. 
Os corpos de Spahú; e de .Janiza1·os, soldados criados nos 
acampamentos desde a infancia, erão as t.rJpas mais exer
citadas da li:UI'OI:a. O sultão, chefe do exercito e da religião, 
era um verdadeiro autocrata., pois o seu poder não era de 
forma alguma limitado. 

~. e~ta constit~ição já tão perigosa para a Europa christã 
Soh.nao o Mflgn,.[icu, successor de Selim ( 1520 ), aj .mtará 
os recursos de um genio snperior. 

SYJlChronismos 

1422. Carlos VU, l'ei de França.- _ . 
Henrique VI, rei de Ingla- Tomada de Constantmo-
terra pia pelos Turcos. 

lHO. F•'eder.ico III, imperador d 1454. Henrique IV, rei de Castella. 
Allemanha e 1455· Guerra das Duas Rosas. 

· 1456 s·r d 1450 .. -\pparece em .Moguncia a pri- . I •o e Belgrado; João Hu-
meira biblid impressa nyade. 

1451. Mahomet li. . 1458. Fernando I, rei de Napoles 
1453. Batalha de Castillon; os In- -Joã? 11, rei de Aragão._: 

glezes expulsos de Franç Jll~tl~tas Corvino na Hun-
a. grJa; PodiebradnaBohemia 
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1459. Pio li, papa. 
1460. Batalhas de Northampton e 

de Wakefield n~ lnglaten·a. 
H61. Lui:: XI, rei de Ft·ança.- H78. 

Batalha de Towton.-r.AsA 
DE YonK; Edt(.ardo IJ'.
i\'lorte de Dom Carlos, ()lho 1479. 
de João 11. 

1462. Ivaniii,grão-duqucdaRus- 1480. 
sia. 

H65. Liga do Bem Publico ; Bata-
lha de Montlhcry. . 1481. 

1466. Tratado de Thorn entre a Po-
lonia e a ordem Tcutonica. H83. 

1468. Entrevista de Pcronne entre 
Luiz XI c Carlos o Temc-

1484. rario. 
H69. Lourenço e Ju/.iano de 111 e- 1485. 

d·icis em Florença.-Casa
mcnto de Isabel de Castclla 

1471. 

1472. 

e Fernando de Aragão. 
Batalha de Tcwkesbui'y na 1486. 

Inglaterra. 
Morte do duque de Guycnne. 

-Cêrco de Beauvais; Joan- U91. 

no assedio de Nancy.-Ca
samcnto de Maximiliano com 
Maria de Borgonha. 

Conspiração dos Pazzi em Flo
rença; Louren§O o lllagni
(ico. 

Fernando J' o Catholico, rei 
de Aragão. 

Cerco de Rhodes pelos Tu r. 
cus; hcroica defensa de Pe
dro d'Aubusson . 

Bajaxet li na Turquia. 

Carlos VII I, rei de Fl'ança. 
Eduardo V, Ricardo III, 
reis de Inglatet·ra. 

Estados gcraes de Tours. 

Batalha de Bosworth; fim da 
guerra das Duas Rosas.
Henrique VII, chefe da casa 
dos Tudors. 

Descobet·ta do cabo da Boa 
Esperança pelos Portugue
zcs. 

Casamento de Carlos VUI 
na Hachette. com Anna de Bretanha. 

1474. Isabel, rainha de Castella. 1492. Atexandre VI Borgia, papa. 
H75. Invasão dos Inglezesem Fran- -Expulsão dos Mouros de 

ça; paz de Pccquigny. Granada.- Descobrimeuto 
1476. Batalhas de Granson c de da Amcrica por Christovão 

1\lorat, em que Carlos o Te- Colombo. 
merario foi vencido pcl{)s 1493. llla:âmil.iano, imperàdor da 
Suissos. Allemanha. 

' 1477. Morte de Carlos o Tcmerario 1494. Guerras da llalia. 

I..I\}.iO SEGIJNDA. 

GUERRAS DA ITAUA 

No momento em que a Italia ia ser theatro de lutas en· . I 
carniçadas entre rivaes que ambicionavão dominai-a, eis r 
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que se abriu para a humànidade um mais dilatado ho_ri

zonte. Franqueárão-se novas estradas para o commercxo, 

e apparecerão de repente no Occidente fontes inesperadas 

de riquezas. Convem estudar primeiramente ~s grandes 

descobertas do seculo XV para se formar uma xdéa com

pleta da Europa n'aquella epocha, e para não interromper 

a longa historia das guerras da ltalia. 

O impulso communicado aos espíritos pela invenção da 

imprensa e propagação de todo o genero de livros, prepa

rava ã. Europa para grandes em prezas. Adevinhando a exis

tencia de outras terras alêm do oceano Atlantico, o genio 

do homem meditava o modo ':!e transpôr esta mysteriosa 

immensidade. A bussola, provavelmente introduzida na 

Europa pelos Arabes, dando aos na vegantes uma guia 

infal!ivel, facilitava as longas viagens marítimas, que até 

então se limitavão quasi exclusivamente á bacia do Medi

terraueo. Veneza e Alexandl'la ti verão o monopol i o do 

commercio durante a idade media. Os Portuguezes farão 

os primeiros que adevinhá~ào e descobrirão uma outra 

derrota para chegar ás Indias. Muito afastados do isthmo 

de Suez, tentárão elles a circumnavegação da Africa, con

~inente que os antigos apenas conhecião ate o cabà Bo

Jador. 

I • f:olo11IRM J•ortuguezaua 

O infante D.llt!nriqne, filho de D. João I, foi o primeiro 

a t.ranspor esta barreira (1417) e descobriu a ilha da Ma

deaa. O descobrimento das ilhas do Cabo Verde dos 

~çores e das costas do Senegal e de Guiné, veio r~com
: ensa.r ~s esforços ~e seus companheiros e abriu aos Por-

~:~ze::; ~ma carrexra magnífica. Passados alguns annos. 

( ), avxstava B(trtholomeu Dias a extremidade meridional 

.... ..... _. 
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da Africa, e o rei Manuel ru ;1dava o nome de cabo das To1·menta.s em cabn tla Boa Espc·mnça. 
Mas o h0roe principal da marinha portugueza foi Vasco d(t Gama, que primeiro dobrou o cabo da Boa Esperança e penetrou no mar das ludias ( 149,8 ). Teve de vencer toda a so1·te de obslaculo:>, escolhos, horriveis tempe;;tades, e a n~alevolencia Jos indigenas e dos Arabes, que até então mouopolizavão o cullllllCL'•~io d'aquelles mares loogiq uos. Inabalavel em sen proposito, Vasco da Gama fundou os primeiros eslabeled meu tos poriug, ~~.nes da costa da. A f rica, Sv{ala, Moçrunbiqul! , Jllclin<li!, e deu á vela para a India, onde a.portou em C·l/icul. O rei d'aqucllo paiz acolheu-o ao principio favora\'ellllente, mas logo depois, por instigação dos Arabes, a.rlllou c:tladas ao al1uirante port=~guez, que voltou á s .1a patria por succorros. Pedro :1/v [t.I'I'S Cabml, que comnnndava 11 ma expedição para a India, arribou casualmente nas costas do lll'a.zil ( 1500), e descobriu assim esta parte do Continente Americano, o qual haria já oito auuos fôr:~ I'erclado ao mundo pelo genio perseverar..te de Colo11Jbo. 

Atbuqnerqu,P., um do::; succe">sores de V asco da· Gama, e tão illustre quanto elle por suas virtudes e heroico pa.riotismo, triumphou da liga que formárào contra sua patria os Venezianos, os Turcos, o;o; Arabes e o rei de Calicut, todos empenhados em vedar-lhe a navegaç·lo do mar das Indias. Ganhou un;u grande batalha naval à entrada do estreito de Bab-el-Mandeb ( 1508), fez de G<)(l a capital dos estabelecimentos portuguezes da lnclia e dobrou o cabo Comorin. Quando elle morreu, havião j<l. os Portuguezes penetrado até Alalltcca. Estenderão depois a~ suas conquistas e explorações até Jllacá.o, as Jltulw:a.~ e o Japüo, dominando assim no extremo Oriente. Alterou-se então inteiramente o antig) systema commercial e a alia nos ' -preços dos generos, consequencia forçosa da riqueza e:on-

. ~~~----~~--------~·~-r--------~--~------------_.• 
....._..:;:; 
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-.· . . d em bens moveis, da qual nenhuma idéa. th•era a 

~~~:1: :edia, operou uma revolução nas existenc.Ia~ e ~as 

f
• Os O'loriosos fei tos dvs Port tgucí'.es forao liD-

ortunas. o . . l c· · r~n1 seu 

I. ri pelo grande fJO ela Lwz ( e amoes " 
morta 1za os ' 
poema os Lttsiadas. 

A Hespanha teve a dita de aceitar as proposições de 

Glu·istovã? Cvtnmbo, o prodigioso navegante genovez, que 

adqurio para aquelle paiz um mundo novo. 
1 

Christovão Colombo nasceu em Gene va em 1'241, e 

desde a infancia applicou-se com ardor ao estudo das scien

cias mathematicas. Repetidas viagens dcsenvol verão ainda 

os seus conhecimentos. Meditações profundas o levárão 

a crer que sendo a terra redonda, devia-se forçosamente, 

andando-se sempre para o oc:cidente, encontrar a extre

midade das lndias, e que este mesmo caminho seria mais 

curto que o que ensaiavão os Portugnezes pelo Sul da 

Africa. O seu enthusiasmo religioso, digno de uma outra 

idade, fazia-lhe entreYêl' para a fé rnagni!icas conquistas. 

Possuído d'esta convicção, percorreu por algnns annos 

todas as côrtes da Europa, dirigindo-se successivamente a. 

todos os soberanos afim de obter d'elles recursos para a 

realisaçii.o de suas ,·isms. Dirigio-sP. primeiro a Genova, 

sua. patria; em seguida expôz suas idéas ào rei de In

gl'aterra, o economico Henrique VII, que recuou diante 

de uma tal -dt~speza. O rei de Portugal João li e o rei de 

França Carlos VIII, preocupados com outras emprezas 

não dérão importancia ao seu projecto. Colombo dirigio-s~ 
afinal à Hespanha, onde pelo espaço de oito annos com 

adn:iiravol constancia, instou com os 1·eis caOwlicos' para. 

que lhe fornecessem alguns navios. Achavão-se elles 



40 HISTORIA MODERNA 

então em guerra com os Mouros de Granada. Colombo teve de esperar a conclusão d'ella, sem nunca d.esardmar do seu proposito, no que devemos reconhecer a grandeza do seu genio. Depois da tomada de Granada, a rainha Isabel forneceu a Colombo tres na vi os: Sattta-Ma.ria, la. Pinta e la Ni·1ia., com os quaes partio eru busca de um novo bemispherio (1492). 
Longas provas ainda o aguarda vão. A tripolação assustada de um navegar sem lim por mares desconhecidos, acabrunhava-o com amargosas queixas. A sua resposta era apontar para o horizonte, onde o seu genio divi.~ava um mundo, antes de seus olhos poderem vêl-o. Navegava-se sempre; astros novos patenteavão-se aos aurla. ciosos nautas, e só a immeusidade das aguas era o que apparecia diante d'dles. 

Levantou-se então a equipagem contra o seu chef~, ameaçando de lançai-o ao mar senão voltasse para Hespanha, ao que Colombo pedia só tres dias para alcançar o fim da sua empreza. Na tarde do terceiro dia, quando ía. \ de novo começar a revolta, ouvio-se gritar: ter·ra! te1·ra! _ Os amotinados lançárão-se então aos pés de Cololllbo, humedecendo-lhe as roupas com suas lagrimas; a sua co lera tinha-se transformado em a:dmira<;ão. 
A terra que se acabava de descobrir assim no dia 11 de Ontubro de 1492 era a ·ilha denominada pelos indigenas Gu'Lnahan·l, a que Colou1 bo deu o nome de Sàn S ctlvador. Os Hespanhoes tomárão posse d'ella e visitáriio em seguida a ilha de Cuba, depois a de }f[liti, onde Colombo estabeleceu a séde dt: sua colonia, trocando-lhe o nome no de llispaniola. 0:; habitantes acolherão com certa doçura misturada de timidez esses homens brancos, que disp•Inhão a se11 bel prazer do raio; pois para amedrontai-os havia Colombo mandado disparar alguns tiros de canhão. Elles troux~rão ouro e indicãrão aos Hespanhoe3 
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• 1 gares donde extrahião aq nelle precioso metal, des-
os u b" lhes pertando n'e::;tes, sem o saberem, uma co tça que 
devia ser depois tão funesta. . , . 

o regresso de Colombo foi u~ verdadeuo .rtu~pho. 
Assentou-se perto do::; reis cathohcos, offereceu-lhe:) pre
sentes dos seus novos subditos, e relatO ii-lhes com nobre 
simplicidade todos os incidentes de sua arriscada viagem. 
Porem a inveja e o ciume deviüo amargurar os dias d'este 
homem portentoso. Em uma segunda viagem, empre
hendida no anno seguinte (1493), depoi::; de ha-ver del'co
berto as ilhas Mal'tini~;a, Gt,:lllalupe e Jama·ica, foi accu
sado por seus inimigos de appropriar-se os thezouros do 
Novo Mundo e de administrar mal a sua. coloni1. Co
lombo, não obstante ter-se facilmente justificado, teve a 
dôr de vêr as terras, que havia descoberto e conquistado, 
passarem para o governo de outro chefe. 

Emprehendeu outras duas viagens, sempre contrastado 
pelos homens, mas assistido pela Providencia; descobrio 
as ilhas T·rindade e Jllarga1·itla e o n0rte da. America Meri
dional. Carregado de ferros, abatido sob o peso das mais 
crueis desgraças, a morte de Isabel, sua protectôra, aca
bou de prostrai-o. Colombo morreu d'ahi a dois annos, 
em 1506, e a Hespanha julgou reparar a sua ingratidão, es
crevendo sobre o seu tumulo em Sevilha: Colombo de·" wn 
novo nmndo á Castclla e a J.eão. 

A injustiça que persegnio Chdstovào Colombo durante 
sua vida, n?gou-lhe depois de sua morte a gloria que 
lhe competia de legar o seu nome ao Novo Continente. 
O flore~tino Ami!rÜ;tJ Vespucio levantou a~ primeiras cartas 
geograhcas d'este paiz, e os Europeos, vendo ::.em pre o 
s~u nome por baixo d'ellas. habituáráo·se a chamar Ame-
1"tn a N M 
1 ' 0 ovo undo. Outros navegantes, depoi;'; do il-
S~~~r~._Genovez, con?eberâo a ambição das descobertas. 

sttao Caboto, enviado com seu ·pai pelo rei de Ingla-
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terra Henrique VII, explorou todas as costas orieutaes da 
America do Norte. Colombo havia--se enganado conside
rando a America prolongação das India" (1); !Jalboa, des
cobrindo o Oce:mo Pw;i{i~o (1513), t•econheceu q ne a Ame
rica é u111 continente <'t parte. 

Em 1519, um aventureiro audaz u de am genio cx. traor
dinario, Frrnand? Cortl'-z , partindo da ilha de Cuba apenas 
com seiscentos homens, dezoito C9.vallos c algu mas peças 
de artilharia, derribou o im perio elo MeJ:it•o, o mais pode
roso do Novo Mundo, fez perecer os dons ultimas impe
radores lVIontezuma e Guatimozin, e conq uiston para o rei 
de Hespanha Carlos V «mais Estado.-> do que cidades lhe 
I: avião deixado os seus antepassados. ,, Em 1533 outro 
aventureiro, PiZ!.I'I'·1'01 aproveitou as descobertas do nave
gante portuguez !tlngrtlhãf's, que primeiro fizera a viagem 
em roda do mundo; passou o Equador c chegou ao Grande 
Oceano, acompanhado de trezentos homens e de uma 
duzia rle pequenos canhões. O Perú aon.de elle desem
barcou, tinha por capitaes Cuzco e Quito, magnificas ci
dades, e era governado por Incas, que se in titula vão filhos 
do Sol. O numeroso exercito de Atalipa foi inteiramente 
destroçado, pelo terror que lhe incutirão os cavallos e as 
armas de fogo. Atahualpa, pai do Inca, pagou primeiro 
uma immensa quantidade de ouro para o seu resgate, e 
pereceu depois nas torturas; por quanto a rJruelrlade dos 
Hespanhoes igualava a sua intrepidez. Almag1·o, lugar
tenente de Pizarro, penetrou no Chile, qne foi depois C()n· 

q uistado por Pedro Vai di via. ( 
Estes conquistadores Hespanhóes perecêrão quasi todos 

em mãos uns dos outros, victimas de sens rt~ciprocos 
odios e ciumes. Repugna descrever as atrocidades que 1 

(1} D'esto erro do Colombo veio o nome do India.s Occidentaes dado 
ás Antilhas, o a denominação de l?tdios conferida aos indioenas de toda a Amorica. 0 
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elles praticnrão, as ondas de sangue ~ ue vet·~erão n'essas 
•10- •s onde encontravúo hospedes woffenstvos e tantas reg u , 'b 

· as r Os Indios sobrecarrer.rados de enonnes tn utos, rtquez . . ' _ n . _ 
conJemnados ú exploraçao das nu nas, trabal.h~ que na.o 
comportava a s .1a debil cornpleixão, succutubtrao aos n:n
lha.res. A America ía converter-se em um deserto. Os ven
cedores recorrr~t·ào a um nefando meio ainda mais crimi
noso que quantas viol•3Dcias até e ntão havião praticado, 
a saber, ao t1'afi~·o de n{ricanos. Com tudo, as desgraças do 
No\'o Mundo comn1ovêrão algumas almas geu0rosas. O 
venerando bispo de Chiapa, L-~s C.lS· l.~, atravessou por va
rias vezes o Atlantie;o para supplicar a Carlos V que se 
iuteressasse pe la sorte dos Indios. Mas qae podião esfor
ços indiviJuaes em prol de um povo inteiro opprimido'? 
A raça subjugada te l'ia por certo desapparecido completa
mente, se a h'eroic.a dedicação dos l\lissionarios, coadju
,·ando a boa vontade - dos governadores, não houve~se 
acalmado o desespero dos míseros vencidos e creado, por 
assim dize•·, o Novo Mumlo, iniciando-o nos beneficios da 
civilisação christd. Sóruente então éque se puderio exe
cutar as instrucções da côrte e as do CrHwl/w das Iniias. 
A obra da r::olonisaç~io pro.>eg.Iio com tal força, perseve
rança e resul tado que já mais forãQ excedidos. 

L PRIMEIRA PARTE DAS GUERRAS DA lTALlA 

FRANÇA (1494-1515) 

As guerras da Italia comprehendem um período de 
sessenta e cinco annos de 1494 a 1559 N' li fi . . ' · e as 1gura em 
prtm~tl'~ lugar a França, que sob os reinados de· Carlos VIII 
~ LuJz XII procura estabelecer o seu domínio no reiuo de 
(l:l~les; uo Milanez. O segundo periodo d'estas guerras 

-1 59) confunde-se com a rivalidade de Francisco I 
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e de Carlos V, que se dispu tão a I ta lia, como se o im. 
perio do mundo coubesse áquelle que ficasse senhor da 
peninsula. Conquistas estereis, assolaç;1o de um tão bello 
paiz, sacrific_ios enormes de homens e de dinheiro, eis 
qual parece ser, á primeira vista~ o resultado das expedi
ções francezas á Italia. Não obstante tudo isto, a civilisa
ção dos vencidos despertou a imaginação e o gosto dos 
vencedores, e o impulso que as letras e as artes recebêrão 
do contacto com a Italia deve algum .tanto consolar a 
França de suas perdas. 

I. l:a ... los VIII em Itall~ (1494-1498) 

Carlos VIII foi chamado á I tal ia por Ludovico Sforza o 
Mouro, que queria, como já vimos, tomar o ducado de 
Milão ao seu :::obrinho João Galeazzo. As pretenções do 
duque de Orleans sobre o Milanez e as da ca.;;a de Anjú 
sobre o reino de Napoles, terião por si sós subministrado 
o pretexto que elle desejava para intervir na Italia; pois 
esta expedição era o sonho que desde largo tempo occupava 
a sua imaginação romantica. Embora herdeiro de Renato 
dQ Anjú, o rei Luiz XI por prudencia guardou-se bem de 
fazer valer os direitos sobre o throno de Na1,oles. Seu filho 
não soube re:::istir ao reclamo de Ludovico, e preparando-se 
para umaconquista d11Vidosa por meio de sacrificiOS reaeS1 

como acima vimos, transpôz os Alpes no mez de Agosto de 
1494, tendo antes confiado a regencia do reino á sua irmã 
Anna e ao sen marido Pedro II, senhor de BeauJeU e du
que de Bourbon. 

O exercito de Carlos VIII compuuha-se de trinta e 
dous mil homens, Francezes, Bretões, Gaseões, Suissos, 
Allemães e Escassezes. A sua artilharia, a melhor d'aquelle 
tempo, não contava menos de cento e quarenta peças de 
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bronze. Todos marchavão com enthu~iasâto á conquist~ 
. de um paiz eUJO clima, producções, nqueza e artes exCl
tavão a admiração gera\. Desgraç~~ame~te o luxo~· a 
molleza e a demasiada liberdade havmo ali~ desenvolv1~0 
extrema corrupção de co,;tumes; não se ouvia falla~ ~enao 
de perfidias, assassinatos e envenenamentos. Odomm1Cano 
Savonarola annunciava em Florença, desde quatro annos 
a traz, que o rei de França era designado por Deo_:; para 
casti(Tar a Italia e punir os vícios que a deshonravao. De 
facto~ os fracos governos da península succumbirão por si 
mesmos diante do ímpeto francez . 

. João Galeazzo morreu, dizem, envenenado, e seu tio 
Ludovieo o Mouro, a quem attribuião o crime, usurpou o 
supremo po-ler sem obslaculo. Pedro de Medieis apres
sou-se a conclnir com o rei de França um vergonhoso 
1ratado pelo qual lhe entregava as praças fortes da repu
blica ílorenlina. O povo, indignado de tamanha cobardia, 
o expulsou do throno, emquanto qne os Pisanos declara 
vão-se independentes. Carlos VIII eutrou em Florença e 
quiz tomar o tom de senhor. A sua imprudente conducta 
esteve a ponto de provocar um levantamento popular, 
que elle prevenio por uma accommodação. D'ahi marchou 
sobre Roma, onde entrou triumphante. O povo e os car
deaes o solicita vão a de pôr o papa Alexandre VI, que se 
havia refugiado no Vaticano; mas o temor de um schisma 
e outras vistas ambiciosas decidirão o rei a tratar com 0 

c~efe_da ~greja. Obteve mesmo que lhe fosse entregue Zi
Zlrn, umao do sultão Bajazet II, cujos direitos revendicava 
par~ si: pois o joven rei projectava a conquista de Cons
tantmopla e de Jerusalém. N'este interim morreu enve. 
nenado o misero Zizim . 

. A conquista do reino de Napoles não custou, por assim 
~~~:'nenhum esforço aos Francezes; a.s cidades assustadas 
a rtao-lhes as portas á primeira intimação. Affonso~ tão pu-
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sillanime e cruel como sen pai, abdico11 em favor de seu 
neto Fernamlo 11, que foi trahido d'ab i a pouco por :>eu ge
neral Trivulce, cpe se vendeu aos Fnncezes. Carl0s VIII 
entrou em Napoles com magnífico apparato, no meio das 
acclamações do povo, e tomou o ti tu lo de im pera:lor ,:lo 
Oriente. 

2. nnh\llu\'1. cie Fot•no,·o (149õ) 

Es1a facil e brilhante conlluista tinha-se operado elll 
qnatro ou cinco mezes; meu os tempo foi ainda preciso para 
perdêl-a. Emqnanto o rei de França entrega\·a·se louca
mente á estrepitosa alegria das festas e dos torneios, e in
dispunha contra si os Sicilianos pelas depredações cansa
dàs por seu exercito, formava-se na sua retaguarda uma 
liga formidavel contra elle. Os Venezianos, o imper:tdor 
Maximiliano, o rei de Hespanha Femando o Catholico, 
ciosos das conquistas dos Francezes, tomúrào parte n'e lla. 
Em vão Commines, que Carlos deixára em Veneza, ins
tava para que elle voltasse; decidia-se só mente quando 
já não era possível conjurar a tempestade. Deixando então 
um pequE:no corpo de exercito a Gilberto de Montpensier, 
que elle nomeára vice-rei de Napoles, Carlos VIII mar
clH:u com nove mil homens contra os confederados que 
havião reunido uns quarenta mil homens na passagem 
dos Apenninos. Carlos VIII cobria-se de gloria na bata
lha de Fomovo (1495), que abria uma retirada para o 
exercito francez. Gilberto de Montpensier, attacado por 
Gonçalo de Cordova, general do rei de Aragão, não pôde 
defender-se contra forças superiores. Uma doença conta
giosa, de que elle mesmo morreu, o impedia de trazer 
, para França os destroços do seu exercito. 

Carlos VIII morreu de accidente em 1498, sem deixar 
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filhos da rainha Anna de Bretanha, de sorte quQ a corôa 
asson da casa directa dos Valois para o ramo de Orleans. r ·. XII filho de Carlos de Orleans, descendente em ter
-~~z - í, de Carlos V succedeu a Carlos VIII e foi o 

·~eJTo grt o , . 
unico rei da. casa dos l'alots-OI'lecws. 

3. J,ulz XII (1498-tõUi). 

Lniz XII, quando duque de Orleans, foi quem figurou 
·mais nos disturbios que agitàrão a minoridade de Ca~
Jos VIII. mas, depois que sahira da prisão, nunca ma1s 
se desmentira a sua fidelidade. Podia-se temer que, su
bindo ao throno, elle coiJservasse algum ressentimento de 
suas antigas desgraças; mas dissipou todos os receios e se
renou os espíritos com esta nobre expressão: O 1·ei de 
Ft•ançtt mio vinga as i1tjw·'icts du duque ele Orleans .. Em
prehen:leu immedia!amente uteis reformas na adminis
tração da justiça e na percepção dos impostos. Sujeitou os 
soldados a uma disciplina. severa, tolerou as represen
tações do parlamento, deixou ás cidades as suas antigas 
liberdarles e privilegios, coadjuvado em todas estas me
didas salutares por seu velho amigo o cardeal D'Amboise, 
a quem nomeou seu prin:eiro ministro. 

O bello ducado de Bretanha corria risco de ficar de novo 
separado da corôa de França, se Luiz XII não houvesse 
repndiado Joanna, filha de Luiz XI, para casar com a 
vinva de Carlos VIII. O papa Alexandre VI, depois de 
pronunciar a nullidade do primeiro casamento, prometteu 
apoi.ar os direi~os de Luiz XII sobre o reino de Napoles e 
o M1lanez. Lu1z r~clamava o ducado de Milão como neto 
de. Valentina de Viscon ti, cuja familia fôra supplantada 
pelos Sforzas. Um ex:ercito de trinta mil homens, com
lllandado pelo marechal Trivulce, atravessou os Alpes e 
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penetroa na It.alia sem encontrar ob3taculos (l!99). 0 dnq ue de Saboia e os Venezianos, de accordo com 0 papa Alexandre. VI, prestàrão succorros aos Franceze:;, de sorte qne a conquista do ducado operou-se em vinte dias. Luiz XII fez sua entrada solemuc em illilfi o, e Ludovico o Mouro refugiou-se na côrte do imperauor de Allemanha, seu genro. 
Entretanto Trivulce, incumbido do governo do ducado, não tardou a descontentn.r a população milan!~za, tão in· constante e inclinada a revoltas. O duque exiliado, reapparecendo com um exercito de Suissos mercenarios, conseguia entrar na sua capital. Do sen lado Luiz XII mandou em au:dlio de Trivulce um segundo exercito composto de quinze mil Suissos mercenarios sob o commando de La Tremouille. Quando os dous exercitas inimigos se encontrárão, os Suissos ao serviço do duque de Milão recusárão com bater contra seus com patriotas, e acabár.io por entregai-o ao~ Francezes. Ludovico o Mouro foi transportado á França, onde morreu depol::: de dez annos de prisão, sem deixar saudades. 

Depois da conquista do Milanez, concebeu Luiz XII o triste projecto de fazer revi ver as preten.çõe~ de Carlos VIII sobre o reino de Napoles. Como th·esse por concnrrente o rei de Aragão, ligou-se imprudentemente com elle por um tratado secreto, em vez de aceitar as propostas do rei de Napoles Frederico III. Um exercito francez desceu os Apenninos, em quanto Fernando o Catholico fazia occu· par todas as praças do rei de Napoles, seu part1nte, sob pretexto de auxiliai-o. Frederico vendo-se em breve despojad9 dos seus Estados, foi obrlgado a aceitar o asylo 
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. lhe offerecia Luiz X H com uma pensão. Os dous q 1e · · d N soberanos em seguida repartirão entre Sl o remo e a -

I 
ficando 0 rei de .-\ ragão com o sul, e o de França po es, . - d" · com 

0 
norte. Mas esta injusta conquista na~ po 1a pro-

duzir senão de&intelligencias e guerra. Suscitou-se uma 
coutesta<;.ão a respeito dos rebanhos que pasta vão em te:
renos litigiosos, e li'ernando, fiel á ;;ua politica de .astuCla 
entreteve seu rival com promessas er;tquanto ennava re
forços ao seu general Gonçalo de Cordova, bloqueado em 
IJLtrfPt/a (1502) . 

. 'l\
1
do pare0E:Hl conspirar contra Luiz XII. A Alexandre 

VT, o constante alliado dos Francezes, succedeu em 1503 
o papa Julio li, inimigo d'elles. Tres exercitos po~tos em 
campo não alc:ançárào vantagem alguma; Gonçalo de 
Cordova derro:on-os nas batalbas de Semüw.ra e de Ctri
'tno/a. Máo grado as gloríosas façanhas dos chefes fran
cezes. D'Aubigny, L:t. Palisse, Luiz d'A.rs e Bayardo, o 
ca:wlleirn sem. mP.do e sem maJlcha, perderão o.:: Francezes 
o reino de Napoles depois da derrota que soffrêrão nas 
margens do Gariyliano (1503). O trataclo ele Blois, que pôz 
termo a esta desastrosa guerra, por pouco que não causou 
a ruina da França. Luiz XII consentia em casar sua. filha 
Claudia com Carlos de Luxemburgo, depois Carlos V, 
neto do rei de Hespanha e do imperador Maximiliano. A 
princeza levava por dote a Bretanha, a Borgonha e o Mi
lanez. Este tratado inE>xplicavel foi sem duvida. suggerido 
por Anna de Bretanha, no interesse da grandeza futura 
de sua filha e no intuito de assegurar a independencia. 
da sua querida Bretanha. Felizmente os estados geraes 
de. Tow·s recusárão sanccionar o desmembramento do 
remo ~1506). Furão então satisfeitos os votos da nação e 
de LUlz XII; a mão da joven princeza, herdeira da. Bre
tanha, foi promettida a Francisco de AQgoulême, herdeiro 

n~.m 4 
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presumptivo da corôa de França. Este casamento •mio 
definitivamente a Bretanha á França. 

Depois de haver reprimido uma subleva\.àO na d dade 
de Genova, Luiz XII ia retirar-se da Italia, quando novos 
acontacim&ntos recla márão a sua presença ali i. O patrio
tico papa Julio IldA.sejava arclentemente linar a I tal ia do 
jugo dos Bm·bm·os, isto é. dos estrangeiros. Re0orreu aos 
Venezianos para que o favoreces:>em n'es\a em preza, res
tituindo -lhe primeirarnente algumas cidades da Homanha 
que elles havião inva i ido. Corno recusa;;sem fazel-o, de· 
clarou-se o papa contra a. altiva republica e tomou ·parte 
na Uga de Cambr.ú.t , formada entre o imperador Maxi
miliano, os príncipes italianos, e os reis de !?rança, de 
Hespanha e de Hungria contra aquella illnstre cidade de 
commerciantes e marinheiros. Luiz Xll derrr,tou o exer· 
cito veneziano na batalha de .4.gnadeln (1509). Porêrn Ma~ 
Ximiliano saio-se mal no at1aq ne de Paiwt,e o pap·a J uI i o li, 
desarmado pela prompta submissão da republica, reti:.. 
rou-se da luta. Veneza conseguio salvar-se por uma he· 
roica resoluçào. Vendo ser-lhe impossível defender · todas 
as suas possessões a um tempo, sacrificou os :>eus ~.~stados 
do continente e eutriucheirou-se em :;uas lagunas. Tor
nou-se desde então inexpugnavel; mas este duro sacrificio 
arruinou o sen domínio continental. Quasi por esse mesmo 
tempo as victorias alcançadas pelos Portugnezes sobre 
suas frotas (1508), fizerão-lhe perder o imper10 dos mares. 

6. A Sltnta Lia;" (Uil'l) 
o 

Apenas retirado da liga de Cambraia que o havia des· 
viado do seu plano, Julio li tratou de formar uma outra 
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~ qual fl:!z entrar os Venezianos' 
t os Fra.ueeze:s, na ' . . 

~o~ ra s ela condu<::ta de Lniz XII a seu respeito, o lm
lrptado. p . . . . de rnglaterra ~de Hespanha' 

rador Max.unlhano, os reiS • . 
pe ... .. ~ l" ·t alliança tomou o nome de Santa Ltya, 
e os :;ul~·>0=>· ,:; a ' fi 0 · • · os 

!lere era o soberano ponh l,;e. s pnn.cu 
porque o seu c 1 • , U · . 

. s ia rruerra forão f a v ora vets a França. m JOV en 
sncces~o ' ' n . d N ~ 
beroe de 2:3 annos, Gastào de Fou, duque e emour:; e 

b · 1 ·ie L 11 iz X li derrotou os c'onfeJerados em tres 
so rlfi 10 t ' · ' • ')) d 
batalhas. Mas, tendo triumphado elll /l ttvtmna (15L.. o 
exercito italiano e da infantaria hespanh~la, que · ~ra a 
melhGr de então, foi morto quando persegu1a os venc·~dos. 
Alguns mezes depois d'esta perda irrepa~a vel. f0rao os 
Francezes obrigados a evacuar a Lombardta e abandonar 
a cidade de Genova, qne de novo se havia 11ublevado con
tra elles. Ao mesmo tempo tomava Fernando o Catholico 
a Na varra hespanholaa João d'Albret, alliado' de Luiz XII. 
Este rennio contra o papa uma as~embléa de bispos :.>chis_ 
maticos, o qne provocou a convocação do concilio de 
Latrão, que por um momento pôz interdicto ao reino. 

O papa Leão X, da familia dos Medic~s, qúe succedeu 
a Julio li, proseguio a principio a mesma politica d·'este 
a re~peito dos Franc.ezes. Do seu lado, ·o imperador Ma
ximiliano, o rei de Inglaterra Henrique VIII e Fernando 
de Hespanba estreitárão a sua alliança pela liga de MaU1~as. 
Uma derradeira tentativa de Luiz XII para reconquistar 
o ducado de Milão terminou na funesta batalha de N ovm·a 
seguida da perda tot~l da Italia (1513). Ao mesmo temp~ 
desembarcava Hennque VIII em Calais com um exer
cit~, punha em fuga a cavallal'ia franceza na batalha de 
G1ttnegatc o~ das Esporas. Tm·ouanne e Tou,rnay forão for
çadas ~ capitular ; ao passo que os Suissos já victoriosos 
em Novara, sitiavão La Tremouille em t>i/on e sn á força. 
de ouro consentiào em retirar-se. 

Era tempo ~e chegar a um a~cordo; concluio-se a paz 
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successivamente com o soberano pon tifice, o .rei de Hes
panha e o rei de Inglaterra. Luiz XII renunciava para. 
semJ)re ao reino de Napoles, e por um anno ao Milanez; 
obrigava-se a pagar por de.z annos a som ma de cem mil 
escudos a Henri,l ue VIII, com cuja irmã Maria e \I e casou 
esta.11do desde alguns mezes viuvo de Anna de Bretanha: 
Luiz XII sobreviveu pouco tempo a este segundo casa
mento, fallecendo em 1515. Os seus contemporaneos con
ferirão-lhe o glorioso sobrenome de 71ai do f11JVO , que lhe 
foi confirmado pela posteridade. Elle protegeu o poro 
contra as vexações dos grandes e dos militares ; diminnio 
progressivamente os impostos, apl zar das longas guerras 
que teve de sustentar. Prefiro, costumava dizer, ver os 
corte.~ãos ri1·env-se da minha avm·P..::a. , a vê?· men prmo ge
mer por cmtsa de minhas procligali.dadt•s. Creou os parla
mentos de Ruão e de Aix: e quiz que a lei fosse sempre 
observt:lda, mesmo a despeito das ortlens contrarias do rei. 
Commetteu porem o grave erro de vender os officios de 
finanças. Este trafico que se estendeu logo aos cargos 
judiciarios produzio nos reinados successivos os mais Ia
mentaveis abusos. 

ll. RENASCil\IENTO DAS :A.RTES NA ITA.LIA.. 

Seeulo de Leão X. 

Desde os tempos de Dante e de Giotto não havião ces
sado a poesia e as artes de florecer na Italia. Petrarca 
iilustrou o seculo XIV com as producções do seu sublime 
genio. Como o seu amigo Boccacio, um dos creadores da 
prosa italiana, apaixonado pela litieratura antiga, elle 
fazia procurar e copiar os manuscritos preciosos. Cícero e 
S. Agostinho erão os seus autores predilectos. As ordens 
religiosas tomárão parte bem activa no movimento artis· 
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. e littera.rio. S. Francisco de Assiz compôz ~o;sias e;,

tJcl~entes, e a igreja onde repousa o seu corpo foi. ecora ~ 
~ce de magnificencia. No seculo XV um pmtor tos 
com grau d . su 
rano da ordem de S. Domingos, d.::>tado e um ge.z;no -

blime e cl.e uma fé profunda, dava. às suas figuras de b~ m

aventurados uma fOI·mosura pl acida, terna e t??aangehca_: 

era frei Jolio de Fiesole, que vivia no pontificado de Nt

collio v (1447-14:'>5). Este papa foi ardente promot? r do 

Renascimento; aformoseou !toma, recolheu no VatiCano 

preciosos manuscripto;; gr~gos c latinos, e_ a brio um asylo 

para os sabios desterrados de Constao tmopla. Já pelo 

anno 1440 o bi3po grego /Jcssal'ion, depois cardeal, en

viado á Italia para promover a re,1nião da3 d uas Igrejas, 

havia fundado em sua. casa uma especie de academia, em 

que figuravão alguns de seus illustrados compatriotas. A 

tomada de Constantinopla augmen1ou o seu nume ro, e 

por meio d'elles, com o auxilir> da imprensa, espalhárào-se 

as principaes obras da antiga Grecia, traduzidas em latim. 

Por essa epocha faziào os Medieis de Florença um grande 

0entro litterario e artístico. A architectura brilhou pelas 

eoncepções de Nicoláo cl·· Pisn, de Arnolfo de LrLpo, e :::obre

tudo do florentino /Jnuwtleschi; os seus compatriotas Do

nQtelfo e Ghiberti não havião menos illustrado aesculptura. 

Emhm o grande Leonal'do de Vinci, nascido perto de Flo

rença, ao mesmo tempo exiruio pintor e estatuario, foi o 

precursor de llaphrwt de U?·~ino, que foi discipulo de uma 

escola aberta em Ron1a (1488) por Vannucci cognomi

nado o Perwtil1.r1, por ser natural de Perugia. 

~O seculo XVI começa t~om o pontificado de Julio li 
Bste pa d' · · 
• pa, Istmcto por seus magnificos gostos vio 

rodeado de homens de um aenio superior 'l'e r ' h-se 
ped · · n • ' e por os

e o Insigne poeta ;h·iosto, autor do Orlando (1JTÜJ:~o nor 
I!Ontemporaneo O flo t ' ' r· 

d ren mo JllrLchiat~Pl profundo p l't' 
gran e historiador, mas que é ceus;rado com ra~ã~ ~;~~ 
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haver escripto o codigo da tyrannia. Por ordem deJulioii o distincto architecto JJnmta·11te, quo estudára os munu~ mentos an ·igos, começou a reconstrucção da basílica de S. Pedro de Roma, sobre a· qual mais tarde Jlliynet .4njo levantou a estupenda e gigantesca cupola. ll!17Jhael, ainda mui joven, succedt'll a Bramao te, seu tio' e seu protector· A magia do seu delicado pincel, a expressão celeste de SI.! aS JIJationna.s, o n 11IDeJO i rumenso de suas producções, a graça nubre e divina\ que as distingue, illustrárãoo , pontificado de Le:'io X (1513-1521), que o atuava e protegia. O sen estylo é o da bella antiguidade animado pelo ideal' christão. Elle fa\leceu en1 1520 na idade de trinta e sete annos, deixando por acabar o quadro da Tl'Wl.~fi!lu· raçãu, sua oh r~ prima. Miuw~l A-njo, seu ri vai, desenvolveu UlJ :a força extraordinaria de invenção e de execução na e:::,;dptura, na archifectura e na pintnra, r'omoo attestào o :;eu l\loisés, a cupola de S. Pedro e o quadro do Juizo unher8al. 
Não foràu ellu.; o..; micos grandes art.istas d'essa epocha inconaparavel, em que ainda brilhárão Leunm·do de Vútci, que f, andou a escola de Milão, 11-nJ.dtt del Sm·to, Con'P-!Jio, Ticiiwn, que foi chefe da escola veneziana. N'aq uellc tempo Floreu1;a, Roma. Milão, Veneza, tinhào escolas de pin· tura que rivalizado l'!ID perfeição e feeundidade . Mas Flo· reuça tinha sido o berço de todas as artes, e a Toscana foi a patria de q11a-;i lo•los os grandes artistas. Alg11nS d'esses pintores, taes como Leonardo de Vinci e Miguel Anjo, reunião o talento poetiéo e a sciencia do engenheiro á pra· tica s :tperior de todas as artes. Leão X, Hel ao sangue dos Medieis q.ue corria-lhe nas veias, ! !OU1 prazia-se na conlpanhia dos artistas, litteratos e sabios, que formavão 0 111ais bello ornamento de sua esplendida curte; d'esta arte mereceu legar o seu norr.e a um dos mais gloriosos se· culos da historia. 
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Et<ta fecundidade prodigiosa do sólo italiano ~antev.~-s: 

I decurso de todo o seculo. O emulo de Arwsto, 1m-
peo - · JeT1t 

lo Tasso publicou em 157::> o se•1 poema eptco a , -
qna . ' d S PbT 
salem tíbel'tocla .. O toscano Palest?·i:na, amigo e . 1 1ppe 

Nery, creou a musica religiosa moderna. Ven.~za ufa

nou-se do brilhante pincel de Pwulo l'e1·oncse e de hntm·eto; 

0 famoso impressor Aldo JUanncio introduzia alli a sua arte. 

F'lorença, já mãi de tantos grandes homens, vio nascer o 

physico Gatileo: creador da philosophia fundamental. 

Antes d'elle, o conego allemii.o Cuprrn·ico, cjue estudou 

mathematicas em Bolonha e leccionava em Roma nos 

fi.ns do seculo XV, havia jà explicado o verdadeiro sys

tema planetario. 
A enumeração que precede nos farà melhor compre

hender que lições de vP.rdadeiro gosto, de elegancia e de 

toda a sorte de conhecimentos, que ardor litterario e scien

tifico a Europa, e mórmente a França, devião retirar das 

guerras da Italia. Os mais bellos genios nas lettras e nas 

artes, lVIontaigne e Ronsard, Shakspeare e Milton, Alberto 

Durer e João Goujon, achárão no renascimento italiano 

inspirações ou modelos, que quasi todos elles forão estudar 

na classica 1•eninsula. 

UI. SEGUNDA PARTE DAS GUERRAS DA ITALIA. · 

l•'·,·tLnci.~co 1, ti lho de Carlos de A ngoulême, da casa de 

O~lean~, e de Luiza de Saboia, succedeu a Luiz XII que 

na_o detxára filhos varões. Este príncipe é o chefe do ter

ceuo ramo dos Valois, chamado dos Valois-Angoulême 

Elegante, espirituoso e valente, o JOVen rei amava a pai: 

xonadamente a cavallaria e as "'randes aventuras Po . 
sob 1 · n · • ssma 

re o t trono de Napoles os mesmos direitos que os seus 

predecessores, e sobre o Milanez os de Luiz XII, de quem 
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era proximo parente. Quasi pelo mesmo tempo subia ao throno. de Hespanho. o joven Cf1.1·los V, neto de Fernand9 o Catholico, herdeiro dos dominios da casa d'Austria e Jogo depois imperador de Allemanha. Túo calmo, tão dissimulado, tão firme em snas resoluções, qnanto se\1 rival era leviano, ft·anco, jovial e de urna lealdade cavalheiresca, ~li e parecia o adversa rio natnral de Francisco I, ainda mesmo quando as suas communs pretenções ao imperio e ao dominio da Italia não houvessem originado essalutafamosa qued1uou vinte e quatro annos (1520-1544). Relatemos primeiro a historia. separada d'estes dous soberanos até o momento em que se encontràrão á frente um do outro. 

I. J.'rane.l~eo I ( UiUi-U'i47) 

Estl! rapagão porei tudo a perdt?1', tal era a triste opinião que Luiz XII formava a respeito de F-ranrisco 1, e não obstante, logo no primeirv anno de seu reinado, e:>te reparou um dos erros de seu predecessor, annullando o ignominioso tratado de Dijon. A' frente de formidavel exercito de Francezes e de mercenarios Allemães chamados lansquenetes, atravessoa Francisco I os Alpes cow audacia digna de Annibal. Os Snissos recuárão e esperárão os Francezes em Marignano (1515). A batalha que durou um dia e uma noite, foi tão porfiada e terrivel que Trivulce dá-lhe o nome de combate de gigantes. O rei, escrevendo á sua mãi, diz: Passamo~ vittle e oito hm·as lL caoollo sem. comer nem bebt'.r. Ufano de uma tal victoria, Francisco I quiz ser armado co.vallei~o no campo de batalha por Bayardo, o mais esforçatfo general do seu seculo. 
A victoria de Marignano teve por resultado a conquista 



HISTORIA !\IODEUNA 57 

do Mitano;, que foi mal defendido pel~ duque_ Ma:x~n!
liano, filho d~ L•1dovico Sforza. Francisco I nao qmz Ir 
mais longe, e coucluio com os Suissos utna paz perpet·ua 
(1516), pela qual estes se obrigavão a fornecer-lhe quan
tos soldados deseja:5se, mediante uma somma armual. 
Estes estr·angeiros não cessárão desde então de verter o 
seu sangue pela França po1· quasi tres seculos. N'e::;ses 
annos fôra celebrada com o Papa Leão X a Conco1·data 
(1515 ), que abolio a pragmatica :::ancção de Carlos VIl 

.. e reservou ao rei de França a nomeação para os bene
ficios ecclesiasticos, mediante a confirmação da Santa Sé. 
O papa tornava a entrar na posse de rendimentos impor
tantes. O parlamento não rl?gistrou esta convenção senão 
por ordem mui exp1·rss:~. de Sua Magestaclt~ e apoz vehementes 
representações. Descontente da opposição d'esta assembléa, 
retirou-lhe Francisco I o conhecimento das causas da C(lrÔa 
e o transfe1·io para o Grande Consl'llw, que foi o conselho 
de estado da antiga mouarchia. A venda dos officios judi
ciaes, expediente vergonhoso, porêm lucrativo, proporcio
nou ao rei meios de satisfazer o s~u gosto para as artes e 
divertimentos. Os tratados que celebrou com Carlos V e 
Henrique VIII derão-lhe tres anno;; de paz. 

2. Ctu•los v (1:»16). 

O n~to de Fernando o Catholico, nascido em Gand no 
primeiro an,no do seculo XVI., tinha portanto dezeseis 
annos quando succeden-lhe em 1516 no throno de Hespa
nba. Achava-se então em Flandres; mas o cardeal Xi
menes,. qne desde dez aunos atráz governava Castella e 
que na Idade de oitenta annos ainda não perrlêra nada da 
sua vast 'd d a capac1 a e e admiravel energia manteve a or-
dem bl' é ' ' pu 1ca at a sua' chegada. Carlos V procurou Jogo 
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afastar de si o venet·ando ancião, seu bemfeitor, man. 
dando-o para. o seu arcebi8pado de Toledo, onrle em breve 
falleceu. As primeiras medidas do joven monarcha, todas 
arbitrarias, causáráo vi vissirua ir ri taçào em Castella, paiz 
mui afferrado a seus antigos privilegias. Mal elle partio, 
deixando o govE:rno em mãos de fidalgos flamengos, as 
grandes cidades de Hespanha, Toledo, Segovia, Valença, 
Burgos, sublevaráo-se valendo-se do nome de Joanna,mài 
do rei, apezar do seu estado de demencia . Estas cidades 
unirão-se por uma alliança conh~cida pelo nome d~! Santa· 
Irmandade, e des0ontentes por ver Carlos V chamado ao 
throno imperial da Allemanha, recusárào-lhe os subsídios 
que pedia. O cardeal Adriano de Utrecht, regente de Cas
tella, tentou disso! ver esta liga que tomou em breve pro
porções formidaveis. Em. Totetlf) sobretudo os revolucio
narias, dirigidos pelo euergico João de Pa·iilla, causárão 
taes sustos ao imperador, que elle offereceu restituir os , 
subsídios alcançados das côrtes. As di visões do partido e a 
derrota de Pa.dil'la na batalha Je l'illala1· (1521) enfraque
cêrão a revolta. ComllH;io, Marta Pacheco, vilt v a de Pa
dilla, defendeu-se ainda por muito tempo em Toledo. 
!)'esta arte apprendeu Carlos V a tratar com mais consi· 
deraçào um povo altivo e generoso, a quem foi depoL;; 
devedor da sua grandeza. 

A rivalidade d'estes dois soberanos nasceu das pre· 
tenções de ambos á corôa imperial. Depois da morte de 
Maximiliano, avô de Carlos V (1519), apresentúrão-se tres 
competliores, o rei de Hespanha, o rei de França e I:Ien· 
rique VIU, rei de Inglaterra. A candidatura d'este ultii11° 
não era seria; os outros dous não· poupárão para ob_ter 0 
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fim nem ouro nem intrigas, nem brilhantes pro
seu . 'Francisco I esteve a ponto de t!·iumphar ; mas o messa...,. . . ..J 

I · de S"x.onh Fredenco o Sabw, tendo recusa•10 a e ettor • .... ' ' . . . 
'corôa imperial para si, ft~l-a dar aCa1·los V, coruo ao prm-

• 
0 1nais interessado em defender a Allemanha contra 01pe · d' os Tnrcos. A França achou-se então, por asstm IZer, 

encravada nos Estados de Carlos V. Rei de I-Iespauha ~or 
herança de sua mãi Joanna a Lnuca , e senhor d~ Itaha, 
pelos direitos da casa de Aragão, elle herdava amda ~s 
domínios da casa d'Anstria e dt\. casa de Borgonha, pots 
~ra, por se 11 pai Phili ppo:l o Bello, nflto de Max:irrlil~an? e de 
Maria de Borgouha. A' amizade apparente dos dots n vaes 
succeden e rn breve um odio implacavel, e Francisco I 
tmcelott a politica seg uida depois constantemente pela 
f<'rança contra a casa d'Austria. 

Demais, Gomo jil vimos, estes dois príncipes differião 
tanto no caracter como em recursos. Francisco I em seus 
primP.iros annos é antes uru heroe da idade media; 
Carlos V entrevê já a política 1noderna. Os Estados d'este 
são mais extensos, porêm meuos homogeueos e com
pactos;. elle ver-se-ha até uma vez obrigado a atravessar 
a França para ir mais depressa de J-Iespanha a I•'landres. 
Carlos V possue, é verdade, os thezouros da Arr.erica ~ 
mas esta vasta região é ainda mal administrada, e as 
suas riquezas aproveitão mais aos aventureiros que a ex
plorào do · q ne ao proprio soberano. Francisco I é mais 
?bedeeido, não· tem a receiar revoltas por motivo dos 
Impostos, e além d'isto acha immeusos recursos na venda 
dos ca_rgos JUdiciarios. V e-se elle rodeado de um cortejo 
de luztdos cavalleiros, taes como Bayardo, Fleuranges, 
~autrec 1 ao passo que Carlos V põe á frente de seus exer
CI tos ,;apitães sabios e graves, como Antonio de Leyva o 
marque~ d~ Pescara, Lanuoy. As forças de ambos, po~to 
que mnt diVersas, equilibrão-se, de sorte que a luta pro-
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longa-se por muito mais tempo. Pode-se dividil-a em 
quatro guerras principaes : a primeira termina pelo tra
tado de Madrid (1526), a segunda pelo tratado de Cam
braia {1529), a terceira pela tregoa de Nizza {1538), e a 
SU!l.!'ta pelo tratado de Crespy (1544). 

Parecia que a victoria seria d'aquelle dos dous sobe
ranos que obtivesse a alliança de Henrique VIII, pelo que 
os dous rivaes o cortejárão snccessivameute. Frauc1seo I 
procurou eclipsai-o na entrevista que com elle teve no 
campo do Panno de Ouro, onde os fidalgos ostent<i rão um 
luxo deslumbrante, porem ruinoso. Mais sagaz ou afor
tlnado, Carlos V, na viagem que fez á Inglatena, não 
affectou querer off•1scar o orgulhoso Henrique VIII, e 
grangeon o apoio de seu ministro Wolsey, promet
tendo-lhe a tiara depois da morte de Leão X, que teve 
lugar poueo tempo depoi:; (1521). Quem succedeu a este 
pontífice foi o cardeal Adriano de Utrecht; mas não por 
isto veio a perder Carlos V a alliança do monarcha in. 
glez. 

Francisco I tinha Já pos!o em campo tres exercitas. 
Um, sob o commando de Lesparre, invadio a Navarra 
que fôra tomada por Fernando o Catholico a João d'Aibret. 
O general frar;cez apoderou-se de Pumplona, mas tendo 
querido avançar demasiado, foi batido e obrigado are
tirar-se {1521). No mesmo anno, os imperiaes, provo
cados paio d11que de Bouillon, alliado da França, sitiárã.o 
a praça de llle:.ia rP.s,. que foi heroicamente deft'mdida por 
Bayarúo. Em Italia., Lautrec, depois de perder o Jllilanez, 
por falta de forças, foi obrigado pelos Suissos amoti
nados, que exigião clinheiro, licenciawmto ou batalha a at· 
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Imperiaes. foi pol'êm batido completamente em 
tacar os ' 
Hicoqun (15~2) · d 

F Cl
• ·co I queria ir á Italia reparar os desastres as ran :. . _ 

armas francezas, quando uma grave consptraçao o reteve 
em França. O condestavel de Bourbon, do ramo de Mont
>ensier acabava de perder sua mulher, Suzana de Beau · 
leu. A ;ainha mãi, Luiza de Saboia, mando1~ offe~ecer-lhe 
a sua mão, teve uma recusa e procurou entao vwgar-~, 
liespojando o condestavel da herança de sua m~lher. Nao 
se tratava de nada menos que do Bourbonnats, do Au
vergne e de outros importantes domínios. A princeza fez 
valer direitos contestaveis, e por intrigas do chanceller 
Duprat, obteve de se11 filho que os bens em litígio st~rião 
prodsoriamente sequestrados. Offendido por tal sentença, 

0 coudestavel tratou secretamente curo o imperador e <:oro 
o rei de Inglaterra. Convierão em desmembrar a França 
e repartil-a. entre si. O traidor devia receber do imperador 
a mão de sua irmã Leonor com a Pro vença e o Del phinado 

' que, juntos aos seus domínios hereditarios: perrnittir-lhe-
ião restabelecer o antigo reino de Arles. Francisco I foi 
avisado da conspiração; mas receiando ferir se'm justo 
moti\'O e s0 por leves suspeitas um príncipe da casa real e 
excellente general, que muito se distinguira nas batalhas 
de Agnadelo e Marignano, deu tempo ao condestavel de 
passar-se para o inimigo e de preparar a invasão da França 
. Virão-se em breve os Frb.ncezes a braços com os Impe~ 

rtaes no Franco Condado, com os Inglezes na Picardia e 
com os Hespanhoes no meio-dia da França. Francisco 1 
c~mmetteu o erro de enviar â Italia o seu favorito Bon
mvet, homem da côrte, incapaz de lutar com o duque d 
Bourbon, a quem confi.ára o imperador 0 commando de 
seus exercitas. Batido e ferido em Biagr·assn na e 
do Sesia (1524), Bonnivet passou o comma~d passagem 
Este bravo cavalleiro foi ferido mortalmente o a Bayardo. 

. em uma -re· 
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tirada desastrosa. Esten.iido aa pé •le uma arvot·e, co tu 
o rosto voltado pa.ra o inimig•), elle conftlssa-se ao seu us
Cl>deiro, na filta de sacerdote. Co:no o condesta\'el, pas
sando por alli, lhe dirigisse algnmas ~'ala.vras de eornpai
xão: Stmhor, respondeu Bayarilo, não h t qu.o! tllr pr!M dr• 
múr., porque ·IWIITU com? hO/Jt'! Jr~ rlr~ be-m; en .~on quem vo.ç 
lamento por ·Pêl'-lj f).~ ,;,nn1Jaltw conll'..tvo.~.~n sobel'a.no, voss;t piJ, · 
t·ri't c vosso jnr:wunta. Entretanto, reconheceu logo o cor.
destavel que não podia contar com as sympathias popu
lares. Quando invadia a Provença, MarRclhu, em vez de 
lhe abrir as portas, repelli-o vigorosamente. Ao appro
ximar-se Francisco I à frente de um po:leroso exercito, o 
duque de Bourbon repassou vergonhosamente os Alpes. 

O rei não se contentou de havei' expulso o inimigo do 
territorio francez, senào que ll~ntou reconquistar a Lom
bardia, para o que passou os AI pes. Dividindo as suas 
forças, aceitou, contra o parecer de seus generaes, a ba
talha que lhe offereceu o condestavel de Bourbon junto 
aos muros de P;tvia (1525) . No principio da· acç.ào, obti
verão os Francez!is superioridade pelo fogo mor:ifero de 
sua. artilharia; mas o rei, impaciente de vir ás mãos, lan
çou-se com sua cavallaria como para completar a victoria. 
Esta imprudencia custou-lhe bem caro; que, abandonado 
dos Suissos, foi obrigado a render-se, depois de vêr cahir 
a seus lados os seus mais bravos capitães. A' tarde d'este 
fatal dia: escreveu á sua mãi uma carta em que dizia: Jlla
dama, tt1do está ]Je>'dtdo, menos a holl?'a. 

Luiza de Saboia, contra a expectativa de todos, salvou 
a, ~~rança em tão difficil conjunctura. Ella e::;crt:lV'3U ao 
Papa e ao rei de Inglaterra, representando-lhe o poder 

· excessivo da <·asa d'Austria e a necessidade de contraba
lançai-o. D'outra parte, Clandio de Guise com seu irmão 
o duque de Lorena desbaratou na Alsacia um corpo de 
quarenta mil Allemães. 

1 
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. ., . achava.-se jtL mais de um anuo prisi~neir~ 
Jl ranci~co I não odendo mais supportar o capn-

en·~ :Mad_n.d, n~~a~l~~;e.stro~o tratado de Mml·ritl (1526), pelo 
veiro, a:.~Ig . Bor(Tonha a Carlos V, sujeitava-se t'ts pre
qna.l rest!lma a " 'li - d • d0s . - do coudestavel Jlaaava dous 1111 lOeS e escu tençoes ' 0 - . d · 
I O Prome•tia casar com a irma. do Impera or, vwva 
c e ou r · · ' lVrl- a do rei de Portugal; ren,wciava a Napoles, a r 1 ~o, . 
GGnova e à sobera.ni:l. do Artois e da Flandres; e deixava 
em relens seus dous filhos. Não ob.~tante harer E'l~pe-

hado saa palavra e sua. honra, o rei de França, mal vw-se 
n . I . 
re~timido á liberdade, protestou contra a vw enCia. que se 
nsára com elle, e rect~sou entregar a Borgooha. 

:i. Sel'"uiula ~ue1•ra.. (l:i2~) 

A' esta violaçáo do tratado, sunuuamente indignado ? 
imperador, chamou de perjuro a Francisco I., q ne lhe re
torquia ser el!e um mentiro. o. Carlo::; V queria tambem 
vingar-se do Papa e dos principes italianos que havião 
de;;ertado do seu partido para o do rei de França. O con
destavel duque de Bourbon, escolhido para instrumento 
de suas vinganças, devastou a Ttalia, e chegou até âs por
tas de Roma com um exercit0 e~grossado de grande nu
mero de lutheranos auimados de feroz rancor contra a 
·rnodi"J'na Babylonict. Abandonada de Francisco I, gemia a 
Italia como no tempo das grandes invasões. O duque de 
Bourbon loi morto de um tiro ao escalar a'3 muralhas de 
Roma (1527). Mas o exercito imperial ton1ou a cidade, e, 
para vingar a morte de seu ehefe, passou a fio de espada 
oito mil Romanos e saqueou barbaramente este santuario 
das artes e da religiio catholica. 0 papa Clemente VII 
cahio em poder ·d'esta horda, e Carlos V, retendo-o sem~ 
pr~ prisioneiro, fingia-sE> contri~tado e mandava dizer 
mtssas para a liberdade do Pontífice. 
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Decidio-se por fim F'rancisco I a enviar Lantrcc <\ Ita-· 
lia com um exercito. O general francez tomou Genova 

' saqueou Pavia, livrou Roma e avançou até Napoles. p0 _ 
rém a deser~.ão do almirante geuo,·ez André Do ria frus
trou os seus planos A peste ass'llou o seu exercito, e elle 
mesmo f'li uma da::; vict.ilnas. A prostração dos dous par
lidos tornon necessa rio um novo tratado, que foi assignado 
em Cmnln·aia sob a mediação de Margarida d'Austria, tia 
do imperador, e de Luiza de Saboia, donde veio-lhe o nome 
de pa:; dfl.~ senhora:; (1529). Francisco I sacrificava os seus 
alliados da Italia, conservaYa a Borgonha, mas sujeitava
se a todas as outras condições do tratado de Madrid. 

Se~uirão-se seis annos de p:1.z, durante os q naes os dous 
ri \'aes não permanecêrão inacti vos. Francisco I fez alliança 
com os Turco.~, dizendo, para se justificar perante a opi
nião pn blica: Qw111do os lobos ·inu.~tt'm o 1·ebanho, tem-se lli
reito dP chamm· r.m seu an.r.ilio os Clies. Carlos V, pelo con
lrario, qn~rendo fazer olvidar que elle havia saqueado 
Roma e retido prisioneiro o summo pontífice, defendia a 
Igreja atacada pelos protestantes e o Occidente ameaçado 
pelos Turcos. Desenvolvendo uma actividade extraodi
naria sobre todos os pontos de seu immenso imperio, con- · 
seguio restabelecer a ordem no interior, repellir a inva· 
são dos-Turcos e limpar o Mediterraneo dos piratas que o 
infesta vão. 

G. lnva•iio dof!l TuJ•eol!l. 

A.chavão-se então os Turcos no apogêo do poder. SoU
mão 11, successor de seu pai Selim ( 1512), havia tomado 
de assalto a importante praça de Bclnrado, e expulsado de 
Rhodes os cavalleiros de S. Joii.o de Jerusalem, apezar 
da heroica resistencia do grão-mestre l'illiers de l'Isle
Adam (1522). O rei de Hungria Luiz II foi em seguida 
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'd morto na sang uinolenta batalha de JJ1ohacz 

venci o e · d ' d' 11 des 
(1596) Solimão aproveitando as dtscor Ias aque e . -

.~ d.o re1'no ;ontinuam ente fazia n'elle irrupções. VeiO 

graça , · · F 
depois sitiar Vienna ( 1529 ), que era clefend1d~ por. i er-

nando, irmão de Carlos V. Este ataque fôra combmado 

com Francisco I, que P.sperava enfraquecer o seu adver

sario com uma poderosa diversão. Mas o imperador 

trinmphou assim nas margens do Daoubio como em 

Italia. A Allemanha reconCiliada corrP.u a alistar-se de

baixo de suas bandeiras; reunirão-se em Vic:>ona mais de 

cem mil homens, e o sultáo, depois de quarenta dias de 

assedio, regressou a marchas forçadas para a Hungria. 

Passados alguns annos ( 1535 ), emprehendeu Carlos V 

a mais formidavel e gloriosa expediç.~o feita con tra os in

fieis desde o tempo das cruzadas. Afim de acabar com os 

piratas da costa da Barberia, armon quinhentos navios, 

que trausportárão trinta mil homens de excellen te tropa, 

. desembarcou na Africa, apoderou-se de 1'1I:nis, onde com

mandava o famoso Barbarôxa, almirante de Solimão e 

I. 
' 

Ivrou vinte mil captivos christãos. Havia creado para si 

um vantajoso ponto de apoio, cedendo a ilha de Malta 

(1530) aos cavalleiros de S. João, expulsos da ilha de . 

Rhode!;. Mantinha tambem uteis relações com o schah 

da Persi~, inimigo de Solirnão, e por toda a parte procu

rava apow contra os :::ens adversarios. 

'1. Tercelr" IJ;llerr" { tC.'i3®) 

F 
O ~ais temível de todos os adversarios de Carlos V era 

ranCisco I · 11 • · · 
~ ' pois e e so excitava surdamente os Turcos 

O.:; protestantes e Henrique VIII que l . d ' ' 

sua Ie i li , lavla repu lado 

A g ma mulher Catharina de Aragão tia de C 1 V 

guerra era · · . ' ar os . 

DAN. m pois Imminentu. O assassinato de uni agente 

5 



66 HISTORlA !IIODERNA 

secreto q ne o rei de Frn.nQa conserva v a em .i\1ilào "ub . ' ~ uu. nistr~u um ~laoJsivel pre_texto de ~ompim.ento ( 1536). ulll exercito enviado a conquistar o :rvlllanez, mva~lio primeiro a Saboiu <;') o Pil!mont.e, por ter-lhe d'esta vez o duque de Saboia prohibido a passagem dos Alpes. Carlos V parte immediatamente de Tunis, prorompe em invectivas contra o rei de França e lança-se sobre a ProVtmça com um ex1:rcito de cincoenta mil homens. Salvou-se ainda esta pro. 1 vincia, porêm a custo dos maiores sacrifi.cios. O condestavel Anna de Montmorency destruio sem piedade toda~ 
as colheitas, obrigando assim o imperador a retirar-se de uma província eru que o seu exercito, por falta do neces. 
sario, era nizimado pelas doenças. Seus generae;; forào igualmente repellidos do Lang11edoc e da Picardia pelo patriotismo dos habitantes . As miserias dos povos e o medo dos Tnrc•>s fizerão o imperador assignar em ~ i:.za 

1
. ( 1538) uma tregoa de dez an nos. para a '1 ual sendo de 1 medianeiro o papa Paulo III. O imperador e Franch•co I repartir<i.o entre si as praças fortes do duque de Saboia. 

Pouco tempo antes, os dous soberauos que se haviào 
reciprocamente accusado dos crimes mais atrozes, affectárão a mais · cordial amizade na entrevista <1e .liyue.ç
Jllm·tes. Tendo-se sublevado a cidade de Gand contra Carlos V e querendo-se entregar á França, não só Fran· 
cisco I recusou dar-lhe apoio; mas ainda permittio ao imperador atravessar a França para mais promptamente reprimir a revolta. Não faltárão insiuuações para que 
Francisco I fizesse prisioneiro o seu rival, que d'esta fôrma vinha entregar-se ás suas mãos: mas o rei foi fiel á sua palavra, e Carlos V pôde retirar-se livremente depois de contrahir certas obrigações. Mas .quando vio-se livre do perigo, violou 'logo todas as suas promessas e recusou 
dar a investidura do Milanez ao duque de Orleans, filho do rei de França. Esta falta de palavra e o assassinato de 
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. f .,.,sem Pavia. provocê\ rão uma ciuarta 
d agen :es ranceuv 

0115 .• s dous \Joderosos rivaes. 
guerra entre o 

No momento em que se travava esta ultima luta, ~ca-
c I V de P

erder diante de M·qel o fructo de Jm-bava ar os · . . 
mensos preparativos. Um temporal destruw a mawr 
parte de sua. frota e maltratou consideravelmente o seu 
exercito. O rei de França, tendo abe1·to a ca.mp~nha pela 
invasãc do L1txcmbU1'fJO e do PiMtnntr, aproveitou-se rlo 
desastre de seu inimigo para reunir os seus navios aos de 
Solimão, q11e erão commandados pelo famoso corsario 
Barbarôxa. As dua$ frotas combinadas, em q ne se vião, 
com dolorosa sorpreza, as fltJres de liz ao lado do cres
cente, bombardeárão Nizza, ultima praça que restava ao 
duque de Saboia. 

Henrique Vlll na Picardia, os Hespanhóes no Pie-
monte, os Imperiaes na Champanha, emprehendêrão uma 
invasão formidavel. A resistencia foi tão vigorosa. quanto 
energico o attaque. Du Guast, general de Carlos V, encon
trou-se no Piemonte com o exercito do duque de Enghien, 
o qual, tendo obtido antes permissão do rei para dar ba
talha, alcançou uma assignalada victoria em Ceresole (1544). 

O imperador em pessoa aYançava por S. Dizier, Eper
nay e Chatean-Thierry; mas o pouco accordo que existia 
e~tre as suas operações e as do rei de Inglaterra, o impe-

, d1o de levar mais longe as suas armas. A paz de C?·espy 
(~544) restabel:ceu a ~oncordia, e os dous magnanimos 
nvaes depozerao por hm as armas. Francisco I restituia · 
ao d_uque de Saboia suas praças fortes; C\ imperador cedia 
o Mllanez ~o-duque de Orleans. Embora não se executassem 
estas condiçoes, com tudo não foi alterada a paz D . . ous an-
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nos depois, celebrou Francisco I igualmente nm tratado com · o rei de Inglaterra, ·~edendo-lhe Bolonha por oito anuas. 
Francisco I falleceu em 1547 no castello de Ram bouillet tendo cincoenta e dous annos de idade. P0s:mindo brilhao~ tes qualidades a par de graves defeitos, mostrando tanta grandeza de nm lado como fraqueza de outro, elle teve tantos juizes severos como cnthusiasticos admiradores. Foi o primeiro que attrahio á côrte a nobreza que veio n'ella perder a sua independencia, a sua dignidade, e muitas vezes a sua fortuna. A influencia que em :-;eu reinado obtiverào as mulheres corrompeu a moralidade publica, e mais de uma vez cornprometteu os interesses do Estado. f-Tonra-o porém a protec\.ão que concedeu ás letras e ás artes; honra-o aconstancia com que se oppôz á casa d'Auslria, cuja ambiç.ão ameaçava a independencia da França e o eq ui! i brio da Europa. A realeza adqúirio um poder e autoridade que se assemelhava ao despotismo. Introduzia alg11mas reformas na justiça pelo edicto de Y.ille?·s-Cof.te?·ets (1539), que substituía a lingua franceza ao latim nos processos. Como a venda dos empregos e cargos publicas e o produeto dos impostos nem semp~e chegassem para satisfazer ás necessidades do thesouro, exhausto pelas continuas guerras e pelo luxo da côrte, recorreu-se pela primeira vez ao &mp,·estimo garantido pelo Estado; introduzia-se depois pelo mesmo motivo o funesto jogo da loter·ia. Francisco I organisou a infantaria franceza, deu impulso á marinha e creou o porto do H avre. J acq ues Cartier.subio o rio S. Lourenço · e descobria o Canadcí, que veio a ser uma importante colonia. A industria e o commercio merecêrão tambem a protecção regia. Mas Francisco I é sobretudo o pai das let?·as. A imprensa real, magnificamente montada por suas generosidades, publicou obra::; importantes em todas as linguas. No Cotle!JiO de França, fundado 
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1530 ensinárão-se desde a sua origem .o hebr~ico, o 
em ' mathematicas a m~dicina e a phliosoplna. AI-
grego as ' · - · cia . d' l\l'lão e mais tarde Cujas, renovarao a scwn 
c1ato e r 1 ' d I-, • ·mento . .d. Ver-se-bano capitulo que trata o '-ena:scl Jurl JCa. · , · 
o esplendor a que chegárão as letras e as artes n estP. rei-
nado, um dos mais importantes da França. 

9. uenrlque 11 (164") 

0 reinado de Henrique II não é senão a continuação do
de Francisco I. O filho como o pai lutou contra a casa 
d'Austria com a differença, porém, que, em vez de fazer 
valer os ;eus pretendidos direitos sobre a Italia, occupou
se principalmente de defender, e mesmo dilatar a.s fron
teiras da França do lado do Rheno. Esta politica, mal 
comprehendida pelos contemporaneos, era não obstante 
a melhor a seguir, porquanto grangeou para a França im
portantes acquisições. 

Carecendo das qualidades brilhantes de seu pai, mas · 
como elle amigo das letras, Henrique li o imitou ainda. 
em suas loucas prodigalidades e nas desordens de sua 
vida privada, em que não guardou nenhum recato. A 
côrte tornou-se mais que nunca theatro de vergonhosas 
intrigas e rivalidades. Todavia, Bolonha, cedida pelo 
rei de Inglaterra mediante uma somma de quatrocentos 
mil escudos, as recompensas con<:edidas aos vencedores 
de. Ceresole, o casamento que o rei arranjou para seu filho· 
pr1mogenito Francisco com a joven Maria Stuart, herdeira . 
. da Escocia, fizerào bem augurar da. politica do novo rei-· 
nado. 

lo. €:onqul8ta do• TreB-BlBpados (166~) 

Carlos V continuava a reinar, e a batalha de Muhlberg . 
qutl elle ganhára na Allemanha contra os protestantes:. 
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parecia proporcionar-lhe o desejado ensejo para realisar 
0 seu projecto de monarchia universal. Fiel n'este ponto ás tradições paternas, Henrique II, embora se mostrasse se-· vero com os protestantes da França, tomou a peito a defeza das liberdades germanica~, e marc:bou contra 0 inimigo eommu m. Esta caro panha foi-lhe feliz em todos os pontos. Os tres bispado~ de Jlirtz, T·JUl ~ Ved1tn cahirão en1 poder dos F1·ancezes. O imperador, que corrêra os maiores perigos pela traiç;i.o rl~:: .\lanricio de Saxe, alliado secreto de Henriqll t1 II, apre.:>SOtl·Se a concluir a convenção de l'11;;sau com os protestc~.ntes. A' fren te de cem milhomen;; foi depois sitiar M~·t.z, que foi defendida do11s ruezes por Francisco de Guise com beroica constancia . (1552). O exerci to imperial, sorprehendido pelo in ver no e dizimado pela peste, t'oi forçado a retirar-se. O imperador foi ainda infeliz e batido junto aos muros de Rma (1554). 

Qw~r fosse desanimo por ver frustrados os seus plano~ ambiciosos, quer fosse necessidade de descanso que lhe aconselhas;;em a sua idade e os seus achaques, Carlos V, que então contava cincoenta e seis annos de idade, tomou uma resol11ção ex:traordinaria (1556): abdicou em seu ir· mãoFt'?'IUtntlo I o imperio e os dominios da Austria; e em seu H lho Philipf1P 11 as corôas de Hespanha, Sicília, Napo· les, Milão e Paizes Baixos, além das ricas colonias da Ame· rica. Retirou-se depois para o convento de Y uste na Estremadura Hespanhola, onde ra.lleceu d'ahi a dous annos (1558). O projecto da monarchia universal, q ne se l~e attribue, ficou destruido pela divisão da sua casa. ero dous ramos. 

11. Batalha de §. :·QulnCino ( U'i:i" ). - Tr&t• aado de Cateau-Ct•nd•rests (l:iG9) 
Philippe li não deixava de ser para a Fzança um yisi· nho bem temível por causa de sens vastos domínios e do 
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l
·' cottl a rainha de Inglaterra, Maria Tudor, 

eu casamen v 1 d 
s r·_y • e "f.TIII O rei de França tratou ogo e 
filha de ~en rJq u ' . 

de l'aucelll's que fôra celebrada com seu 
romper a tregoa ' ' 
ai (ló56). 0 papa Paulo IV, inimigo dos Ilespanhoes qu.e, 

l
ph ct·a-o demasiado podewsos, prometteu a Henn· 

e pare p . . 

li a inve~tidura do reino de Napolcs. art10, prJtS, 
quP. d ... . 
um .exercito sob o com mando do duque e Gutse ~ encon-

trou nos .Abruzzos o duque de Alba, um dos mawres ge

neraes d'aquelle tempo. Um outro general ~o rei de ~es

pa.uha, Filisberto Manuel, duque d.e Sabo.ta, ~espoJa~o 
pela França de seus Estados, invad10 a P1eard1~ e ve10 

pôr oerco a S. Q1â ntino com um reforço de doze nnl Ingle

zes (1557). Apezar da inferioridade de suas forças, o con

destavel de Montmorency, enviado a soccorrer a praça, 

deu imprudentemente batalha sobre uma estreita calçada 

e foi derrotado e feito prisioneiro. 
Jlle ~t filho está em Par iz ? foi a pergunta que fez Carlos V 

ao saber a victoria de S. Quinti~o. Mas a irresolução de 

Phi!ippe II salvou a França; deteve-se no a~sedio da 

praça de S. Qnintilw, que, defendida por Coligny, não se 

reodP.u senão após desesperadà resistencia. Tomou em 

seguida Ham e Catelet, depois voltou aos Paizes-Baixos. 

Uma façanha das mais gloriosas veio consolar a França 

d'es.tes revezes. Mandado vir da ltalia, o duque de Guise 

JUstificou a confiança do rei e da nação, retomando a ci

dade _de Calais aos Inglezes, que a ot.:cupavão desde du

zentos e dez annos; não havia mais Inglezes no territorio 

fraucez. Bastárão só nove dias para tomal-a e ainda na 

força .do inverno. Dizem que a rainha Ma;ia ficou tão 

Penaltzada com a perda d'esta praça, que morreu de des

gosto ( 1558). 

Isab~l, que-lhe succedeu no throno de Henrique VIII 

s~u pat, mostrou-se tão zelosa protP-ctora do protestan~ 
hsmo quanto · -

. sua Irma, espos~ de Philippe li, o fôra do 
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catholicismo. A Escocia, sempre rival da Inglaterra, tini - 1\,r • d la entao por regente 1uana e Lorena, irmã do duque de Guise, viu v a do rei J acq •Jes V. Sna filha Maria Stuart estava promellida ao Delphim; o vencedor de Calais apressou a conclt.são do casamento e mereceu por novos serviços a honra feita á sua casa. O rei de I-Iespanha, privado da alliança da Inglaterra e desejoso de formar uma liga das potencias catholicas, da qual desejava ser o chefe, inclinava então para a paz: ella foi assignada em Cateau-Cambresi.s ( 1559). 
Este tratado que pôz fim ás guerras da Italia foi injustamente apreciado pelo:; contemporaneos. Queixárão-se de que a França abandonasse cento e oitenta e nove cidades ou castellos, tanto na Saboia e no Piemonte como nos Paizes-Báixos, para conservar os tres bispados e a cidade de Calais. Não se vio qne esta paz preparava para a França na Allemanha uma influencia J;!Ova, mais consentanea aos seus verdadeiros inte~:esses. Ella foi firmada pelo ca· sarnento de Philippe !I com Isabel, filha de Henrique II, e pelo do duque de Saboia. Filisberto lVIanoel com Marga· rida de Valois, filha de Francisco I. Foi durante os fes· teJOS d'este segundo casamento que Henrique II foi mor· talmente ferido em umaJustacom o conde de Montgoinery, capitão de suas guardas ( 1559 ). A França ia lançar-se nos horrores da anarchia e da.s rivalidades religiosas, exaspe· radas pelo rig0r com que o fallecido rei tratára os protes· tantes. 

O RENASCIMENTO EM FRANÇA 

A architectura gothica ou ogiva!, já sem vigor, attesta em seu derradeiro período falta de gosto e de inspiração i voltou-se de novo ao estudo e imitação dos monumentos da antiguidade grega e romana. Associárão-se a principio 
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I 

d ' s e IJroporções da Grecia a esse luxo de orna-as or l:lll • 'd d rnentos esculpidos que caracteriza o fim cta meia 1 a e. 

D 
·. a e:-,:emplo da Ita.lia, adopLOu~sc um estylo novo .• ep01s, · . . 

·mitação livre do antigo, notavel por sua elegan01a e rt-
~ueza, a que se chamon estylo d? Henasciwento, e q.ue se 
empregou mórmente em palacws e castellos. O r.eiD.ado 
dos Valois foi o das artes para a França. Estes prmctpes 
ornárão de magnificos edificios as margens do Loira, que · 
lhes erão mais caras que outro qualquer sitio. Carlos VIII 
comprazia-se [10 seu castello de Amboise; Luiz XII e 
Frà.ncisco [ construirão o castello de Blois. Francisco I · 
chamou da Italia Leonardo de Vinci, Primaticio, Rosso~ 
Benvenuto Cellini; creou as maravilhas de Fontainebleau 
e de Chambord, ao passo que o condestavel Montmorency, 
imitando-lhe o exemplo, levantava o castello de Ecouen. 
Os artistas francezes tomárào parte n'e.sta glo1·ia. Pe(l-ro Les
CIJt immortalizoa-se com a construcção do Louvre, prin
cipiado por Francisco I e continuado por Henrique II. 
Sob o governo de Catharina de Medieis, F'ilisbc?'lo Delu1·me 
e João Bullant edificárão as Tulherias. João Goujon e Ger
mano Pilo1t distinguirão-se por seu habil e apurado cinzel. 
João Cousin, pintor e estatuario, mereceu o appellido de 
Miguel-Angelo francez. Estes artistas esculpirão magni
fico.s tumulos para os principes e grandes d'aquelle tempo, 
amtgos e protectores das artes . 

. A poesia não ruc::receu menos o favor e a protecção dos 
ret~. Clemente 1lhrot, caruarista de Francisco I continuoú 
0 genero singelo e picante de Y.illon, que vivia sob o rei
nado de Luiz XI. Ronsard e seus discipulos os poeta<:: da 
Pleiada · - . ' ~ f ' com aspuaçoes mats altas, emprehenderào re-
ormar de repente a lingua franceza para accommodal-a 

aosl grandes a:>sumptos, introduzindo uma multldão de 
pa avras greg 1 · E · - as e atmas. mulos dos poetas italianos 
antmárao-se a faze . . ' . r ensatos em quasl todos os gener.os, . 
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ensaios muitas vezds infelizes, que ert1o exageradamente 
elogiados quando appareciào, mas cuja influencia nào 
d~ís.ou de aproveitar para o fu tnro. 

A prosa achava-se mais adiantada que a poesia, por 
accorumodar-se mais tis suas origens latin-as e ás exi
gencias do espirilo francez, avid.o de clareza e de precisão. 
Aperfeiçoada por Commines, o historiador de Luiz XI, 
enriqueceu-se de uma multidão de expre:>sões proprias 
e adequadas nos escriptos elegantes e originaes do cy
nico Rabelais Jacqnes .·lmyot, preceptor dos filhos de Hen
rique II e bispo de Auxerre, foi um habil traductor, que 
contribuiu mais que ninguem aos progressos da. lingua 
pela feliz escolha de 'palavras e phrases. Montaiyne, o autor 
do:> En:wios, usou u'estaobra de tal simplicidade, profundez 
e belleza de imaginação, que sempre contou muitos admi- · 
radares apezar do seu scepticismo e da liberdade de sua 
peona. As obras de S. Fr·andsco de Sales fazem as de· 
licias das almas piedosas e dos espíritos sensíveis aos 
encantos de um estylo ameno. Convem ainda meuciooar 
os autores de memorias, militares e diplomatas, taes como 
o leal Su~;idor, Bellay, Lanour., Jllont.luc, B1·ant6me, cuj~ 
chronicas, escritas com um esrylo energico e arrojado, 
submini:strão preciosos materiaes para a historia de França. 

Synchronismos 

1483. Carlos VIII, rei de França. lha do l<'ornua.-D. Manuel 
1485. Henrique VIl, roi de lngla- 0 Venturoso; idade de ou.ro 

torra. 
1•93 ~1 · .1. . do Portugal. 

.. • 11 ax1m1 1ano, 1mpcrador do 
Allomanha. 1496. Sebastião Caboto descobre a 

1494. Guerras da ltalia. Florida o a Terra Nova. 
1495. Conquista de Napoles; bata- 1498. Lui.: Xll, roi de França.-
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Va:;co da GamadobraoCabo quista do Mcxico; Fernando 

da Doa Esperança. Cortcz. 
J.IU:l. Conquista c perda do i\lila- 1529. Campo do Panno de Ouro; 

nez. rivalidade de Francisco I c 

JáOO. Nascimento de Carlos V.- Cados V.-A Santa Irman-

Pedro Alvares Cabral des- dadc em Hespanha.-Soli-

cobre o Drazil. mão U, sultão dos Turcos. 

t503. Batalhas de Seminara c Ce- 1521. Adriano VI, papa. 

rignola.-JuUo li, papa. 1522. Uatalha de Bicoquc. - To-

t504. Tratado do Dlois.-Morle de mada de Rhodes pelos Tur-

!sabel a Catholica. cos. 
t506. Estados geracs de Tours.- 1523. Traição do condestavel du-

Construcção da I.Jasilica de quo do Bourbon.--Clemcn-

S. Pedro em Roma. te VII, papa. - ·Gustavo 

1508. Liga de Cambraia contra V e- Wasa, rei do Suecia.-Fre-

neza. derico I de Holstcin, rei de 

1509. Batalha de Agnadclo.-l/cn- Dinamarca. 

riquc 'VIII, rei de Ingla- 1524. Os Imperiaes diante de Mar-

terra.-0 cardeal Ximenes selha. 
commanda uma expedição Hi25. Batalha de Pavia.-seculari-

conlra Orao. sação da ordem teutonica. 

lá li. Santa liga contra a França. 11126. Tratado de Madrid.-Batalba 

15t2. Datalha do Havonna _For- de Mohacz entre Turcos o 

nando o Catholico invade a Hungaros.-Guerra dosAna-

Navarra.-0 sultão Selim I. baptistas. 

1513. Batalhas de Novara e Guine- 1á27. Saque de Roma pelos impe-

gatc.-Leão X de Medieis, ' r·iaes. 
P~pa.-Christiano 11, r·ci de 1a28. Lautrcc em Napoles. 

Dmamarca. · 1529. Paz de Cambraia.-Dieta de 

l5t5. Francisco I re1• d F Spira.-Ccrco de Vienn.ape- · 
• e r·ança. 

_ -Datalha de i\Iarignano. los Turcos.-Conquista do 

tbtG. Concordata de F . Peru; Pizarro. 
_ . rancrsco 1 1;,30 0 . 1 d 

com Leao X.-Carlos V rei _ · ~e a e Augsbur·go. 
de Hespanha n ~ ' la31. Lrga de Smalkalde. 

Zwinglo na S~~s· e orma de 1532. Reunião da Dr·ctanha á corôa 
~a. d ~· 

15Ji. Rerorma d L I o rança. 
manh cc ut •?ro na Alie- 1534. Schisma d\) {nglaterra -Fun-

a.- onqursta da S d · · 
•·iaedoEgypto elosT y- ação da Companhb de Je-
Selim I. p urcos; sus pot· S. Ignacio de Loio-

tb19. Carlos y . la. 
' rmper·ador -Con 1~3c I' l . 

· • ""· .a vmoemGenebra.-Joãode 
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Leyde e os anabaptistas em 1552. Uonquista dos Tres-Bispados. l\Iunster.-Carlos V diante · -Convenção de Passau.-de Tunis. Sitio de i\letz. 1588. Tregoa de Nizza. . · . 1553. llfar1a Tudo r , rainha de ln-1540. Guerra de Irlanda; Hem·1- glaterra. 
que Vlll.-Revolta de Gand 1• n· t d A b contra Carlos V. "5:>. 1e a e ugs urgo. 

!542. S. Francisco Xavier nas In- 1!>56. Tregoa de Vaucelles.-Abdi-dias. cação de Carlos V.- Phi-15H. Batalha de Ceresole ; tratado lippe 11, rei de Hespanha. de Crespy. 
15~5. Concilio de Trento. 
1547. Henrique II, rei de França. 

-Fernando C, imperador de 
Allemanha. 

-Eduardo YI, rei de In- 1!>57. Batalha de S. Quintino. . 
glaterra.-Batalha de Mubl- 16!>8. Tomada de Calais pelo duque bcrg. de Guise.- I sabe!, rainha 1548, lnterim na Allemanha. de Inglaterra.-Tratado de 1!>61. Alliança da França com os Cateau Cambrcsis. -Mor-protestantes.- Mauricio de te de Carlos V no convento Sa:ll>nia. de Yustc. 

TEll(}EJIU. Llt;Ã.O 

A REFORMA ( 1517-1563) 

O a~ontecimento mais importante do seculo XVI é a Reforma, que rompeu a unidade do mundo christão e separou Oi! povos por odios profundos. O Norte da Europa ad0ptuu, pela maior parte, as novas dolltrinas, que verêmos estabelecer-se ~uccessivamente na Allemanha, na Suissa, na Inglaterra, na Suecia e na Dinamarca. E' verdade que n'estes paizes os avultados bens do clero excitavão a cobiç:a dos príncipes. O povo deixou-se. ar· rastar pelo amor das novidades, pela eloquencia apatxo· Dada dos sectarios e o :t.elo ardente qne empregavào ent diffundir os seus erros. Foi uma convulsão geral.á qual 
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Hespanha. Portugal, a Italia e a Polonia a ~rança,_ a"' uni~as nações que resistirão, permanecendo forao q uasl a~ . fieis :'L verdadeira religião cathohca romana. 

1 . ,fl ucf~:rnu-a 110 ,\.llenunthR 

Desde o tempo das Cruzadas, occupavão os Papas t~l~ lugar distinc~ o nos conselhos ·da Enropa; chefes esp~rltnaes da Christandade, elles a bavião até então de~en~tdo contra os ataques da herezia e o despotismo dos prmctpes; soberanos tem poraes de um terço da Italia, tiuhão tomad0 parte nas guerras recentes, ou f~sse para pr?teger os seus proprios Estados, on afim de hbertar a Itaha da dominação estrangeira. Inf8\izmente os beneficios ecclesiasticos erão frequentes vezes Colados a seculares ou a sacerdqtes indignos, que se servião d'el\es para suas violencias e costumes desregrados; a Igreja necessitava desde muito tempo de uma reforma. Mas esta reforma, em vez de ser confiada á prudencia ·ios pastores legítimos, foi emprebendida por espíritos orgulhosos, que, conftlndindo a disr.iplina com o dogma, solapàrão o principio da autoridade religiosa e o mesmo Christianismo. 
Havendo Julio II dado principio á magnífica basilica de S. Pedro, Leão X continuou a obra, prodigalisando os thesouros da Santa Sé aos mais insignes artistas da Italia. Por. ess~ mesmo tempo havia Selim I, conquistador da Syrm e do Egypto, jurado dar cabo do nome úhristão. Torna~ão-s:_ indispensaveis immensos recursos para repellir a lnvasao e proseguir construcções tão vastas e sumptuo~as. Leão X recorreu á publicaÇ<'io das indulgencias meto 't · 

' . ~m as vezes empregado por seus predecessores e 1~~umb10 o~ Dominicanos de pregal-as na Allemanha. Q e r fosse ClUme de duas ordens ri vaes, quer fosse dispo-
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siç.ão natural de um espirito inquieto e turbulento, J/,uti.m 
L1tthe)·o, frade da ordem de S. Agostinho e professor de 
theologia na universidade do \Vittemberg na Saxonia. ai
tacou primeiramente os pregll.dores, depois o mesmo prin
cipio das indnlgencias (1517) e por firu a au toridade rlo 
soberano pon tilice. Leã0 X não deu i m portancia a todo 
esse tumultn, em que apenas en xergava uma. ?'i.H de 
frades, de sorte que Lnthero, protegido pelo eleitor de 
Saxonia F1·ederico o Sabia, agitou toda a Alle manha com 
suas violentas pregações. Chegou em breve a declarar 
como abusos a contl.ssio anric:ular, o celibato ecclesiastico, 
os votos religiosos, a D•3gar a comm unhão dos santos e a 
transsubstanciaç..,1.o. O papa, r.edendo L, mfim às viva~ so
licitações do imperador. expedia uma bulia condemnando 
os erros do temerario heresiarca. 

Em vez de submettL~r-se ao juizo de Roma, Luthero 
queimo11 publicamente em \Vitembe1·g a bulia lanc;ada 
contra elle (1520) testemunhando assim a resolução em 
que estava de romper com a tradição catholica. Saa impe· 
tuosa eloqnencia havia grangeado um numero mui cres
cido de adeptos, mórmente entre os príncipes, anciosos 
por sacudir o jugo da Igreja e apossarem-se dos bens do 
clero. Com tndo o livre exame que pretendia Luthero 
introduzir nas questões religiosas, fazendo fermentar as 
idéa.s de independencia e de communismo, preparava 
uma revolução política e mesmo sociaL Devia portanto 
o imperador mtervir no debate. A dieta convocada elll 

Worms por Carlo.'5 V (1521) não intimidou o heresiarca, que 
redobrou pelo contrario de ardor e ousadia. Encerrado 
pelo espaço de um anno no castello de Wartburg ~a 
Thuringia pelo duque Frederico de Sax:onia, que queria 
protege-lo contra suas proprias imprndencias, Lntbero, 
n'esta prisão a que chamava sua ilha de Pathmos, fez uma 
traducção popular da Bíblia. Ao mesmo tempo iunundava 
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1\. "lemaoha de pamphletos que a imprensa lev~va ~ts 
a ·. I < • • ·as D'ahi ori"inou-se uma agtta~ao maiS remotas pro v 11101 • r. 
ue pertttrbou os espiritos, e acarreto~ grandes mudanças 

~os Estados. Alberto tlc lJ·rrwcll'!nwr;o. grao-mest.re da ?rdent 
Teutonica, declarando -se lutherano, fez da Pr~ssta nm 
ducado hereditario sob a snzera.nia da Poloma (1525). 
Rompeu seu:'> votos pa ra se casar, imitando o exemplo. de 
Luthero que casara com urna freira, de no1ue Cathanna 
deBora. 

Não tardou <t livre interpretação dos livros sagrados a 
dar ori .,.em a doutrinas insensatas, que erão avidamente o 
acolhidas pelos camponezes da Suabia, Thuringia, Fran-
conia e var·ia-s outras províncias da Allemanha. Elles de
clarárão guerra a 1oda sorte de a.utol'ida.de, ca\cárão todas 
as le i~, levando a ferro e fogo tudo quanto encontravão, 
até que o perigo corumnm reunia para reprimil-os os se
nhore:-; de am b·1s os partio os. Perecêr<'io em diversos re
contros uns cem mil d'essa horda desenfrea:J.a (1526). Mais 
tarde (1535) Jocio ele Layrlr., chefe dostl-nabctpl·isttts, encheu de 
susto e horror ~~ Allemanha com sE:us furores e com as 
infamias qne praticou na cidade de ilhtnster. 

O imperio ia inevitavelmente dividir-se em Estados ca
tholicos e Estados protestantes, dominando estes no Norte, 
aqnelles uo Sul: antagonismo fatal, que veio a dar oriaem • o 
a guerra do8 Trinta Annos. Carlos V, distrahido, ora por 
sua rivalidade com'Francisco I, ora pela necessidade de 
resistir ás invasões dos Turcos, não pôde nunca occn
p~r-se detidamente d'esta grande questão da Reforma. Na 
dteta ele Spira (1529), os reformados pl·ostestcí?'ão contra o 
decreto que prohibia a propagação das no.,·as doutrinas' 
:onde lhes veio o nome de p?·ntestantes. A dieta de Augs-
urgo (1530) não obteve melhor resultado e os protes-tantes cad . . ' 

• a vez mats audac10sos, depois de haver redigido 
o seu symbolo, form<l.r,'io a famosa liga de Sn~alkalde 
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(1531). A Allemanha ardia em guerra civil. Luthero, que 
morreu em 1546, nm anno dapois da abertura do concilio 
de T-rento, viveu assaz para ver as funestas consequencias 
de suas pregações. 

A luta dos dous partidos mudou-se em guerra aberta. 
Os protestantes pozerão-se a campo com oitenta milho
mens; a derrota que soffrerão em Mnhlbm·g (1547) não 
servi o senão a inflam mar-lhe3 o ardôr. Havendo grangeado 
nm novo alliado na pessôa do joven lllaul'icio ele Saxom·a, 
que por duas vezes abandonou a causa do ímperador pela 
rle seus correligionarios, elles por pouco que lizerão pri
sioneiro o proprio imperador em In.~p1·uck. Uma paz pro
visaria, conhecida pelo nome de Jnteri-m, não satisfez a 
ninguem. Os lutheranos, s nstentados por .Henrique II rei 
de França, conseguirão Jic.tar a lei e obter jnntamente 
com o livre exercicio de seu culto, a posse tranquilla dos 
bens ecclesiasticos já secularisados. Tal foi a conven<;.ão 
ele Pa:ssan (1552), que veio a mudar-se em paz definitiva 
em .ingsbm·go (1555). Subsistião todavia entre os dous 
partidos nã.o pouc:os elementos de discordia: certos artigos 
da paz de Augsburgo, mal observados por urna e outra 
parte, suscitárão novas guerras. Femando I, rei da 
.Hungria e da Bohemia, e depois rei dos Romanos, sue
cedeu no imperio a seu irmão Carlos V, após a abdicação 
d'este (1556). Tolerante e · modc,rado, envidou todos os es
forços por manter a paz, sem poder prevenir a encarniçada 
luta que ia bem depressa travar-se. 

2. Sutssa (1~16-1~64.) 

A Reforma agitou a Snissa como a Allemanha no se
culo XVI; arraigou-se ahi da mesma fórma e cansou 
uma scissão não menos profunda. Este pequeno paiz, si-
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d centro da Europa occidental, tornou-se o fóco 

~~~i~ é~~ novas que d'alli se di~undiráo pela França, pelos 

P 
: Bai·,.05 e pela Escoma. Os seus reformadores, 

a1zes "" . . I h 
Zwinglio e Calvino, forão mmto mais longe que .... ut ero 

e excitárão novas tempestades. . 
ut-rich z winglio, que foi primeiramente soldado, dep.ots 

nura de Zurich, havia desde 1516 pregado a sua doutrma 
~contestado a e.fficacia das indulgencias. Animou-se de~ 
pois a mais, attacou o:::.sacrame.ntos, e negou a prese~ça 
real, que Luthero hana respeitado .. Os seu~ s:cta_rws, 
que t(Jmárào o nome de sacramentanos, multiphcárao-se 
sobretudo em Zurich, Basilea, Schaffusa e Berne. Mas os 
cantões primitivos, berço da liberdade belvetica, junta
mente com Fribnrgo, Lucerna e Soleure permanecerão 
inabalaveis na fé catholica. Seguio-se uma guerra· civil 
entre os cantões catbolir.os e os protestantes, designada 
na historia pelo nome de gtte?Ta de Cap7Jel. O fogoso Zwin
glio, á frente de seus partidarios, foi batido e morto em 
Cappcl (1531}. Sobrevivêrão-lhe as suas idéas, a que Cal
vino deu um novo desenvolvimento. 

Calvino era francez, natural de Noyon. Distinguia-se 
bem j0ven por seu talento e pelo arrOJO de suas opiniões 
theologicas. Sendo anathematisado, conduzia uma vida 
aventureira e pregou os seus erros em Pariz, Angou
lême, Nerac e depois em Basiléa. A revolução que estou
rou em Genebra em 1535, permittio-lhe fixar ahi a sua 
r~sidencia. Esta cidade fôra até então governada por seus 
~1spos sob a suzerania dos duques de Saboia. Mas o par
hdo ~emocratico, que era tambem o da reforma veio a 
dom ' li ' mar n e a, e os seus membros tomárã0 o nome de 
~~~g1~enotes. (confederados por juramento), nome q ne foi 

~ots apphcado a todos os protestantes. Tendo sido expulso 
o btspo co 'dá - c · . 
G 

, nvt rao a alvmo a vir ensinar theologia em 
enebra · ell · · h · · , eJa avta escrtpto o livro da Inst'ittti~'ào Cl•"''"t-

DAN. IU ~ ' ••"" (~. 
6 
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De um caracter imperioso, frio e acerbo, Calvino não hesitou a levar a reforma até ás suas ultimas conseq nencias proscrevendo todo o culto externo e toda a jerarcl.ia eccle: siastica. Pronunciou-se contra a presença real, e até contra o livre arbítrio, sustentando que o homem era predestinado fatalmente ~\ salva~1o ou á condemnação eterna. Absoluto em suas idéas até mostrar-se feroz, fez condewnar á fogueira a Miguel Servet por crime de heresia, ao passo que pregava a tolerancia a Francisco I. Senhor ao mesmo tempo do temporal e do espiritual, Calvino fundou em Genebra instituições civis e religiosas, que se distinguem por uma severidade toda democratica e que tem durado 'até hoje. Esta cidade,onde elle fa.lleceu em 1564, tornou-se a Roma do P·rotestantismo. 

3. Estaulos Scauuilnavos 

As opiniões de Luthero prevalecêrão no norte da Europa e até nos Esta.dos Scandinavos. Remontemos alguns annos a traz. 
Os Suecos forão os que primeiro rompêrã.o a união de Calmar, escolhendo pt•r rei, em 1448, a Carlos VIJJ Canut:;on, que teve que lutar constantemente contra Cltrist.iano 1 de Olclenbu?·go, já soberano da Dinamarca e da Nornega. A união restabelecida duas vezes achava-se de novo rota, quando Chri.stianoll, neto de Christiano I, conseguio attrahir ao seu partido o arcebispo de U psal, Gustavo Troll. Graças ao apoio d'este, elle fez-se nomear rei da Suecia e sustentou-se n'este paiz pela mais atroz tyra.nnia (1520). Os nobres e os prelados sueco3 forão executados no meio do povo que pranteava a sua morte. Christiano julgava que tudo lhe era pe.rmittido por vêr-se victorioso e aparentado com o imperador Carlos V, com cuja irmã era casado. 
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. encontrárão um vingador. UrnjoYen Os Suecos, porem, Gustavo Wasa C(Ue l'e achava ai por nome ' . · de sangue re ' h couse"uio escapar e refugiou-se em Copen ague, o . . . preso D ·1 !'a onde trabalhou a prmCiplO minas da a ecar I , . nas . .;.:en..: di..:·•ursos inflammados lOS-mo simples operano. •J , , v • c~ . _ ·oeiros e campone1.es o desejo de sacndu o Pirarao aos mt . l . l t' . e'Jro A.m:iliarlo J)ei.ts Cldac es lansea was, JUO'O estrang · · . 1 · • n W pôz se ·l frent e J.e vinte m1l revo ncwoarws, Gustavo asa - <• • • . derrotou o arcebispo de Ups:ll e não dtHXO II aos DlDam~r-
uezes senão tres cidades, Abo, Cal111ar e Slockolmo, m

;ituladas as ch'Lves de~ Sttecia . A~· l'ebento 11 tambern u~1 a re
volução na Dinamarca. Os b1sr:os c o~ nobres, h~~~os contra 

0 
Nero clf} Norte, que q uer1a. abohr os se11S prl\ Il~

gios, 0 depozer:i o e proclamarão em sen lngar a seu tiO 
Fl'~<lP7'ico I, cluq ue de Holsteio. · 

(inst•LL'O lV•.tn. accla.mado rei da. Suecia (15:23) pelo voto ge~al, soabe def,~mler o reino que libertt't.ra . Christiano, 
furioso pelos nw ezes so{fridos, obteve alguns soccorros de ~eu cunhado Carlos V, e tentou desthronar os reis da Suecia e da Dinamarca., que se alliúrão para resistir-lhe. 
Apenas de posse do supremo poder, Gustavo \Va-sa havia 
propagado as novas doutrinas religiosas, despojado os 
bispos e coarctado os privilegias da nobre:r.a; o que susci
tou-lhe muitos inimigo:::. Christiano, aproveitando-se das 
circumstancias, proclamon-se defensor da religião que elle 
em outro tempo perseguira; mas afinal cahio em poder 
do rei de Dinamarca, que o teve por vinte e nove annos 
preso. Gustavo \Vasa tornou hereditatia em sua fa.milia 
a corôa da Suecia, que era antes electiva. Foi um priocipe 
notavel por sua braV11ra e se11s talentos; porém zeloso de 
&3xer.cer um poder absoluto e imbuido nos novos erros, não 
dllvldou empregar, para atliogir os seus fins a violencia 
e as perseguições. Os bravos Dalecarlios a q~em devia 0 thro f - ' no, orao.severamente tratados por causa do seu apego 
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á. fé catholica. A igreja lutherana da Suecia conservou 10 . 

davia seus bispos com parte do culto externo. Gustavo 
Wasa vio-se empenhado n'uma guerra com a Russia, que 
terminou oor uma tregoa de quarenta annos. Elle foi 0 
primeiro rei da Suecia que, por sua alliança com Fran
cisco I e os protestantes da Allernanha, tomou parte no 
systema politico da Europa. 

A corôa da Dinamarca e da Noruega ficou na familia 
de Frederico I, depois que Christiano II foi vencido e 
feito prisioneiro. Ch?·istiano III (1534), filho e successor 
de Frederico I, teve que sustentar uma luta seria com 0 
conde Christovão de Oldenburgo, que commandava as 
tropas da republica de Lubeck. Esta guerra foi tão de
sastrosa, que ficou gravada a a memoria do povo, e por 
muito tempo fallou-se com horror dà g~tetTa do r.fJnde. O 
nome de Christiano II serv io para reunir o:> catholicos 
contra o novo rei ; mas este I.tome não era senão um 
pretexto, porquanto a cidade de Lubeck e o conde de 01-
denburgo só cuidavão de seus interesses. Quem porfim 
iicou victorioso foi Chtistiano III, graças ao apoio de 
Gustavo Wasa. Apenas restabelecido no thron.o, elle cul
pou os prelados de todas as calamidades da guerra, des
pojou-os de seus bispados e os substituio por supe?·-inten
dentes encarregados de introduzir a reforma de Luthero. 
A perseguição triumphou da fidelidade que ainda mos
trava a Noruega á religião catholica. O lutheranismo 
tornou-se a religião dominante e foi introduzido violen
tamente na Islandia, onde o poeta nacional, o bisj)O Ar
neson, foi condemnado á morte por causa de sua dedi
cação á Santa Sé. 

4. Jn5IRterra e Escocla {Ui09-fõõ8) 

Ligada ainda mais c0m a politica· e paixõe~ dos princi
pes, a Reforma na Inglaterra foi consequencia do despo· 
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. ' d Tudors do servili51DO dos pal'lamentos e d~:; 
lJSJli v OS ' )' ·- nah 
. mensas riquezas da Igreja. Comtudo estare Igtao_a o -
JDl a cuJ·

0 
))romotor e por assim dizer fundador fot Hen-

can , 1 · - d" ~ · VIII uão tinha relações ou ana og1as senao I:s-nque , . 
tantes com o lutheranismo da Allemanba. 

Na :;ua exaltaçci.o ao throno (1509), lfenr·ique "J'Ill a~bou 
nos thesouros accumulados pela avareza. de seu pa1 re
cursos bastantes para fazer guerra á França e á Escocia. 
Destroçou o exercito de Luiz XII em Guinegate (batalha 
charuad·a das Esporas) , venceu e matou a Jacques IV, al
liado da França, na batalha de Flowden (1513), p<>rto de 
Berwick. Na paz geral elle conseguia easar sua irmã. 
Maria com Luiz XII. No reinado de Francisco I, já vimo
lo ora inclinar-se do lado d'este principe, ora tomar o 
partido do seu rival, tendo por politica enfraquecer o ven
cedor ou ter parte nas \antagens obtidas. Resta-nos agora 
dizer o que o induzio a destruir o catholicismo em seu 
reino. 

Extremamente affeiçoado a principio á Santa Sé, ell~ 
recebêra do pontifi.ce romano o titulo glorioso de defensor 
da {é, por haver refutado n'uma obra theoloaica a dou-

. d o trma e ~uthero sobre os sacramentos. Mas depois de vi-
ver dezoito annos em união matrimonial com Catharina 
de Aragão, filha de Fernando e Isabel e tia. de Car
los V, procurou fazer annullar o seu casamento alle
~an~o que Catharina fôra por alguns mezes esposa de seu 
trmao. V óo escru pulo! A razão verdadeira era ter-se ena
mor~do de Anna llolena, dama da rainha com quem pre-
tendta casar N- ' t _. · .. ao querendo o papa Clemente VII pres-
ar se a esta 1mqua · t · · d com R m nga, o rei e Inglaterra. rompeu 
c 0~~ e declarou-se p1·otecto-r e che(P- da Igreja AnO'li-
ana, reJeitando certos do 0 

e até im h gmas, ao passo que conservava 
lar. Su:p~~ru~ os outros, por exemplo, a confissão auricu

lo as ordens religiosas, e apossou-se de seus 
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bens. O bispo Fisher, o chanceller Thomaz Moro e alguns 
outros personagens, que forào os \lt1icos que tiverào a co
ragem de censurar ao tyranno a sua conducta arbitraria 
furão condemnados ao ultimo supplicio. A menor resis~ 
tencia era punida com a pena capital, e innumeraveis execuções ensanguP.ntárão o reino, porq11e o tb eologo rei 
perseguia co1u o mesmo rigor os ca.tholicos, os luthera
nos e os calvinistas, qualquer enfim que não aceitasse a sua supremacia espiritual. 

Na::; mãos de Henrique VIII o parlarr.ento foi o ins
trumento servil do despotismo mais arbitrario e odioso. 
Não pôz a menor Ju vida em concede r ao rei os sn bsidios 
cxtraordinarios que elle reclamava, e conferirão lhe di
reitos de vida e morte sobre seus vassallos. O bill de Jf. 
ta·inder, di~pensando os seus caprichos de toda formali
dade judicial, condemnava antecipadamente a quantos 
elle destinava á morte. Dissipou loucalllente as som· 
mas provenientes dos bens ecclesiasticos, e deixava 
morrer á mingoa os pobres que antes erão sustentados 
pelos conventos. Henrique VIII foi o primetro que to-

. mou o tit 11 lo de ?'lli tlt: h·landa, depois de haver consoli
dadn pela perfidia e pelo rigor o seu domínio sobre esta 
ilha, que perseverou no cad10licismo e desde então foi 
condemnada a sn:oteutar um clero anglicano ricamente 
dotado. Das seis mulheres com que casou successiva
mente (1), condemnuu d11a~ ao cadafalso, uma das quaes foi Anna Boleua, a mesma que lhe ir.spirára tão louca 
paixão que, para satisfazel-a, não duvidou renegar o culto 
de seus avós. Sem embargo dos crimes que deshonrão a 
sua memoria, o nome de Henrique VIII ficou popul~r 
na Inglaterra, por ter-lhe sobrevivido a revolução reh· 

(li As seis mulheres de Henrique VIU ror·ào Catharina de Ara~o~ Anna Bolena, Joanna Seymour, Anna de Clevos, Catharina Howar Catharina Parr. 
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"d Não se lhe póde alêm d'isto . or elle promovi a. 
gwsa p a grande habilidade politka e o dom de gover-
negar um ' t 

Seus tres filhos subirão ao throno um apos ou ro. 
nar. · · n-

d do l 'l filho de J oanna. Seymonr, remou seis a 
E uar ' "d d nos (1547-15f>3). Não lhe permittindo sua t_enra I a e go-

vernar por si mesmo, confiou-se a regenma ao duque de 
Sommerset, :>eu tio materno, que empregou todos os es
forços para estabelecer o calvi_n~smo e proscrever todos os 
usos introduzidos pelo Cathohmsmo. O duque de Som
merset obteve algumas vantagens na guerra contra a Es
cocia; foi menos feliz no continente, onde perdeu Bolo
nh'l, que voltou ao domínio da França. O ambicioso War
wick, conde de Northumberland, o derrib.~u e assumio o 
titulo de protevtor. Como Eduardo VI ia-se finando visi
veli~Jente, e suas duas irmãs, Maria e Isabel, filhas, uma 
de Catharina de Aragão, outra de Anna Bole na, hav iào 
sido declaradas illegitimas por um decreto do parlamen
to, o conde de Northumberland persuadia ao rei mori
bundo que fizesse um testamento em favor de Joanna 
Gray, sua prima, casada com o filho Jo protector. De 
racto Joanna Gray foi nomeada por Eduardo sua her
deira; mas esta elevação involun•aria veio a ser-lhe fatal. 
Esta bella, espirituosa e instruída princeza perdeu a ca
beça no cadafalso, contando apena,s dezesete annos de 
ídade; seu marido e seu sogro farão igualmente decapi
tados por ordem da implacavel Maria. 
·' Maria 1'1,dor(l553), esposa de Philippe II, rei de Hes

pan?a, procurou restabelecer na Inglaterra o culto · ca
t~ohco, no que usou de mais arrebatamento que pruden
Cia. ·Foi denominada pelos Inglezes iJI· a1·ia a sanguinar·ia, 
por cansa do grande numero de victimas que condemnou 
~o patíbulo, rigores estes que o nuncio do papa altamente 
. esapprovava. Mas os costumes da epocha érti.o geral
nlente·duros e barbaros. Dethais, o parlamento mostran-
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do-se tão doei! e obediente ás vontades de Maria con10 ' .(1 fôra á tyrannia do pai, desmentio-se sem escrupulo res-
tabelecendo o edificio rElligioso que poucos aunos antes 
demolira. Maria Tudor, dominada pela política de seu 
marido Philippe II, tomou parte em todas as guerras do 
continente. Havendo o seu exercito combatido ao lado 
dos Hespanhóes na batalha de S. Qw:ntüw, ella foi punida 
pela maior das humilhações. O duque de Guise tomou
lhe C<tlais (1558), ultima possessão que os 1nglezes ainda 
conservavão em França. Maria sentio por isto tão pro
fundo pe~ar, que cahio doente; e ao morrer dizia: ;lbNiJ
m.e o coração e n'elle encont1'a1'(iO esm·ito o nome de Calais. 
Succedeu-lhe sua irmã Isabel (1558). Já protestante deco
ração e filha digna de Henrique VIII, não tardou a pro
seguir a obra interrompida de seu pai, e a consummar 
para sempre o divorcio da Inglaterra com Roma. 

5. A. Refornta na Eseoela 

A Escocia, fiel {t religião catholica romana, repellio a 
principio a reforma de Henrique VIII. Este paiz montuoso 
~untinha duas populações bem distinctas, os h'ighlandus 
ou habitantes das montanhas, e os lowlande1·s ou habi
tantes das planicies. Uma profunda antipathia separava 
estas duas raças. Os primeiros, que parecião os unicos 
depositarias das antigas tradições nacionaes, representa
vão realmente a selvagem e livre Escocia; os outros, 
mais chegados ás frqnteiras, e vivendo em continuas re
lações com os Inglezes, não tinhão para com os seus vi· 
zinhos um odio tão pronunciado. A Escocia era povoada 
de clans, especie de fa.milias ou tribus que trazião o no
me de um chefe e a elle servião até a D.Jorte ; estes chefes 
muitas vezes ensaoguentavào o paiz para satisfazerem 
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.· nça~ hereditarias. A guerra civil era continua -uas v IDga :s • • 
"' 'd de do rei pouco respeJtada. Uma anstocra-e a autorl a . d · 
. · d ·1 e arroaantd des~ructava uma mdepen enCia 

Cla lll OCI o . 
quasi completa e fazia guerra de morte aos re1s que ten-

tavào reprimil-a. 
Depois da morte de Bruce (1371), a coroa _pass~u p~ra 

a casa dos Sl1uwts, que pela maior parte forao fi.ets alha
dos da França, e lutárão contra a sua turbulenta nobreza. 
Jacques 1 e Jarqnes lii pagárão com a vida estas tenta
tivas. Jacq·ues ll', genro de Henrique VII, morreu na 
batalha de Flowden (1513), ganha por Henrique VJil 
que acabava de entrar na liga contra a França. Esta ba
talha deu um resultado que não se esperava: tendo os no
bres do partido de Jacq ues IV succumbido a seu lado, a 
opposição tornou-se menos violenta com a extincção das 
principaes famílias. Ma:; o reino dos Stuarts não devia 
gozar de um só momento de tranquillidade. A's fracções 
dos grandes Sltccedêrão as discordias religiosas. Depois 
da morte de JacqHes l' (154~), emquanto o conde de Arran 
e o cardeal Beaton dispu tavão entre si a regencia, as no
vas doutrinas penetrárão na Escocia. Passados annos, 
q1oando Maria de Guise, viu va de J acq ues V, governava 
o reino na minoridade de sua filha Maria Stuart, as dis
cordias religiosas, fomentadas pela Inglaterra, . ficárão 
se~do o estado normal do paiz. João Knox, que havia 
abJurado o catholicismo, sem embargo de ter recebido as 
ord~ns sacras, abraçou com paixão a doutrina de seu 
an11go Calvino, e inflammou os corações de um sombrio 
e ardent~ fanatismo. Esta foi a or!gem das calamidades 
da Escocta e da triste sorte de Maria Stuart mais famo"a 
por seus l · ~ · ' .:~ ongos 1D1ortunws e sua morte tragica do que por 
seu elevad · · .d 0 esptnto e sua rara formosura. O assassinato· 
P;e~:~~eal, Beaton, arcebíspo de Santo-André, foi co~o 0 

· 10 desta cruenta revolução. 



90 HISTORIA 'MODERNA 

A Reforma de Calvino penetrou tambem nos Paizes
Baixos, sem porêm fazer grandes progressos, ao men~ 
durante o reinado de Carlos V. Mas depois da abdi. 
cação d'este, os rigores de seu filho Philippe U exaspe
rArão os reformado:': em vez de a.batel-os, e as novas 
doutrinas propag<írão-se rapidamente em razão mesmo da 
perseguição. A inquisi~.<i.o hespanhola despovoou o paiz, 
não tanto pelas victimas que fez, quanto pela emigra
ção que occasionou. Os ricos fabricantes dos Paizes-Bai
~os forão levar á Inglaterra e á Allemanha a sua indus
tria, por não acharem segurança em seu paiz natal. 
Mais tarde mesmo Phil'l:ppe Il perdeu as Provincias-Uni· 
das, que _se sublevárão contra? seu absolutismo e intole
rancia. 

O calvinismo insinuou-se ainda mais facilmente em 
França. Calvino , tendo-se estabelecido em Genebra , na 
fronteira da França, e publicando em franc:ez a maior 
parte das suas obras, attrahio bem depressa a população 
inconstante do Meiodia, que · abraçou com enthusiasmo 
Ol'l seus erros. F'rancisco I, embora amigo dos protestan
tes da Allemanha e alliado dos Turcos, sentia todavia 
profunda an.tipathia a esta doutrina rigorista com tenden
cias republicanas, que ameaçava destruir não só a jerar· 
q uia catholica, mas ainda a autoridade regia; portant~ 
perseguia com extremo rigor os reformados, rigor que foi 
censurado até pelo papa Paulo UI. A histeria o accusa 
rla matança dos Valdenses, que foi decretada pelo paria· 
mento de Aix. O douto e piedoso Sadolet, bispo de Car· 
pen.ti-as, alcançou, á força de rogos, que se suspendesse 
por algum tempo esta barllara $entença. Mas a. luta to· 
mou d'ahi a algnns annos proporções mais vastas. Tra· 
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um carJitnlo separado das guerras de relig~ão 
tamos em · d d • 1 X\' I que agitárão a França no ~egundo meia o o :.ecu o . 

., . ,\. Jg;rejat ... , ettocltR dl• llefoa•nal\ 

Apeí\ar cios gravíssimos. damnos ~or e lia cau.sados, a 
heresia aproveitou á IgreJa no sentido que obr1gou-a a 
tratar q11anto antes da reforma dos costumes e da defi
nição de certos dogmas, e fez que os seus chefes e defen
so~es se armassem de mais sciencia e vit·tude. 

O ,;,Jnc:ilio ele 1'•rento, o Jlenultimo dos concilias ecume
uic:os, decretou todas as reformas de que a Igreja neces
sitara ~ oppôz aos novadortls a autoridade incontrastavel 
das tradições apostolicas. A sua obra mais importante 
foi talvez a instituição dos seminarios. Convocado por 
Paltl'Jlll, olle durou dezoito annos (1545-1563), sendo por 
varia:> vezes interrompido pelas guerras. Graves abusos 
tinhào-se introduzido na Igreja, e desde muito tempo, 
d'> seio mesmo da Igreja, vozes piedosas e vehemen
tes reclamavào à reforma da disciplina e dos costu
mes. O exemplo partio dos proprios soberanos pontifices. 
Ptwlo 11' (1555), S. Pio Y' (1566) e Gregm·io Xlll (1572-
1585) recomme[Jdárào ao mundo christão as virtudes e 
austeridades dos antigos anachoretas. Greg0rio XIII, ins
ti~uindo o calencla1··io g1·rgoriano, e alguns annos depois, 
S1x1o V (1585-1590), aformoseando Homa com magníficos 
monumentos, restituirão á ltalia sua antiga O'loria fazen-
d 

o , . 
o-a primar nas sciencias e nas artes. 
~~essa mesma epocha S. Cm·los IJ07'1'onvw, arct-bispo de 

Mtlao, mostrou, durante a peste que assolou esta cidade 
11 'd d ' ma can a e heroica, e mereceu o titulo de ·re[ormadm· 
tio clero fttnd d · · d · , an o, pnmeuo que to os, tres seminarios 
na sua diocese. S. 'l'ht;'reza de Jesus, hespanhola reforma-
dorad d ' ' a ?r em do Carmo, escreveu obras a.dmiraveis, em 
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que transpira o mais puro e ardente amor de Deos. Fundárão-se algumas odens religiosas, q ne se distinguirão por seu zelo em en~inar e pregar. A Contpanh·ia de lt!Stt s 80_ bretudo, fundada por S. Ignacio ele Loiola (1534) P.m tempos de imminente perigo para a IgreJa, foi para os Papas uma milicia dedicada, sempre prompta a pugnar pela fé catholica. Se os Papas aconselhavão aos príncipes que reprimissem pela força as conspirações e revoltas, se os auxiliavão at~ com gente e dinheiro, instaváo elles ainda mais com o clero para que oppozesse ao erro as armas espirituae.s, a sciencia, a caridade e os bons e~emplos. Foi d'esta arte que a Igreja, verificando mais uma vez as promessas de seu divino fundador, superou a tempestarl~. que ameaçava sossobral-a. 
(Vejão-se os Synchronismos da lição segnnda.) 

GUERRAS DE RELlGii\.0 

l. FRANÇA (1559-1589). 

As guerras de religião em França occupão um ptl,liodo de trinta e seis annos : começão no reinado de Carlos IX e termillào pelo tratado de Vervins celebrado por Henrique IV (1598). Os protestantes formavão então um partido político, que continha em seu seio os mais altos personagens do reino. Convem ainda notar que esta longa guerra ci.vil complicou-se com todos os males da gut:rra estra~geira, já q ne dous poderosos monarchas, animados reCIprocamente de uma aversão violenta, parecião haver escolhido a França por campo de batalha. Philipre li sustentava a causa catholica, Isabel de Inglaterra apoia,·a ~s protestantes. Eis a razão por que tornou-se tão encarni- . 
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• C! erra de reliaião, que no interior já era fo-
çada e:.ta ~u n • l 

t da P~r ambições que ameaçavão a propna rea eza.. lllen a F · 1 a ~ ma era olhada na côrte de rancisco com um A retor . · h · di'ffer >nça : J)ois o movimento htterar1o da epoc a certa 111 " • - é e a desenfreada liberdade dos espíritos favoremao a~ 
certo pont.o 0 principio do livre exame: Mas afinal o ret, 
assustado do progresso das novas dontrmas e de suas c~n
sequencias políticas, tentou extirpal-~s usando de _metas 
l'iolentos e sanguinarios. A insolenma dos pasqutns af
fixados por toda a parte, até na:; portas do Louvre, ha
via-oirritado summamente. O edicto de Chatea~~briant, pro
mulgado por Henrique li em 1551, instituía uma espe
cie de inquisição. Henrique li chegou mesmo a suspen
der as deliberações do Parlamento, suspeito de favorecer 
as novas idéas. 

I. Francisco 11 (1õõ9). 

Francisco li (1), filho de Henrique li e de Catharina 
de Medieis, quando subia ao throno, era um principe de 
dezeseis annos, fraco e doentio. Em seu reinado as riva
lidades mostrárão-se mais ardentes que nunca e os odios 
de partido exacerbarão-se em extremo. Entre os que am
bicionavão o poder, distinguião-se os príncipes da casa de 
Guise, ramo secundaria da de Lorena, cujo chefe era en
tão Francisco de Guise, illustre por tantos feitos gloriosos. 
O duque de Guise e seu irmão o cardeal de Lorena havião 
tido no reinado precedente bastante credito para fazer 
ca~ar Francisco li, então delphim, com Maria Stuart, 
ratnha de Escocia, sobrinha dos mesmos : matrimonio, 

11) Henriqu ll d · . . !(Ue UI e F e . e1xou sete filhos : Franc1sco li, Carlos IX Henri-ap05 outro r~nctsco, duque de Alençon, Os tres primeiros reinârão um com 0 du ~e e suas tres filhas, Isa~el casou com Philippe 11, Claudia Hcnriquo~V.~e Lorena, e Marganda com Henrique de Bearn, depois 
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que entr·egou~lhes toda a a utoridade. O condestavel dt 
Montmorency, que nunca deixára de ser bon1 catholico 
recebeu a sua demissão se m têl-a pedidn, Os 1 res sobri: 
nhos do cond.estavel, o al mirante Coligny, Dandelo~ e 
Chatillon, bispo de Beauvais, tendo abraçado o cal vini~
mo, erão adversarios declfl.rados dos príncipes de Lorena. 
Os protestantes tinhão a inda por chefes a Antonio dP. 
Bonrbon, rei ele Navarra, e o príncipe de Condé, seu ir
mão, cnjos talentos superiores o collocárão logo á frente 
do partido. Todos estes príncipes conspiravão secreta
mente contra os principes de Gnise. O seu odio encon
trava ainda o apoio cia rainha-mãi, descontente por nào 
ter parte IIO governo. ;1 conjwraç{w de rlm.'lo t:~e (1560) foi o 
resultado d'estas funestas in trigas. 

Um edicto emanado do cardeal de Lorena, q tl é des
terrava da côrte os sollicitadores , servio de prete~to {t 
conspiração. O chefe verdadeiro mas secreto era o pri..l
cipe de Condé, e o chefe apparente La Renaudie, fidalgo 
do Perigord, que já fora condemnado por falsario e que 
voltava de uma viagem á Inglaterra. Tra~ava-se de apo
derar-se da pessoa do rei, que então residia no castd lo 
de Blois, de subtrahil-o á influencia dos Guise e de obter 
d'elle um edicto favoravel à liberdade de consciencia. 
~1allogrou-se a trama por haver um dos complices reve
lado tudo ao cardeal de Lorena. No meio do terror geral, 
o duque de Guise conservou toda a presença de espírito; 
chamou para junto do rei Condé e Chatillon, que não ou
sárão desobedecer, e prometteu uma amnistia aos •:al
vinistas que não entrárão na conspiração. Transferia-se-a 
côrte para o castello de ;imboise para mais segurança, e 
La Renaudie, havendo, contra o que esperava, encon· 
trado os.seus inimigos precavidos, foi esmagado por for· 
ças superiores. Um.a segunda. tentativa dos conjurado~ 
preyocou terriveis represalias. O príncipe de Condé foli 
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·. I do pE>lo parlamento e coudemnado <Í. pena 
Preso J11 ga · · . ' O chaoceller L'I-Iopital recusou porem assignar 
ult1ma. d t da . o"a sentença Ia ella, comtn o, ser execu a ' esta ngor " . . . d 
nanrlo a mor<e inesperada de Francisco li salvou a VI a 

q · · e de Condé e reanimou as esperanças do par-ao prmc1p 
tido protestante. 

Ca.rlo.~ IX con tava apenas dez annos na morte de Fran
cisco II · portanto a regencia pertencia ele direito á sua 
mãi GrLthm·inu de Jlle<lic:is, que pror.urou logo reconciliar
se com o rei de Na varra e pôr em liberdade o principe 
de Condé. Es·a princeza italiana, que fura desprezada 
p .. r sen marido Henrique li, loncameute apaixonado por 
Diana de Poitiers, e que no reinado de Francisco li vi
vêra retirada e por assim offuscada diante da grande in
fluencia dos Guise e de Maria Stuart, auhelava ardente
mente o supremo poder após uma obscuridade forçada de 
vinte e cinco annos. Indifferente em ma teria de religião 
e habituada desde muito tempo a. dissimular, a regente 
tratou de pt\r em pratica as maximas de sen paiz natal e 
aquelle principio de Machiavel, sem autor favorito: Divi
clir pa·1·a ?'einal'. Este systema de governo que consistia 
em manter o equilibrio entre as partes contrarias, teve 
sobre os costumes da epocha a mais perniciosa influenciá 
e deu aos reinados dos dous ultimas Valois um caracter 
torpe de duplicidade e perfidia. 

Viuva na idade de dezoito annos, Maria Stuart deixou 
com. bastante saudade e.ssa ap?·~zi.vel te·n·a de F1·a.n~a onde 
se tmh- d I' ~ ' . ao es 1zado serenamente os melhores annos de 
sua v1da · E d · 
ia eU · D1 vez e uma côrte elegante e espirituosa, 

a. encontrar vas.sallos turbulentos e grosseiros, patti-
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dosimplacaveis e o patibulo.A mesma França estaYades. 
tinada ás mais crueis convulsões sob o governo de um 
menino e de uma regente italiana. O cargo de tenente 
generlc'.l do reino foi confiado ao protestante Antonio de 
Bourbon. O perigo quo corria a fé ca1ho!ica ou antes os 
seus interesses pessoaes, ligárão o duque de Guise e 0 
condestavel de Montmorency, que desde muito votavào 
nm a outro odio profllndo. A estes reunio-se o marechal 
Saint-André, formando assim uma especie de o·inmvitatu. 
Miguel de L'Hopital teve vistas mais elevadas em meio 
d'estas tristes lutas de ambição; sua unica aspiração era 
fazer reinar a justiça e as leis. Foi debaixo do seu minis
teria que a regente, sem com;ultar a Santa Sé, convidou 
os mais habeis theGlogos dos dous partidos a redigirem 
uma regra de fé que harmonizasse e satisfizesse a todos. 

O coltoq1âo de Poissy, assim chamado do lugar da .>na 
reunião (1561), não produzio senão estereis debates em 
•1ue brilhárão a eloquencia do cardeal de Lorena e a do 
calvinista Theodoro de Beze. E' verdade que o rei de 
Na varra abJurou o erro; mais a rainha, fiel ao seu sys
tema de eq uilibrio e receios a da preponderancia dos Ca
tholicos, estendeu a mão aos chefes dos huguenotes. O 
edicto de Janeiro (1562) concedeu-lhes o livre exercício do 
seu culto fóra do recinto das cidades muradas. 

Só faltava um pretexto para precipitar os dous partidos 
um contra outro. Uma collisão occasionada pelo aéaso 
foi o signal daguerra0ivil. Os catholicos supportavão com 
pezar a liberdade legal outorgada aos protestantes, de 
que elles abusavào com gesto altivo e ameaçador. Catha
rina de Medieis, notando a arrogancia sempre crescente 
d'estes, chamou á côrte o duque de Guise, que vivia en· 
tão retirado na Lorena; este pôz-se a caminho com uma 
comitiva numerosae par.ou na cidade de Vassyna Cham
panha. Emq uanto assistia á missa, os protestantes en- · 
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- 'uma <r ranja proxima ao ex:ercicio de seu 
tregavao-set·~•ão CO!~ confnsa vozeria psalroos em .francez 
culto e cana . . divino· d'ahi origmo:l-se 

to .te perturbar n sei VIÇO ' • d 
a pon . . t lda entre os dous partirlos. Acndm o o 
,101a v1 v a con e I l 1 ma 
u ue de Guise para apasiguar o tnm.u .t~, _evou u .-

d C! . d . cabeça. Sens soldados prec.1p1tarao~se e~'~o 
pe•ir,l a na . . . - ~ t fer1ra.o . . s sobre seus ad vRrsa.nos. matarao se . .,sen a e lnrwso. · · - h · d l 

. nttmero maior. Este ·fatal e nconti·o ' con eci o pe o 
um - t stantes nome de ·nvaa.nçn clr. l'nsxy (lt>G2), ::trmou os pro e 

0 .. ,11tra os Catholicos. 

A luta qne se segnio, torno a-se get·al e prolong?u-se 
alt:í 0 fim do secnlo. Pode-se dividil-a, duran:e o remado 
de Carlos IX, em quatro pei'iodos assignalados por ou
tros ta o to:: tratados de paz : a Jon vençáo ele !hn!Joise em 
1563, :1. paz rle LonrJjnmcnn em 1568, o tratado de São
Germ~mo em l5i0, e a paz de Hochell(t em 1573. 

Na Jll' im~ira gwm·a de religião ( 1562-156?.) in tervierão 
polenc.ias estrangeira~. Isabel, rainha rlc Inglaterra, en
viou soccorros aos protestantes de França, recebendo d'el
les a cidade do Havre. O rei de Hespanha Philippe II 
abraçou a causa dos Catholicos. Entretanto, em conse
que~cia ele uma vasta conspiração dirigida habilmente 
pelo príncipe de Condé, em menos de tres semanas du
zentas cidades, entre as quaes conta vão-se Rwi.o, Tom·s, 
Ol'lcans, Bloú;, Poitie1·s, Roclwlla, 111 ontpe.llier, Lyào, Gre
lliJble, cahirão por surprezn. em poder dos protestantes, 
qne n'ellas commetterão toda a sorte cl,e exce::;sos e devas
tações. O duque de Gnise. querendo impedir que se c:e
desse tambem Rw1o aos Ingleze!l, veio sitial-a e tomou-a 
de assalto, entregando-a depois ao sa<1ue durante oito 

DA.N. Ili 7 
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dias. O rei -:ie Na varra Jlerdeu a vida J·unto dP. - sen~ mu. ros. 
O príncipe de Condé, após ur11a tentativa mallo<> rad 

sobre Pariz, travou renhida batalha com o ex&rcit~ rea~ 
em Dreux (lrl62). O condestavcl de Montmorency cahio 
.em poder dos protestantes f'l o príncipe de Condé em po. 
der dos Catholicos, de sorte que por uma singular fatalidade forão feitos prisioneiros os dous generaes em chefe· • 

I o marechal Samt-Anrlré morreu no combate. Foi o duque 
·ae Guise que havia decidido a victoria dos Catholicos vor uma vigoro§a carga de cavallaria. 

Este príncipe estava no auge da gloria. Sempre victn
rioso, acabava de receber pela terceira vez o titulo de tenente-general do reino e apertava o cerco de Orlr.a11.~, 

· quando foi assassinado cobardemente por um protestante 
fanatico de nome Poltrot de Meré (1563). O heroe christão 
expirou concedendo ao seu assassino um generoso per

. dão. A regente, pouco sentida d'esta perda immensa, '1quiz quanto antes tratar com os protestantes e assignou 
a convenção rle Amboise (1563), que pôz termo á primeira 
.guerra de religião. 

Reconciliados por um momento, os dous partidos, unin· 
do seus esforços, retomárão o Havre aos Inglezt::s, e po· .,dérão ent~o ·contemplar as funestas consequencias da 
guerra civil. As artes não soffrêrão menos que a religião 
e a humanidade dos terríveis excessos do fanatismo. 11 Os 
protestantes, diz Anquetil, demolião as igrejas, derriba vão 
e profana vão os. altares, mutila vão as estatuas dos santos, 
queimavão com escarneos as suas reliquias, despedaça· 

-vão os ornamentos sagrados, empregando-os em usos 
ridículos, revolvião até os tumulos, dispersando os ossos 
em odio da religião catholica que os mortos ha.vião pro· fessado.» · 
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A boa harmonia. entre os dous parti~os só du~ou qua~ro 
Catharina de Medieis, para nao confer1r ao prm-annos. d · 

cipe de Condé 0 cargo de tenente-geueral o remo que 
lhe prometlêra, fez declarar maior_ a se~ filho Carlos !X 
pelo parlamento de Ruão {_1563). Nao den:on ella ?:r ISto 
de conservar toda a autondade; mas, afim de h0 ar as 
províncias ao governo real, aconselhou a Carlos IX que 
percorresse a França. . . . 

Foi no curso d'esta v1agem que o JOven re1 e sua ma1 
ti verão longas conferencias em Bayonna com o duq ne de 
Alba, ministro de Philippe II, que nos Paizes-Baix:os em
pregára contra a Reforma as medidas mais rigorosas. Os 
protestantes francezes, receiando a mesma sorte e sup
pondo que querião estabelecer em França a inquisição 
bespanhola, corrêrão de novo ás armas. O príncipe de 
Condé, como já pretendêra fazer na conjuração de Am
boise, tentou apoderar-se do joven rei no castello de 
Jllonceaua; em Brie. 

Prevenido a tempo, Carlos IX partio a toda a pressa 
para Meaux e logo em seguida para Pariz, escoltado por 
uma guarda de Suissos. O chefe dos hugnenotes tomou 
então posição em São-Diniz, perto de Pariz (1567). Os Pa
rizienses obrigárão o condestavel de Montmorencv a dar
lhes batalha, apezar da inferioridade de suas força;. Sendo 
e~ breve eercado e feito prisioneiro, o general catholico 
fo~ morto por um soldado escocez. Durante sua longa car
ren.a, ha~ia _servido successivamente a quatro reis com 
.mats ded1caçao que talento. Os catholicos obtiverão a van
:sem. n,'es.ta batalha pouco sanguinolenta. Todavia, co-

o o 1n1m1go recebesse reforços da Allemanha e Pariz 
começasse a sentir carestia, Catharina de Medieis resol-
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veu suspender as hostilidade::;, assignando a 11a~ rf L 
• N "e onr1 • .111mtenu (1568). · 

6. 'i'N·c~·h•a. @;uet•t•n (tóGO-Uii10) 

Jamais I in h a sirlu tão encarniçada como u'esta epocha 
a luta das opiniões religiosas. Emqtumto o duque de Al
ba, governador dos Paizes-Baixos, procnrava suffocar a 
heresia em ondas de sangue, succumbia o Catholicismo 
na Escocia con, Maria Stuart, qne se vi•J na necessidade 
de entregar a sua pessoa á sua implacavel inimiga Isabel 
(1568). Um novo papa, S. Pio V, tão recommendavel por 
seus talento~ como por suas virtr.des, vendo a Igreja se
riamente ameaçada, e:::timulava o zelo dos príncipes ca
tholic-os. Catharina de Medieis resolveu então exterminar 
n pro·estantismo ; mas o seu defeito foi defender a ver
dade com as mesmas armas que empregára em ::;ustentar 
o erro, a saber, a astucia e o pnnhal. Procurou meios de 
prender o j)rincipe de Coridé e o almirante Coligny, que 
se achavào na Borgonha. Estes refugiárão-se em Rochella, 
onde os seus correligionarios erão em maioria, e fortifi
cárão a praça ; a elles reunio-&e a in trepida rainha ·de Na
varra, J oanna de Albret, que lhes trazia do Bearn quatro 
mil homens e seu joven filho, a esperança do partido cal

vinista, que veio a ser Henrique IV. 
O duque de Anjú, irmão de Carlos IX: que comman· 

dava o exercito real sob a direcção do experimentado ma
rechal Tavannes, derrotou os protestantes na batalha de 
.fa1·nac (1569), na qual pereceu o príncipe de Condé. A este 
succedeu no commando Coligny, que era mais apto para 
reparar um revez que pàra ganhar batalhas. Os pr~!es
tantes, tendo recebido um reforço de treze mil Allemae~· , 
triumphárão em Roche l'Abe'ille no Limousin; os prision:I· 
ros catholicos forão mortos depois da batalha, e desde entao 
não se deu mais quartel nem de uma nem de outra parte. 
Os catholicos não tardárão a desforrar-se, destroçando 05 
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d .. · s na saoareuta batalha de Jlioncontow· JlO seus a versa110 o . . G, .. · 
. (1569) Entretanto assJO"non-se em Su.'l:nt- t i m.am 

Po1tou · · " 0 d 
1570) uma r..ova paz, mais favoravel aos refor~1a _os ~~e 
( d tes Al~m das concessões qne lhes tmhao swo as prece en · ~ ' 
feitas anteriormente, adquirirão elles ltochella, Cognae, 
Montauban, La Charité, como lugares de segu1·ança, com 
direito de ter n'ellas guai'Diçào. 

O povo francez, profundamente catholico em graude 
maioria, não da sem indignat;.ão os hugnenotes recebidos 
na côrte, aonde os introduzirão os dous casamentos de 
Carlos IX com l:;abel d'Austria e de Margarida, irmã do 
rei, com Henrique de Navarra. Todavia Carlos IX, 
talvez querendo tranquillizar os H ugueuotes n 'uma fal::;a 
segurança, prodigalizava-lhes attenções e carkias, che
gando a dar a Coligny o nome de pai. E o tretanto J oanna 
de Albret, que tinha vindo á côrte para assistir ao casa
mento de seu filho, morreu de repente, talvez de morte 
violenta. Espalhava-se o boato de que ia rebentar uma 
conspiração tramada pelos protestantes; Catharioa de Me
dieis julgou q 11e era te111po de arrancar a set:1 filho a ordem 
que, l!eguudo e lia, devia restitn ir-lhe a plenitude do poder. 
~s .terro~es que ella lhe i11 eutiu, vencen'io seus escrupulos. 

Ots P/lla(J o.cabem com tuclos, e:xclamou elle, c!{l.m, que nilo 
fiqt,·• mn só C['IW me possct exp·robrar. O seu desejo foi fiel
mente cumprido. 

l Na noi_te de 24 de Agosto de 1572, festa de S. Bct·rtho-
omeo os d . . d 

d ' mo a IgreJa e S . . Germain-l'thtxer·rois deu signal 
a matança uma d · . . . Colicrn . ~ as pnmeiras VICtlmas foi o almirante 

riqu~ ~~Carlos IX, m~ndando clu:mar sen cuQhado Hen-
Navarra e o JOven principe de Condé, deu-lhes 
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a escolher: a mú.~a ou a. mm·tp; elles abjurárão 0 calvi
nismo. Cerca de cincoenta mil protestantes, entre 

08 
quaes uns seiscentos nobres, perecerão n'essa noite fatal. 
O virtuoso Miguel de L'Hopital, que vivia ent;\o retirado 
morreu de dôr mezes depois. Mandou -se ordem de ex~ 
terminar os protesrautes ás principaes cidades do reino 

' onde correu sangue como em Pariz. H ou v e porém go-
Yernadores que üverão a nobre coragem de desobedecer. 
Cita se entre outras a resposta do conde de Orthcz, gover
nador de Ba.yona: Ma!Je~tr.ule, cummu.n:iquei vossuAç IJI'dcns cí. 
uam·nição ; encunl?'fl~ n' l'l/r1. bravos soldndos, mas nP.u/wm 
algn:::.. 

A matança de S. Bartbolomeu excitou nos paizes es
trangeiros eruoções bem differeutes. Em Roma acredito l 

se na existeucia de 11ma vasta conspiração contra a familia 
real que houvesse reclamado uma tão cruel repressão. 
Philippe li não cessava de aconselhar a Catharitta de 
Medieis e a Carlos IX medidas sanguinari!l.s, prometten
do-lhes soe~orro •: alliança. Mas a minha Isabel de In
glaterra toruou luto com toda a sua côrte, e Maximi· 
liano li, sogro de Carlos IX, dirigiu ao seu genro fortes 
reprehensões. Debaixo do ponto de vista puramente po
lilico, a matança de 24 de Agosto foi ainda o maior erro 
rle Carlos IX: pensava elle abater o partido protestante, e 
ni\o fez mais que exasperai-o. Os calvinistas refugiárão-se 
em suas praças fortes, e como estaváo con \'encidos de que 
para elles não havia quartel, combaterão com a coragem 
do desespero <:ontra o exercito real, e obtiverão pela 
quarta vez a paz, que se assignou em Rochella (1573), e 
f]Ue lhes restitnio, com o livre e.x.ercicio do sen culto, todas 
as soas praças de segurança. . 

Entre os dous partidos religiosos surgio um terce1ro, 0 

dos Politicus, dirigido pelo duque de Alençon, q11a.rto filho 
de Catharina de Medieis; propunhão-se reformar o Estado 
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. ar as paixões religiosas, proclamando a toleran-e apaztgu · . . . . .1 a l1berdade de consCiencta. cta ctvl e · . 8 B h 1 foi 
l IX depois do funesto d1a de · art 0 o meu' Car os - , f · d fi h do 

d de uma enfermidade es:tranha e OI-se e tn an ataca o . · - edo rapidamente. Assaltado dia e nOite por nsoes m . -
nhas, cahia em convul.3ões taes que o sangue lhe sah~a 
pelos porGs. Seu medico Ambrosio Paré e sua a~a erao 
as unicas pessoas que elle permi ttia jun l~ de Sl n'e~sas 
crises. Morreu sem deixar po~teridade na 1dade de vmte 
e quatro annos (1574). 

_. 
". Hellrique 111 (Hi':i'4-tõ89). 

O duque de Anjú, terceiro irmão d~ Carlos IX, havia 
Ulll anno que deixára a França, e conseguira, mediante o 
ouro e as intrigas de sua mãi, ser eleito rei da Polonia. 
Mal porêm teve noticia da morte de seu irmão, tratou 
logo de abandonar a sua corôa electiva e regressou â 
I? rança. 

O vencedor de Jarnac e Monconto\u estava bem deca
hido do seu antigo renome: tinha-se tornado um prín
cipe effeminado e avido de prazeres. E eis porque, s.pez?or 
da gravidade das circumstancias, demorou-se na Alle
IL\anha e na Italia para desfructar das festas explendidas 
celebradas em sua honra. Chegado ;,\ França, rodeou-se 
de infames favoritos, e, em vez de occupar-se dos nego
cios do Estado, entretinha-se com seus cachorrinhos, com 
sens macacos, com seus passaras raros, e sübstituia á 
pratica ~evera das virtudes christãs as ninharias de uma 
devoção pueril e falsa. No entanto não se havião em 
nada acalmado as paixões políticas e religiosas. Os primei
ros_chefes da guerra civil, é verdade que havião desappa
rectdo, quer nos combates, quer pelo assassinato; mas 
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deb:àrão herdeiros. Se Henrique de Guise não linha ne 
d d' . 111 

a gran eza alma nem o gemo de seu pai, herdava ao 
menos toda a sua popularidade. O almirante Colignv linha 
ainda um melhor substituto á frente do partido prote~tante; 
pois que o rei de Na,,arra e o joven principe de Condé, eva
dindo-se do LouV!'e, haviào retractado em alto e bom som 
a sua abjuraç<io fvrçada e só respiravà.o guerra. Por1anto 
não podia deixar de novamente atear-se a guerra civil· 
Póde-se dividil-a, sob o reinado de Henrique lU, em 
quatro periodos assignalados pelos tratados de Jllonsieur 
(1576), de Poititrrs (1577), e de Fleix (1580). O oitavo e ui· 
timo período não termioa senão no reinado de Henri
que IV, pelo tratado de l'm·vú1s {1598). 

O principe de Conrlé pôde apresentar-se em campo com 
os refo:ços recebidos da Allemauha. O unico successo me
moravel d'esta campanha foi o combate de Do1'ma.ns, na 
Champanha, em que foi vencedor o duque de Guise, que 
recebeu no rosto a ferida que lhe valeu o sobrenome de 
Balafré. O principe de Condé, não obstante o seu re,•ez, 
reunio-se com o duque de Alençon, que se mostraYa pro
penso ao protestantismo. O tratado assignado em Loches, 
sob a mediação d'P.ste principe, tomou o nome de ,,ar. (/e 
Jlonsiew·; concedia grandes vantagens aos çalvinislas: 
o principe de Condé obteve o governo da Picardia; o rei 
de Navarra o de Guyenna; concedeu-se aos proteslantE!S 
liberdade de consciencia, quatro outras praças de segu· 
rança, e o serem as camaras no parlamento compostas_ me; 
tade de catholicos, metade de protestantes. O annuncto 50 

d'estas condições bastou para excitar a indignação do par· 
tido catholico. 
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. d" onde clomioavao Catholicismo, snblevou-se A PICar Hl., d · · 
. : de Condé seu a o,·ernador, e eu prmCl-Jtra o prtOClpe ' o d, -

c~t , f ~ 1.,·ga· Os príncipes de Guise não tar arao a pto a amo"a , ,,, · . , 
I C"'racter d'esse movimento namonal, C.llle na sua a terar o .. ' · . r: 

ori em justificava a bella divisa .: Uma lN, 1.tnttt ,c. 
frenrique III pensou ter prati?ado um aet~ d7, ~ran~e 

o li ti co declarando-se chefe d<l Liga; porêm nao tez senao 
~ar-lhe mais força e consistencia. O c~efe ~eal d'ella era 

0 duque de Guise, mais rei que o propno ret . (( A França, 

d·. · contemporaoeo estava louca por aqnelle homem; 17.UID ' 

pois pouco é dize r amoi'Osa. >> 

A guerra continuou nas provincias, porem em breve foi 
inter~ompida pela paz de Poitii'1'S ou ele !Jf·rge·rac (1577). 
Debalde Henrique III, em memol'ia de haver sido exal
tado ao throno da Polonia e da Fl'ança em uma segunda
feira ri e Pentecostes, creou a or:üm do E.~vh·ilo-Su.nto no 
intuito de attrahir os grandes senhores ao seu partido 
(1578). Bastcí rào bvolos pretextos para suscitar uma sC'p
lima !J1WIT;t civil, cujo uni co facto importante foi a tomada 
de Crt!w1·s pot· Henrique de Navarra. Ao cabo de seis me-. 
zes apenas, foi conf'irmada a con ven<;ão du Poitiers pelo 
tratado de Fleix no Delphinado. A França apresentava · 
então um P.spectaculo triste e desanimador. De um lado 
uma côrte frivola e corrupta; um rei roJeado de astrolo
gos e de JOVells senhores debochados; do outro os pr0tes
ta,Jtes, de trato rnde e seYero, sem pr,e em armas, sempre 
promptos a sublevar as pi'Oviucias do meiodia e do cen
tro. Os duellos repetidos não fazião menos estragos na 
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~obreza ~ue ?s co~b~tes. A familia real desprestigiada Ia-se extmgmr; p01s mfecunda até então se mostrava a 
união de Henrique III com a virtuosa Luiza de Vaude
mont, apat·entada com a casa de Lorena. O duque de 
Alençon, depois duque de Anjú, tinha-se feito odioso nos 
Paizes-Baixos, aonde fôra chamado pelo povo que se rebellára contra Philippe li. Isabel de Inglaterra fez-lhe por 
uru momento esperar a sua mão. Espírito mediocre, po
litico sem coração, o novo duque de Anjú, vendo frustrados todos os seus sonhos de ambição, terminou coru 
uma mor·te obscura uma vida agitada e infeliz (1584). 

ti. Oita "'" guerl'R, eluuauulu d Oíil 'res lle .. ri
que~ (Ui8fi-IG89) 

Não· restava outru herdeiro legitimo da corôa senão o 
rei de Navarra. Embora descendesse de S. Luiz em linha recta, elle não era parente de Henrique III senão no vigesimo segundo gráo. Acresda ser elle protestante, o que 
afastava d'elle todos os caLholicos e favorecia singular
mente a ambição dos príncipes da casa de Guise (1). O seu partido declarou o velho cardeal de Bourbon unico herdeiro ú corôa, e renovárão em Joinvilte a ·sua alliança 
com Phil1ppe TI. Em compensaç.ão a rainha de Inglaterra enviou alguns soccorros ao rei de Navarra. Na vespera de uma crise que se tornára inevitavel, tomou a Liga de 
improviso uma animação extraordinaria. Foi então .qu.e encetou-se a. auerra dos tres Hen·1'iq'Ues, que de facto fo1 dt-o I . rígida por tres príncipes d'este nome, Henrique de V a ~1s, Hemique de Guise e Henrique de Navarra. A capttal achava-se entregue á mais horri vel anarchia. Estreou 

(1) P1·etcndião descender de Carlos Magno, e oppunhão os seus direitos á dcsccndencia de Hugo Capoto. 
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. d Navarra derrotando conapletamente em Co1t-
Henrique e ' · d H · 111 
t·ras (1587) 0 duque du Joyense, favorito e e~nque. · 
· ' d mostrou tanta humanidade depo1s da VlCt0-0 vence o r .. _ . 
. bravura na acção. l\tlas o duque de GUise, por na como r 

' destroçou em Vimory e 1luneau os re1orços seu turno, 
que 0 rei de Navarra recebia da Allemanha. 

t2. Dlu. tias bt,rrlcadaul. Estudol!l t2e Rlob 
(1~88) 

1\:io conheceu mais lirnitt>s o enthusiasmo dos Pari
zienses pelo duque de Guise, a quem appellidavão um 
novo Gccll'iio, um outro il'lachabco; e os principes de Lorena 
aspiravão abertamente á corôa. Henrique III julgou des
viar o perigo, prohibindo ao duque de Guise entrar em 
Pariz. Este nenhum caso fez da prohibição por saber que 
o povo era por elle. Os Parizienses, furiosos de ver a sua 
cidade occupada por quatro mil Suissos, rebellf1rão-se e 
8itiãrão o rei no Louvre, cercando-o de barricadas. O du
que de Guise, depois de haver apasiguado com uma pa
lanatodo esse tu•11ulto, julgou poder dictar ao rei as suas 
condições. Henrique III, deixando á sua mãi o cuidado 
de entreter o duque com simuladas negociações, sahio 
furtivamente da capital, aonde nunca mais devia entrar. 
Esta fuga desconeértou os Parizienses, que se inquietárão 
por vêr o rei livre e ancioso de vingança; enviárão-lhe 
alguns religiosos para supplicar-lhe que tornasse. 0 du
que ne Guise achava-se da mesma forma embaraçado com 
a sna victoria. Uma opposição, com que não contava, 
~lostrou-lhe que não é tão facil apoderar--se da corôa de 
I• rança. 

d 0 presideute Achillesde Harlay recuson curvar-se diante 
0 

venturoso rebelde, e o duque de Guise, forçado a diife· 
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rir a realização de suas ambiciosas esperanças, tratou· de reconciliar-se com o rei. Henrique III fingio consentir em tudo, ·prometteu-lhe o titulo de tenente-general do reinn e a proxima reunião dos Estauos gemes. Mas este príncipe, demasiado vingativo para poder olvidar o dia das barricada:-:., tinha resolvido acabar com um vassallo tão formidayeJ. Os Estados geraes, convocados em Blois, nada remediárão. Hemiq ue ra, CúUlO não tivesse a coragem de . mandar processar o duque de Guise, conspirou ·~ontra a sua vida. Na vigília de Natal, foi elle apnnbalado pelos Qtuwcnta c Cinco (guarda do rei) na camara mesmo do príncipe. No dia seguinte foi tambem assassinado o seu irmão o cardeal de Guise. 
Henrique III julgou-se então verdadeiramente rei. q nando a sua posição tinha-se tornado ainda mais critica. Os membros da Liga cboYião sobre elle maldições, e nomeárão tenente-general do reino o duque de Mayeune, irmão do duque de Guise. Não restava a Henrique III outro recurso senão lançar-se nos braços do rei de Navarra; e é o que fez sem hesitar. A reconciliação foi sinC'era: ambos vierão pôr cêrco a Pariz. Um joven dominicano, por nome Jacques Clement, partidario fanatico da Liga, pe- ' netr::mdo no acampamento de Henrique III, ferio-o mortalmente com um punhal (1589). O rei, antes de expirar, declaroa, diante dos senho.res catholicos que o rodeavão, o rei de Navarra por seu legitimo herdeiro. 

li. HESPANHA (1556-1659) 

I. Plallittpe H (Ui~G-Ui98) 
Sem embat·go de não haver Philippe II recebidi• de seu pai nem a corôa imp..: rial nem os domínios hereditario=" da casa d'Austria, todavia fico:1 ainda bem ricame~te dotado: a sua parte compunha-se da Hespanha, dos reinos de Na-
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. I s1·c1' Jia do Milanez e dos Paizes-Baixos; dispn-
poles e ua • -
l 

· da dos thesouros do Novo Munrlo. O seu casamento 
n w alll . . 
com Maria Tudor, rainha de Ioglaterr~, ws~uon-lhe a 
idéa de rettli~ar os projectos de ruonar~hta. umver~a\ que 
concebêra Carlos V. Elle se propôz pnme1ro ht1m1lhar a 
[c' rança; em seguida estender o seu domínio sobre toda a 
puuinsula, conqui:::lando Portugal, exp~lsar os Turco.s do 

· Meclirerraneo, exterminar o protestao t1smo nos Patzes
Baixos, na Inglaterra, e sobretudo na França. Este plano 
<>il7autesco sortia o effeito desejado, ao menos onde Phi-
oo hb' d . Iippe II n:1.o encontrou os sens dous a e1s a versanos, 
fsabel e Henrique IV. Mais r arde, quando a conq nista de 
Porlu<>a.l rennio debaixo do seu domínio as duas Indias, 

" elle pôde prnuunciar aquelle dito attribuido falsamente a 
Carlos V: O solJámai.~ se e.~contle emmP·us Estaclo.~. Todavia, 
quaudo elle morreu, a Hespanha achava-se despo.voada 
e meio arruinada, e tio ba ainda perdido s0te proviucias 
dos Paizes-Baixos. 

A victoria de S. Quentino (1557) alcançada pelos Hespa
nhóes sobre o exercito francez, e o tratado de Catetl'lt-Cnm
bresis (1559), que expnlsava os Francezes da ltalia, conso
lidárào a dominação hespanbola n'este paiz. Philippe II 
do fundo do Escurial proseguia a execu<;.ão de seus vastos 
projectos. Principiou por qner<::r obrigar os Mouros ·a 
abandonar os usos dos antigos dominadores da peninsula. 
Perseguia o islamismo até nas costas d'Africa, onde D. João 
t~Austrla, seu irmão natural, fez uma brilhante expedição. 
Este mesmo D. João d' Anstria recebeu depois o com mando 
rl.~ uma frota destinada a operar contra os Turcos no Me
chterraneo. A famosa batalha naval de Lcpanto (1571), al
cançada com o concurso da republica de Veneza e sob os 
aus · · d 
h 

JHÇtos o papa S. Pio V, elevou ao apogêo a gloria do 
eroe hespanhol. 



llO HISTORIA MODERNA 

Os Paizes-Baixos tinhão passado da casa de Burrronl . 
para a da Austria. Carlos V, nascido em Gaud, impOza~~ 
Fla~engos grandes sacrHicios; mas, em compensaçào~ 
~nr1queceu-os por meio de snas victori~s, abrindo-lhe~ 
·no\·os e va.-;tos mercados. Entrelanto, ha'tendo o protes
tantismo penetrado n'este paiz, mórmente nas províncias 
do Norte, pretendeu Philippe II extirpar d'alli a heresia, 
ao passo que violava todos os privilegias das Flandres. A' 
sua irmã Margarida de Parma, governadora dos Paizes
Baixos, que se fazia estimar por sua moderação, foi dado 
como adjunto o card~::al Granvelle, cujo absolutismo im
prudente exasperou os animos. Offendidos em s•1as opi
niões religiosas e em seus interesses, os reformados to
márão armas, e honrárão-se com o nome de m.~ndigos, que 
por desprezo lhe déra o rei de He~pu.nha. Philippe II, 
para suffocar logo uma revolta de tanta g1·avidade, recor
reu ao duque de Alba. Reunia ao mesmo tempo uma 
commissão para julgar a seu proprio filho D. Carlos, con
tra quem recahião suspeitas de intelligencias com os re
beldes. O joven príncipe morreu antes de .finalisado o pro
cesso, e ainda o mysterio encobre as causas de seu fim 
prematuro. 

Começou então nos Paizes-Baixos uma guerra encar
niçada e sabia, fecunda em alternativas, assignalada por 
assedios, batalhas e execuções sanguinarias. O duque de 
Alba condemnou ao patibulo dous patriotas illustres, os 
condes de Egmont e do Horn, não obstante serem_ b~ns 
catholicos e dedicados ao rei; mas escapou-lhe o prwCJpe 
de Orange. Os insurgentes ti verão n'este o chefe de que 
carecião, a saber, um homem tenaz e frio, capaz de or~a
nisar tropas disciplinadas e degrangear para o seu partldo 
alliados poderosos. Guilherme de Orange, cognominado 0 
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· parecia chamado J)ara crear a nacionalidade TaCiturno, . . . . 
bollandeza, que tem sempre depms reststldo mesmo aos 
attaques mais formidavei~ . 

Sabendo qúB a Reforma tinha raizes menos profnndas 

0 
sul que no norte dos Paizes-Baixos e que a differença 

~e raças sepg,raria sempre os BaTavos dos Belgas~ Guilher
me niiCI se obstinou n'uma luta perigosa e estenl. Aban
donou, pois, ao general de Philippe li, Alexandre Far
nese, a Flandres, o Art.ois e o Haina.nt, que aceitavã.o sem 
repugnancia o jugo hespanhol, com tanto que fossem res
peitadas as suas liberdades locaes ; mas fez.se nomeat• 
stathouder 011 governador geral das sete provindas septen
trionaes, a saber: /lollanda, Zelandia, Fr,isZct, G1·oninga, 
Ut1·echt, Gtteldres e 01Jil1'-Ys.~el . Estas erigirão-se em repu
blica sob o nome de P1·nvútcias U nüla.s, e mais tarde de 
Holla11da (1579). 

A morte violenta do príncipe de Orange, assassinado 
por um agente do rei de Hespanha (1583), não impedia 
que os Holla~dezes reeolhessem os fructos da sua politica. 
Seu filho Manricio de Nassau, que lhe succedeu, soube 
defender por seus talentos a herança de seu pai. Henri
que IV obteve para as Províncias Unidas uma tregoa de 
doze annos (1609); a sua independencia foi definitiva
mente reconhecida pelo tratado de Westphalia (1648). 

3. «::onflulsta de Por1u~al (IG80). -lnven
elvel .arnaada (1688). 

pt~ra reparar a perda dos Paizes-Baix:os, emprehendeu 
thppe II a annexação de Portugal, cujo throno ficâra 

t
vacante por morte do cardeal rei D. Henrique. Varios pre
endentesdis t - lh d C · ,pu avao- eestacorôa, principalmente o prior 
n~ol rat~ e .a _d~queza de Bragança; mas as armas hespa-
. as ec1duao a questão (1580). 
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Passados oiio annos, para vingar-se de Isabel de I 1 
. . . ng a-

terra, que apmara os seus adversar10s tanto em Fr 

I) . B . . . ança 
como nos mzes- au.os, Plnl1pre expedia uma f1·ota ~ _ 

'd I . d' or 
nu ave para mva tr a Ioglat.en a . Um violento tempor 1 
l . 

. a 
c 1s~ersou este gtgantes~o arm_ameuto a que os Hespa-

nhoe=', na sua presumpçao, derao o nome de -ilwr.ncivel ar. 

ma.cla; as frotas inglezas e hollandezas acabi.'lrào de des

truil-o (1588) . 
Phippe H encorajou ·por largo tempo a Liga., na espe

rança de collocar no throno de !<'rança a sua fi lha Clara 

Engenia; mas as brilhantes victorias e a habil política de 

Henrique IV frust.rárão tambem d'este lado os c;alculos da 

s10a arn bição. 

. Philippe U fallecen em 1598, algum tempo depois do 

t·l'tttwlo clrJ Veroin,;. O seu reinado de quarenta e dous an

uos deixou f.mestas recorJações. O tl'ibunal dalnqui~ição. 

que estabeleceu em todos os seus Estados, emprcgoa ex

cessivo rigvr, de qnu tem ~ido falsamer.te accusada a 

Igreja Romana. Sob o seu reinado Madrid succedeu 9. 

Toledo como capital da Hespanha. Esta. foi a epocha mais 

brilhante da litteratura hespanhola. O immortal Miguel 

Cervantes, autor do D. Qttixota da la !lfancha, foi ferido na 

batalha. de Lepanto; Lnpes ele l:~ l'eya., o maior dramaturgo 

da península, achava-se a bordo da Invencível Armada. 

Philippe II reunio ao seu imperio colonial os vastos do· 

minios da corôa de Porturra\ e as ilhas Philippinas. Mas 
o . 

esta era uma prosperidade fictícia:· a Hespanha, cujas 

forças espalhadas por todo o m nndo, consumião-se em 

emprezas ~igantescas, em vez de achar nos metaes ~re· 

ciosos qne lhe affiuião uma verdadeira riqueza, perdHl .. 0 

habito do trabalho, via definhar a sna iudustria e agrl· 

cultura, e começa,·a a declinar. A decadencia tornou-se 

sensivel no reinado seguinte. . 

P/u:Nppe 111 (1598), príncipe negligente e sem energw., 

.~ 
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overno do reino ao seu ministro o duque de 
entregou o gp . . s lTni'das obtiverão uma tregoa van-
L ma As rov1 ne1a -
er d. doze ann(ls (1609). Noanno seguinte promulgou-

taJosa e M A ar-
se um decreto expulsando de Hespanha os . ouros. p -
tida de duzentos mil d'estes homens laborwsos, que er~o 
os melhores agricultores da península, empobre~eu o pai~, 
que se despovoava p~r ontro lado com as contmuas emi-

grações para a AmerJCa. 
Phil'ippc IV (1621 ), filho e successor de Philippe III, 

::soffreu grandes desastres, por terra e por mar, em uma 
nova guerra contra a IIollanda. A Catalunha revoltou-se; 
Portug~tl recobrou a sna independencia e acclamou um 
rei nacional, D. João, duque de Bragança (1640); jun
tamente com este paiz perde :~ a H.espanha as colonias 
portuguezas. A demissão tardia do duque de Olivares, 
justamente ponido por haver empenhad6 o rei na guerra 
do.s Trinta Annos, não melhorou o estado decadente da 
naç:1o. Napoles sublevoa-se á vo?. do pescador Maza
niello. li'orçoso foi então tratar com os I-Iollandezes em 
Munster, reconhecer a sua independencia, e concluir com 
a França a paz elos Pyreneos (1659). Philippe IV morreu 
em 1665, deixando a corôa a seu filho CflrltJll IJ, que 
apenas contava quatro annos de idade. Este foi o ultimo 
descendente da r.asa d'Austria em Hespanha. 

III. INGLA.TERRA (1558-1603) 

I. liiabel e lllari" stun.t.•t 

o ~~;~~r~ extremidade da Europa occidental, a luta entre 
duas rai~~::o ~I o yro~estantismo està personificada em 
sura e n • ~rla tuart, tão famosa po-r sua formo-

rOr seus mfortunio~. e I b 1 . 
ma·ioJ·e& reis de In l t , , sa e ' que fOl 1tm dos 

DAN. m g a erra, mas que extranha âs brandas 
8 
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virtudes do seu sexo, mostrou-se tão implacavel quant 
Philippe Il em suas vinganças. 0 

Succedendo em 155'8 á sua irmã Maria, zelosa catho. 
lica, Isabel abraçou o protestantismo, conservando ao 
mesmo tempo a jerarchia dos bispos com alguns restos 
do culto exterior: esta é a 7:f11'eja analir:ana, de que ella 
se fez chefe, seguindo o exemplo de seu pai Henri
que VIII. Desde então forão privados os Catholicos da 
liberdade de consciencia e dos seus direitos politicos, que 
só em nossos dias podérão recobrar. 

Isabel tinha-se reconciliado com a França assignando o 
tratado de Catean-Camb1·esis (1559). O odio que votava c1 
Igreja Romana recrudesceu com a aversão que tinha a 
Maria Stuart. A joven rainha de Escocia achava-se ent.io 
em França, onde havia pouco que casára com Fran
cisco II. Depois da morte de Maria T11dor, commetteu ella 
a imprudencia de tomar o titulo de rainha. de Inglaterra, 
baseando-se na illegitimidade do nascimento de Isabel e 
nos laços de parentesco que união a e lia propria á casa de 
Henrique VII (1). Era mais que bastante para suscitar 
contra si um odio mortal. Quando a viuva de Francisco II 
voltou á Escocia não disfructou mais um só momento de 
repouso, por causa das intrigas de Isabel. 

A reforma religiosa de Knox tinha-se rapidamente pro
pagado du.rante a regencia de Maria de Lorena, viuva de 
Jayme V. Depois da morte d'esta princeza, adoptárão OS 
dissidentes o zn·e.sbyt~?·ialú!imo, que differia do anglica· 
nismo pela suppressão de toda jerarchia e de todo culto 
externo. Esta nova doutrina, pela sua mesma aridez, não 
podia deixar de endurecer os corações e de inspirar-lhes 
um sombrio fanatismo. 

Maria Stuart, espantada das violencias d'esses sedicio· 

(1) Maria Stuart era filha de Jayme V, •·ei de Escocia, nascidov~f ca· samenlo do Jayme IV com Margarida Tudo•·, filha de Henrique · 
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- de irlolatl'a e pctpista, procurou um pro
sos, que a t.rata.:aoDarnÍey, seu primo, com quem ca~ou. 
tector no JOVe ·- . onducta desregrada do marldo, 
Não foi feliz esta ~DIJ~O ,oaRci·zzl'o secretario da rainha, que 

· t do 1ta 1an ' · o assassiDa o ovocárão uma expiação tern-
foi morto {I sua ~re~ei~ça, r;o crime do conde Bothwel. 

1. Darnley f01 vJcttma . 
ve '. o voa ela se unda vez, foi constrangida a casar 
Marta, tvll~ssa~sino e gapezar da sua innocencia, incorreu 
com es e ' ' · I b 1 f entava "ta de haver sido sua comphce. sa e om na suspe1 . . -

disturbios da Escocia, qne cada dla mals se aggravavao. 
~:ahida pelos nobres e por seu proprio irm~o, a infortu
n:ida Maria vio-se na necessidade de refugiar-f'e na In-
glaterra (1568). 

Em vez de asylo, a rainha de Escocia encontrou ~ma 
masmorra no castello de Fortheringay; os l>eus amigos 
de Inglaterra não poderão jamais libertai-a. A sua ranc~
rosa rival, envolvendo-a, sem provas, em uma conspi
ração verdadeira ou ficticia, fê l-a c0m J:arecer perante 
juizes por ella escolhidos, q ne pronunciárão contra a des- · 
ditosa princeza sentença de morte. No dia 18 de Fevereiro 
de lá87, depois de dezenove annos de captiveiro, Maria 
Stuart teve que subir ao patibulo, segurando na mão o 
crucifixo com um fervor de martyr, e entregou ao seu 
Creador uma alma puriftcada nos tormentos. Mor'rào assim 
todos os ·inimigns do E·r~angelho, exclamou o fanatico conde 
de Kent, no momento de ser decepada a cabeça da au
gusta victima. Maria Stuart contava então quarenta e 
quatro annos. Os seus inimigos, principalmente I~abel, 
emp_regárão todos os meios para deshonrar-lhe a me
morla. Na minoridade de seu filho Jayme VI continuou 
a do~inar a anarchia. A Irlanda de seu lado, havendo 
~uer.ldo sacudir o jugo de seus oppressores foi tão bar-
aramente punida, que de rica ~ populosa' que era tor

nou-se qual um deserto. Philippe li foi o unico principe 
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da Europa que tomou sobre si vingar a rainha de Esc · 
• OC!a 

e a fé catbohca. 

~. l•olitlca de lsal•el 
I 

A morte de Maria Stuart não era o tmico motivo de· 
queixa contra a rainha de I nglaterra. Esta havia outro
sim auxiliado os Paizes-naixos na sua revolta e apoiado 
os protestantes de França contra a Liga. Já vimos 0 
triste fim que teve a invencivr.l m·rnada enviada contra a 
Inglatl3rra, o que a ugmentou consideravelmente a in
fluencia e prestigio da rainha Isabel. 

Se é exacto que esta princeza foi inexoravel quando 
sobretudo se tratava de vingar offen~as feitas ao seu 
amor proprio de mulher, não é menos certo que ella 
e levou a Inglaterra a um alto gráo de força marítima e de 
prosperidade commercial. Teve por almirantes officiaes 
bravos e babeis, como D1·alw, que por sua ordem fez uma 
viagem em roda do globo, causou immensos estragos ás 
colonias h espanholas e tomou posse da California; como 
lValte1· Raleigh, que fundou a primeira colonia ingleza nos 
Estados-Unido~ e deu-lhe o nome de l'i?·ginia em honra 
da sua soberana. O maior poeta dramatico da Inglaterra, 
Shalcspeare, illustrou o seu reinado, que vio tambem nas
cer o illustre Bacon, um dos precursores da philosophia 
moderna. Isabel mostrou-se sempre protectora esclare
cida das lettras, que ella mesma cultivou com vantagem, 
havendo na sua mocidade recebido uma instrucção pouco 
commum. 

Apezar dos elogios sinceros dos contemporaneos, _pa· 
rece que a sua conductà moral não foi sem!Jre irrepre· 
hensivel. O ultimo dos seus favoritos, o conde de Essex, 
foi sacrificado, como alguns outros o forão antes; mas a 
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. . ha-lhe uma affeição vardadeira, e certificão que 
rainha tln d pezar de havei-o condemnado á morte em 
lia morreu e d" e , d colera.. Por um justo mas tar 10 remorso, um acces:;o e . r 1• ~·![ · 

I b I Seu herdeiro ao filho da m1e 1z l'v. ana 
declarou sa e . 
Stuart, seu parente mais chegado (1603). 

o seculo XV foi para a Igreja um tempo de provas 
tanto por causa do grande schisma que a dividia, quanto 
pelo estabelecimento dos Turcos em Europa e por suas 
continuas invasões. João Huss, discípulo de Wiclef, foi 
na Allemanha o precursor de Luthero. A grande obra de 
regeneração, reservada pela Providencia ao Concilio Tri
dentino, não pôde ser senão preparada e esboçada pelo 
concilio de Constança (1414). No entanto Clemengis, rei
tor da universidade de Pariz, e o piedoso Gerson, chan
celler da mesn:a, erguião uma voz corajosa contra a simo
nia e os outros abnsos que deshonravão a Igreja. Um 
dominicano hespanbol, S. Vicente Ferrer, despertou a fé 
dos povos em diversos paizes, particularmente em França. 
Viráo-se humildes peregrinos e religiosos consagrarem 
suas ' 'idas e envidarem todo o seu zelo para a cruzada 
contra os in fieis, para a paz da Igreja e reconciliação da 
França e da Inglaterra. Tal foi o derradeiro pensamento 
da.fam_osa heroína Joanna. d'Arc, que c:onvidava os Bor
S1~I~h~es e os Inglezes a ligarem-se aos Francezes contra 
0 mmugo comm ~•m da Christandade. 

Terminado o schisma, empregou o papa Nicoláo l' assí
duos esforços para chamar os Gregos a unidade submet-
tendo os á · · d" - d ' f . • Juns Icçao a Santa Sé, e para recolher no nau-
~81~10 de 1453, o thesouro das lettras antigas e' os mais 
e os monumentos do espiritó humano. Morreu, dizem, 
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de desgosto profundo, que lhe causa vão as desgraças d . Christãos do Oriente, entregues á ferocidade musulmauos Calixto III, seu successor (1), sustentou vigorosamente a~ 
Hunyade e Scanderbeg, que com os Hungaros e A.lbanezes estavão empenhados em uma luta de vinte annos contra o formidavel poderio de Mahomet IL Um frade franciscano, S. João Capistrano, encerrou-se em Belgrado com João Hunyade, e ahi recebeu a palma do martyrio. O douto Pio li expirou no porto de Ancona no momento de acompanhar a es.pediçáo destinada contra os Turcos, e pronunciava ao morrer o nome d'essa Grecia infortunada que elle pretendia salvar. Em 1472, Sixto 11' reunia a sua esquadra ás de Napo\es, de Veneza, da Esclavonia e dos cavalleiros de Rhodes : liga sagrada que levou o terror ás costas da Turquia; mas não conseguia fazer marchar os exercitas da França e da Allemanha afim de libertar Athenas e Coustantin0pla. 

A Hespanha fez desapparecer os ultimas vestígios da conquista arabe, graças ao genio de Isabel a Catholica e á espada de Gonçalo de Cordova. O cardeal Ximenes perseguia os Mouros até Las costas da Africa. Convem notar que todas as grandes emprezasd'esta épocha forãoins· piradas l'ela fé catholica. Christovão Colombo, Vasco da Gama, Affonso d'Albuquerq ue, João de Castro, farão ~eroes christãos mais zelosos em propagar o reino de Chr1st_o que e·m immortalizar os seus nomes, dilatando os domt·· nios de seus soberanos. O seu zelo religioso, auxiliado pelo favor apostolico dos missionarios, resarcio na Asia e na America as perdas que a IgreJa ia soffrer na Europa. 
No momento em que J·u.lio 11 (1503) e Leão X (1?13): por s;1a generosa protecção, fazião surgir as maravilhas 

(li Foi Ca!ixto lll q~ef!l ordenou que os sinos d~s igrejas tocass~:. as A ve-Mar1as ao me10d1a, para convidarem os llc1s a orarem em vor dos Christãos que combatião contra os Turcos . 
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do Renascimen)o, a admiração indiscret~ dos litter~tos 

I anti<7uidade qlassica espalhou na Itaha e nos pa1zes 
pe a o 
vizinhos idéasde pàg_anismo. Appareceu ao me::.mo tempo 

0 
espirito de indeperid_encia com a refor~a de Luthero, 

qne favorecia mui!as opiniões, paixões e .mteresses con
traries à Igreja. D'estaarte rompeu-se a umdade do mundo 
romano, qnP. o Papado havia restabelecido, consolidado e 
amp)iado. Ao menos o zêlo incansavel e sempre activ? 
dos soberanos pontificas, a heroica bravura dos cavallel
ros de Malta e sobretudo a gloriosa victoria de Lepanto 
(1571) reprimirã0 os progressos das armas ottomanas e 
salvárão a independencia do Occidente Christão. 
H~wemos em outro lugar resumido o concurso effi.caz 

que prestárão es Papas ao progressu das lettras e das artes. 
Bastará recordar a bas·ilica de S. Peclro, o museu e a biblio
theca do Vaticano, o triumpho solemne que estava desti
nado ao autor da Jerusalcm Ube·rtada, quando este expirou 
no convento de S. Onofre (159:>). Temos já fallado na. re
forma operada pelo concilio de T?·ento. Os institutos de ca
ridao.e, a pregação, o ensino, a austeridadcl monastica 
recebêrão nova vida no segundo meiado do seculo XVI. 
Citemos os nomes illustres de S. Carlos Borromeo, de 
S. Iguacio de Loiola, de S. Francisco Xavier, de S. Fran. 
cisco de Borja, de S. Philippe Neri, fundador da Congre
ga~.ão do Oratorio, deSta.· Thereza de Jesus, reforniadora 
da ordem do Carmo, de S. Pedro de A !cantara. A morte 
de Bayard, a de Francisco de Guise e a de Maria Stuart 
são exemplos preclaros de magnani.midade e de fé christã. 

Sem duvida bem corruptos e ao mesmo tempo rudes e bar
bares erão os costumes d'aq uella épocha. A violencia das 
paix:ões mostrou-se nas lutas religiosas que dilacerárão a 
Europa i mas forão sempre reprovados pela Igreja os ri
gores sanguiuarios. Em 1535 o papa Paulo UI dirigio 
uma representação a Francisco I <<sobre a execravel e hor-
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rivel justiça. que pr~ticava o rei em seu reino para COUt 
os Lutheranos. » Ped1a para elles f11'açu. e perdão. A in
quisição hespanhola, justamente odiada por seus excessos, 
foi . instrumento antes do despotismo dos reis que da sua 
fé religiosa. Foi um príncipe catholico, Henrique IV 
que primeiro decretou ~ liberdade de consciencia, desco~ 
nhecida tanto na Inglaterra e na Hollanda como na He.s
panha. 

Synchronismos 

' 111&6. Fernando!, imperador d'Al- 1570 . 
lemanha.- Phi!ippe II, rei 
de Hespanha. 

1558. I sabe!, rainha de Inglaterra. 1&71. 
-:'!forte de Carlos V. 

1559. Francisco li, rei de França. 1&72. 
1560. Carlos I X, rei de França. 

Conjuração de Amboise.
João Knox. Regresso de Ma-
ria Stuarl á Escossià. 1573. 

1563. Paz de Amboise.- rim do 
conCilio de Trento. . 157~. 

156~. Maximiliano II, imperador 1576. 
d'Allemanha. 

15~5. Edicto de Philippe U contra 
os Mouros. 1576. 

1566. S. Pio V, papa.- Selim li, 
sultão dos Turcos. 1478. 

1567. Batalha de S. Diniz.- 1\Iorte 
de Darnley, esposo de Ma
ria Stuat·t.- Revolta dos 
Paizes·Baixos ; Guilherme 
de Orange. . 

1568. Paz de Lonjumeau.- Capti- 1579. 
veiro de Maria Stuart. 

1569. Batalhas de Jarnac e de Mon- 1580. 
contour. 

Paz [de Saint-Germain.- Os 
Tl}rcos tomão a.os Venezia
nos a ilha de C.hypre. 

Batalha naval de Lepanto; 
D. João d'Austria. 

A matança do dia de S. Bar· 
tholomeu.-Gregorio XIII, 
papa.- Extincção dos Ja
gellões na Polonia. 

Henrique de Valois, rei da 
Polonia. 

Henrique III, rei de França. 
A Jerusa!em Ubertada de 
Tasso. - Estevão Bathori 
na Polonia. 

A Santa Liga.-Rodo/,plio ll, 
imperadO!' d~ Aliemanha. 

Ordem do Espirito Santo 
e~·eada por Henrique III. -
Batalha de A!cacer-Q"uivir, 
em que foi der1·otado 6 

morto o rei de Portugal D. 
Sebastião. 

Republica qas Províncias-
Unidas. 

Philippe li adquire Portugal 
e perde a Hollanda. 
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d . Gregoriano 1587. na talha de Coutras.- Morte 
1582 Calen ano · . S t 

. te do duque de Anjú.- de Mana tuar . . 
1584

· r.!~~rte de Guilherme de 1588. Esta~os geraes de Blo1s. A~
sassmato do duque de Gm-Oran"e. . d 

. t 0l' pa se.- A Invencmll Arma a. 
15s:.. S1x o , pa . . . d F 
1586, Guerra dos tres Henriques. 1589. Jlennque IV, re1 e rança. 

QUIJ.\'TA LlfiÃ.O 

DECADENCIA DA CASA D'AUSTRIA 

GUERIIA DOS TI\INTA ANNOS 

l. FRANÇA ( 1589-1643) 

t Jlenrlque IV · (1689-1660 

O reinado de Ilem·ique ll' abre para a França um longo 
periodo ·de gloria no qual este paiz, sendo habilmente go
vernado, recobra a sua influencia politica. Por morte de 
Henrique III, a corôa. pertencia de direito a Henrique de 
Na varra; ruas a sua qualidade de protestante afastou d'elle 
a maior parte dos antigos servidores de Henrique III. 
Reduzido a sete mil homens, soube com tndo fazer face ao 
partido contrario, que tirava quasi toda a sua força da 
Hespanha. Philippe II prestava soccorros á Liga no in
tuito de collocar no throno da França a infanta Clara-Eu
genia, uascida do seu ~asaruent.o eom uma filha de Hen
rique li. O tenente general do reino, o duque de Mayenne, 
irmão de Henrique de Guise, tirava vantagens d'esta al
liança sem perceber os seus perigos. Demalõiado timido 
para elle mesmo apossar-se da corôa, oppôz a Henrique IV 
o velho cardeal de Bourbon sob o nome de Carlos X, o 
que era reconhecer indirectamente os direitos da casa de 
Bourbon . . 

Henrique IV, sendo obrigado a levantar o cêrco de 
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Pariz por falta de forças sufficientes, dirigia-se para a Nor
mandia, onde assenhoreou-se de Diep1Je, porto mui CCJiu
modo para as suas relações com a Inglaterra. Mayenue 
foi-lhe no encalço e sahio derrotado na batalha de tl ·rq1tes 
(1589). Com os soccorros r~cebidos da Inglaterra Hen
rique IV aproximou-se de Pariz,. tomo11 tres dos seus arra
baldes, e foi offerecer a Mayenne batalha perto de Ivry, 
na qual o exercito da Liga foi completamente destroçado. 
Tanto n'esta batalha como em Arques, Henrique IV re
commendou aos seus que poupassem os Francezes do par
tido contrario. 

Entretanto a Liga parecia reanimar-se após cada der
_rota, graças aos soccorros que lhe enviava o rei de Hes
panha. O governador dos Paizes-Baixos, Alexandre Far
nese, duque de Parma, que era o melhor general do seu 
tempo, foi encarregado de fazer levantar o cerco de Pariz, 
onde reinava a mais horrivel fome a ponto de r.omer-se 
pão feito de ossos dos mortos, e de uma mãi devorar o seu 
proprio filho. Henrique IV deixou entrar algnns viveres· 
na praça sitiada, e dizia : ·Assemelho-?ne á verdadei1·a. ntãi do 
jwizu de Salomão : pre{e1·ü··ia não possui?' Pa1·iz a têl-n todo 
despeda!:ado. Foi constrangido a . le~antar segunda vez o 
assedio, e, mesmo depois da retirada do duque de Parma, 
não pôde vencer a obstinada resistencia da população, 
que era apoiada pur nma forte guarnição de Hespanhoes. 
Tendo vindo de novo Alexandre Farnese em soccorro da 
Liga, Henrique desconcertou por golpes temerarios e im
previstos as sabias manobras do seu ad versaria; bateu-se 
em A'l.unale com o arrojo de um soldado, e por um mo
mento teve o duque de Parma encerrado entre o Sena e 0 

ruar; o general hespanhol conseguia todavia escapar, e 
depois de ter feito levantar o sitio de Iluão, foi IJlorrer nos 
Paizes-Baixos de uma ferida recebida diante da praça de 
Caudebec (1592). 
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~. Ab]tn·R~~ão e ,•ietorlos de llenrlqtte IT 

Henrique IV voltou então para apertar o ce:co da ca-
ital onde reinava mais que nunca ~ anarchta. O con-

p ' 'd B. selho dos Deteseis mandou .enforcar o pres1 ente rtsson, 
cuja moderação os incommodava. O duque de Mayenne, 
receiando os furores de seus antigos alliados, dissolveu o 
dito conselho dos Dezeseis e ccndemnou á morte quatro 
dos mais exaltados. Convocando porfim a Liga úS Estados 
!JM'rtes, Pbilippe IJ manifestou as suas ambiciosas miras, 
propondo o casamento da infanta Clara Eugenia com o 
filho de Henrique de Guise o Balafré, e que se conferisse 
a corôa aos dous esposos. O parlamen.to porém promul
gou um decreto ordenando que não devia a co1·ôa, sob p-re
texto de ?'e.ligião, 1Jassm· a mâ.os est?·ange·iras. A Sat·yraMcnip
péa, pamphleto politico dos mais engenhosos e mordazes, 
ridicularizando a Liga, favorecen efficazmente á causa de 
Henrique IV. 

Um só obstaculo, mas insupera vel , impedia ainda que 
a França. Sl;l lançasse nos braços d'este principe magnani
mo : era a sua qualidade de protestante. Henrique IV, 
depois de fazer-se instruir na religião catholica, offereceu 
por fim aos seus vassallos um penhor de dedicaçào e de 
respeito á sua crença, abjurando solemnemente o calvi
nismo na igreja de S. Diniz (1593). Immediatamente o 
povo, a~tcioso 1J01' ve-r um ?'c i, correu ás portas da cidade. 
Orleans, Bourges, Lyão s,tbmetterão-se sem resistencia.· 
O rei fez-se sagrar em Clut1't1·e~, porque Reims estava ainda 
em poder dos ligubiros. O duq Ut:l de Cossé-Brissac abrio
~te as P?~ta.s de Pariz na ausencia do duque de Mayenne, 
. elle dmg10-se á igreja de Not1·e Dame no meio dos trans
portes e acclamações do povo. Ruão seguia logo depois o 
tlX(·mplo de Pariz. A França tinha já um rei definitivo, 



124 HISTORIA MODERNA 

cujos direitos forão geralmente reconhecidos até por mui
tos membros da Liga. 

Todavia as resistencias particulares das províncias cus
tárão bem caro a Henrique IV; porquanto foi obrigado a 
comprar o. submissão dos governadores.Avalua-seem mais 
de oitenta milhões de francos o dinheiro que despendeu 
n'estas transacções. A Picardia, a Borgonha e a Bretanha, 
governadas por principes da casa de Lorena, forão as ulti
mas que se renderão. O duque de Mayenne foi pela ultima 
vez derrotado em Fontaine-Française, perto de Dijon (1595). 
Esta victoria. e a absolvição pouco depois concedida ao rei 
pelo papa Clemente VIII, alcançárão a submissão dos ul
timos rebeldes. 

A Hespanha era a unica potencia que continuava a in
quietar a Henrique IV. Elle comprehendeu que para po· 
der realizar os desígnios que meditava· contra e lia, era
lhe mister primeiro que tudo restabelecer as finanças 
arruinadas por quarenta annos de guerra civil. As sabias 
medidas qne tomou de accordo com o seu ministro o du· 
que de Sully não tardárão a obter prosperos• resultados. 

Os Hespanhóes, na derradeira campanha, tomárào ai: 
gumas praças da Picardia, entre outras ;1miens; mas o re1 
conseguio retomar esta cidade, e Philippe li decidio-se 
finalmente a fazer a paz. O tratado de Ven;ins, assignado 
em ·1598, pôz termo ás guerras de religião. Pelo eclic:to dr 
Nantes, . publicado no mesmo anuo, concedeu o re1 de 
França aos protestantes plena. liberdade de conscicncia e 0 

livre exercício do·s1n culto no recinto dos castellos e eJn 
um grande numero de cidades. 

Dous annos depois (1600), tendo a Santa Sé declarado 
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ff. ·1 0 casamento do rei com Margarida de Valois, sem e e1 o .. -
. IV desposou Maria de MediCI~, filha de Fran-Henrique 

cisco II, grão·dttque de Toscana. 

4. Governo tle llenrlf(Ue IV 

Desembaraçado porfi.m de todos os obstaculos, pôde 
Henrique IV occupar-se seriamente - das reformas inter
nas. Não deixou-se distrahir d'este cuidado pelos attenta
dos repetidos contra a sua vida, nem pelas conspirações 
frequentes, das quaes a mais deploravel foi a de Biron, 
seu antigo companheiro d'armas. O duque àe Sully in
troduzia pela primeira vez a ordem e a economia nas fi
nanças. A divida do Estado elevava-se a trezentos milhões, 
que corresponderião hoje a mais de nove centos milhões 
de fraucns. De cento e cincoenta milhões que erão pagos 
pelos contribuintes, apenas vinte e cinco entravão para 
os cofres do Estado, pela mà fé dos collectores. O minis
tro de Henrique IV submetteu as receitas e despezas a 
um e:tame severo e reduzio o numero dos cargos e das 
pensões. Arrecadon a maior parte dos impostos das classes 
abastadas, afim de alliviar os camponezes, porque, dizia 
elle, a latlOttm e ·a criação do gado são as duas tP-tas que al-i
mentão a F1·ança, as ve1·dadeú·as minas do Pe·r·tl.. Oliveiro de 
Serres, o primeiro em data dos agronomos francezes,. es
creveu, sob a inspiração do rei, obras uteis sobre a agri
cultura. Doze annCJs . bastárão a Sully para pagar grande 
parte das dividas, readq ui rir os domínios alienados e 
g~ar~ar ainda nos subterraneos da Bastilha qnarenta 
mtlhoes de economias. 
Dem~is d'isso o governo de Henrique IV empregou 

todos os meios para promover a marinha e o commercio· 
protegia e dava impulso aos estabelecimentos indus~riaes: 
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particularmente as fabricas de seda da cidade de Ly· 
r. b ~~ A o.ntyana rece eu os seus pnmeiros colono~; Champlain 

lançou os fundamentos de Qur:bec no Canadá ; emprehen- ' 
deu-se a construcçáo do canal de Briare afim de unir 

0 
Sena ao Loira; e Pariz aformoseou-se com muitos e im
portantes edifi.cios (Casa da camara, ponte Nova, etc.) 

O nome de Henrique IV tornava-se cada dia mais res
peitado entre as nações estrangeiras. Tão interessado 
na paz da Italia como na dignidade da Santa Sé, elle in
terpôz a sua mediação entre o papa Paulo V e a republica 
de Veneza. A Hespanh!l, dominada por sua influencia, 
concedeu uma tregoa de doze annos ás Provindas-Uni
das, cuja independencia elle aroiava (1609). A sua sollici
turle estendia-se até sobre o:> catholicos perseguidos na
Inglaterra e na Hollanda. O pavilhão fmncez era o unico 
respeitado pelos Turcos nos mares do Levante. Os Chris
tàos do Oriente, sem dist.incção de culto, apoiavão-se na 
protecção bE>nevola do rei de França. 

Henrique IV concebêra o projecto de formar uma granda 
confederação dos Estados Europeos, e para podei-o exe· 
cutar, meditava abater a casa d'Austria, aproveitando-se 
dos príncipes protestantes da Allemanha. Esta vão Já fei
tos todos os preparativos, quando o punhal de Ravaiilac 
pôz fi~ a uma vida tão preciosa (1610). São sem duvida 
indesculpaveis e dignas de reprovação as fraquezas es· 
caudalosas da. vida privada de Henrique IV. « Jámais, 
porêm, houve rei que com meios mais suaves pozesse 
cobro a tanto mal, désse principio a tanto bem, e reer· 
guesse a monarchia com tanto respeito e attenção _para 
com as antigas tradições ou as novas exigencias de hber· 
dade (1). 11 

Henrique IV foi um protector illustrado das lettr~s
Admittio á sua côrte a 1llalhe.rbe, o reformador e, por assun 

(1) Guizot. 
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d' ai da p;ezia franceza; manteve estreitas relações 
c~:rs: Fmncisco dl' Sedes, bispo de Genebra, a quem, di
. ·nsp1• rára a ide a da Introducçiin á vüla devota,; protegeu zem, 1 • d 
0 

poeta satyrico llegnicr ; confiou as suas emban;:a as a 
h mens eminentes como o cardeal D 11 Per'rOn e o cardeal 
D?Ossat, qae foi tambem escript~r not~vel. .A educação 
da mocidade e a instrueção publwa forao objecto, da sua 
parte, de uma sollicitude toda particular. Em fim mere
ceu ver despontar o grande seculo litteral'io de Luiz XIV. 

õ. J,ulz XIII (IG10-1G43) 

A autoridade real passou das mãos firmes de Henri
que IV, para as de um menino de dez annos, Lui;; XIII, 
sob a regencia da rainha mãi Maria de Medieis, mulher 
mais ambiciosa que pohtica. Os grandes projectos do rei
nado precedente forão bem depressa olvidados. A regente 
reconciliou-se com a Hespan ha, e entregou todo o governo 
ao florentino Concini, marido de Leonor Galigai, sua co\- · 
laça, que foi nomeado marquez d' Ancre e marechal de 
França, embora nunca houvesse manejado uma espada. _ 
O credito d'este favorito durou em quanto não esgotarão 
as economias juntadas por Sully. O casamento projec
tado de Luiz XIII com Anna d'Austria, filha de Philip
pe Ill, rei de Hespanha, offendeu o pundonor nacional 
e occasionou uma reyolta. O principe de Condé e o conde 
de Soissons abandonáráo a côrte para se pôrem á frente 
dos rebeldes. Mas Concini e a rainha conseguirão apasi
guar o movimento, assignando o tratado de Saintc-Jltme
hottld e distribuindo grande numero de pensões. Ficou ao 
mesmo tempo decidida a convocação dos Estados geraes. 

G. Estatlos ger"es. (1614)-Guerra eivll 

Ben~ pouca harmonia exi;;;tio entre as tres ordens; preoc
cupavao-se exclusivamente de suas queixas particulares; 
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veriHcárão porêm o es.tado lamenta vel das finanças. 0 dous personagens que se distinguirão mais n'esta. grand s 
a~sembléa forão Roberto Miron, preboste dos comme: 
Ciantes de Pariz, e Richelieu, entlo bispo de Lnçon qu 
d . . d A ' e e via m.:us ta r e r· Ir em execução os grandes proj':!ctos 
de Henrique IV. Estes Estados geraes forão os ultimos 
cvnvocados antes da Hevoluçào franceza de 1789. 

Os dons casamentos, um do rei de França com Anna 
d'Austria, outro de Isabel, filha de Henrique IV, cnm 0 
infante de Hespauha, acabárão de irritar os animos. Sully 
ha,•ia-se já retirado do conselho, e recusava voltar ácôrte 
por não poder tolerar uma politica tão frouxa. e pouco 
patriotica. Um novo favorito, Alberto de Luyne::.:, obteve 
grande influencia sobre o joven Luiz X UI. Certos de que 
o rei era-lhes secretamente favoravel, os revoltosos man
dárão assassinar o marechal d'Ancre por Vitry, nomeado 
depois capitão das guardas. Sua mulher Leonor Galigai 
foi condemnada á foguP.ira como feiticeira (1617), posto 
que não houvesse empregado, como ella mesma disse aos 
juizes, para seduzir a rainha outros sort-ilegios semio o as
cendente de wn espi1·ito mpc1·ior sobre um espi1·ito acanhado 
e {1·aco. 

A morte de Concini não trouxe alteração na política do 
governo. Nomea•io condestavel, o duque de Luynes fez 
logo soltar o principe de Condé que fôra preso por or~e~ 
da rainha mãi. Esta, que se achava retirada da adm•n•s· 
tração do Estado desde a morte de Concini e desterrada 
em Blois} fugio para se reunir aos rebeldes. Um co_mbate 
bem renhido, dado em Pont· de-C é sobre o Loirã., fo1 favo· 
ravel ao partido do rei. Maria de Medieis fez então a paz 
com o rei seu filho por intermedio de Richelieu. Mas a 
revolta mostrava-se sobretudo tenaz no Sul da França, 
onde tinhão os protestantes maior influencia. Cororoa~· 

·ectavao dados pelo duque de Rohan, genro de Sully, prOJ 
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. d embrar a França, dividindo-a em oito depar-
t:lle" esm d L I . . principados. O duq ut> c uynes e v ou 
tamento:s 011 . I · x· I-l ao cêrco de ilf01ttnnban, CJ ue f 01 f(JrÇOSO evan-
Lntz A o· d' d . · ma perda de oito mil homens. 1to tas epo1s tar apos 11 

U O duque de uma febre perniciosa (1621). No anno morre . 
se"uiute assignou-se um tratado de paz em Mon!pellUJr, 
p~lo qu::tl cons!'lrv{,rào os protestante~ duas praças de se
a ranca Hochella e Montanbao, e forao-lhes confirmadas 
"'

0 ~ ' d' I I d' d N 
1odas a;; outras vantagens cooce tr as pe o e 1cto e an-
tes. Como se vê, as cousas haviào declinado desde qua
torze an nos; a realez::~. segnia uma marcha retrograda e 
''acillante, qnando a entrada de HIChelieu para o minis
terio veio salvar a obrad.e Henrique IV. 

'1. !'tllnlstet•lo t!ie Ridat>Ueu (16~4) 

Eutrou Richelieu no ministerio pela protecção de Maria 
de Medieis que o suppunha deiicado para sempre aos 
seus interesses. Luiz XIII, embora não sympathisasse 
com a sua pessoa, soube logo apreciar esse caracter firme, 
es5a vontade inflexivel e as grandes vistas d'esse genio 
supe,rior; portanto conservou-o como um minb:tro indis
pensavel, a despeito das intrigas da côrte e de sua propria 
antipathia. A politica de Richelieu dirigiu-se a tres objec
tos principaes: submette>r os protestantes, destruir a ex
cessiva influencia dos grandes e abater a casa d' A ustria. 
Se é força confessar que elle, para realizar taes vistas, re
correu muitas vezes a medidas arbitrarias e mesmo a 
execuções sangrentas, não é menos incontestavel que 
elevou a França a um mui alto gráo de poder e preparou 
o glorioso reinado de Luiz XIV. 

DA.N. lii 9 · 
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S. §nbsni!!lsão dos ttl"ote~tan~e!!l 

Os protestantes tinhão-se organisado fortemente 
1 • ' lO S~IO d~ Est~do ~ emb~raçavão a 1~archa regular do governo. R1eheheu, ImpaCiente por reahzar a uuidade monarcb' . 

1
. tca, qmz 1vrar a realeza de uma facção que pretendia domi. 

nal-a. Grangeon poi:> a amizade dos Hollaudezes, procu
rou ganhar a alliança da Inglaterra, dando por esposa ao 
príncipe de Galles; depois rei sob o nome de Carlr1s.I. a 
princeza He~riq uetta de Ft·ança, 6lha de Henrique IV; 
depois, tirando de repente a mascara, retouJou a ilha de 
Ré, da quat' tinha-se apoderado o general protestante duque de Soubise. · ' 

Mas a praça mais forte dos huguenotes era Rochella, 
que contava com o apoio da Inglaterra. Carlos I resolveu· 
se, pelas instaucias de seu ministro Buckingharn, a en
viar á praça um poderoso reforço. Richelieu, da s•1a parte, 
creou uma arruada., reunio um numeroso exercito sob o 
commando do proprio rei e investia a Rochella. Para 
impedir aos Inglezes a entrada do porto, construio um 
immenso dique. Os Inglezes forão obrigados a evacuar· a ilha de Ré; então, apezar de uma heroica e tenaz resis
tencia, a cidade cahw em poder de Richelieu, após onze 
mezes de assedio (1628). Quando Luiz XIII completou a 
sua victoria, apoderando-se de ;ilais, que era defendida 
pelo duque de Rohan, tranquillizou Richelieu os anim~s dos calvinistas pela sua moderação. Se elles não formavao 
mais como antes um Estado no Estado, :ficavão ao menos 
no gozo da igualdade civil e da liberdade religiosa que 
lhes garantia o edicto de ~antes. 

9. AbRthuento do• g1•a•ules fld .. JgofõJ 

Em meio d'essas lutas, via-se Richelieu sempre a brf~s com conspirações. A rainha mãe não podia perdoar· e 
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f t do do no.-l er u do rei. Gas:ào d'Orleans, irmão 
têl-a a as a t - . , b' -0 

1 ·, XIII 0 consiJ.erava um obstacnlo a sua am tçao. 
de UlZ • ' • • · ·ao de enerrria e de firmeza, este pnnCJ pe, no 
De~tJtut o 

t do Perio-o retirava-se prudentemente da~ con s-momen o o ' . . . . 
· - s re~onciliava-se com o u11ntstro e sacnÍlcava sem puaçoe , , 1 

110 Os a miO'OS c1ue comprometrera por sua e-escrup' o · . 
viandadc. Richelieu q11eria fazel-o casar com i\'farta de 
Bourbon, herdeira. da casa de Mon tpensier; mas Gastão 
procnrava a\liar-se com uma cas~ estraugeir~ que o tor
nasse mais independente. O seu aw Oruano, r1ao obstante 
haver recebido o bastão de marechal das mãos de Riche
lieu, havendo trahido o seu bemfeitor par·a ser vir a 
Gastão em s•Jas in triga3, foi e ncerrado na Bastilha onde 
morreu. Ao mesmo tempo o conde de Chalais, apaixo
naio cegamente pela duqueza de Chevreuse, o.fftn·eceu 
os seus serviços ao duque de Orleans, ao conde de Sois
sons, aos dous Vendôme, filhos uaturaes de Henrique I V, 
e à rainha Anna d'Austria. Os conjurados tinhão resol
vido a morte do cardeal Richelieu; J.l}.aS este prevenia a 
sua criminosa tentativa: os dous Vendôme forào presos; 
Chalais foi decapitado, e o duque de Orleans, todo assus
tado, aceitou docilmente por esposa a Maria de Mon t
pensier (1626). No anno seguinte foi decapitado o duque 
de Montmorency Bouteville, por haver infringido as leis 
severas contra os duellos. 

Foi porêm depois da expedição á Italia que o credito 
de Richelieu correu maiores riscos. Luiz XIII tinha 
ido em pessoa fazer valer os direitos da casa de Nevers 
sob~e os ducados de illant1ta e d~ Jlfonfen·ato (1629) ; mas 
ca~10 doente na volta. A pro\·eitando d'este ensejo, a 
ramha-mãi recorreu aos rogos e ás lagrimas ; reunio-se
l~e toda a familia real para reclamar a demissão do mi
ntstro. A sua queda pareceu por um momento inevita
vel i mas Richelieu, após uma curta conferencia com o 
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rei, recobrou toda a sua influenci::t (1630) E·ta · , • ' • :s Vlctoria o desembaraçou d aquelles mesmos que procurár· 
d I . . . ao per. e -o no conceito do re1. A ramha-mãi retirott se 
B _ , - para ruxellas; Gastao d Orleans refuaiou-se na Lorena d . ..., , on e veiO a casar com a irmã do duque contra a vontade d 
rei (1 ). O marechal de M:arillac, que havia entrado 

0
° 

f . . d a trama , 01 decap1ta o por crime de concussão, e sen ir-
mão, o guarda-sellos, encarcerado. 

Estas rudes lições não corrigião o duque de Orleans. 
O seu segundo casamento foi causa de entrar 11m exercito 
francez pelas terras do duque de Lorena; elle mesmo 
vio-se obrigado a retirar-se para junto de sua mãi em 
Bruxellas. D'ahi excitou a revolta do duq ne Henrique 
de M:ontmorency, g1wernador do Languedoc, e marchou 
a reunir-se-lhe com um pequeno exercito. Deu-se uma 
batalha perto de Castelnattda?·y (1632) ; Gastão fugio co
barde mente, e MontmorHnt~y, depois de uma luta mui 
renhida e jà todo coberto de feridas, foi feito prisioneiro, e 
depois condemnado á morte. A cidade de Tolosa o vio 
subir ao cadafalso com o arrependimento e a piedade de 
um santo. D'esta fórma extinguia-se a casa dos duques 
de Montmorency: era o termo da lula de morte travada 
entre Richelieu e o feudalismo. Gastão d'Orleans fez a 
paz, como era seu costume, sacrificando todos os seus 
alliados, sua mãi e o duque de Lorena, que perdeu parte 
dos seus dominios. Não tardou porêm a conspirar de 
novo com o conde de Soissons, que foi morto na batalha 
de lltm·fée (1641). 

Cinq-Mars e seu amigo De Thou terminão esta longa 
lista de conspiradores imprudentes ou criminosos que, 
por assim dizer, se comprazião em provocar a vingança 

(I) Gastão d'Orleans ficára viuvo de Maria de l'lfontpensi:fsto~fa anno depois de casado. Teve d'ella uma filha conhecida na 1 
pelo nome da grande Mademoiselle. 
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· 1 ministro. Cinq-Mars, favorito de Luiz Xfi I, 
do terr1ve 1. · · 1 

t alado com o duque de O 1vares, mm1stro c e 
fizera um r · . . .-
1 ha 0 qual tratado veiO a cahll' nas m.tos do car-J- cspan , . . 

d l cuJ·a enerO'ia moral parec1a crescer a proporçao que 
ea' o h . D ·rh ·- deb1' litando as suas forças p ysiCas. e ou, se 1ao 

filho do celebre historiador, só por não haver revelado a 
conspirac;<'i.o, foi executado em. Lyã? juntam~nte ~om o 
seu amigo Ciuq-Mars (1642). RICheheu. allud1ndo a con
quista do Ru:;sillon que se acabon n'esse mesmo tempo, 
escreveu ao rei : Senhm·, o.~ t1ossos útüniyos est~io nw?·tos c 
o vosso estandm·te t·remHta em Pe·rpignan. 

Por meio de taes exemplos drl severidade, a autoridade 
regia não encontro11 mais resistencia. Os protestantes es
tavão subjugarlos; a nobreza aprendia a curvar a. eabeça 
e a obedecer. Richelieu tinha coarctado o poder heredi
iario dos governadores, creando int.endentes, que represen
t~vão nas províncias a acçào directa e arbitraria-do go
verno, dirigiãola justiça e a policia, c tinhão a :mperinten
deneia das iinanças. O exercito, perdendo o seu caracter 
feudal,foi organisado sobre novas bases ; a marinha 
franceza tornou-se uma das mais respeitaveis da E11ropa. 
Richelieu a tudo attendia ; elle fundou em 1635 a Aca
den1ia Franceza, creou 9 jardirr. das Plantas, construio a 
Sorbonna. e o Palacio-Real. 

Qaanto á politiea. externa, empregou Riehelieu todos 
os seus esforços contra a casa d'Aust.ria. Apenas entrou 
n.o tuinisterio (1624), expulsou os Hespanhócs da Valte
lmu, territorio proximo ao cantão dos Grisões, alliados 
da França. Mais tarde interveio na questão da successão 
dos duques de Mantua, não tanto para dar a uma familia 
franceta o governo d'este paiz, quanto para separar as 
possessões dos dous ran.os da c'asa d'Au::tria. Mas os 
tnais terriveisgolpes ficavão ainda por ferir na Allemanha 
a l ' qua desde 1618 achava-se a empen~ada n'uma guerra 
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desastrosa conhecida pelo nome de o-uerra doe:: r · o , rmt.'L .~ 11• 1/ IJS . 

A partir de 1630. Richelien faz alliança com os p · · ' . riDCI· pes protestan:es colligad.')s contra a casa d'Austria, e d ~sde 1635 ate a sua morte em 1642, tomando uma parte 
dt.recta na lucta, prP.r~ra o tratado de \Vestpha\ia pelos trtnmrhos da sua pohtJCa e das armas francer.as. 

Il ALLEMA.NHA (1564-1648) 

A Allemanha ~areciadestinadu para sempre a debateNe 
nas lutas de religião. A heresia dos Hussitas, depois de muito derramamento de ~angne, não pôde ser completa
mente extirpada da ~ohemia. O systema rle mot1eração adoptado desde Frnwnclo I (l556-l564j pela casa d'Ans· 
tria, far•iliton a int.rorl11cçio da Reforma na Hungria. Jllaximili aM I 1 (1504 ·- 1576) tolerou as idéas novas, por não achar· se eru estado de com batêl-as ; seu sucetlsor Rndolpho lJ era' ainda menos capaz. Prote<:;tor dos s&.bios il· 
lustres da' épocha, de Tycho-Brahé e de Kepler, porêm 
mais applicado ás sciencias do que convem ao soberano de um vasto imperio, Rodolpho procurou comtudo restringir o exercicio do culto protestante. Encontrou viva r?· 
sistenda na Hungria e da parte dos U traquistas da Bohemta (hereges que commuugavão sob as duas especies),_ 0~ quaes fizerão causa commum com os reformados. O nn pt~rador foi constrangido primeiro a ceder a Hungria e a Austria a seu irmão Mathias, depois a abdicar em favor 
d 'este a corôa imperial. 1llíttkias (1612-1619) não ~chou-~e <.:om forças para acalmar os disturbios que em parte fora~ éxcitados por elle. No fim do seu reinado, os insurgent:~ da Bohemia precipitárãu por uma janella do castello e 
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Pra""a os embaixadores do seu soberano. Este acto violento 

foi; signal da guerra elos T?·inta tlnnos. 

~.Guerra\ do!!l Trln&" .. ~lutos (1618-14)48) 

Se a autoridade do imperador era pouco respeitada em 
seus Estados hereditarios, muito menos ainda o era na Al
leroanha. Em cada cidade os catholicos e protestantes 
esta vão em guerra aberta, sem que fosse possível pôr 
cobro a semelhante auarchia. Havendo os protestantes 
formado uma liga sob o nome de U nião E·va.ngelica, o mesmo 
praticarão os catholicos. Tudo se dispunha para uma 
guerra geral; tratava-se de saber se a Allemanha ficaria 
lntherana e federativa, ou se a casa d'Austria, estabele
cendo a preeminencia da fé catholica,dominaria ao'mesmo 
tempo o corpo germanico e lhe transformaria a constituição 
electiva em imperio hereditario. A successão dos ducados 
de Cleve::; e de Juliers suscitou pretendentes de ambos os 
partidos, e provocou uma guerra geral. 

A guerrado.s Trinta Annos divide-se em quatro perio
dps: o pe~··iodo palat·ino (1618-1623); ope~·iodo clinamarquez 
(1625-1629); o pe.riodo s·ueco (1630-1635), o o 7•er ioclo 
fmm:ez ( 1635-1648). 

3. Perlotlo pada&lno (1618-1623). 

A Bohemia em pezo sublevou-se depds do acto vio
l~nto praticado contra os embaixadores imperiaes. Falle
?tdo pouco depois o imperador Mathias, não quizerão os 
tnsurgP.ntes reconhecer o seu successor Fcmando ll (1619), 
9 offerecêrão a corôa da Bohemia a Frederico V eleitor 
Pala tino. Este príncipe era protestante, genr0 do r;i de In-
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glaterra Jayme I e sobrinho do ~lathonder de Holla d Sua mulher, Izabel Stnart, devorada de ambição,~~ cessava de repetir-lhe: P·rr.{erú·ia snstentar-me de pão e str ?'ainha a passm· wna vida del·icios(t como nmlhe1· de 1(m eleü~l'. Elle portanto aceitou a arriscada honra que lhe era offfle. cida, e Fernando teve de lançar mão de todos os n:eios para dissipar a borra..,ca. Como não tivesse exercito
1 

alliou-se com a liga catholica e com Maximiliano, duque d~ Baviera, q ne lhe forneceu um habilissimo general na pessôa do velho Tilly, formado na escola de Aletandre Farnese. As tropas do eleitor forão batidas nos arredare.~ de Praga.; elle mesmo, por fraqueza de caracter, espalhon a desconfiança e o desanimo no seu partido. Fugío precip~tadamente ela Bohemia, donde foi perseguido até em seus domínios hereditarios. Triumphante eu. todos os pontos, Fernando terminou a guerra pelo tratado de /In. tisbonna (1623), que dAspojou Frederico do Palatinado e da dignidade eleitoral e os transferia para o duque Maximiliano de Baviera. Sob o pezo de um tão graYe revéz, procurárão os protestante~ um novo defensor. 

4. Perlodo dhuuuarqut>z (t6~:.»-16Z9) 

O rei de Dinamarca Christiano IV (1), como duque de Ilolstein, era pessoalmente interessado na conservação da federação germanica; como príncipe lutherano, ·anhelava reerguE>r o estandarte da União Evangelica; mas ~ão ?b· teve melhores resultados que o eleitor palatino. F01 bat1do em· Lutter (1626) por Tilly, e teve logo que medir-se con• um novo general mais joven e activo. Era. um fidalgo da 

(1) Depois do estabelecimento do protestantism!), a D_in~marca cs~;)~ sempre em guena com a Suecia sob os reinados do Chrtsttano IIl !15 Frederico li (1!159) e Christiano IV ('1588). 
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Bohemia, de nome vValstein~ mui~o estimado das tropas 

m razão da sua bravnra e hberahdade, o qual offerecêra 
e . . 

imperador oro-anisar um exerCito a sua custa, com a 
ao o · r • d 
condição de ter o com mando; Fernando, não satlsletto. a 

lentidão de Tilly, aceitou alegremente a proposta. WalstelD, 

indo de victoria em victoria, apoderou-se de todas a:> pra

ças do Baltico. O rei de Dinamarca assignou então com o 

imperador o tratado de Lubefk (1629), pelo qnal conservava 

· os ~eus Estados, retirando-se da lnta e abandonando os 

seus alliados. 
A casa d'Austria achava-se então no auge do poder. 

Acabava de ser prom ui gado o edicto dt< 1'est.itwição, que in

timava aos protestantes a entrega dos bens ccclesiasticos se

culm··isados aos seus antigos possuidores. Mantinhão-se 

exercitos formidaveis para abafar qualquer tentativa de 

insurreição. Richelieu, vendo ameaçado o eq uilibrio 

europeu, ex pedi o o padre José, seu con fe:::sor, á dieta 

de Ratisbonna. Este persuadia aos principes allemães 

qttc e1:igissem de Fernando a demiss.lo de \Valstein e o 

licenciamento do exercito. O imperador, depois d'esta 

dupla concessão, soube que Richelien, rep.resentando dois 

papeis, acabava de assignar um tratado com o rei da Sueoia 

e que a Anstria ia ter um novo adversario. 

S. Pel"lodo Sueeo (1630-1635) 

Passavà0 então os Suecos pelos melhores soldados do 
Norte e 0 s · G 
h • eu JOven re1 ustavo Adolpho mostrou-se um 
eroe (1} l\,. · · 

1 . • l1Uito o mcommodava vêr os Imperiaes estabe-

ectdos nas costas do Baltico; concluio portanto com Ri-

(1) A historia d s · · 
Gusta:vo ~ . -~ · uec1.a pouco mteresse offercr.e depois da morte de 
(1~6S) 5'!~sa. EJds os rms quo lho succcderão: Erico XIV (1&60) João UI 
(161!;: Jglsmun o lll (1592), Carlos IX (160.~) e Gustavo Ádolpho 
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chelieu um tratado que lhe assegurava quatrocentos .1 escudos de subsidias annuaes. O rei da Suecia desembnu_ 
con na Pomerania (1630) com quinze mil horuens :r. . f ' o~ quaes reumo as orças do Brandeburgo e da Saxonia. 
venceu Tilly em Leipzig (1631), depois na passagem d~ 
Lech (1632), onde este mot·reu na idade de setenta e trez 
abnos; e occupou a Baviera. 

A situaç.:io tornava-se bem critica para o imperador; e 
como Gustavo Adolpho ameaçasse os seus Estados here
ditarios, decidio-se a entregar o com mando de su'as tropas 
a Walstein, que, depois da dieta de Ratisbonna, cahirano 
desagrado imperial. Este, para arrancar Gustavo Adol!Jho 
da Baviera, invadio a Saxonia, obrigando o rei daSuecia 
a ir defendei-a. 

Estes dons habeis cabos de guerra encontrárão-se em 
Lttt.zen(l632), onde os Suecosforão vencedores, porém per
derão o seu heroico chefe. Gustavo Adolpho deixou babeis 
discipu los, Banner, Tortenson, que sustentárão por algum 
tempo a honra do nome sueco. Comtudo tendo o Il!ais 
celebre d'elles, Bernardo de Saxe-Weimar, perdido a 
batalha decisiva de Nordtingue (1634), Fernando li pbde 
im pôr aos seus ad versarias a paz de P1·aga. Foi em tal con
ju nctura que Ri•}helieu resolveu-se a intervir directamente 
na lucta, qne ia-se tornando de novo favoravel á casa 
d'Austria. 

6. Perlodo frant!ez (1635 - ·1648) 

A partir de 1635 a guerra torna-se geral, abrangendo .a 
Hespanha, a Italia, a Allemanha e os Paizes Baixos. RL
chelieu renovou a alliança com os Suecos e comprou ~~o 
duque de Saxe-Weimar. Em quanto este intrepido capltao 
occupava a Alsacia, retomou o duque de Rohan a Valt~-
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. I-lesr1anhoes. Ao mesmo tempo a victoria dotl'vein 
tu1•1 aos 
.·1 cada com oconcurso dos Hollandezes, entregava aos 
.1can ~ . · ê h 
Francezes toda a Belgica (1635). A m1serm por m e:a or-
rivel nas províncias de França, sobrec~arregadas de unpos
to~ 011 assoladas pela guerra. A Lorena (1) sobretudo sof
freu duas invasões, a que se ajuntánio os horrores da fo~e 
e da peste. Houve um momentu en,;. que a França parecia 

perdida. 
OsHespanhoes penetrárão simultaneamente na Guyen-

na, na Borgonha e na Picardia. A tomada de Co1·bie es
palhou um terror pauico no povo, que já suppnnha o 
inimigo {ts portas de Pariz. Reunindo porem Richelieu 
um exerci to de quarenta mil homens, retomou Corbie. 
Do seu lado os antigos generaes de Gustavo Adolpho ga
nhár:lo sobre as forças imperiaes quasi tantas victorias 
como batalhas dadas. 

~'este interim morreu Fernando li (1637), deixando o 
imperio abalado a seu filho Fernando 111, príncipe menos 
habil que seu pai, porêm mais tolerante. A França conti
nuou a obter tri'umphos. O duq11e de Saxe-Weimar apo
derou-:-:e de Rhin{eld e Brisnr.h, praças fortes sobre o Rhe
no; na Italia o conde de Harcourt, vencedor em Tw·im, 
Casal e 1-vré:t, restabeleceu em seus Estados a duq ueza de 
Saboia (2). )~a Hespanha, a politica de Richelieu suble
vava a Cat.a.lttnh'L e o R1tssillon, e apoiava com uma frota 
franceza a revolta de Portugal, que recobrou a sua inde
pendencia e escolheu para rei o duque de Bragança (1640). 
A casa d'Austria vio-se assim reduzida á d'efensinl.. 

Richelieu 1110rreu sem ver o termo d'esta luta gloriosa 
(164i) ; pouco depois seguio-se a morte de Luiz XIII. 

Mazarino, ministro omnipoten te da regente Anna d' A us-

ca~}ka~ Y~c?nte de Paula, multiplicando os recursos de sua immensa 
(~ c, .•o~ quem valeu a esta desgraçada província. • 

d l Clmstma do França, filha de Hcm·ique IV e viuva de Victor Ame- • 
co, duque de Saboia. 
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tria, continuou fielmente a política d'aqnelle que 0 desi
gnára como seu successor necessario. O príncipe de Condé 
entãn dnque de Enghien, desenvolve contra a Austria"a 
intrepidez invencível com que o dotára Deos para salva
ção da França, durante a minoridade de um rei de qua
tro annos. '' Rompe em Ror.?·oi a solida infantaria hes
panhola, cinco dias depois da morte de Lniz XIII (1643); 
atraca em seus entrincheiramentos o prudente Mercy, 
general do imperador, e o vence em FTibm·go (1644); re
para em i\'ordlingen um revez soffrido pelo vi;:;conde de 
Turenna (1645), o qual porém desforrou-::;e pela victoria 
de Sununershausen. Em um outro theatro, só a praça de 
l."l'ida na Catalunha resistio ao príncipe de Condé; mas a 
victoria de Lens. que elle alcanço 1 no mesmo anno (1647), 
desacoraçoou o imperador e o decidw a concluir a paz(1) . 

., . Ta•ntatlos tle '"est(thalh• (IG-'18) 

Os tratatlos ele Westpha.l-ia, concluídos sob os auspícios de 
:Jviazarino, completárão a obra prineipal de Richelien, con
summando o desmembramento da Allemanha e transfe
rindo para a easa de Bourbon a preponderaocia da casa 
d'Austria. A França e a Suecia obtiverão grandes vanta
gens para si e para os seus allid.dos. A primeira Hcou com 
os Tres~Bispados, a Alsacia e as praças de Philipsburgo e 
Pinherol. A segunda alcançou a Po1~erania Citerior, a 
ilha de Rtwen Bremen Verden e Wismar. Foi solen~-o , , I nem ente reconhecida a independencia da Suissa e da Hn · 

(tl Não é possí vel fazer-se uma idéa da desolação em 9u~-li~ou f1~; lemanha depois da guerra dos Trinta Annos. As terras JaZiaO meu um grande pa1·te das habitações havia desapparecido; apenas restava re· terço da população. O fanatismo roligioso exerceu seus furorei d~ Pe 0 ferencia sobre as igrejas e conventos, que outr'ora fazião a g ona ornamento do paiz. 
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O flho do infeliz eleitor palatino foi restabelecido 
lauda. 1 

· 1 · d 
Estados e creou-se nm oitavo e e1tora o para o 

nos seus ' . d' d 
duque de Baviera. Demais d'isso, tendo Sido conce 1 o o 

:1 • •1 de c·ontratar allianças a cada um dos trezentos e t 1re1 o · _ . . 
sessenta pequenos Estados que compunhao o Imperw, 
iào a anarchia e a discordia fazer da Alie manha o campo 
rie batalha das potencias rivaes. . . . . 

0 tratado de We.~tphalia, primor de, habihriade ela di
plomada frauceza, servio por muito te~po de base _ao 
direito internacional enropeo. Os cathohcos allemaes 
porem tem-se q 11eixado e ainda se q neixão de terem sido 
então sacrificados não só os seus interesses, mas ainda os 
seus direitos de consciencia e a sua liberdade religiosa. 

II!. INGLAT'l'ERRA (1603-1660) 

1. Os ~huu•f.s. 

Em quanto em França consolidava-se a autoridade real 
sob o governo de Henri ~1ue IV, a Inglaterra, cansada já 
de aturar o despotismo dos Tudors, debatia-se nos exces8os 
que sempre acompanhào uma reacção violenta. Os Sl1ta?'ts 
que succederão em 160::J aos Tudors,não possuião nenhu
ma das qualidades necessaria~ a reis absolutos. Esta fa
nlilia malfadada e imprudente succurnbio ao peso do poder 
arbitraria que lhe legcí. rão Henrique VIII e Isabel. 

Jayme VI de Escocia, snccedeudo a Isabel no throno 
de Inglaterra (1603), tomou o nome de Jayme I e reuuio 
pela primeira vez as tres coroas de Inglaterra, Escocia e 
lrl~t~da, com o titulo de rei da Grã-B1·etanha. As perse
gmçoes sanguinolentas que ordenou contra os catholicos, 
provocárào a cnnspi1·açfiO da pohora (1605), .assim cha
lllada porque tencionavão os conjurados fazer saltar o rei, 
os seu · · 

. s mimstros e todo o parlamento no palacio de W est-
nunster, onde se celebravão as sessões. A aspiração de 
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Jayme ao poder absolnto encontrou viva 01 f.los
1
• • 

.. J Ç<~ o na 
c~1.1~ara ~os comn~uns: Nao ~noerendo ella votar-lhe :;ub-
stdws, vto-se 0 r·et na tmposstbrliJade de soecor·rP.r a Hol
land<~ sublevada contra a Hespanha e de sustenlar o eleitor 
palatmo, seu genro, que se achava entáo en volto na rr 

1
e 

• o o ' c• .rra do::; Trrnta Annoso Odro:,v rg :talmen te aos catholicos e aos 
presbyterianos, occupava-se, como u!stmcçào, de questões 
r~ligiosas e ostenta'la uma erudição pedan1esca que lhe 
valeu o sobrenome de m•sf.r'll J11,ym~ . Rodearlo sempre de 
favoritos, J.os quaes o pl'incipal foi Jorge Villiers, dnq;1e 
de Buckingharu, Jaym e deixon, ao morrer (1625), a se1t 
filho Carlos I um reino agttado pelas mais violentas pai
xões religiosas e politicas. 

Já suspeito aos anglicano:> e presb.vterianos pelo seu 
casamento com uma princeza catholica, Henriqueta de 
França, 1ilha. de Henrique IV, excitou Cm·tos I um des
contentamento geral por seus actos arbitrarias e sua con
fiança ocega no frívolo Buckingham. O máo e:tito da e:spe
dição de Rochella, e os direitos de alfandega, impo$tos 
sem autorisação do parlamento, irritárão a nação. O par· 
lamento apresentou sem resultado para ser sanccionada 
uma longa lista de seus privilegias sob o nome de pet-ição 
dos direitos. Emfim a Escocia, repellindo o anglicanismo 
que se lhe queria impôr, formou a liga presbyteriana de· 
nominada Covencmt (1638). Obrigado a convocar o p~rla· 
mento depois de onze annos de suspensão, Carlos I de1xou 
julgar e condemnar á morte o seu ministro Strafford, que 
o servira fielmente. Este parlamento, tão conhecido pelo 
nome de longo parlamento, apoderou-se de todos os po· 
deres, proclamou a sua permanencia e travou a.guerra 
civil contra o seu soberano. 
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~poiado na nobreza e ua Irlanda, Ca1·los ten to~l a sorte 
da~ armas na esper·ança de rehaver o seu poder . . os seus 
artidarios erào designados sob o nome de cavrtllt!t?'OJ e_os 

~eus ad versarias :'Ob r• de c:tbP.ças 1wlon:las. Teve van~s 
recontros com o exercito parlamentar com resultados dl
versos· a rainha f-Ienriq 11eta de França por mais de uma ' . vez atravessou o mar para obter-lhe soccorros. Vencedor 
em Wm·cestcl" e em E1tg~-Hilt (1642), vencido em N•·tvbtt7'Y 
e ern Jllur~ton Jloor, Carlos I perdeu ainda a b:~.talha deci
sil·a de N(wiJy (1645), onde se distingu_irão Fairfax e 
Cromweil . Este, dotado de espírito profundo, hypocrita 
tão refinado eomo babil político, igualmente activo e 
infatigavel na paz como na guerra, era o chefe da seita fa
natica dos ,:.llcte.penrlentr.R, que pretendiào oi velar tudo no go
verno c•>mo na religião. O rei, de pois da derrota de N aseby, 
dirigio-se ao acampamento dos Escocezes, que o tratarão 
como prisioneiro e o ~ntregarão ao parlamento. Con
seguia fugir·, foi apanhado na ilha de \Vight e cond•1zido 
a Londres, onde o parlamento armou-lhe um processo. 
Era o primeiro exemplo nos tempos modernos de um rei 
j!llgado e condemnado pelos seus vassallos. Carlos I pro
teston contra o iníquo decreto: Não 'Nj•o ahi a camara d,QS 
pcwes, disse elle, c de·1·w1:is eu mcsnt:> faço parte do pa-rlamento. 
Quando lhe pronunciárão a sentença de morte, o infortu
nado principe mostrou mnila dignidade, resignação e 
coragem; foi decapitado na praça de Whitehall a 9 de 
Fev~reiro ~e 1649. A Inglaterra teru celebrado depois o 
a~n1versar10 da sua morte como um dia de lucto na
ctonal. 

3. Rt-publlcm e (n•oteetoraado tle Vronnw-ell 
(164.9-IQ'il) 

~-r~nuvell recolheu os fructos do regicidio de que foi o 
Prtnctpal autor. Submetteu a desditosa Irlanda com a 
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ferocidade de nm algoz, derrotou nas batalhas de DI b til ,,r 
(1650) e de Wm·c,'sta (1651) o li lh.o de Carlos I apoiado 
pelos Escocezes, e procuro a revestlr··Se do poder absoluto 
empregando ora a força ora a astucia. Depois de huve; 
dissolvi~o. igno~liniosalllente e~se.lonrJo pm·lamento. que 
lhe conhnra o IJtulo rle generahssuno, fez-se nom~ar por 
uma outra assembléa lnrd 711' 'Jlectnt' da republica de In. 
glatena (1653), e despedia logo depois os deputados para 
reinar só e sem depeudencia algnma. O seu governo, 
forte E: habil, embora despolico, não foi menos respeitado 
no exterior que no interior. A humilhação da Hollanda, a 
tomada da Jamaica e de Dunkerqne aos Hespanhóes, e a 
adquisiç.-'io de allianças vantajo:::as no continente, elevtlrão 
o prestigio e a influencia polit1Ca da Inglaterra, ao passo 
q ne o uct.fJ de navegaç!io garantia-lhe a preponderancia 
marítima. Cromw~:: ll morreu em 1658 com reputação de 
grande politico. 

Seu filho RicarclfJ G-rmnwl'll, demasiado fraco para poder 
sustentar o peso do protectorado, e demasiado honesto 
para se manter no poder por meio de crimes, abdicou ao 
cabo de dous mezes. Recahio a Inglaterra na anarchia e 
d'ella aproveitou-se Jorge Monk, governador da Escocia, 
distincto general e habil polit.ico, para restaurar o governo 
monarchico dos Stuarts na pessoa de Carlos li (1660)·. 

A epocha das guerras civis e religiosas da Inglaterr~ 
vio florescer o autor do Paraiza pe·1·dido, Milton, que f~J 
secretario de Cromvell. E', depois de Shakspeare, o maiS 
illustre representante da poesia ingleza. 

Synchronismos 

dro Farnc· 1589. lle11riquc IV, t·ci do F1·ança. 1592. -Morte deAlexanl"JII papa: 
-Batalha de Arques. se -Clemente · ' 

1590. Datalha de lvry.- Ccrco de a Vulgata. . uo IV· 
Pariz.-Mor\e de Sixto V. 1593. Abjuração de Henrtq 
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. 1'
9

' lla1allla de Fontaine-Fran· 16!16. Batalha de Lultor; Tilly, 
,, , . çaise.-Morte deTorquato Christiaso do Dinamarc.a . 

Tasso. , 1628. Sitio da Rocholla. 
J' Y8 Tratado de Vervin~.-Edicto 1629. Sur.cessi'io de Mantua; Luiz 
'' · de !Sar:.tos. -PIIitippclll, Xlll na ltalia .-Edicto de 

rei de Hespanha.-Extinc· restituição na Allemanha. 
ção dafamiliadoRurick ua - Petiçao dos direitos na 
Russia. Inglatena. 

1601 . Execução do conde do Essex 1630. Alliança da França com a 
em Londres. Suecia. -Periodo sueco da 

1602. Processo c morte de Biron. guerra dos Trinta Annos. 
1605 . OsSiua·rtsna Inglaterra ;Jay· 1631. Tomada de Magdeburgo por 

mel. Tifly. 
1604 . O DonQuixote de Ce1'vanlcs. 1632. Batalha de Lutzen; morte de 
160&. Conspiração da polvora na ~ustav~·Adolpho.-,Chris· 

Inglaterra. tma, ramha da Suec1a. 
1609. Expulsão dosi\lourosdaHes· 1635. Fundação da Academia Frar.-

panha. - Tregoa de doze ceza. :--Batalha de Avcin. 
annos entre a Hespanha e -Pcnodo francezdaguer· 
a Hollanda. ra dos Trinta Annos. 

1610. Successão de Cleves e de Ju- 1636. Tomada de Corbia pelos Hes· 
liers. -Lui;; Xlll, rei de panhóes.-0 Cid, tragedia 
França. de Corneillc. 

1611 . Gusta'Do Adof?>ho, rei da Sue- 1637. Fenw.ndo III, imperador da 
cia. Allemanha. 

1612. Mathias, imperador da Alie- 1638. Nascimento de Lu.iz XIV. 
mar.ha. 1640. O Longo·Padamenlo na In-

1613. Casa deRomanow na Russia. glatcrra.-JoàoiV de Bra-
1615. Casamento de Luiz XIII com gança, rei de Portugal. 

A.noa d'Auslria. 1642. Morte de Richelieu.-Bata-
1616. !\!orle de Shakspeare. lba de Worcesler.-1\'lorle 
1617. Morte do marechal d'An· do Galilêo. 

cre. 1643. Lui: Xll',reide França· An-
1618. Guerra dosTrintaAnnos· pe· na d'Austna, regente i Ma-

riodo palatino. ' zarino,successor de Richa· 
1619. Fernando li, imperador da lieu. -Batalha de Rocroi; 

· Allemaoha. o duque de Enghien.-Ba-
1620 1 talha de Newbury na In-

. Bata li~ a de Praga: Tilly, Fre· RI~ torra . - Desgraça de 
der1co V. uh vares. 

1621. Sili.o do Montauban.- Phi- 164-1.. 
· lt~pe IV, rei do Hespanha: Batalha de Friburgo. 

Ohvarcs, ministro. 1645. Batalha de Nordlingen. 
tG2L Richolieu feito ministro dr 1647. Sitio de Lerida.-Revoltét. de 

Luiz Xll[. · .Masaniello em Napoles. 
16~5. Periodo dinama1'quez da 1648. Batalha de Leu~.- Trjl.tados 

guenados Trinta Annos. do Westphaha. 
tca,·los 1', rei de Ingla· 1649. Morte de Carlos I rei de In· 
cn·a · g1ate1'ra í 9 de Fevereiro.) 

DAN. lii 10 
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l,lf}Ã,O SEXT.~ 

Luiz XIV e o fõ!oeu seeu•o (IG43-t7Ui) 

O reinado de Luiz XIV divide-se em tres períodos b 
distinctos: o ministerio do c.ardeal Mazarino (1643-l66e;~ 
apogêo da grandeza de L111z XIV (l6ü1-1697); e a. da: cadencia do reino (1697-1715). 

I. PRIMEIRA PARTE (1643-1661) 

I. Mazarino c " Fronda 

Dw>r. XIV só contava cinco annos quando sut:cedeu a seu 
pai Luiz XIII t1643), de sorte que a França vi o se de novo 
exposta aos perigos da uma longa minoridade. Anna. 
d'Austria, mãi do JOven rei, tendo recebido do parlamento 
o titulo de regente, escolheu por ministro o cardeal Ma
zarino, . italiano ele origem, homem de espírito subtil e 
grande diplomata. 

O primeiro cuidado d'este ministro foi enviar o duque 
de Enghien (1) á fronteira, afim de oppôl-o aos Hespa
nhóes, que tenta vão invadir a França pelo lado das Ar
dennas. Emquanto o joven heróe inaugurava o novo 
reinado pelas victorias de Roc1·oi (.1643), .de F1·iburgo (1644), 
e de Nordlingen (1645), o successor de Richelieu consentia 
que reapparecessem na côrte todos os antigos inimigos 
d'este, que suppunhão chegado o ensejo de dominarem. 
A' frented'estacabala acha vão-se a duqueza,de Chevrense, 

(1) cromou o titulo de príncipe de Condé em 16(6, depois da morto de s~u pai. 
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· 1 de ~nna d'A11stria P. o dnq ne de Deau-miaa partJcn ar . . ' . . 
a 0 i > I-Ienrique IV. Dava-se-lhes o nome de l?n· fort, neto < t, . • -

O r Calls·~ dP s•1as eugene1as e louca pres11m pçao. pOI'fltii/P:I p ' ' ' 
D b açou Se l\Iazarin" dos mais turbulr:n tos. con-esern ar - - ' . . 
d do-os á prisáo ou ao desterro. L1vre asstm, ao emoao _ 
menos por alguns annos, pôde r.ontinuar ;1gorosa~1ente 
. guerra fornecer ao pl'incipt'l de Conde os mews de 
,\ ' I • f' vencer os Hespanhç:íes em Vms (1648), e O ~H'Igar P.JD 1m o 
imperador a assignar a p!tz. de Westplwli/t (1648). 

2.Fronda(t648-J653) 

No anno mesmo em qne foi assignada a paz com a 
Austria, arrebentou em França a guerra civi l chamada 
Fronda. on F·J·ondfl (Funda), do nome de um jogo de crian
ças muito usado n'aquelle tempo. De facto o objecto e os 
acontecimentos occorridos n'esta guerra nada tiverão de 
sério senão o sangue derramado e as províncias devasta
das. O parlamento, cujas attribuições erão ao principio 
puramente judiciaes, pretendia ter parte na direcção dos 
negocias publicas e substituir os Estados geraes que já não 
se convoca vão. Tendo Mazarino confiado o cargo de su
perintendente das finanças a seu compatriota Particelli 
Emeri, este por suas medidas fiscaes excitou um desco_n
te_ntamento' g~ral. O parlame11to fez energicas re.presenta
çoe~, e, como a regente não parecia disoosta a ceder, 
as:ngnou, de a.ccordo com as outras côrtes ou tribunaes 
sqperiores um ediclo (le1.mião. A rainha,irritada, projectava 
~render todos estes magistrados turbulentos. Mazarino 
persuadio-lhe que temporisasse. Todavia, no mesmo dia 
em que se cantava o Te-Deum na cathedral de Notre Dame 
pela :ictoria de Lens, forão presos tres membros dos mais 
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turbulentos do parlamento, Blancmesnil 
Broussel. ' Charton e 

Seg•tio-se logo uma insurreição. Aos .o-ritos de l'b d 
d . . o t er lide 

~ e /lroussel, cobr.w-se Panz de ~arricadas, como em 1588. 
O chanceller SegUI e r correu o mator r.erigo · as tropas 

_ . r ' reaes 
forao venctdas ; o parlamento, levando á frente 0 seu ·. 

. 'd i\tr h' pri 
meuo pre~n ente hat um Molé, dirigio-se em corpo a 

palacio real ~ara ~'eclamar a liberdade dos tres presos~ 
Anna d'Austna cedeu por fim e sancoionou os ·vinte e sete 

artt'gos, redigidos pelas côrtes para refrear o despotismo do 

governo. D'esta fórma começou esta primeira. F·ronda. cha

mada parla.menta1· (1648-1649), para distinguil-a dajove1t 

F1·oncla ou F·l'omta dos p1·incipes, que teve hgar pouco de
pois. 

Entre os actores que representárão o principal papel 

n'estas discorili~.<;, notavão-se o arcebispo de Pariz, Pedro 

de Gondi, depois cardeal de Retz; o duque de Beaufort, 

da casa de V endorr.e ; a bella duqueza de Longueville, 

irmã do grande Condé; o seu irmão o príncipe de Conti, 

e o duque de La Rochefoucauld, autor do liYro das !tfa· 

ximas. 
Pouco depois de assignados os tratados de Westphalia, 

a regente, certa do apoio do príncipe de Condé, retirou-se 

para S. Germano, afim de subtrahir-se ao dominio do 

parlamento e ás sedições populares. Condé tomoh com 
effeito o commando das tropas reae.s e quiz trazer de novo 

a côrte para Pariz; do seu lado o parlamento armou os 
burguezes e attrahio ao seu partido jovens fidalgos. Esta 

guerra. foi breve e insignificante; assignou-se a paz exn 

Rueil (1649). O joven rei entrou então em Pariz com sua 

mãi e o cardeal Mazarino. 

3. F••on•la dos prDncAJtes 

Mas o príncipe de Condé tornou·se tão insupporta.vel á 
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tão odioso a. todos os partidos por sua altivez, q t!e côrte e . . -
Mazarino auimou-se a prendêl-o, e bem assim a seu 1rmao 

rincipe de Conti e a seu cunhado o duque de Longue
~i~e. Os amigos dos pri?cipes intr~gárão por toda a ~arte 
m favor dos mesmos, donde surg10 uma segunda J:i ron-

e l . . da designada sob o nome de Fronc a rios pn nc·tpes. 
Turenne, para agradar á duqueza de Longueville, trata 

com os Hespanbóes, .eutrega ·lhes Stenay; é porém batido 
em Rethel pelas tropas reaes. A princeza de Condé, suble
vando a Guyenna, estabelece em Bordéos o quartel gene
ral da insurreição. Mazarino, vendo todos contra si, reti
ra-se para Co!onia; mas ante~ manda soltar da pris:i.o os 
príncipes, na persuasão de que elles uma vez restituídos 
á liberdade, não se entenderião nem com o parlamento, 
nem com o coadjuctor de Pariz, e que então seria a oppor· 
tunidade de elle voltar. De facto, o príncipe de Condé, 
Gontrariado pelo coadjutor, alliou-se com os Hespanhóes 
c partio para o Sul da França. Reappareceu então Maza
rino á frente de um pequeno exercito commandado por 
Turenne, que voltára ao partido' real. Sendo este batido 
em Bleneau, o príncipe de Condé marchou sobre Pariz e 
deu batalha no a?'·l'abalde de S. Antonio (1652). Estava já 
perdido e inevitavelmente seria feito prisioneiro, se Ma
demoiselle, filha de Gastão d'Orleans, não mandasse a 
lemp~ que a artilharia da Bastilha fizesse fogo sobre o 
exerc110 do rei. · 

Emquanto Pariz e as províncias soffrião cruelmente 
co~n a guerra civil, a Fronda deshonrava-se pelas mais 
mtseraveis intrigas. O heroe de Rocroi, achando-se in
commodado no meio de uma populaça insubordinada. e de 
uma burguezia chistosa, sahio de Pariz e foi-;:;e entregar 
aos Hespanhóes em Flandres. 1\'la.zarino trium phou então 
de todos os seus inimigos. O coadjutor foi mandado preso 
para Vincennes e o rei foi recebido na capital com o maior 
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enthusiasmo. O Parlamento foi J)unido das , · . Ut\ C'lJUpli-Cidacle com os t·evoltosos pelo JOVen rei que se a . . ' pre:sentou um dta .na assembléa em traJo de caçador, de botas 1• 
h.b. e Cll-cote, ~ pro 1 10-lhe com t~ru impel'ioso deliberar d'aliÍ 

por diante sobre os seus edtctos de finanças. 

A Hespanha, mio tendo acei1ado os tratados 'de West
phalia, coutinnava a fomentar,\ guerra civil em França 
ejtllgava-sf' segura .lo resultado por ter então ao seu ser
viço a <::spada do principe de Condé. Tendo es1e vindo pôr 
sitio a. Arras, foi repellido por Turenue. M •• itas praças 
cahirão eru poder dos Francezes em Flandres, na Cata
lunha e no Piemonte (1654). A Hespanha e a França sol
licita vão a a.lliauça ele Cromwell. Este porêm enviou em 
favor dos Fra.w;,·:t.•:.-; uma e~quadra e tropas, com a c:m. 
diçã.o que D •nken}t~ seria daJa à Inglaterra logo qnt: 
t'ôsse tomada aos Hespanhoes, o que teve lugar depois da 
victoria das Dww.s (1658). Na Allemanha, o c:~.rdeal firmou 
a influencia franceza por meio da. tiyct tl'> Jllwnr>, que co!· 
locava q uasi toda a Allemanha occidental sob o protecto
rado de Luiz XI Y e isola v a os Pa.izes-Baixos h espanhoes. 
Assiguou por firu com o ministro do rei de I-lespanha 
D. Luiz de 1-Iar·o o tmtadu dos Pyrcu.eos (1659). A Hespanha 

c-edia {L França o Russillon, a Cerdan h a, a maio r parte do 
Artois e varias fortalezas dos PaizP.s-Baixos; o principe dll 
Condé obteve com o perdão o governo da Borgonha i ~as . . . . ~ • azarwo o ararro do tratado em que mats se mteressava l' ... o · Thr era o ·~asamento de Luiz XIV com a infanta. :Marra 
reza., filha Je Philippe IV. r:s1a priuceza a.pezar de re· 
nunciar para si e seus descendentes toda pretenção à corôa 
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I! anha l)Odia segundo as previsões do atilado ne-de .. esp , , . 
· dor subministrar um dta aos Boa rbons de França goCJa , - b 

dlreitos sobre a corôa de Hespanha. _O cardeal nao so re-
. reu senão dezeseis ruezes ao vantajoso tra!ado dos Py-

vn d '11 -ren~:os . Deixou uma fortuna de cêrca de uzentos m1 10e3, 
da qual fizera o mais nobre .u~o, fa.vo.re~endo as _lettr~s e 
artes. Continuador fiel da pohtwa pa1JIOIIca de Rtcheheu, 
Maza.rino deixou no interior a-autoridade real bem conso
lidada, e no P.:tlerior transferia para a casa de Bour.bon a. 
preponderancia que a. casa d'Austria acabava de perder · 
em consequenci~L da guerra dos Trin!a A nnos. 

ll. SEGUNDA PARTE (1661-1697) 

1. Seeulo ele LuiZ XI" 

Quando os ministros, no mesn10 dia da morte de Ma_ 
z9.'rino, forà.o ter co'm o joven rei para saber a quem se 
deverião dirigir d'alli por diante: A mim! responden elle 
sem hesitar. Esta respósta admiro11 os que o tinhão \·isto 

· até ali entregar-se aos prazeres da s•ta idade e confiar a 
administração do reirio ao cardeal. Elle porêm cumprio a 
JJalavra e justificou a(pielle dieta de Mazarino, que d'elle 

·formara um juizo mais exacto que ninguem: Ha n'elle 
panno p!Wa qtutti:o 7'1lis e um. homem (te úmn. Dotado de um 
espírito são e perspicaz, de grande tino para discernir o 
merito e as aptidões, apaixonado pela. ordem, não menc;>s 
que pelo esplendor e magníficencia, acrescendo a tudo isto 
u~a bella figura, cheia de graça e dignidade, Luiz XIV 
fot pelo espago de quarenta annos o ídolo da França. Os 
principias de Rich!:!.lieu e de Mazarino sobre a el:tensão da 
autoridade.real-.h&vião .. no h~bituado a r.onsiderar-se como 
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o representante unico da nação o que ex:plt'ca ' · a sua Jl:l· lavra famosa: ()Estado sou eu. Extremos revéze · s succo-dendo a uma prosperidade nunca vista fraquezas e ' scan. dal~sas e actos tyrannicos revellárão assaz o perigo qnc havia em •1ma tal presumpção. 

2. ltihtlsterlo de Uolber& (IGGI-18831 

A Fouq uet, que h a via deixado o thezouro ex·hausto, suecedeu como ministro da fazenda João Baptista Colbert, neto de um negociante de lãs da cidade de Rhei ms. Note-~P. que Luiz XIV escollleu de prererencia, para seus mi· ni:stros, homen-; sahidos da magistratura ou da hurg•1eza, por achai-os mais flexíveis e bem assim mais assiduo u eapazes; á nobreza não deixou por assim dizer outra carreira q·ne a das armas, nem outro privilegio que de ornar-lhe a côrte. A escolha de Colbert foi mui vantajosa. para a França. O novo ministro encarregou-se tambeJll. do commercio, da agricultura, das obras publicas e mesmo da marinha, que seu filho Seignelay dirigia sob sua~ ordens. Elle fez prosperar todos esses ramos da activi
dade nacional por sua illustração, probidade e applicaçào, 
e manteve-se no poder por vinte e dois annos, que forão 
os mais felize:> e fecundos do reinado de Luiz XIV. Lan
cemos uma: vista d'olhos sobre os seus trabalhos. 

3. J!lnanras, a;;rlcuUura, obratt!l publle!AI!I 

Sirc, disse Mazarino estando para Uiorrer a Luiz XIV, tu vos devo tudo, mas julgo ficar quite' dahdo•'DOS Colbert. De 
.facto, com Colbert vio-se renascer nas fina~ças a ordem e 
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nomia quP. ha.vião desapparecido desde Sully. En-
n.cco . 'lh-ntrara uma dividà de quatrocentos e Clncoenta m1 oes, 
co d . d d ·- . devoradas as rendas dos ous annos q ne am · u. ev1ao vu, 
e só entrando para o th~>zouro trinta e dois milhões dos 
oitenta e quatro que 1·endião os impostos. Empregou 
pqrem medidas tão acertadas e energicas que conseguio 
fazer subir em ló80 a receita a cento e dezesete milhões. 
Quanto á agricultura Colbert não a favoreceu tanto como 
Sully. Mas abrio muitas estrada:' e supprimio a maio1· 
parte das alfandegas internas de uma província á outra, 
que constituião tantos obstaculos á prosperidade ger~l do 
reino. Mandou abrir o canal do Langnedoc ou do Meiodia, 
para pôr em com11nunicação o Mediterraneo com o Atlan
tico; esta obra, extraordinaria para a é rocha, foi em 
grande parte executada pelo..> engenh~iro R iq net. 

'1. lndufil&rio, eontnterelo, ntarhtllu de ~:•u~rra 

A gloria principal de Colbert consiste em haver de~en_ 
volvido e por assim dizer creado a industria franceza. I>eu 
grande impulso ás fabricas nacionaes por meio de sub
venções e impondo direitos elevados aos prbduC!IOs estran
~eiros. As rendas de Fra~ça, os pannos finos de Abbeville, 
::ledan e Louvbt·~, os espelhos de Cherburgo e Saint-Go
bain~ os tapete~ de Savonerie e Gobelins, as sedas de Lyào 
e Tours erão procuradas de todas as partes, enriquecendo 
os empreheudedores e trazendo o bem-estar do povo. 
D'esta arte a Europa tornou-se por sua vez tributaria da 
França. 

Um impulso não menos efficaz reanimou o commercio 
marítimo, que até então era quasi exclusivamente feito 
pelos Hollandezes e Inglezes. N'este intuito exemptou os· 
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armadores e constructores france~es do tli?·eito de tonnellagem que era pago por todos os na v tos estrangeiros D . d,. li · emats Isso aque es encontra vão faceis mercados nas novas lonias fundadas pelo ministro nas Antilhas, ent S. Dom:: gos, em Cayeuna, na Luiziana, no Canadá, no Senegal em Madagascar·, na ilha Bourbon e nas costas de .Mala~ bar e ·de Coromandel. 
Para proteger este vasto commercio, organizou Colbert uma imponente marinha de guerra, a mais forruidavel que até alli tivera a França, pois chegou a contar cento e dezenove navios de alto bordo e sessenta mil marinheiros recrutados por mew da ·itiSCtipçã.o ma1·itima ou systr.mada.1 classes. Quatro grandes companhias, das Indias, da America, da Afl'ica e do Levante, iustitui•ias a exemplo da Inglaterra e da Hollanda, não corresponderão aos esforços e esperanças do governo. Cre<i. .. ão-se novos portos, forào melhorados os antigos, e fundárão-se arsenaes de marinha em Brest, Rochefort, Toulon, Dunkerque (oomprado aos Inglezes), e I-lavre. 

õ.e41PrtlõftDit!la~ão JOtiU"r.-Louvoll!l e Vauban. 

O ministro Louvois, filho de Le Tellier, a quem s•1cce· deu na pasta da guerra, era dotado de genio emi~enle· mente organisador e de caracter inflexivel; orgamzou 0 
exercito, Introduzindo uma disciplirJa severa e elemen~os de força que o fizerão em breve formidavel à Europa·~teira. Armamento, uniformes, companhias de granade~-. de eqat· ros, escolas de artilharia e. de engenhana, trens 
Pagem quarteis hospitaes, tud\l ou foi creado ou aper' ' · · - França feiçoado p0r Louvois. Sob a sua admmtstraçao, a 

. incoenta chego11 a ter eru pé de guerra quatrocentos e c mil .homens. Muito tambem se devn ao illustre enge-



HISTORIA MODERNA 155 

J 
• \' a11 ban que fez progredi r m nito a sciencia das n 1euo ' . 

~ tiHcações e assedios, protegeu as fronteiras do norte e 
J.:léste da França por uma tríplice linha de rraças fortes, 
visitou todas as costas do reino, deixando por toda a parte 

.0 11 1.1ara a defeza ou para a navegação, planos que attestào 
um.genio creador quB ninguem Jamais superou . 

Lniz XIV, a cujo impulso soberano devião-se todos os 
melhoramentos acima expostos, quiz tambem merecer o 
titulo de legislador. Por suas ordens, forào redigidos por 
comwissões de eminentes magistrados os codigos de ins-
1·rucçào citil, <la.~ agtuu; e flm·estas, do p1·uccsso c1·íminal. do 
mnwmP.râ,J, <la nw?·inhrt e das r;11lom:as, emfim o CO(Uyu neg?'o 
para as colonias. 

Lniz XIV mostrou-se apaixonado pelas artes, sobretudo 
pela architectura, despendendo com ellas sommas enor
mes, de q ne se accusou no seu Jeito de morte. Os monu
llleutos que levantou distinguem-se pela regularidade e 
magnificencia das proporçõe.:s; os mais uotaveis são :;. 
columnata do Louvre, os pavilhões das Tulberias, o Obser
vatorio, o hospício dos Invalidas, as portas de S. Diniz 
e de S. Martinho, o castello de Versailles, a mais magní
fica residenüia da Europa. Os do•1s Mansa.rd e Claudiu 
i>e'l"l'<tult occu pão o primeiro I ugar entre os architectos da 
epocha. Lc Nost.re fez os desenhos do jardim de Yersailles 
e d~s Tulherias. Na pintura distinguirão-se Cla1tdio d~ 
l .. ul 'Ci ta , E tt~lachio Leswmr !:1 Lebru.n'. A esc ul pt u r a glo
ria-se das bellas producções de Pu.get, Girardon e dos 
c~ous Cou.~tun. Emfi.m o italiano L1tlli populari~ou em 
1' rança o gos t.o da musica. 
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Estes artistas, por mais distinctos que seião 
A 1 . ~ ' pouca parte t~::m ua g or1a do secnlo de Luiz XIV E t . · se seculo bnlhou sobretudo pelas obras primas de litterat . u~, ~ q11e trataremos em um capitulo especial. 

":. Guerra de devol11ção (166") 

Depois da morte de lVIazarino, quatro guerras princi
paes occupárão o reinado de Luiz XIV: a primeira. foi 
a guerra de devoluçü.o contra a Hespanha, terminada em 
1668 pelo tratado de Aix la ChapeltP ; a segunda a guerra 
da Hollanda., que durou desde 1672 até o tratado de Ni
mégue (1678) ; a terceira a guerra da g1·an(lc liyn, que 
começou em 1688 ~ terminou pelo tratado de Rysroick 
{1697); emfim a guerra da m ccessão da IIespanha., na qual 
a França correu o maior risco e que terminou pelo tr·a
tado de Ut·recht (1700-1713). 

Os primeiros actos de Luiz XIV I.!Orrespondêrão <L idéa 
que elle se formára de si mesmo e da sua corôa. Exigio 
que em Londres o seu embaixador tivesse a preceden
cia sobre o do rei de Hespanha seu sogro. Reclamou do 
Papa injustas reparaÇões por um insulto feito a snbdito~ 
francezes. Outros actos da sua politica forãu wa1s acer· 
tados e fizerão-lhe mais honra: assim elle enviou ao exer
cito imperial um reforço de seis mil homens que muito 
concorreu para a victoria de S. Got.hardo (1664) contra os 
Turcos; por suas ordens o marechal Schomberg foi su~ 
tentar a casa de Bragança contra a Hespanha; mandou 
uma expedição eontra os piratas argelinos; recupero_n 
Dtmkerque, que fôra cedida á Inglaterra. A sabia econouua 
de Colbert e a prudencia. de Louvois havião tudo pre· 
parado, quando.surgio uma guerra bem seria. 
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.Na morte de Philippe IV (1665), subio ao throao de 

ri . anha um menino de quatro annos, Carlos II, filho 
esp . R l . d' t de um segundo matrimonJO. ec amou Imme ~atamen e 

L · XII os Paizes-Baixos hespanhoes, em vutnde ào 
UIZ -

dú·eito de devotuçao alli em vigor, pelo qual a herança era 
devolvida ás filhas do primeiro matrimonio de preferen
cia aos filhos do segundo; ora n'este caso achava-se a 
·rainha de França Maria Thereza a repeito de Carlo~ II. 
A Hespaaha não possuia então nem exercito nem armada; 
pelo contrario Luiz XIV tinha o melhot· exercito da Eu
·ropa, commandado por generaes do merito de Condé, 
Turenne, Louvois e Vauban. Em dous mezes apoderArão
se os Francezes de quasi todas as praças de Flandres, 
entre outras Lüte e DPttay. Depois, no rigor do inverno, 
invadio Luiz XIV o F·ranco Condado, e o conquistou em 
dezesete dias. Assustadas de tão rapidos progressos, a 
Hollanda. a Inglatr::rra e a Suecia formárão uma t1·iplice 
all1'anç(t, que obrigou a Luiz XIV a depôr as armas, as
~ignando o tratado de .4.ix-ta-Chapelle (1668), pelo qual res 
tituia o Franco Condado e ficava com a maior parte da 
Flandres. 

8 Guerra da llollanda (IG.,~-18.,8). 

Luiz XIV, summamente irritado contra a Hollanda por 
haver-lhe, com a tríplice alliança, impedido a continuação 
de suas conquistas, aguardava a primeira opportunidade 
·~ara ~unil-a. Primeiramente por seus agentes diploma
~tcos Isolou a Hollanda de todos os seus alliados · depois 
tuvadio · . ' -a com um exercito de cento e dez mil homens 
com d 
L 

man ado por Condé, Turenne, Vauban, Crequy 
uxe b · . ' m urgo e Louv01s. Em poucos mezes conq uistárão 
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os Francezesas provinciasdl~ Utre<..ht,Over-YsseleG 1 d 
• _ 

1 ue. res e acamparao a quatro eguas de distancia de 1tm.~1,, •• dam. O terror foi tal n'esta cidade que ?.s mais rica!\ fa
milias pensárão em emigrar para as Indias. Entretanto 

0 partido republicano dirigido péhs dous irmãos Cornelio 
e João de Witt propendia para a paz, apresentando pro
postas mui vantajosas para. a l-'1·ança, mas qne não obs
tante forão rejeitadas. Os Hollandezes desesperados ma
t.árão os irmãos Witt, negociadores da paz, e restabelecerão 
o eargn de stathouder em favor de Guilherme de Nassau, 
príncipe de Orange. Não, podiào tet· feito melhor escolha, 
porquanto este reunia aos grandes talentos de seu a.vô um 
odio implacavel contra a França e contra Luir. .XIV, de 
quem foi toda a vida acerrimo adversario. Então o prin
cipe de Orange, para salvcl.r a. indP.pendencia da sua pa
tria, mandou abrir os diques e inundou todo o paiz, 
obrigando assim os invasores a retirarem-se. 

Esta resistencia inesperada mudou as disposições da 
Europa. O príncipe de Orange conseguio formar sob o 
nome de gmncte allianç•t uma primP,ira liga contra Luiz 
XIV, na qual ·entrárão o rei de Hespanha, o imperador 
Leopoldo, o eleitor de Brandeburgo, os príncipes de Brun
swick e de Hesse. o rei da Dinamarca e o duque de Lo
rena. Luiz XIV ~ppôz a esta formidavel liga um plano~ 
uma actividade admiravei~. Evacuada a Hollanda, dei
xando Turenne sobre o Rheno para cobrir a fronteira, e 
o príncipe de Condé nos Paizes-Baix:os para conter o sta
thouder, Luiz XIV in vadio e conquistou de novo o Franco· 
Condado em seis semanas. No entanto Condé, tendo to
mado a offensiva ganhou contra Guilherme a batalha de 
Sene{, que foi ~ui disputada, porêm de quasi nenhunl 
resultado. e 

Crescendo de audacia á medida que envelhecia, Ture:n 
coroou ·a sua carreira por duas admiraveis campan as. 
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Em 1674, não tendo sob as. suas . ordens ~~mão ~·in te e 
cinco mil homens, bateu os Im~eri~es em St:nt;;helm, d~
vastou 0 Palatinado, e consegmo dispersar setenta nu! 
Allemães que tinhão in 1•adido a Alsacia, ganhando sobre 
elles as batalhas de J.l11lhrmse, Cnhnrw e f ·un !thPim (1675). 
Logo depois teve que. medir-se nom o celebre Mont.ecu· 
culli, o·melhor general do imperio, que Vf'ncêra os Tur
cos em S. Gothardo. Durante o espaço de quatro mezes, 
rivalizárão os dous campeões em tactica e genio, em 
uma serie de manobras admiraveis, modelos de sciencia 
militar. Tinha Turenne porfim achado uma excellentc 
posiç.ào em Stt/zbnch, a pouca distancia de Strasburgo, 
quando foi morto de uma bala de canhão atirada ao acaso 
(1675). O exercito francez foi obrigado a repassar o Hheno 
perseguido por Montecuculli ; mas o priacipe de Condé 
conseguia repellir os imreria.es para a outra margem do 
rio. Esta foi saa ultima campanha ; enfermidades ·pre
coces o forç.árãv a retirar-se para a sua magnífica residencia. 
de Chantilly, onde morreu em 1686. 

A guerra continuou por terra e por mar. Duquesne, 
um dos maiores homens de mar de França, foi enviado 
em soccorro de Messina que se insurgira contra. a. Hes
panha, e ganhou uma batalha naval em que pereceu e 
famoso almirante hollandez Ruyter (1676). A victoria. 
naval do duque de Vivonne diante de Palerma deu á 
França o imperio do Mediterraneo. Forão por este tempo 
tomadas por Luiz XIV as praças de l'alenciemíes, Cam
braia e Gand, an passo que seu irmão o duque d'Orleans 
g_anhava em Cassel uma brilhante victoria sobre o prin
ctpe d.e Orange (1677). 

O resultado d'estas victoria foi a 7Ja.z de Nimegue (1678), 
pela qual recuperou a Hollanda tt1do quanto perdêra, e 
~:rança conserv~u a Flandres francez_a e o Franco-Con

do, e reteve ainda a Lorena por nao q uexer o duque 
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cul'\·ar-se ás exigencias do vencedor. A paz de Nim . d l . . egue e o apogeo a g ona de Lmz XIV. A lingna france 
tornou-se a língua diplomatica de toda a Jl:uropa. F: 
então que o senado da camara. de Pariz conferio solemnemente a L11iz XIV o titulo de Gmmde.. 

9 f.:amnras ele !•eunlão.-A.I•solutisn•o do rei . 

. Apenas assignada a paz de Nimegue, encarregou Luiz 
XIV a Vau ban de fortificar as fronteiras do lado do Hheno 
e da Belgica com uma tríplice linha _de praças fortes; 
mas para este sys~ema de fortificações ser completo, era 
de necessidade possuir Strasbtt·rgiJ. Para este fim estabe
lecerão-se na Alsauia as famosas cWTM·?·as ele ?'C1tnião, qnc 
adjudicárão á França vinte cidades, entre as quaes San·e
b·ruck, L1txembm·go, Jllontbellim·t e Stmsburgo, como de
pendencias antigas dos territol'ios cedidos pelos tratados 
de Westphalia, Aix:-la-Chapelle e Nimt>gue. A cidade de 
St1·asbu.rgo foi surprehendida e tomada em plena paz 
{1681) . . 

Achava-se entã.o a Europa tão ext.enuada que não ousou 
reclamar. O imperador Leopoldo tinha que repellir UD

18 

invasão de trezentos mil Turcos, que terião tomado a ca· 
pital se não fosse a assistencia de Sobieski, rei da Po· 
lonia. Tendo uma tregua cedido á li'rança por vinte a~· 
nos a posse de Strasbtngo, Vauban, por ordem do reJ, 
deu a esta cidade fortificações e uma cidade lia que a fi· 
zerão uma das praças mais fortes da Europa. Entret~nto as frota:'; franc~::zas extermina vão os piratas do Medtter· 
raneo; Dt~quesne bombardeou por tres vezes Jh·yel. Genooa 
accusada de haver fornecido munições aos Argelinos, so· 
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bem um terrível bombardeamento; o seu doge fren tam . . 
· ' Tersa\hes im rtorar a clemenCHI. do re1. veiO a · . 
Nns q nestões religiosas, não mostrou-se o rei menos 

abso't,, 10 que nos negocio::: politicos. Em ~709, tendo as 
religiosas da abbadia cl_e _Porte-l: eal, de_stgnad_a ao go
·erno como um elos prtnct paes focos do Jansemsmo, op

'·< .~10 uma firme resistencia :t a •: toridade ecclcsiastica, 
f· ~~ . ' 
foi 0 convento inteirame nte' destruído. D'outra parte, o 
clero de França, con vocaclo em assem bléa geral em S. 
Germano (1682), doei\ <ÍS vontades elo rei, redigio por 
meio da penna de Rossnet a fam osa de<'laração em quatro 
artigos que expunha ct.ç li 'wl"(ln.de.~ dn l f17"eja Gnllicnna. A 
rlirergencia com o papa Innocencio XI chegon a tal ponto 
qne era muito para r1~ceiar um schi~ma. Mas a exaltação 
de Innocendo XII (1691) e a moderaç~o do rei dissipú
rão o perigo. 

Pouco versado n'essas materias e enganado pelas li
sonjas de seus cortezãos, mostrou-se Luiz X VI mais que 
nunca ardente em seu absolutismo religioso. ri revogaçcin 
do P.clicto de Nantes (1685), isto é, a suppressão da liberdade 
de consciencia concedida aos protestantes por I·Ienri
que IV, teve os mais funestos resultados, embora a opi
nião publica da épocha. lhe fosse geralmente favoravel. 
à'fadame de Maintenon, cnm quem o rei acabava de casar 
~ecretamen te, não teve parte a.lg n ma nos rigores q ne 
excitárão as queixas tão commoventes ,de Fenelon; ella os 
desa.pprovava e di1.ia: cnnvnn sim convm·ter, porêm não 
peJ·:~egtti1·. Um numero consideravel de protestantes, pre
fermdo o exilio a um·a abjuração forçada, levárão aos pai
ze~ estrangeiros as suas riquezas, a sna indnstria e um . 
odto profundo contra o governo francez. 

to . Granule liga {1688) 

Hav,ia. Luiz XIV, por seu orgulho, indisposto contra si 
DAN. In 11 
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todas as potencias da Enropa, e suscitado em . . _ sen re100 uma grave agttaçao, q11ando um acontecimento d 
d, 1 · b esagra. ave veJO aggravar os en• araços da sua prJJiti J 

II . - d C I ea. ay. me , 1rrnao e ar os li, a quem snccedêra 110 ti de Inglaterra em lG85, deseja,·a ardentementerestab 
1~000 

1 I. . I 1 e ecer o cat 10 1~1s~1? na . ng ate~ra, ou ao menos obter para O$ 
seus correhgwnar10s a lJ bertlade de conscienc1·a. 1 . ' u~ faltava-lhe a habilidade politica necessaria para levar a 
effe~to _ut~1a em preza de tanta difficnldade. Não const:guio 
senao untar a nobreza e os commnns, que seeretame.tte 
cham{trão a Guilherme de Orange, seu genro, em defeza 
da igreja. anglicana. Este, desembar0ando em Inglaterra 
com q uatozze llli! homens , destronou facilmente o seu 
sogro e o obrigon a procurar um asylo na côrte de 
Luiz XIV. Prescindindo do seu inveteradà rancor contra 
a França, o principe de Orange tinha demasiado interesse 
em procurar-lhe embaraços no continente emquanto se 
apercebia para a lnta. Dispertando todas as desconfiao· 
ças e todos os odios, haviaj{t elle, em 1686, formado con· 
tra a França a liga ele ;ht!J-~bw·gn. Pouco depois vio-se a 
França em face da grande liga, sendo obrig:1.da a lutar com 
a Allemanha, a Hespauha, a Hollanda, a Saboia, alta· 
lia e a Suecia, tendo nnicamente por alliados a Dina· 
marca e a Turquia. O principe de Orange era a alma 
-d'esta formidavel colligação, q•1e foi em breve completada 
pelas forças da Inglaterra (1688). 

Insistia Lou v ois em que a guerra fos:;e continental i 
Seignelay, ministro da marinha, opinava que ella foss~ 
maritima. O rei abraçou ao mesmo tempo os dons parti· 
dos. Tinha ainda grandes generaes, Luxemburgo' que 
fazia lembrar o principe de Condé, e Catinat que era 
compara•io com Turenne. A sua marinha. de guerra era 

· · acam· respeit.avel e commandada por Tourville. A pru11elf 
panha foi assignalada pela tomada de Heidelberg, Man· 
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. <!J>ira e "\Vorms, e pelo i ocendio e devastação do h euu . ,_, - 1 I • - • 
L · ·tlo Tres ex.erdlos allemaes ata 1arao os progre::;-Paatw. t· . . · · . . 
. das arma> francezas. Luxe mb111·go, env1ado as mar-

~:~ns do Sambr·e, de~t·ot_o 1 os alliados e>m Flen~·ns (1690), 
ernquauto que o jmnc1pe de Orange, que havra tomado 
.na Inglaterra o nome de Gnilhnme !TI, lt~ta,•a na Irlanda 
contra Jayme Il, a quem Luiz XIV fol'll ecêra um corpo 
de oito mil homl'us. 

Jfe~t p'l'imo, n qnP. pnssn desr,jrt:r-·vo.~ tle 1nnlh·>r, é nüo ·vos 
tornar n orr, fotão as palavt·as de Luiz XIV ao de:;pedir-se 
do rei de Inglaterra. 1\1a<; de nada valerão os prodígios 
que uo mar operarão Chate:tn-Renand e Tourville. Logo . 
no dia segninte á brilhante ,·ictoria qne este ultimo 
alcançara sobt·e as frotas ingloza e hollancloza á. vista 

do porto de Dirppr, perdia Jayme II a batalha decisiva de 
lloync (1690). Encarregado de reparar esto desastre e de 
recouquistar a Irlanda, Tour\'ille travou por ord"lm ex· 
pressa do rei, na alrura do cabo Lrt IilJ[fltP. (1692) uu1 com
bate muito desigual : sustentou por dez horas com qua
renta e quatro navios os esforços de mais de noventa na
vios inglezes e hollandezes; mas perdeu na retirada a 
maior parte de sua esquadra, perda immensa para a 
marinha franceza. 

As victorias porêm de Luxemburgo compensávão os 
revezes que a França soffria por mar. Este illustre cisci
pulo de Condé, riepois da sna victoria de Fleurus, co brio 
o cerco das praças de 1l'lons e Namwr, que forão tomadas 
por Lniz XIV em pessoa. Surprebendido por Guilher
me lll em Steinkmzue (1692), o marechal de Luxemburgo 
rest~beleceu o combate e ganhou a batalha que todos 'já 
davao por perdida. Derrotou ainda a Guilherme em Ner
win~ (1693), após uma luta mui encarniçada. Foi o der
;~deiro triumpho d'este insigne general, que fôra appel-
1 ado o a1·mado1· de Notn-Dame, em.razão do grande nu-
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mero rle band ei ras inimigas com que decor·l 
. ~ • • • v ura a cathe. dral de Pam:. Guilherme, entretanto n·io se de' • . ' '. u:a va aba. ter pelas derrotas: re parava -as unmediatament • r.. • bl ,, e,graças a sua nrmeza Ina a a vel e aos (>Oderosos recur·o · . . :; s qae a liga lhe submm1strava. D::lpois da mor'e de 1 ,1,.e1nt · ' ~ ·' JUr<>o (1695), retomo11 a offensi v a e chegou a reconq •tistar 1 ~ • • Ouo o terrltono que perdêra precedentemente. 
N~ !alia, Catinat, o melhor discípulo de TurennP. , ven

eeu o duq 11e de Saboia em Sl'L ffmle (1690), e teria 000• 
q nistado todo o Pie monte, se não fosse a r.he.,.ada do • . • o prmCipe Eugemo, general do imperador. A batalha de 
Mm·sa:7lút (1693), em que ainda foi batido o duque Vietm 
Amedeo, e as vantagens que d'ella se segnirãn, obrigá
rão este príncipe a fazer uma paz p!!rticlllar com a França: 
forão-lhe restituídos todos os seus Estados, com a condi· 
çào de retirar-se da liga e de dar sua filha em casamento 
ao duque de Borgonha, neto de Luiz XIV. 

Este tratado, celebrado em Tul'im (1696), foi o preludio 
de uma paz geral. A França, embora victoriosa, achava-se 
extenuada, o thesouro exhausto e o povo soffrendo uma 
miseria espantosa. Os grandes homens tinhão desappare· 
c:ido um após outro: Colbert, Turenne, Condé, Louvais, 
Luxemburgo, Seignelay. Os ministros que succederão fo· 
rão homens medíocres, pelo que Luiz XIV, apezar da 
idade que começava a ser avançada, teve de resignar-se a 
supportar quasi todo o pezo dos 1.1egocios publicos. A .paz 
concluída em taes circumstancias não foi tão vantaJosa 
para a França como se poderia suppôr. O rei restituio 
todas as conquistas recentes, excepto Strasburgo, e reco· 
nheceu a Guilherme III por rei da Grã-Bretanha. Tah•es 
que elle não assignasse o tratado de Ryswiak (1697), se 

·desde então a successão de Hespanha não fosse o objacto 
de todos os seus pensamentos. 
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!Jl. TERCEIRA PAUTE (1697-1715) 

1. ,u·!l;;e11a · ti" J.iitl~'l'l'U. da 1!\liCl~cssão de He .. -
luudu~ 

Carlo~ II, rei de Hespanha, ultimo descendente dirccto 
de Carlos V, estava pJ:estes a morrer s·em posterida.io 
(1700). Dons prctendE:ntes reclama vei o esta rica suc•:essão, 
que se compunha da Hespanha, das Dt~as-Sici lins, doM i
lanez, dos Paizos-Baixos e das colonias hespanholas: in
vp<'ava Luiz XIV os direitos de sua tmdher Maria The
reza, filha mais velha de Philippe I V, apeza1· de haver 
ella renunciado pelo tratado dos Pyreneos torla pretenção 
sobre a curôa de I-Iespanha; o segundo prutendenlt! era o 
príncipe eleitoral de Ba\·iera, ueto do imperaJo1· Leopoldo 
e de Margarida, l-ilha mais moça de Philippe IY. Na vida 
ruesmo de Carlos II, fez-se um tratado secreto de partilha, 
da monarchia hespanhola entre um dos netos de Luiz. XIV 
e o príncipe eleitoral de Baviera. Tendo porêm este falle
eido, concluio-se um segundo tratado ·secreto, substituin
~o-lhe o archiduque Cm·tos d':lust?·ia , segunrlo filho do 
Im perador Leopoldo. Mas o testamento de Carlos li mu
dou estas disposições, declarando sen successo1· a Philippe, 
duque de Anjú, segundo li lho do Del phim. A pós ma duras 
reflexões, aceitou Luiz XIV p testamento, disposto a S oiS

tentar pelas a.•·n.1as os direitos Je seu neto, que foi pro
clan~ado rei eu1 Madrid sob o nome de Philippe V (1700). 
0 rei de França, ao despedir se d'elle, diiigio-lhe ac1 uelle 
celt--bre dito: fJu·l'ti, ·IW'U filho; jcí -n(i,o ha Pyrencos. 

E111 vez de tranquillizar a Europa inq tdeta. da prepon
derancia que adquiria a França, Luiz XIV a indispôz 
~ontra si, reservando a Philippe V os seus direitos even
naos à COJ'Ôa de 1i'rança, estabelecendo guarnições nos 
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Paizes-Baixos, e reconhecendo o filho de Jayme li 
fallecêra no castello de S. Germano (1701) po . '1qu: . d I 1 ' r ret egt. ttmo e ng aterra. Era violar ao mesmo tempo . 

t d C 1 I r o te~ta. men o e .ar os e o tratado de Rvswicl·. e . ', ra pro. YOC'ar uma guerra europea. 

Organisou-se então entre a Inglaterra, a A11stria e a 
Hollanda uma nova liga, a que forã.o adheriudo a Prus
sia, Portugal e até o duque de Saboia, fogro de Pilip· 
pe V. Luiz XIV tinha por alliadas a Baviera e a Hespa· 
nha, mas uma Hespanha cxten'1ada e vulneravel por 
tantos pontos, no antigo e ·no novo m ·1ndo. D'outra parte, 
aos babeis generaes da liga, o príncipe Eugenio de Saboia 
e o duque de Marlborough, a França oppôz mnita.s vezes 
capacidades medioqres e exercitas desanimados. 

As hostilidades começarão na Italia. O principe Euge· 
nio, depois de bater Catinatem Cm•pi e Villeroi em Chiari, 
investia de improviso C1·emrma, fazendo prisioneiro o pro· 
prio Villeroi (1702); foi porém batido em Lu~zam pelo 
óuq11e de Vendome. Na Allemanha Villars ganhou as ba· 
talhas de Friedlingen (1702) e de Jlochstedt (1703); Tallard 
não foi menos feliz em Spira. . 

1 A fortuna não se manteve por muito tempo favorave 
ás armas francezas. O príncipe Eugenio e o duque de 
Mar1borough, reunindo as suas forças, baterão porto d~ 
Hochstedt (1704:) os Francezes, que perderão quarenta 1n

1 

homens e tiverão de evacuar a Allemanha. Em Fla.ndr;s 
Marlborough ganhou sobre Villeroi a batalha. de ]lu~»': 
lies (1706); que deu aos alliados os ·Paizes-Bau:os he:;pa 

h , . · d T · Piernonte, n oes, ao passo que a v1ctona e unm no 
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alcançada pelo principe Eugenio, expulsou os Francezes 

da Italia. _ . . 
As operações ruilit.ares em I-Ie~panh~ forao ao pnnCl-

pio favoraveis aos alhados. O alnmante wglez Rooke, de .. 

pois de levar o archiduqne Carlos a ~or~ugal, apoderou

se de G{b?·alt<t?' (1704), que desde entao hcou perte.ncendo 

aos In.,.Jez~s. A frota franceza ntandada contra G1braltar 

foi de~~ruida pelos 1 nglez.,.s (170ô), e o archid 11q ue foi 

pror.laruado rei de Hespanha em Catalunha, Aragão, Va

leoça e finalmente em Madrid, sob o nome de Gru·los 111 

(1706). Estes revezes soffridos pela França forão reparados 

pela brilhante victoria de Almanzn alcançada por Berwick 

(1707). Em Frandres porêm perderão os Francezes a ba

talha de Ottclena1·de (1708), que acarretou a tomada de 

Lilla, a despeito da heroica defeza de Bouffiers. 
A tantos desastres veio reunir-se aiuda um inverno 

excessivamente 1igoroso, que trouxe a fome e tornou ge

ral a miseria. Tantas calamidades obrigt\rào Luiz XIV a 

pedir a paz; mas como lhe impozessem os alliados a hu

milhante eondiç.ão de elle mesmo desthronar o seu neto 

Philippe V, preferia nobremente continuar a guerra, e o 

povo francez, respondendo ao seu appello, fez nm derra

deiro esforço para salvar a honra nacional. Os Francezes 

sob o com mando de Villars forào ainda batidos na batalha 

de JllalJ1laq·uet, soffrendo porêm os alliados uma perda 

dupla da dos Francezes (1709). Luiz XIV' propôz de novo 

a. paz; mas foráo-lhe impostas as mesmas condições, pelo 

que continuou a guerra. Mudou-se então a fortuna das 

armas. Philippe V, depois de vencido por Stahrerubdrg 

perto de Almenm·a e de Su7·a.goç~1, foi expulso de Madrid. 

Vendome tendo então sido enviado á Hespanha, derrotou 
08 imperiaes na batalha decisiva de Y.illa-Viciosa (1710), 
que assegurou o throno de I-Iespanha a Philippe V. 

Tendo pouco depois fallecido o imperador José I (1711), 
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succede~-lhe o_ archid uque Carlos, seu irmão. A In la. terra, r.ao deseJando ver no throno de Hespanha u S t C l 
'

T - • I . . llJ ou. ro ar os , nao t1n 1a Já mteresse em continuar a g D' . uerra. outro lado, tendo cah1do o miuisterio whig q11e r . . , •a\o. reCla o duq~e de Marlborough, foi retirado a este 0 con1• manrlo. Subrndo ao poder os torie.<~, concluio a Inglaterra uma tregua coru a França (1711). Continuou ainda a guerra com a Anstria, mas a victoria de De11a.in alcançada 
pelo marechal Villars contra o principe Eugeuio apres. sou a conclusão da paz de Utrecht. 

O tratado dG Utrecht (1713) estipulou a separação per
petua das corôas de França e de Hespauha, deu ao duque de Saboia a Sicilia com o titulo de rei, cedeu á ~ngla~erra, Gibraltar, Minorca, a Arcadia, Terra-Nova e a bahia de Hudson, e autoriso:1 a Hollanda a ter guarnição em 11lUi· tas das praças dos Paiz.es-Baixos. 

A Austria· nào quiz adherir ao tratado de Utrecht. Cou· tinuando portanto a guerra, o marechal Villars apoderou· se de Landau e Friburgo. Foi então que o imperador 
Carlos VI assignou o tratado de Rastadt (1714) pelo qual obteve da monarc:l1ia hespanhola o qne já fôra eslipuladu pelo tratado de Utrecht, a sabGr: o reino de Napoles, o Milanez, a Sardenha e os Paizes-llaixos. A França ficou com Landau, Strasburgo, Huninga, Novo-Brisach e a AI· 
sacia. 

4. IJitlallOII!I e anlll08 1110rte de Luiz XIV 

Emq uanto· a guerra de Htlspanha ab:::orvia todas os seu.s pensamentos, Luiz XIV vio desapparecer a stia posterJ· 
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dade. Perdeu successhamcnt~, em 1711, o seu unico lilho, 

ograude delpbim Luiz, discirulo ~e.Bossuet; em 1712, 

0 duque de B'lrguuha, Sl;lU neto, dlSCifJUlo de Fenelon, a 

duq ueza de Borgonha e o duque de Bretanha, o filho mais 

velho do duque de Borgonha; em 1714, o duque de Der· 

ry, t.erceiro filho do grande delphin. Em 1715, anno em 

que morreu Luiz XIV, só lhe restava da ~ua descenden

cia legi!ima. Phili ppc V, rei de Hespan ha, e um bisneto 

com cinco annos de idade, que veio a ser Luiz XV. Tinha, 

porém, varios filhos naturaes, que elle lizera legitimar, 

entre outros o duque de :Maine e o conde Je Tolosa. 

As disseusões religiosas que suscitou o jansenismo P. as 

rigorosas wedida::; que provoc~u·áo, coutristcí rào aiuda mais 

os ultin10.~ annos do rei. A vida regulai' que abl'açcha e os 

exemplos de piedade que dava nào poderüo melhorar a 

moralidaJe publica, nem contet· os progresso3 do indHfe

rc:mtisuJO religioso. Vivendo como i3olado em meio de 

gerações novas, cousunlÍdo de um tedio iucurav€1, Luiz 

XIV deixa v a unJ reino despovoado e exhausto pelos sacri

ficios extraonlinarios que d'elle exigir·a. Antes de morrer, 

mandou chamar o prínci pe real p<tra dar-lhe sabios con

selhos. 1\'ão ?tUJ ·imüt!is, lhe disse, nu yn.çto qu.c ti·vr. po·r mu[J

·n·i{ico.~ edificius r pela g·uerm; é ct ?'1till.'l dos }1/JVIIS. L ·tiz XIV 

n:orreu uo lo ue Setembro dcl715, na idaJe de setenta e 

sete annos e Jepois de uw reiuado de setenta e dous, que 

ft.i um dol> rLais longos e glorioso!' q nc a histuria lUen
ciona . 

.N'esta epocha im portaute da historia moderna, a França 

occupa o primeiro lugar na Europa ruàis pelo dcsenvol-
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:vimento das letras que pela gloria das anuas Fleu · . . · rtque IV, qne sabta maneJar tanto a penna como a espada h _ · · d I ' a VIa amma o a Ma herbe, pai da poesia franceza e soube . ' ra apremar a S. Frannisco de Sales e var·ios outros prosadores já notaveis. Mr.s o ministerio de Hichelieu a::;signala uma epocha verdadeiramente litteraria. O cardeal amava e cultivava as letras. O palacio de Rambouillct, onde em dias determinados r~t111iào-se os beiJos espiritos, que deviào preceder os espiritos eminentes, veio a exercer uma especie de dictadura, que contribuio para polir os costumes. Balzac e VJilu?'tJ aper-feiçmir;io a prosa, dando-lhe nobreza e graça. Em 1637 publicou Dr:sca1·les o se11 Dilicm·so sobre o Metlwclo, que deda renovar toda a philo:>ophia e a propria litleratura. O Citt, representado em 1636, annnnciou um emulo de Shakspcare na pessoa de Cnrm·ille, que é lambem autor de llomcio, Cinna e de Polyr.uctr, a mais admiravel e patherica das rragedias de Corneille. 
Pelo meiado do seculo fo1 quando mais fl.ores.::on a pintura franceza pela superioridade do pensamenlo moral da expressão. Era a epocha em que trabalha vão á porfia.Nico/áo J>oussin, L'lsttem·, Phib:pptltteCh·nnpanlw, Cltt·ud·io dtlLoren'l. O grande estatuario Puget. estava en tdo na flôr da mocidad~. A escola flamenga possuia Rubens, e a hollandeza Rcmbranclt. A H.cspanha, que produzua Velasquez, Zurbaran e Rib~ra, via elevar-se lllw·itio. A Italia, não contente de ter sido a mestra de todas as outras nações, encantava a sua decadencia com o pincel de Dtm~·iniquim>, que veio depois de Guiclo RMi e de :tlbmw. 

O pamphleto jansenista, conhecido pelo nowe de Ctt1·tas 7lf'ovint:iaes (1656), fixando para sempre a prosa france~~~ deTin sobreviver ás discussões theologkas que lhe bav1ao dado origem. Puscnl uos legou ainda os seus PcnsarrV'11tos antés de ruorrer(l662), e inaugurou assim a eloquencia r~ligiosa, desconhecida da antiguidade e q ne foi elevada tao 
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alto por IJns.~uet, /Jrmrclnloue e Jllassa~on. _Sente-se rev_iver 
na palavra cl'e~tes oradores o sôpro msp1rado dos antigo:': 

p3ctres da Igreja. As Oraçõr•s fmwbre.~. de Bossuet e o seu 

Di.çcw·so sobre a Histrn'Í't Unr'rtws(ll constituem os modelos 

mais perfeitos dictados pela iuspiraçào christà. 
Entretanto, a poesia occupa tambem nr~ lugar bem 

distincto n'cste 111agnifico desenvolvimento dos espiritns. 

illófolút• e. Ltt Fonut·ine s:io, cada uár em seu genero, mo
delos inimitaveis. Mais joven que eltes, llu.cine, nutrido 

com os for1es estudos de Porto-Real, most.ra-:'ie o successor 
de Corneille por suas admirareis tragedias. /JnitP.mt, seu 

amigo, depois de se haTer distinguido no gent~ro sat.rrico, 
offer·eee ,\ posteridade o codigo do bom gosto, publicando 

a s:~a ,t rl t!. (IOe/.i w. Os C'uactert!.~ de Lrt IJ'I"'uycre pertencem 

<i lllesma e>pocha. No fim ci'este seculo fecundo (1699), fe
nel'm toma da antiguidade o as~umpto do seu Tclem(tco, e 

do seu coração as admiraveis maximas de ''irtude, de JIIS

tiça e de hnu.auidade que expõe com tanta eloquencia. 

Do Cartesia11ismo nasceu urua grande escola de philoso
phia christà, cujos principaes representantes forão Bossuct, 
.ll'l!.!l11ld, Mult•b·,.ant;hr, e Fmrlon. Mas jà o pant&eismo de 

Spinvs11, o scepticismo de Bayle, o sensualismo de Locke 
preparavão os Pnos e a alluvião de impiedade do seculo 
.>eguinte. 

A França niio teve na verdade historiadores compara

vais a Herocloto, a Tlwcydide~, a Xeuophonte ou a Tito 
Livio. l\ :as quantos predo~os materiaes para a historia 
reunidos pelos autores de memorias, ent.re os quaes se 

distinguena o rardea.l Ilet;; e o duque de Sai.nt-Simon? A 

erudição, o estudo elas antiguidades, a philologia ti verão 

tanabem exeellentHs iutt>rpretes em Scmmaúe, /)u~·ange, 
fhtN, R1tltt"e e nos benedictinos illobillon e Montfaucon. 

O seculo X VII distingue-se ainda pelas grande:; desco· 
ber:as feitas nas mathematicas e nas sdencias naturaes. 
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DP.scaTtPs não era só grande escriptor e philosopho, era tarubem profundo geometra e physicoabalisado. Seguindo os seus traços e os do allemão J(cpltw, fundou 0 in~lez Ne-wton a mechauica celeste, formulando a lei da f/l'1t~it11 • ção unil'crsat. O methodo de observação ·1ue Bacon introduzira e qne Galilêo foi o primeiro qne applicou com grande resultado, suscitou numerosos discipulos e invenções fecundas. Tonicelli, l'uscal, l11~?ff1hens, Cassini , ext:endêr<io o dominio da physica e da astrc.nomia. O barometro, 0 telescopio, a applicação da pendula aos relogios, datào d'esta epor:ha. O medico inglez Jlm·vey descobria a circulação do sangue. Papin e Salomiio dP. Ccms, ambos fran-cezes, adivinht\rão os principias fundamentaes da machina de vapor . 
.Mas toda a sciencia do grande seculo resume-se, pot· assim dizer, no talento encyclopedico de Leibm'tt, que foi ao mesmo tempo jurisconsulto, philosopho, theologo, mathematico, physico, diplomata. 

IUstoa•la cll\ Igreja\ 110 !!leculo XVII 

Logo depois da pacifil'ação religiosa reali·~ada por Henrique 1 V, o prote:::tan1ismo pe rdeu terreno e operou-se um importante movimento de renovação na Igreja de França. Admirando a vida e as obras de S. Francisco de Sales, do cardeal Berulle, do padre Olier, e sobretudo a innnensa caridade e as maravilho:::as fundações d~~ S. Vicente de Paulo, o cardeal Hichelieu julgava ver renascer um outro secnlo de S. Lui1.. 
A Igreja conservro11-se ainda por largo tempo á frente da sociedade sob o rein:1do de L11iz XI V, e Bossuet me· receu ser chamado o ultimo pctdre da Jg·reja. Elle entreteve 
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uma longa correspondencia com Leibnitz, na esperança 

de converter ao catholicismo as igrejas protestantes da 
Allemanha. Nenhuma epocha talvez mostrou como esta 

tanta harmonia entre a sciencia e a piedade, entre o genio 
e a fé. Descartes deu o exemplo de profundo e sincero 
respeito á Igreja e de uma morte verdadeiramente christã. 

Corneille (•onsagrou os derradeiros annos de sua vida a 
traduzir a Jmitrtçãn de .Tesns Ch1·isto, Hacine pôz em verso 
os hymnos do breviario de Paris. Nas communhões dis

sidentes, BacoiJ, Newton, Leibnitz, curvavão humilde
mente suas altas intelligencias perante os dogmas reve
lados. Os primeiros capitães do seculo, quer catholicos 
qner protestantes, Gustavo Adolpho, Turenne, Sobieski, 
distinguirão-se por sua eminente piedade. Colbert, ao 
morrer, sentia amargamente haver feito muito pouco em 
serriço de Deos. 

Em 1664 o abbade Rancé reformou a Trappa. Em 1679 
o padre La Salle fundou o instituto dos irmãos da doutrina 

christà, c::>nsagrados á educação dos meninos do povo e 
espalhados hoje pelo mundo inteiro. Os Benedictinos re

formados de S. Mauro emprehenderão gigantescos tra

balhos sobre historia e erudição. Malebranche e Massillon 
pertencião á. congregação do Oratorio de França, fundada 

pelo cardeal Berulle. As congregações ensinantes farão 
a. honra e o ornamento do seculo de que tratamos. Os 
collegios dos Jesuítas, dos padres do Oratorio e a escola 
de Porto-Real educárão a mail')r parte dos seus homens 
notaveis. 

Madame de Maintenon abrio para as meninas nobres o 

asylo de Saint-Cyr, no intuito de propagar por toda a 
França a perfeição do christianismo. 

Fóra da Europa, zelosos e intrepidos missionarios da. 
·França, Italia, Hespanha. e Portugal levárão a luz .do 
Evangelho a todos os paizes idolatras . .As missõe~ do Pa-

I 
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raguay torn;':rào-se com raz i o a:; mais celebrf's de tod , 
Na China, o imperador Kang·hi favot·ecia os J>ied .. ~~-

b
. . . . . . o~o~ e sa lOSJesmtasque 1ntrorhzu·ao L'lll ::;e;1s !~s ! ·t · 'os J.UJ"o " .,u , " com 

as luzes da fé, trJdos os conheeiwenios ria Europa civili-
zada. Mas no Japão nma furiosa perseguiçà') suffocou 

0 
Evangelho no sangue Jos seus apos tolos e d\scipulos. 

O Pontificado ltomano não se desviou do se11 espiriJo 
de doçura e de tolerancia. f>..1.1.Lln V recusou con3agrar com 
a sua assignatnnt o decreto de des1e:-ro promulgado p'lr 
Philippe III contt·a 03 Mouros de I-IE.spanha. lniLoce·ncio.Yl 
guardou~se bem d13 approvar a rerogação do edicto de 
Nantes, testimunhaudo uma. justa desconfiança d'es~es 
milhares de conversões das quaes quiç{t nenhuma fôsse 
voluntaria. Da sua parte os bispos fra.ncezes fizerã0 quanto 
dependia d 'elles para mitigar os rig0rus aconselhados por 
LOU\'Oi~. 

O episcopado de Fenelon, arcebispo de Cambraia, a 
sua prorupta submiss:lo e profunda. h u mildade quando a 
sua obra das Jll.t~cimas dos Santos f,Jj eondemniJ.da em 
Roma, a sua caridade paternal para com as victimas da 
fome, da peste e da gnerra, honraráõ eternamente a 
França e a Igreja Catholica. 

Apezar de tantos e tão bellos es:em pios de virtude 
e piedade, força é confessar que a rei igiào havia perdido 
muito do seu imperio pelos fins do reinado de Luiz XIV. 
O zelo pouco esclardcido d'este monarcha, o seu despo· 
tismo em materia de religião, que fa.zia mais hypocritas 
que sinceros crentes: as perseguições contra os j~ose· 
nistas e protestantes, irritárã.o 03 espirito3, exacet·bárao os 
corações e accumulárão contra o catholicismo prejuizos e 
odios que devie:io fazer explosão no seculo ~eguinte. 

Synchronismos 
1643. Lui;: XIV; l'C"encia de Anna/ ção das !rmãs de cari

1
dadt> 

d'Austl'ia; AYazarino.-Ua· por S. VICen~e de Pau o. 
talha de Rocroi.-lnstitui- 16U. Batalha de Fr1burgo. 
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64
, Oatalh·t de Nordlingen. 11689. Devastação do Palalinado.-

~64~: Cerco ;!e Lcrida. - Carlos I P.ed·ro o _G·rande,imperador 
prisioneiro. da Russm. 

I64S Batalha d~ Lcns.- Tratado 1690. Batalhas de Heuru~. Boyne 
· deWestphalia.-Guerrada eStall'anle. 

f ronda. 1691. O papa funoccne•IJ XII. 
!6·19. ~!orle de Cal'los I, rei de 1692 . Batalhas de La Hogue, de 

Inglaterra. Stcinl(erque. - Eleitorado 
1651. Batalha de Worcester. do Hanovol' . 
16&2. Combate do bairro de S. 1693. Batalhas de Nerwindc o do· 

Antonio; o pl'incipe de i\larsaglia. 
Condé. 1697. Tratado de Ryswick.-Car-

l658. Batalha das Dunas; Turen- tos :ar. rei da Suecia. 
ne.- .Leopoldo I, im~era- 1700. i\!01·te de Cartos TI, rei de 
dorda ;Allemanha.-Rtcar- Hespanha.-Casa do Bou·r-
do Cro.mwett, p•·otector da bon: P.hitip]>e V:- Guerra 
repubhca de Inglaterra . ' da >uccessão de Hespanha. 

1659. Tratado dos Pyreneos . - Uatalha de Ndrva; Car-
1660. Carlos H, rei de Inglaterra. los X([ e Pedro o Grande. 
1661. l\lorte de Maz:~ rino. · d p · 
1664. Batalha de s. Gothardo. 1701. Crcação do remo a russ1a. 

1702 Mo•·te de G uilhermc Ili ; 
1665. Carlos Il, rei de Hespanha . Anna Stuart, rainha de 
16&7. Guerra de devolução; con- Inglaterra. 

quista da Flandres. 1703. "Batalha de Hochstedt.-Fun-
1668. Tratado de Aix-la-Chapelle . dação de S. Petersburgo. 
1669. Tomada de Candia pelos 170L Staniskío Leck;inski, rei da 

Turcos. Polonia .- i\lorte de Bos-
1672. Guerra da Hollanda. suet. · 
1674. Conquista definitiva do F1·an- 1705.' José I, imperador da Alle-

co·Condado. - Batalha de · manha. 
Senef ; Condé. 1706. Uatalha de 1\amill ies. 

1675. i\lorte de Turenne em Salz- 1707. Batalha de Almanza. 
bach. 1708. Batalha de Oudenarde .-To-. 

1676. Batalha naval de l\lessina · mada de Lilla. 
1\uytet· e Duquesne. ' 1709. Batalha de i\lalpl~~uet:-

1678. Paz de Nimegue. Batalha de P.oltava perdtda 
1680. Camaras de reunião. por Carlos XII. 
1682. Assembléa do clero de Fran- 1710. Batalha de Vi_lla-Viciosa. 

ça; llossuet, 0 papa Inno- 1711 . Car~os l' I, tmperadot· da 
cencio XI. Allemanha.- Batalha do 

1683 c d · Pruth ; Pedro o Grande. 
· erco e ~10n!la pelos Tut·- l712 Batalha de Denain. 

cos ; Sobteskt. · 
1685 R - . · 1713. Tratado de Utrecht.- F·re-

. cvogaçao do edtcto de derico Gu;i!hel'lne I rei da 
Nantes. - Jayme IC, rei de Prussia ' 
~nglalerra. 1714. Paz de 'Rastadl .- Casa de 

1686. Ltga de Augsbut·go. Brtmswick na Inglaterra. 
1688. Grande liga.-1\evolução na Jorge I. 

loglatena; Gwilhcrme de 1715. Morte de l.uiz XlV .-Mor-
Orange. te do Fenelon. 
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INSTATIILIDADE DAS ALLIANÇAS. (1715 1774). 

J. F.~tado tia -.:urotta na ntot•tt'! de Luiz XIV 

A historiado rbina.rlo de Lniz X IV é por assim dizer a 
hi::;t.or·ia. da Europa ; porquanto, segnndo a ex.pressão de 
Leibnitz, este príncipe fazia elle só o destino do seu secu
lo. Convém comtudo lançar um rapido olhar sobre 0 
f:stado dos differentes povos da Eurúpa no momento da 
sua mot·re . 

A INGLATERRA tio h a-se para sempre su btrahido á all
toridade dos Stuarts, e o proprio Luiz XIV haria a•'lhe
rido ':1. es:a revolttção, reconhecencio a G 1ilherme III. A 
-P.xaltaçiio ao throno de :l nnrt , filha de Jaime II (1702), e 
a deJn,·g" l, da. casa de Brunswick (1714), provárãoqne 
os Inglezes preferi io nm príncipe estrangeiro protestanttl 
a um nacional, porém catholico. 

0 lMPERTO n'ALLEMANHA, depois do tratado de \Vest
phalia, mio era mais que a snmbra do que fôra, e Lniz 
XIV exercia um verdadeiro protectorado sobre os peque
nos Estados da Allemanha, que elle reunira sob o nome 
de Liga elo Rhmn. O imperador Leopolcto I (1658) tomou 
parte em todas as colliga;ões contra a França; tinha ao 
mesmo tempo que combater as revoltas dos Huugaros e 
_as invasões dos Turcos, os quaes, embora vencidos no 
começo do reinado por Montecuculli na batalha de S. Go· 
thardo (1664), ousárão, vinte annos mais tarde, penetr~r 
até l'ienna (1683). Sobieski, rei da Polonia, de co~1bt· 
nação com o duque de Lorena Carlos V, salvou a capttal, 
ao passo que o imperador tinha-se refugiado em Passao. 
As victorias do príncipe Eugenio troux:erão finalmente 
a paz de Ca1·towitz (1699): d'esta data .;omeção oenfraque· 

.. 
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cimento e a decadencia do imj)erio Ottomano. No reina

do de Leopoldo derão-se tres in[lovaçõe~ importantes na · 

con:.tituição da Allemanha: foi creado um oitavo eleito

rado em favor de Ernes:o Augusto, duque de Bruns

wick-HannoYer; o rei de Saxonia Augusto II subio a,o 

throno electivo da Polonia; o eleitor de Brandeburgo 

tomoa o titnlo de rei da Prusst:a, com consentimento do 

imperador. José I (1705) e seu irmão Cm·los VJ (1711) 

r;ontinuárão a guerra contra a França, no intuito de con

sen·ar na casa d'Austria a successão rle Hespanba. Mas 

a ele\·ação do archiduque Carlos ao imperio, fazendo re

tirar-se a Inglaterra da liga, desvaneceu esta esperança. 

O imperador collltudo obteve, pelos tratados de UtrP.cht 

e de Rasla.dt, o reino de Napoles, a Sardenha,. os ducados 

de Milão e de Mantúa, e os P aizes-Baix:os. 

A SuECIA, que Gustavo Ad0lpho çlevara ao maior 

auge de grandeza. recolheu pelo tratado de Westphalia o 

l'rncto das victorias do sen heroe, graças á habil politica 

do chanceller Oxeostiern. A filha de Gustavo Adolpho, 

Christina, que lhe succedeu na idade de cinco annos, 

abdicou a corôa na flôr da idade (1654), .e abraçou publi

camente a fé catholica. O seu primo Ca1·los X Gnstavo, da 

casa das Duas-Pontes, foi proclamado rei pelos Estados 

da Suecia. Este soberano annunciava no Norte um grande 

conquistador. Appareceu na Polonia como um leão que 

tem a sna preza nas garras, prestes adespedaçal~a. 

A batalha de l'ct?'SOilt:a, que durou tres dias, grangeou

lhe a Posse momentanea da Polonia. Uma invasão repen

~.i.n~ entregou-lhe a Dinamarca, e, n'uma s8gunda expe

du~.aoj Çope(thague ia-lhe já abrir as portas, quando a 

morte o surprehendeu (1660). Tratados vantajosos, entre 

outros o de Oliva (1660), que poz termo ás longas con

tendas com a Polonia, cousolidárão o poder da Suecia 

durante a minoridade de Ctt7·los XI. Uma dieta convocada 
DAN. I1I 12 
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em 1680 o declarou senhor absoluto da vida e be d 
bd . . S ns e seus ::m 1tos. eu filho Cm·los Xll (l69i) succedeu.Jh 

n'estas condições e fez reviver os feitos gloriosos de seu: 
predecessores. Rival de Pedro o Grande, vencedor d 

. r~is colligados contra elle (Dinamarca, Polonia e Russia): 
no frustradas em PoltatJU (1709) todas as suas ambições. 

A POLONIA, que por muito tempo f<:i a primeira poten
cia. do Norte, parecia pela natureza mesmo da sua cons
tituição interna condemnada a perecer. Depois da extinc
ção da familia dos J agellões (1572) a corôa tornara-se 
electiva. A escolha da nobreza polaca fixou-se primeira
mente sobre Henriqtw de Valoi.s, então duque de Anjú Tres 
príncipes da familia JFusa da Suecia empt:mharão aPolo-

, nia em uma luta interminavel com a sua patria. Um 
d'elles, João Casimiro, deixou-se arrancar pelos nobres o 
liberum veto, que, conferindo a um só deputado o direit.o 
de annular as deliberações, occasionou ao depois uma 
anarchia perpetua. João Sobir.ski (1674), um dos heroes do 
seu seculo, não pôde remediar os males que dilaceravão 
sua patria. Foi infeliz na. tentativa de fazer o throno h?· 
reditario, de submetter os magistrados á aytorida.de regta 
e de sujeitar as altas classes ao imposto. Se não obteve 
resultados importantes como legislador, grangeou ao 
menos a gloria de vencer os Turcos e livrar a cidade de 
Vienna (1683). Por sua morte (1697}, a corôa passou para 
o eleitor de Sax.onia Augusto II. · 

A RussiA ia em fim sahir da sua obscuridade. A casa 
de Romanow reinava desde !613. O primeiro principe 
desta familia, !tUyuel Fedorowitch, foi eleito pelos boyards 
ou nobres, quinze annos depois da extincção da descen
dencia de Rurick. o Normando. Depois da morte de seu 
filho A.leixo e de seu neto Feodor 11, a milicia perman_en~e 
dos slrelitz, guarda escolhida instituida. desde mtus e 
um seculo, eleyou ao throno os irmãos de Feodor, Pedro 
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1 (1682) O JJrimeiro d'estes príncipes era Pedro o e wan · _. 
Grande, que devia erigir a Russia em uma grande nac;:.ao, 
introduzindo-llHl as artes e sciencias da Europa e esma
gando em Po/tai)(L o poder de Carlos XII. 

A HESPANHA recobron algum prestigio e poder sob o 
gorerno de um principe da cas~ de Bourbon.' e mostrou 
bastante energia em uma l11ta longa e arriscada. Um 
anno depois do tratado de U trecht (1614}, Philippc V per
deu sua joven espo~a Luiza de Saboia. Tornou a casar 
com uma princeza italiana, Isabel Farnese, que despedio 
brutalmente a espirituosa princeza Orsini: que gozava de 
immeuso credito na. côrte, para dar a Slia confiança ao 
italiano Alberoni. Este ministro, dotado de uma rara acti
vidade de espírito, conseguio facilmente dominar o fraco 
Philippe V e governar em seu nome. A sua política am
biciosa e arrojada perturbou toda a Europa, e os seus pla
nos temerarios attrahirão sobre a Hespanha graves d'es
gra<.~!!, mesmo depois da sua quéda (1719}. 

PoRTUGAL gozava de uma longa paz sob o reinado de 
um p~incipe da casa de Bragança, João V, amado do 
povo, mas absoluto em sen governo, e que nem uma 
só vez convocou as côrte!\ (1706-1750). 

A lTA.LIA, sujeita por longo tempo ao dominio de Hes
panha, não fizers. quasi senão mudar de senhor, depois 
do tratado de Utrecht. Tinha surgido ao Norte uma nova 
potencia, a dos duques de Saboia, que cobiçavão a posse 
do Milanez. Simpl~s condado, formado no seculo XI do 
desmembramento do reino de Arles, a Saboia contava já 
muitos príncipes illustres por sua bravura e allianças de 
família. Merecem ser mencionados PhiUberlo Jllanuel, so
brinho de Philippe li, que, depois de alcançar a victoria 
d~ S. Quintino, casou com uma filha de Henrique II; 
Vtctor Amedeo I, casado com Christina, ·filha de Henri
que IV, e que não obstante foi o adversario de seu cunha-
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.
do Lniz XIII; V·ictor ;hnNlP.o li que vencido C . 

b Ih Q ' ' por ahnat 
nas ata as de >:5talfarde e Marsaalia cas0 11 d 
filh o ' · suas uas 
1 as com dous netos de Luiz XIV, o duque de B 
nha o Philippe V, e não deixou por isto de decl· orgo-,trar-sc 
contra a França na g uerra da successào d13 Hespanba. 0 
t~atado de 1!trecht deu aos duques de Saboia a Sicília e 

0 
t1tulo de re1s. A s~a ambição cresc:u progressivamente, 
e vêmol-os aprovmtar todos os ensejos de dilatar os seus 
dominios á custa dos Estados vizinhos. 

GENOVA, humilhada por L11iz Xl V, estava bem df:ca
hida da sua antiga influencia. VENEZA achava-se em con
dições quasi identicas. Emquanto durou o domínio hes
panhol na Italia, havia a republica soffrido consideravel
mente com a vizinhança de tão poderoso Estado. Veneza 
após uma luta de vinte annos, abandonou aos Turcos a 
ilha de Canclia~ que nã.o apresentaya senão um montão 
de rninas (1669). A republica assaz decahida, mas sem
pre altiva, affectava, depois do trabalho de Utrecht, man
ter entre· a Anstria e a casa de Bourbon uma escrupulosa 

neutralidade que encobria mal a sua fraqueza. 

Os ducados de PARMA e de PtACENCIA vião extinguir
se a familia reinante dos F1·anese; a ToscA.NA estava 
ameaçada de ficar igualmente privada dos Jlledicis. RoMA, 
depois dà morte de Sixto V, não contou mais papas dota· 
dos de genio politic.J. NaPOLES, cançada do jugo hespa· 
nhol, tentou sacudil-o desde 1647. A' voz de um pesca
dor, por nome Thomaz Aniello (Mazaniello), sublevo~-se 
o povo, e a França enviou o duque Henrique de Guis~, 
ultimo descend.:mte da casa d~ Anjú, para dirigir o movi· 
menta. O que a revolução não pôde conseguir, fêl·O 0 

h' hes· ·tratado de Utrecht, que desmembrou da monarc Ia . 
panhola o reino de Napoles e a Sicilia, para dar o prl· 

meiro á Austria. e: a segunda á easa de Saboia. · ' 
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IJ. INGLATERRA (1660-1760). 

Ca·rlos JJ, filho de Carlos I, chamado á Inglaterra por 

Monk, foi recebido com enthusiasticas accla>11ações em 

Londres. Perdeu porém a affeição do povo, vendendo 

Dunkerque e Mardick á França, declarando guerra <'t. Hol

laoda, e contrabindo uma alliança intima com Luiz XIV, 

de quem recebia urna pensão consideravel. Tanta era a 

prevenç,ão contra elle que o fizerão responsavel de todas as 

calamidades da epocba, até da peste e de um horrível 

incendio que assolárão a cidade de Londres. Cinco favo

ritos, que erão designados pelo titulo de Cabal, formado 

das iniciam: de seus nomes, forão nomeados minis tros e 

escandalisárão o paiz por sua politica set·vil e corrupta. 

E' d'este reinado que data a: distincção dos JVihgs, mais 

propensos para a democracia, e dos T01··ies, mais afl'eiçoa

dos á realeza e á igreja anglicana. Carlos II, sem set· 

hoslil aos catholicos, foi constrangido pelo parlamento a 

sanccionar o bilt do test, que, obrigando a todos os fu.llc

cionarios publicas a jurar que não acreditá-vão na trans

substanciação, excluia os cat.holicos dos cargo:; e empre

gos publicas. Este· de~reto era particularmente dirigido 

contra o duque .de York, irmão do rei, que era mal visto 

pela sua adherencia ao catholicismo; e[fectivarnen te elle 

d~mitti?·se do carg•> de grande almirante para se subtra

h~r. ao j:lrantento exigido. Um bill, concebido em um es

Plrlto mais liberal, honra o governo dl' Carlos II: é o 

lwbe:ts-co1'pu.~ destinado a proteO'er a liberdade individual, 

prohibindo as prisões arbitrarias. Urna revolta dos p1t1'i

tanos. on presbyterianos exaltados da Escocia, q ne não 

~uenão nem anglicanismo nem mouarchia, perturbou o 

hrn do · reinado de Carlos II. Elle morreu em 1685, dei-
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xa.ndo a corôa a seu irmão o d 1que rle York q 
o uome de Ja·y1ne IJ. · ' ue tomou 

Jayme, já suspeito á. naç..'i.o antes da sua ele -
h 

. v~~ 
1 rono, suse1tou uwa forte opposição abolindo · • ' · o JUra-
mento do 1e.sf, e recorrendo a outras medidas impru-
dentes ou prt::matnras. A suspensão do parlamento pare· 
ceu um attentacto contra a liberdade. Os inimigos do rei 
na má 1·ão secretamente com Guilherme de Orange, seu 
~enro, _ que contava com o ap~io dos chefes da grande liga 
mteressados em obter a coadjuvaç-ão da Inglaterra. Jay
me li, não tencto feito caso dos ayisos reitP.rados de 
Luiz XIV, deixou-se snrpr~hender e desthronar pelo 
príncipe de Orange. Este desembarcou na Inglaterra com 
dezeseis mil homens e apossou-se do throno sem encon
trar a menor resistencia. 

A revolução de 1688, qne occnpa tão importante lugar 
nos annaes da Inglaterra, n:i.o altero•1 sensivelmente a 
sua constit11içào essencialmente aristocratica. E-u. nutnltrei, 
era a divisa do príncipe de Orange, á qual elle m'ostrou-se 
iiel. As duas camaras declarárão o throno vacante e ou
torgárão-lhe a corôa. bem como á sna mulher a princeza 
Maria, fazendo-lhes assignar a dcctm·ação dos di1·eitos, que 
limitava a autoridade real em beneficio do parlamento, 
q ne desde então se tornou o primeiro poder do Estado: 
Temos já visto como Luiz XIV acolheu na sna côrte 0 re• 
desthronado e empenhou-se em rest.abelecêl-o no tbrono 
de Inglaterra. Guilherme IIJ porém triumphou de ~odos 
os obstaculos á força de habilidade e perseverança, fican-
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do assim para sempre privado da corôa o ramo catholico 
dos Stuarts. O reinado de Guilherme III e o de Anna sua 
uccessora formão a epocha. mais brilhante da litteratura 
~ngleza, na qual florescêrão os poet~s Pope, Swift, Addi
son, Gay, Young, Thomson, o phtlosopho Locke, e os 
oradores parlamentares duque de Hamilton, Bolingbro

ke, etc. 
Não tendo Guilherme III deixado filhos (1702), o par-

lamento chamou ao throno, com exclusão dos Stuarts ca
tholicos, uma -!ilha protestante de Jayme II, .lnna, que 
era casada com um príncipe da Dinamarca. As victorias 
do duque de Marlborough, as importantes conquistas ma
rilimas e o esplendor das letras constituem este rP.inado 
um dos mais gloriosos da Inglaterra. A Escocia foi reu
nida definitiva~ente á corôa pela fusão dos dous par
lamentos em um só. Anna morreu em 1714, sem deixar 
descendentes, e contristada por não ter podido obter a 
successão para o sen irmão Jayme Eduardo, que profes
sava a religião catholica. . 

.fo;·!]ll I, filho do primeiro eieitor de Hanover e de uma 
netadeJayme I, foi preferido ao irmão de Anna (1714). 
E' o chefe da dynastia de HallO.ver, que ainda hoje reina 
na Inglaterra. Jorge I era mais habil que escrupuloso. A 
S•.ta armada, commandada pelo almirante Bing, destruio 
em plena paz a de Hespanha nas costas da Siciha. O seu 
ministro Roberto Walpole, comprando voto~ no parla
mento, fazia passar todas as medidas favoraveis á prero
gativa real . 

.fQt·yc li, succedendo a seu pai em 1727, conservou no 
poder o mesmo estadista que :,:abia tão habilmente dispôr 
do parlamento. 

A. historia da Inglaterra confunde-se então com a da Eu
rop~ i esta. potencia figura em primeiro lugar. E' alliada 
do tmperador na guerra da suc:.:essào de Hespanha., e da 
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Prussia na guerra dos Sete tlnno~. Desejosa sobremodo de 
destruir a marinha franceza e de augmentar as suas co! . . . o 
mas, consegu10 em grande parte os seus in tentos. Porém 
experimentou tambem a repercussão das lutas que manti
nha no continente por meio de seus subsidios. O governo 
francez. armou contra J org"e II o neto de J o.yme li, Carlos 
Eduardo, chamado o seg ,mdo pretendente. Desembar
cando na Escocia, este príncipe sublevou em seu favor as 
tribus guerreiras dos Ilighlcmcls e avançou até trinta leguas 
de Londres com seu exercito victorioso ; obrigad0 porém 
a retroceder para a Escossia, foi batido em Oulloden pelo 
duque de Cumberland, segundo filho do rei (1746). Foi a 
ultima tentativa dos Stnarts, cuja causa perdida foi de 
todo abandonada pela Fr·ança . Se a guerra dos Sete. A·nno.~ 
não foi favoravel á Inglaterra no continente, em com
pensação ella obteve grandes vantagens no mar, além, 
da adquisição do Canadá que parecia assegur~r-lhe o im
perio de toda a America Septentrional. Entretanto, no 
reinado de Jorae III, 5uccessor de Jorge II (1760), esta 
potencia colossal vio-se ameaçada de um grave perigo. 
As colonias da America conhecidas pelo nome .. de Nova
Inglaterra e depoi~ de Estados-Unidos, revoltár:lo-se con
tra a metropole. 

JI. FRANÇA (1715-1774). 

PIUl\IEIR:\. PARTE DO REINADO DE LUIZ ~ Y. 

il • A. Regeneht. 

· Lwiz .. r v, fHho do duque de Borgonha e de Ade.laide 
de Saboia, tinha apenas cinco annos q llando subiO ao 
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throno (1715). O parlamento, annullando o testamen to 
de Lui:~; XIV, que conferia a tutt::lla do rei ao. duque de 
:Maine, um de seus filhos legitimados, conferia a regencia 
ao duque de Orlean~, sobrinho de Luiz XIV e primeiro 
prin ci pe da casa real. . . . 

Philippe de Orleans era dotado de bnlhantes quali
dades, e teria sido um príncipe perfeito, se não fossem a 
sua libertinagem e irreligião, que au torisárão na côrte as 
mais vergonhosas desordens e escandalos. 

O regente fez cessar toda a perseguição contra os jan
senistas, formou um conselho de regencia composto dos 
mais eminentes fidalgos, e restituio ao parlamento o di
reito de faze:: r representações. E1t qtte?'O ser livre pa1·a {a-:.c;· 
o bem, dizia elle, e te1· as nt(ios atadas 7la?'a 711'at·icm· o mal. 
Mas as principaes difficuldades da adminis tração provi
nhão do estado desgraçado das finanças, arruinadas pelas 
despezas excessivas do reinado precedente. O regente; 
depoi:< de haver experimentado diversos m eios para me
lhorar a situação financeira, resolveu-se a aceitar a<> pro
postas do banqueiro escossel La w. 

2. §ysteana de I.tnw. 

O systema financeiro de Law com:istia em crear va
lores fictícios pat·a pagar a divida do Estado. Em 1716 
elle abrio um banco rle desconto, que deu magníficos 
resultados; creou depois uma companhia por acções para. 

·a exploração da Luiziana, e reunio estas acções ao papel
n1oeda do seu banco. A Com.panhi<t (lo Occülcnte obteve o 
privilegio do commercio com o Canadá, a China, as Indias, 
a propriedade do Senegal, a venda do tabaco, etc. 
O regente foi feito um dos directores da em{.lreza, 
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a q nal foi erigida , em banco rr.al em 1718; Law foi 
no.meado em 1720 director geral das finanças. As 
acções do banco forão procuradas com um furor 
nunca visto e farão elevadas até quarenta vezes 0 
seu valor primitivo. O prestigio porém não tardou 
a desvanecer-se e o publico deu-se mais pressa a 
desfazer-se das suas acções do q 11 e se dera a com
prai-as. O governo empregou, para sustentar o cre
dito do banco, ruedi~as tyrannicas q•Je não servirão 
senão para apressar a quebra do banco e a defgraça 
de um sem numero de familias . Law, perseguido 
pelo parlamento, fugio de França em 1721 e foi mor
rer em Veneza em 1729 em um estado proximo á 
indigenCla. 

Emquanto a sttuaçi o financeira da França torn:~.va
se cada dia mais critica, o cardeal Alberoni, ministro 
de Philippe V, resolveu reconquistar os paizes des
membrados da monarohia hespanhola, derribar ore
gente e restabelecer os Stuarts no throno da Ing~a
terra. Alberoni negoeiou com Carlos XII da SueCI~, 
Perlro o Grande da Russia e o sultão da Turquia 
Achmet 1II; para oppor-se a esta liga, Philippe de 
Orleans formou a tripUce alliança entre a França, In
glaterra e Hollanda. (1717). Emqnanto retúmavão os 
Hespanhóes a Sardenha e a Sicilia, 9 principe de 
Cellaware, embaixador ue Hespanha, conspirava con· 
tra o r"gente de França ·com ·a dnqueza de M~ine 
e os principes legitimados.. Descoberta a consplr~
ção, Cellamare foi mandado sahir de França, forao 
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preso:-: a maior parte dos complices, e mesmo alguns 

vondemnados á morte; declarou-se guerra á Hespa

nha. A A ustria adherio á. lriplice alliança, que pas

sou a ser qH.ad7'1.tpla aUiança (1718). Os Inglezes des

truir;iu a frota hespanhola nas costas da Sicilia; esta 

importante ilha, de que os Hespanhóes se haviâo 

iLpOs"ado por connivencia do duque de Saboia, foi re

tomada pelos imperiaes; os Francezes invadirão a 

Hespanha e ameaçarão a Catalunha. Philippe V, as

:>ustado por tantos revézes, dimitlio Alberoni e adhe

rio ao tratado da quadrupht alliança (1720). Por este 

tratado, Philippe V renunciava a todos os Estados 

que a paz de Utrecht havia desmembrado da Hes

panba; Carlos VI da sua parte renunciava á corôa 

deHespanha e obtinha a Sicilia, cedendo em troca 

a. ::>ardenha ao rei do Piemonte. 

Dous annos derJois (1722), chegou Luiz XV á maio

ridade, e o duque de Orleans, recusando para si o 

cargo de primeiro ministro, fêl-o dar ae seu preceptor 

Dubois. Este tinha alcançado ser nomeado arcebispo 

de Cambraia e cardeal; ll!as gozvn pouco da sua 

elevação, morrendo em 1723. O duque de Orleans, 

que lhe succedeu como primeiro ministro, falleceu 

cinco mezes depois, attacado de uma apoplexia no 

meio de uma de suas orgias. Succedeu-lhe na direc

~;ào dos negocias o duque de Bourbon, neto degene

rado do grande Condé. O facto mais notavel d'este 

ministerio, foi a rejeição e reconducçáo para a Hespa

u~a da infanta, filha de Philippe V, com a qual o 

ret de França contrahira esponsaes, e o casamento 

d'este com a virtuosa princeza Maria Leczinska, filha 

de Estanislúo Leczinski, ex-rei da Polonia. Ia reben

tar u0vamente a guerra com a Hespanha, q·uando o 
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cardeal Fleury, bispo de Freius que fôra 
J preceptor 

do rei, foi nomeado primeiro ministro. 

SEGUNDA PARTE DO REINADO DE LUIZ XV 

I. MtnilõlteJ<•io ti e .ll<'leua•y (I "~fi-t "43) 

O cardeal Fleury contava setenta e dous annos quando 
tomou a direcção do~:. lll·gocios. Era um homem affavel, 
pacifico, amigo da economia e da ordem: manter a paz e 
diminuir os imposto~ forão os dous objectos qu& sempre 
teve em mira; mas este systema, levado ao exc9so. veio 
a ser nocivo ao Estado. Apezar de seus esfor~os para a 
manutenção da paz, foi durante o seu ministerio que ti
verão principio as guerras que agitárào a segunda parte 
do reinado de Luiz X V, a saber: a guerra da successào 
da Polonia, a guerra da successão da Anstria e a guerra 
dos Sete Ann0s. 

~. Guerra da sueees~ão dn Polonta 
(1.,33-1"3Q) 

A morte de Augusto li, rei da Polonia (1733), veio per· 
turbar a paz da Europa. Apresentárão-se dous prtltenden
tes á corôa: Augusto Ill, .filho de Augusto II, eleitor de 
Saxonia, q:•e era apoiado pela Austria e a Russia, e Esta
nisláo Leczinsfr,, sogro de Luiz XV, sustentado pela Fra?
ça, Hespanha e Sardt.mha. Estanisláo, sitiado em Dant~I~ 
pelos Russos, fugio disfarçado em marinheiro. Luiz X'' 
sustentou os direitos de seu sogro, attacando o Imperador 

, 
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Carlos VI na It~lia e sobre o Rheno. Villars assenhoreou
se de Puvia e Jllilcio, e morreu no anno seguinte (1734). 
Berwick, depois de tomar Kehl, sobre o Rheno, foi morto 
no cerco de Philipsbw·g, que cahio sempre em poder dos 
l~rancezes. Estes ganhárão ainda sobre os imperiaes as 
batalhas de Pnnna e vua.çtatla., emquanto que o infante 
D. Carl0s, filho de Philippe V, tendo alcançado a victoria 
de fl itolllO no reino de Napoles, fazia-se coroar rei das 

Duas-Sicilia;;. 
Estes revézes tornárão o imperador mais accommodado, 

ao passo que a chegada de dez mil Russos ás margens do 
Rheno e o desejo de estabelecer os Bourbons de Hespanha 
na Italia inclinavão o animo de Fleury para a paz. Cele
brou-se então o t.rat(ulo (le Vümna (1735), pelo qual Esta
nislc1o renunciou ao throno da Polonia e recebeu, en;t 
cOtllpen;;ação, os ducados de Lorena e Barrois, que por 
sua morte devião passar para o domínio da França; o 
imperador recobrou os ducados de Milão, Mantua, Parma 

e Placencia, cedendo Napoles e a. Sicília ao infante D. 
Carlos; o duque de Lo rena, genro do imperador, recebeu 
a 'foscana. 

3 . Guerra tia !illlee>egsão da ,l.ustrta 
(t "40-t "48) 

Uma questão de successão muito mais grave provocou 
t~ma guerra geral na Europa. O Imperador Carlos VI, ul

ttmo representao te directo da casa Habsburgo, morreu 
em 1740 sem deixar filho varão. Suppunha-se haver asse
"'ur · o ao.o a successão ao throno á sua filha Maria Thereza 
es o d · ' 
J
. P sa . e Francisco de Lorena, grão-duque da Toscana. 

· oséi - · · ' umao mais velho de Carlos VI, deixar~, é v~rdad.e, 
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duas fi~ h as q .ne devião· ser prefer·idas a Maria Thereza, 
pela le1 de primogenitura; mas Carlos VI hayia tomado 
todas as precauções. Suas sobrinhas· havião renunciado :i 
sua her:1nça, e a p·ragmaUca sancçcio, acta pela qual ell 
instituía herdeira da casa d'A ustria a Maria Thereza, fo~ 
successivamente garantida por todas as potencias, inclusa 
a.. França. No entanto, apenas expirou Carlos VI, ·eis que 
surgirão de todas as partes pretendentes. Entre elles, Car
los Alberto, eleitor da Baviera, e Augusto UI, rei da J>o. 
lonia, ambos genros do imporado1· José I, aspiravão mes· 
mo á corôa imperial. A Prussia, a Sardenha, a Hespauha 
reclama vão tambem parte dos Estados austríacos. 

Maria Thereza, em tão criticas circnmstancias, não po
dia contar com nenhuma outra alliança senão com a da 
Inglaterra. Assim perdeu primeiramente a Silecia, que 
lhe foi conquistada por Fredc::rico li, rei da Prussia, ven
cedor em Alolwit;;; (1741}. Posto que não devesse a França 
~anhar nada com o desmembramento da Austria, eonrtudo 
os dous irmãos Belle-Isle, netos do celebre Fouquet, fi. 
zerão que o governo francez abraçasse o partido do eleitor . 
da Baviera e do rei da Prussia. Um e1:ercito francez fez 
corôar Carlos Alberto:como Imperador e rei da Bohemia ' 
sob o nome de Carlos VII, ao mesmo tempo que os Bava· 
ros penetra vão na A ustria. e Frederico II completava a 
conquista da Silesia.. 

Maria Thereza todavia não desesperou da sua. fortuna; 
excitou o enthusiasmo de seus fieis Hungaros, apresen· 
ta'ndo-se na dieta de Presburgo com seu filho nos braços, 
:i cuja vista todos, puxando pelas espadas, clam·árão com 
transporte : Moriamur pro rPge nostro Mal'ia Theresia (mor· 
ramos por nosso rei Maria Thereza.). Reunio-se logo um 
exercito de cem mil homens. Carlos de Lorena, sogro de 
Ma.ri& Thereza, que era o melhor general da Alleroanha 
depois de Frederico Il, recebeu o supremo commando, e 
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a Austria foi salva. O exereito austríaco retomou toda a. 
Bohemia e occupou Munich, capital da Baviera. O exer
cito fraucez, que tinha. penetrado na. Bohemia, executou 
no rigor do in ,,eruo, sob as ordens do mar·echal Belle-Isle, 
uma memoravel retirada, que foi comparada por um es
criptor contemporaneo com a dos Dez-Mil. Maria ThP.
reza, sacrificando a Silesia, retiron o rei da Prussia. da 
liga. Depois da morte de Carlos VII , ella concluio ~om 
Maximiliano José, filho do mesmo, o t:ratado de Fur.sse1~ 

(1745), pelo qual a Austria. restituía a Baviera e Maximi
liano renunciava á corôa imperial. Foi então eleito impe
rador o marido de Maria Thereza Franâ SI'O I. 

Dousa.nnos antes t.inha falleoido o velho cardeal Fleury, 
levando o pezar de ver .a França empenhada em uma 
guena longa e perigosa. Os Francezes forão ainda batido~ 
em Dettingen na Baviera pelos Inglezes (1743). Tendo sido 
invadida a Alsacia pelos irnperiaes, Lui1. XV sahio da 
sua inacção e resolveu pôr-se â frente do seu exercito. 
Cahio porém gravemente doente em Metz, e foi então que 
a França contristada lhe conferio o nome de Bem-amado, 
de que elle mostrou-se mui pouco digno no resto da sua 
vida. Ricobrada a saude, quiz animar as tropas com a sua 
presença e deu a famosa batalha de Fontenoy (1745), em 
que foi derrotado o exercito inglez, com mandado pelo du
que ti e Cumberland; o exercito francez era commandado 
pelo marechal de Saxe. O resultado •i'esta victoria foi a 
conquista de toda a Flandres. 

Em outros pontos não forão tão felizes as armas france
zas. Depois de graves revezes soifridos na. Italia, a Pro
v;-llça foi invadida pelos imperiaes, ao passo que a ma
rtnha franceza foi quasi inteiramente anniquilada pélos 
Inglezes. Lembrou-se então Luiz XV da politica de seu 
avô e lançou contra a Inglaterra. o pretendente Carlos
Eduardo, neto de Jayme II. O joven principe, de victoria. 
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em victoria, avançou até trinta leguas de Londres 
f• • l 'd 1 f ' mas 01 tra 11 o pe a ortn na em C·ullodm (1746) e obrigado a 
voltar á França. 

As colonias francezas nas Ind ias não ti vet·ão melhor 
sorte, apesar das proezas de La Bout·donnais e os vastos 
projectos de Dn pleix. Mas a conq ui:>tn. da Belgica parecia 
a~seg~rada. para a França pela tomada de Bruxellas e pelas 
Ytctortas do marechal de Saxe em Raucoux (1746) e em 
J.mvf'elcl (1747) . Por fim as potcncias belligerantes, cança
das de tanto pelejar, assignárão a paz de .4ix-la-Ciwpclle 
(1748), que reconheceu a pragmatica de Carlos VI, den os 
ducados de Parma, Placencia e Gua:;talla a D. Philippe, 
seu irmão, garantio a Silesia á Prussia, cedeu o Canadá 
ú Inglaterra, e confirmou a corôa de Inglaterra na casa de 
Hanover. Esta guerrà, injusta em seu principio e esteril 
em seus resul:ados, augmentou de mais de 1,200 ll}ilhões 
a divida publica de França. 

4. Gnera•~a dos §ete .~suaos {1~56-1.,63) 

O tratado de Ah:-la-Chapelle não havia fi.x:ado os limites 
das possessões in"'lezas e francezas no norte da America, o . 
de sorte que não tardou ahaver ahi contestações. Demats ' 
d'isto a Inglaterra não estava satisfeita de ver levantar-se 

' · b · · de a marinha ft·anceza da sua longa decadenCia. Db au:o 
' ~ 1 - de um futil pretexto car)turou, sem preceder de:: araçao 

' 'Ih de guerra, trezentos navios mercantes na altura. da 1 a 
Terra-Nova; inevitavel tornou-se a guerra. A Inglaterra, 
para mais facilmente ar r ninar o imper.io colonial da Fran· 
ça, conseguia empenhal-a em uma guerra na Allemanh~· 

. 1 . 1 do a PrussJO. Freden ·o li em pouco tempo 1av1a e eva. . TI e-
á categoria de potencia de primeira ordem; Maria 

1 
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reza inquietava-se com uma tal vizinhança e não podia 

consolar-se da perda da Silesia. Por S11as babeis negocia

ç;ões, ella a tt.rahio ao seu partido todos os soberanos que 

11e tinhão colligado contra ella na g uerra da successào. A 

n~esma França, inveterada inimiga da Anstria, abraçou 

o.s sens int•;:resses sem motivo algum seria, e por uma 

d'ei'sas contradicções políticas tão frequentes no seculo 

XVIII, o rei da P russia achou um alliado no rei de In

glaterra, que havia pouco combatêra contra elle. As pri

meiras operações forão favoraveis ás armas francf!zas. O 

marechal Richelieu apodérou-se de Porto-Illahnne das ilhas 

llnf•·arr.ç (1756) em presença do almirante inglez Bing; o 

marechal D'Estrées invadia o Hannover e derrotou o du

que de Cumberland em llastembrJck (1757). Richeheu suc:

cedeu-lhe no commando e impôz ao exercito inglez a ca

pitulação de Clo.st.1w-.Sevcrn. 

Entretanto Frederico II resistia. a todos os seus ini

migos e rnallogra v a os seus planos pela rapidez e 

audacia de suas evoluções. Acabava de vencer os exer

citas austríaco e saxonio, quando pelas derrrotas freq uen

tes de seus gene.raes e pela capitulação de Closter-Severn 

vio-se quasi perdido; ma::; encontrou no seu mesmo 

desespero um meio heroico de salvar-se. Voltou-se con

tra o exercito francez com mandado por Soubise e o der

rotou completamente em Jlosbach (1757). Este desastre e 

a derrota do conde de Clermont em Crevelt forão em parte 

reparados pelo marechal Broglie, que ganhou a batalha 

de IJe,·ghrm (1759); mas o marechal francez Contades 

foi dorrotado pelos Prussianos em Jltindlllt, na Westphalia. 

A França n'esta desastrosa guerra perde11 quasi todas 

as suas colonias. O marquez de Montcalm não pôde 

salvar Qnebr.c, cuja perda acarretou a de tocio o Ccmad<L 

(17ó9). O bravo Lally foi obrigado a entregar Pondichery 

aos Inglezes (1761), que occupárão talUbem o Senegal e a 

DA.N. 1II 13 . 
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n~aio~ parte das ;'1nt.ilhn:~ {Nm re:.a.;. A tantos males é pre
CI SO mnda accrescentar o bloqueio dos portos da. Fra111~a os desembarques frequentes nas costas mal defendida~ ~ a tomada ou destrnição de q nasi toda a. marin ha í'ranee1,a. Por esse mesmo tempo concluio o duque d~ Choiseul uma alliança intima entre os Bourbons de França, de Hespanha, de Napoles e de Parma. Esta alliança, r:~nhecida sob o nome de pacto de {mr~il'ia (1761), não servia senão para offerecer uma preza mais rica á cobiça da Inglaterra; o commercio h espanhol e principalmente a.~ suas colonias soffrerão immensamente. · 

Por esse tempo morreu a czarina Isabel, e suce·~deu-lhe Ped1·o lll, grande admirador de Frederico, que com elle 
assignou a paz, livrando assim o rei da Prussia do seu mais formidavel inimigo. Todas as potencias belligerautes acha vão-se extenuadas e desejavão ardentemente a paz. Assignon-se então, e ntre a Franç:t, Hespanha e Inglaterra, o traindo de P nri-:. (1763) , pelo qual a França c:e-· 
deu á Inglaterra o Car.adá , o Senegal (excepto Goréa), varias das Antilhas, obrigou-se a demolir as fortificações de Dunquerke, e conservou o direito de pesca na TerraNova ; a Hespanha cedeu á Inglaterra a Florida, recebendo em compensação da França a Luiziaüa ; a I~glaterra restitnio-lbes as outras conquistas. Pouco depo1s do tratado de Pariz foi assignado o de llnbm·t.sburg entre a Austria e a Prussia, estabelecendo as cousas naAI\eman~a como erão antes da guerra, e portanto ficando a Pru:<Sta 
com a Silesia. 

11. lJithno!!! annos ••~ l!',alz XV. 

A adq nisição da Lorenn depois da. mot·te de Estanishio LecziQski (1766} e a da Corsega (1768), cedida pelos Ge-
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novezes, c:on1peu:>~1rào em parb os :::ael'iliC'ios CJUe o trata

JodePariz i111pozera á França. No interior o duque de 

Choisr~11l prm:•li'Oll reorganisar o exercito e a marinha; e, 

c06no protectot· decl<~ra~o do partido phi~osophico e .das 

novas opiuiões, contr1bmo para a expulsao dos JPsu1tas 

(l:i64). Choiseul foi substituído pe lo abbade Terray 

(1769-1 i74). qu eembrulho11 ainda mais as finanças; pelo 

chance I ler ,1/rl'li.PntJ·u. que su ppri mi u o parlamento, porquP. 

recusa·.:a registrar os impostos de todo genero que o go

verno crea ''a cada dia, P. substituio-lhe um parlamento 

da sua esculha que recebeo do publico o nome de /'a?·k

uwnto :llr.l.up('nt~ ; e pelo dnqne de Aignillon, que tole rou o 

desmelll brar.1ento da Polonia. 

0;; ultimos armos do reinado de LHiz XV passcírão-se 

em m•:io da agitação geral dos espiritns E' dos projectos 

de reforma que exaltavão a opiniào pnb'ica. A situação 

polilica da França aggravava-se de dia para dia; mas o 

velho rei 1ü o tinha animo de sahi1· da s .w a~ athia _o dei

Iava para o seu successor o cuidado de dissipar a borras

ca. A primeira partilha da Polonia. entre a Russia, a 

Prussia e a Austria, não lhe arrancou outra cousa senão 

estas palavras: Se estivessr~ aqui Choi.seul, não terict aconte

cido tal ,:ou.~.:~, . Attacado da bexiga, doença mortal na sua. 

idade, mostrou ·se anependido dos escandalos que haviào 

deshonrado o seu reinado, e falleceu em 1774. 

Synchronismos 

1715. Lwi.: XV, t'ei de França; re · 
· gcncia de Philippe de Or

Iea~s.-Expediçào do pri · 
metro pretendente á Ingla-
terra. 1719. 

1716. Systema de La w .-Da talha 1721. 
de Peterwardein em que 
o pnncipe Eugenio desba- 1722. 

1 rata os Turcos. 
718. Quadrupla alliança entre a 1725. 

França, Inglaterra, Hollan
da e Austria .- Conspiração 
de Cellamare.- .Morte de 
Carlos Xll, rei da Suecia. 

Queda de Alberoni. 
Paz de Nystadt entre a Sue· 
cia c a Russ1a. 

O cardeal Dubois, ministro 
em França. 

l\lorte de Pedro o Grande.-
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Catha:rina I. imperr,triz da Russia. 176~. Pe!'-ro Tll, imperadord ' 
1726. i\1inisterio do cardeal Flcu . st~.-Catharina Il . allus. ry. tnz da Hussia ,Impera. 

17'27. Jor~~ JT, l'ei ?e Inglaterra. 1763. Tratados de Pariz c 
- 1 e~ro li, 1mperador da _ bcrstburg. d(l Hu. 
Russta. 1t 64. Eslanisláo Poniatow . . 

1730 · Anna 1 ~anowna .- M ah?lmd da Polon ia. Skl ret 
T, sullao da Turquia. 1765 . José 11 im erad 

1733· G ue~:ra da successão da Po- manh~. p ' or da .\lle-
lonm; _A ugusto IH. l'ei da 1766. Reunião da Loronaa F· · 
Polo~ta. -Lorde Ch t !anya. 

1734. C:01~qmsla da Sicilia c do ministro na \~~il rtmelro 
t•emlo de Napoles pelos Hes- 1768. Reunião da Cor;c"ae~raF. 
pan 1oes. ça o a ran-

1735. T{~:~~~ ct;a~~~~~-a.-D. Car- 1769. N~s~i~cnto de Napoleão Bo-
1HO. Morte de Carlos vr: Jlfaria napalle. - Clemente XIV. 

The1·e;a.-Ivan VI, impe- _ papa . . . 
1·ador da Russia-Frederi- 1170 • Queda do mmtstro Choiseul. 
co ~1. rei da Prussia.- Be- 1771. Pal'lamento ll·!aupcou.-GUJ· 
ncdtcto XIY, papa. _ ;a_vo _lll , ret da Suecia. 

17-il. Gu~na da succcssão da Aus- 11 73. li'Ime~ro ~esmembramento 
trta.- I.::-a.bcl. imperatriz da I olonta. :- Suppressão 
da Hussia.- Ca.rlos y li na da C:ompanhta de Jesus. 
Allcmanha. ' 17!-1. L1~i7; Xl~l. rei do França. 

17l.5. Batalha de Fontenoy.-Guer- 1716. i'llm1sterJO de Nccker.- De· 
1·a do segundo pretendente'. cla1·açào d6s direitos do 
na lnglaterra.- Casa de Lo- homem em Philadclphia.-
?'ena: Francisco I, impe. · Franklin em França. 
radot·. 1778. Guerra da indepcndcncia 

1746. Batalha de Cullodcn.- Fer- dos Estados Untdos.-Mor· 
, nando VI, rei de Hespanha. te de Voltaire e de Rous· 

17,.8. Tratado de Aix-la-Cbapellc. seau. 
1750 . . To~é l, . rei de Portugal, mi- 1780. Morte de Maria Thereza.-

msl;:;t'IO do ma1·quez de Neutralidade armada das 
Pombal. potencias do Norte. 

1755. Terremoto de Lisboa. 1782. Guerra das Indias; Tipoo· 
1756. Guerra dos Sete Annos. Saeb. 
1757. Capitulação de Clos.tet·-Se- 1783. Tratado de Vc1·salhes. 

vern.-Batalha deRosbach, 1785. Proces~o da companhia das 
Freder ico o Grande. Indias; Iord Hastings. 

1758. Clemente XIII, papa.-1\fi- 1786. !\forte de Frederico oGran~1· 
nislerio do ducrue de Choi- Frederico GuUherme • 
seu I. rei da Prussia. 

175!l. Tomada de Quebec pelos i~· 1787. Asscmbléa dos n<?tavcci;1~~ 
glezcs.- Carlos lll, roi da F_rança.-:-V1~g~m de 
Hcspanha.-Femando III. rma li a Çr\mea_. Ncc-
rei de Napoles. .,.:·: 1788. Segundo m1msteno de. de 

1760. Victol'ias dos Inglezes ~~5· ker.- Carlos VI, rm 
Indias.- Jorge UI, rei de Hespanha. 
Inglatena. 1789. Reunião dos Estados geraos 

1761. Pacto de familia. em França •. 
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OS PHJLOSOPHOS E OS REFORMADORES (1700-1789.) 

RIVJ.LIDADE DA f'I\USSIA E DA .HiS'flliA. 

1. Pa•tnciptolõl ''" Pru!l!'sin.. 

Tinha-se operado na Allemanha uma. revoluçào toda 
pacifica, cujas consQq uencias farão bem serias. Julgara 
aAustria não -:e comprometter, <'utorgando &.o eleitor de 
Braitdeburgo o littdo de rei, em premio de :>erviços pres
tados<\ sua casa; não vio que assim c:eava para o futu'ro 
um rival f'orrnidavel. 

Os eleitores de Brandeburgo per.encião á illustre e an
tiq uissima família de liolwn.zollfwn. O eleitor J oã:o Si'gis
mundo herdou em 1618 o ducado da Prussia, que então 
era uru feudo da Polonia e que se tornou hereditario na 
sua casa. Com Frederico Guilherme, o !J1'amtr~ deit.m·, co
meça a pujança da P1:nssia (1640). 

Alliado primeiramente da Suecia c.ontra a Polonia, 
depois da Dinamarca e;ontra a S uecia, ligou-se mais tar
de: c·om a Hollanda contra Luiz XIV. Na revogaç.ào do 
edicto de Nante::;, encontrárào os protestan tQs unt asylo 
nos sens l~:::tados. 

v,.ederico I, seu filho, recebeu em 1701 o titulo de rei 
do Imperador Leopoldo I, que procurava grangear a sua 
alliança. Elle abria a sua côrte a todos os sabias ~stran.:. 
geiros, fundou a academia de Berlim, cujo primeiro pre-
8idente foi Leibnitz. O seu successor F-l'l·derico Guühe·1·~ 
me 1, (1713) fez da Prussia uma potencia toda militar. O 
tratado de Utrechti(l713) confirmou-lhe o titulo de rei 
e assegurou-lhe juntanlente com Neufchatel, conquis~a. do 
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s~u predl3cessot·. a posse da Pomerania "'U"ca 1 
• . ' ·- " , l e quo ell 

mesmo se tinha assenhoreado. Rude ,, "xc1.11•81•1 e . . . . " ''· · · o por na-
1nreza, lmmtgo das le ttras, ecmvmtico até a av•neza 1 

fill . · · , er u-
con sea 10 com exce.':istva ::;evel'idade e L··ontrt'b · _ _ ' mo po-
dero::-amente para. a sua . grandeza, legando-lhe, con\ a 
corôa, um tbesour0 coostderavel e o exerdto mais bem 
disdplinado da Europa (1740). 

A eialtal~<'io de ft·,.,.dr.l'icn 1 I ao thmno co i neidin com a 
morte do Imperador Carlos YI (1740); era. uma occasiào 
azada para t·rrgrandecer a Prnssia. visto cnmo o herdeiro 
da casa. d'Austria era umajoven princeza, Maria Thereza, 
contra quem se levantavii.o todas as potencias da E"ropa. 
Frederico invadio immAdiatanrente a :-_;ilesia, provincia 
lntherana, de q ne se apos~on por m~io da batalha de ,1/tll
n•it:z, e ob_rigou Mat·ia Thereza a ceder-lhe, por um trata
do partic!nlar, o territorio que ellP. acabava de conqnistar 
com tanta rapidez (1742). H vim0s como a !ilha de Car
los VI. não tendo 011tro alliado senão o rei de ·Inglat~rra, 
pude com a assistenda dos H nngaros resistir á BaYiera, 
Saxoma, França e Hespanha colligadas contra si. Quanto 
ao rei da Prttssia, ellu retomou as armas quando do Ma
ria Thereza prestes a su pplantar os seus arl vergarias d~
pois da batalha de Deltúl.gen (1743). Sustentou então o elet
tor· da Baviera,que fôra coroado imperador sob o nomede 
Carlos VII,e venceu . por duas vezes o principe Carlos de 
Lo rena, general da A ustria. Como obtivesse novas con· 
<.:e-s;;;ões, Frederico abandonou pela segunda vez a causa, 
da alliança. A paz de .4ix-la-Cha7Jf'llc (1748) pôz termo 

11 

guerra da successõo. F1'M!âsco 1, grão-duque da To::;cana, 
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. 050 de .Maria Thereza, foi reeonhecido comtJ Impera-
esp . . d .. 
dor da Allemanha; mas a 1mperat1z teve e SUJeitar-se a 

perder a Silesia. 

I~ :-1. Guerr" llolil !!ie1e .t.nno!!l (f .,.üG-1 "63). 

o ( Veja-se o r-einado do Luiz XV l 

Jú vimos como Maria Thereza, não podendo con

formar-se com a perda da Silesia, teve a habilidade 

de attrahir ao seu partido as mesmas potencias que 

se baviüo declarado contra ella na guerra da succes

são. Frederic:o li teve que combater simultaneamen

te cont a Austria, França, Sa:x:onia, Snecia e Russia, 

tendo apenas por alliada a Inglaterra. 

Frederico patenteou nesta guerra um genio ·cor

respondente á gravidade das circumstancias. Tomando 

logo a offensiva, invadio os Estados do eleitor de 

Saxonia. Depois da victoria de Pi?·nrt (1756), elle fez 

' a sua entrada em Dresclll , ao passo que Augusto III 

fugia para os :;;eus Estados da Polonia. No anno se

guinte alcançou o rei da Prnssia a grande victoria 

de l'rayct sobre o príncipe Carlos de Lorena. Em toda 

a parte onde chegava fazia pasmar os seus inimigos 

pela rapidez e tactica de suas manobras; porém os 

seus lugartenentes não o imitavão. Elle mesmo não 

pôde triumphar em J(olli n (na Bohemia) da fria resis

•encia do marechal austríaco Daun, cognominado o 

lempm·izadqr . Ao mesmo tempo os Hussos, atraves

sando o Niemen, destroçárão um exercito prussiano 

em loge1·ndor{. O duque de Cumberland, filho do rei 

de Inglaterra, depois de ser batido em Hastembeck no 

Hannover, assignon a vergonhosa capitulação de Clos
IP.l'-Sm,ern (1757). 
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~uando .~odos supp~nhão que Frederico estava re
duzido á ui.Ima extremidade, elle, illudindo o princ· d 
., b' . . lpe e 
~ou JS~ por uma rehrada :::Imulada, attacou-o de 
Improviso e o derrotou completamente em Roslmch 

ll75'i); Daun f,)i tam bem batido ern Lis,ça na Silesit. 
Exhausto porém de forças por seus mesmos triuru
phos e pela dut·aç,ào de uma guerra encarniçada, tal ~ 
vez tivesse de submetter-se porfim aos esforços da 
Europa, qn~ndo a morte da imperatriz da Russia (1762) 
e a exaltaçao de Pedro III, grande admirador de Fre
derico, retirando a Rnssia da liga, livràrão a Prussia 
de um de seus mais formidaveis adversarios, e apres
sárào a conclusão da paz. Os tratados de Parir. e de 
Hube1·tsbu·rg (1768) garau tirão ao rei ria Prussia a pos
se da Silesiu, que elle com tanto heroismo defendera. 

4. 1Jitilnos auanos de J.o,redea•ico o Gra.nde 

Frederico gozou de uma paz profunda durante os vinte 

e tres ultimos annos do seu reinadn e applicou-se cou1 
toda a solicitude a reparar os males da guerra. A Pru~
sia teve uma administração regular, embora pouco liberal. 
Frederico deu grande impulso á industria e ás artes, e 
promulgou um novo codigo que passa por uma ob.ra 
prima. Elle amava e cultivava as lettras ; mas o cyms
mo irreligioso de seus costnrnes, snas relações com 0 

partido philosophico, cujas utopias bem longe estava elle 
de partilhar, a longa correspondencia que entreteve com 
Voltaire, contribuirão muito a dar credito ás ideias novas 
que se propagavão em França e na Europa. No ]Jri'I'Miro 

clesmemln-amento da, Polonia Frederico II e'bteve a mel·bor 
porção, a saber, a Prussia' occidental e o ducado de Po· 
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sen (1772). A alta posição q t:e ~on~1 uistara na ;~llemanha, 

fel-o 0 protector natural dos pnnCipes germarncos contra 

aca~ad'Anslria; foi assim que elle salvon em 1778 a 

.,, ~rança do eleitor de Baviera, que José li, filho e suc

~ssor de Maria Thereza, queria apropriar-se. Na sua 

~orte, occorritla. em 1786, conferio-lhe a Europa o titulo 

rle Gmndc, e a Allemanha o do Unü;o. Deixava a seu so

brinho Frederic:n Guilhermr. li um paiz cultivado, uma 

industria. florescente, uma população dobrada, um reino 

elevado á cat.hegoria de grande potencia de E t1ropa . 

.lla·ria 1'hereza restabeleceo a ordem nas finança:::, e fez 

progredir o commercio, a instrucçào publica e as at·tes. 

Fazendo brilhar no throno o exemplo de todas as virtu

des publicas e privadas, era ella adorada por seus vassa

los. Tendo mor rido em 1765 Francisco I, a corôa imperial 

conservou-se na casa d' A ustria-Lorena pela eleiç.ã.o de seu 

filho Jose li, na qualidade de rei dos Romanos. No des

membramento da Polonia, Maria Thereza obteve a 

Gallicia. 

José li, coroado imperador desde 1765, não tomo11 conta 

do governo senão depois da morte de sna mãi (1780). Foi 

n:m reformador mais cheio de theorias q ne habil admi

nistrador. Concentrou tona a acç:1o do governo nas repar

tições minisleriaes de Vienna, e emprehendeu innovar 

não só a administração civil como até a disciplina ecle

siaslica. Supprimio trezentos conventos, ~aholio algumas 

ordens religiosas, alterou arbitrariamente a <:ircumscri

pção da<s dioceses e prohibio o culto das imagens nas 

igrejas. A viagem do venerando pontitice Pio VI a Vien,-



202 HISTORIA MODEU.N.t\ 

~a _em 17~6 _não conseguia ~azer abraçar 0 imperadur 
1de1as ma1s sas. As suas meci1das arbitrarias 0 ~r d 

. . ' uen endo 
a conscienCia dos catholicos e indo de encontro . , _ aos cos-
tumes, suscttarao gra ,·es desordens, sobret11do uos IJ · 
B . aizes-

u.uos. A estes embaraços veio ajuntar-se a verooonh ·· 
. ~ I' T t> a a,. 

uma guerra Inte IZ contra a urquia. José II morreu eni 
1790 ; succeden-lhe o seu irmáo Lr.npolclo IJ, grão-duq ué 
de~. Toscana, qne apenas teve tempo de :!'estabelecer a 
tranquillidade e a paz nos Estado:':Austriaco:>, e falleceu 
em 1792. 

II. SuECIA E RussrA (1697-1801). 

c .. rlos XII q~ Petlro o Gr~ncle 

Carto.~ XJI succedeu em 1697 a seu pai Carlos XI no 
throno da Suecia. Como contasse apenas quinze annos, 
espera.vão as potencias vizinhas aproveitar-se da sua 
inexperiencia, para tomar-lhe alguns territorios. Tres so
beraHos tinhão interesse em enfraquecei-o: o· rei da Di
namarca, que queria de:'lpojar o duque de Holstein-Got
torp, parente do rei da Suecia; o rei da Polonia Augusto 
II, que tencionava retomar a Livonia aos Suecos; e o 
czar da RussiaPedro f, quejásepropunhafundaroimperio 
do Baltico. Este não podia realizar as suas vistas emquan
to a Suecia estendesse as suas fronteiras desde a passa
gem do Sund até o rio Duna, e possuisse as ilhas de 
Rugen e OEsel, parte da Pomerania e os portos de Ver
den e Bremen. 

Mas Carlos XII não desmentia a sua raça; desprezou 
O!) divertimentos proprios da sua idade para consagrar-se 
inteiramente á vida militar, e seus vizinhos, que snp-
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puuhüo s;Hprehender um menino, encontraráo um heroe 
<:a paz das mai0res acções. Ellc vôa primeiro em soccorro 
de seu cunhado o duqnede I-lolstein Gottorp (1700), chega 

~improviso aos muros de Copenhague e impõe ao rei da 
, ___ "\Pinama.rca Frede•·ico lV ? tratado de Traverulal, que re:->-. 

~ · tituia ao duque de llolste10 os seus Estados. Voltando-se 
)depois contra o czar, q .te havia sitiado Ntu•vtL (1700), 
desbarata com oito mil Suecos um exercito de oitenta mil 
H.llssos. Dirigindo-se então para a Polonia, derrota com
pletamente o exercito de A ugustoii nas margens do D"na, 
p.nt.ra em l'a·rsovia. colloca no throno da Polonia Estanis
l<ío Leczinski, invade a Saxonia e obriga o rei deposto a 
l'en •wcia..r a corôa pelo tratado de ;llt-llnnstadt. 

Da Saxonia n.ard10u Carlos XII contra Pedro o Grande 
que havia invadido uma parte da Ingria, da Li-vania e da 
Polonia; mas deixou-se arrastar até a Ukrania, ondP. per
deu a bata! h a decisiva de Pultn vn (1709), e vio-se obrigado 
a ref11giar-se na Turquia, em TJcnrle1·, cidade da Bessara
bia, onde demorou-se alguns annos. 

A grandeza da Suecia estava por terra. O imperador 
da Russia triumphou dos Suecos em todos os pontos; 
apoderon-se da Inrp·ia, da Can:/.ia, de lliyn; o rei da Dina
warca occupou de novo Holstein; Augustn li subia outra 
vez ao thronn da Polonia. Carlos XII conseguia que o 
snltti.o declarasse guerra á Russia. Pedro o Grande, ven
cido nas margens do Pruth, ac:hou-::;e por um momento á. 
mercê dos Tut·cos; mas o grão-vizir, s•1bornado por Ca-
1harina, mulher do czar, que se despojou de todas as suas 
joias, deixou.:o escapar e fez com elle a paz (1711). Car
los XII, vendo ma.llngradas todas as suas esperanças, 
rec:usou obstinadamente partir da cidade de Bender, e 
defendeu-se na s·1a casa com seus criados contra um cor
po de t·xercito e não se rendeu senão depois de incendia· 
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da à ca~a. Depois de cinco ano os de demora na Turquia, 
consegu10 Carlos XII escapar, e chegou a Str:~.lsund, 
atravessando a Austria e a Allemanha (1714). Em vez de 

ir. ~efender os seu~ Estados, am_eaça~os por todos os se~-
vlzmhos, elle proJectava conquistas 1mpossiveis e fazia á'" 

guerra na Noruega, quando foi ferido mortalmente por ( 
uma baila no cêrco de F?'!!de?·ichshult (1718). c 

Depois de Carlos :S.li, a. Su':cia perdeu a importancia 
política, que adquirira no reinado de Gustavo Adolpho. 
Ul'rir.a Lcrmo1·, mulher do principe Fr,edericv de I-lesse, 
succedeu a seu irmão Carlos XII e assignou o tratado 
ruinoso de Nystadt (1721), pelo q nal não só perdia as 
províncias já. conquistadas pela Russia, como tambem 
cedia Bremen, e Verden ao Hanover, Stettin e parte da 
Pomerania á Prussia. Depois da morte de 1Jlrica'(l744), 
Frederico I, seu esposo, que fôra associado ao tbrono, rei
no usó e morreu em 1751. Com elles extinguia-se a dyna.s
tia das Duas-Pontes. 

:ldolpho F?·c.ier·ico 11, fundador da dynastia de Holstein 
e successor de Frederico I, seguia o partido contra a. 
Prussia na guerra dos Sete Anuos. lrlt::uwo 111, seu filho 
e successor (1771), restabeleceu a autoridade re~!' abo
lindo a constituição aristocratica que datava do reinado 
de Ulrica, supprimindo o senado e fazendo-se attdbuir o 
direito de paz e de guerra. Subtrahio a Suecia it influen
cia da Russia, seguio o antigo systema de alliauça 1!00'~ :l 
Ji'rança e a Turquia, vence\1 os Rnssos na batalha nava 
de Suensksund e obrigou-os a assigna1· o tratado de v:mtn 
no ducado de Oldemburgo (1790). Gustavo IJI fc.I uUI 

dos adversa rios apaixonados da revolução franceza; Ia t~
mar as armas a favor de Luiz XVI, quando foi assassi
nado com um tiro Ju pistola en1 11m baile mascarado por 
.4.nkarstll·ann, que pretendia. assiu1 vingar as injurias da 
nobreza da Suecia (1792). 
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I i A Dinamarca, que se havia declarado contra a S'.lecia 

f 

no tempo de Carlos XII, experimentou as mesmas vicis-
- n situdf!S internas. A emancipaç.ão dos camponezes, ence-

i1~la no reinado de Frederico V (1746), realisou-se de todo 
l ·H no de Chr·i.~tÜIIlO l'll (1766). 
' ·' 

Pi·d·r(J o Grandr., da casa de Romanow. foi elevado ao 
throno da Russia pelos StrAiitz,juntamente com 8eu irmão 
hian, debaixo da tutella de sua irmã Sophia (1682). Sete 
annos depois, não podendo supportar o jugo humilhante 
de uma mulhat·, encerrou sua irmã em um claustro e 
punio scve!ameote a insubordinação dos Strelitz. Em
preheudeu crear uma marinha, segnin.:io os conselhos do 
genovez Le Fort: era o preludio dos vastos projectos que 
meditava. Já em 1696 a Russia havia. tomado aqs Turcos 
a importante cidade de Azo[. rvias o czar quiz estu~ar por 
si mesmo a civilisaç.ão da Europa occidental, a(im de ini
ciar os seus vassallos nas artes da guerra e da paz. Partio 
então para Hollanda, onde trabalhou nos estaleiros de 
Saardam; visitou depois a Inglaterra e a Anstria. Vol
tando á Russia, onde rebentara uma segunda sedição dos 
Strelitz, supprimio esta milícia turbulenta . 

.Tá narramos a luta porfiada entre Pedro o Grande e 
Carlos XII, e as vantagens que o czar obteve da famosa 
victoria de Pttltava (1709). Emquanto empregava todos os 
esforços para vencer o heroe sueco, não se descuidava 
dos seus projectos de reforma. Para approximar a Russia 
das potencias occidentaes e faze l-a participar do commer
cio do Baltico, f,mdou em 1703 no fundo do golfo de Fin
landia a. cidade de S. Pete1·sb-u1·go. Vencido nas margens 
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do Pl'ltlh (1711) e rle~embaraçaclo da cririca posi~ã" ent 
que se aehava oor um tratado obtklo por S!ta mulh~r C·t
tharina, Pedro o Grande não tardon a conq rtisia t· aos su~
cos a 111·!]1'1:11 , ~ E.~tlwnia , a Fin/.ruutiu: contirlllo.1 dep07<· -
as suas utets vwgens pela Europa., visitando d'es :a vr~z a\: 
França. De volta ao seu illl perio, fez condeurnar ü. 111c11·tt~ < 

o seu fi:ho A leix:o, que co1~ .batia. abm·talll unt H as swts re
formas, depois crJuHnutou-lhe a pena, deis:andrJ-o na pl'i
sào, onde iuorren de repente . 

Depois do tratado de Ny.~tad/. ( 1721), q ne cedia á Russia 
todas as proviucias sueC'!as a té o golfo de F'inlandia, r;on
centrou o czar toda a sua attenção e m introdnzir a dv i!i
sação do Occideule nos se rs ,·a;; tos Estados : e.x.ercit•), ma
rinha, ju.>tiça, linanças, rr:anufactnras, escolas, aeadomia 
das sciencias, : udo organizou sobre o modelo dos paizes 
mais adiantados. Em 1721, abolio a dignidade de p?.il'iar
cha, substituindo-lhe IItH s_rnodo de que elle se con~ti~uio 
o verdadeiro cMfe. As grandes qualidades d'este pt·incipe 
forào deslnstradas por vicios gros.sei ros e por um despotis
mo brutal e sanguinario. Morreu em 1725. A sua 
politica externa tem sido constantemente seguida por seus 
successores, que sempre aspirár<io a posse de Constan

tinopla. 

3. §uccel!li!IOrc•~ de Peth•o o Gr~uule. 

Depois de Pedro o Grande a Russia foi governada dll.
rant~ o espaço de setenta annos por mulheres. Cat.l~an
na I, qne succedeu a seu marido Pedro o Grande, remou 
só dous annos. Era natural de Livonia e casada com um 
simples :soldado s ueco, quando foi feita prisioo.eira. O 
czar tendo-a visto sentio uma forte paixão por ella, e 

' -a 
repudiando a sua primeira mulher, tomou-a por espo:> · 



HlSTOUIA .i\fODBltNA 207 

A Cathal'ina.l sncceJeu PP.clro li (1727)! Hlho de Aleixo 
e neto de Pedro o Grande, o qual mandou rle~terrado para 
Sibel'ia o seu t•1tor .Menzikoff, que god1ra do maior cre

VIIil41!!!_,_.,fP nos dons reinados precedentes. 
\ h \nwL lva.t~ownn, i'obrinha ~e Ped_ro li, s ·t.ccedeu-lhe :10 
VHono; extenclen no extenc.r a 111fluenc1a da Russ1a, 
mas deixou-se governar· por favoritos estrangeiros, 0:>
termann, Munich e sobretudo Biren, que <'!lia nomeou 
duque de Curlandia e depois t.utot· e regente de seu 
successor Ivan VI. 

I 
~ 

h>an I' I tiuha apenas tres mezes de idade quando 
succedett a Anua; foi supplantado por Isabel, filha de Pe
dro o Grande, que se fez proclamar imperatriz em lugar 
de Ivan o qual desde entáo foi retido pre:::o e mais tarde 
assassinado. Ella repellio os Sueeos e os obrigou a ceder
lhe parte da F'inlandia (1743). Na guerra dos Sete Annos, 
declarou-se contra Frederico II, que a irritara sum
mamente com os seus gracejos. 

Pr.d1·o III, filho do duque de Holstein-Gottorp e de 
Anna, a filha mais velha de Pedro o Grande, desagradou 
aos Russos por s•.1a predilecçào pelos Allemães. Sophia 
de Anhatt-Zerbst, mais conhecida pelo nome de Catha
rina II, sua esposa adultera, aproveitou-se do descon
tentamento publico para desthronal-o, e depois mandou 
estrang11lal-o na prisão. 

Cathnrina li,tendo subido ao thwno, 1nandou matar Ivan 
VI, que estava prcsu na fortaleza de SclusselbtJrg desde 
o reinado de I:::abel. 'Viveu descaradamente com nume
rosos favoritos; co !locou um delles, Estanisüio POI!I:atowski, 
no throno da Polonia; e te~mou aos Turcos a C1·iméa c as 

cidades de .4:;'1{, Taa"nro.1 e outras. Catharina II foi a au
tora principal do desmembramento da Polonia, mantendo 
a anarchia n'este paiz e fazendo-o occupar por um dxercito 
russo commandado por Suwarof; a porção da Polonia 
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que lhe coube faia Livonht polaca com parte da Lith.u:~ni~ .. 
O grande papa Clemente XIII foi o unico sobera1 

E 
m 

da Ul'Opa que protestou contra esta monstruosa iniqui-

dade. Os Polacos, convencidos demasiado tarde d.o~ ! . r 

cios :la sua constitui<;.ão politica, tenhírão debalde · ;~: 

for1~~l-a. Catharina completou a_ sua obra de perfidit 

pQhtlca, fazendo a segunda e terceua partilha da Polonia 

(1793 e 1795), apezar dos esforços heroicos que fez Kos-

ci usko para defender a independencia da sua pa.tria. Assim 

acabou o reino da Po)onia. D'e::.tas tres partilhas a Aus

tria obteve a Ga.tlicin e a Lodomiria, a Prussia adquirio a 

Pnt.~sia Real e o ducado de Posen ; o resto coube á Russia. 

Catharina II deu grande impulso f1 agricultura a á 

industria, favoreceu as lettra >, e as artes, entreteve cor

respondenr.iascom os philosophos francezes, que lhe derão 

o glorioso sobrenome de Srmiramis do Nortt• , Nit sua morte 

(1796), o iru perio russo estendia-se desde a Polonia até o 

estreito ·de Dehring, e do oceano Glacial at.é a Turquia e 

Persia, e dominava no Baltico, no mar Negro e no mar 

Ca~pio. Ella contr~buio talvez mais que o proprio Pedro o 

Grande para a grandeza da Russia. Succedeu-lhe seu filho 

Paulo I que por suas extra vagancia:s, q ne parecião ac

cessos de loucura, estava destinado a um fim tragico e 

prematuro (1801). 

Ui. lnl;lstera•a" {1,-nO-tSOO.) 

l. PROGRESSO DOS INGLEZES NA INDIA 

Pelo fim do seculo XVII, a companhia iugleza das In

dias Orientaes,fundada em 1599, possuiaBomba.y, ll!ad·ras, 

um forte era Bangal:l., e algnmas feitorias nas costas onde 

· domina vão os Hollandezes. Tal foi a origem d'essa po

tencia colonial, que conta hoje cento e setenta milhões de 
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os seus impostos. O parlamento substituio ·lhe em 1767 o 
imposto sobre o chc'1, que encontrou uma resisten.cia mais 
energica, s•Jbretudo no Massaoh usets, onde a c1dade de 
n ston cleu o signal da t•evolta, lançando ao n1ar uma car

ll.íli""'1~ .. ;\~ .. ~gação de chá que a Inglaterra havia feito vir da India 
}(1773). Um primeiro combate favoravel em Lexiop,ton 
'\(1175) e a tomada c!~ Boston animáráo os Americanos. Um I 

~ 
congresso, reunido em Philadelphia em 1776, proclamou 
aindependencia dos treze Estados e entregon o cornnnl.ndo 
supremo a J m·ge lV ash'iltgton. As a!mas i nglezas alcançárão 
ao principio algumas vantagens: triumphárão em B1·ooklyn 
e Branclywine, tomál'ão Long-Jslcmd, New-Ym·k e Plâlaclel
phia ; mas ·a capitulação vergonhosa de lord Bnrgoyne em 
Samtoga (1777) assegurou o triumpho da insurreição. O 
illustre Benjamim Franklin, enviado á França, não tar
dou a obter o apoio de Luiz X VI (1 778). A Hespan ba e 
a Hollanda reconhecêráo lambem a inde pendencia dos 
Estados -Unidos. La Fayette, Rochambean e outros offi
ciaes francezes illustrãrão-se na defeza. das colonias, que 
não se esrnorecêrão nem com a perda de Sa vannah e Char
Jestown, nem com alguns revezes dos generaes america-

. nos Gates e Green, nem com a trahição de Arnold. A capi
tulac;ão de lord Cor}wallis em Yo1•ktown, no Estado de 
Virgínia, decidio a questão a favor dos E~tados-Unidos. 

O theatro da guerra não se limitava aos Estados-Unidos, 
senão que comprehendia as costas da Europa, as Antilhas, 
o Senegal e a India. A Inglaterra tinha que lutar simul
taneamente contra os Estados-Unidos, a F rança, a. Hes
panha E! a Hollanda, ao passo que a Russia formava, sob 
o nome de n,:ut1·aUd.ade a1·mad a, uma confederação dos 
Estados do N9rte para a protecção do commercio. A bata-
lha naval de O'Uessant (1778), entre o almirante francez 
D'Orvilliers e Keppel, ficou indecisa. Os Francezes apode_ 
rárão-se do Senegal e da ilha de S. Vicente nas Antilhas, onde 
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foi derrotado o a.lmiraute in<>lez Byron SI·r R d _ 
c • • 

0 • • o ney na 
•Ol mais feliz: quatro combates que elle d · . ~o 

I eu ImpedJrao 

que c: 1egassem novos soccorros aos Americanos A d 

d I . 
· errota 

o a mirante francez conde de Grasse nas aguas d· ' 11 r 
. • • • . • a 1 l1LQ.e . .r 

~~~~~~w.wa, e o_ ma.o e:nto da expedição hespanhola c;n~\ 

(rl.b7·altar, forao compensados pela tomada de \'a· A \-
. rms nt~ · 

Iha~ e de Mmorca e pelas vi~::torias do balio de Suffren na~ 

Ind1as. A Inglaterra decidio-se então a fazer a paz. Por 

um tratado a.ssignado em Versalhes (1783) foi solemne

menre reconhecida a independencia dos Estados-Unidos· 

a França recobrou as ilhas de S. Pedro, Miquelon, Sant~ 

Lucia, Tabago, o Senegal e Pondicbery; a Hespanha re

cuperou Minorca, o Yucatan e a Florida; a Hollauda 

obteYe a restituição das suas colonias. 

IV. I:IESPANHA (1713-1795) 

Já fallamos dos projectos gigantescos do cardeal Albe

roni, ministrq de Philippe V, e da sua quéda do poder 

(1719). Philippe V, cançado de reinar, abdicou em favor 

de seu filho Luiz (1724), e ret01:pou no mesmo anuo a di

recção do Estado por morte do joven rei. O infante D. Car

los, filho do seu segundo matrimonio, apossou-se em 1734 

dos reinos de Napoles e Sicilia, cuja posse foi-lhe confir

mada pelo tratado de Vienna (1738) em troca dos ducados 

de Parma e Placencia. Philippe V morreu em 1746 du· 

rante a guerr~ da successão da Austria, na qual tomára 

parte. 
,. 8uccedeu-lhe seu filho Fm·nandn YI, que reinou doze 

annos (1746-1759), passando a corôa de I-Iespanha para 

o infante D. Carlos, rei de Napoles, que tomou o nome.de 

Carlos U. Este mostrou-se alliado fiel da França, reunm· 

do-se a ella contra a Inglaterra em virtude do pacto de {a-
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f m-itirt (1761). Seus ministt·os Aranda e Campomane.;;, im
buidos da.~ icléas philosophicas q-ne domina vão em França, 
perseguirão as ordens religiosas; principalmente os J e

~ ~s, que forão expulsos da Hespanh~ e de t?das as sua~ -O""':oc.~.:<:~nias, até d~ Pa~aguay (1767). A mdustna,_ as obr~. ~Jublicas, as umvers1dades f! as finanças devêrao ao mi-

l 
j 

I 

ihstro Florida Blanca notaveis progressos. Carlos UI mot·
reu em 1788; passava por um principe severo, magnificn 
e habil. C(wlos IV, seu successor, deixou-se g11iar pelos 
conselhos de Manuel Godoi, favorito da rainha, que rece
beu mais tarde. o tit,do de p?·incipe cln Paz. A Hespan hn. 
recahio então na lethargia, de que Carlos III se esfot·çala . 
por levantai-a. 

V l'l'AJ.IA 

O infante D. Ccn·to:;, que depois foi rei de Hespanha eom · 
o nome de Carlos III, e que fóra antes duque de Parma, 
recebeu em 1735 o titulo de rei de Napoles e de Sicilia. 
Por instigação de seu ministro Tanucci, procurou remediar 
os abusos, resnltan1es de onze legislações di!Terentes e dos 
conflictos peqJetuos que smgião en tre a reale:t.a e as diffe~ 
rentes ordens do Estado .. Mas as suas reformas não obti
verão res•.dtados favoraYeis, porque o legislador, dema
siado soffrego de destruir, niiu apresenta v a nada de solido 
para subs1ituir ao~J antigos costumes. 

Quando D. Carlos passou a occupar o throno de 
Hespanha (1759), succedeu-lhe no de Napoles sen filho 
Ptwnamlo 111, que, não tendo senão oito annos, foi 
eollocado sob a tutella de Tanucci, qtie continuou a 
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governa~ o rei?o até 1776. A entrada no conselho 

de Marta Carohna, filha de Maria Thereza e espo 
d . b . , sn 
. o re1, ? r1gou ~anucci a retirar-se do poder. A 

JOVen ra1n ha tomou sobre :>ell fraco esposo e i>Obr~>-Q.. .: 

governo do reino uma influencia , absoluta cheaai;;.\ 
· ' o ·· I 

a elevar ao ministerio o medico irlandez Acton, se1~; 
favorito. "(: 

Depois da morte do ultimo dos Medieis, e111 1737, 

l~'·taiiC'isro 11, duque de Lorena, foi feito grão-duque 

da Toscana. Succedeu-lhe eDJ 1765 seu filho Lt!npo/do, 

depois imperador, de cuja administração benefica e 

i Ilustrada conservo li-se na Toscana uma grata memoria. 

l\·Ias a sua intervenção imprudente nas questões de 

disciplina e• clesiastica pertnrbou os espíritos. Seu filho 

f.'e1·ii.r.indo r fi restabeleceu a calma (1790); foi porêm des

pojado dos seus Rstados durante as gnerras da Re

voluçii.o Franceza. 

, VI. PORTUGAL 

O princ1pto do refnado de D João li, cognorninado 

o prin<:ipe perfeito. foi assignalado pela luta entre a 

r·ealeza e a nobreza, da qual forào victimas o duque 

de Bragança D Fernando, decapitado em Evora (1482), 

e o duque de Viseu D Diogo, que foi apunhal.ado 

pelo proprio rei em Setubal no anno seguinte: Ltv~: 
dos embaraços domeslicos, occnpou-se ser1amen 

.Í). João li da bo!l. administração do reino, animo~ a 

navegação e continuou os descobrimentos na AfrJca, 

mandando diversas expedições, enlre outras um~ com· 

mandada. por Dioao do Cão, q ne descobriu o remo do 
n n· hegou ao 

Coogo, e outra por Bartholomeu Jas, que c 
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cabo da Boa Esperança. Em 1~94 conc:l uiu D. João li 
com os Reis Catholicos o celebre t·ratado de Tordesilhas, 
que fixou por linha divisoria das possessões hespa

.-.e--o<;;C~as e portuguezas o meridiano que passa a 370 
\}c,úas a O. das ilhas do Cabo Verde. Morreu em 
U495. 

I 
' 
I 

D. Manoel o Venturoso, seu succcssor, era filho do 
infante D. Fernando e neto rle D. Duarte. No seu 
reinado attingiu Portugal ao mais alto gráo de grandeza 
e esplendor, pelas numérosas descobertas e conquistas 
dos Portuguezes na Africa, na America e na Asia. 
D. Vasco da Gama dobrou o cabo da Boa Esperança 
(149i) e chegou <1. India, descobrindo assim um novo 
caminho para esta riquíssima regiio. D. Pedro Alvares 
Cabral descobriu por um acaso o Brazil (1500). D. Affonso 
de Albuquerque fundou o. imperio portuguez do Ori· 
ente, conquistando Goa, Malaca e Ormuz. 

D. Manoel ordenon que sahissem do reino os JUdeus 
que não se quizessem converter áf~ catholica, o que 
fez que a maior parte delles emigrasse, levando corusigo 
immensas riquezas. Erigiu templos magníficos, -prote
geu as letras, promoveu o commercio, e publicou as 
01·llenações Alctn-ttclinas. Morreu em 1521, e foi sepultado 
na igreja de Belém que elle niandára construir. 

Da sua primeira mulher D. Isabel, filha dos Reis 
Catholicos, nasceu-lhe um filho, D. Miguel da Paz, 
que teve uma. morte prematura. Da sua segunda mu
lher D. Maria, irmã da primeira, teve muitos filhos, 
entre outros, D. João, que lhe suc•cedeu; D. Isabel, 
casada com Carlos Quinto; D. Beatriz, casada com o 
duque de Saboia; D. Luiz, duque de Beja, que de 
uma concubina 'teve D. Antonio, prior do C'rato; e o 
cardeal D. Henrique, que depois foi rei. 

1), João III o Piedoso, filho e successor de D. Manoel, 
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pros~guiu com ardor as conquistas da India, que forào 
cons1deravelmeu1e aug mentadas pelo valor e )lrude · 

~ . · nc1a 

--
de varoes 1llustres, como Nuno da Cunha, Heitor d 
Silveira, Martim Affonso de Souza, Diogo Botelho, ~...,,: _.)" 
tonio Galvão, Antonio de Faria e Souza, e sobretul \ 1 -

·D: João. de Ca·mo. F0i J?· João III quem iutroduziun.o\1 
remo a 1nclyta Companhia de Jesus, que tão benemeritati 
se tornou pelos relevantes serviços prestados á religião & 

a Portugal. Tambem no seu reinado ti verão lugar a in
troducção do tribunal da inquisição e a tt·asladaçào dn 
universidade de Lisboa para Coimbra, pat·a onde man-
dou vir i li ustres · sabios de varias nações. Nesta epocha 
florescerão muito as letras em Portugal, sobresah indo: 
entre os historiadores, João de Ba?Tos, que oscrevl.!n as 
Decadas, continuadag por Diogo do Couto; Damüi.u de Guc.~, 

Fe1·não Lopes de Castanheda, Fe·rnão illenclr•s Pinto e Dua.rtr• 
Nwus de Leão;- entre os poetas, Gil l' icentr·, Ber·naTclim 
R'ibei1·o, F1·ancisco de Sâ, de Jl1·i1·anda , Antonio Fen·eh·a , 
Diogo Be1·na1'Cles, etc. -le1·onymo Oso1·io, Heitor Pinlo. e 
1lmador A rraes forão tam bem escriplores de muito 
merito. 

D. João' III dividin o Brazil em capita nias~ e mau
dou Thome de Souza (1549) fundar na bahia de Todos 
os Santos a ciàade de S. Salvador, que foi .a primeira 
capital d'aq uella vasta região. 

Succedeu-lhe seu neto D. Sebastúio o Desejado (1557), 
que só contava tro::s annos de idade e [oi posto debaix.o 
da tutella de sua avó D. Cathadna, da qual passou 
~epois a regencia para o cardeal D. Henrique, filho ~o 
rei D. Manoel. D. S!:!bastião era dotado de um geiHo 
ardente bellicoso e sequioso de gloria e~de conquistas, 

' ' d' - da o que o levou a em prehender a fatal ~>:x:pe 1çao · 

Africa. 
Tendo Muley Moluco despojado do throuo de Mar-
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··r-: rocos a seu sobrinho Muley-Mohamed, ~irigit~-se este 

I 
ao rei de Portugal, pedindo-lhe a sua asststenCia para 

1 recuperar o· reino. D. Seba:::tiáo, surdo aos consel_hos 
\ ·, "- .... ~.udentes de muitos fidalgos e f\té ~r~ncipes estrange1~os 

• \ \ e o dissuadião de uma tal e:s:pedtçao, passou á AfriCa 
((com um exercito de cerca de desoito mil homens, onde 

ia a flôr da fidalguia portugueza. No dia 4 do Agosto 
de 1578 deu-se a memoravel batalha de tltcacer-Q-wibi?·, 
na qual foi completamente derrotado o exercito porlu
guez, perecendo ua·: acção o proprio rei D. Sebastião. 

No reinado d'este infortunado príncipe florescerão os 
poetas ütit dr. Camões, o immórtal cantor dos l:usiadas, 
tl nrlnule Caminha: Rod?·ig?les Lobo, !tloz'inho de Quevedo; 
os historiadores Diogo do Co~tto, Jocio de Lucena, timké 
de Uczenrle; e os theologos F1·. Ba1·tholomMt dos Aftwty1·es, 
Diogo de Gou-veia, Diogo Pa·iva ele Mul?·ade. e .Tc·ronymo dt• 
Azambltja. 

Como D. Sebastiào não deixasRe filhos, foi acclamado 
rei o velho cardeal D. Ifem·ique, que só reinou 17 mezes, 
fallecendo em principias de 1580. Para decidir a questão 
de qual dos pretendent~s tinha mais direitos a succeder
lhe no throno de Portugal, reunira o ca rdeal em 1579 as 
côrtes em Almeirim, que deixárào por decidir o negocio. 

Entre os varies pretendentes á corôa, sobresahião a 
duq ueza de Bragança D. Catharina, Philippe li de I-Ies
panha, e D. Antonio, prior do Grato, todos Ires netos do rei D. Manoel. 

~ Sendo o prior do Grato acclamado rei em Santarem e 
depois em Lisboa, o governo provisorio, composto de 
cinco governadores nomeados pelas cu1·tes de Almeirim, 
declarou rebeldes o dito prior e os seus pat·tidarios. Sendo 
depois batido pelo duque de Alba, general de Philippe II, 
vio-se elle obrigado a expatriar-se .. 

No fim de 1580, foi Philippe li reconhecido rei de Por-
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tugal pelas côrtes de Thomar. Deste anno data a do · 
- h h I nu-

naçao espan o a em Portug~l, que durou sessenta aun . 

até 1640 .. Philippe III (Ph,ilippc IJ de Portugal) promu~~ 
gou oJ cod1?0 portugu?~ denominad_o_ Ordenações Pln"liplli.. .• _...rr" 

nas. No remado de Ph1hppe IV (PiultpJle III d·e Portugal' · ··

os Portuguezes sacudirão o jugo hespanhol, e collocárà;' !:' 
no throno a D. João, duque de Bragança (1640) . O chefe i 

da conjuração foi João Pinto Ribeiro, mordomo do mesmo 

duque. 

Durante a dominação ·hespanhola ftorescêrão os litle

ratos· F1·. Be1·-nm·clo de B1·ito. F1·. t1nton-io B·randiío, F·r. 

L-uiz de So1ua, lltanoel de Fa?'Üt e Souza, lllnnoel Se~:~e·l'l:m 

de Fa?·t:a, Jaointho F?·ei?·e de ;inclmde, os poetas Je1·onymo 

Cô1·te-Real, Francisco de Sá e jJfenezes e outros. 

D. Joãn VI o Resta1t?·adm· teve que sustentar por todo o 

seu reinado a guerra contra a Hespanha, que queria sub

metter de novo Portugal ao seu domínio ; soube defender 

valorosamente o reino, e ganhou varias batalhas, sendo 

a mais celebre a de ltlonti}o. Morreu em 1656. N'este rei· 

nado farão expulso::; os Hollandezes do Brazil e do reino 

de Angola. 
A D. João IV succedeu D. AfftJnso li f o l'icto-r-ioso de

baixo da regencia de sua mãi D. Luiza de Gusmão. Con

tinuando a guerra com a Hespanha, alcançarão os Portu

guezes algumas victorias (do A:mei:-cial, de illontefi-Claros, 

etc.) Entretanto D. Affonso excitava na sua cl'!rte geral 

descontentamento por seus excessos e desordens. 

Casou em 1666 com Maria Isabel de Saboia ; porém 

esta princeza, passado pouco tempo, recqlheu-se para um 

convento, d'onde tratou da nullidade do matrimonio, alle

gando a inhabilidade physica. do rei. Declarado _n u~lo 0 

casamento pelas comp.etentes autoridades eccles1ast~cas, 

casou a rainha com o seu cunhado D. Pedro, qne fo1 no

meado principe regente pelas côrtes de 1667, sendo des· 
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thronado 0 rei D. Affonso. Este foi primeil·amente reclu~ 
·
50 

no paço, depois transferido para a ilha Terceira e d'alh 
para Cintra, onde falleceu em 1683. . . 

\&'i!fi:.~~-~Tomou entãoo príncipe regente o titulo de ru1 s~b o 
·me de Pedro II. O seu primeiro cuidado foi concluu a 

paz com a Hespan ha, donde lhe veio o cognome ~e 1'a
â {tco. A morte do rei de Hespan ha Carlos li (1700) mvol
ve'' Pnrlu"'al na "'Uerra da sucee:;~ão de H espanha, to-

I .. 

. tl tl 
mando o partido do archiduque Carlos, que era apoiado 
pela Austria, Inglaterra, Hollanda·e Prussia, contra Phi
lippe V, que era susten tado pela França, Baviera e Hes
panha. Morreu eril1706, sem ver term in,ada a guerra da 
successão. 

N'este. reinado e uo antecedente distingnirão-se nas 
lellras o Padre tlnttm-io Vieira, D1un·te Ribeiro de Macedo, 
n. Lu·iz de MeneZPS, coude de Ericeira, D. 1/Tancisco Ala
/IOel !le lllt•llo, e F?·. F·ranc·isco de Santo tlgostin.ho de Macedo. 

JJ. Jolio V o !lla.gnanimo, filho e successor de Pedro II, 
coll tinuou a guerra da succes.>ão contra Philippe V, que 
terminou em 1713 pelo t·l"atado de Ut·l'l!l:ht . . A pplicou-se 
então a fundar obras Hteis ao Estado : erigio em Lisboa 
a academia real de hisloria, creou nas pro-rincias acade-
mias militares, enriq neceu varias livrarias do reinot 
levanto·t o mageRtoso convento de Mafra, o soberbo 
aqueducto das Aguas Livres da capital, o hospital das 
Caldas da Rainha, etc. O papa Benedicto XIV conferio a 
D. João V. e a seus successores o titulo de Fület?:ssimo. 
N'este ·reinado foi elevada a igreja de Lisboa a patriarcha-
do, devendo os seus patriarchas ser creados cardeaes. 
D. João V falleceu em 1750. 

Succeden-lhe seu filho D. José I, que nomeou ministro 
a Sebastião José de Carvalho, conde de Oeiras e depois 
marq 11ez de Pombal. Este grande ministro fez de Portu
gal um reino forte e florescente. lntrodnzio uteis refor-
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mas; resta~eleceu a. disciplina militar com o auxilio do 
Conde de L1ppe; ammou e protegeu a aaricullura a · 
d . .t:? ' lll-
~u~ti·Ja e o commercio; reformou a univP.rsidade de 

Cmmbra; augmentou as rendas publicas; diminuio J 
poder dos grandes ; cuidou seriamente de promorer('· , ·, 
prosperidade do Brazil, e de aprOYf'itar os immensos re- ' '\ 
cursos d 'esta rica colonia. 

Dons grandes succes:;;o.s assignald.rão o reinado de D . 
. José I : o espantoso ter rem o to de 175õ, que desl rui o a 
maior parte da cidade de Lisboa; e a conspiraç.ào . de 
1758 contra a vida do rei, cujos suppostos an tores (o d u
que de Aveiro, a familia do marquez de Tavora, D. Jero· 
nymo de A tahyde, conde de Atouguia, etc.) forão jnstic~a

dos na praça de Bel em. 
Por ocqasião do terremoto, desenvolveu o marquez de 

Pombal admiravel actividade e tino administrativo, danJ to 
as mais act:rtadas providencias para que fossem soccorri
das as victimas, repl'imindo us malfeitores que se aprorei
tavão da consternaç:"io geral para roubarem, e levantando 
das ruinas outra chlade muito mais bella e regulai'. 

No que o marquez de Pombal mostrou-se bem inj1.1Sto 

foi no odio mortal que votou aos Jesuiras, exp11lsando·OS 
em 1759 de Portugal e das suas colonias, e contrib:Jindo 
poderosamente pa1·a a extincção d'~s1a illustre Ordem. 

A D. José I fallecido em 1777 suc:oedeu sua Hlha /J. , 

A!a?'~'L I, casada com seu tio D. Pedro, irmúo dn rei. O 
facto mais notavel do princi1)io d'este reinado foi a . d.es
graça do marquez de Pombal, que não só foi denllttJd.o 
do mini::terio, mas obrigado a retirar-se da côrte. :\ nu· 
nha concluio com Hespanha em Outubro de 1777 o !rata
do preliminar Je paz de S. Ildefonso, que restitni~ a 
Portugal a ilha de Santa Catharina, conservando porem 
os Hespanhoes a Coloni•i do Sacramento e as ilhas de An
no:.Bom e Fernando-Pó, e iixavaos limites do Brazil com 
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as poss_es:;ões hespanholas. Entre ~utr?s .estabelecime~
tos uteis para o paiz, D. Maria I mstltmo .a Acad~mta 
real das sciencias e a Casa Pia. A.commethda a ~a1~ha 

_p.u 1792 de uma mo\estia mental, começou o pl'lnctpe 
llil!l""'~~- ::.w . .Toão a govemar em nome de sua mãi. Só em 1799 é 

que elle tomou o titulo de regente, qu.e conservo_\~ até a 
m cJI'lC da rainha, que occorren no Hw de Jauetro em 

... 

•• 
1 

\ 
l 

lR16. 

VII. FRANÇA ( 1774-1789). 

I. Luiz XVI 

Lll izXVI,, neto de Luiz XV, succedeu-lhe na idade 
de vinte annos (1774), no meio de uma grande agitação 
dos espíritos. O seu casamento com a archiduq·ucza 
d'Austria Mm·ia .tl.ntonÜltla, filha de Maria Thereza, des
gostou o povo francez. O joven rei, dotado de um coração 
recto e puro, de um espírito illustrado, mas irresoluto, 
soube porém attrahil-o por actus que merecêrão a appro
vação geral. Renunciou ao tributo oneroso que se costu
mava dar ~o soberano por occasião da sua exaltação ao 
throno, restabeleceu os parlamentos, desterrou Terray e 
Maupeou, abolio a tortura usada nos processos criminaes, 
creou o monte-pio, etc. Luiz XVI nomeou primeiro mi
nistro o conde de Maurepas, velho leviano e frivolo ; foi 
porém mais feliz na escolha dos outros ministros, Turgot 
e Malesherbes. Este, ligado desde muito tempo com os 
philosophos, collocava a salvação do Estado em uma vasta. 
reforma da administração e das finanças. Tnrgot, forma
do na escola dos economistas, reclamava a emancipação 
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do trabalho, a. repartição i~01al do::- impostos entr~ todas fi~ 
as classes. a h herdade da md ustria e do co111111 ~ . 

1

1 
. ; . . . ereto, a 

suppressao de todos os IJrtvtlen-IOs a redu·'ça-0 d·t 1 
. . n • v , , ' espe~a 

abatxo da. receita c outras reformas neeessarias . Oppôz- e r ·, 
a e lias ú parlamento, que foi apóiado !)ela côrte 0 ~ ........ 'jl 

• r r . • • " • , ll<t._ '· 
L~1~ X\~ ha\•Ja fetto ~everas eco.uon11as, pelo que foi de/ .\ · • 
mtttldo 1 urgot, por na.o ter o rei a co1·a"'em de sustentaX 

o ministro reformador contra a opposiçã~ elo parlamento. 

Na penuria' do t.heso .uo, lançou o rei os olhos sobre uu1 

habil banqueiw protestante de Genebra, Necker, estabe

lecido desde lll!!-ilo tempo em Paris, para confiar-lhe a 

administraçà0 das finanças. Afim de restabelecer o equilí

brio nas finanças e cobrir o defi.c:it do thesouro, recorreu 

~ecker aos em prestimos; mas a guerra da America veio, 

augmentando o deficit, abalar o credito, base necessaria 

dos emprestimos. Depois da publicação do seu relatorio 

das finanças da França, Necker, que tinha contra si a ro

tina, o interesse, os prejuízos do 'antigo regimen, e a 

opposição dedarada do Conde de Maurepas foi for

çado a dar a sua demissão, alguns mezes .antes da mor-

te do primeiro ministro (1781). Os .seus successores, Joly . 

de Fleury e Calonne, não fi.zerão mais que augmentar .o 

deficit. Este aconselhou ao rei que reunisse os nota1ieis,~o 
reino, para consultai-os sobre as reformas indispensaveis 

á salvação do Estado. Esta assembléa de privilegiados r_e

pellio todas as propostas que lhe farão SllbmotUdas e nao 

consentia em nenhum dos sacrificios que as circumstan-. 

cias reclamavão (1787). A situação tornava-se ca~a vez 

mais critica. O arcebispo de Tolosa, Lomenie de Bnenne, 



HISTORIA MODERNA. 

successor de Calonne, encontrou a mesma opposição. O 

parlamento recusa\'a registrar os decretos ordenando no

vos impostos, e appellava d'elles para os estados geraes; 

1~ e este era o voto de toda a F' rança. O arcebispo induzio o 

'-~~·;a convocai-os. Tae:,: for;) o os prellldios da Revolução 

il'ranceza. 




