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ADVERTENCIA 

Fora o, erro·. <1ue escaparam 
facilmente emendados pelo proprio 
tornam necessaria a seguinte: 

ao revisor, e serão 
leitor, ha dous que 

ERRATA: 

Erros: 

Esta. doutrina, pal'tindo etc .... o. 
por ultimo, n.ttingir o hem supremo, 
que era. a. 0essa.çi\o <lfl, tolht n vidn. f' 
TIOI' con-RPffllirrnn por fim P,,~titpa.t-a da 
Irutia afl'asfando o ctltl01' do J)I'O.f'imo. o 
rlespnzo clrur off1'11/Ws. a lofp~·wncia, a 
(raternidadP, ,, a r·rt l'iclarlt• ,,cima rir· 
tudo •Pai(. ~ linh:t I~ •J. 

• t.q ptiw·ipHP-8 col colill~ da G,•tJ(•itt 
{Or'tL/11 a~ ria A_qio conh,•rillo. . .AJWH<t>~ .... ,. 
Habe, et<- .... !Pag. 38- linhl\ >-!. •), 

Correcc;ões: 

Esta uoutrina, pM·tindo do prin
<' lPIO de que a vida é uma infelicida
de, deduzia que o soffriJnento vjnha 
do desej o, e que sabio em RIJUelle que, 
uespren<.lendo-se de tudo que o ligava 
H. vidu. e o tornava infeliz, deixava 
qucrt~ssivamente de sentir, de querer, 
de pensl\l' até chegar ao nil'rana - o 
anitluill\mento, e, por ultimo, a.ttingir 
o bem supremo, que era a cessaçito de 
toua a vida e por conseguinte de todo 
o soffrimento. Alem disso eu inavA o 
amor do proximo, o desprezo das of
fensns, a tolera.ncitt, R. frttternida.de, e 
a caridade acima d• tudo (Pag. 29 -
linha Vl •) • 

A historia interna d>Ls c.:>lonias 
gregus ó quRsi desconhecida. Apenas 
fl.O ~a.be que em ponto mais pequeno 
a sua. vida interior reprodur.iu cons· 
tnntemente o viver t.Le todos os estã· 
dos hellenicos, isto é, continuas lutas 
<le partidos e fac~ões, que por fim 
ransttram a ruin>L d!\ naç!\o. ( t'ag. 38 
- linha !:! • ), 



PROEMIÕ 

A Historia conforme a concepção moderna: noção, 

objecto e divisões da mesma 

A Historia, na antiguidade, era antes uma arte e um 
instrumento de política e escola de governo que uma 
sciencia. 

Na Grecia e em Homa, consistiu a missão do histo
riador .em narrar os acontecimentos memoraveis. Obra de 
arte, e não de sciencia, a hisloria se escrevia. geralmente 
1mra perpetuar . encarecendo, os feitos militares ou poli
ticos; e seu principal merecimento estava em reproduzir 
tradições e chronicas, muitas vezes infleis, sob os primo
res literal'ios do es tylo clescriptivo. Era a historia um ge
nero literario. 

Alguns historiadores alimentaram a pretenção de fa-
7er da mesma um vasto repositorio de lições politicas c 
moraes, e, nesse sentiJo, chegaram a definil-a-«a mestra 
da vida». 

E' inteiramente outra a concepção moderna ria His
toria. 

Pretende-se que ella seja uma sciencia e que das 
·ciencias tenha tudo quanto as constitue: leis, segurança 
doS' methodos, certeza dos resultados, e até o proprio des
interesse. Entretanto. não satisfaz ella, ainda nenhuma 
de as exigencias. 

A verdade é que sua funcção consiste em colligir e 
classificar methodicamente os factos para ministrar os 
materia.es, que servem de lJase ás inducções da sciencia 
social fundamental , e das sciencias sociaes especiaes·. 
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Tem, ella, por ohjeclo narrar m.ethodicamcnle o 
factos notaveis, succedido:;, nas sociedades humana ci n
lisadas, procurando docluzir tanto quanto pos~irPl as re
lações que os ligam . 

Divide-se, eiJn., em antiga, média e moderna, e só 
começa verdadeiramente desde que existem narrações au
thenticas. 

A historia antiyu começa com as mais Yelhas nações 
conhecidas - Egypcios e Chale! us; passa em revista os 
povos do Oriente, e termina no tluinto seculo, depois d"! 
Christo, com a, queda do imperio romano do Occidente. 

A historia mérlia comprehende o periodo que decorre 
desde a quéda do imperio romano até o decimo-quinto se
culo, por occasião da descoberta ela America. - Comprt>
tlende pouco maris ou menos dez seculos. 

A historia moderna começa no fim elo seculo decimo
quinto, e vem até nossos dias, occupando-se principal 
mente dos povos do Occidente. 

Alguns historiadores, por.;m, subdividem a historia 
moderna em edade moderna e edade contemporanea-co
meçando a ultima com a geande reYolução francezn de 
1189. 

Abolida a idéa, já hoje ücpreciada, ele uma llistona 
Universal, é conhecida a tendencia actual no ensino para 
tran formar-se a velha historia das batalhas e das datas 
em Histori.a da Civilisação. 

Bxige-se, modernamente, a informação minur.;osa dos 
costumes, do viver, do pensar, do crêr das gerações pas
sadas; o conhecimento ·abal da cxi.stencia simultanea c 
das relações reciprocas das classes superiores, média f 

inferiores , em que as sociedades se clividiam; o painel exa
cto e colorido, emfim, do que foram ellas com seus mati
ees, suaJS condições. suas paixões e seus usos peculiares. 

PARTE I 

CIVILISAÇAO ANTIGA 

A) Antiguidade Oriental 

DOS EGYPCIOS 

Começou a \"ida polilica no Egy.plo sob a fórma primi
ti\a de tribus independentes, formando cada tribu um pe
queno estado com suas lei e culto. Pouco a pouco, esses 
fstatlos foram se agrupando, segundo suas affinidacles 
naturaes e chegaram a formar duns unidade, - o baixo 
Egypto e o alto Egyplo. Os pequenos estados tornaram-sf 
proYincias, e foram a origem de circumscripções admini. 
trativas, que os gregos denominaram nomos. Depois, du · 
rante uma série de seculos, cuja conta se ignora, a classe 
sacerdotal obteYe a supremacia sobre o paiz inteiro. ü 
período lustorico l'omeça ao declinar dessa supremacia, 
e o JWimeiro rei - ~lelH's, estabelece a monarchia sobre 
a::: uas ruina . Fundou Menés a cidade doe Memphis, que 
c colheu para capital, levantou um templo á Ptah, orga
nisou o culto dos deu~es e deu um codigo de leis ao Egy· 
pto. Com o seu reinado inicia-se o período do antigo im
perio, que comprehemle dez dynastias, ele desigual im· 
portan ia. 

A partir ele Menés, começam os pharaós a intitular- e 
1'eis do alto e baixo Egyplo, e empenham os maiores es
forços para reallsnr sob a fórma monarchica a centrali
'-U..Ção administrativa do paiz. Os reis mais notaveis desse 
pei'ioclo foram : IU1eops, Khefren e Mykerinos- da 4! dy· 
nastia; Appapo e a rainha ~itol;ris- da 6." dynastia. 
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Pouco se sub.e r lati' amente á quatro ultimas dynaslias 
desse penodo. Parece, porém, que houve durante esse 
tempo alguma grande revolução, que foi prejudicial á 
marcha progressiva da ciYilisação porque, ao começar 
o imperio médio, tudo apparece transformado - os titu · 
los dos funccionarios, os nomes proprios, os deu<;es e até 
a capital , que passou a ser Thebas. 

Das dynastias do imperio médio, que foram em nu 
mero de 7, é a 12. ~ a mais notavel e marca a época mai() 
brilhante do período. Estenderam. os reis a ella perten
centes, as fronteira até o deserto da Syria e impuzeram 
sua autoridade a uma parte da Ethiopia; no interior, fi
zeram executar trabalhos uteis , destinados principalment e 
a augmentar a fertilidade do sólo, con truiudo o celrbrc 
lago Mceris, e o afamado Labyrintho. 

No tempo da 14.a dynastia houve a invasão dos Hil\
~os (povo originaria da Asia), que, tendo conqui lado o 
paiz, dominaram cerca de seis seculos - a·té qne foram 
por fim expulsos para a Asia por Amo ü, 1. rei tlielmnu 
da 18. a dynastia, depois de mortífera guerra. 

Com a reconquiE' ta do paiz por Amosis I começa o 
novo imperio. Este período é caracterisado pelas grandes 
c?nquistas., e pelas longínquas expedições, que, de victo
na em victoria, levam os exercitoSi pharaonicos por toda 
a Syria até a Mesopotamia. O Egypto , então , violenlando 
o seu caracter eminentemenle pacifico, torna-se uma mn· 
biciosa monarchia conquistadora. As priucipaes dyna tias 
guerreiras são as 18.a, 19.& e 20.a. e constituem uma épo
ca de excepcional prosperidade, durante a 111al elevou-Si 
o Egypto ao mais alto grau de gloria. Os rei mais nota
\'eis dessas dynaslias foram: Amosis I ,Thutmosi I , Thut
mosis l ll-o Grande, Ramsé I , Seti I, Ramsés JI (Sesós
tris) e Ramsés III. 

Depois da 20.a dynast'ia a deca,dencia Yae 'le accen· 
f.uanclo rapidamente. Em primeiro logar declara-se a 
Ethiopia independente, e recusam-se os poYo da Syria a 
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pagar lriiJuto; depois a unidade poltitica, resultado !ie 
tanto esfon:os e gloria elas clynastias na.cionaes, fraccio
na- c em 20 pequenos estado aulonomos. Aproveitam-se 
das circumstancias os Ethiopes e os Assyrios e intentam 
L:Stabelecer-se nas terras do Ni-lo - e assim mais uma 
yez ti v eram os Egypc i os de reagir contra a invasão es · 

trange.ira. 
Conseguem alguns chefe egypcios expulsar os Ethio-

:LJeS e fundar uma federação de 12 estados-a dortecar
chia, que foi de curla duração. Foi destruída por P. am
metico l , que restabelece a unidade política, e funda a 
26.a dynnstia. 

Os pliudpaes reis da 26. ~ dynasLa foram Psamwe
tico, • 1echéío , Amasis e Psammetico lii. Este foi o ultinw 
rei da antiga monarchia egypcia. No seu reinado, o rei da 
Persia, Cambyses, invad~u o Egypto, derrotou suas for
ças e o reduziu a província do imperio persa. 

Dominaram os Persas üous seculos , até que Alexan
dre ela ~Iacedonia, destruindo o imperio persa, impoz 'J 

o.;eu uominio e fundou Alexandria, que , em brilho e cul
tura. offuscou todas as cidades contemporaneas. 

Depois da morte de Alexandre constituiu o Egypto 
ob a dynaslia dos Ptolomeus , uma florescente monarchia. 

qut•., .em seguida ú derrola ele Cleopatra na batalha de 
Accio, caiu em poder dos romanos. 

No pel'ioclo romano pertenceu o EgypLo durante qua
tro seculos ao Imperio flo Occident.e, e, depois, durante 
qua i Lres seculos, ao im per i o do Oriente. 

Sua ciYilisação, a mai~ antiga do Oriente, foi uma 

da~ mais notaveis. 
No Egypto, preclominou empre a monarchia absolu 

ta. O Pharaó (titulo elo rei ) é um successor e de~crnch?nie 
da~ dirindacles que reinam sobre o vale do 'ilo: r a ma

Hifestação e a encarnação do deuse . 
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E' esta idéa supersticiosa, que vincula profundamen 
tr a obecliencia no coração elos subclitos, e E:xplica as ma
ravilhas elo traballto monumental no Egypto. 

Seguiam em poderio, depois do Pharaó, ar.;; classes 
dos sacerdotes e dos militares: os primeiros engrand('
cendo-se á custa do fanatismo popular, que exploraYam 
de rnuilos modos; os segundos. nobilitados e temidos em 
eonsequencia das repetidas eÀpedições, e opulent!ldos pe
las pilhagens da guerra. Os escribas ou letrados, que exer
ciam os cargos publicos. tambem tinham grande prPpon
derancia. 1as mãos dessas tres classes achava--se a pro
priedade de todas as porções do sólo - cabendo :í classe 
inferior, uu povo, o trabalho rude dos campos, das com; .. 
trucções e das diversas industrias. 

A religião dos Egypcios, que era uma mistma de sa
beismo e fetichismo , tinha concepções já elevada .. A prin
cipal diviudacle era Osiris, que linha uma mulher e um fi
lho divinos como elle. Esta trindade era adorada por to
dos os Egypcios - emllom dessem-lhes nomes clifferente3 
em cJda cidade. Em Memphis chamava-se o pae Phtah, 
a mãe Sekl1et, e o filho lrnouthes; em Abydos, davam lhe 
os nomes ele Osiris , lsis e Horus; em Thebas eram rleno
minados Ammon, ~louth e J(hons . Essa. dirersi<ladc de nu · 
rnes importou a complicação ela rel~gião. O poYo , propria
mente dito, estava abysmado num fetichismo ou animismo 
mais ou menos rudimentar, adorando os animaes, a plan
tas, etc. O mais c~lebre do cuHos offerecidos a anirnae 
foi o do hoi Apis em i\femphis; noutros pontos do paiz re · 
cebiam tambem llomenagem c adoração o crocodilo, o cão , 
o ibis, o gato, ele. 

Em consequencia ele suas crenças religiosas , a Yida 
era apenas um estado transitorio elo qual e passava para 
a eternidade; os mol'los ~offriam um julgamento publico . 
~.em o qual não j ulgavam po sivel o goso ela bemwentn
rança eterna. Porém, embora acreditassem que só a alma 
(c• duplo) era imperecivel, pensavam que se devia vrnerar 
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1, rcceptaculo lfUC ~ ua t düva Ulluella e.ssencia di v ma - e 
por isso os corpos eram altamente respeitado . Para pre
serva·l-os da decomposição usavam embal. amal-os sendo 
ainda hoje motivo de admiração o bom estado de conser·· 
'ação em que se encontram as mumias. 

Em todas as artes e inclustrias deixaram -nos os Egy
pcios provas de sua grande civilisação-salientando-se as 
que indicam o trabalho monumental, laes corno as Pyrn 
mide. , as Esphynges, o lago Mreris , o Labyrintho , Thebas 
de cem porias, etc. 

Vinham, em seguida, os templos de architectura pesD-
da e macissa - puedominanclo em tudo alguma cousa de 
colossal : longos porticos envolvendo vastos pateos qua
drangulares; avenidas bordadas por pylónes gigantescos 
ou por uma fila de esphynges. Sempre a enormidade das 
proporções . 

. \. estatuaria, que estreou pelas estatuas funeranas , 
caraclerisava-Ee por uma escrupulosa semelhança; a pin
tura, que prestava o seu concurso á estatuaria , estava em 
rela ção com o caracter das duas primeiras. 

Todas as demais artes, que serviam para alimentar 
o luxo, tornaYam-se admiraveis pela originalidade do as
umpto , pelo bem acabado ela execução e pela cxcellencia 

da mJ,teria prima . 
Tiveram os EgypL:ios tambem uma literatura flore · 

centc em diver os generos·, sobretudo em escriptos religio
so-moraes, de que chegaram a té nossos dias alguns origi
uaes (papyros), e conhecimentos scientificos relativos :l 

geometria, a hyclraulica , a astronomia e a medicina. 
Havia, entre el·le , tres especies ele escripta: a hiéro

utyphica, empregada na inscripções monumentaes; a 
ltiera tica , abreviatura ela precedente , usa.da pelos dou ~os; 
c a clemotica ou popular , que era a mais simples. Foi o 
sabio francez Champollion quem descobriu a chave da cle
eifração ela escripta hieroglyphiea - conseguindo assim 
traduzir as inseripçõe elos monumentos e do papyl'OS . 
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DOS A~SYlUOS E B.ABYLO~IO~ 

A lüslona dos _\ssyrios e Babylonios é mu 'o co ufusa 
em .seus ten:pos primitivo , e toda eivada de lendas qu~ 
mn~to a deshguram. Póde, entretanto, ser dividida em trt>s 
per~odos: pri~eiro imperio assyrio. segundo imperio a:-. . 
syrw, e 1mper10 babylon ico . 

O primeiro imperio leve como fundador TeO'Ja l-Pl ta
!asar I. que conqui_stou Babylonia, e dominou a~ regiões 
septentnonaes do Euphrates. A Assyria, decorrida certa 
phase de abatimento. reapvarece na historiq com , almP· 
na.sar que ve1~ceu os 1:eis syrios- firmando a indepencleH· 
c1a do seu pmz. Depms da moete de Salmanasar entra. 'l 
As~yria em um peri~do de decadencia e anarchia, que 
l~t mma pela usucpa ao do tili'OI10 por um aventure iro mi
htar - Plml. 

U primeiro monnrcha do segundo imperio foi. Phul, 
que Lomou o nome de Teglal-Phalasar Il. Con eguiu, el!f', 
,·encer os rei syrios e e11grandeccr o .-eu imperio , , uccr
clendo-lbe no throno Salmanasar li, que foi morto no 
cerco de Samaria. Cmgin a corôa, então , Sargon que foi 
o tronco da celebre dyna tia dos Sargonida . Desta rly
nastLa contam-se como rna!s no tarei Sargon li - 0 ven 
cerlor· ela Samaria e conquistador tio reino ele Israel · Sen
nacheribe, qnc devastou rluranle tres anuo o EgypLo , to
mou .lerusalem e vPnccu em seguida os ~yrios e Phenicios 
Saarclon I , que levou Dlls armas até o Egyplo; e final~ 
mente, Saardon II , em cujo reinado comecou a clecaderJ
c:ia do segundo imperio. Com effeiio nã~ poude nessa 
?p_oca. a As~yria resistir á acção combinada ele Ci~xares , 
1 e1 da Med1a. e de Nabopolassar, rei de Babylonia 0 

quae clesteuiram r inive. ' 

Nabopolas ar , com a conquista da A~syrüt alar')'a 
o.s ells domínios e funda o impcrio babylonico. Seu Ol~o 
:.\ahuchocl1mosoe 1 tcntnu a conquista do Egypto sem 1e-
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sullado. :\'o reinado de ~1buchodonosor Il chegou o im
perio babylonico ao apogeu de sua grandeza. E1le com 
effeito , depois de ter vencido de vez os reis syrios , de ter 
conquistado J cr~salém, e levado captivo os Jude11s pa1a 
Babylonia, enriqueceu esta cidade com bellos edificios ~ 
oberbos monumentos. cujas ruinas assombraram a pos · 

teridade. No reinado de Nabunabid começou a decaden
cia do imperio babylonico, que foi afinal conquistado por 
Cyro, rei da Persia. 

Babylonia. depois de acabado o imperio , per a, foi 
occupada por' Alexandre de Macedonia, que lá morreu. 
Foi. em seguida, caindo em d.ecadencia até que sob o úo
minio turco tornou-se um montão ele ruínas. 

A civilisação dos Assyrios c Babylonios foi uma das 
mais nolaYeis, não só da antiguidade oriental como mes
mo de toda a historia antiga ; e, á proporção que vão pro
gredindo os e tudos historicos e a descoberta de novos 
monumento . Yw~ cada yez mais se accentuando a influen
cia que erla teve na cultura elo Oriente. em geral. e até da 
propria Grecia. 

Foi em 181t2 que Botla , con.sul tla Franç.a em ~lm;
sul (Turquia da Asia). cnconteou o primeiro palacio as
syeio em Kbors :1bad - pequena povoação visinha. Segui
ram-se outras descobertas. Era, porém, preciso decifrar 
os caracteres gravados nesses monumento& que , pela sua 
fúema de r;unha, foram chama.dos cuneiformes , e que de
' iam ter tanta importancia para a bistoria destes püvos, 
como tiveram os hiflroglyphos para a historia elo Egypto. 

Rawlinson, na Inglaterra; o dr. Hincl<s na Irlancla, 
e. pr incipalmente .. J. ()ppert na França- conseguiram fi
xar depois de muito trabalho o alphabeto e a gmmmatica 
da Jingua chaldeu-a syri.a. Em consequencia. ele tal fixa
rão , e das clecifraçõe le numerosas inscripções , os pro·-

I 
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gre."Sui:i da ~c ien l.!ia pcrmillem jü_ abranger, em seu con 
juncto. a bistoria da Assyria c apreciar ua ci,·ilisação, 
que ella cleyeu em grande parte á Chaldéa e depois aper-
feiçoou. , 

Nã.o obstante a commum origem semítica, rlifferen
çaYam-se os A.ssyrios e Babylonios-sendo os primeiros 
mais; propensos á guerra e á administração e os segundos 
mais dados á la,·oura e ao cultiYo das letras e das scien
cias. 

Entre elles não haria castas como na India ma~ 

a ociedacie era dividida em classes, bem dislincta~, das 
quae eram preponderantes a dos sacerdotes e a dos guer
reiros. 

Os reis, emboea não f0ssem como no Egyplo r-onside
rados deuses, achavam-se intimamente ligado á classe 
sacerdotal, e exerciam o mais despotico poder. Considera
' am-se elles ministros apenas dos deuses; vigarios de As
<~ ur, deus despotico, exeecitavam a mais capeichosa ty-
1·annia. 

As leis C;iYis eram tão barbaras como as criminaes, 
r a e cra.vidão não era por tempo limitado como na Judéa. 

A religião chaldeu-a syria tinha como a egypcia sua 
origem na noção de um deus unico- mas transformou-se 
depois em puro polytheismo. O deus supremo era deno
minado Ilou em Babylonia e As5ur na Assyria; abaixo delle 
ficavam Anou-cáhos ; Bel - o organisador do mundo ; 
.1o ou Bin- a luz divina. A cada um desses tres deuses 
orresponclia uma diYindade feminin&. Havia mais, abai

xo desses, uma multidão de pequenos deuses· que pcrsoni
ft caYam o phenomenos inferiore~ ela ceeação . Além disso 
povoaram elles o mundo , segundo sua superstições reli
giosas, de demonios que ~ymbolisavam o ma!l em tod as 
as uas manife. tações- havendo os magos que, por meio 
de praticas cabalísticas, s·ahiam conjural-os. Esses mago ~ 
crear'am a rtslrologia, por meio da qual tinham a preten
ção de conhecer os ctestino do homem. 

·- - l:3 

\ ãu nbstant.e Laes superstições, li\'eram cultura ~cien
tifica c !iteraria , e progrediram nas bellas artes, princi
prrllnente na architectura e na esculptma. 

Bahylonia regorgilava de palacios e templos colos
"aes. linha muralhas guarnecidas ele torres, com cem pot· 
las. c tão gros as que por cima dellas podia rodar um 
cano; possuin t3mbem, além de uma ponte e um cáes 
nwgnifiru no Euphratcs. o celebres jarrl in suspensw . 

Suas construcções, em geral, onde ainda predomiuu
" a o l'olos al. eram J.clornaJas Llc esculpturas represen 
tando llomens e animaes symbolicos ; de baixos-relevos 
reproduzindo batalhas e outras sc.enas, que, embora gros· 
~--eiro , já eram artislicos e tinham o merito de copiar fiel
mente a nalureza . 

. \ industria foi bem clesenroh'icla entre elles, sendo 
nolaYeis os seus prod11ctos, entre os quaes podem ser 
mencionados os tapetes, os tecidos de. preço, a. louças 
rsmallaclas, as joias, as arrnas cinzeladas e muitos ou
tros que al~mentaYam o fausto de suas grandes' cidades. 

"'lo commercio: d.e\'iclo á sua vantajosa posição enlre 
a Europa oriental e a Asia, tomou-se Babylonia um im
porlanl is."-imo cenlro donde entravam c saiam numerosas 
ca m \'anas para todas a direcções. 

no:-; PHENH..aos 

A histeria ela, Pllcuicia , deYiclo á escas e.z ele uas 
fu 11le., é ainda bastanle oh cura c incompleta. 

E', porém, abido crue nunca tiYeram elles caracteri · 
·ada a unidade nacional, tendo empre viYicto e.m cida· 
ele. separadas, com chefes independentes de. juri dicção 
limitada a certa porção elo territorio. Dentr.e suas nume· 
rosas e populosas cidades, taes como Arad. Gebel, Bery 
to , Akka, Sidon e Tyro - for:1.m as dua.'l ultimas que li
Ycram maior preponderancia. successivamente, e deram 
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iogar á divisão de Loda a sua historia em dous período : 
o sidonio c o tyrio. 

Sidon , no IJeriodo údonio, organisou gr~ndes expedi
ções marítimas e teve grande movimento de colonisação. 
Exploraram o mar Egeu, a Propontida (mar de ~1armara) 
e o Ponlo-Euxino (mar egro); e na direcção do occiden
te., foram alé as alturas da Sicilia - semeando por toda 
a parte feitoria~ e colonias. Pelo interior da A ia. esten
deram sua.s, relações eomm.erciaes até o r io Tigre e a té a 
Arabia. No seculo XIII a. C., lendo chegado ao auge dP

seu engrandecimento, foi Sidon atacada e destruída. pelos 
Philisteus - passando a preponderancia para Tyro . 

o período tyrio eleraram-se os Phenicios ao mais 
alto grau de prosperidade. Em conselJuencia rle cmban1-
ços oppostos pelos Gregos, · e da concorrencia colonisatlora 
dos mesmos, no )fediterraneo oriental, dirigiram clles 

suas explorações para o occidente, e continuaram a fun
dar colonias na Sicília, Sardenha , Corsega, Malta e na~ 

Baleares; no litloeal elo norte da Africa; nas costas meri
clionaes da Gallia e nas t.la Peninsulct Hi panica. Trans
pondo. por fim, as Columnas de Hercules (GihraHar) aven
turaram-se pelo Atlanlico , para o norte, até a Bretanha 
ou talrez até o Baltico - e para o sul, talvez até Cabo
Verde. Em todo ess.e per.iollo 1iore. cente con~am -se cotno 
mais notaveis entre os seus reis Hit·nm, ltbobal I , e Py
gmalião. 

Lutas civis, porém, e o pi·ogrcsso da concorrencia doe;; 

Gregos na navegação e colonisação, occasionararn dentro 
em pouco a sua decaclencia. A Phenicia foi succes. ivamen
te invadida e flominllida pelos Assyrios. Babylonios, Egy
pcios e Persas e, finalmente, por Alexandre da Macedo

nia, que a· reduziu a uma província dos seus vastos do
mínios. Depois, ao fraccionar-se o grande imperi0 de Alf
xanclr: . per tenceu ele novo ao Egyplo. e em seguida á Sy
ria, a té ser encorporada ao Jmperio Romano. 
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O rsl udo de sua organisação social nos mostra que 
él'am um poro de l.a\Tndor·cs1 pasto re e marinheiro , qu!~, 

pela multipJicidade das occupações e consequente var ie· 
dade de interes es c costumes, c pela circumstancia dr 
occupar nm t.errítorio sem tmülacle, 1 i u-se impedido de 
cun; .ti lu ir um estado centralisado e monarchico. 

O pap l historico desse povo foi servir rle interme
diaria entre os po1·os mais ou menos isolados do Rgypto , 
da .\ s.~yria, da Babylonia, da Grecia e outros - pondo 
em contacto suas respectrivas civilisações, e tornando as

sim fecunda a iniciativa de caua um:1. 
O commercio, não só marilimo como terres tre, occu

pação predominante dos Phenicws, foi não só uma troca 
de procluctos como tambem mna (roca de icléas, que mui
lo concorreu pal'a o progresso humano. 

us navios, monumentos typicos elo. mercadores phe

nicio~, na lJllrasc de Oliveira Ma rt ins, eram construidos 
habilm0nle com as madeiras que abunJavam em seu ter
ritorio: cedros, cyprestes e pinho. Eram mo1·idos a remo 

e a vela, de clifferenles especiesl e dimensões , e occnllll 

rant empre a ua derro ta para erüar a concorrencia . 
Par'a as viagens por terra organisavam caravanas 

[H11·a tres direcçõe .. : 
1.") l'am AraiJia - ele onde traziam ouro, agatba, 

ouix. incenso, myrrha . perfumes da. Arabia; perolas , es
peciaria . cbano, martlm. etc . . . . vinclos da lndia. 

2. ") Para As.syria - de onde rin ll am pedras precio
as, a pha.llo , tecido de algodão , linho e seda. 

3.") Para o mar Negro - onde se aba ·teciam de ca
,·allo .. , escravos e vasos de cobre. 

Em troca ele todo. esses produclos d<wam os Pil em
cio os ele sua, induslria , laes como o vidro, que é de sua 
invenção ; os tecidos, tintos com a purpura que abiam 
exLrahir de certo molusco (murex porphura}, joias, bron

zes, moveis de ceclr·o e de outra& madeiras precio a , e es

tat uetas de cleuse.s. 
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A relig1ão tinha muito pontos de contac to com 'l dos 
Chalcleu ·. Seu principal deus era Baal - o sol, e sua es
posa Baaleth , a lua - por serem o sol e a lua a,s forças 
soberanas. da crc:1ção e ela destruição. Cada cidade tinha 
o Seu casaJ divi!no: em Sidon - Baai-Sidon e ..\storPlh; 
em Gebbel - Baal-Tammouz e Baaleth; em Carthago - 
- Baai-Hamon e Tamith , etc. Mudamm, porém, de no
me, conforme eram considerados como crcadores ou como 
destruidores . Estes deuses, representados por idolos, ti
nham templos, alLares e saccnlotes: o Gulto e;onsistia em 
orgias e festas ruidosas, ou em sacrificio humanos. 

" Sua mdustria, que era tão acti ,.a como o seu com-
mercio, caructerisou-se menos como inventiva do que co
mo imitadora das dos Egypcios, .\ssyrios c Babylonio'>. 

Tão bem dotados a tantos respeitos , não se disti ngui
ram elles nas bellas artes. Suas estatue tas. ou ídolos, al
testam pela sua grosseria completa ausencia de sentimen .. 
tos plasticos; .:~'Ua forma era rudimentar, e sua expressão 
grotesca ou repugnante.-

Apesar do caracter e sencialmcnte commercial e pra
tico do sen genio, pela vulgari ação do seu alphabeto, con
correram para o aperfeiço:1mento elas lingua, e parél o 
desenvoiYimento scientifico . . ão o inventaram, pois que 
os Egyl)cios sabiam escre1 cr muitos seculos antPs clelles, 
e mesmo serviam-se de let ras que exvrimiam cada uma um 
som, como no nosso a lphabeto. ~Ias esta e crip ta tornava 
se complicada e obstruida por certos signae antigos que 
representavam, uns, uma S·yllaba, outros, uma palavra 
inleira. Os Phenicios Lelldo necessidade de um systema 
mais simples, sem duYida para os seu livro de commer
C' io, só conservaram 22 letras, cada uma ela· quaes indica 
um som (ou antes uma articulação da YOíl). Os outros po
I'OS imi taram ene al<pl1:1beto de 22 letras. Uns, como os 
.l ucleus, escreveram da direita para a e. queeda imi taudo 
~ ~~ Phenicios; ou tros , como os Gregos. ela esquerda pam 
a direi ta; todo. mudaram um pouco a forma elas lrtras; 
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mas os caracteres phenicios acham-se sempre no fundo 
de Lodos os alphabelo, : judeu, lycio, grego, italico , etrus
co, iberico, talyez mecmo na I'Unas elos Norueguezes. 

DOS HEBREUB 

Héber, descendente ele Sem, deu seu nome aos n o
breus . Deus collocou á sua frente Abrahão. Consideravam
se, elles, um povo eleito especialmente pela Providencia, 
e depositaria das promessas de se tornarem um gmndc 

z~ovo, elo qual nascena o Hedemptor do genero humano. 
Abrahão, com numerosa tribu, seus rebanhos e grun

cte.s l'iquezas transpôz o Euphrate . Da Chaldéa veiu para 
o paiz de Canaan e tornou o seu povo dis tincto dos outro<; 
üsinhos pelo uso da circumcisão. Seu sobrinho Lot se 
estabeleceu no vallf' de Sodoma e foi o tronco dos :\[oahi
tas e do ldomitas. 

Abrahão teve de Agar, escrava cgypcia, um filho de 
nome Ismael que foi o pac dos Arabes; e de Sara, sua 
e posa, Isaac, do qual nasceram Esaú e Jacob. Este u ur
vou a primogenitura e a bcnção paterna e denominou ls · 
raelitas os descendentes ele seus doze filhos. Dentre el
les era seu prcclilccto José, cjue por seus irmão ciosos foi 
Yendido ú uma caravana de Madianltas que se dirigia pa
ra o Egyplo. Alli chegados. caiu José nas boas graças do 
Pharaó reinante que delle fez seu ministro - o que per
mittiu que José mandasse vir e estabelecesse nas campi~ 
nas de Gessen e no Baixo Egypto todos os seus parente .. 
Estes tanto prosperaram e se clesem oh·eram. e seus u os 
e coS~"tume tanto desagradavam aos Egypcios, que provo
cou da parte destes contra elles grandes perseguições e. 
oppressõe , até que . 250 annos depoi . Moysé os condu~ 
ziu para fóra do Egypto - atravessando miraculosamente 
o mar Vermelho em direcção á Palestina. Já formanm 
clles um poYo ele cerca de 600 .000 pessoas. 
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Conduzidos por Moysés , antes ele cllcgal'em :í Pales
tina, peregrinaram durante quarenta annos pelos desertos 
da Arabia, a1té os montes Oreb e Sina!, afim ele que se es
quece , em dos costumes dos gentioc;; e para que no meio 
dos soffrimentos e dos prodigios renovassem o pacto com 
o Deus de Israel. Este, do alto do monte Sinai', deu á 
'1oysés os dez mandamentos (o decalogo). 

.\loysés, llue morreu antes de chegar a Terra da Pro
mi são, foi sub lituido por Josué que teve de combater os 
J)OYOS da Palestina e da Phenicia. Seguiram-se diYersas 
Yictorias e derrotas, servidões e libertações, sob os· gover
Bo dos juizes Gedeão, Jephté , Elias, Samsão e outros . 
Depois o Hebreus, attribuindo a sua fraqueza á suas di
visões, quizeram a exemplo das nações vi.zinhas ter tam
bem um rei. ::\aul foi ungido por Samuel - e governou 
como pnmeiro rei. A' Saul! succedeu David. pastor da tri
bu de Judá, que acabou a conquista do territorio, domi
JJamlo Jo Euphra1e ao Medilerraneo; fez de Jerusalem sua 
capital e nella conservou a arca da allianç:J ,. 

Salomão, filho de David e seu uccessor, enriquecido 
pelo commercio que alargou até as lndia.s e ao deserto clr 
Sião, introduziu em Jerusalem o luxo das côrtes asiaticas, 
edificou palacios, e o afamado «Templon. 

Depois da morte de Sa!omão, que reinou quarenta 
annos, epararam-se as tribus e dividiram o reino em 
do us: o de I rael e o de Judá. Porém, em guerras conti
nuas um com o outro, foram ambos se enfraquec:endo até 
que foi o de Israel destruido pelo Assyrios (722 a . C.). 
e o Je Judá por Nabuchodonosor, rei da Chaldêa (527 a. 
C.). Os Judeus vencidos for am levados em captiveiro para 
<.' Babylonia onde permaneceram duran te 70 annos. CyrP, 
rei da Persia, depoi de haver subjugado Babylonia, per
mitti u o seu regre o á Pale'S tina. 

De volta á sua patria recons truíram Jeru alf'm e o 
Templo, e durante se te seculos foram goveniados ora por 
mn rei , ora pelo grão-sacerdote, mas sempre paganclo tri-
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buto aos poros es trangei ro : primeiro aos Persas. depois 
aos Macedonios. Egypcios e Syl'ios. e por ultimo aos Ro 
manos . 

Em 166, finalmente, tendo havülo uma grande , uble
vação na Judéa . o imperador romano Adriano inmdiu o 
paiz com numeroso exercito, assolou as povoações, passou 
á fio de espada mais de meio miU1ão de habitantes c ven
deu o, restantes romo escravos, effectuando assim s1n 
definitiva dispersão. Desse modo acabou a viela collecllva 
do poYo llebreu. 

A religião foi o elemento da longa i.nfluem:ia dns He
breus, de sua originalidade, e de sua grandeza. 

Acima do chefe polilico, que exercia a autorirlarle su
!Jl'emn da nação, acreditaYam na intervenção governa
mental do proprio Jehovah; c, quanlo á sua con~Liluição 
~ocial , não havia nem castas e nem elas es - sendo a. sim 
mais elevada do que a dos outros povos orientaes. 

Apezar de admittirem a polygRmia, dispensavam á 
mulher a maior consideração, e manifestavam na consti· 
luição da família grande inlen idade affectiva. Existia 
cntt·e elles, a e cravidão temporaria e não perpetua. 

Segundo sua religião, ha um só Deus, immate1'irzl, que 
fez o mundo e tudo que nelle existe. Foram success1ra
mente creados: 1. 0

) a luz; 2. 0
) o firmamento; 3. 0

) a 
terra e as aguas; 1k 0

) o astros; 5.") o, p ixP. c as 
are~; 6. 0

) os outro animaes. O setimo dia, commemo
I a elo pelo sabbado, foi destinado ao descan o. 

Deviam os Israelitas , além do Decalogo, obedecei' a 
muitas outras prescripçõe divinas, ronsignadas rios cin
co primeiros livros da Bíb lia (o Penlaleuco), que formam 
a Lei de Israel. A Lti regulaNa as ceremonias do culto ; 
es labeleci-a as festas (Paschoas, Penteco tes , Tabernacu
Jo i) ; determinava a organisação do casamento, rta fami
lia, da propriedade, clo governo; fixaya ar> penas para 

\.. 
~" 

oi 
( 
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o~ ueliGLo e crimes e chegara até a indicar o. ali-
mentos e remedios. 

O culto tinha tmnbem uma organisaçfío regular e 
notavel. O sacerdocio era exclm:ivamente :xercido pela 
trihu de Levi. e tinlla por chefe supremo o summo-pontifi
ce, dignidade que sempre gosou a mais alta consideração 
social. As festas commemoravam geralmente os aconteci .. 
mentos mais notaveis da vida nacional: a da Paschoa so
lemnisava a sabida do Egypto , a de Pentecostes recoriav:1 
a cliYina dadiva do Sina·i. e a dos Tabernaculns era des
tinada a lembrar a estada no deserto. 

Ao lado da corporação sacerdotal regular podemos 
ainda considerar os pro tetas, homens austeros e inspi
rado , que nos momentos mais difficeis que a nação 
atravessou, exhortavam çempre o povo á pratica da «Lein 
e alimenlavam a esperança de um meJ.hor futuro. 

Tiveram, ell , tambem desenvolvimento commercial, 
e espalharam-se pelos paizes visínhos com esse fim. 

Sua capital, Jerusalem, embora inferior em esplen· 
dor á Babylonia , Thebas c Memphis - era de primeira 
grandeza. Construída sobre quatro collinas- Sião, Ophcl , 
;\loria e Belllel; cercada e dominada por outras mais ele
radtl<s, e bem fort ificada por seus habitantes, tinha o as
pcdo ele uma grande fortaleza. 

De todos os se us monumentos architeclonicos, o 'le 
mais nllto é o «Templon. que foi1 começado no reinado 
de Daricl e concluído no reinado de Sala.mão. Obedeceu 
sua cons trucção. á disposição primitiYa da «Tcndan em 
que era guardada a arca da alliança que encerrava as 
qfaboas ela lei e os livros sagraclosn. O «Templon, pel-:1 
cli posição da Lei, consti tu ia o centro da nação judaica 
e para ellc collYergiam todos os habitantes para celebra
\âO uo culto. 

Os palacio. , que opulenLavam as cidades, principal
m nte .J en1sn lem e Samaria, denotavam algum adeanta-
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meuto na archileclura e n:J., esculptura., üeviuo á influen
cia elos Pllenicios com os quaes tiveram e treitas relações 

CultiYaram a literatura, que é representada na l?i
l1lia por modelos de incomparavel belleza, taes como: vs 
Psalmos ele David; o Cantico dos Canticos; os poemas •le 
H.uth e de Job; as lamentações ele Jeremias. E' tambem 
no tavel a philosophia elos PI'OI'CI'bios e Ecclesiastico. 

Toda a literatura hebraica está encerrada na Bil,litt, 
Ji\ro que, como diz o illustre orientalista Jones, contém 
mais eloquencia, mais verdade hisloricas, mais moraE
dade, mais riquezas poeticas., e, numa palavra, mais hel
leza em todos os generos do que se poderiam encontrat• 
em todoS! os outros livros reunidos, em qualquer seculo e 
em qualquer língua . .em que tenham sido compostos. A im
perfeição é o caracter elas obras! do holllem, e não ha um 
só philosopllo. por ma.ior que lenha s~do, sobre cujo lumulo 
·e não tenha assentado a posléridacl.e, para revelar os seus 
enos, a sua ignorancia e as suas contradições . A' Diblia 
não -;uccetle o mesmo. E, entretanto, ella toca nas quP,
tõe~. a · mais elevadas, em todos os enigmas ela sciencia, 
c em todos os mysterios do homem moral e physico, fio 
tempo e da eternidade. Ella forma um todo unico, desen
' olve extensamente sempre a m~ma icléa, o mesmo as
su mpto-o homem e o povo ele Deus ; ora tendo mais espe
cialmente em vista a redempção da humanidade, ora essa 
nação eleita para guardar a palavra da vida, para a appli
car e para a propagar. Com tudo longe de nella se encon
trar essa mistura de elementos, que nas outras literaturas 
indica primeiro uma luta, depois uma transição entre as 
castas, as crenças e os differentes graus ele civi'li .. ação, 
percebe- e nella. constantemente um só Deus, um s? culto, 
uma raça unica e uma me ma maneira de observar: no 
pa ·saclo, não um pas1o para a curiosidade, m3S tudo o 
que existe, a nação e a unidade; no futuro , o cumprimen 
to Lle promes~>as sublimes . Por isso, si considerarmos quo~ 
nPsses livros. qne foram escriptos por tantos autores afas-
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tndos pelo tempo, veios logares, e por outras condições, 
debalde ·e procurariam duas ideas contradictorias , <~u 
clous fartos que se desmintam, seremo obrigados a reco
nhecer nelles uma derivação commum, c. um só Inspira
dor ... ~o que diz resp.eito ao pensamento humanitario, em
quanto que os outros livros da antiguidade tendem a esta
belecer a inferioridade de cer tas raças e O odio das naçÕP.S 
estrangeiras ... a Bíblia , proclamando a unidade de Deus 
pro?lama a uniJade da especie humana, e uma justiça su~ 
penor ás combinações políticas. Faz-nos. todos irmãos 
para, no e:x.ilio , Lrabalharmos juntos no restabeleciment~ 
da harmonia destruída pela primeira falta. David cantou 
eE:ta harmonia de todos na oração e na lei. 

Foi, pois, no seio do povo hebreu que se elaborou a 
mais pura das relig1ões monotheistas. Os israelitas, afóra 
as curtas intermittencias em que adoptavam a idolatria 
dos poYos \isinhos, ador·aram sempre um só drus, Jch 'J
?'ah, que creára o mundo e que desde Abrahão fizera com 
o povo hebreu um pacto de protecção . ão devemos, final
mente, deixar de lembrar que te,·e o s.eu berço na J udéa D 

religião que domina hoje nas nações que estão á frente 
do movimento da civilisação moderna. 

DOS IRANIANO~ 

Desde a mais remota antiguidade tribus de raça ary
anna, cuja histeria não é bem conhecida, estabeleceram
·e _no «Iran )). E, em época ignorada, e por causas ainda 

ltoJ_e desconhecidas, dividiram-se em dous ramos: um quP 
enugrou para a India, e outro que fico u estabelecido na 
região, subdividindo-se este em dous grupo -o Meclas 
c os Persas. 

Os Medas fixaram-se no ter:r'itorio comprehendido en
he os montes Choatras e o Zagro, e o mar Caspio; os 
Persas desceram mais para o sul, occupando o re<>to de' 
pai,z até o golfo Persi~o . 
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Tudo quanto a Lrn d iç·ões nos referem da Media, an · 
terio t'mente ao reinado de Ciaxares, apparece-no em·olto 
nas brumas elo mysterio e da lenda. Ciaxares é o vulto 
que primeiro se destaca em plena lu z no annaes histori • 
cos da Media . Fez guerra a Ninive , cuja conquista foi re 
tardada por uma subita inva âo dos Scytllas, e, mais tar
de , com o auxilio ele Nabopalassar, rei da Babylonia, des
Lróe o imperio assyrio. Pouco tempo depois entrou em Juta 
om o rei da Lydia e estendeu suas conquistas até o rio 

Halys . 
Seu filho e succcs. or , .~stiage~, reinou Liurante ;).) 

annos - rivalisando sua capital (Ecbatana) em csplelHlor 
com Babylonia , c. por fim, foi rlesthronado por Cyr·o <lU ~' 

submelteu a Media. 
Cyro, rei ela Persia, depois da annexaçfio da Media, 

eutr·o u num periodo de guerras de conquista que duro u 
quinze auno e teve como re ultaclo a submis ão de toda 
a .lsia superior sem r-xce ptuw· um só paiz , como diz H e
melo to. Firmou seu poder pela tolerancia - revelando-~€' 

ê.t.Ssim político habil. Longe de imitar os demais rei orien· 
tacs, que subjugavam os imperios para submetter as re
ligiões, pro,·ocnndo a s im continua sublevações , concedeu 
a liberdade de cu lto a todos os povos vencidos -- sendo 
mesmo em consequencia eles a tolerancia que os Judeus. 
captivos em Babylonia , puderam regressar á patria. Os 
ullimos trmpos, porém, do seu reinado pertencem mais 
á legenda do que á histnria. 

Seu filho e succes ·or, Camby es, reinou tluranle dez 
annos-clurante os quaes de notavel houve a1J nas n con
quista do Egypto, vislo como os demais factos rcferem-::;e 
a r roltas, consp iraçõ,<> e luta~ internas . em impor lancia 
de caracter geral , 

Dario I seu sut.:cc sor, passou grande parlP. rl e seu 
reinado em re~tabelecer a paz interna no seu vasto impc
rio , e pa.ra isso, e para preyenir futuras rebelliões , cou 
ccn tron em suas mãos toda a administração. DiYiuiu o 
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imperio em satrapias, á frente das quaes eolloeou um sa
trapa, um secretario e um general ; estabeleceu correios 
ê. cavallo para pôr em communicação sua capital, Suza, 
com as cliversns partes do imperio; creou um imposto re
gular, até então desconhecido nas monarcluas asiatica5; 
tomou, erufim, outras medidas para garantir a paz e a or
dem interna duraulc as. guerras externas. Depois, para 
tornar-se popular, fez-se tambem conquistador - e diri
giu duas expedições longínquas , uma na lndia e outra na 
Scythia, que tiveram como resultado dua, novas satra
pias na bacia do Sindh e na Thracia. Teve, porém, o fin~ 
uo seu reiuado perturbado pela, revolta dos Gregos da Jo
nia , pela derrota de Marathona, e pela reYolta do Egyptu. 

Nos reinados de seus successores Xerxes I, 'Artaxer. 
xes I, Xerxes II, Dario Il , Artaxerxes IJ e Artaxerxes IIL 
começou o imperio persa a deca~r rapidamente- vindo 
a succumbir em 330, sob o reinado de Dario lll , Codomn
no. Todas as forças do Imperio foram impotentes para 
triumphar da Grecia Yictoriosa em Salamina , em Mycale, 
e na embocadura de Eurymedon. Um tratado expuls:1u 
do mar Egeu a.s t1 opas do Grande Rei (449), e as cidades 
gregas da Asia Menor recobraram sua independ.encia. 

Aos desastres exteriores juntaram-se os da guerra 
civil: o joven Cyro tentou usurpar a corôa a seu irm<iü 
Artaxerxes 11 - Mnemon, sendo morto na batalha de 
Cunaxa. 

Tentou Dario lil reformar a administração e. o exer
cito, mas para isso não teve tempo porque Alexandre da 
Macedonia, invadiu a Asia - bastando-lhe tres victorias 
(Granico, Isso e Arbellas) para destruir o imperio persa 
que havia durado 230 annos. 

O elemento mais importante da civili~ação rios Ira
nianos é sem duvida a organisação administrativa. 

Pela primeira vez todo o Oriente achou-se renn roo 
em um só impel'io. Grandes monarchias, taes como o 
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Egyp1o, a .\ssyria , e Habylonia, de existencia gloriosa e 
secular, fundem-~c na immensiuade de uma dominação 
nuica. lleinos tl'ansformaram-se em pro\'incias. Povos os 
mais diverso pelos cosLumes, pela língua., pela religião 
é pelas leis, foram reunidos e tiYeram de collaborar em 
uma acção commum. Foi esse o grand.e merito de Dario , 
qtH', pela organisação que conceheu e pôz em pratica, me
re('e espectal menção ela histm•ia. Durante dou" seculos, 
em con ·equencia de tal organisação, r.einou a paz e os 
elementos heterogeneos pouco J. pouco se fundiram numa 
tal ou qual unidade material, que preparou a posteriül' 
unificação moral, embora momentanea, feita por ,\lexan
dre por influeuci3, do hellenismo. 

O outro elemento nota\'el de sua ci\'ilisação ó o relt
gioso. 

Desde sua apparição na hisloria mostram-se as trrbus 
iranianas reunida~ entre si por um poderoso laço religio
so. A religião dos MedaiS e dos Pel'sas, em sua or·igem, era 
a me·'ma que nos é revelada pelos livros sagrados da In
dia. Os Aryas primitivos, todos, pareciam ter o sentimento 
confuso de um deus unico c omnipolente, infinitamente 
variado em suas m:wifestações, cuja unidade se perd ;a 
na multiplicidade de seus attributos. Emquanto os outros 
povos de raça aryana, partindo dos mesmos principias, 
chegaram ao polylheismo derramando os deuses na na
tureza, os iranianos detiveram-se na concepção dualistica 
- á qual não falta nem orig:lllalidade nem grandeza. 

Acreditavam que o equilíbrio da creação não se po 
dia sustentar senão pelo jogo de forças contrarias, quasi 
egu3es e sempre activas. A ((Ormuzdn, supremo e eterno 
genio do bem, oppunham ((Ahrimann-o genio do mal. 

O culto, que dispensaYa templos e altares, no princi
pio só tinha por objecto a purificação da alma, e era de 
extrema simplicid:1.de: ao ar livre, sobre as montanhas e 
diante de um brazeiro, faziam sacrificios de animaes e 
recitayam hymnos. 
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Attribue-se a Zoroastro o ter clarlo á . ..;ua t'eligião a for
mal definitiYa c uas leis. Em numero de tres são os seus 
livros ·agrados: Vendi•lrul-Só, Yesht-Sod(> e Brundé
ltesh. Nelle estão contidos os principio" cJq mu:,dl'ismo. 

Seu systema religioso, porém, soffreu modiflcaçôe.s 
ao contacto das superstições grosseiras dos Turanümoo; 
da Media . Sob a influencia do «Magos'' o culto iraniano, 
tão puro e todo immaterial em sua origem, tornou-se com
plicado e cheio de minucias e de praticas grosseiras. 

O progresso da- sciencia.s não foi' ronsideravel entre 
elles. 

Nns artes. em geral , foram imitadore. dos Assyrins 
e Babylonio . 

DO~ ARYAS DA IXDI.A 

Em época ignorada , e por moliros tambem desconhe
cidos, o grupo do Arya orientaes scindiu-se em Irania
nos e Hindús - não mudando os primeiros sensivelmente 
de po ição , e vindo os egunclos por emigração occupar a 
In dia. 

Sua historia 6 dividida em quatro períodos: védico, 
Ppico, brabmanico e budhico. 

No período véctico , depois de submetterem os primei
ros occupantes da região , e de nella se estabelecerem, 
permaneceram durante alguns seculos dedicando-se á cria
ção de gado e a rudimentar agricultura - sem conc;;ti
tuir um estado, dividido em tribus, tendo cada uma 5eu 
mdjnh (reis) e alliando-se para a guerra. 

No período épico, mais ou meno. no ec.:ulo .\VI 
a. C. assenhorearam-se da bacia do Gange até a sua fóz, 
mediante grandes lutas. Destas, a principal e mais antiga, 
foi a denominada «guerra dos dez reisn entre as tribus 
elos BMratas e Trit us - sendo vencidos os ultimos. 

A' proporção que as cliffeeentes lribus vencedoras 
iam orrupando definiti·vamente teni torios , toma t'am-~c 
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uaçoe potlero.-as . e foram formando dynastias dentre as 
quae a.s Ilrincipaes foram a solar e a lunar. 

Nesse pel'iodo houre eutre os Kunis e os P~md;is, que 
constituíam J.ous ramos ela clynastia lunar, uma grande 
nu erra que teve como causa a posse ele Hastinapura. 
" Os I\urús, que estavam s nbores elo reino fle Hasti-
napura, foram ·vencidos pelos Panclús , que ficaram com 
a snpremacia na bacia do Ganges. 

Com esta guerra. termina o p riodo épico ou heroico. 
No período brahmanico os Pandús, rencido os J(u

rús, ficaram constilumdo uma poderosa dynastia que aca
bou por subjugar as diversas populações aryanas. Forma
da assin1 uma grande e opulenta nacionalidade, estende
ram a sua influencia até o cabo Comorim, e uma das con
sequencias dessa supremacia polilira foi a absorpção das 
diver~as civilisações indianas }Jelo bmhmanismo - syste
ma religio o que implantaram, em substituição do . imple 
naturalismo redico, e que impol'tou o regimen dns castas. 

Ao perwdo brahmanico succedeu o período budhico, 
que fecha a. historia antiga da India, durante o qual fe
re-se o grande combate entre o budhismo e o brahmanis
mo , do qual saiu o ultimo rencedor mas profundamente 
modt.ficado. 

Pelo «lUg-Vedan, um elos seus livros sageados, veiu 
a suber-s.e que adoravam elles as fo rças da natureza. 

Indra, a fonte ele toda a luz , era a expressão mais 
elevada da icléa divina - sendo adonado no céo e nos 
phenomenos da natureza; .4gni, a chamma do lar- , uma 
das perEonificaçôes de Iudta , el'a accessivel em todas as 
habitações - sendo ob esta forma adorado domestica
mente. Além desse · deuses outro havia, todos provenien
tes do mesmo princjpio, manif :ações sempre g,·andiv
sas da n:1tureza, que inspiravam-lhes o reconhecimento 
ou o terror. 
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O culto , simplc:s em sua fórma. comistia em <dimen
ta r o pae a cllamma do lar, emquanto a mãe preparava 
a soma (heb icla fermentada), para a lihação no altar de 
. lgni. Havia tambem o culto dos antepa atlos. lalvez 0 

mais antigo, e fundamento ela família. O pae, que lrans
mittia aos filhos o fogo ela vida, fazia cliar:amenle no lar. 
que nunca devia se extinguir, as offertas à os deuses e aos 
antepassados , e pronunciava as orações. Dahi resultou 
ser o pae, ao mesmo tempo, um sacerdote e um soberano. 

De locados os Aryas, posteriormente, e obedecendo ás 
influencias do meio em que de no,:o se acharam, modifi
caram sua primitiva religião e costumes até fundarem a 
soci'edade brahmanica. Destes tempos são conhecidas mui
tas obras que constiLuem a literatura sagrada dos Hindús 
- contando-se entre as principaes os V6das, os grandes 
poemas épicos Mahbàrata e l{amaya,na , e o Livro las 
Leis de Manú. 

O brahmanismo é a mesma religião dos antigos Aryas, 
modificada em certos pontos, e consubstanciada em Bralt
rna que não é sómente o deus supremo como a propria 
substancia do mundo. Seu dogma principal é o ela trans
migração das :1lmas. O culto era complicadíssimo c os rle
Yeres muito severos. 

E sa modificação religiosa occasionou profunda alle
ração na organisação da socied::J.de pela implantação elo 
1'('gimcn das castas, baseado na seguinte superstição: 

Brahma, o deus supremo, produziu quatro cspecies 
rle homens, a cada uma das qua,es destinou uma funcção. 

De sua bocca ~airam os brahmanes que deviam exer
cer o culto e occupar-. e de cousas de devoção; de seu 
braço sairam os kchatrias ou os guerreiros ; de sua côxa 
saíram o vaiscyas aos quaes incumbia a creação do ga
do, a agricultura e o commercio; de seus pés, finalmente, 
sa iram o.s suclms que dc,·ium ser os servidores das outra.<; 
castas . 
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Feitura elos brahnuwes, occupavam ell es como era 
11alural o melhor logar , visto como collocaram-se acima 
de Lodos e até do proprio rei . 

Depois ele seculos desse de,:;po tismo sacercloLal, nova 
re,·olução r,e ligiosa se operou, em nome de uma (( doutrina 
de mi ericordian , e surgiu na ludia o lmclhismo. 

Çakia-Muni , filho de um rei, depois de largo tempo 
de mortificações e penitencias, começou a prégar a nova 
doutrina. TeYe dentro de pouco tempo uma multidão de 
di scípulo>' que o rlenominaram Budlw (o sabio); e quando 
morreu. clepoü-; tle quarenta e cinco annos Lle prégação. 
deixou fun dado o hurlhzsmo. 

E ·La doutrina, partindo do principio de que a \'ida 
6 uma in felici.clacle, deduzia que o offrimento vinha elo 
d c~ejo, e que sa bio era a.quell e qu r, desprendendo- ·c de 
Ludo que o ligava á viela e o tomava infeliz, deixava suc
('e, s i ,·amente ele senti r, de 4.uercr, de pensar até chegar 
ao IIÍI'I 'WW - o aniquilamento, e, por ultimo , attingir 0 

IJem supremo, que era a ces ação de toda a vida e por 
conseguiram por fim exl irpill-a da lnclia - affa ·tando-a. 
amor do proximo , o ele pr<'zo das offensa , a toleranria, 
a fratemidarle, e a caridade ac ima ele t udo. 

Os brahmanes nzemm-lhe uma guerra de morte e 
conseguiram por fim extirpal-a du lnclia - affa ·tando->t 
para o Thibet, o Ceylã.o, Indo-China, Japão e Ch ina onde 
mi . s ionarios a propa;;aram. 

Da luta travada entre o bi'Cchmani. mo c o budhismo 
sniram ambos modificado, . 

O bra hmanismo teve ele humanjsar , por assim dizer , 
a sua evera philosophia ele especulações idealistas e ')Ua 
tl1eodicéa para tornal-a accessiveis ao e pirilo elas mult.i· 
dõe .. E' a.sim qu e. em sua egunda pllas.e, Sê carQcterisa 
pela elaboração da doutrina ela lrimurti ou trindade in
diana , clivjndade ao mesmo tempo tríplice e una, formada 
(k Brahma crcador, Vichnou cons('rradol', Shiva dPstrui
rl ()/' . 
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E' es ta trindade que adoram os a tuaes Hindú . 
U budhismo soffreu tambem, postet~iormente, profun

das al terações. Formaram-se communidades budhistac:, 
que fundaram conventos em toda a Asia oriental. Henni
ram-se em concilio · para fixar a doutrina ; decretaram 
dogmas e regras novas. Construimm, por fim, uma theo -
1ogia complicada, e, não julgando sufficiente honrar o Sf'u 
fundador como um homem perfeito, delle fizeram um 
deus ao qual adoraram, assim como os santos, seus di ·
cip ulos . Con ervou-se, porém. como st?mi)re uma religião 
de paiZ e de caridade. 

Nas artes e na literatura, principalmente na poesia, 
ti \·eram os Hindús grande desenvol\'imento: o ccMahbá
ratan, seu grande poema epico-religioso, é notabilíssimo 
- quer pela elegancia do estylo, quer pela grandeza das 
concepções e poesia das ficções. 

As sciencias foram tambem cultivadas pelos brahma
nes que, de preferencia, dedicaram-se aos estudos da lin
guistica , da philo~ophia, da s mathematicas e da a'S tro
nomia. 

Na arte produziram monumentos grandiosos, que im
pressionam malis pelas suas colossaes dimensõe do que 
pela barmonia ela fórmas ; os modelos de e culptura, 
que foram por ell.es deixados. ão de execução grosseira. 
e revelam terem sido inspirados pelas lendas extravagan
tes da religião dominante. 

DOS CHINEZES 

A his toria da China antiga é de uma extraordinaeia 
monotonia, pela repetição quasi constante de factos iden
ticos, que reproduzem pouco mais ou menos as mesmas 
situações políticas. 

Uma das dynastias mais importantes da China foi a 
dos Tsin, fundada no meado do terceiro seculo antes da 
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nossa era , em seguida á quéda dos Cheu, denilmüos ~m 
\irtude ele uma i nsuneição miilitar. O príncipe mais po
üeroso da dynaslla úin foi o celebre Che-Hoang-ti, gran · 
ti!' guerrei·ro e cnêrgico reformad or, segundo conta a tra
<iicão. Afim de diminuir o prestigio ela classe elos letra
do. mandou este imperador destruir lodo os antigos li
rros. com excepção do., tlue tratavam de medicina e ma
gia. I ~' des te príncipe que data a construcção da grande 
muralha, destinada a proteger as fronteiras septentrio
naes do imperio rontra as incursõe, dos barbaros. A pnn
cipal conquis ta fPila durante. o seu reinado foi a da Co
cb inchina. Depois da morte de Che-Hoang-ti teve logae 
nma nova insurreição, que derrubou do throno a clynaslla r in, á qual succedeu a afamada clynastia !Ian , fundaria 
no segu udo seculo anLes da nossa tra por Lieu-Pang. Os 
dous imperadores mais importantes da família Han foram 
l len-ti e Uúli. Durante estes dous reinados os letrados ad
qu iriram ouln yez a sua influencia no negocias do Esll-1-
<i o ; aos livros que haviam escapado á perseguição de Che
Hoang-ti foi reconhecida ele novo a sua alta importancia, 
e os rito n.acionaes foram observados dahi por diante com 
todo o rigor. Além di so os dous príncipes de que se trata 
realisaram tambem grandes conquistas, sendo vencidos 
então definitivamente os Hiong-nu , povo tartaro que àu
rante muitos seculo tinha sido um inimigo terrível para 
o imperio. Foi no reinado il e um elos principes ela dynas
tia Hem, que o budhismo entrou na China. Na segunda me
tade do seculo primeiro da nossa éra, o imperador Meng-li 
('Onverteu- e a esta religião, que ele então para cá se tM
nou , sob o nome ele Fo , uma da princjpaes deste vasto 
pai,z. Com a entrada e a v~ctoria elo budhismo F~calm a 
l! istoria antigrt da China . 

Durante longos seculos niio se t.eve a respeito deste 
p'aiz senão idéas extra\'aganles e confusas , e quasi se póde 
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dizer que só deJh) iS da;:; Pxplorações marítimas dos portu
guezes no secuJo XVL e do escriptos dos seus missiona
Iios. é que a China se tomou melhor conhecida. 

A fórma ele governo, no fundo sempre a mesma, npe · 
sar da, sanguinolentas revoluções que teem sJUbstilnido 
uma. a outras dynastias, é a t amilial, isto é: a organisa
<:ão elo E tado em tudo conforme á organisação da fami lia. 

O imperador, cc filho elo céon, é como qu e o pae da 
nação, e do mesmo modo cada mandarim é como que o 
pae dos seus subordinados. O respeito do filhos para com 
os paes é absoluto, e 6 a es ta solida constituição fi a fam í
lia que os chinezes devem o ter conservado inalteraveJ , 
durante tantos se cu los, a ordem social e o respeito pelo 
Estado. 

A administração civil , a ju tiça, a::, finanças, a bene
fi cencia , emfim todos os serviços . .es tão na China orgaui 
ados desde t.empo6 remoti::simos. A bierarchia é consti-

1nida por mandari11s de tliYersas calegorias, t'ecr utaclo<> 
po r concurso na clai e dos ~etrados. 

Si bem que na China haja tres religiões dominantes--
o budhismo ou religião rl e. Fo , o taoismo ou relig ião me
taphysica, e o confucionismo, ou religião positi\'a , é es la 
ultima a que tem maior influencia nos espíritos em Yirtude 
do ccculto dos antepassadosn, que constitue o se u prin
cipio fundamental , por isso que este culto é o mais amm 
do es tado de fe tichi ~·mo , em que se acha a qua, i totalida
de da população, sem exceptuaif as classes ins truú!as, e 
portanto o que para e lla se torna mais intellig i ,-el. A phi
losophia acha-se r presentada na China pelas escolas ri
vaes de Confucio, Lao-Tseu e Meneio, cujo antagonismo , 
principalmente o das duas primeiras , se manifes ta nas re
ligiõe a que respec li,·amente mrvem de lheodicéa. 

Finalmente , a arte é a verdadeira expressão da civili
, ação chineza. Sem ideal em que se inspire e do qual ti ee 
o e3timulo pnra a sua perfec tihiliclade, cae no processo 
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da imitáção banal em que a exacticlão dos pormenores 6 
::,e rve para encobrir a, falta absoluta ele uma idéa superior 

c'ue os domine. 
' A actiYidade dos ch inezes reYela-se, pelo contrario, 
de um modo admiraYcl nos uteis trabalhos agricola e in
<lus lria es ; e assim encontram-se lá, desde os tempos mais 
antigo . . Yariados proces o de cultura, a criação das aves, 
<t producção da seda, o fabri co das louças, etc. 

Em tudo. nesla socieclade especial, que se tem obsti
nado em manter- e : olada e estacionaria, sendo ainda 
hoje quasi tal qual era ha alguns milhares· de annos, se 
th)la a sua feição utililaria . 



B) Antiguidade Classica 

DOS GREGOS 

§ 1 

TEMPOS PlUMITIVOS E HEROICOS 

Os antigos Gregos diziam-se mttochtones ou ftlho<s do 

pruprio sólo. 
Todos os primitivos habitantes da Grecia são designa

elos pelo nome de Pelá gios, ramo da raça aryana, que 

tinham cosLumes grosseiros, entregavam-se a pastoreação, 

exp'loravam as mina e faziam com enormes blocos de pe

dras sobrepostos construcçõe colossaes-que foram pe
las gerações posteriores attribuidas a uma raça de gigan

tes , os cyclopes, e que ainda hoje existem nos muros de 
Tiryntho. 

Depois da immigraçã.o dos Pelásgios, dezoito seculos 

a . C., chegaram algumas colonias do Oriente, egypcias ou 
phenicias, taes como as de Inacho , na Argolida, de Ogy

ges na Attica e na Beocia. Tres seculos depois, Danaüs 

vem lambem estabelecer-se em Argos, CeCTops, em A Lhe

nas, Cadmo em Thebas. Est.es estrangeiros introduziram 
novos; conhecimentos , certas artes mecanicas, um culto 
e in tituições menos barbaras. 

No seculo XIV a. C., Pelo7Js chegou da, Phrygia com 

uma outra colonia e, depois de conquistada a peninsula, 

que conservando seu nome denominou-se Peloponeso, es 

tabeleceu-se tambem no paiz. Mas, nessa. época, já a po

pulação da Grecia havia sido renovada por uma outra 

ra.ça - a dos H ellenos" que deu o seu nome ao paiz in

teiro (a Hellade) e que se dividiu em quatro ramos: Do

rios, Eolios, Jonios , e Acheus. Com o estabelecimento dos 
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Hellenos termina a edad ' de formflção dn Creria. Daixa 
de ha.ver a entrada ele poros noro. - e ó se operam de ·
locamentos- parciaes elo já exi. tente · no paiz. 

Do XIV ao XI seculo a. C. , temos os Tempos lleroicos 
- período esse durante o qual o gcnio hellenico de uvol
,·e. tudo 4uanto em si tinha encerrado: amor ela rida g uer
J'eira e aventurosa, religião do antflropomorJJ/Iismo, 1msc1-

mento elas le tra e dns artes. lado social fundado na 
predominancia dos guerreiro .. estado pol'itico em que JÚ 

se entrevê os princípios da liberdade. 

Estes co lumes, es tas in tilu iç.Jes. nos ·ão refC'ridns 
com mara r.ilhoso bri.lho nos poema~ de Homero. 

A ed<:Kle hero ica é assi!j·llalada p e.la apparição de per
sonagens ele natureza sobrelmmana, senão üiviua - os 
heróes . Di ting uem-se <L legendas de Minos, de Bellero
Jihonte. de Per êo, de Hercule , de Theseo ... etc., e certas 
legendas coUectiv_as, rclatiras <ís guerra · interna que di
la ceraram a Grecm, c ás expedições longi nquas que trans
portaram os heró helleno. ' da Emopa para a Asia (guerra 
dos Argonautas, guerra elos Sele Chefes cou tra ThelJa ·. 
g~erras do~ Epigonos e de Troya). Todas eHas expe~1J
C:?es, ~arav1lhosas foram uma precio a mina para a poe
s~a epiCa, e tambcm para a tragedia e para a poesia. J)

nca. D~llas tiraram Homero , Eschylo , Sophoeles, Eurípi
des e Pmclaro os assumptos de suas mais bcllas creações . 

Terminam os TPmpos H eroicos com tres invasões: 
1.") a do Thesprotas do Epiro que, . essenta annos de
pois da guerra de Troya, expulsam o Eolios ela região 
que occupavam; 2. a) a dos habitante d'Arné, que apu
lleram-se da Beocia; 3 .") a dos Heraclidas que, expulsos 
de Argos , Yoltam com os Dorios do sul da Th e. salia e con
Cfuistam o Pelopone o. A consequencia destes m~vimen
t~s foi a emigração de a lgumas tribus gregas , e a funda
çao. de colon.ias longinquas, ·obretudo na A. ia Menor, li H 

ltaha e na Si cil~a . 
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Depois üa itwasão dorica ficaram os habitanlcs da 

G r<' c in as. im dispostos : 
Os Dorios ao S. e a E. do Peloponeso e no i thmo; o 

.\rcadios no centro da Penínsul a.; os Eolios a O. e em toda 
a Ci'ceia cenlral; os Acheus ao~-; os Jo nios na At.tica; 
c us Til cs a li os. na Tlwssalia . 

:2. 

A COLO~IA S GREGA S 

D '~de a mais a lta anLiguidade que os Gregos nos ap
JiiH·eccm como um povo colonisador . Assim , já na época 
aul'ea da co lonisação phenicia ellcs seguem na esteira dos 
11n ,·egadores de Sidon. e depois na passagem do periodo 'ii
don io para o tyrio , conseguem apoderar-se de grande nu
!llCJ'O de estabelecimentos do mar Egeu , qua i que fechan
do aos phcnicios o no1'te d s te mar . O primeiro moYimento 
l'l'!.Wlar de emigr ação, porém, ele que re ultou o estabel<:
<'imento de um grande numero ele colonia , foi o que te\'C 
logar após a invasão dorica no Peloponeso. As populaçõe:, 
que não quizeram supportat' o jugo elo inYa ores, tiveram 
qu e n h a ndonar a Grecia propriamente dita. e foram esta
l'elrccr-. e m clepenclenL:mente. em outras regiões. Mai lar
til- <ts lutas elos partido dentro da s diversas cidades gJ'e
gas. e as guerras em qu e o clifferentes estados se acha
ram •nroh·idos . alim entaram ainda a oorrente da emi 
g1·aç-ão e portanto a funda ção de colonia , que continuou 
mesmo nos tempos h i lori cos. Além disso a colonisação 
não . e fazia. só directamente da mãe-patria; mas quando 
uma l·o louia chegaYa a um ceeto gró.u de desenvolvimento 
e prosperidade. coloni' ava tamb.em por seu turno , logo que 
co m ella se davam as mesmas circumstancias , que tinham 
actuaclo na metropole. E' assim que ~1ileto, uma colonia , 
e tomou com o andar dos tempos a metropole Cle oitenta 

colonias nm·as. 
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Em geral a con tituição elas colonias grega. era ana 
Ioga ris das cidades de onde os seus fundadores tinham 
partido. AdministraYam-se obre si, tinham mesmo uma 
completa independencia; mas a commulliJarle de língua, 
de culto e de civilisação es tabelecia entre ellas e a metm
poJe respectiva verdadeiros laços de alliança politica, no 
que dizia respeito ao interesses geraes do hellenismo. 

As principaes co lonias da Grecia foram as da Asia 
conhecida. Apenas e sabe que em ponto mais pequeno a 
sua vida interior reproduziu constantemente o viver ue 
todos os estados hellenicos, isto é,. continuas lutas de par
tidos e facções, que por fim causaram a ruína. ela nação. 

As principae~· colonias da Grecia foram as da Asia 
Menor e as da Halia . Além disso os g~gos, semearam in
numeras estabelecimentos pelas costas do mar Negro, do 
ma~ Egeo, da Gallia, da Hespanha, da Lybia e do Egypto. 
As Importtultes colonias da Asia Menor, ou da Jonia, como 
se lhe chamou tambem, foram: Mileto , Halicarnasso , 
Epheso, Phocea , etc. Da Italia e Sicília são mais dignas 
ele menção Cumas, Tarcnto. Cro tona , Sybaris , Syracusa 
e Agrigento. 

§ 3 

TEMPOS LEGI L.\TI\'O S 

E' neste periodo que começam as legislações, desta
cando-se como mais noLaveis as de Lycnrgo em Sparta, a 
de Dracon e de Solon em Athenas - cidades essas que 
tornaram-se as mais importantes da Grecia. 

A reforma levadá a ca bo por Lycurgo foi ao mesmo 
tempo política , civil e sociaL Esta ultima que, conforme 
a intenção do Jegiis1ador, devia servir de base ás outras 
duas fundava-se principa !mente numa nova repartição das 
terras, que foram divididas em trinta e nove mil lotes, dos 
quaes trinta mil foram dados aos laconio , reservando os 
spartanos pa.ra si apenas no v e miJ, elas terras porém mais 
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fcrtei e melhor situadas. Eram e ta. terras que o hilo
tas deviam cultivar, na qualidade de servos aclscripto_s á 
gi IJa, e que, segundo uma prescripção legal,. não pod1am 
passar pam pos uidores laconios ou estran~en·os. De m~
neira que, como por um lado os spartanos 1am cons_t~nte
menle diminuindo pelas continuas guerras que os dlzlma
Yam, e pelo outro os laconios iam a todo o momento au
gmentando a sua população , bem clepres a a egualdaJe 
estabelecida por Lycurgo se modificou de novo, dando 
origem e ta modificação outra vez a violentas guerras de 
classe. 

.-\s leis ciYis, que em harmonia com a divisão das 
terra Ele insLituiram, diziam respeito sobre tudo á edu
cação',, prohibiam o commercio, as artes e as indust~·ias 
e fotçavam todos os cidadãos ao mesmo modo de v1da, 
cujo fim era exclusivamente formar ralentes soldados pa 
ra a r publica . 

As lei politicas ele Lycurgo determinavam a P?Si
('ào elos 1aconios com rel ação aos spartanos; prescrevmm 
Ós direitos ela realeza. que dahi por diante ficou dividida 
entre duas casas reaes; instituíam o senado, composto 
de riu te e oito membro pelo menos ele ses~'enta annos de 
edade; a assembléa popular, que tinha o direito de ap
lll'O\'ar ou ele rejeitar as propostas feitas pelo senado o_u 
pelo rei; e os ephoros , magistrados annuaes, que mms 
tarde adquiriram um poder illimit:l clo , annullando com
pletamente a autoridade elos reis. 

Em .Uilena:•, tall).bem como em Sparta, a desigual
dade das fortunas tinha dado origem á formação de duas 
dasses, a dos eupat1·iclas ou possuidores do solo e a elos 
thetas ou servos que o cultivavam, além da o'lasse dos 
escravos propriamente ditos. As consequencias deste es
tado de cousas, foram analogas ás que comsigo lroux~ 
:t desigual repartição da propriedade na Laconia, is to é, 
lutas intestinas, que degeneraram em verdadeira. guer-
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ras c1 VIS , ás qua em vão tentou pó r fim a severa legi -
lação ele Dracon. 

A constituição ele Solon foi sobretudo política. Todo 
CJ povo foi dividido em quatro classes , seuuo o rendimento 
de Céllda individuo a circumstancia que determinava a sua 
entrada numa ou outra categoria. (ls membros rlas tres 
JH·imeiras classes eram os unicos que tinham a fa culdacle 
ele exercer cargo· pubhcos . A todo , porém, a sistia o 
direito ele fazer paete da nssembléa popular e elo tri
bunaes. 

O governo ou ante os diverso poderes do e lado fo
ram constituídos pela seguinte fórma: 

1. o Os ArclwntP eleitos ou tirados tt orte dentre o 
membros da primeira1 elas. e. Eram no1·e, elos quaes os 
tres principaes se chamavam 'hspectinlmente: o Epony . 
mo que clava o nome ao anno e era tido como o mais qua
lificado ; o Rei que exercia as funcções ele summo ponli
fice ela cidade; e o Polemarclw que comma.ndan:t o exer
cito. Aos seis restante · que se appellida1·am ThtJ.,mol!t r- 
las , estavam incumbiàa funcções secundaria·. 

2.
0 

..\. .lssembléa elo puco, que comprehendia todos 
o cidadãos em elistincção ele nascimento ou Lle fortuna, 
excepto aquelles obre quem pemva uma pena illfamante. 

3.
0 O Senado .dos qurtli'Occntos cujos membros eram 

elei tos por turnos ele cem annualmente, o qual ti nh a a 
missão especial de ·studar os n.ss-umpto. e preparar o· 
projectos de lei que haviam de ·er submettidos á di ·cus
são e votação da Assembléa elo povo . 

4.'' O Senado do J rcopayo ou simplesmente o .lreu
JHt{JO emfim, que era constituiclo pelo m·clwnles que se 
hEwiam distinguido no . eu go \'erno. cujos memhr0 , elei
tos por toda a Yida . eram nove, e constituíam ao me:::.mo 
tempo um tribunal para tomar conhecimento de certa or
dem de delictos , e á magislraLura que velaYa pela integri
dade ela constituição, pela pureza da moral publica e pela 
rigorosa applicação das leis na esphera propriamente civil. 

§ i 

GUERBAS PEHSIC.\ OU \IÉUICA S 

.\ s co louias fundadas pelos Grego~ nas cos tas. ela A ia 
'tenor tinham : ido reduzidas por Cyro a.o dom1mo dos 
Pe rsas . .-\Cfeita~ á libt> rdadc , supportavam c~m grande 
· · · ·t" )f'fe.Il 'O nl'ls não [)Odlê:lm snbleIl'pngnanna O JUgO ~S l Ul b . ' t . , , 

0
. n-

\'lll'-Sl', porqu r os mals conspw_uos ~entle os Gre.,os, te 
do oblido o principado nas vanas Cidade . e se~do ~epen-
l I I Co'rte de Su "' manbinham seu conctdadaos na < en cs < a <L, . . . . 

obe<.li encia. Um elos mai poderosos era fl zstwo, prm?rpe 
de Milet(\ que, em egredo, induziu um parente, .'lnst~
rJO I'IlS uc Mileto,a mdir uma r.ebellião e~Itre os ~~ .. e~~S,(~e.'~~ 
contente , esperando poder com tal mew repatt un-se · ~11 
Ido e· as outras colon ias grega.<; t01:1aram armas e pe~L~ 
. .1.0 .1e Sparta e outra , crdade. s da. metropole, ram o a,uxr r u . . , , , ., 
mas sómente Athenas e a pequena ctelaele_ ele El elua_, ll r. 

Eubéa, expediram allgumas náus. Este movtmento de _liber
dade leYe um feliz inicio. Os Gregos expuguara~~ e mce,n
diaram Surdes (500;, na Asia Menor, c a rebeliiao se pl(\
pago u em toda a Jonia. Ma depres a l:.l< _fort una mudo '~ · 
Pela propria discül'clia e pelas forças mm n.u~n~ro. ~s o_~ 
inimigo , 016 Gregos perderam uma hatalha mar1hma, ~:L 
lrto foi clestruida. Os Miletianos foram uns morto , o u ~lO. 

· 1 • \r1's taaoras refu g· ion-se entre os Tbracws, escrav iSa(OS, : o <-· , . . 

ou<lc·foi trucidado; Hisli eo, qrue mandado a J o~11 a. , se Ullll'a 
nos reheldes, foi 1we ·o crucific~do; a Jonm voltot.' ao 
domínio persa e Dario jurou terrr_vel vmgança ~onl~cl ~ 
.\ thcnirnses e 0 . Errli'ianos . f! ' ~e tmham fomentddo <1 I e -

hellião. 

Mardonio, gemo de Dario, dirig i~- e ~om uma fl'o,la 
c nm exercito ao longo da cos ta ela 1hracm pa.ra a G1 e
e in ; uma tempestade, porém, impelliu as suas nau~ t.l c, ~J·l.
<·ontro ao promontorio de Athos, e as gentes ela rlirueJa 
mat:n·am parte elo exercito, pelo que Mardomo retr0ccdeu 
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se m resultado com o t'L'slo do. soldado. á Asia. Dario ex
pediu uma segunda frota sob o commando de Datis e Ar
tafernes , a quaJ atrave sou o Archipelago , obrigando á 
submissão as ilhas Cydadas e aproou pnr 1 Eubéa. Depois 
de gaJhat~da_ t esistencia, Eretria caiu por traição em po
der do IIHm1go, que a arrazou e conduziu seus habitantes 
para a Asia. Os Pcesas, depois de terem percorrido as 
11l1as destruindo-ns c in eudiando-as. aproaram, auxilia· 
d_os por Hippias, á cos ta attica e alojaram-se nas plani
r1es ele i\larath~~a. Os Athenien es mandaram ás pressas 
.· upplrcar o aux1lro do · Spartano~ ; ma., não chegando es
tes a tempo, porque uma antiga lei religio 3 lhes vedava 
morerem-se á guerra an tes J.o p1eni1lunio , marcharam cl
les sós com animo re oiuto ao encontro tlo inimigo, guia
d?s por dez capitães. Entre estes o mais r•epu ta do era Mil 
c.:tadles., que já tinha mili lado nas fileir&s persas e conhe
Cia mwdamente o seu modo de combater. Seguindo seu 
consel11o dez mil .Uh enien es e mil Plate.enses, que se lhes 
tmham . l'eunido roluntariamente. atacaram o exercito 
}.lel'sa. dez Y.ezes mai · n umeeoso. e o desbarataram intei
ramente (HlO) em .lfa/'(11/wnrt. 

Em m io de grandes preparativos para uma nova ex
pecliçâo contra a Grecia. Dario morreu. Seu successor 
Xer:r:es , le,·anlou um exel'cito de um milhão e meio de com
batentes e uma frota ele duzentas náus grandes. Atraves
sou com se u exercito o Hellesponto, sobre cluas pontes 
de barcos, e antnçou pal'a a Tllessalia atraYés da Tlu'ac;a 
e da, i\Iacedouia, emquanto a frota proseguja, de accordo, 
<10 longo da co ta, l para proYer o exercito do necessario. 
·~ Thessa~ia rendeu-se passivamente; a Beocia e algu ns 
Estados menores offerec.eram suppli can te a terra e a 
ngua; o inimigo approximava-se empre mais ameaçador. 
Então a Grec~a mostrou quanto podem a concordia, a co
ragem e o amor da patt'ia. A maior parte dos Esta elo . esLi
]Jlllando ás pressas aUiança e paz, .submetteram-se á che· 
fia de Sparla. ~o mez de Julho, quando justamente se ce-
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Jctwa \'am 0~ jogos olympicos, Xerxe apre enlon-se no 
desfiladeiro elas Thermopylas , que era guardado pelo r~1 

Leonidas com trezento de seus Spartanos e alguns ml
lhares ele alliado~. Xerxes tentou em vão por mmtos dms 
forçar aquella. passagem ; milhares dos seus soldados cm
ram sob a espacla elos Gregos. Houve., porém, um Grego 
Lt a.idor que conduziu parte do exercito persa por nm ala· 
l!10, á: alturas do monte Eta, ele modu a poderem surpre
hender os Greao.s pela rec taguarda. Quando ch~·to soube 
Leonidas , lice;ciou os esquadrões elo alliaclos; . mas e.lle 
mesmo com trez.entos Spartano , aos quaoo se uniram am
eia se lccentos cidadãos de Tespia, quiz morrer pela patna . 
. \ -sultnclos por ambos. os lados, combateram _com furor
a té que. o1Jpr-imiclos pelo maior numero e debllüa?os pela 
longa carnificina,, morreram (480). Os P ersas .subJu~aram 
•:em luLa a. Beoci-a, invadtram a AttlCa , e mcend1armn 
Athenas. 

~e ta ten.ivel ltuação, Temistocles sal\'Ou a GreCJ<.l, 
induzindo com astucia o inimigo a um assalto imprudell
te, dando occa ião á batalha de afumina (479), 'na qual 
( I.-. GI'egos foram Yenceclore ·. Xerxes . obre um roche~o 
,.i ' inhül, viu a. ruina das uas náus, e retirou:sc dep?ts 
precipitadamente com par te elo exercito pela fh essaha, 
,\1 nceclonia e T hra c ia. 

Xcrxcs, na sua retirada, LiuiJa. deixado na Thessalia 
tr·ezentos mil soildados escolhidos, que , na pnmavera se
guinte, ilwadiram a .\.tti ca. Mas , na grande batalha de 
l'latéa os Greaos ,·enceram o exercito de Mardonto , que 
os s up~mva tr:s vezes; em numero: a 'ictoria foi tão com
pleta, que quarenta mil Persns ómente e s~lvaram pelo 
Helle ponto. Os outro , c entre elles o propno ~hefe.' _fo
I" Hn mor~os ou em lJatalha ou em fuga. O ele POJO fo1 lm
n~en. o. No mesmo dia os Persas SQffreram , junto ao pro
montorio ele Mica1le, uma segunda derrota infiigida pelos 
Ct'egos da esquadra. A coragem tinha v~encid_o o numero.: 
e a maxima que o amor ela pa.tria e o sen tlmento da li · · 
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herdade podem lriumplwr Jc um inimigo poder'o issimo, 
teve a mai luminosa confirma&ão na gloriosas hnlalhu. 
dos Gregos contra os Persas. Dez anno,· depois, duas 
grandes victorias Je Cimon, junto· ao rio Eanmcdonlc , na 
As1a Menor, obre o exercito e a fr•o ta do Per as. puzc
ram termo á guerra (4GG). 

§ 5 

GUEIIHA no PELOPO~ESO 

A guerra rebentou em 1,31. A principio não passou 
dP uma serie de pilhuge n . O spartauo dcYastaram a At
tica, e os atheni€nses o Pelopone, o. 

Archiclamo é rei e chefe militar de Sparta. Contra 
c se. Pericles dirigia sabiamente a guerra: aconselhava 
nos ::lit ll e niense~ que não acceitassem combate, se conser
' a.s~m clentl'O ele muros, soffrenclo a devastação inimiga 
pac1entement , de tempos a tempos bu cando a desforra 
·oure o na\"ios que asso lavam e piratea.vam as costas do 
Peloponeso . EU e abia que no m31l' o atheniense levun1m 
Yantagem c:e rla. ~Ias Jesde o começo da guerra . uma peste 
horrorosa assolou e dizimou Athenas. p,ericle foi uma da · 
victimas. A guerra , enlrc lanto, recrudesceu sanguinaria 
e vlolenta ; os athenicnses massacraram o povo rl e l\fity
Jene na llha de Lesbo , e o spar tanos, em re rencl icta, 
massacraram os habita.ntes de Platéas (427). 

Os athenienses 4ue necessitamm de um porto de des
embarque no territor'io inimigo, reconstruíram Pylos com 
os Me.ssenianos; os spartanos temendo mais e sa alliaiJça 
e essa posição no Pclopone o, occupaeam em frente de 
Pylos a p~quena ilha Sphacteria, com. 450 hoplila esro· 
,lhirlos; os atheniens.es sob Cleonte então bloquearam a 
i lha; a resistencia do si tiados vae enfraquecendo ; o ,·i
Yeres esca:s~.iam e .em.balcle Sparta propõe aos hitotas o 
w emio ela Jiberclacle i se aventueassem levar a nado as 
]Jrovisões de bocca aos seus hoplitas; a ilha foi incenclia -

. da c os spartanos entregamm as. nrmas e renderam-se. 

- '~3 -

Mais lanle o sparlano hal>il, Hrasida , mudou o Lhea
tro da guerra para a.s costas da M acedonia, entre rica 
'·olonias de .-\lheua ; tomou .lmphipolis. que Thucyd;de , 
:scnew I. JJâo pô ele soccorrer, sendo por isso exilado. 
Clt'ante e /Jmsidas en1 422 mmTeram abi em uma hatalha 
perto ck• .lm.ph ipo/is: esses dou ge nerae, distinguiram-se 
pelo intenso oclio com que faziam a guerra. 

.\'itius . porém, achou que as ho tilidades deYiam ter·
rninar e off.ereceu a paz que Athenas: desejaYa. A paz de 
Sirius ('~2 1) foi a·Jiá uma simples tregon, não decidiu 
queslão alguma, poi locla. as conquistas eram restitui
das de IJHI'le a parte. 

As di po içõe~ pacificas, que eram o característico 
de ~.iria s. não puderam influir por muito tempo. Alci
I.Jiade . .; aconselhou aos a lhenienses de fazer a expedição 
tí Sicília contra Syracnsa , antiga eo lollia dorin que exer
cia a "UlJremaciu lla ilha , e um certo poder violento contra 
a. · <'idades ionias dali, Leontium, i\axos , Catanea. 

i\icins. de temperamento paciftro e timido. oppôz-se 
a essa .expedição, ma· a eloquencia de Alcibiacles ele ·. 
truiu todos os obstaru los; equipou-se uma frota rle 1(10 
g-ulrras que partiu para sitiar Sy1'ncusa. soh o commando 
de Sir ias. Alcibíades e Lamacho. A's 100 galera ajun
tantm-s m Corcyra mais 34 dos aUiaclo. de Alhenas. 

Mas Alcibiacles 6 accusad de acrilegio. Sob o peso 
da condcmna.ção ú morte refugia-se em Sparta, onclP 
nc·on ehlla os inimigos contra a .sua patria: assim é por 
sua inspiração que os spartano tomam e fortificam DP
cl'/itt , a tt'es milha ele Athenas, posição donde deva:--tam 
t> dominam os athenien ·e,". obrigando-os a ficarem em 
wi.-.;flo na cidade. 

A Pxp.Pdi ção da Sicilia não teve bom re ultado. 
ns athenienses já tinham chegado ao [imite de Lodn 

os desa~;L res. Vencidos, por ma1' e por terra, elles revolu
rionam a democracia , inst ituem a aristocracia de 400 
!~tJm.cns. c re,·ocam elo exilio Alcibiacles. homem perigoso, 



-- 46-

mas que parecia o muco recurso para a resi tencia. Não 
querendo reentrar em Athenas sem o pre tigio da victo
ria, Alcibíades, á frente da frota atheniens.e que estava 
em Samos, velejou para Cysico, onde ganhou uma vieto
ria., e outra em Abydos, e tomou Byzancio e varias cida
des. A victoria de Alcibíades foi completa e elle , assim, 
J'eentrou em Alhenas acc lamado gmeeailissimo rlelirante
mente . 

Pouco tempo depoi~·, Alcibíades foi deposto por cau
sa do insuccesso de um seu segundo general, que perdeu 
a batalha naval de Epheso. O poder mi'litar ele Alcihiades 
foi repartido por dez generaes que ganharam a batalha 
naval ele Arginusas. 

Mas o fim ela guerra do Peloponeso está proximo. Us 
athenienses, varios, inconstantes e ingratos, já não teem 
a cohcsão sufficiente para resisür. Em Sparta, ao- contra
rio , o espírito político é mais habil e sensato. Lysanrlro, 
sagaz e activo. chama a si a alhança ele Cyro o moço, 
governador pee, a da Asia Menor e melhora assim a frota 
laceclemonia. 

A frota athení en e e tava dividida e indi ciplinacla. 
Duma vez em Egos Potamos parte ela tripulação estava 
em .terra, entregue ao jogo e aos prazeres. Lysandro dá 
combate; a sua victoria é terrível. 

E' esta victoria de Egos-Potamos ( 405) que resolve 
o antigo antagonismo do povo ionio e dorio. Athenas é si
tiada e entrega-se a Lysandro sob a mais duras condi
ções. 

Lysandro faz eleger , depois , os t1·inta tyrannos, a0s 
quaes fica confiado o govemo. 

Os trinta tyrannos praticaram taes violencias, que a 
reacção foi inevitavel. Um patriota , Thrasybulo, reunido 
a outros em Thebas , parte ,. sitia o Pireu , toma Munychia , 
libe·r ta Athenas dos tyrannos que evacuam, com a guar
nição spartana, a cidade. Thrasybulo assim restabelece a 
constituição clemocratira de Solon (403). 

TllEBA S , PELO PJDA S E EI.'AMI.\0.\D .\ 

Sparta, depois de abaler ALhenas sua riral, tinha c!J r 
gaclo ao auge da prosperidade. Age ilau , seu rei, tinha 
levado as armas spartanas á Asia e feito tremer o thro
no de Artaxerxes. Chamado a Sparta por motivo da liga 
furnwda contra a Lacedemonia, elle yenceu os aJliados 
~m Coronéa. A paz de Anlalcidas concluída com Arthaxer
xrs. Lnha collocaclo Spa.rta , mai do que nunca, na pusi
ç·ão de diclar as leis a todos os gregos. E' assim que ella 
e apodera por traição da cidadella de Thebas. 

Mas ess feito injusto foi o termo ela prosperidade 
Jarcdemonia; foi de Tb.eba que partiram então os golpe 
que abateram o poder spar tano. Theba tinha em seu 
seio dou palriotas illustres: Pelopidas e Epaminonda:::. 

Pelopida que. ú tomada de Thebas pelos lacedeli1U
nios, se tinha retiraclo para a Attica com muitos do. seus 
compatriotas, propoz-lhes uma cons·piração para liber tar 
n cidade de Thebas; acceitaram e abraçaram com alegria 
esse proj.ecto . Pelopiclas e seus amigos partem secreta
mente, penetram á noite em Thebas e dirigem-se aos mn
gistrados que tinham sido alli postos pelos spartanos: e -
tavam num festim entregues a todos os prazeres . 

Os conjurados chegam e encontrando os magistrados 
ébrios degolam-nos a todos sem que elles tenham tempu 
de cuiàar na defesa . o dia seguinte, P.elopidas, seguido 
dos seus heroicos thebanos, ;vai investir a cidadeUa; a 
guarnição lacedemonia defende-se com ardor e valentia, 
na esperança de soccorro proximo; mas a fome vem, os 
viveres faltam de todo e a guarnição teve de capitular. 
Quando ella evacuou a praça, os soccorros esperados che · 
garam; mas era já muito tarde e Thebas estava .Jiyre 
(378). 
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J).epoi. de mrias campanhas que <leram tempo <lOS 

Thebanos de e aguerrirem, os lacedcmonios querendo 
tentar contra elle , um uHimo esforço. en ,·iaram Ctcmubro. 
te, um dos seus reis, à frente de Yinte t' qun tro mi l l1 o· 
mens, para devastar a Beocia. · 

Epaminondas, então general elos th ciJano.s, fo i ao 
encontro dos inimigos com 6.000 homens apeoa c os 
achou em Leuclrcs: a acção foi demorada e difficil; em
quanto Cleotnbrote agia , a victoria [Jareceu cluvü.l o:-.a; 
mas Ck~ombrole cáe morto, os dous Jl tlrlidos fazem noYos 
e ·forços, um para apresar. outro para alvar o cadarer 
do rei. Emfim os Jacedemonio. conseguiram gual'dar o ca
daver do seu rei , mas a sua phaJange foi rompiüa e foram 
obrigados a fugir com }Jerdas consideravei ·. Tal foi a vi
ctoria de Leuctres; para aproveitai-a melhor. Pclopida. 
de concerto com Epnminondas penetrou na Laconia. que 
foi pill1ada e clen1 ta da a té o l ~ unrlas. pequeno rio dP 
Sparta. 

A guerra, que :s:e tinha enfraqueciüo pela iutervençào 
do rei da Persia, reaccencleu-se dentro de poucos aonns. 
Os thebanos tomaram por general Epaminouda · ; es. e en
trou no paiz inimigo e pr·eparou-se para o <'Crco de Lllan
linéa. Tendo ido ach·er tido que Agesi lau Yi~1ha em soc· 
corro da praça. l ~ j)aminonclas tomou a reso lução ele ata
car Sparta e poz-se em marel1a por um c:aminho cliff~ren
te do qua seguiea Agesil au ; e teria ao certo Lomado a. i
dade que estava sem tropa.-; e não tinba muro ·. Mas Age
silau foi pre.venido poe nm lra nsfuga c voltou a1n·cs. nela· 
mente ainda a tempo de ·alvar a CUJJ ilal laccdrmon ia. 
Epaminondas, en lão, ,·olto u-~e resoluto contra Mantinéa · 
os lacedemonios o eguiram até ~á c o combale foi encar
niçado de ambas as partes. ~o momento em qu.c a viclof'in 
. c declarou em se u fa1·or , E·paminoncla s n'c<' IJeu uma fe
rida mortal. 

Com Pelopidas c Epaminoudas na.sc u o poder de 
Thebas; e com elles pereceu. 
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§ 7 

OS .\1.\CEDO~ J O 

Os Macellonio , cuja historia an terior ao reinado ue 
Philippe, é pouco conhecida, vangloriavam-se rt_c erem 
ccgrego.'ll - sendo certo, porém , que eram consvleradrl. 
como IJariJaros pelos He.lle11os. . . 

Sabe-se que no s.eculo sehmo uma fanulm re:1.l ela 
Macedonia - a dos Temenidas , fundou um est~do, que 
fez rapido progre..'>Bos, e teve como capital P1~na. U 
principe mais celebre foi Philippe, filho ~Le A~mta ·, o 
qual foi o fundador da gran?.eza macedo~1ca. ~1veu eJ. Ie 
Ires annos em Thebas, e alll conheceu Epar~unonda e 
Natão , testemunha da elevação de Tbebas. Assim o exem
plo serviu-lhe ele eslimulo, e dous annos bastaram, apena 
voltou ao seu pai.z, para o libertar do ' barbaros que _o 
avassal1avam. Em seguida> desenvolvendo-se sua amb~
cão resolveu dominar toda a Grecia. fazendo predom1-
1·1ante a Maceclonia. . 

Para conseguir tal resultado organi. ou um exer?1to 
disciplinado - creanclo a celebre 1Jiwlange macerlomcrr, 
consÜtuicla por 16.000 homen ele tropa · de pnmetra or-
dem. . 

Apossou-se ou ganhou a alliança L~as ?1dade:; gre~as 
do littoral, que como Ol:ynlba e Amph1polts,. lhe co t ta 
vam as communicações com o mar . Em segmda penelrou 
na Thracia , que submel teu em parte, e adqu_iriu a prepon
derancia em toda a Tbes. alia por ter-se feito o cl efen or 
da religião na guerra sagrada promovida contra o: Pho
cen. es. 

Athena.s,, reconhecendo o perigo imminente que amc~l 
cavu a Grecia, fez um derradeiro esforço para se oppor 
á política invasora de Phi'lippe - tentando debalde ~ e
mosthenes com ua vigorosa eloquenc1a combate: tal In

tervenção. Os Athenienses, porém , atacauo. qua-;1 que na 

J 



- 50 -

propria Atlica., Yiram-s2 obrigados a emiar o s.eu grancle 
orador a negociar a paz. 

PJJi~ippe, aprovei tando-se da tregoa concedida, pas
son as 1ermopylas, e fez com que lhe onferissem o logar 
que no conselho amphiclionico occupaYam os phocenses 
por elle Ye~cido - e tamb.em obteve ser nomeado presi
dente dos Jogo pythko , juntamente com os Thessalies 
e os Tbebanos. 

Quando, pouco tempo depois, por occa ião de uma 
segun~a guerra sagrada contra os Locrios de Amphissa, 
f01 Phtlrpp.e encarregado da direcção da campanha, com
wehendeu Athenas o perigo que a ameaçan1 - e convi
dou The)Jas a co1Jigar-se contra o invasor. Era tarde. A 
lJa talha ele Cheronéa (338), ganha peJos Macedonios cor:
tra os At!Jenienses e o.; Thebanos, firmou o poder ue Phi
lJppe, que fbi uomeado generaliss~mo das tropa gregas, e 
que prepaeava-se para a guerra contra a Pel'sia quando 
foi assa sinado . 

uccedeu-lll e s.eu filho Alexandre, que soube conti
nuar a sua política - e que. em pouco tempo, não só 
('aualou a gloria do eu antecessor como chegou até a of
fu cal-a . 

Por morte de Pl!ilippc hom·e revoltas na Tllarcta, 
n~ Ildyria e e?1 Tbebas - onde foi assassinada a guarni .. 
çao maceclomca. Alexandre, rapidamente, submetteu os 
barbaros das duas margen do Danubio e castigou seve
ramente a capital da Beocia. Os gregos, atterrados com 
este exemplo, nomearam-no generalíssimo para dirigi!' a 
guerra contra os Persas. 

De po se desta nomeação passou Alexandre o HP.lles
ponto, derrotou em Granico e em Isso os exercilos d0 
C:rande Rei - fazendo cahir em seu poder a Asia ~fenor, 
o Egypto (onde fundou Alexandria), a Syria e a Pbenicia . 

Atravessou, depois, o Euphrates e o Tigre, ron eguin
do a lcançar Dario na planície de Arbella e destroçar o seu 
exercito. Depois destn rictoria tomou posse de Sum, Ba-

I 
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hylouia, Pasargade, e Ecbatana- incendiou Persepo~is, 
e acabou de suiJmetler toda a região até o O.cus. 

Proscguiu ainda e, aproveitando-se do appello para 
intel'vir na cont.enda entre dous reis binclús a favor tie 
um delles, atravessou o Indo e ia penetrar no valle do 
Cang s quando foi obrigado a retroceder porque o seu 
exercilo se recusou a acompanhai-o, por estar já CRnçado 
de tão larga peregrinação. 

Voitou, então, Alexandre noyamente para o lndo, 
de ceu até o Oceano Indico, ubmettendo as popu!ações 
'lue foi encontranào, e explorando cuidadosamente os ter
ritorios pol' onde passava; dirigiu-se, finalmente, por 
terra, á BalJylonia, emquanto o seu almirante Nearcho 
regres uva com a esquadra pelo golfo Persico . Cbegandc 
a Bahylonia, c quando ia talvez proceder á organisaçào 
de seu Yastissimo imperio, o maior ató então conhecido, 
foi surprehendido pela morte (323), contando apenas trin-
1 a e dous anuos de eda de e lr.eze ele reinado. 

Os resultados moraes e praticos da conquista de AlP
xandre resumem-se em uma unica expressão: o hellenis
mo no oriente, islo é, a diffusão do espírito e das idéa 
gregas nos paizes vencidos . Alexandria no Egypto, Per
gamo na Asia tornam-se novos fócos d.e cultura. As seten
ta cidades fundadas por Alexandre, quer como emporios 
rommerciaes, quer como postos militares, incutem na 
Asia decadente a civili:sação da velha Grecia. Alexandre 
promovia a fusão da civilisação asiatica e maceclonica. ~a 
Per ia, elle adoplou o costumes do Grande-Rei, esposou 
Statira, a filha mais velha de Dario, e promoveu o casa
mento ele outras filhas do rei e de nobres com os offici.aes 
de seu exercito. Por toda a parte tolewu as teaclições e 
os culto , existentes. 

Mas regiões differentes, e tão oppos tas , que compu
nham o imperio de Alexandre, não offel'eciam bastante ho
mogeneidade para formar um só of'ganismo político. Num 
momento, iodos esses paizes se uniram violentameut.e 
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, ob u pres~lão da c ·pacla do grande her'óe , mas a morte 
deste foi o sigoal da dis ·oJução e do de. membramento. 

§ 8 

L'LTIMOS TE~IPO S U \ GHECI.\ 

Morto Alexandre, sem successor, e não havendo quem 
d ispuzesse de força e pres tigio para manter sob um uni
t i) sceptro tão dilaiado clominio - operou-~e o de mem · 
l1ramento do seu colos. al imp.erio. pouco tempo depois 
Foi ch,:iclido em tre reino, : o do Egypto , o da Syria r 
o ela i\lacedonia - além ele um certo numero de peque
llos estados tae romo o de Pergamo , o ela Bactriana e 0 

<lo. Parthos. · 
Duran te as ~ulas, que pr.ecederam o desmembramen

to referiôo, a · cidades gregas l1aviam tentado recobrar 
a sua independencia e diversas ligas se formaram. De
mo ·th enes foi ainda, durant.e certo tempo, a alma do 
]1ar' ticlo na cional r.m Athenas. Ma depois de ~ua morte 
toda a espet ança se perdeu. 

Aeato conseguiu restabelecer a antiga confederação 
das cidades da A chaia 1 e ia talvez estender a influencia 
desta liga n. toda a Hellacle. quando os Spartanos ús or
dens ele Cleomenes. se oppuzeram, sendo \'encidos, e con · 
tinuando ainda os Macedonios preponderantrs . E ' então 
que os Homanos ganham a batalha de Cynocrphalo e dis
solvem a l iga acllaica, declarando todas a cidades livres. 

.-\pp.laudiram os Grrgos esta medida. não comprehen
denclo a intenção re ervacla da politica romana que o~ 
libertüra para melhof poder subjugai-os iso ladamente. 

Quizeram. porém , sacudir o jugo e chamaram para 
os auxiliar Antiocho , rei ela Syria. Mas eSite fni batido 
11a Thermopylas , e em Magne ia , sendo forçado a pedir 
a paz. 

Per'seu, filho ele Philippe V, recomf:'ço u a luta com 
mais successo, mas foi vencido na batalha de Pyrlna -
o que decidiu da sorte da Macedonia 

_,., - . .),) --

Al uuus cüJadão.:; qurzeram resistir. mas foram bati 
dos pe~o con ul Mummio na batalha d_e Leucopet i'Cl, em 
que se perdeu a ultima e quadra acha1~a, e tambem em 
cor·yntbo , que foi arrazacia , sendo a Grecm reduzida a 
prorincia romalJi:.\ (146). 

§ 9 

A I VlLI AÇÃO 

.\ civilisação dos Gregos foi de lotla · do mundo an-
tigo a mai brilhante. . . . . 

Embora, pela influencia da natureza pt1y 1ca üo olo, 
que de!--pertava em todas a tri bus o mais v~Yo amor da 
lilrerdade e da independencia 1local, nunca hvesst>m con
~eguido a 1.midude po/itica do pa:iz , mantiYeram sempre 
<'ertas instiJ.uições que perpetuavam a ~embrança ~e uu 
or iaem commum e estabeleciam a ttJuão federalw~t 

b . a . 
tars como as Amphyctionias, as Hegemomas , e o JObos 
Pylhicos , lsthmico~ , Nereus e Ol~mpicos . . ~ 

Sua religião, que era a prmCJplO a mesma de lodcl~ 
a.s raça aricas em geral, isto é - a adoraç~o de_ t~das 
as forças da natureza, consideradas emanaçoes dt vmas , 
passou por differentes modificações até chegar ~o aJ~lht'u
JI()IJnOI'JJhi mo ou imposição da fónna hun;an~, Idcahsada 
e eievada ao mais alto geau ele belleza , a DlVlndade .. 

o cleuse. principa.es eram : Zeus, Hera, Athene, 
.\poll o, Arlemis , Hermés, Hephaistos, He tia, Ar~s, Aphro
tlitc1, Poseidon, Amphitrite, Proieo, lüonos, Hhea, Deme
ler. Persephonê, Hacles, Dio ~lysos. Cada_ um deste deu
se· tinha a sua orbita especial de funcçoe e iodos obe
deria.m a Zeu , o deus elos deu. e, . .\. morada dos deu. e 
era o Olympo (céo). 

Tin ham ell es sacerdotes , mas não um corpo sacenlo
tal , formando como no Egypto uma classe ocia1: ~)s 
templos eram servidos por ~mcerd otes , eleitos _tempo_rana 
ou hereditariamente cujas fun cçõe. nen hum tmpe<hmen
lo causavam á vida civil. 



A .superstição popular creou os omculos - sendo 
uma das principa.es funcções dos acerdotes a sua inter
pre1ação . Os oraculos eram a expressão da vontade dos 
deuses., mterpretada por sacerdotes ou ~acerdotizas , w
bre faotos ou a~'ontecirnentos futuros ou passados: as 
?'espostas divinas eram sempre vagas e enygrnaticas, em 
termos obscuro e ambíguos, de modo que sempre podiam 
ser dadrus peJ s sacerdote de accordo com as convenien
cia de momento. 

Deixaram-no os Gregos, em todos os generos da li
teratura, monumentos muitas Yezes egualados mas nun
ca excecl'idos . 

~ poesia, que teve o seu berço na Grecia, depois de 
ter s1d? puramente religiosa com Orpheu, Museu e Lino, 
produzm .obras primas em todos os generos (épico, lyrico 
e urama.hco) com Homero, Hesiodo, Pindaro, Anacreonte, 
E chylo, Sophocles, Euripedes. 

, . ~\o mes·mo tempo desenvolvia-se a philosophia com 
1 l!aJes, Pythagora , Socrates, Platão, Aristoteles, Zenon 
- que fundaram differentes escolas philosophicas. 

Teve historiadores como Herodoto , Thucydides
1 

Xe. 
nophonte. 

A eloquencia teve seu principal theatro em Athenas: 
Thernistocles, Pericles, Alcibíades, - governam o povo, 
graças ao seu talento oratorio. A' frente, porém, de Lo
dos, acima dos Eschines1 I ias e Isocrates - destacou-se 
Demosthenes. 

Grande tambern foi o desenvolvimento scientifico. As 
primeiras noçõ.es das sciencias rnathernaticas· e astrono
micas foram trazidas do Egypto para a Grecia por Py
thagoras e Thalés. A escola Pythagorica funda sua phi
losophia na harmonia dos numeros, e cultiva a geometria. 
Archytas, de Tarento, Euclides de Mégara; Archimedes; 
Heron, de Alexandria - fazem progredir as mathema
ticas puras e a rnechanica. Diophante inventa a algebra . 
A medicina cita com orgulho os nomes de Hypocrates e 
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Ga~lliano · a hi toria natural -- o de Aristoteles; a geo
graphia ~athernatica e historica - os de Hyparco, Era
tosthénes. trabão e Ptolomeu. 

,\ arLe, finalmente. como a literatura. chegou ao mais 
aJ to grau àe esplendor. 

A csculptura cornprehende· dirersas edarles; na eda· 
de cginetica, revela-se ainda impregnada da rigidez eg,r
pcia; reproduzia já com perfeição a fórma humana , mas 
ainda não tendia para o ideal - corno demonstravam os 
trabalhos de Glaucias, Anaxagoras e outros; depoi. wiu 
a edad.e attica, mais aperfeiçoada, com Phydias, Scu
pas, etc. ; e, por fim, <»ultima edade com Praxitelcs, Ly
:;ippol, Lysistrato . 

.\ pintura teve repre-sentantes taes como Parrl1nsio, 
Zcuxis e Appelles. 

_\ architectura era notaYel pela pureza das linhas, 
pe.la elegancia e ligeireza da cons,trucção: as tres ordens 
ele coliumnas - dorica, jonica e corynthia ornavam os 
monumentos publicos e os templos. 

O característico da. cirilisação grega é a harmonia 
c o equilibrio de todos os seu elementos constitntivos. 
Com Sparta e com Alexandre elevou-se a Grecia ao mais 
alto grau de gloria militar, como os imperios guerreiros 
do Or~ente. Com Athenas produziu na literaturu 2 na arte 
e na phiJost>phia essas immortacs ohra~ primas, que ain
da lloje são a admimção elos no sos dias. Com as cidaJes 
jonicas da Asia Menor foi coloni adora e commercial co
mo a Phenicia. Com Alexandria, finalmente. fez prorrrc
dir a sciencia, e depurou a antiga religião por fórma a 
riYalisar quasi, sob a fórma rlo ne.o-platonismo . rum a 
doutl'ina cbristã que começava a invadir o impPr.io ro .. 
mano. Apenas politicamente a Grecia foi inferior , e desta 
inferioridade resultou a sua quéda prematura. Os gregos 
constituíram a cidade, é verdade1 como a 1\s.ia nunca a 
tinha conhecido1 mas jámais souberam elevar se á conce
pção de um estado unido e forte . Mesmo urna leal fcd{'· 
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ração ent.;e toda - as cirlacles nunca puderam ext>cntal-a. 
H e uniram-s ~ por um momento durante a guerras medi
cas. e depois, já no fim , na epbemera liga achaica. Pas
·arla porém a occa ião elo perigo tonh 'Um novamente a 

. eparur-se. para trem continuar isoladamente uma Yida 
cl.o rimliclades mesquinha~ •. e de hostiflielade de. astrosas 
para a causa commum. Nem a convivencia intima e fra 
terna!! ele todos os seus membros nos grandes jogos nacio
nac~, especia I mente nos Olympico , logrou triumphar da 
innata antipalhia que sentia a Grecia para Sl;l unificar. 
Por isso no dia em que a i\Iacedonia se constituiu como 
um estado forle e disciplinado, f~íl foi a Philippe e Ale
xandre imporem o seu jugo aos gregos; e aionda mais fa
cil se tornou para os romanos , posteriormente , annexa
rem como província a Grecia inteira, que mesmo em pre
sença de inimigo tão formidaYel continuava .levianamente 
cl iYielicla. 

DOS RO:l\IANOS 

A historia romana pode ser dividida em tres perío
dos: a reaieza. a republica e o imperio. 

§ 1 

A REALEZA 
' I 

Entre a grandes e fertei P.lanicies do Lacio e da 
E!ruria, abaixo das montanhas da Sabina, foi Roma edi
ficada a vinte l;ilometros do mar, ás margens do Tibre, 
o maior elos rios da Halia peninsular. Passa este rio entre 
nove collinas , dominando dua., o Janiculo e o Vaticano , 
. ua margem direita , elevando-se as outras sete na mar
gem esquerda. São ella : o Capitolíno, o Aventino , o Qui
rinC~Jl , o Viminal, o Esquilino e o Crelio , que formam co
mo um semi-circulo , em cujo centro ergue-se o Palatino. 

Re,zavam as antigas lendas que Enéas, salvanflo-se 
da ruína de Traia, foi desembarcar nas costas elo Lacio 
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com .-eu fi>lho Ascanio, os deuses penates c o Palladio c13 
T1'oia. Deu-lhe Latino', rei desse paiz , sua fi lha La \'in ia 
em casamenlo . Em uma. batalha poeém contra os fiutu
los clesapparecera Enéa . Continuou , porém, Ascanio a 
14uerra. mHtou Mezencio. alliado de Turno, e deixando as 
~·o , tas insalubres em que seu pae fundára Lavinia, foi edi
t1car Alba no monle Albano. Reinaram uns após outros 
doze reis da ra ça el e Enéas, deixando um delles, Procas, 
dous filhos , Numitor e Amulio. Devia o primeiro, como 
mais ,·elho. herdar o reino. porém a senhoreou-se cl.ell 
.\mu lio. m.atou o filho ele Numilor, e obrigou sua filha 
SylYia a ser vestal. 

No emlanto Sylvia foi mãe , e bem l{Ue lançasse a res-
. ponsabiJidade ela falta sobre o deus Marte , foi não obs 

tante condemnada á morte , e seus dous fnhos, gemeos , 
atirado ao TilJre. Havia nessa época transbordado o 
rio ; e o berço ela crianças, mansamente !.evado pela. 
aguas até o monte Palatino , parou ao pé. de uma figueira 
bra,·a , e amamentou-o urna loba attralnda por s.eus va
gidos. Admirado de emelhante prodígio, Faustulo , pa--
1or elo rei , apanhou as duas crianças e. cleu-as a sua mu
lher Acca Laurentia, que lhes pôz os nomes de Romulo e 
Remo. Quando homens restituíram elles o avô ao throno 
ele Alba., e depoi foram eelWcar uma cidade no lugares 
em que haviam sido salvos. Favoravel presagio Lleu a 
Homulo a honra de escolher a situação e o nome da nova 
cidade (7fl4). 

Abrira Romulo um asi.lo ; mas faltavam mulheres e 
para têl-as , roubou as Sabina , qu.e seus paes quizeram 
yingar. Em ,·irtude disso , muitas guerra teve Homulo de 
sustentar. Sabe-se que em uma batalha lançaram-se as 
Sabinas em·meio elos dou, exercitas , e obstaram uma lu ta 
parricida enlre seus paes e marido e para terminar es
sa guerra. foi Romulo obrigado a partiU1ar o porler cotu 
Thacio, 1~ei dos Sabinos ele Cures , que ao depois foi as
sassinado por um do seu yassa:llo a quem negára jus! i-
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ça. Ficando só de posse do goyerno emprehendeu Romulo 
mtütas guerra..sl felizes; mas desappareceu um dia , em 
meio de uma temp&•tade, degollado pelos sen tdores , aos 
CJuaes havia offendido, c foi collocado estre os deuses 
l"Om o nome de Qui.rinus (715)_ 

~uma Pompilio , que succedeu-lhe (714), prescreveu 
as ceremonias religiosas, as funcções dos pontífices , guar
das do culto ; as dos flaminios , ministros do grandr.s 
deuses; do augures, interpretes das yontades divina, ; 
elos feciaes, que preveniam as guerras injustas; das ves
taes, que conservavam o fogo sagrado de V esta; e <los 
salios, que guardavam o escudo que cahira elo céu (an

cile). 
Edificou um temp)o á Boa-Fé, e um outro ao clem 

Jano, que era represen tado com dous semblantes, porque 
conhecia o passado e o fuLuro. Es.te temp~o era aberto 
durante a guerra e fechado durante a paz. 

A uma succedeu em 672 o bellicoso Tullo Hosli lio, 
que destruiu Alba , depois que um dos Horacio · venceu 
os Curiacios. 

A Tqllo Hostia'io succedeu em 640 .Anco Mareio, neto 
de Numa, que venceu os Latinos, construiu o porlo dr 
Ostia, e a primeira ponte de madeira sobre o Tibre (pans 
Sublicius ), rujas proximidades defendeu com uma forta
leza no Janiculo , e viu chegar a Roma , paro ahi fixar 
sua residencia, o filho elo Corinthio Demarato, Tarquinio , 
e sua mulher a famosa Tanaquil. Graças á habinidadt' 
d.essa mull1er, soube elle captar a confiança de Anco, que 
nomeou-o tutor de seu filhos , e a affeição do povo ro
manOI; que proclamou-o rei. (616). o seu reinado afor
moseou-se Roma, e foi cercada de muralhas de pedea, 
construido o forum, começa.do o capitolio, aplanado o 
circo, e cavados os canos ubterrancos que ainda hoje 
H.oma conserva. 

Foram feitas semelhantes despezas com os despojos 
tomados aos Sabino , Lahnos e Etruscos em guerr8J'> 
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em que Homa vencera. Um dos factos mais notaveis des . 
se reinado foi a introducção em Roma elos usos etrusco. 
(trajar, lictores, augures). 

Morreu Tarquinio em ·578, assas inado por emissa
rios dos filhos de Anco Mareio; e Servio Tullio , seu gen
ro , filho de uma escrava, ou um aventureiro et rusco, 
como pensam outros, assumiu as redeas do poder (57l:i , . 

Deu Servio a Roma a extensão que ella teve no tem
po da republica, reunindo á cidade, por meio rle uma 
muraJ.ha, o Viminal, o Esqu ilino e o Quirinal. Dividiu-a 
em quatro quarteirões ou tribus urbanas, e todo o terri
torio em Yinte e iSeis cantões, tambem chamados tribus. 
Toclo o poYo, patrícios e plebêus. foi dividido , segundo 
o censo, em seis classes, e em cento e noventa e trcs 
centurias. 

No exterior, concluiu Senio com as trinta cidades 
do LaO'io uma alliança que foi celebrad.a durante as fé
riars latinas, e morreu em 536 , precipitado do throno por 
seu genro Tarquinio , marido de a execrayel Tut:lia, que 
mandou passar o carro sobre o corpo ele seu pae assas 
sinado. 

Foi s.entida pelo povo por muito tempo a morte do 
bom rei Servio. Tarquinio, denominado o Soberbo, go
vernou sem se embaraçar com as le-is, arrancando ··s 
bens de uns~ deslerrando a outros e mandando matar 
aquelles que lhe inspiravam receios . 

Sua \'ictoria contra os Latinos e Volscos deu força 
ás suas crueldades, que pe aram ao mesmo tempo sobre 
grandes e pequeno , condemnando o povo a asperos tra
balhos para acabar a obra dos cano e do Capitoli.o. Por 
baixo deste monumento mandou fechar em um cofre de 
pedra osl livros sybülinos, que a sybilla de Cumas lhe 
viera, dizem, offerecer, sob a fórma de uma velha. 

Um crime poz fim a essa odiosa tyranni.a. O atten
tado de Sexto e a mor te de Lucrecia, que apunhalou-se 

I 
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pam não sobre\"ircr a uma ele ·honra i1wolnntaria . cxci
ta 1'am uma rcroluç§'o de que Bru to foi chefe. l) iri rr iu-•:H' 
a Roma, e mo. trando o corpo ensa.nguenlado da victi
ma , bradou por vingan ça ao senado e au {10 \ o. Um · se
na tu -cons ulto , confi.rnuulo pdas curias, proclamou a 
quéda elo rei seu lesterro e o de toda sua familia . D -
pois correu Bruto ao acampamento , que sublevou , ao pas
so que Tarquinio , ,·oltando a H.oma, achava fechadas a 
portas e era r eduzido a r efu giar-se com cus ftlh os, Tilo 

c Aruns, na cidade clrusca de Crere (5 10). 
Entre tanto não fóra destiluiclo de gloria o domin irJ 

dos reis . O vroprio Tal'quinio leYára ao longe o nome 
e a grancleza de lloma . Es ta cidade não é mais o obscu
l'O recinto cuj o tenitorio se es~encle a a lgumas milhas 
de uas muralh as. O t l'a tado com Cartlt ago concluído em 
::ao, a grandeza da cidade, o esp,l endor tle seus edificios, 
e: eus cento e cincoenta mil combatentes, attes tam qu e 
fo1'mam eHa um dos mais poderosos Eslaclos rla lta lia. 

§ 2 

,\ HEPü BLl C.\ 

A reforma de Sen ·io Tu llio, a ly1·annia de Tarqninio 
Soberbo , o atLentado de Sexto contra Lucrec ia, ca usa
ram a sub tiluição da rea leza pela republica (509 A. C. ). 

Dous ma gis trados annuaes, denominados consul es. 
tirados denlre os pa tr i ios, ~·uhstituem o r eis - tendo . 
110 in terior , a pt'e idencia. do senado, e no exterior o con1-

mando do exerci t s . 
Foi, poi. . a republica , ass im conslituirl a , o tr ium

pho elo patriciaclo ; o po,·o, por'm , constantemen te ab
sorvido pela guerra., obrigado a endivida r-;;;e para Yi ,·cr . 
e reduzido ao desespero por avidos cr edores, sublevou-se. 
n etirou-se para o monte Sagrado, r, exi giu , como condi
cão de sua volta ú cidade, a creação dos tribunos, ma · 
gi trados por el le eleitos,· devotados a eus inlere~ses, in · 
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ri o,Ja ,·ei , e cujo ve lo s~1 spenclia todos os ac tos legi Jat i
\ OS. 

.\ c- reação dos tribunos clá ao novo clefen ore.s con
~ 1 ' 11 os emprehendimentos do p~triciaclo; a lei das Doze
rah?as es.ta belece um direito unico em subst itu ição elo 
dtreito Immclo ele cada família; os casamento mixtos 
c a admissã~ successiYa dos p1lebeus a todos as magi ~ 
~~·aturas curues, completam a fusão das duas ord ens. 
I a e progressos , porém, são o resultado de uma luta de 
dous s.e.culos, no interior, duran te os quaes em guerras 
~ ucce StYas Roma teve d defender-se dos a taques dos 
poyos Yisinhos. 

A plebe, compos ta de -rencidos violentamen te trans
portados para Roma·, ele .e trangeiros ou foragido , 
pro ,·a.velmen le tambem do an ligos habitantes• ela região 
d~sa~lossados pela conquis ta, não tinha direitos nem pri · 
n legws. 

Dentro ele pouco tempo trava- c a luta entre es:~as 
<lua elas es, luta e sa que durou longuíssimo tempo . 

. _A r~Yol~1ção ele 510, feita pelos patrícios , ó apro
n:Jtara. a al'lstocracia; a ele H8, feita pelo povo, ó ao 
[lOYO aprov.eilár a. 

Os novos consules, Horacio e Valerio
1 

prohihira m, 
sob pena ele morle, de crear-se qualquer maais traturn. 
sem a ppellação, deram força ele lei aos plebisci~os , e r e
nommm o ana thema pronunciado con tra •quem fosse ele 
e_ncontro á inviolabi lidade lribunicia . Duas cousas man
tmh am, porém, ai nda a ultrajante elistincção das du as 
ordens: a prohibição elos casamentos e a ocr.upaçào 
dos :araos pelos patrício . Em 445 ped iu o pa lricio Ca
nu lew a a bolição da prohibição relativa ao casamento, 
e eus co llegas a admiss ibil idade dos plebêu ao con, u
l~ clo . Em o mesmo que pedi t' a egualdade polih ca . In
thgnaram-se os patrícios, mas o po,·o retirou-se armado 
para o Janiculo, e o senado, vensando que o costume te
na mais força que a lei, accei tou a proposta do tribuno . 

3 

• 



- 62 -

Es a barreira que cahia abria aos plebêu. o acces o dos 
empregos curúes1; entretanlo , á força de habi lidade, o 
patriciado, meio vencido, defendeu-se ainda por espaço 
ele quarenta e cinco annos. Em vez de conceder o con
~ulado aos plebeus, desmembrou-o o senado. Dous 
novos magi trados, com a denominação de censores, cre
ados em 444, a principio por cinco annos , e depois pot' 
dezoito mezes, herdaram o direito dos consules de faZI '
rem o censo , de administrarem os domínio e finanças 
do Estado, de regularem as classes, de organisarem u 
lista elo senado e dos cavalleilros, de terem emfim a ai ta 
poliltica da cidade. Restavam aos consules as funcções 
miliitares, a justiça civil , a presidencia do s'enado e do , 
comícios, a guarda da cidade e das leis; der:u~-lh'as , 

~ porém, dividida em muitos , e sob o nome de tnbunato 
militar, a tres, quatro .e seisl generaes. 

Autorisava a consbtuição de 444 a nomear--se ple
beus ao tribuna to militar; até o anno 400 nem um só 
plebeu conseguiu ser nomeado. Nessa época tinha _Roma, 
durante cinco anno já, sitiado a cidade dos Vmenses; 
só um patrício , Camillo, conseguiu tomal-a (395). Os 
embaraços provenientes da invasão gauleza suspenderam 
por algum tempo a luta, que recomeçou mais viva logo 
que as inquietações cessaram. Os trib~nos _Licinio Stol?11 
c Sextio continuaram em 376 nas ex1genC1as a rec:;peiio 
da par>tilha do consUJlado e propuzeram uma nova lei 
agraria , que limitava a quinhentas geiras (jugera) a ex
tensão das terras que tinha qualquer cidadão o direito 
ele possuir. 

Chegára poi o momento da luta suprema. Por e<>pa
ç.o de dez annos eguidos fizeram-se os tribunos reele
ger. Embalde o senado conseguiu seduzir alguns de seus 
collegas, r,ujo veto os embaraçou, e recorreu por duas 
yezes á dictadura. Camililo , ameaçado de uma multa de 
quinhentos mil asses-, foi obrigado a abdicar. Oppoz-~e 
aos' tribunos a santidade da religião; nem um ·só plebeu 
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fazia parte do sacerdocio . Para des-truirem esse motivo, 
accre centaram esta quarta exigencia, que acceitou o se
nado, afim de parecer que a justiça es tava do seu lauo. 
Pela primeira vez em 366 viu-se um consul pleben. Crea
ram ntão os patrícios a pretura, emprego a que addi
ram as ,funcções judiciarias dos consules . Os plebeus, 

( porém, em 337, conseguiram tambem ser nomeados para 
e.lle. Haviam alcançado a clicladura em 335, a censura 
em 350 ; alcançaram o pro-consulado em 326, e a di
gnidade c:W augures em 302. As leis de Publilio Philo ern 
339, que tornaram os plebiscitos obrigatorios á duas or
dens , permittiram que puc:Wssem er nomeados ao mesmo 
tempo dous plebeus para o consulado , e as do di ctador 
Hortensio, em 286 , que recordaram e confirmaram as 
anteriores conquistas dos plebeus, asseguraram a egucll
clade , e fundaram no interior essa união , c no exterior 
e~' a força , que Jiz.eram Roma triumphar de todos os obs
taculos . 

A submissão da Italia peninsular custou um secu lo 
de combates. Succumbiram, primeiro. algumas cidades 
etruscas; depois a guerra dos: samnitas (354) c0nsumi 11 
setenta annos. A submissão do Lacio, da Campania. 
ela Etruria propriamente dita, da Ombria, elo Samnio e 
ela Lucania foi o resuitado de cinco lutas distinctas- to
das assignaladas por encarniçados combates e bellos cle
rotamentos. 

Carthago, fundada dez seculos antes pelos Pheni
cios, senhora do norte da Africa, disputava aos Syracn
, ano a posse ela Sicília. Roma intervem, aterra os Sy
racusano , que tornam-se seu alliaclos; organisa frotac;; , 
bate os Carthaginezes em seu elemento', ataca-os em seu 
territorio, e sitia Carthago. Desta primeira guerra pu . 
nica resultou a posse da Sicília. Pouco tempo depois 
apoderaram-se tambem ela Sardenha e ela Cors.ega, ex· 
terminaram os Ombrios e penetraram na Istria e na 11-
.l yria. Na segunda guerra punica Annibal , auxiliado pe-
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los Gauleze ·, derrota em clou ~ annos tr.es con ules e. por 
sua vez, atel'rorisa o Romano ·. A tenacidade do senado 
e do pom, porem, deu Jogar a noras Yictorias. Os Car
thaginezes foram re'chaçndos para o sul ela rtalia; Syi-acu
sa e Carthagena foram .tomadas; o ex.ercilo auxiliar ' Ir 
Asdrubal destruido ; a Hespanha contida; e o lh eatro tla 
guerra muda-se para a Africa. Annibal, po1' fim, foi 
Yencido ás pol'tas de Carthago por Scipião o Africano , 
sendo os Cartha.gineze despojados ele toda as suas pos
sessõ.es fóra ela Afi'ica, e obrigados a não mai se bate
rem sem permiEsão do Homanos. 

Tirada a prora de eu poder, com a derrota dos 
Cartllagineze . com.Aça Homa a exercer suas repre alias 
contra todos os po\ o~ que a linbam anl.eriormente aggre·· 
dido - atirando-se assim á conquista do mundo. ns 
Gaulezes cisalpinos r " i ·tem onze annos; os Ligurio.:: , 
nove annos. - sendo por fim a Italia superior unida á 
Italia peninsular. Em ·etenta. anno · de lutas são doma
do os Celtiberos e os Luzitanos. 

A Mac.edonia , enfraquecida por Sulpicio e Flaminiu, 
conquistada por Paulo Emilio, é reduzida e castigada 
por Mete llo; a Greci.a é submetlicla por Mummio. 

Carthago, e"a perada. pelas aggre5sõe de M assinis
sa., rei dos Numiclas, Yiola o tratado feito com os Ro-. 
manos e bate-se. Foi, então, depois de longo sitio, to .. 
macia por Scipião-Emiliano e incendiada. 

Tanta pro peridade. porém, no exterior, reagiu peri
gosamente no ínterim' : a implicicla.de e as virtudes re
publicanas!, características dos primeiros eculos, allc
ram-se profundamente. Tiberio e Caio Graccho, Mario , 
Livio Druso e Emilio Lepiclo ensanguentam o Forum em 
proveito de sua ambição. A r i\'alidade de Muio e de 
Sylla submette Roma ao regimen dicta.torial, e as leis 
cornelias retal'dam por meio se cu lo a expio ão dRs pai
xões populare . Sopitada , apena , fortificam- e mais 
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tarde pela guerra social, e, depois dos dous consulado-; 
de Crasso e de Pompeu, personificam-se em Catilina. 

A conquista ela Gallia Narboneza, da Numiclia, da::; 
Baleares, da Cyrenaica se conclue , emquanto, no inte
rior, reinam a discordia. e a luta das ambições. 

DueanLe os dez annos, empregados por Cezar em cou
quistar as Gallia.&, em Homa, o poder de Pompeu é uma 
especie ele principado , que mais forte Ee tornou com a 
derrota de Crasso pelo Parthos. 

As façanha de C.ezar contra os Gaulezes, por eu 
numero e por seu brilho , excedem a todas a:s outras lula-; 
anteriore . Não meno brilhante foi sua luta com Pom
peu. Por fim, destru iclos os re ·ursos dos partida rios de 
Pompeu, apparece o imperio wb a fôrma de uma dieta
dura perpetua. O assassinato de Ce ar nã.o poude evitar 
a quéda da repuhlica. A derrota de Cassio c ele BruLo 
destruiu o partido republicano,, que tentou conservar a 
antiga, ordem de cousas, e, pouco depois, em consequen
cia rla derrota de An tonio em Accio , inaugura ctayio 
com o titulo de Augw'to a era. imperial. 

§ 3 

O IMPERIO 

A ·, ociedade romana, cançada de luta. civis c de 
anat·cl!ia, aspirava viver sob um regimen de paz - fos
se qual fosse, com tanto que lhe assegurasse a legaJ idade 
e o repou. o. 

Octavio, habil e astuciosam.ente aproYeitanclo- e da 
occa..sião, transforma lentamente a fôrma ele governo de 
republicana para. monarchica. Deixa \Subsistir , apparen
temente, as instituiçõe republicanas, mas concentra. em 
ua mãos todos os podere polllicos e sociaes - 8endo 

intitulado Cezar e, por fim. Auuuslo. 
. Seu reinado foi longo e, em geral, pôde ser conside .. 

raclo como um período brilhante e feliz. Apezar da vas
tidão elo imperio e da pouca vontade que manifestan1 
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em tornai-o ainda maior , teve de sustentar alguma. 
guerras, principalmente com os Germanos. Animou , 
aconselhado por Mecenas, o desenvolvimento literario e 
artístico - o que deu lugar a denominar-se o seu tempo 
de seculo ele Augusto. Notabilisaram-se , en tão, Virgilin, 
Horacio , Tibullo , Propercilo , Ovidio e outros . Outro 
urande facto de seu r einado foi o nascimento de N. S. J e
~us Christo, cuja divina e suavissima doutrina devia 
mais tarde conquistar e reformar o mundo. Morreu Au · 
gusto, em Nola, no anno 14 - com 76 annos de edad e. 

A Augusto succederam Tiberio . Caligula. Claudio e 
~ ero, que pertencem á família adop tiva de Oclavio. Fo
ram monstros, cujos nomes ainda hoje se recordam com 
horror, que encheram a historia de atrocidades e de re
,·oltantes extravagancias . Galba , Othon e Vitellio. em 
eguida , proclamados imperadores pelas legiões. nada fi-

7.eram ele util. 

Vêm, depois, os imperadores «Flaviosn :-Vcspa~h · 

no Tito e Domiciano. estes reinados , ele importante . 
l1o~ve: no interior, a protecção ás letrao3, uma erupção 
do Vesuvio qu de. lruiu He1culanunt e Pompcia, e a cons
trucção do Colyseu (amphitheatro Flavia no) ; no .Pxteriot , 
~- revolta elos Batavos e Gauleze , a tomada de Jerusa·· 
Jém por Tito, e a conclusão da conquista da Bretanha. 

Depois de Domiciano foi .erva acclamaclo pelo povo 
e pelo exercito- começando a edade de ouro dos I( AIJ · 
toninosn: Nerva, Trajano , Adriano, Antonino, Pio. ~iar
co Aurelio e Commodo. A excepção do Ulltimo , foram 
todos notavels pela honestidade de, sua conclucta , pelo 
amor ao povo e pelos sentimentos de ju tiça e de equi 
dade . 

De Commodo até Deocleciano o imperio romano é go
r ernado por uma série de imperadores destituídos de me 
l'ito. taes como os africanos e syrios, a principio , e de 
pois - durante a anarchia militar, por diversos impe-
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mdores e anti-imperadores proclamados ao mesmo tempo 
pelas legiões das diversas províncias. 

Com DeocJeciano dá-se a reorganisação do lmperio. 
Seu principal labor foi reconstituir as fronteiras, pelo Le
mor elos barbaros, cada vez mais audazes, e vivificar o 
poder imper~al. Para conseguir estes e outros resulta
do declarou-se absoluto, pondo a sua autoridade acima 
da lei e da justiça . Formou a tetmrchia·, chamando Ma
:>...imiano para collaborar no governo, e determinando que 

acla imperador escolhe. ~ um Cezar - endo os pri
meiro3 Cezares Valerio e Constancio Chloro. Ficou a~
S'Jm o imverio partilhado entre os quatro. Reali. ou Deo 
cleciauo import<mtcs reforma· no interior : separou os 
funceionario:-: civJs do.· militares; acabou com a influen
cia da guarda preloriana; subdividiu as antiga, provin
das , e instituiu as d ioceses. No e:x:lerior sustentou guer
l'a na Gallia, Britannia, no Oriente- suhmettendo o 
Egypto e impondo aos Per .. .as uma pa.z gloriosa para 
Homa. Abdicou, pot· fim , aconselhando a Maximiano a 
que fizesse o mesmo. 

Após a abdicação de se imperad01~es seguiu - e um 
peciodo ele 23 annos J e guerra.E. ciYis , qye só terminou 
com a .elevação ao throno de Constantino, filho de Cons
tancio Ch loro. 

Con tanbno Magno conseguiu terminar a obea ele 
lJeocleciano e organisou definitivamente a monarchia ab
soluta . Concentrou em uas mãos os poderes legisla ti
vo, judiciario e admini. trativo. Effectuou importante 
reforma fiscaes, e dividiu o imperio em quatro grandes 
prefeituras subdividida em dioceses, e governadas por 
prefeito;:; do pTetor1o. Longe de imitar os antece sores. 
que perseguiram a trozmente o Christianismo, protegeu 
abertamente essa re·ligião promu lganclo o celebre édito cte 
Milão. A paz de seu reinado ó foi perturbada por uma 
guerra entre Sarmatas e Gados, na qual leve intervenção 
a favor elos S(n·matas .- sendo os Godo repellidos 
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para além do Danub1b. Constantino morreu em Nico
media, deixando o imperio a seus filh os Constancio, 
Constantino e Constante. 

Juliano , successor de Constancio, denominado r, 

Apostata, tirou á Egreja Chris1tan seus privilegias .e ten
tou restaurar os antigos cultos , reabrindo os seus tem
lJlos e regenerando o hellenismo. Morreu em uma guer
ra contra os Persas. 

Seguiram-se o «Imperadores Panoniosn e, nes ta 
época, principia o imperio a dissolver-se pela invasão 
Jos barbaros. 

Vem, depois, o reinado de Theoclosio o Grande. Dis 
tinguiu-se não ó como guerreiro, conseguindo pacificar 
o Occiclente e o Oriente, como pelo bom governo no in
terior. Deu os uJtimos. golpes no paganismo, prohibindo 
a immqlação de victimas, a entrada nos templos , a ado
ração de idolos·, acabando por prohibir inteiramen te sob 
penas sev~ras qualqw~r ceremonia pagan. 

Deixou Theodosio dous filhos - Arcadio e Honorio 
que partilharam definitivamente o imperio romano. ' 

Arcadio ficou com o Oriente e Honorio com o Occi 
dente. O primeiro se deixou governar por indignos fa
\·oritos; o segundo , deveu algum successo ao vandalo 
Stilicon, a principio , e depois do assassinato deste gene
ral, viu o imperio do Occidente invad~do e desmembrado 
pelos barbaros. Valentiniano III , seu sobrinho, deixon 
governar sua mãe P.lacidina. A rivalidade dos dous ge
neraes Bonifacio e Aecio occas'ionou a perda da costa 
da Africa, que foi conquistada pelos Vanclalos. Pouco 
depois a Gallia e a Italia foram devastadas pelos Huno8 
e Valentiniano III perece assassinado. Dahi em diante. 
os verdadeiro soberanos de Roma foram os chefes dos 
federados ou barbaros a serviço do Imperio. 

Um delles , Hicimer, depoz successivamente Avito , 
Majoriano Severo e Anthemio. Depois de sua morte a 
anarch'ia chegou ao seu extremo. Olybeio, que tinhu. 
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ido revestido com a purpura. depois de um reinado de 
alguns mezes, morreu, endo suhstituido por Julio Nepoli'. 

Em 476, finalmente, derribado Julio Nepote pelo 
patrício Ores tes , foi proclamado Romulo Augustulo ·-·
ultimo imperador que, por uma ironia da orte , reunia 
em sua pessoa os nomes em diminutivo dos funcla :lores 
el e Roma e do Imperio. 

Os Herulos, chefiados por Ocloacro, exigiram que ,·e 
lhes dessem terras, como a outros barbaros a soldo Llo 
Jmperio e, tendo-lhe sido recusadas taes terras, atac~ 

ram Roma e depuzeram Romu'lo Augustulo. 
Assim desappare eu. sem brilho e por uma insignifi

C~fnle revolta, o mai poderoso dos imperios no Occi
cl ente. 

§ 4 

A CIVILI SAÇÃO 

A ci vilisação romana, de todas elo mundo antigo, é 
sem duvida a mais importante , e que maior interesse 
desperta. 

Os Romanos experimentaram todas a fórmas de 
governo: monarch ica, a principio , com a a.utorirlade do 
rei temperada pelo senado; republicana, rlepois, de ca
racter aristocrntico com preponclerancia ainda do sena
do, e mais tarde clemocratica; o imperio , finalmenlc• , 
que. começando por uma especie ele clictaclura militar, 
acabou por ser absoluto. 

Os costumes ociae . acompanhando a erolução po
litica., offreram trn.ns(o!'mações raclicaes -· pass<~ nrl o d '~ 
rudes, ma virtuoso: e patriotico , a corruptos e devas
sos até chegarem ao mais abjecto aviltamento. 

Quanto á religião, os 11omanos. como todos o. po
YOS da raça inclo-européa, reproduziram em s.eus traços 
eGsenciaes o sys tema de adoração elas forças da na
tureza - podendo ua mylhologià ser dividida em épo
cas clistinctas. 
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A religião romana , porém, não obstante todas as 
modificações, foi sempre d.e minucia . de presenlimentos , 
ele ritos, de ameaças e de terror - sendo notaveJ que 
sempre serviu de apoio á política. 

Os principaeSI d.euses eram Jupiler, J ({} o, M m·te , 
J{ercurío, Vulcano , Neptuno , C.eres etc. 

Depois vinham o Deuses secundarias. - Uns per
sonificavam uma qualidade - a Mocidade, a Concordia , 
a Salvação, a Paz: outros presidiam a uma acção da 
vida; outros protegiam uma cidade, um bairro , uma mon
tanha, uma floresta . Cada rio , cada fonte , cada arvore 
me mo tinha o seu pequeno deus local. 

Acreditavam nos presagios - havendo os r:wgnres, 
que consultavam as entranhas das victimas dos sacrifi
C'ios, ou o vôo dos passaros, e conservavam com respeito 
o, l ivro sybillinos ou collecção d.e profecias. Tinham 
o culto dos mortos (jeuses manes), acredi tando na sobre
\ i vencia da alma, e o elo lar (deuses ]are ) que era uma 
reminiscencia dos Aryas. 

A base da familia romana era a religião : todos os 
membros de uma familia prestavam culto aos mesmos 
antepassados e reuniam-se em torno do me~mo lar. Ao 
extranho não era permittido a entrada no sanctuario dos 
deuses lares da familia , e dahi a imperiosa neces idade 
do casamento para não extinguirem-se as famili~s . 

. A mulher romana era sempre conservada num esta 
do de submissão ; emquanto don.zella pertencia ao pae 
qu.e lhe escolhia o esposo ; depois de casada passaYa a 
pertencer ao marido. Os filhos eram propriedarl.e dos 
paes. 

O Pae de família era ao mesmo tempo o soberano 
da famüia:, o proprietario do domínio e o sacerdo'te elo 
culto dos antepassados; tinha sobre todos o direi1o rfe 
vida e de morte . 

Tiveram, como todo o mundo antigo , a instituição 
da escravidão: era uma consequencia do antigo di1·eito 
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de guerra. Como o vencedor podia á vontaile passar· a 
fio ele espada os prisioneiros , si elle lhes concedia 0 be
neficio ele conserval ·os (donde deriva a denominação de 
serVI J, considerava-os como parte dos despojos e vendia
o. para serem empregados nos trabalhos os ma.i. pesa 
dos . Eram considerados como causas e por isso trata 
dos deshumanamente. 

Para submetter tanto povos, e reali ar tão dilatada · 
conquistas , forçoso era qu e tivessem solidas instituiçõe · 
militar€.3. ~ ass im uccedia. A disciplina era mantida 
com o maior rigor por um systema de severos cq,stigo 
(multas , baixa de posto , exautoração, fl.agellação , dizi
mação) e ele recompensas principalmente de molde n im · 
pressionar o sentimento morai das tropas (o louvor, col
lares, medalltas , corôas) . A ceremonia do tTiumpho , 
com a qual eram recebidos em Roma os generaes vence· 
dores, revestia a mais grandiosa solemniclad.e. 

Para melhor assegurar a posse das uas vasta con
quistas, Roma creou as colonias e os municípios. As 
colonias eram o· Jogares, onde, por ordem do enado, 
iam estabelecer-se populações romanas, com o fim prü,
cipalmente ele facilitar a defe ·a do territorio , e servimlu 
ao mesmo tempo para resolver a questão economicn, 
quando os J}lebeus em Roma pediam meios de subsistPn
cia . Regiam-se pe.las leiiS da meteopole, da qual estavam 
em completa dependencia. Os municípios eram cidades 
. uj eitas a Roma e obrigadas a pagar-lhe imposto, rrw::; 
que tinham o direito de se administrarem por um senarto 
e uma curia escolhidos p,or ellas. Representavam o 
princir>io da autonomia local , que , ampliando-'se , chegou 
clescle o mundo romano até aos nos os dias , repr.e en
tanclo talvez o principal legado que da sua civili ação 
recebemos. 

Não possuíam imaginação fecunda, e, assim como 
ft Hellade foram buscar a.s formas para os seys deU' es, 
de lá tambem tiraram sua literatura e ar te. Nas suas 
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obras literarias nota-se esse e piri to cl.e imitação do qual 
uunca puderam libertar- e. A época mai · flores(:eule J e 

ua litcl'atura coincidiu com o reinado de Augusto. To
elo os genero de poesia foram muito cu ltivados -sendo 
eus representante Virgílio , Lucrecio , Lucano , btlio Ha

lico, Ovidio , Horacio, T.ibullo , Propercio . Jurenal Lu 
c- ilio. O theatro romano , que nunca att:ngiu á ele\·a
ção elo dos gregos, leve a lguma., tragedias ele Seneca 
e comedias ele Plauto Cecklio e Terencio. 

Si , nas obras puramente ele imaginação, não e tor
naram notaYels, em compen\Sação, nas sciencias conse
guiram co llocar-se no primen'o plano . Na historia cles
~acam-se Catão, Sallustio, Cezar, ComeJio Nepos, Tilo 
Livio e Tacito; na jurisprudencia, Labeão, Caio, Ulpia
no, Triboniano e outros~ ; na orato ria Cicero, o maior de 
lodo , que, a..lém de orador, applicava-se á philoE"ophia 
P nos deixou numerosas obras. De todos os ramos scien
tificos, porém, o mai de.senvolviclo foi o elo «Direi to)). 

O mesmo espírito de ümtação , 4.ue se obsena na 
lileeatura romana, nota-se na arle. Começaram por imi-
1ar a Etruria, e acabaram por afloptar da Grecia !:> uas 
ordens arclntectonicas, o lypo de seus ecliflcios e suas 
beilas esculpturas. A unica originalidade que tiveram , na 
architectura, foi a abobado. Seus edificio , espaçoso e 
solidos, pesados e sem graça, eram sempre const ruido:; 
para longa duração. Numero os são os seu. monumen
tos o Colyseu, o Capito lio, os arcos· ele Trajano , ele Ti
to, o Pantheon, e tc . ; · tradas, pontes e aqueducto cli
Ye r'~O - ; o forum, ele Augusto , de Nerva e ele Trajano. 

~a esculptura foram notaveis pelos baiJ·os-reler os e 
lJelo bustos. Os primeiros ornavam o ediftcio e os tr
mulos., representando com granc~e fidelidade scenas da 
vida real; os segundos , que em geral reproduziam per
sonagens pertencentes ás famílias reaes, eram ele 'lclmi 
ravel perfeição. 
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Da pintura só se conhecem alguns fJ:es os, em alguns 
palacios., a ltribuiclos a pintore grego e não romano, . 

A inclustr-ia , em lodos os seus ramos, attingin con
_.jdemve l clesenvolvimenlo o que é attestaclo pelo grau
de numero de objec los achados pelru exp![orações archeo
Jog,ica , que hoje enchem os muserr:s . 

As relações commerciaes, devido á grande extensão 
territorial, prolongavam-se até as mais. longínquas re
gLOes, enclo Roma o grande mercado ele todo o mundo 
conhecido. 

De todas as civiJisaçõ do mundo antigo, em vista 
elo expo13 to , é a romana evidentemente a mais importan
te. Nenhuma percorreu um tão ·largo cyelo, as im como 
nenhuma outra apre enla mais pontos de contado com 
as civilisaçôes modernas elo nosso Occidente. .\s suas 
lutas politicas, as suas guerra ele conqui -la , as polemi
l ' i.1S r:e ligiosas que no ultimo tempos a agilar·am, repro
duzem-. e com pequena modifica õos nos lempos poste
riores. 

.Ma.is ainda . pode dizer-se que o occielente ela Euro
pa, principalmente as na ões neo-latina , são apena 
uma transformação ela sociedade romana elo lmperio. 

Es tas nações são romanas pela linguas , simples mo
dificações organicas elo latim; são romanas pela religião, 
poi foi no se io do imperio dos Cesares que se fundou e 
('onstituiu a Egreja Ca.tholica , que hoje exerce uma in
flu encia cleci iva em 1oclo 0 mundo; são romanas pela 
fórma ele governo , que de de as tentativas ele Carlos ~1a
gno até ás ele Napoleão Bonaparte, não ão mais elo que 
copias dais fórmas de governo que Roma ensaiou; ão 
l'Omanas pelo Direito , qu.e alé lla bem pouco tempo era 
a inda dominante em todo, o fóros ; são romana pela 
instituições municipaes; são romanas, emfim , pelo espíri
to de cosmopolitismo, que no seu derradeiro perioclo era 
o característico da sociedade imperiaL 



PARTE 11 

CIVILISAÇÃO MEDIEVAL 

OS BARBAROS: INV A.SóES, SUAS CA"CSAS E 

CONSEQUEN CIAS 

a) O NIU~DO ROMANO E O MUNDO BARBARO 

.'\o começo da Edade-Média, dous mundo :::·e nus 
Apresentam: - o rnunclo romano, minado poe profuH
das causas ele decadeocia, e contendo ainda princípios 
de civilisação mai s Larde aproveitados; e o mundo bm·ba-
10, que eocen·a povos cujas invasões vão eeg.e nerar a Eu
ropa. 

O imperio romano, no fim do lV ·eculo, e tava ub
meitido á administração regular que os imperadore , eles
de Deocleciano até Tlteodosio·, tinham sempre procuraLlo 
aperfeiçoar. ~o centro o Imperador e os ministros; nas 
proviucias. os prefeitos do pretorio, os vice-prefeitos ou 
\~igario , e os governadores divididos em pro-con. ules, 
consules, presidentes e coerectores. A regulanuade y -
tematica desta administração era tal que chegava a. oc .. 
cultae a situação rea l do imperio. A ordem parecia soli
damente es lal.Jelecida; a unidade de principio, e a mul
tiplicidade ele rodas da engrenagem administrativa, en
ca ntavam o espírito pela imp licidade , e causavam ad
miração pela grandeza. .\Ias, si se penetrasse além da 
superficie, encontrava-se logo causas profunda de deca
clencia. 

Roma tinha subj ugaelo o munuo pelas armas; tinha
se enriquecado com o despojos das nações vencidas, e 
havia fundado solidamente seu imperio pela sabedor·ia 
de suas leis, pela superioridade ele seus costumes e de 
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sua constituição. Ma . 11 0 lV seculo, já não pos u.ia nem 
exercito, nem finan ças, nem princípios moraes e religio
~os - nada, emfim 1 do que póde sustentar e elevar um 
povo. Não era mais que a sombra de um grande nome. 

O exercito tinha sido desorga.ni aclo por Cun tantiuo 
e por eu successores ; Con~ tancio Linha corrompitlo a 
antiga discipJina, e Graciano tinha subshituido as anti
gas armas elos soldados por outras mais leyes, as im co
mo os escudos e capacel~. E, .por fim , s uas fileiras 
eram constituídas cl.e barbaros ou f ederaclo:s. 

Os impo. tos tinhnm crescido, a proporção da dimi
nuição dos recurso financeiro , e chegaram a arruinar 
a iuduslria e a despoYoar a · proYincias. 

Para lutar contra taes causas de decadencia não 
eram os Romanos sustentados por nenhum sentimenlo 
elevado. Não ha da mais patriotismo nem amor á liber
dade. O despo tismo imperial havia tornaclo odioso o 
nome romano. O . entimento religio o havia ido substi
tuído por um epicurismo grosseiro -- tendo sido inutr. is 
as tentat.ivas de reget!eração pela adopção elas religiõe 
asiaticas, que só seniram para. augmentar a corrupção. 
O Christianismo, me:Smo , que prégava a paz e a frater
nidade de todo osi homen ', não podia sustentar um im
perio fundado pela guerra , e cujo principio era a sub
mis ão de toda as nações á onmipotencia romana. A -
sim, pois, Roma não tinha nem exercito, nem finanças, 
nem patriotismo, nem religião: seu imperio desabaYB, 
e cahia aos pedaços, quando o barbaros yieram dar-lhe 
os ultimos golpes. 

O mundfJ barbaro, que se estendia desde o Rh eno e 
o Danubio até a extremidade oriental ela Asia.. e1·a ron
.stituido por poYos cliYersos que podemos grupar do modo 
seguinte : 

1. 0
) Os germanos (ele raça aryana.)

1 s ituados entre o 
Baltico e o Danubio. e entre o Rheno e. o Vi tula, que 
romprehcndiam o rnmo /r>u tonico (francos , alamanos

1 bur-
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guinhões, lomba.rdos e saxões) ; o mmo gothico (ostrogo
dos, visigodos, vandalos, gepida e herulos) ; e o ramoJ 
scandina~·o (normando 1). 

2. 0
) O slavos- ·arrnatas (de raça aryana) estabeleci

dos entre o Baltico e o mar Negro! entre os quaes con
tam-se os polacóS, r usso 1 bo~mio , ser\'ios e boh.emios . 

3. 0 ) Os semi tas, representados pelos arabes, na 
fronteira oriental. 

4. 0 ) Os uralo-altaicos ou tattaros, originarias elo 
planalto da Asia centra.l, que comprehencliam os hunos, 
alanos, avaros, hungaros, mongóes, turcos e bulgnros. 

A todos esses povos,, differentes, deu a altiva Homa 
o nome collec~ivo de Barbaros - nom.e que conservaram 
na Hi&toria. Caracter , indole, costumes e ins tituições, 
entre elles - tudo era profundamente diverso. A. maio· 
ria . constituindo yercladeiras horda ele nomacles, s.em 
leis , sem governo regular, Impêllido para a guerra só 
pela Cllbiça dos despojos - nada mais fez do que des 
truir. Foram como os hunos , os fl agellos de Deus. Ou
tros, em menor numero, taes como os germanos, funda
ram reinos sobre os destroços do imperio romano, e ti
nham os primeiros germens de uma cultura moral 1 que 
não tardou a se desenvolver , e que , fecundada pelo 
Christianismo , deu nascimento á civilisação moderna. 

E' sabido que os germanos não pos uiam cidades 
nem povoações regulares, mas simpJes cabanas dissemi
nada , distanciadas uma das outras, cercadas toda à.e 
um terreno cultivavel; que , na, con tituição da família , 
a austeridade de seus co tume~ contrastava com a cor
rupção romana - sendo a polygamia permittida sómen
te aos grandes chefes; que ua fórma de governo crn 
s imples -- sendo os negocios. publicos de cada tribu re
solvidos numa a sembléa em que todo tomavam parte , 
armado , exprimindo o seu voto favoravel ou contrario 
üs re oluções por uma pancada no escudos ou por um 

I murmurio forte; que cada cantão binh::t o sen chefe e que 
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para toda a nação havia um rei - sendo, porém, pa.ri-i 
a guerra, escolhido um chefe especial. E' tambem co· 
nhecida a sua religião qu e apresenta um duplo aspecto: 
de um lado o culto da natureza,, de outro o dos heróes ._ 

Este mundo ge1~manico, que reunia tod()ls o contras
tes, a lealdade quasi cavalheiresca e a ferocidade das 
hordas selvagens; o cullo da mulher e os habitos da 
embriaguez e da devassidão; o amor da liberdade e o 
devotamento do companheiro de armas a seu chefe - 
exerceu cons·ideravel influencia nas sociedades modernas . 

Roma legou aos modernos a idéa de um governo 
forte e regular , de um Direito equitativo·, e dos municí
pios. Os germanos entraram com o contingente seguin
te : 1. 0 ) o amor da liberdade, que brilhava em suas 
assemb!léas tumultuosas, e que eram ao mesmo tempo 
tribunaes e conselhos politicos; 2. 0

) um ardor hellicoso 
que iria retemperar as nações amolleoidas pelo luxo e 
pelos prazeres; 3. 0

) uma pureza moral que, sob a in
fluencia do Cllrislianismo, devia produzir a cavalla-ria
typo de vietude e ele heroismo. O Chri.stianismo, final 
mente, veiu unir o Barbaros e os Homano, . Suavisou 
a Yivacidade impetuosa dos primeiros, fez curvar sntls 
frontes diante elo symbolo da reclempção univet ai , e en
sinou-lhes a considerar como irmão os Romanos subju 
gados. 

Esta fu'são de raças, porém, na qual entraram llS 

Barbaros com sua energia, e os Romanos com sua civi
lisação , não s.e completa enão depois ele longos e crueis 
soffrimentos. 

b} AS 11 VASÕES 

O que se denomina na Hilstoria invasão dos barbaros, 
não é um acoidente historico ou facto encerrado em es
treito limites ele tempo e de logar. E' uma revolução 
lentamente preparada, que se estende num periodo de 
cerca de dez seculos, desde o apparecimento do cim
bros e teutões , até as devastações dos hungaros. 
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Entretanto, o termo invasão ficou reservado para in
dicar o grande movimento aggressivo dos Barbaro nos 
seculos V e VI. Este período, por um curioso privilegio. 
tlcou sendo o da « invasãon por excellencia. A verdaclc, 
porém , é que já havia uma infiltração continua do ele
mento barbaro no mundo romano, muito tempo antes do 
secu.lo V, e que a invasão se tinha dado por duas portas 
abertas pelas leis romanas: -- a escraYidão e o osen·ii,!O 
militar . 

A invasão foi feita quasi que só por ]JOl'OS germant
cos, que, ap.ezar das suas deslocações, em gera'l tinham 
tendencias edentaria e desejavam fixar-se defini !iva 
mente nas beLlrus regiões occidentaes do imperio rorr!üllo . 
Os ambes , com sua civilisação mais adiantada, só tle
poi destes effectuaram sua invasão, que se dilatou pe la 
Africa septentrional e pela península hispanica. Os sla
vos, que eram mais jados ao amanho das terras e a pas
toreação, só appar.eceram no meio ela edarle-media , e 
tiveram por isso de estabelecer-se na Europa oriental . 
Os uralo-altazcos, que eram :1omades, de costumes mai 
sanguinarios e de physionomia mais grosseira, só appa
receram (com excepção dos hunos e dos aliwos) qua i 
no fim da edade-media. 

Já em 378 os visigodos, para se livrarem da domina
ção dos hunos, tinham procurado asylo no imperio roma
no, es tabelecendo- e na Mesia. Sublevaram-'Se pouco 
tempo depois, derrotaram o imperador Valente em An
drinopla, e só foram contidos pela energia de Theodosio 
o Grande. Depois da morte deste , recomeçaram os visi
godos as suas devastações, sob as ordens de Alarico, lan
çando-se primeiramente sobre. o imperio do Oriente, e de
pois sobre o do Occidente, defend ido por Stilicon, mini -
tro de Honorio, e apezar de repellidos duas vezes , toma
ram e saquearam Roma (410). Os successores de Al(l 
1'ico, fundaram um reino visigodo no sul da Ga 11ia e n0 
norte da Hespanha. 
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Por esse mesmo tempo foi a Gallia invadida por 
mrias hordas ge rmanicas. Os lmrguinhões vieram esta
belecer-se no mlle do Rhodano e do Saôna; e os vanda· 
los na Hespanha e depois na Africa. Genserico , seu che
fe, fez de Carthago a capi tal ele seu imperio, conqu;stou 
a Sicília, a Cm·sega e a Sardenha, e tomou e saqueou 
Roma em 455 , yoltando em seguida para o seu reino. 

Os hunos, vindos da A.sia Central , precipitaram-se 
sobre a Europa e subjugaram todo o mundo barbarn, 
desde o Rheno até o mar Caspio, e do mar Baltico ao 
Danubio e aos Alpes. Allila. o flagello de DAus, ~eu 

chefe, iiwadiu a Gallia em 451 , e foi derrotado em Cha
lons e r.epe,llido para outra margem do Rb eno por Ae
cio, genera l romano , auxiliado pelos barbaros estabeleci
c.los na Gallia. Em 452 invadiu a Italia , e , depois de 
grandes devastações , retimu-se para Panoonia. Por sm1. 
morte o seu imperio se esborôa . Os o trogodo permane
cem na Pannonia, os rugios e o.s gepiclas restabelecem-se 
no Danubio. 

Depois da morte rle ALtila e da r etirada dos hunos, 
os os trogodos approximaram-se do imperio do Oriente. 
Pa.ea afastai-os o imperador Zenon ' encarrego u o seu 
cl1efe Tlz eodorico, de reconquistar a Italia - o que elle 
uo nseguiu em 492 . 

Os lom bardos (de origem germanica) foram estabelP.
cidos na Pannonia por J ustiniano , imperador do Orien· 
te, a chamado de ~arsés . Alboino , seu chefe. acud indo 
ao chamado , conquis tou a Italia septentrional-qne to
mou o nome ele Lombardia. 

A Bretanha tamb.em não escapou ao barba ros: teYe 
uma invasão especial. 

C) ESTADOS (PRIXCIPAE ) FUXD.\DOS PELOS GERMANOS 

Os primeiros Estartos fundados pelos germanos foram .. 
o reino visigothico na Garlia e na Hespanha , desde o 
Loire a.té ao estreiLo de Gibraltar; o r eino dos bmgun . 
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dos , i!I.Jstituiclo em 413, no \'a.Jlle elo Saône e do Rhodano 
e conquislado depois peLo · fi.lhosr de Clovis em 534; 
c o reino dos suevos f undado pouco mai ou menos pela 
mesma época na regiã0 noro ste ela península. bispanica 
e conquis tado pelos godo · em 585. 

~a Bretanha os anglos e os saxõe , tambem perten
cente á raça germanica, fundaram a heptarchia auglu
:,rtJ. ·onia, ou as sete monarchias. 

Depoio;; que as legiões romana s.e retiraram rla ilha, 
Oc pi cto.s ou os habitante da montanhas da Caledonia 
(Escoc ia ), que os romano nunca haviam logrado suh
metter , começaram a fazer sentir o seu pocl.erio aos ou-· 
tro · }Jovos da Bretanha. Esle , em 455, chamamrn em 
seu auxilio os saxões e os _a ng los , que se apre saram a 
accerler ao convil e. Dous chefes saxões, segundo a tradi
ção, d.e troçaram os pictos , e em paga des le serviço rece
beram a ilha de, Thanet, na costac de J< ent. Um delles, 
porém, não se contentando com o papel ubalterno , que 
lhe queriam fa!Zer representar~ coHquistou todo o terri
!Mio, ele ele o Tamisa a t ' á Mancha, e proclamou-~r, rei 
de I\.enl (445). 

Este exemplo· estimulou a ambiçã.o elos outros che
fes saxões , e pouco <1 pouco cada um clelles se apossou 
el e uma parte do paiz. 

Em 4!H funda-se o r'ei no ele Sussex; em 516, o 
reino de rvcssex; em 526 , o de Essex. 

Em 547, começou a invasão dos angllos, que funda
rmn os reinos de :Vorthumberlancl , ele Estanglia (577) e 
de .lfel'tia (584). Estes tres reino , auglos, com os quatro 
reinos saxões., precedentemente fundados, constituíam Be
t pequenas monarchias conhecidas pelo nome ele hep
t ar chia anglo-saxonia. Em 827 estas sete monarch"ias 
achavam-se reunidas num unico Estado ob o governo 
de Egberto. o Grande. ' 
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Foi por esta época que começaram a apparecer lW" 
costas da Bretanha os primeiros northmanos, que no-.: 
reinado seguintes se assenhorearam dos reinos de Nor!
hum)).erland, d'Es,tanglia e de Mercia. 

Alfredo , o Grande (871), oppoz-se aos progres~>us elos 
imasores, dando ao seu paiz uma constitmçao regu~ar. 
Um dos seus successores, Athelatan, chegou mesmo a li 
bertar o paiz dos northmanos ; mas pouco tempo uepois 
reappareceram el.les sob o commando de Olaf, rei da 
Noruega, e de Svern, rei da Dinamarca, levando a eC
feito grandes devastações. 

Ethelredo trama contra elles uma conspiração, :1c 
que resultou a maior parte serem assassinados, mas 
Svern, vingando os seus compatriotas, expulsou Ethclre
do , e tomou o titulo de rei d'Inglaterra (1013). 

Com Canuto, o Grande, successor de Svern, o paiz 
inteiro reconheceu o domínio dos nor·thmanos , acabando 
assim definitivamente por então a preponderancia dos an
glo-saxões, e os ulltimos vestígios elo governo da hrw 
tnrchia. 

Depoi da conquista dos herulos, é a ltalia invadi
ela peloS: ostrogodos ( 489) ás ordens de Theodorico. Este 
povo era de raça germanica , e um dos ramos (o oriental ) 
da grande nação dos godos. O outro ramo (o occiden 
tal), vrsigodos , estabeleceu-se na p.eninsula hispanicn , 
onde acabou com o poder dos suevos, e onde fundou · um 
importante imperio , que durou até ao sccu lo VJIT, em 
que foi conquistado pelos arabes. 

Theodorico foi o unico monarcha barbaro. se exce
ptuarmos Carlos Magno, que se mostrou verdadeiramen
te grande. Sob o seu reinado reuniram-se á Italia. a 
Illyria·, a Pannonia, a Norica e a Rhecia; o: burgundos, 
os bavaros e os alamanos reconheceram a sua superio
ridade. As antigas instituições romanas foram respei
tadas, os magistrados cercados de attenciosa consider:;-
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ção, a prosperidade moral e material da península ro
meutada com todo o empenho. A agricultura floresceu, 
os sumptuosos edificios que a incuria dos ultimo<; impe
radores deixara cair em ruiua:.> . .foram restaurados, e 
aLé a literatura , a sciencia c as artes foram animadas 
]1ela. e ·ciarecicla protecção e pelo exemp'lo de Cass.ioclo
ro , Boecio e do bispo Ennadio. 

Ainda que ariano , Theodorico foi tolerante e respei
tou os ratholico nos eus, domínios, confirmando além 
di ~so as immunidades da Egreja. Infelizmente, estü 
prosperidade do reino dos ostrogodos pouco sobreviveu 
ao seu fundador, e com a morte de Theodorico este Es
tado. um dos mais florescentes que os. barbaros tinham 
lógrado constituir , d.esapparece·, como o dos herulos, o 
dos vandalos e o dos suevos:, quasi que sem deixar ve .. 
tigio da sua ephemera existencia. 

De de o s.ecu lo IJI , que nos escriplores romanos se 
encontra menção dos franco . Aureliano destroçou um 
coL"po delles no Rh eno inferioe; Probo retomou-lhe as ci
dades gau l.ezas de que ~e haviam apossado; fma\lmente, 
no re:inado de Juliano este povo alcança licença de se 
es tabelec r nas margt:ns uo lVlos.ella. Em 406 os fran 
cos, já fi.xaJos !lO monte da GaL!ia, tentam oppor-se á 
ill\·a,...ão do outro · barbaros. Não podendo conseguir() 
seu intento, tomam posse das províncias, que Roma 
a ha.oclonava, sob o commando dos diversos chefes que 
gO\'erna ,·am a differentes tribus em que e- lavam di vi
clidos. 

Memveu, um J estes chefes, o que deu o nome aos 
francos da primeira monarchia, reuniu todas estas tribus 
para fazer face á invasão do hunos. e um dos seus 
successore,s, CloYis , foi o verdadeiro fundador do poder 
do francos. 
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Em 481 , Clo,·i . qu e se intitulava rei dos fran cos sa
lios apenas po uia uma pequena porção da Belgica. Al
g um tempo depois venc ia os Yisigodo .-~, e assenhoreava-."e 
de todo o ter ri to rio até ao Lo ire. 

Em 493 casou com Clotilde , filh a de um rei d 1S blli'
gunclos, tendo es te casamento uma grande influencia sobre 
o seu destino por er esta princeza christã orthodoxa, o 
que determinou dentro em pouco a comer ão de CloYis 
e com ella a. sympathia e cl.esde logo o apoio de tod as 
as populações da Gallia, que ,J.hes abriram as porta~ das 
principae cidades , por instigação elos eu arcebispos. 

Foi assim que Clovis conquistou todo o territo•·io 
compreh.endido entre o Loire e o Somme. 

Em seguida venceu os burgundos (500) e os visigo
dos (507 ), aos quaes leria tomado a. Septimania, si não 
fosse o soccorro que Tbeodorico enviou a estes u ltimos. 
Finalmente em 511 morreul deixando toda a Galli.a com 
excepção da Gasconha , encorporacla ao estado que ell e 
tinha fundado . 

Por morte de Clo,·is foi o reino dividido pelos seus 
quatro filhos: Childebeelo fo,i rei de Pari · ; Clotario , r ei 
de Soissons ; Cloclomiro , rei de Orlean ; e Thierry, rei ela 
Austrasia. 

Em 588 , Olotario reuniu no~'amente sob o seu gon:r
no todos: os Estado. ele. sE:u l'ae, mas por ua morte a 
monarchia franca divide-se outra yez pelos seus qua tro 
filhos . N.esta. segunda. di tribuição. Car iberto , fica rei 
de Paris; Gontran, rei de Orleans; Sigeberto, rei ela Aus
trasia; e Cb ilperico , rei de Soisson . E' por esta épocR 
que se accentuou a diYisão entre os franco orientaes ou 
da Austrasia, mais fieis á antiga cultura germanica, e os 
francos occidentaes ou ela Neustria, mais impregnados da 
ciYilisação romana . E' tambem nes te periorlo que tem 
logar as lutas en tre Brunehalta, a esposa de Sigeberto . 
e Fredegonda , a amante de Chilperico. elas quaes res ulln 
uma extraordinnria conf usão. de que os senhor·2S se apro-

-85 --

veitaram f)ara reclamarem a hC'r.eclitarieclade dos benef i
( ias, ou terras concedidas no começo a1Jenas por um 
tempo limi•tado. Eram o primieros symptomas do feucta
li• ·mo , que principiavam já a manifes tar-se. 

_.\:;gum tempo depois Bruuehalta consegue apossar-<:e 
do reit'l.aclo em nome de s.eu. dous netos, ._imultaneamen le 
~obre a Aus ~rasia e a Borgonha. 

O gorerno de Brunehalta ,. que dá á monarchia dos 
f r·ancos um p.eriodo ele relatiYa prosperidade, no meio du 
calJos em que se debatia a oc!.edade claquella (·poca, as
signalu-se ohret uclo por duas tenclencias: por um Jade: 
a restauração da civi1lisação romana de que Brunchalla 
cr·a admiradora apaixonada; por outro a lu ta conLr::t 
a indiscip lina dos senhores , que ella pretendia fazer 
obedecer a um gov.emo central fortemente con, Lituiclo . 
Esta segunda tentatira foi a causa da sua perda. 

03 enhores, ameaçados nos seus interesses, volta
ram-se para Clotario li , filho de Fredegonda , e offerecc
ram-lh-~ reconhecei-o rei ele Borgonha e da Auslrasia , 
com tanto que elle os l ibertas e do governo ele Br unehaltc1 . 

Clotario acceitou a proposta, e, depois de. ter venci· 
elo a relha rainha, e de ter mandado decapitar os set1& 
dous netos, reuniu pela terceira vez num unico Es taclo 
os di rersos reinos em que se t inha di viclido a monm· 
('h :a fea uca. 

A realee.a toma de noro vigor sob o governo de Da
goberto (628), cujo rei nado é incontestave'tmente o mais 
lm lhante elos merovingios, 11ara entrar, porém, ele novo 
rom os seus succes~or.es numa 1rremediarel clecadencia. 
E ' então que apparerem o celebres reis indolentes (1'ois 
fainéants) gou~rnados pelo. pref eitos do paço (maires du 
palais), que reJuzem os de cendentes ele Clovis e Dago
bePto á condição humilde rle seus pupi1los, deixando-lh es 
apena'l, para sali. fação da sua vai dade, as vã insígnias 
ele uma. realeza irri.soria. Com os reis indolentes termi
na a primeira monarchia. dos fmncos. 
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Auxiliado pelos senhores da Au trasia os doi pre
f c>ilos do pnço MartiTlllO e P.epino d'Heri tal foram de- _ 
pois da deposição elo rei merovingio., em.679. inY tido do 
poder supremo, c0m o tit ulo de principes dos (1·anca5 . 

íi: m Leucofao foram vencidos por Ebroino , t ll'efeitu 
do paço da Neus tria ; mas depois da morte deste. ganh a 
ram a ba talha de T.estry , que lhes entregou a Neusth1 
(687). Desde então Pepino d' Heris tal exerceu ve rdadei 
ramente o pod.et rea l, sen'l. ousar ainda comtudo a s nmir 
o titulo que ue direito lhe competia. Por morte de r ·epi
no d' Heris lal succerleu-U1.e nas funcçõe de prefeitu do 
paço Carlos Marte!, eu fi lho natural. 

Carlos Marte l começou por vencer os neustrios, que 
a11iados com os axões e os aquitanios , procuravam ti
rar a de forra da ba talha ele T.estry. Em seguida Yencen 
os arabes na batalha de Tours (723), fazendo recuar no
Yamente a im·asão mus ulmana para além do Pyri neus , 
e sah·ando a um tempo com est a brilhante Yictoria o. in 
teresses ameaçados ela civilisação chr! tã e da inrac;t.lu 
germamca , que resumiam em si o fu turo da civi1isaçâo 
em opéa. 

Carlos Martel morreu em 7 41, deixando para lhe 
succederem uo cargo de pref eito do paço, seus dotiS filhos 
Carlomano e Pepino . intitu lado o Breve, um dos quaes 
goYernou a Aus trasia e outro a Neustria . Em n 7 Car
lomano abdicou, re tirando-se para o convento elo Mnnle 
Cassino , e deixando aos filh os o governo elo Estaclo. Pe
pino, porém, despojou ela herança seus sobrinhos , Llec ;
dindo-se finallmente a cingir a corôa de rei , depois de 
ter deposto o ultimo monar cha mero\'ingio, a quem obri
go u a entrar num co nvento . Estava cons ~i luida n se
gunda monarchia franca . que em breye ele via. adquirir 
um extraordinario grau el e prosperidade. 

' 

í 
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OS ~ARBAR@S E O · HRISTIAXIS~IO : AS 

O VER OES 

A religião fundada por N. S. Jes us Ch11isto , L[Ue 

teve or igem nos mesmos logares em que viv.eu e moneu 
o Salvador dos homens , propagou- e do Oriente par·a to
da a par tes do mundo. 

A lei nova, oriunda da r.eligião judaica, e comple
m,ento da lei mosaica , produziu a maior das revoluções. 
Transformou a sociedade anLiga e reergueu o homem 
decahido , off.erecendo-lhe dogma , um culto , e uma mo
ral dignos de sua origem e de seu fim. Oppunl1a ella o 
monotll eismo á pluralidade elos deuses do paganismo ; a 
justiça, a santidade, a omnipotencia de um Deus creador 
- á impureza moral e á impotencia das divindades pa
gãs ; a Providencia - ao Destino, á Fatalidade, ao 
.-\.caso ; substituía a lei exte rna pela adoração de Deus, 
em espírito e em verdade. 

· Partindo, como o mosaismo , da quéda elo homem, 
admittia tambem a a lliança de Deus com o homem. A 
redempção , r ealisa<la pela mor te de Christo na Cruz, era 
o acto da nova amança, uâo mais com um povo esco
lhido, mas com todos os poYos . Dous grandes preceitof: 
.eram proclamados - o amor de Deus e o amor do pro
ximo. 

Cumprida por N. S. Je~ u Chri to sua missão na 
terra , começaram os Apostolos a ensinar e a baptisar os 
judeus e os gentios . Emquan to S. Pedro fundava em Je
rusa..lém e em Antiochia as primeiras egrejas chr i<:t ans, 
annunciava S. Paulo o evangelho na Asia Menor e na 
Grecia. Depois , reunidos em Roma, seNaram ambos com 
seu sangue o estabelec imento da. religião , que ia ter por 
r entro a antiga capiLa l elo mundo pagão. Com effeito , 
a partir dessa época , os succes-ores de São Pedro; com 
a séde em Roma, conservaram, com a primazia sobre 
todas as ou tras sédes, o governo ela Egreja Un ivPrsal. 
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A noya doutrina,, que a princ1p10 recrutou os eus 
adeptos en tre as classes mais humilde. , foi pouco a 
pouco chamando a si tambem as ela ses altas e a ma
gis tratura. a propria Roma o numero de christãos frJi 
successivamenle crescendo , reunindo-se durante nn is de 
tres seculos, para celebrar os ritos sagrados, nas cata
cumbas, extensíssimas galerias subterraneas. Constanti
no, depois do triumpho sobre os seus competidores, pu
b?icou o edito de tolerancia permittindo aos christã(J ,:; o 
line exercício do seu cullo; restituiu-lhes o hens con
fi cados; concedeu aos sacerdotes chri tãos todo~ o pri
,·ilegios elos pontifices pagãos; estabeleceu o repouso do
minical , e promoveu a adopção do Christianismo em to
ela as províncias, de modo a fazer delle a re~igião roma
na. Foi ainda eHe quem fez reunir em Nicéa o primeiro 
concilia ewmenico, no qual se condemnou a hel'esia Lle 
,ll'io, mcerdole de Alexandria. que negava a divindade tlc 
N. S. Jesu Christo, e se redigiu o chamado ~ymbo/0 

de Nicéa, summula elas crenças chrislans. Assim, a Egn'
ja christã, aindo triumphante ele tanta perseguições, 
constituía-se com a ua admiravel organisação hierar
chica. tendo por centro de unidade o Bispo ele noma ou 
Papa. 

O barbaro , desde o seculo IV , linha m se conrer
tido , mas eram arianos . Deníre os germanos, só os fraiJ
cos, depois do baptismo de Clovis, eram chri tão<; . Seu 
exemplo foi seguido pelos anglo-saxões c pelos idanclc
zes, de 596 a 626; pelos burguinhões, em 510; pelos 
suevo , em 551; pelos visigoclos. em 587; e p~io ~ 1om
bardos, em 602. S. Columbano e S. Gall comerlecam 
a HelYecia; S. Willibrocl - o ft'isões; S. Kil'l ian e S. 
Ruperto - a Baviera; S. Bonifacio - a Thuringia. 

Pela. palavra e pelo exemplo ela virtud chrislãs. 
á excepção dos saxões, que foram forçados por Cat·los 
Magno , foi reali ada a con 1uista moral dos barbaros. 
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O IlUPERIO BYZAN'l'IXO 

Os barbaro , que invadiram o imperio romano, lla
Yiam se dirigido quasi todos para o Occidente - esca
pando as im o Oriente de uas devastações. Durautr 
clous secuJos (\' e V 1) o imperio romano conservou ainôa 
a metade . pelo meuo , d.e seu antigo domínio- subsistiu
do em Constantinopla um imperador que continmna 
a go ,·ernar todo o Oriente. Seu imperio estendia-se so· 
IJre toda a Asia Menor, a ~yria , o Egypto , sobre toda a. 
regiõe~ a éste elo Adrialico - chegando até a reconquis
tar, dmanle alguns anno ·, a lta lia, a Africa e pal'le ela 
He panba. 

Depois, por ua vez, foi o Jmperio do Ori{'nle vi
dima elas invasõe.'. Os lcwos tomaram-lhe a Illyria , e 
as regiões ao Sul Jos Balkan ; os Arabes - toda a 
Africa, a Syria, c uma parte da Asia. Apenas , de to · 
elo eu territorio , Ilcaram-lhe pertencendo dous pedaços 
ao lados ele sua capital: a oeste a Thracia, a ~sle a 
.\ ·ia Menor. Constantinopla, sua capi{al, porém, re-
i tiu a todos os ataque -e, nesse refugio seguro , o go

yemo oriental do «Baixo-Imperio n se conservou com sua 
etiqueta pomposa, com ua forma absoluta e com s ud 
administração mechanica. 

Durou até a tomada da cidade pelos Turco (1453). 
E' este imperio , reduzido aos suburbios ela antiga 

Bysancio. que se c.;hama na Hi·.-;toria o lmperio Bysanlinu. 
Contrastaya com os reino.· barbaros. :\felle se e•J

contm ainda, no fim Jo scculo IY, Yestigios de uma bri
lhante civilisação; Constantinopla, Antiochia na ~yria, 
Alexandria , no Egypto, po ·suiam numero os e magnitl.cos 
monumentos. As t eibunas eram occupaclas pelos mais 
eloquentes oradores. que, romo S . .João Chrysostomo, ri
Yalisavam ou excejiam 0s mai afamado da antiguida
df'. Alexandria possuia ainda ·eu museu , s ua celebre bi 
bliolheca , sabios illustr.e ; era o centro elo ma i vasto 
commercio do mundo , o laço ela Europa e da .-\sia. 

\ 
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"' 

., t 



-90-

:\la,s., debaixo ele ta appaoonte grandeza, occul ta
,·am e profundo vícios , o aviltamento elos caracteres 
rebaixados pelo ele potismo, pela intriga, p.ela corrupção, 
veJa covardia; o crume das grandezas, e disputas de so
phistas. 

Longa é a lisla ele seus imperadores, qt~e se suece
d.era.m do seculo IV ao seculo XV, dos quaes bem pouco:
merecem ser Jembrados. 

Dentre elles mencionamos os seguintes: 
Theodo'Sio li , que ligou seu nome ao ((Codigo Tll.eo

dosiano»; ~Iarciano. qne, por sua energia, muito con
correu para afastar o hunos do imperio ; Leão J, Zenou 
e Anastacio - em cujos reinados as questões religiosa!' 
llos catholicos e eutychianos occasionaram perturbações . 
que Zenon debaJde procurou fazer cessar publicando seu 
Henoticon ou édito de união , e que Anastacio renoYou 
pelos favores que concedeu aos heret• cos; Justino J, que 
repelliu os hunos e os persas, e estendeu os Iimiles do 
imp.erio até o Caucaso; J ustiniano I, cujo reinado é 
dos mais importantes: 1.0

) pela conquista da Africa 
aos vanclalos, da Italia aos ostrogódos e peJla repul a 
dos la vos - graças aos generaes Belisario e Narsés ; 
2.

0
) pela codificação definitiva do direito romano , obra 

grandiosa emprel1endida sob a direcção do j uriscon:; u Jto 
Triboniano. 

Depois de J ustiniano reinaram J ustino I1, Tiberio 
• :\lauricio, Phocas e Heraclio - sendo tamb.em notaYel o 

reinado do ultimo pelas viclorias alcançadas contra o · 
pensas. 

Heraclio só teve successores incapazes, designados 
com o nome de (( Príncipes Heraclidas». Depois desses 
podem ser citados: Leão o Isaurio, que ordenou a des
truição das imagens religiosas; Cons tantino IV, o Copro
nimo , que protegeu os iconoclastas; Iréne, que restabe
leceu o culto das imagens. 

, 
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OS ARABES E O ISLAMISMO 

Na costa sudoe<>te da península arabica , que IJt la sua / 
grande feracidade tomou o nome de Arahia ·Feliz, Yivia ~ 1 

desde época remo1tissima em féra independencia um povo 
idoneo á civilisação. Sua religião consistia em preceitos ~ 
judaicos, mesclados ao culto da natureza c dos astros ; ) · 1 

uma pedra negra (na Caaba), em Mecca , era o antuario 
uacional , confiado á guarda dos Coreisci ta. c grande-
mente venerado como objecto de annuaes peregrinações 
t. Jogar de debates políticos. O Arabes eram ricos pelo 
extenso commercio, e amavam a cultura e a poesia. Cer
cà do ·fiiÚ do sexlo seculo nasceu entre este povo Maho- ·"V-" 
met, da tribu sacerdotal dos Coreiscitas. Na mocidade 
viajou por paizes longínquos, como mercador, acompa-
nhando as · caravanas, e voltou convencido de que a re-
ligião dos Christãos e rios Hebreus superava em bonua · 
de o culto idolatra do Arabes. Depois de garantir-se 
uma vida independente, casando com uma rica vi uva. 
retirou-se á solidão, e estudou o modo de levantar seu 
poYo do abatimento em que jazia. A esperança dos He-
breus em um Messias, a promessa de Jesus, que manda· 
ria aors seus sectarios um consolador para guiai-os nu 
caminho da verdade, feriram sua ardente fantasia. Ell~ 
imaginou ser o homem de quem o mundo precisava. 
Seus accessos epilepticos fayoreceram o seu de. ignio , 
gerando a crença de que elle communicava com os an-
jos e recebia inspirações do Alto. 

a edade de quarenta annos proclamou a doutrina : 
tr Não ha sinão um Deus e Mahomet é o seu propheta >· . 
Mas, excepto sua mulher, seu w gro Abu Berk, seu genro 
Ali , e alguns outros parente e amiigos, ninguem a prin
cipio creu em sua missão. Ao contrario um feroz tu 
multo obrigou-o a fugir de Mecca pam Medina (622). 
Alli achou alguns sectarios, com os quaes fez guenilhas , 
e por ultimo, depois ele felizes combates , voltou a Mee
ca. Em Medina escreveu uma parte elos Suri (capitulos), 
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de que se compõe o agrado livro do Alcorão. Cedo ~I ec

e:a o reconheceu como profeta, e a sua doutrina, chamada 
lslam, dominou logo em toda a A.rabia. Aos dogmas ju
daicos e clíristãos ellc reuniu mui tos preceitos proprios 
elo Oriente e consagrados na ma i.or parte dos costumr.; e 
u os. Ordenou frequentes abluções e orações , jejuus, 
peregrinações a Mecca c esmolas: conservou o velho ri
to da circumci ão ; prohibiu o vinho e a carne ele porco , 
julgado immundo pelos povos orientaes, e permittiu a 
polygamia. O princi'Pal preceito do Alcorão era o da pro
pagação rlo islamismo por qual4uer modo e da sua im
po...,ição ao povo adversos a ferro e fogo. A doutrina 
que a Yida e a ortc dos homens são preestabelecidos por 
um destino immutaYel (fatalismo), e contra o qual nem a 
morte, nem os infortunios podem agir, concorreu pode
rosamente a inspirar in trepidez na batalhas. Aos que 
morriam na guerra anla foi promettido um parai.~o de 
prazeres sensuaes, onde, Gerviclos por virgens rle olhos 
negro~ .. gozariam da visão de Deus. O profeta morreu 
no undecimo anno ela Egira (632). Mecca, onde nasceu, 
c Medina, onde se acha seu tumulo, ficaram enclo Joga
res santos de peregrinação. 

Ali, marido ela filha predilecta do profeta , esperava 
ser seu succe-\Sor· (ca,lifa ) ; mas Aiesa , mulher de Maho
met, consegiu que áquella dignidade fosse elevado seu 
pae Abu Bckr, a quem depois succedeu o vigoroso OmaT. 
'iob este os A.rabe , afenorados pela nova fé , denomina
dos Musulmano , e tambem Sarracenos, levaram as ar
mas para a lém dos confins da Arabia.. A. Pa.l tina e a 

yria foram conquistadas desde o principio da ((guerra 
santan e os soldados ele Mahomet entraram em Jerusakm, 
Antiochia e Dama co, cidades christãs. l(aled, «Espada 
de Deusn, e flrnnt rapiült1eavam os audazes esquadrõe . 
Depoti de uma seeie de batalhas foi subjugado o reino 
per a. Os Aeabes percorreram vencedores os paizes 
montanhoso do Oriente, e levaram a doutrina de Maho-
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met alé a lndia uperioe. O culto persa cedeu o logac 
ao Alcorão ; e em seguida o Islam foi a religião domi
nante no O!'iente. As novas cidades de Bassomh, Cufrt e 
Hagdad sobre o Tigre tornaram-se: dem·essa centros de 
l'astissimo trafico e sédes da pompa e- molleza oriental. 
Pouco tempo depois Amru marchou da Syria para o Egy. 
pto, conquistou Alexandria (nesta occasiào diz-se-que se 
perderam os restos da bi'bliotheca) ; incendiou Memplw;, 
junto á qual e formou a nova cidade Kaim (Cairo), e 
ullstituiu o ~vange lho pelo Alcorão. 

Pouco depois Ornar foi apunhrulado por um e cra1·o 
persa, e o califado passou a Olmano, compi.laclor e ot'
denador 'elo Alcorão . Mas Otmano tambem foi assas.:;!nu
do e succedeu·lhe tinalment.e flli, que aguardava desJe 
longo tempo aquella dignidade. Levantou-se en tão COil

tra elle a casa dos Ommiadas, que, depois de uma guer
ra em que Ali foi mor to com todos de sua familia , obLi
,·eram o califado e estabeleceram a,s suas sédes na es. 
plenclida cidade ele Damasco. Sob es,ta dyoa;slia o:- Ara
l;es proscguiram as suas conquistas por mae e por terra. 
Chypre,. Rhocles , a Asia Menor p!'ovaram o fio rla ·uas 
espadas . Con tantinopla sustentou sete as alto e s it io~, 
e ó !:'e salvou por virtude do ' fogo grego, então inventa
elo. Ao mesmo tempo foi conqlllistacla a co ta do norte 
da Mrica, e a civilisação, e a religião christã extingui
ram-se na longa guena que alli se travo u. Kairawau , 
no territorio de Cirene, circumdada de amenos campos, 
transformou-se de acampamento em florescen te cidade. e 
centro do commercio das cara vanas. De então em dian
te a Africa septentrional , éde em outro tempo ela cultu
ra romana, fo i cancellada elo numero elo paizes civili
saclos. Estirpes de Beduínos com os seus cavallos futl

aaram sobre as ruínas da antiga grandeza alguns Esta
dos mahometaoos de piratas.. Tambem .na Sicília os Ara
bes fixaram estaveis moradas, e de lá se entregaram á 
pirataria nas costas da Ilalia . 
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:\lo princ1p10 do oitavo seculo da éra christã o visi
godo Rodrigo tomou ao irmão o throno da Hespanha. Os 
filhos do rei expulso, para vingarem-se, chamaram os 
Arabes da Africa. Taric, general arabe, passou o estrei
to , fixou os1 fundamvntos ela forte cidade de Gibil terra 
(Gebel al Taric), e derrotou os Visigodos na batalha de 
Seres da Fronlera. Proseguindo, rapidamente, de vic~o
ria em victoria, os Arabes (Mouros) percorreram toda a 
Hespanha até a montanhosa Asturia, para onde se ti
nham retirado os mais valentes dos Visigodos. , em per
seguil-o além, passaram os Pyrineos, conquistaram a 
França meridional até o Rhoclano, e ameaçavam o reino 
franco , quando Carlos Martel, filho natural elo mordomo 
Pepino de Heristal , venceu-os na batalha ele Tours e Poi
tiers e obrigou-os a retroceder á Hespanha. Com este 
feito Carlos Martel s&lvou o christianismo no Occd.entl!. 

Vinte annos depois o reino dos Ommiada foi abati
do pelos Abassidas, e a sua familia exterminada com hor
ri\ el supplicio. Só 1ibderam salvou-se em Hespanha e 
fundou em Cordova um califado independente. Os Abas
sidas fixaram a capital na esplendida cidade de Bagdad, 
onde Jlw·um al Rascid, contemporaneo de Carlos Magno, 
governou com tanta glo11ia e poderio, que o seu nome 
sobreviveu por mu~to tempo nas narrações e nas novel
las. Depois os califas foram os títeres da guarda turca, 
cujos capitães usurparam em ,breve toda a autoridade ci 
vil, não deixando aos successores do profeta sinão a 
homa Yã de uma soberania espiritual. 

A Hespanha sob os Ommiada& flore ceu bastante. 
Fundaram-se populosas cidades; o commercio , a indus
tria e a pa:storagem desenvolveram-se; minas foram ex
ploradas; ricas aldeias, prosperaE: fazendas , sumptuosos 
pa,lacios attesLavam o progresso do paiz. As artes e as 
sciencié!Js receberam grande impulso. Mas , extincta ll 

estirpe dos Ommiadas, o reino dos Mouros na Hespanlia 
dividiu-se em pequenos Estados, que succumbira.m pouao 
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a pouco · sob os christãos do norte. Este tinham ela 
Asturias dilatado o seu territorio com felizes auerras · e 

. o ' 
ma1Si ta.rde formaram tres naçõe&, Castella, Aragão e P{}r-
tugal, mdependentes entre si, e sempre em luta com os 
Arabes do Sw~. Taes guerras geraram nos Hespanhóes 
o. fervor religioso e uma certa ancia de liberdade. As 
fa.çanhas dos campeões da fé, principalmente elo grande 
Cz~ Campeador, passaram á posteridade nas canções he
rmrcas (romanzas) ~ .despertaram no patriciado hespanhol 
a .. coragem e o e~p~rli~ cavalheiresco. As cicla1es adqui
rnam mmtos pnv1legws. A victoria alcançada em T(l
losa, na Serra Morena, pelas forças reunidas dos cllris
tãos abateu para sempre o dominio dos Mouros. Depois 
de alguns decennios, em:fim, Cordova e Granada reconhe
ceram ~ soberania ele Fernando de Castella, e perderam 
a sua mdependencia. 

CARLOS MAGNO: ORGANISAÇÃO SOCIAL, 
POLITICA E MILITAR 

A segunda monarchia franca, fundada por Pepino, o 
Breve, chegou ao maior apogeu no reinado de Carlos 
Magno , que compJetou a obra de seus dous predecesso
res,. e forneceu o maior reinado que apresenta a historia 
da mvasão germanica. 

O reinado do grande imperador póde considerar-se 
s~b dous ponto.s. ~ vista: 1. 0 ) com relação ás expedi
çoes que elle dmgm contra os povos vizinhos, e que tí
Yeram como resultado a reunião num unico Estado de 
todas as tribus germanicas que tinham realiE:ta.do a inva
são do seculo V, com excepção dos anglo-saxões e dos vi
sigodos; 2. o; com relação ás reformas que elle realisou 
na a.dministração do seu imperio, o qual por um mo
mento ?hego? a fazer conceber a fundada esperança de 
que o. 1mper10 romano> depois de um momentaneo desap
varecunento, ia, emfim, ser reslaurado em beneficio ela ci
vilisação. 



Com respeito ao primeiro ponto, Garlo Magno des
enrolveu uma energia e uma actiYiclad.e que o fazem col
locar entre os- grandes capitães que a historia memora. 
Combateu successi ,·amente e com bom exiLo os s lavos, os 
aYaros, os hamros. os dinamarquezes, os 'lombardo:· os 
gregos. os sarracenos de lta lia, os bretõvs, o aquitam~, 
ele. 

Sómenle foi infe li z nas uas repetida expediçôe 
tontra os axõe ·. o quae , comman aclos por Vittikiml , 
lhe resisti ram tenazmente por ba:.;;tante tempo, lograml0 
ainda a sim Carlos Magno submettel-os e obrigando o 
seu chefe a receber o h a ptismo ; e na campanhas con
tra os arabe.s da 1-:l espanha e contra os ba, cos, nas quaes 
ficou memorav.el entre outros o ele astre ele Roncesvalles. 

A guerra mais importante qu e emprehendeu f0.i a uo ~ 
saJões, que lhe exigiu 32 annos de esforços e medidas 
crueis . E es barharos, e tabelecidos entre o Wes.el e o 
Elba, e enlregue ainda a .idolatria, massacraram alguns 
missional'io que Carlos Magno lhe · mando n e incendia
ram uma egreja cbri.stã. Aproveitando e te en üJO para. 
e~aender os seus 6studos para a lém do Rheno, Cados Ma
gno fez uma cxp.cdição contra estes povos; mas foi Lal 
a resistencia que lhr oppuzeram, que só ao cabo ele mui
ta e sangrentas guerras é que conseguiu v.encel-o::,. 
Quando, porém , o · julgava submettidos, revoltaram se de 
novo sob o commando de Witikind, e foi de.5ta vez que 
o podero o mona rcba, para quebrar ele todo a ua rebel
dia, fez transportar para o interior da Gall ia 10.000 fa 
milias saxonica . 

Nos interra llo de la demorada guerra, Carlos Ma
gno fez alguma ou t.ra\S expedições felize . Os lombar
dos, cuj o rei Desid.erio havia dado asylo 8Jos filhos de 
Carlomano e ameaçava o papa Adriano I, foram venci
dos em Pa via e Verona. Desider io foi mettido num con
rento de Li eg.e. e Carlos Magno fez-se coroar rei dos 
Jomba rclo f' m Mil ão. confirmando e accrescen lando as 
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lilJera.lidades de seu pa.e <Í Santa Sé: Depois nbmetteu 
os bavaros, _ cuj_o duque havia dado auxilio a Adalgiso, 
filho de D "Ideno, que deseja I' a r.econquistar 0 throno de 
·eu _pae, .,e os aNtros , estabelecidos ao norte do Baixo-Da

nublO. Emfim, as suas esquadra .expulsaram os infieiiS 
da Corsega, Sardenha e Baleares. 

-~~ Hes~anlJa, não foi, porém , feli.z. Chamndo pe
lo _emir ele Saragoça revoltado contra Ab-el-Hahman l , 
ca lifa de Corclova, apoderou-se da ~avarra. e da Ca ta lu
nha; ma , quando retirava-se, foi derrotado em Rmzce~ 
rallfs , oncle morreu s u sobrinho Holanda. 

_ Havia Carlos Magno chegado ao apogeu do eu po
cler to, quando o papa L eão 111 pediu o seu auxilio con
tra o sobrinl10s elo papa precedente (Adriano f). Car
los Magno. promptamente, Ji vrou o papa do.s seus inimi
g ·, e Leão III quando o IJodero o monarcha a sistia em 
~~~ma á mi sa do i\at:tl, col.locou-lhe na cabeça a coroa 
intl .. vrm l ; e, no meio da.-; acclamaçõe do povo , eonfcrin
Jl J' o tttu lo de !.JI'ttnde e leuitimo imperador do Occidente 
(800 ). 

E era, em yerdade. digno deste titulo, quem lográra 
co !loca r sob o E.e u clomiuio tão vasta regiõe . 

Si, pelas suas conquis tas 1 Carlos l 1n-no fnntlou o 
E tado mais impor tante oriundo da.<> invasu ~ aermanicas 
pelos_ cuidados que dedico n á reorganisação 

0 

interna d~ 
seu Imper io av~ntajou-se a todos os cheres barbaros, 
mesmo ao propno Theodorico, o mais illustre dos que o 
precederam. Uma assembléa nacional, composta âo bi-.
pos··: dos senhores, elos homens livres e do ' agentes im
penaes, reunia- e duas veze por anno, para ·examindr 
~s- vanaclas necesstdades da.<> clifferentes populações u 
Jetttas , e estudar com o imperador quae os meios de 
melhor a atisfazer . Era ne . as Assembléas, que os 
geandes redigiam as famosas capitulares, de que ain1a 
nos res!am ~ essenta e cinco . .<:.obre divensos as umptos de 



-- 98-

adminisLração civil e ecclesiastica. Ao Ínesmo. tempo de
legados imperiaes (missi dominici) eram enviados para 
todos! os pontos do imperio, e obrigado a ~ercor~er. qu.a 
tro vezes por anno os districtos confiados a sua JUr~dtc
cão. Estes delegados, de ordinario um conde e m~ bispo, 
i'am pessoalmente examinar as províncias·, e prov.1~enc1~r 
ácerca do que convinha fazer-se, tanto no que d1z1~ rc~
peito á esphera civil como á religiosa, :elatandp ~muda~ 
mente na sua volta ao imperador, as circumstanCias em 
que se havia realisado a sua missão. 

Mas Carlos Magno não se contentou com ser um 
grande guerreiro e um habil organisador ; quiz tambem 
ser 0 protector das letras e das sciencias . Fundou es
colas, e obrigou os seus serviçaes a mandare~ a el~as 
os filhos. Elle proprio instituiu no seu palacw de AlX
la-Chapelle uma ac.adeffilia. Além disso chamo~ para 
junto de si Alcuino, monge inglez de grand~ erudiçao, e 
Eginhardo~ de quem fez seu secretario parhcular. Esta 
escolha prova bem a pe.rspicacia do imperador, por ~uan
to estes dous nomes são os mais iJlUíjtres da espeme de 
renascença !iteraria que teve logar nessa época. 

Assim Carlos Magno tentou tudo quanto estava ao 
seu alcanc~ para pôr um dique á rudeza da sua ép?cn.: 
e para introduzir a ordem no meio do cáos que apos s1 
tinham .deixado as invasões. Verdade é que tal pl'Ospe
ridade for apenas o efemero resultado da activiclade de 
um homem de genio, que ao baixar á sepultura levou 
comsigo o ultimo esforço que podia ob~tar ao advento 
do feudálismo, o qual, finalmente, depms de tant~ ten
tativas, ia impôr a sua organisação á Europa med1eval. 

O REGIIUEN FEUDAL 

o que principalmente caracteri!Sa a edade media f. 
0 seu estado social. O mundo antigo desapparecer,a du
rante as grandes invasões; sobre suas ruinas, apos lu· 
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ct as prolongadas e modificações profundas, instituiu-se 
nos IX e X seculos, a sociedade feudal. 

O imp.erio de Carlos Magno subdividilt.l- e no reinado 
de . seus successores em di versos reinos. A L. formou-se 
o reino da Allemanha, a O. o ela França, ao S. o da 
Italia, além de outros , como os da Borgonha e; Lorena, 
qtfe pouco depois foram reunidos á Allemanha . . Os reis 
deste ultimo paiz pretenderam tambenr tornar-se senho
res ela Italia; ma,s, os italianos sustentados pelo Papa, 
r 'is tiram, constituindo- e muitas elas cidades em pe
quenas republicas, laes como MiLão, Genova, Florença, 
Pisa, etc. 

Durante a guerras CIVIS que se seguiram á mort~ 
de Carlos Magno, como os rei.s não fossem bastante for
tes para se fazerem obedecer de seus subditos, os con
des, os bispos , os homens ricos e poderosos tornaram
se, cada um, nos paizes que governava ou que possuía , 
como que pequenos reis. Distribuíam justiça, fabrica· 
Yam moedas,. faziam guerras uns aos outros sem se in
quietarem com o rei. Assim cada. reino era constituído (· 
de uma multidão de pequenos estados, denominados con
dados, ducados, baronias, marquezados -;" conforme seus 
chefe eram condes, duques, barões, marquezes. Em ca-
da um desses pequenos estado preferia-se obedecer ao 
conde ou duque que se aclJava mais per,to, elo que ao 
rei, que esLava mai distante. Todos os habitantes re
conheciam, pois, o conde ou duque como chefe ou senhor; 
os que obedeciam a um senhor eram seus vassallos. O 
l'ei de um paiz era o senhor de todos os senhores, todos 
os senhores elo paiz eram seus vassallos. O rei, entre
tanto, era suzerano dos senhores, ela mesma maneira que 
estes eram suzeranos ele seus vassallos. As terras pos
suídas pelos vassallos chamavam-se feudos. 

O feudo é o elemenLo constitutivo ela feudalidaele. 
Sua concessão originou tres actos clistinctos: a homena
gem, a it vestidura e o juramento de fidelidade. No acf;t) 

l 
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de receber a ten a elo enhor , o yassaJlo declarava-se seu 
r/e pendente (seu homem) e por sua morte era o fil ho obri
gado a renovar essa declaração. A cs a cerimon i a tleno
minava-se homenagem , lJUe podia. ser simples e ligia. l'\a 
lwmenagem ligia o vas alto sem elmo , sem e pada uem 
e pora.s, de joeU10s, jurava f é, leruldade e soccorro con
tra tudo e contra. todos ; na homenagem simples, o va::; ' 
sallo Lmitava- e a confirmar de pé e armado a formula 
do juramento lida pelo capel.lão ou chancéller. Depois 
de recebido o juramento de f idelidade, o uzerano da v a 
a inves tidura do feudo·, entregando ao vas a llo um ramo 
de arvore, um punllatlo de terra, uma pedra, ou qual
quer outro objecto EIJmbolico, segundo o coslume elo lo
gar. Para os grandes feudo era um es tandarte . A fal 
ta de fide]idade chamava-se f cllonia e era considerada o 

' maior dos crimes. 
Uma vez forrna.da a associação entr.e o uzerano e 

o Yassa.Ho, havia para ambos certas obrigações a cum
prir; ellas constituem o que se chama relação f eudal. 
Excluindo a obrigações morae.s, á tres categoria...: prin
cipaes, podemos reduz1r os deveres que o yassaHo tinha 
n cumprir: o erviço mi1itar , o de justiça e o de im-

llOSto. 
Independentemente do ' tres grandes serviços que exi

gia de seus vassallos , o suzerano adquiriu mais tard·~ 
outros direitos importantes taes como dzreito de muta
ção, direito de tutella, direito· de casamento, etc. 

A feudahclade não era entretanto somente represeD
tada pelos senhore e pelos vassallos. Exist iam ainda % 

rillões e os servos que, presos á gleba, não tinh am ot: .. 
tro drreilo effectivo além Llo ele não serem vendidos sem 
a terra que cultivavam. 

Residiam os nobres em castellos ou aLcaçares co ns
tmiclos em lagares elevados e de difftcil accesso, com 
seus officiaes, famulos e homens ele armas. - Entretanto. 
esses ca.stellos não impediam a luta entre o suzerano t' 

1 o l 
(I \'assallo: pelo contrdl·'.o 
mente entre o re· - a provoca ram . E não foi ó-
1 

I e os po i>mdor~· (l . f d 
Cl'e lagar mas l" b . os eu os Cj lle ella ' · um em en tne 0 p , . · de feudos Todo ' 1 op n os .Po suidore · 

· · o ·uzerano Yia co , 'l 
nl.s.saiJo construir um t 

11 
' 111 c.ei . o desagrado n 

'as,· a !lo a sim ac-lc . ,· c as e. o em seu feudo. po;·que o 
· IWt ra um 1mport t · 

C'Ia e iudependencia. As uerr . au e mew de resisten-
lonaa.s e ma .. s a . g a locaes tornaram.. mais 
"Te~sã . ngrentas; o castello servül pan a . . 
o "' o, con~o par a a defesa. . . < ag-

A EgreJa foi ao encon tr d 
meio ela lregua de D , 0 ~s gu~rra privada · por 

eu.\ e a mst' tm - ri 
amparou a mulher o f ·~ - . çao a cotallana 
hitrariedades feud~es. or .:.o, e o de~\'aJI~do_, ~ictimas das ur
n missão de human;sTr e ~a mstitm?ao, pois, coube 
de desorelenaclo e de -b~rbar c e regularisae o que JJa na 
r. sua irlfluenc·a I o nos costumes feucfae. ~1·· t < ,. so n·e o es·· d . , . l' c ,, 
poi de um ou clous scc I tcl .ol soc~al so se IJI 'Oduziu dr

u os (e exJ.stencta. 

A EGREJA r A EDADE-l\fEDL\ SUA. ORGA 
:NISAÇAO; REFORl\IAS - y 

~ Egreja, demúeratica em sua o ia .. 
se fOI engrandecendo 1 . . r oem. a merbda (jL!<! 

I 
. ' e1 e necess1dade de c, . 

I are ua para recruJarisar - 'c ar uma JJ JC
convertid·ls r o , c sua acçao sobre as popula~'õe-
• . < . 'Ormou -se . então c . ~ ;:-, 

I epulJLca,. tendo sua.s assem :UI , ' _orno que uma gJ'anclc 
leis e sua jui'isdiceii.o. cas, seus magistrados. sua. 

Do l\' ao VIII ~eculo S" L .. 
reg~laram a fé e a di!'ci' l i ~ae co~cJh?s ,gerae.s houve tl W' 
a hieearchia .. Tod<n·; a .- P. , es.abe e~emm o dogma, e 
I 

- lldO a.presentan ·1 E"', ·. . , 
c e monarchica que lhe cleu Cre T' . <, < ~C: r f'J c~ a uurda- 6 

ga.'·am-se todos eo-u·)es se
11

d go.w_ ' I1. Os bi.spos jul-
. o c • o o reg1men J · ~ · c-~>pecle d~ aristocraci't ep· I . a .c.greJa un.la 

" < Jscopa acim·J cl· I 
'd vam os patriarch"s l . R . . < d qua . e ele-. - " c e ,o ma . Ant l . . . 
ConstanLmopla e Jeeusalém Era JOC Ha.,. Alexnnclrw . 
vo e pelos clerigos de sua. dio ~, elle~, eJ·etto .. pe lo Pú-
da, os presby teros os diaco cese. Vmham. em segui- • 

· nos e os sub-diaconos. 
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A Egrej~, porém, reconheceu em breYe tempo a ne-
cessidade de maior uni1dade. Quando os arabes conqu~ s
taram Alexandria, Jerusalém e Antiochia, ficaram exis
tindo apenas dous paLriarchas que disputaram a supre
macia. Muitas circumstancias militavam em favor du de 
B.oma. Fundada por S. Pedro, o chefe dos apostolos , 
na cap~tal do mundo antigo, a Sé Romana tinha ~ :.eu 
faYor a tradição da Egreja , o prestigio da memor1a do 
pa&Sado, e alguns éditos imperiaes. Os bispos da ltalia, 
da Gallia e da Hespanha, reconheciam a sua su~re~a
cia. Os da Inglaterra, da Allemanha e da Scandmav1~, 

. uccessivamente insti1tuidos por el1a.,. a acceitara~n: 1) 

Péllpa .se tornou , pois , sem esforços , o chefe '2Sp~ntual 

da christandade em todo o Occidente. As provmc1as do 
imperio do Oriente, e os povos convertidos por seus mis
sionai1ios, conser varam-se fieis ao patPiarcba de C:onstan
tinopla e á heresia da egreja grega. 

Tal era a situação do Pa1Jado quando a elevação dos 
arloYingios veiu proporcionar-lhe destinos novos. 

Durante os reinados de Pepino e de Carlos Magno fo
ram os Papas sempre considerados como os ch~fes ela 
Egreja e, desde então, e por causas di~ersas, fm o s:u 
poder augmentando-se até passar a EgreJa da forma ans
tocratica para a forma rnonarchica. _ 

Surge, entretanto.~. o feudalismo - e a Egreja :in-sl~ 

obrigada a soffrer as suas consequencias: O . b1spo~ z 
abbades, etc.... possuidores de bens cons1derave1~ ce~i 

dos as suas egrejas~ tornaram-se vassallos d~ r~L . C~-
1110 todo o proprietario de terras, tiveram a JUn chcçao 
criminal, o direito de cunhar moeda, de estabelecer m: r
cados etc ... - sendo tarnbern obrigados a receber a :n
vestidura feudal, a cumprir todos os deveres feurlaes, In
clusive o serviço militar, do qual foram po~ ~ltim_o dis
pensados por ser incompatível com se~ _rnm1sterw de 
paz e ele caridade. Corno senhores espmtuaes de suas 
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dioceses, conservavam o direito da excommunhão e de in
terdicção sobre o territorio dos culpados. 

. _Alé~ do ~lero secular havia os monges, cuja inst:~ 
1u~ça? · tmha Sido transportada do Oriente, onde sempre 
€XIS!iiu em todas as épocas~ em todos os cultos e com 
todas as doutrinas. No Occidente, porém, deix~ram a 
nda contemplativa e a substituiram por uma vida activa 
c util. O regulador da vida rnonastica foi S. Bento de 
Nursia. Os monges, em :seus mosteiros ou convenws 
além dqs exercícios e pratitas religiosas, occupavam-s~ 
em trabalhos manuaes e, principalmente, com a copia 
de manuscriptos . 

. _A influencia do regimen felJ.dal, e a consequente con
tusao dos poderes espiritual e temporal, fazendo com que 
o. c_lero secular e os monges fossem inficionados pelo es
pmto do seculo (costumes ·mundanos), determinaram a 
necessidade de novas reformas. 

E~ses escandalos horroriiSavam os ecclesiasticos que 
se haviam conser vado fieis ao espírito da Egreja e leva
ram os mais devotos a novas fundações. - Uns retira
ram-se des ta sociedade corrompida e fugiram para 0 de
serto: São Bruno vindo do norte da França, internou-se 
pelas m?~tanhas se1vagens do Delphinado com algun 

:lo, comp~nhe'1ros e fundou a ordem dos Cartuchos (errniLas 
que VIveram em ceUulas). - Outros quizeram acab!'lr 
com os escandalos obrigando o clero a submetter-se d 
regra . Começaram por re..stabelecer uma disciplina se
vera em um convento que servia em seguida de modelo 
}Jara reformar os outros. Os grandes centros de reforma 
foram Cluny, . o mais antigo e reformado no secnlo XI· 
Cister, fundado em 1094, a:nbos na Borgonha; Claraval 
fundado em 111.5 e Premontré em 1120. 

Tratava-se não de substituir a antiga regra de São 
Bento, mas, pelo contrario , de lhe dar no vo vigor, pr·ali
cando o trabalho, obediencia e sobretudo a pobre7a. 
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As onlcus rel1giosas <.1ue, no seculo Xl haviam lutado 
contra a corrupção, tinham tambem, por sua yez, enn
que.cido demasiadamente. Tornava-se prec1so .~s la~J.e le
cer uma organisação nova: fot o que fizarem, Sao I· 1 on. 
cisco (italiano) e São Dvminuos (he.spanhol). fundando ao; 
,, Ordens mendicantesn. O primeiro estabeleceu a dos 
/1 cales menores ou Franciscanos; o segundo, a dos fro
rles prégadore", de tinauos a levar por toda a parte a 
pnlana .. para a salvação das almas. lmpuzeram a es
tas ordens a pobreza como regra. 

Os antigos monges vi,·iam retirados do mundo; os 
mendicantes misturaeam-se com a sociedade. O Papa 
concedera-lhes licença para exercerem o seu ministerio 
sagrado. . . . . . 

A Lu.ta do sacerdocio e do impeno. tsto e , a grande 
luta entre o poder temporal e o poder e.-piritual, repre
sentados uor Gre"'orio VIl e Henrique IV - finalmente, 
foi a mai~r que frro política ela Eclade-mécl!a. Deu lo
''ar á guerra das iltvr>s tidurrts, e só terminou pela Con
~ordata de \Vorms (1122) em que ficou •·csolviclo que ao 
Papa competia a inyestidura es~ir~tual pelo b~p,u!o e 
peiJÜ annel, e ao impemclo1' o cl1relto de conf:1u pel_o 
sceptro os beneficios ecclesiao;tico . De~cle entao a ele'
ção elo Papa ficou pertencendo só ao clero romano-Ja
tando ele 1274 a eleição pelo ConclaYe dos Carclcaes. 

.A CIYILISAÇAO OHIKNTAL ~A EDADJ~-MEDL\.: 
ES'rUDO DAS CIVILISAÇOES BYZA .~: TINA E 
ARABE; IXFLl'E:NCIA DAS li.ER~l.AS XO OC
CIDENTE 

Si . actua lmente, as letra , as ciencias e. as artes 
tem no Occidenle seu~: fócos mais activos, depo1s de pr?
funda decadencia . foi. preciso que refizesse sua educ~~a_o 
por intermedio dos byzantúnos e do arabe CUJUS Clnll
saçõe.s 'amos estudar. 

\ 

105 -

a) CIVILISAÇÃO BYZA.\TI.\ .\ 

O Imperio do Oriente. Lambem Jenominado Baix,,
lmperio, e por ultimo lmperio Byzantino, não obstante 
sua profunda corrupção, con errou duraflle · ~ eculo os 
restos da civilisação mmana, a." forma · da aclmüristra
ção imperial, e até o espírito elas leis romanas. F, de- ·"" 
poi de ter sido o eJucador de poros barbaros. ubysmoll-
·e numa catastrophe final. 

Mas, gradativamente, foi se approximawlo do typo 
das grandes mon<u'Clüa orientae até chegar a eeal io;a f-o. 

Constantinopla, sua capitaL contrastando com o mi-
emYel aspecto das cidades do Occidente naqueiJa época, 

enriquecida desde o tempo de Con ~antino com os des
pojos elo mundo mmano, ostentaYa ,·erdadeim magnili 
cencia. As egrejas. o paJacios, os amphitheatros , os por
licos. a thermas publicas, as fontes•, os celleiro · pnhJi
co , o c-elebre hyppoclromo (que .excedia em lH'oporçó1·s 
ao proprio Coliseu de Roma), os arsenae ·. as escolas e as 
híbliothecas faziam de.lla uma cidade monumental. Era , 
mais do que tudo, verdadeiro mu~eu da arte antiga pol'
que as cidades gregas e romanas haviam ido despojada. 
em seu beneficio, de todas as suas pret·iosiclades. Toda a 
Grecii~ antiga, rerivia em Constantinopla no.- marmorr:; 
c nos bronz elos grandes mestres. 

N ·se meio grandioso, poróm, só existia uma socip
dade depravada . 

O imperador era um senhor que·, como todos os de:;
potas, capricho amente di punha ela viela e dos ben · elo 
subdilos. Exercia a autoridade religio a - nomeando e 
destitu indo bi po ·, decretando dogma ·. e per. eguindo •)S 

cli.ss iclenles. E era rodeado ele uma turba-multa rlc gran·· 
des officiwes, de funccionar~os e ele domesticn , que 
constituíam pomposa côrte, onde cada um tinha seu gr<.llJ 
de nobreza e se regurava por minucio!':o e ridiculo cf't'é'
moni.al. Havia uma escala ascendente de dignirlnrles e 
J10nras, desde as do mais hunulcle funccionario atr as que 
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davam accesso á pessoa do imperador, e que Hl sendo 
cada vez mruis numerosa pelas novas creações de cada 
imperador. 

Semelhanle côrte, que absorvia todo o dinheiro do 
paiz,_ passava a vida em intrigas palacianas e consptra
ções. 

A rel1igião chr-istã, adulterada pelo cezarismo, tor
nou-se uma religião nacional, mutilada e submettida -
separando-se do Centro Catholico. Constituiu a Eg1'eja 
Grega Orthodoxa, como a si mesma se int]tulou. 

O exercito era composto, não de cidadãos, mas de 
mercenarios recrutados entre os aventureiros de to:los os 
paizes. 

A plebe continuava a ser, como em Roma, uma mul
tidão ociosa e a vida de divertimentos e prazeres: na fal
ta dos espectaculos sanguinarios, dos quaes ficou privada 
pela influencia do Christianismo, dedicou-se com fanatis
mo principalmoote ao culto das corridas de cavallos. 

O Hyppodromo converteu-se em Forum. Alli se pas
sava a vida publica; alli tinham logar as arengas dos im
peradores; aUi tomava-se conhecimento dos aconteci
mentos. 

Os frívolos divertimentos transformavam-se em ne
gocias do Estado. Houve revoltas de circo que cus"taram 
a vida a milhares de homens, e que chegaram a com
prometter a existencia do proprio throno. AS discussões 
dos azues e elos verdes, nascidas nas estrebarias, causa
ram a formação de partidos contrarias que, por fim, tor
naram-se (com a mesma denominação) políticos e reli 
giosos .. 

Tal era a sociedade byzantina. Entretanto , as bi
hliotheca · e as escolas, extraordinariamente frequenta 
das, foram um centro de educação principalmente para 
os slavos. 

Apezar ela grande fraqueza politica do imperio e elas. 
depl'oraYeis miserias tla sua ociedade, a sua existencia 
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não deixou de ser benefica para a marcha geral ela civi· 
lisação, porque, em quanto o Occidenle cahia nas trevas 
da ignorancia, Constantinopla, toda cheia de opulencia, 
acolhia e conservava os r tds ela cultura grega. 

Os sabios !Jyzantinos não se dedicaram a produzir 
obras originaes, mas fizeram importantes extractos das 
obras antigas, e reuniram-nas em grandes éompilações. 
Foi assim que chegaram até nós importante fragmen
tos de obras hoje perdidas. 

Além disto, teve ainda a vantagem de concorrer pa·· 
ra melhorar a civili ação dos povos barbaros, que esta
vam em contacto com o imperio! e, sobretudo, a elos 
russos , que é totalmente filha da byzantina. 

b) CIVILISAÇÃO ARABE lh-u ~c' ~ 
Os1 arab , ainda barbaros ao saírem elo seu paiz 

natal11 em bre.ve se civilisaram pela communiclade de Yi
da com os Grego e Persas. 

O luxo tlos .Arabes na época dos califa a1ltingiu pro
porções consideraveis. Damasco, Cm·dova e Bagdad, re
gorgitavam de maravilhas. 

A agricultura sempre mereceu especiaes cuidadoc; 
do califas, que, conhecendo o valor da agua na cultura, 
esforçavam-se por abastecer as regiões , que dominavam, 
de canaes e poços. O arroz, o açafrão., o canhamo, n. 
laranjeira, a cidreira, a 1tamarei1J:'a, as uvas odoriferas, 
as roseiras azues e amarellas, o jasmineird, e até o al
godão e a canna de assucar foram trazidos por elles á 
~icilia e á Hespanha. 

Aperfeiçoaram a industria do v~dro, a das armas, a 
dos tecidos , a dos rortumes de couros, e os productos de 
sua industria circulavam das margens do Indo ás elo Gua
claJlquivir,, e do Tejo, e penetravam até no interior das 
regiões barbaras da Europa Septentrional. 

Os seus portos mais commerciaes eram Bassorah, no 
golfo Persico, e Alexandria no Mediterraneo. 

" ' 

,. l 
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As caravanas partiam de Damasco, em todos os sen
ti dos. e iam até ú mais r emo tas regiões. 

Si a agt'icultura. a inclus tria e o commercio tanlo de':
emolyeram-se-, ob o impulso elos descendentes de Mallo
met, não menos imporlunle foi a expansão scientificL t' 

arti tica. Qunsi boda as cidades importantes possuíam 
escolas, ond,e e reuniam os qu.e desejavam en inar, e os 
que queriam aprender. ~as .esco las de Damasco, Alexan
dria e Bag,lad, en inara-se a astronomia, a geographia. 
as mathematlcas e a medicina , servindo ele tllema o li
no"' de Ari loteie , de Hyppocrates, de Galeno, de Dios
corides, de Euclides:'-d-e ,.-\ rchimecles, ele Apollonio, de 
Ptolomeu e ou.tr,os. • · 

As outras sciencins progrediram tambem. (JHanto ás 
sciencias naturae:s-.diz o celebre naturalista Hurnboldt: 
uU estudo da substancias natlJ rae~, é, na sua fórma scien
lifica, uma creação dos Arab s; elles con. tituiram a 
L'ltarmacia chimica; deites nos vi.eram as l)l'imeiras pres
t'l ipções magist!'aes, que mais tarde se espalharam da 
E~eola ele Salerno pela Europa Meridional. A pharmn
cia e a maleria medica. as dua pPimeiras nece sidadcs 
da at·te ele cura!', conduziram ao me~mo tempo ao estudn 
da hotanica e da cltimica.» 

. \ propria alchimia., com as s uas pretenções chinú!-
ricas, tere grande in1luencia 'Obre a chimica. 'IN 

<Ir~ 

. o nomes mais ce.lebres da sciencia urabica são A,-j_ .v 

<·cnna, Albucasis. Aven-Zohar e Averróes. ""-

A grande arte dos Arabes era a architertura. que ::.e 
formo u da by~antina da persa . Era elegante, leve, 
lJUI'ém fragil e sem imponencia . Como na architeclu"'A 
per.sa.. as columna eram finas e altas. As arcarlns .. que 
n ' reuniam, tinham fórmas orig;naes: ouivaf's, pontudas 
ou como f erracluNts. Ainda hoje se podem admira r, na 
Hespanha. principalmente em Corclova e Crauada, as 
mararilha~: da at'le acabica . 

.. 
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Os Arabes não tiveram nem esculp tura. nem pintura , 
porque a ~·e.ligião lhes prohib:fta representar figmas 1m
manas e, na falta. de e.,tatuas e paine'i , compraziam-sP 
em pintar sobre as paredes figura geom tricas entrela
çadas. Este · omatos conservaram o nome cl~ seU3 in
ventores: são o arabescos. Con idcrarel foi , pois, a in
fluencia. de ua civili ação no Occiclente. como tean mi."
soea. ela v-erdades ela sciencia hellenica. ela qual Bys&nciG 
foi a clepo~ilaria. 

AS CRUZADAS 

a) AS CRUZADAS DO ORIE\TE X 
O nome ele cruz.cldrt~ designa, propriamente, as expe·· 

dições militares, que os chr i. tãos nos ecul os XII e X[ll 
(1 095-1270) fizeram ao Orient . afim de liber tarem a Ter
ra Santa do jugo elos infleis. 

As cruzadas fol'am iniciadas pel-o papa Urbano H, 
a instanci elo imperaclor grego Aleixo 1 e do patriarclt;.t 
Simeão ; mas, antes delle . já os pontífice Syh·estre ll 
e Gregorio VII haviam concebido o projecto de armarem 
a chri tanclade para a libertação dos logares santos. 

· Comqu·anto haja cli' ergencia sobre o numero de tas 
expedições. é opinião mais seguida que foram oilo, senuo 
as mais notaveis a 1. a, 3 .a, !La e 7."' . 

Si bem que não houvessem attingido o ftm a que vi
saYam, e comquanto tenham tambem sido um soneclouro 
ele vidas e de riquezas, as ceuzacla , que corre pondem uo 
mais bello mom.c-nto do pode!' pontificai e a mais in1eflc::a 
e unida expansão elo sentimento religio o ela christaflrlél
de, tiveram impoetantes e yarias consequencias. 

As pl'incipaes cruzadas ao Oriente foram qua~eo. Df! 
)Jl'Ílileira , prégada por Urbano li e Pedro o E remi ta, foi 
principal chefe Godofrcdo ele Bui lhão, duque ela Baixa 
Loyena. Até Con. tantinopla os cruzarlos (assim cl;ama
clos pela cruz yermelha que lhes . en·ia de emblema) fo 
ram div-i didos em quatro corpos de exerci to. cada um 
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dos quaes seguiu o seu caminho separadamente. Nesta 
cidade1 porém, juntaram-se todos os membros da expe
dição, passaram o Do:sphoro, puzeram cerco a Nicéa, na 
Asia Menor, marchando em seguida para o Oriente onde 
Balduino se as enhoreou de Ed:essa , nas margens do aJ ,J 
Euphrates, tomando o re to do exercito Tarso, e adian
tando-se até Antiochia. O cerco desta cidade não só foi 
muito longo, mas occas'ionou aos cruzados grand per
das, por isso que apenas os christãos nella conseguiram 
entrar á cusLa de enormes esforços, foram por seu turno 
cercados pelas tropas do califa de Bagdad, sendo neces 
sario uma victoria comprada por caro preço para se li
bertarem, dirigindo-se em seguida para Jerusalem, onde 
cgu<lilmente só entraram depois de grandissimos sacrifi
cios. Godofredo de Builhão, eleito rei , recusou modesta
mente este titulo, acceitando apenas o de (( defensor e ba
rão do Santo Sepulchron. Realisada a conquista, Godo
fredo tratou de organisar o reino de Jerusalem, confor
me os princípios da ·hierarchia feudal, que nessa época 
e impunha a todas as instibu'ições, mesmo áquellas que 

pelo seu caracter mais lhe deviam repugnar. Assim es
tabeleceram-se com todo o nigor da pragmatica os prin
cipados vassallos de Edessa e de Antiochia1 o condaclo 
de TrípoLi, o marquezado de Tyro, etc. Para a defec;a 
do novo reino crearam-se em seguida as duas celebres or
dens religiosas a dos hospitalarios de S. João de Jerusa
lém. e a dos templarios. Com effe'ito, graças a esta or
ganisação, o reino de Jerusalem pôde prosperar durante 
\l.lgum tempo ; mas no fim do reinado do segundo suc
cessor de. Godofredo, Ealduino 111 as discordias entre os 
christãos começaram, e Nureddin, sultão da Syria, apro
Yeitando-se desta circumstancia:,, tomou Edessa. 

Esta circumstancia provocou a segunda cruzada. U 
seu principal promotor foi S. Bernardo, e como chefes 
teve Luiz VII de França e Conrado 111 da Allemanha. 1·em 
um nem outro , porém, foram febizes. Conrado perdeu 
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todo o seu exercito nos desfiladeiros do Tauro, e Lui:l 
viu cair na Cilicia a maior parte dos seus companhei
ros, sendo elle proprio impotente para tomar Damasco, 
a que os restantes cruzados puzeram cerco . 

A tomada de Jerusalem por Saladino deu moti.vo á 
terceira cruzada, na qual tomaram parte Frederico Bar
barôxa, imperador da Allemanlla, Phihppe Augusto, rei 

· de Franç<li, e Ricardo Coração de Leão, rei de Inglater
ra. Dos tres o ma,is infeLiz foi Frederico , que morreu 
afogado no Selef , sendo o seu exercito quasi que lodo 
destrui'do. Pbilippe Augus,to emb.arcou em G nova, e Ri
calfdo em Maifselha, preferindo ambos ant<es a traYessia 
por mar como menos cheia de clifficuldades. De graça
damente a harmonia entm os dons pouco tempo durou, e 
as discordias e desavenças começaram logo que puzeram 
pé na Sioilia. Dahi partiram para a As~a, demorando-se 
ainda Ricardo algum tempo em Chypre para desthronar 
o usurpador Isaac Comneno, mas indo depois juntar-se 
com o rei de França junto dos muros de Ptolemaida, que 
os cruzados cercavam nessa occasião. Ahi permanece
ram pe:r:to de do·us annos, findos os quaes, como as dis
senções entre os dous monarchas se aggravassem todos os 
dias, Philippe partiu para França, ficando Hicardo na 
Palestina, com o fim de. retomar J erusalem, o que não 
conseguiu. Na voHa1 este ultimo tendo atravessado a 
Austria para entrar no seu reino, foi feito prisioneiro 
pelo duque Leopoldo, e se quiz alcançar a liberdade, te
ve de pagar um immenso resgate . 

A quarta cruzada foi promovida por Innocencio III , 
que não queria por modo algum deixar Jerusalem n~s 
mãos dos infleis. Os chefes desta cruzada foram Baldm
no IX, conde de Flandres~, e Bonifacio li , marquez el e 
Montferra.t. A expedição, comtudo, em vez de dirigir-se 
á Palestina, tomou Constantrinopla, para restaurar ~10 
poder o principe Aleixo,, fi lho de um imperador desthro
nado . Entrando, porém, na capi,tal do Estado latino, e 
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obsen ando a anat chia que nesta cidade lavrava, os cru
zados assenhorearam-se do imper io, e dividiram-no entre 
l'i. Balclmno foi proclamado <<imperador rla Romanian. 
Os venezianos, que tinham fo rnecido os navios necc...,, a
rios aos cruz~dos, apo saram-se de um bairro de Con<; 
tantiinopla iotitulando-se «Senhor Je quarto e meio do 
imperio gregon. Ainda assim mrios príncipes da f~m:
lia Comneno con e r varam aüguns 1 eslos dos seu antigos 
domínio , como os principados ele Trebizonda" rle 1 icéa, 
elo Epiro, etc. 

Daqui por diante o enth u&ia mo que promoYera a.s 
primeiras cruzada \'ae arrefecendo cada ycz mm_s, ~ em 
\el ela espontaneidade e universalidade das prm~CJm:-,, 
a:-: expecliçí5es qu.e se seguem <;ão obra apenas da p 1eclade 
de um ou outro ~ oiJerano ou barão e nada mms. A'1-
dr ·, 11. rei da Hungr ia, fo i o chefe da quinta cruzarla, 
nue nenhum re ultado deu. Fl'ederico 11 commandou a 
::;.ex ta, e aproveitando-se ele uma inntsão do tartat·o, , 
que punha em perigo o domínio mussulmano nn. Syna, 
ohteYe do sultão uma tregoa de dez annos com a. resll
tu ição ela cidade anta . Fez-se então coro~r rei .. ~c Je-
1·u alem; mas apenas se au~ entou da Palestma, J.Ot e ta 
invadida pelos turcomanos. que derrotaram os cruzados 
em Gaz&, e apossaram-se de novo de Jerusalem. 

.-\. ~ u1Limas cruzada foram aquellas em <JUe ftgurun 
S. Luiz, rei de França. ' a primeira cl irigira~--e os x
pedicionarios ao Egypto, apossaram- e de DamJClta, mas 
foram derrotados em Mansurah. A p te encarregou-se 

( - . ... 
tle completar a de trui ão do exercito. O propr10 re1 r~ t 
feito prisioneiro, tendo de pagar <:lYultado_ resga te· pal'~- li
bertar-se. Em 1270, Carlo ü'.-\.njou. r e1 das Duas :::iiCl
l'ias, fez com que S. Luiz se resolvesse a ir atacar os 
mu. sulmanos de Tunis . 

Junto aos muro. desta cidade, porém, a peste tornou 
a manifestar-se. morrendo della S. Luiz. Assim acabou 
a ultima cruzada. 

• 

- 113 --

O fim osteusi m das eruzaüa;:, não e tinha a l ran çadt~. 

~la..:, em troca, fec undos resultados haviam tido estes 
gr·andes mov.;mentos lle população para o pl'ogre so da 
.sociedade meclieyal. Podrm r·onsiderar-se ele duas espe
cies: materiaes e mora . Os primeiros focam a appro. 
ximação do Ol'iente e do Occidente, e com e.lla o es la
IJ.eJecimento de reJ.açõe commerciae:s entre es tas Juas 
partes elo mundo; o conhecimento de noYos processos de 
influstria e ele novas materias prima para a inclus lr iR 
cw·opéa; o começo da deca<.lencia do feudali ·mo pela 
morte rle muitos dos barões mai · podero. o e peJo em
pobrecimento relali,·o dos que tinham sobneviúdo; :J 

<.:omeço do movimento de emancipação das commuuas co
mo consequencia do enfraquecimento dos senhore~ (cu
da e ·, etc. O resu llaclos morae da C L'uzada~! foram, 
entre ou tros, os seguin tes: estabelecimento de uma tal 
ou qual unidade de entimento e de asp irações da so
ciedade medi evai , que pela primeira ,·ez se via, Eem dis
tincção J.e elas es, empenlrada numa empresa commum ; 
C'~tre·.tamento de relações entre os senhore e os vas ai
los. promovido pela comirencia que uns e outros por 
muitos anuo tinham tido no Oriente; uma certa tol eran
r ia. do momento em que pela approximação dos mu sul
manos e· puderam convencer os christãos ele que o se
clario.s do ls lam, embom filhos de uma outra religião, 
tinham de commum com eHes no entre,tanto. como ho
mens, muilos sentimentos nobres e uma alma susccpllrel 
(las mais ale,·an ta das iclra . 

b) CRUZADAS DO OCCIDE.\TE 

.-\s cruzada do Occidente foram dirigidas contra tres 
po1 os: o~ pagãos do mar BaHico, os here ticos elo Meio
Dia ela França .. e os mu ulmanos da p ninsula hi. pa
nica. 

Foram os hospitab~ir ·o: allemães (lc .J enr sa lem, trans
formaJos na nrdPm TPHlonica , que, por convite de um 



-114-

monarcha da Polonia,, começaram em 1230 a conver ter 
os borussos ou prussos estabelecidoS' entre o iemen e o 
Vistula. Parte da população pagã foi destruída, par! e 
foi submettida acceitando o novo cnedo e entrando por 
esta fórma na communhão da civilisação christã. Os 
paizes, assim convertidos, foram a Prussia , a Esthonill., 
a Livonia e a Curlandia. 

No sul da França, especialmente em Albi que era o 
centro da heresia, tinha-se formado uma seita religiosa, 
heterodoxa, e que por certas particularüdades fazia lem
brar a dos manicheus . Os sectarios desta heresia eram 
conhecidos· p.elo nome de albig.enses. O Papa Innocen
cio lii, intimou o conde de Tolosa para expulsar dos seus 
Estados os hereticos., cuja existencia constituía um peri
go e cuja do1utrina era um mau exemplo para o resto 
da christandade. Haymundo VI recusou-se a cumprir as 
ordens do pontífice, e e. te pe1a sua parte promoveu cou
tra os albigenses uma cruzada de extermínio , que foi pré
gada pelos monges de Cist.er. Para chefe foi escolhido 
Simão de Montfort, fidalgo francez. O eÀ'ito da cruzada 
foi completo. A população foU. lit:teralmente extermina
da, e os Estados do conde de Tolosa adjudicados ao che
fe da expedição. Depois da morte, porém, de Simão de 
Montfort, foram elles cedidos pelo filho a S. Luiz, co 
lhendo assim a casa de França todas as vantagens de 
uma guerra para a qual não concorrera. 

Thapois da batalha de Gua<.lalele, em que a monar
chia visigolica caíra vencida pela invasão arabe, Pelagio 
e os seus companheiros refugiaram-se nas As turias e dnl
li começaram a guerra da reconquista da península, que 
se havia de dilatar pelo espaço de sete ~Seculos. Gihon 
foi a primeira capital do Estado néo-gotico. Oviedo Foi 
a. segunda, e Leão a terceira. Cada uma destas mudan
ças de capital, que egua:lmente trazia comsigo a mudança 
de nome do novo reino, correspondia a um passo mai.s 
dado para o sul pelos christãos. Em 831 funcla-Sie o rei no 
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de Na1 a.rra. No fim elo seculo IX Affonso o Grande, con
seguira já pas ar o Douro. No seculo eguinte, comtudo, 
o califado de Cordova readquire a sua antiga prosperida
de, e com Abderrahman lll e Almansor retoma novamen
te aos christão ,, não só todas as conquistas feitas por 
eJ,Jes nas margens do Ebro e do Douro, mas até Leão. 
No seculo XI os christáos conseguem outra yez vanta
gens. O califado de Cordova desmembra-se e os reino<; 
néo-goticos aproveitam-se des ta circumstancia para :"e 
adiantarem mais para o sul ainda. Assim, em 1035, eram 
ji quatro os re inos chrislãos da península : a Navarra, 
a Castella e o Aragão pertenaentes aos filh o ele Sancho 
tiJ , e Leão, que, em 1037, pela extincção da linha mascu
J iua dos •l'esoanclentes ele Pela.gio se reune a, Cas l.elJa. Em 
1085 Affonso VI apodera-se ele Toleclo , qtte passa a ser 
capital dos seus domínios. Cinco annos mais tarde Yem 
ú península o conde Henrique ele Borgonha , segundÓ nelo 
de Roberto·, rei ele França. Este fidalgo casa com uma 
filha natural do rei ele Leão, D. Tareja, e recebe ao 
mesmo tempo o governo do condaelo ele Por tugal , junto 
ás margens do DoUI'o, e recentemente conqui ta do aos 
mouros. Quasi ao mesmo tempo , Roclrigo de Bivar, o 
famoso Cid dos romanceiros , tomava aos mussulmano~ 

grande parte elo .[crritorio banhado pelo Mecliterraneo , e 
entrava €m Valencia (1094). Pelo seu lado em 1118, Af
fonso I ele Aragão , a senhoreava-se ele Saragoça , fazendo 
della a capital do seu reino. 

O conde Henrique, ao mesmo tempo que recebeu em 
ra. amento a fill1a ele Affonso V, teve a incurnbencia de 
ir goY!drnar o condado portugalense . A este governo não 
tardou a juntar-se o goYerno elo condado de Coimbr&. Af
fot1so Henriques, eu filho, ob cujo govemo Portugal ad
quire a ua independenc.ia , t oma ao arab o territot'io 
das margen do Tejo, e algumas localidades além deste 
rio , pela victoria ele Ourique, ganl)fa sobre os almoravi
de (1130), que haYiann si'rlo chamado á peninsnla , por 
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lbn-Abed, rei d.e Se\'ilha (1086). Affonso 11 envia um CO.i.'
po de tropas a reunir-se á5 tropas dos outros monarchas 
lle.:;panhóe,, que tentavam fazer parar a invasão dos al
molrade. , e g<:U1ha corrt e e monarcbas a brilhante v!
cloria das Navas de Tolosa. Em 1217, auxüiaclo por 
uma .e quadra de cruzados., toma Alcacer do Sal, clepo, 
de uma renhida luta. Sancho li continúa a cruzana con· 
lra os mouros e toma-lhe Elvas~ Tavira, Alj uslrel, etc. 
FiualmenLe Affonso lll conquista o Algarve, fechando as
sim o cyclo da cruzada que os monarchas portuguezes ti
nham por sua conta emprehendido contra o.s filhos elo ls
lam. Fóra do t.el'ritorio propriamente de Portugal ainda 
Affons IV, aJliado com ACfonso XI de Castella, ganho li 
contra os mouros a importante batalha do Salado, em 
1340, que salrou a peninsula de uma nova inva.';ão afri
rana. neste momento até á de truição finaJ d0 reino :Je 
Granada, ultimo reslo do domínio arabe em Hespanha , 
110 tempo dos reis catholiros. as discordia! entre os prill
r pes ehrislãos impediram que a cruzada contra o~ mus
sulmano~ da península 1er·minasse mais cedo . 

As cotLequencias políticas da cruzadas rlo nrridenie 
for·am imporlantis imas. porqne a ellas se cle\'e a fuuda
çâo dos reinos da Prussia e de Portugal ; e a unidade da 
França e da Hespanha. 

FOR.lUAÇÃO DA BURGUEZIA 

A' partir elo~ ·eculos XU e XIII começam as g :·an
f1es nações mocl.ernas. oriundas elo desmembram:>nln .lu 
imperio de Carlo Magno, a sua orgruúação. 

Vemos a Fl'ança apoiamlo o seu goYet·no no po\'0; a 
lnglaterra, na aristocl'acia; na Allemanha., uma f.orle l'n 
ção de príncipes e de cii.lades; na Italia . um poderoso 
desem·olvimcnlo do regimen munici!.}al ; na Hespanha. um 
po1·o an ~mado pelo enlhusia . mo religioso e ·axhaltadC) 
por uma lu la longa l'Olllt'a os mu sulmanos. E. em lodos 
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2sses paizes, se nota no ·eculo XII ·importante progre ··o 
na condição da classes urbanas. Até .então. a popula
ção industrial das cidades estava sob a. dependencia dos 
respectivo senhores fe udaes; oemiquecidas, porém , peJo 
t:ommercio, acabam por emanciparem-se na maior parte. 

Distingue-se, entre a cidades de La é~oca, as que se 
~igavam ao antigo imperio romano - denominadas ct
clades municipaes, e as que conqu;staram sua. liberdade 
pela. reYolta ou poe tean acção com os respectivo suze
ranos - conhecidas pelo nome de communas. 

As communas eram a cidades cujos habitant-e e ti
nham assoc~ado para obter pela força ou por t ran acção 
o direito de livremente governarem. Já no fim do .-e
culo XI se haviam manifes tado algumas tenta ti v as de in
smreições commu nae ; ma.<:: o espiri to de indepcnaetlcia 
communa l ó se espalhou na França septentrional no s.c
culo XII .-Cambrai, L aon, Noyon, Beauvais, !lmicns e 
mui tas outras cidades conquistaram a liberdade e o li· 
tulo Je communas. Lu:z VI e seus ucce ores protege
ram este movimento ele emancipação paea enfraquecer o 
poder feudrul. 

O privilegio que conquistaram as communas eeam 
o direito de nomear seus magistrados ; de ser.em os seus 
lllembros isentos de toda a ervidão pessoal; de poderern 
se munir e deliberar sob a presidencia de seus magistra
dos; de ó pagarem o subsidias por elles votados ; de se 
governarem, em uma palavra. como verdadeiras republi
cas. Mas poucas foram as que gozavam desta indepen
d.encia absoluta . A maior parte, tendo recebido cartas 
de franquia ou fo raes, outorgadas pelos reis ou suzera
nos, ficou ainda submettida a certos fóros, e ao governo 
cl~-2 representantes do re i ou do suzerano re pectivo . 

Mas tinham todas, em geral , o direito: 1. 0
) de man

ter uma milícia communal ; 2.0
) de erguer seu Carnpa

nario com o sino de rebate ou de rularma; 3. o ele ter 
um «Sello)) e «arma )) para firmar os actos da autoridade 
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municipal; 4. 0
) de exercer uma jurisdicção mai ou me

no restricla pelos magistradps reaes ~u suzeranos; s. ·'i 
de gozar ela liberdade de commercio. 

Esta revolução do seculo XII , que creou as ela~ es 
médias da Europa , é um dos factos mais importantes da 
Edade-média. Partiu do sul da Europa, e e tendeu-E:(' , 
até chegar aos pontos mais distantes. 

Da revolução communal e do progre so da burguezia 
nasceu o ter ceiro estado que, principalmente na França . 
ao lado do Clero e da Nobreza, tomou parle no governo 
nos Estados Gemes. 

Foram as cidades, no ponto de vista social. os fócos 
da industria e do commercio. -

As principaes da Italia , quanto ao commercio, eram 
Veneza, Genova, P1za, Amalfi, Florença - com as quaes 
rivalisavam Marselha e Barcelona; de França~ Paris , 
Beaucaire,, Troyes, Gand , etc.; da Inglaterra, Londres, 
tinha alguma importancia ;da Allemanha, Mayença, Stras
hurgo, _Nuremberg~ etc., e muitas outras. Além de com
merciaes, estas, e muitas outras cidades , eram centros 
de importanles indu tria manufactureiras, fabris e me
tallurgicas. 

Houve diversas hansas ou associações de cidades pa
ra o commercio:, C2 dentre ellas, a mais importante foi 
a «Hansa Teutonica» constituída pelas ciçlacles de Dant
sick, Lübeck, Bremen e outras. Chegou no seculo XIY 
a comprehender cinco.enta e duas cidade , tornando-se 
uma verdadeira potencia. Gozou ele numero os privile
gio , e prestou immensos serviços não só pela protecçâo 
que dispensou ao commercio como pelas relações que es-
1.abeleceu entre differentes povos. Os vicio , porém . Je 
sua organisação, a falta do poder executivo, a d.esigua l
dade entre as cidades que a constituíam, e principal
mente as descobertas marítimas, que determinaram nov1.s 
Yias commercia·es, arruinaram-lhe o poder qne haYia si
do tão u til e formidavel. 
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Finalmente, quanto á sua 'edificação e a pecto , a.c.; 
eidades da edade-méclia eram muito differentes elas ci
dades actuaes. 

A cidade era cercada por um fosso e por uma mura
lha de pedra (reforçada depois da invenção da ar~ilharia 
por um espes o talude de terra) ; sobre este recinto, ele
vavam-se de distancia em distancia torres redondas ou 
quadradas, pesadas ou ligeiras. Era uma fortaleza, o11dc 
se entrava por uma porta de abob.ada.-e que se fechaYa 
á noite. 

AS INSTITUIÇÕES DA INGLATERRA 

A Inglaterra, que se havia oompltetamen.te emancipa · 
do do domínio de Roma, desde o reinado ele HonoriO>, sof
freu multiplas invasões que renovaram as camadas da 
sua população. 

No seculo IX da éra christã a Inglaterra era con
quistada pelos normanclos1 povo do norte (scanclinavos , 
dinamarquezes e suecos) que pirateavam, havia seculos, 
nos mares do Norte e Baltico, e que haviam-se estabeleci
elo na região franceza, que depois chamou-se Normandia. 

Guilherme, duque da Normandia, julgou- a com di
reito á corôa da Inglaterra e fez desembarcar nas cos
tas da Grã-Bretanha um bando de 60.000 aventureiros, 
quasi todos francezes aos quaes prometteu terras. 

Os soldados apos~aram-se das habitaçõe ~ das viuvas 
e filhos dos saxões vencidos, e tornaram-se gentis-ho
mens e proprietarios. 

Os r.eis normandos governaram a Inglaterra com me
thodo e ordem. 

Redigiram o Domesday Book, registro das proprieda
des territoriaes e dos seus possuidores, bem como das 
suas pastagens, gados, planta.ções . servos e Yillões. Fi
zeram além disso com que todo o homem livre jurasse 
que defenderia suas terras e 5t1a pessoa contra seus ini
migos. 
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O reino tliYidia-se em condado~·,, em cada nm tios 
qua o rei tinha um preposto , e do seculo XII em diau
te estabeleceram ju izes ambulantes que percorriam o paiz 
administrando justiça. 

Junto ao rei havia um tribunal ou onselho para de
cidir os grandes negocias: juizes para julgarem o vro
c:.essos, em qrue o rei podia ser interessado , e juize~ para 
examinarem sua conta c rendas. 

Todo o re ino era dividido em geandes domínio t ?r'

ritoriaes, cultivados poe villões e rendeiros. 
Cada domínio formava uma aldeia e cada senhor ou 

lord possuía muilas, reunida em baronia. 

Todos os poderes achavam-se nas mão<> do rei . que ti 
nha consciencia da impotencia dos nobres , e exeeci11 ~ r;
hre eUes a mais vexatoria oppressão. 

Es te regimen durou até 1215, em que os harões . ani
maclm pela derrota ele João Sem Terra, colligaram-se e 
arrancaram-Lhe a ptomessa ele respóütar, para o fuLurol 
iodos o direitos elos homens li Yres ele eu paiz. 

As prom"ssas do soberano foram redigidas em um 
Dcto que se denominou a Mayna Carta, ao qual impri
miu o ··: u cllo . promettenclo o rei: 

1. 0
) respeilae os IJens de seus subdito , e não exlor

quir dinheiro sem o seu consentimento; 
2. 0

) respei tar uas pe soas, e não impôr pena<:; a 
não ser mediante julgamento regular. 

E~le notavel documento político>, emfim. fixou os pri
Yilegio da Egreja; estatuiu que nenhum impo to podi!l 
ser lançado sem previa approvação elo representantes do 
paiz; estabeLeceu que ninguem poderia er con. ervado 
em pri ão sem culpa formada (habeas-coTpus); decretou 
a organisação do jury para julgae os clelictos; e deu ori
gem ao pa.rlamenlo . 

O parlamento teve por origem o costume qne tinham. 
os reis. quando precisa ,~m ele cl inl1eiro, de co nvocar pnr 
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carta todos os grande per~·.onagens do reino• para ex
por-lhes as ,uas ten ões. 

No fim elo seculo Xlll as assembléa eram real isadas 
nas cabeças dos condados e nas oicladeso e ele cada ci
'ciacle ou burgo d1rigiam-se tí assembléa do condado dou 
cavalleiro ·; e á as embléa da cidade dous bnrgueze., ::ls 
quaes limita,·am- ·e, 110 principio. á OU \'Ü' a delibera
çõeS>, e depoi '-, pouco á pouco . foram entrando na di ,_ 
cussão. 

Antes ele concederem o que o rei lhes pedia. o mem
bros da :.l!Ssembléa, que e chamou parlamento (dc!ibf3 ro 
ção), o obrigavam á ouvir as uas queixa , e muitas ve~es 
a reformar sua administração , ou clemittir c.er tos funcclO · 
narios. 

Afinal ficou de praxe que o rei devia todo os aun )S 

convocar o parlamento. · 
Os senhore ... e os bispo , que durante mui to lempo 

eram os unicos convocados: funcciona\"am á parte, e fol'
mavam a C amam dos Lords, e os cavalleiro. e btwguezes 
formaram a CamaTa dos Communs. 

E ta organisação parlamentar foi a ba -e ele toda 
a li herdade constitucionaes da Grã-Bretanha. 

A ALLEl\IANHA IMPERIAL 
RESTABELECIMENTO DO IMPERIO GEHMANICO 

A posteridade ele Carlos Magno , fundador elo imperio 
franco-germanico, pouco tempo reinou na All.emanha. Ern 
~111, pela morte de Luiz lV o Moço , extinauiu-se o ramu 
allemão dos Carlovingio , e a monarch ia tornou-se ele
ctiva. 

A Allemanha e laYa, como a França, diYid.ida em 
grandes feudo , enclo os principa o ducado, rle Ba
viera Suabia Fmncoaio e Saxe, cujos cluques recipro
ca me~ te se cli,sputavam o throno. O primeiro imperaclGr 
eleito foi Conrado I , ela casa ela Franconia , o qual, mor 
rendo num combate contra os hungaro , ele. ignou para 
succeder-lbe o seu maior inimigo , o duque ele Saxe. E te, 
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Henrique I o Caçado1', reuniu a Lorena aos seus estados, 
r.eprimiu os excessos dos senhores, estabeleceu nas fron
teiras os margraviados (grandes condados militares) des
tinados a reprimir as invasões dos slavos, protegeu a fun
dação de cidades municipaes e bateu os hungaros na ba
talha de Merseburgo, (933). Dispunha-se já a passar á 
lta]ja, afim de fazer-se coroar imperador, quando morreu 
(936), dando os eleitores a corôa a seu filho Othão. 

O faoto principal do reinado de Otbão. I é a restau
ração do imperio allemão como representante do ünpe
rio de Carlos Magno . 

1 o meio da anarchia que assolava a Italia, a corôa 
imperial, depois da morte de Arnulfo , estava sendo dis
putada pelos pequenos príncipes da península. B-erenga
rio I, o ultimo que a cingira, tinha sido assassinado, e a 
viuva, para se defender contra o usurpador, chamou em 
seu auxilio Othão, que se apressou em acceder ao con
Yite, casou com a rainha e fez-se proclamar rei da !ta
lia em Milão, e coroar imperador em Roma. Depois eles
te acto ousado, que assim lhe entregava num momento o 
domínio da pBninsula italiana, Olhão prometteu confir
mar todas as doações feitas á Santa Sé por Carlos Ma
gna, contanto que pela sua parte os romanos se compro
mettessem a não eleger Papa sem ser na presença dos 
delegados do imperador. Faltava ainda Othão adquirir 
a parte meridional da Italia, que continuava a estat' em 
poder do imperio do Oriente. Para alcançar este fim 
Othão dirigiu-se ao monarr.ha de Constantinopla, pedindo 
para seu filho a mão da princeza Theophania, a qual com 
effeito obteve. 

Em 1024 a corôa imperial sahiu da casa de Saxe pa
ra voltar novamente á casa de Franconia. Um dos mu
narchas desta dynastia, Henrique III, restqheleceu nutra. 
,-ez na Italia a autoridade do imp.erio, bastante abalada 
desde os reinados de Othão III e de Henrique 11, sob cujo 
governo a península chegou a proclamar um rei nacional. 
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Com Henrique V exLingue-se a casa de Franconü. O 
ihrono passa então com Conrado 111 para a casa de Sua
bia1 cujos duques eram os Hohenstaufen. O filho deste 
monarcha, Frederico I, intitulado o Barbaróxa, fez nova
mente e com energia reapparecer na Italia a autorirlade 
imperial. 

Em 1183 o tratado ~le Constança regulou definitiva
mente as relações enLr.e o imperio da Allemanha e a Ita 
lia: as cidades italianas conservaram todos os direitos 
que tinham conquistado; ao imperador ficava apenas o 
direito de confirmação, e a faculdade de estabelecer em 
cada uma destas cidades um juiz de. appelação para cer
tas causas . 

A Frederico Barbarôxa succedeu seu filho Henrique 
VI , o qua,l em virLude do seu casamento com Constança, 
filha e herdeira eLe Rogerio 11, rei da Sicilia, estabelecell 
no sul da Italia o domínio da casa de. Suabia. Innocen
cio III , procurou por todos os modos conjurar o novo 
perigo que ameaçava o poder temporal do Papado. Su:::-
1Jentou para isso na Allemanha Othão de Brunswick con
tra Phi.lippe da Suabia, começando a grande luta dos 
(!Uelfos (parLidari{)S da Egreja) e dos gibelinos (partida
rios do Imperio). Indispondo-se em seguida com Othão, 
por manifestar sobre a Italia as mesmas pretenções que 
o seu predecessor, Innocencio voltou-se de novo para a 
casa de Suabia, e fez reconhecer imperador o joven Fre
derico 11, filho de Henrique VI, com a condição, porém, 
de que devia abandonar as Duas Sicilias. Frederico não 
se mostrava, porém, disposto a obedecer a esta impo
sição, e foi neces ario que o Papa o ameaçasse de ex
communhão para que elle sa decidisse a se retirar. De
pois _de sair da Italia Frederico 11 ultimou com o sullão 
elo Egypto um tratado , peilo qual lhe eram abertas as 
portas d.e Jerusalem, coroando-se ahi rei, depois do que 
voltou de novo á península para dissolV<er a liga lom
ba71da que novamente se formára por instigações do pon-
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tiuce, durante a ~. ua ausencia . A vicloria de Corle-Xuo
va , em que os lombardos foram rencidos., eniregou-lhe no
' amente a lta lia. 

Sómente o P11,pa não cessou as hostilidade. . Ex
commungou o imperador, o depôz, e offereceu a corô<• im
peria.l a Hoberto cl'Artois, irmão do rei de França. Pela 
recusa deste, o Papa conYocou um concilio para o anno 
ele 1241 .em S . .João de Latrão. No pontificado do seu 
succeswr , Innocencio IV, as hostdidacles continuaram, 
chegando o concilio de Lyão a promover uma cruza.da 
con tra Frederico . A luta ia talvez a umir um caracter 
de estranha vehemencia, quando a morte do Imperador 
lh e veiu pôr termo. 

Com a morte do Frederico Il acabava de facto na 
Ilalia a suzerania a llemã. 

Á-\. CONSTITUIÇÃO DAS lUONARCHIAS 
~IODERNAS 

a) PORTUGAL E HESPA~HA 

A monarchia poetugueza fundou-se no seculo XII por 
um Jesmembramenlo Ja monarchia leoneza. E' a his
toria Ja primeira clynastia que occupa o seculos XJI, 
.\lii e grande parte elo XIV. 

Com a segunda clynastia .. que s.e prolonga pelos se
culos XV e XVI , tem logar a unificação do poder centra l 
á custa dos poderes locaes e a verdadeira fundcu;ão fia 
monarchia absoluta em Portugal. D. João II (1481-14\l5) 
é o principal repl'esentante desta transformação. O suc
cessor ele D. João II , D. Manuel, pôde já gozar das pre
rogativas de ~enhor unico e sem contestação do Estado 
portuguez. 

Em Hespanha a evolução é identica. A monarchia 
hespanhola fundou-se no seculo XV, isto é, no periodo 
em · que o reino de Portugal, instituído havia tres secu
los, chegava á unidade te á concentração do poder mo
narchico. 
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Com effeito, até ao reinado Je Fernando e Isab.el ti
nham existido na peninsula as monarchias de Leão, r.le 
Castella, de Aragão, etc., mas a «monarchia hespanholan 
s~men~e se constitue no t.empo dos reis catholicos, e por
tanto a sua fundação só data deste tempo. 

Em 1469, Fernando, herdeiro do throno de Aragão, 
desposou Isabel, herdeira do throno de Castella. Dez an
nos depois reinavam os dous monarchas nos respecti v0s 
paiz.eSI, que assim se achavam unidos de facto pela cir
cumstancia deste consorcio. Em 1492 tomam Granada, 
acabando com o ultimo reino arabe da península e com
pletando ao mesmo passo por esta conquista a unidade 
nacional. Ao mesmo tempo que assim unificavam o novo 
reino, não se esqueciam de promover a conoentração do 
poder real, fundando a monarchia absoluta. 

b) FRANÇA 

A ultima meiade do seculo XIV e· a primeira metade 
do securo XV foi a época da grande luta da França con
tra a Inglaterra (guerra dos cem annos) - da qual re
sultou a unificação da França. 

Até aos Valois o feudalismo é a organisação domi
nante neste paiz. Não ha unidade no Estado, e o nome 
de França é apenas um symbolo a que mal corresponde 
uma realidade. Com a subida dos Valois ao throno tudo 
muda. Carlos VII vence os inglezes que expulsa da Nor
mandia, regularisa e quasi que estabelece o imposto, or
ganisa a força militar e a justiça, e por toda a parte faz 
que o poder real, até ahi tão desprezado e abatido, adqui
ra consideração e respeito. 

Luiz XI trava a luta aberta com os senhores feudaes. 
Obriga o duque da Bretanha a pagar-lhe direitos de vas
sallagem, resgata á casa de Borgonha por duzentos mil 
escudos as cidades da Somme, e por toda a parte procu
ra substituir a sua jurisdicção á dos grandes vassallos. 
Como resposta a este procedimento formou-se a tiga do 

õ 
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bem publico, -em que entraram quinhentos senhores :(eu
daes. Luiz XI, não se achando com força bastante para 
vencer ·e ta colligação, procurou dissolvel-a, concedendo 
individualmente aos seus membros mais poderosos diffe
rent-es isenções e recompensas. Passado o perigo po
rém, arrependeu-se das concessões feitas sob a pres ão 
da necessidade, e procurou annullal-as por todos os mo
dos. E' então que começa a sua grande luta dom Car
los o Temerario , cujas peripccias formam o episodio mais 
importante desta época. Depois da morte deste príncipe, 
o mais temível adver ario de Luiz XI, cs grandes feudos 
são reunidos á corôa de França, ainda que a esta ultima 
não tenlla revertido mais que uma parlc da enorme he
rança de Carlos o Temerario. 

O successor de Luiz XI foi Carlos VIII. Subindo ao 
throno na edade de treze annos, e sendo além di<>so bas
tante fraco de espírito e de corpo , esteve constantemente 
sob a tutela el e sua irmã mais velha, Anna de Beaujeu, 
que po uindo grande parte das qualidades de sen pae, 
governou o reino com su11erior habilidade e energia. Des
graçadamente nos ultimas tempos o rei emancipou-se da 
tutela salutar de sua irmã, e lançou-se numa política 
aventurosa, que comprometleu a unidade territorial da 
França. O poder real, porém, estava solidamente esl.a
belecido, e podia rcsis lir dahi em diante mesmo ás faltas 
commettidas piClos seus representantes. 

C) ITALIA 

~a ILalia, ao contrario do que se passaya nas de
mais nações da Europa, não tinha podido 2 tabelecer-se 
a realeza. A morte do imperador Frederico li (1250) ha
via posto termo ao domínio allemão na península e as 
reminiscencias da organisação municipal romana, nesta 
terra., ma.is vivaze do que em outra qualquer parte, fa
Yoreceram a constituição de um grande numero de repu
blicas', cada qual com a sua organisação differente, mas 
todas defendendo tenazmente a sua autonomia. Estas 
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republicas, porém, em vez de se alliarem numa grande 
associação, que continuasse as tradições da liga lombar
da, preferiram guerrear-se umaS'! ás oulras, apressando 
por este modo a sua decadencia. 

No seéulo XV, com effeito, as republicas da Italia 
transformam-se ou em oligarchias ou em principados. · Ao 
norte da península, as republicas lombardas perdem a 
sua autonomia e fundem-se quasi todas no ducado rte 
Milão. Em 1434, Florença cae sob o domínio dos Me
dieis , Picos banqueiros que estabeleceram nesta cidade 
uma aristocracia moderada. 

Em 1464 Genova é dominada pelo Milanez. Os .ge
novezes, cançados das dissençõeS' intimas que constante
mente os dilaceravam, haviam-se entregado a Luiz XI 
que, desejando evitar novas complicações.J. os cedeu a~ 
duque de Milão. 

Restava Veneza, a primeira polencia; do norte ~a 
Italia na época de que se trata. Nesta republica o go
verno não se tmnsformou em principado, como aconteceu 
nas outras; mas obedecendo á mesma tendencia de con
centração do poder, que por toda a parte se manifesta
va, mudou-se numa estreita oligarchia, que desde 0 an
no de 1454 passou a ser dirigida por tres ·inquisidores 
do Estado. 

Assim;, apesar de na Italia não se ter eslabelecido 
uma real~za como nos outros paizes da Europa, no ultimo 
período da Edade Média, comtudo, as antiga$ liberdades 
locaes extinguem-se, as constituições democraticas per
dem o seu caracter, e os pequenos Estados manifestam 
a tendencia para se. reunirem em unidades políticas mais 
vastas, como se deu, por exemplo, com as republicas 
lombardas absorvidas pelo ducado de Milão. 

Ao sul da Italia, porém, Napoles continuava a ser 
um rein~ 1 ainda que governado por príncipes estrangei
ros. O Papa Urbano IV deu a corôa deste reino a Car
los d 'Anjou. Com Affonso V passou este paiz para o do-
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nuruo aragonerz. Finalmente, no reinado de Fernando, o 
reino de Napoles é conquistado por Carlos VIII, rei dr 
França. 

Apesar, pois. de se ter emancipado do domínio estran
geiro desde os meados do seculo XIII, embora para viver 
a vida agitada e turbulenta das suas irrequietas repu· 
blicas, a península italiana via-se outra vez á mercê dos 
príncipes d'além dos Alpes, que nella tinham novamente 
entrado pelo nor be e pelo sul- pelo ducado de Milão, e 
pelo reino de Napoles. 

cl) L\"GLATERRA 

Depois da outorga da Magna Carla, e das ((Consti
tuições de Clarendon)) ia a Inglaterra caminhando pacifi
camente no desenvolvimento das suas liberdades políti
cas e da sua grandeza material, quando um aconteci
mento imprevisto esteve a ponto de destruir essa gran
deza, conseguindo porém annullar temporariamenle as 
garantias que, pelas constituições acima indicadas1 o po
vo inglez tinha logrado alcançar. Este acontecimento 
foi a guerra civil intitulada das Duas Rosas, que rebentou 
entre a casa de York (rosa branca) e a de Lencastre (ro
sa vermell1a). Ao findar esta 1esa trosa guerra, que se 
dilatou por espaço de trinta annos. a aristocracia ingle- ' 
za achava-se quebranlada, e em seu lo.:sar elevava-se a 
realeza em todo o esplendor do poder absdluto. 

Henrique Tudor, acclamado rei com o titulo de Hen
rique VII, não terminou comtudo a guerra civil pela for
ça, mas reuniu as duas casas rivaes, desposando a her. 
deira de York, filha de Eduardo IV. Com Henrique III , 
que llá começo á dynastia dos Tudors, o poder absoluto 
e a centralisação politica fundam-se na Inglaterra. Es · 
te poder attingiu o seu apogeu durante o reinado ri.e Isa
bel e foram necessarias duas violentas revoluções (1648 c 
1688)) para o abolir do Reino Unido e para este voltar 
á interrompida tradição das velhas liberdades britan· 
nicas. 
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e) ALLEUA ·nA 

Depois da morte de Frederico li, tem Jogar um pe
ríodo de anarchia e desordens1 que dura vinte e tres 
annos (1250-1273) e que ficou sendo conhecido peJo nome 
de grande interregno. Durante esté período a corôa é 
disputada por differentes príncipes estrangeiros, a peque
na nobreza e a!s communas emancipam-se da autorida
de do monarcha, e por toda a parte o poder central vê 
desprezada a sua autoridade. Isto passava-se nos mea
dos do seculo XIII. 

Mas Rodolpho de Habsburgo (1273), em vez de se 
distrahir com os negocios da Italia, occupou-se especial
~ente da Allemanha. Venceu em Markfeld (1278) o rei 
da Bohemia, Ottocar li, que lhe recusava homenagem. 
Annullou algumas usurpações que nos reinados anteriores 
se haviam feito á corôa, e destruiu um grande numero 
de castellos que mandou arrasar. 

O verdadeiro fundador, porém, do exercício regular 
c desafogado do poder central na Allemanha é Maximi·· 
liano I (1493). 

, Com este imperador a casa d' Austria
1 

que em 1438 
voltara outra vez ao throno, torna-se definitivamente pre
ponderante. O ·poder imperial adquire uma permanen
cia que até então jamais tivera, e a eleição dah1 por 
deante passa a ser apenas a consagração do principio 
de hereditariedade novamente introduzido na constitui
ção política do imperio. Finalmente, para servir de ga
rantia ao poder real e emancipai-o da dependencia rtos 
barões, impondo ao mesmo tempo respeito a estes ulti
mos, Maximiliano cria nos seus Esta.dos, do mesmo modo 
que Carlos VII em França, uma milícia permanente. Ora 
a creação dos exercitos effectivos é uma das grandes ma
nifestações da organisação das monarchias modernas em 
toda a Europa. 

. ssim, a A~lemanha , apesar da sua antipathia pela 
umdade centrruhsadora do poder 

1 
no ultimo período da 
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Edade Média, obedecia como todas as outras nações á 
tendencia commum. 

f) ESTADOS SCANDINAVOS 

A casa de Habsburgo tinha domínio sobre o ,erri
torio da Suissa, mas os seus governadores eram de tal 
maneira severos para com as pop4lações deste paiz, que 
em 1307 os cantões de Schwytz, d'Uri e de Untercalden 
alliaram-se para pôr termo ás violencias e exacções de 
que eram victima'S. 

Em 1315 ganharam os patriotas revoltados a decisi
va batalha de Mortgart.en contra Leopoldo d' Austria, fun
dando a sua independencia e impondo respeito aos seus 
poderosos visinhos. Aos tres cantões primitivamente in
surreccionados juntaram-se mais tarde (1332-1353) os de 
Zurich, Berllel, Glaris, Zug e Lucerna. Finalmente as 
victorias de Sempach (1386) e de Naefels (1388) consoli
daram a inclependencia da nação belvetica, cuja liberda
de os seus valorosos filhoS! teem feito nespeitar até hoje. 

As duas penínsulas, donde no seculo IX tinham par
tido á conquista da Europa do Occ.idente os northmanos, 
estavam divididas em tres reinos. A Dinamarca, na oe
ninsula jutica, a Suecia e o. Noruega na península escan
dinavica, propriamente dita. 

O reino da Dinamarca attingiu um grande poder sob 
o reinado de Canuto o Grande, o qual governou tambem na 
Inglaterra . 

A Suecia teve um periodo de esplendor político sob 
a dynastia dos Folkungs, que fundou Stockholmo (1254). 

A Noruega conservou-se sempre numa posição secun
daria, devida entre outras causas á circumstancia de ser 
a sua realeza electiva, o que dava con tantemente logar 
a perturbações internas , promovidas pela rivalidade d~s 
pretendentes. Sómente em 1263 é que a sua monéfcb1a 
se tornou hereditaria. 
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ros fins do S~eculo XIV (1397)
1 

no reinado ele Marga
rida, filha de Valdemar III, rei da Dinamarca, fundou-se 
a União de Calmar, em virtude ela qual os tres reinos 
passaram a constituir uma unica nação , governada por 
um só soberano, conservando cada reino., comtuclo, a sua 
constituição particular e a sua legislação propria. Esta 
união, porém, não durou muito tempo, porquanto log0 
de,pois da morte de Margarida (1412) o Slesvig e o Hols
tein revoltaram-se, e os suecos proclamaram um rei na
cional (1448). Sómente a Dinamarca e a Noruega con
tinuaram unidas. 

']) FUND ~ ÇÃO DAS NAÇÕES SLAVAS; A POLONIA E A. RUSSIA 

As nações slavas, de que as duas mençionadas são 
as principaes repnesentantes, pertencem á grande família 
indo-européa, e juntamente com as latinas e com as 
germanicas, são a nações no seio das quaes se elaboram 
os progressos da civilisação moderna. 

Antes do eculo IV 11ada se sabe destas nações. Os 
polacos e tabelecidos nas margens do Vistula e do Oder 
tiveram como primeiro duque, Piast, que foi o fundador 
de uma dynastia, que começou reinando sob a suzerania 
do imnerio allemão. Bole lau I (902) emancipou-se desta 
sujeição e foi o primeiro que tomou o titulo de rei. Bo
leslau III (1102-1138) submetteu os pomeranios. 

Finalmente a eleição do grão-dqque da Lithuania ao 
throno da Polonia (1386) fez desta nação o Estado prc
ponderant-2 da Europa oriental, o qual infelizmente, no 
principio electivo ap[plicado á nomeação dos seu monar
chas, tinha o germen de todos os futuros desastres por 
que hav,ia de passar. 

A Russia, que, nos seculos posteriores tão grande po
der devia attingir, a ponto d,e s·e converter num terrível 
colosso, entrou ainda mais tarde do que a Polonia na 
arena politica do Occidenle e sob uma fórma muito mais 
mod!ta. 
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No seculo XI appjélrece-nos fundado o grão-ducado de 
Kiev. 

1 o seculo seguinte é o grão-ducado de Vladimir que 
tem a supremacia; mas no seculo XIII a Russia é inva
dida pelas' tribus mongolicas de Gengiskban, que estabe
lecem o seu domínio sobr.e todo ou quasi todo o paiz. E' 
só no seculo XV que a quéda da poderosa republica de 
Novgorod lhes abre o caminho do Oceano glacial e do mar 
Baltico. Pela destruição dos tartaros de Astrakan ag
proximam-se do mar Caspio; e nos seculos seguintes con
tinuam as suas conquistas simultaneamente para o ori
ente 1a para o occidente, ganhando a um tempo terreno 
sobre as populações tartaras e mongolicas da Siberia, e 
sobre os seus irmãos da Polonia. 

A QUEDA DO IMPERIO DO ORIENTE E FIM 
DA EDADE-M1WIA 

Os turcos ottomanos, assim chamados em virtudf' 
dü nome do chefe de uma das muitas tribus em que est3.
Yam divididos, Ottoman, ou osmanlis, denominação por 
que tambem são conhecidos, pertencem á grande raça 
((uralo-altaica». Descendo das alturas do Altai, os tur
cos a pouco e pouco tinham im-adido a India, a Persia, 
a Syria e a Asia Menor. Um dos seus monarcbas. Or-· 
khan , apoderou-se de Nicea, de Nicomedia e rle Gallipoli. 

Foi Amurat I, quem deu a este povo um exercito te
mível pela organisação do corpo dos janisaros ou guarda 
escolhida, recrutada especialmente entre os jovens cbr:s
tãos con-rertidos ao islamismo. Ainda Amurat tom0u 
Adrianopola e atacou os bulgaros, os servios e os alLa
nezes. 

Bajazeto I, estando já submettidas a Mac.edonia e 
a Valachia,, derrotou uma cruzada europea na batalha de 
'icopúlis (1396) e Amurat 11 em 1422 .cercou Con anti-
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nopla. sem comtudo poder tomal-a. Como, porém, a 
posse desta capital era condição indispensavel para po
der proseguir na conquista da Europa, Mahomet II re
solveu t ntar o n.s~alto da cidade que era o ultimo vestí
gio desse imperio romano do Oriente, o qual durante to
da a Edade Média arrastára uma existencia miseravel, en
fraquecido pala luta das facções políticas e pelas encar
niçadas polemicas dos partidos religiosos. 

Com effeito, em 1453, Constantinopla, atacada por 
duzentos e sess.enta mil turcos , providos de uma nume
rosa e possante artilharia e defendidos; por uma forte 
esquadra;, úave que ceder perante o assalto dado no dia 
29 de Maio. 

Com a tomada desla cidade" coincidiam importantes 
successos na Europa occidental, que presagiavam o co
meço de um novo período historico. A Edade Média es
taya effectivamente a findar. Os tempo modernos iam 
iniciar-se com a quéda do imperio byzantino, assim co
mo dez seculos anles a Edade Média tinha principiado 
com a dissolução elo imperio romano elo Occidente. 

APRECIAÇAO GERAL DA CIVILISAÇAO 
MEDIEVAL 

A civilisação medieval teve por oorço a Grau--Breta
nha e a Irlanda. 

Foi nos mosteiros destas duas ilhas que se desen
volveram tres homens, que grande influencia exeroeram 
sobre a sua época: Beda"' o yeneravel; S. Bonifacio, o 
apostolo da Germania ; e Alcuino que, transportado á côrA 
te de Carlos Magno, nella foiil!Bntou escoilas e desenvolveu 
o go to elas letras. 

Com Carlos Magno houve um movimento litera.rio in
teressante , e uma emulação fecunda. A grammatica, a 
rhe!wica. a jurispruclencia, a poesia. a astronomia, a 



-134-

historia natural , as malhematicas, a chronologia, scien
c.ias todas ainda rudimentanes. eram ensinadas nos Con
ventos. 

A Escola Pa:latina, fundada por Carlos Magno, exer
ceu benefica influencia na obra da civihsação. 

Com a morte de Carlos Magno, a civilisação retrn
gradou pa;ra tornar~ a se expandir com mais actividade 
no seculo Xl ,l em que se despe1·tou o amor pelas letras. 

Em cada Egreja havia uma escola, e nos numero
so conventos , que se achavam disserni!nados· por todo o 
mundo cbristão - duas escolas: uma chamada Claus
tral, no inter·ior, des tinada aos oblatos, isto é, aos rapa
zes qu deviam se dedicar á vida do claustro; e outra, 
chamada Canonica, para os jovens seculares. Esta era 
fóra do convento•,, em uma casa adjacente1 sendo ambas 
dirigidas pelos frades do convento. Só na disciplina ~ 
que havia differença. Os biispos tinham, junto á sua 
cathedral , uma escola que dirigiam: a l€scola episcopal. 

Nessas escolas o ensino divid ia-se em sete partt-s: 
gramrnatica, dialectica, rhetorica, mu ica, arithmetica. 
geometria e astronomia. As tres primeiras formavam o 
trivium, as quatro u1ltirnas o quadrivium. 

O quadrivium representaYa o ensino scienLifico . 
A philosophia ensinada na escola, e que se subordi . 

nava á theologia, chamava-se escolastica. 
O commercio e a industria desenvolveram-se consi

deravelmente com a expansão da conquista arabe, e, 
depois, com as cruzadas. 

Data tambem da edade media, a origem das casas 
de cambio, em consequencia da grande diversidade de 
mo edas que existia e da adulteração das mesmas. Esse 
negocio era monopol~sado pelos judeus, porque

1 
como 

juntavam muito dinheiro , emprestavam a juros, aos mer
cadores e senhores, e tambem porque a Egreja prohibia 
a usura aos christão~. A esses mercadores chamou-se 
banqueiros porque exhibiam o seu dihheiro em banco~. 
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A.lgumas cidades da Italia tinham um banco publi
co (monte), e os grandes banqueiros tinham casas de 
cambio em diversas cidades, e passavam letras de cam
bio, como actualmente se usa. 

A arte militar, intimamente ligada ao regimen feudal, 
soffreu grandes modificações. 

Pertencem ao período medieval os grandes exerci tos 
mercenarios, taes como o dos condoltieri, dos suissos e 
lansq!!en.ets. 

O comrnercio e a industria, porém, na edade média, 
tiveram maior irnportancia do que a arte militar . A in
clustria creou a riqueza mobiliaria, e pouco a pouco des
truiu a separação que existia 'entre as classe& inferiores 
P a nobreza. O comrnercio, por sua vez, exerceu feliz 
influencia nos costumes dos povos - approximando as 
nações) ex Linguindo preconceitos, abolindo a pirataria, 
e. dando occasião ao ,estabelecimento das primeiras lei8 
do Direito Internacional. 

As manifestações !iterarias do periodo medievico 
têm duas origens: uma erudita e outra popular. 

A's de origem erudita pertencem as elocubrações dos 
frades latinistas, as imitações mais ou menos engenhosas 
das obras primas do seculo de Augusto. São todas es
criptas em latim, sendo muito notaveis pela grande bel
leza do estylo, e pureza de linguagem. A estas mani
festações de origem erudita devemos subordinar tamhem 
todas as obras apologelicas, vidas de santos, etc., bem 
corno as producções puramente philosophicas. Os gran
des homens que deixaram nome na philosophia perten
cem todos á Egreja: Beda, o veneravel, Alcu1no, S. Tho 
maz de Aquino Santo Anselmo, S. Bernardo e outr0s. 

Passemos,
1 

agora, ás manifestações !iterarias de ori
gem popular, cujo fóco mais intenso foi a França. 
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O latim, ao ser introduzido nos paizes habitados pe 
los barbaros, principalmente na Gallia e na Hespanha , 
corrompeu-se, dando origem a diversos dialectos, e fo 
ram elles que :ormaram depois as linguas chamadas ro
manicas. Essas linguas tomaram do latim a synt 1xe e 
as fórmas grammaticaes principaes, porém adquiriram 
um aspecto novo! e mais variedade nas locuções. Df.slas 
linguas, as mais notaveis foram a lingua d' oc e a lin
gua d'oil. 

Foi na França meridional, na Provença, que a liugua 
romanica produziu as suas primeiras obras sob os 110-
mes de língua provençal, limosinj!:_.,e catalã; porém a 
cruzada dos albigenses, deslocando o eixo em torno do 
qual gravitavam as populações da região comprehendida 
entre o Rhodano c o Garona, estabeleceu a supremac1a 
do Norte. Então , da variedade dos dia~eetos normando , 
burguinhão, picarda,, poatevino, loreno, e de Ilha ele 
França, começou a sair a língua cl'oil. 

A lingua nova foi favorecida em seu desenvolvimento 
e propagação por causas as mais diversas. Levaram-na 
á Italiru, á Gr~=cia , á Inglaterra, e até ao Oriente, e foi 
o instrumento natural da propagação do genio poetico 
da França. Os poetas da língua d'oil cultivaram diversos 
generos poeticos: o poema heroico, o conto pitoresco, ~ 
canção e a comedia popular. Estas longas canções ex
erciam uma influencia notavel sobPe o povo, quando en
toadas pelos jograe.s" que as acompanhavam com a har
pa, com a cymphonia, ou com a viela (viola) . 

A critica lileraria moderna designa esses poemas pe
lo nome de cyclicas. Estas composições, épicas quasi 
todas, diffeilençadas pelos nomes de cyclica carolingia e 
cyclica bretan, obedeciam a inspirações diversas . 

A influencia da epopéa, e do romance cavalheiresco, 
estendeu- e a Portugal!, Hespanha, Inglaterra; Irlanda , 
Allemanha, Suecia;, Islanclia, Dinamarca, Italia, Grecia 
c Bohemia. 
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Foi durante o.s eculos XIV e XV , sobretudo, que as 
Iingua.s e as literaLura da Europa se formaram, e cor
responderam á diYisão da Europa em grandes nações. 

Foi tambem nesta época que a arte dramatica, ain
da grosseira, começou a produzir peças conhecidas sob 
uome de mysterios, moralidades etc . 

Alé a época de Carlos Magno não houve verdadeira 
arte medieval. Chefe e poYos, exclusivamente occupa
dos com os trabalhos de guerra, descuravam completa
mente das artes, as quaes exigem para o seu desenvol
Yimento certa tranquillidade. 

Carlos Magno, homem superior como era, teve a io
luição de que as instituições pohticas e as armas são 
insufficientes para modelar ou conter uma sociedade, se~
do necessario tambem 'esse elemenlo de ordem e :le ClVI

lisação,, que se origina das artes e da letras. Mandou 
pedir a Bysancio mestres para ensinar o desenho a seus 
pintores; a geometria a seus architectos. E, segundo 
consta, aproveitando suas boas relações com Haroun-al
Raschid, e com os goyernos mouros de Saragoça e Hues 
ca, collocou alumnos francos nas escolas sarracenas de 
JJamasco e Cordova. 

A arte cnrolingia, como toda a arte medi·eval, con
centrou-se na egreja; e a architectura foi o seu verda
deiro campo de acção, servindo-lhe todas as outras àe 
accessorio. 

Coeva ela arte goLhica era a architectura arahe , que 
tinha attingido o apogeu no tempo de Carlos Magno. 

Re ta-nos tratar da musica, que fazia parte do ensi
no Peligio: o, e era uma c1as ma terias que con tituiam o 
quadrivium. Já no seculo IV cantavam-se melodi~s gre · 
gas nas egrejas, e, da escolha que o Papa Gregorw _ fizc
rn no s.eculo VII el e~ as melodias, nasceu o cantrJchr;o. 



• 
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No tempo de Cawlos Magno utilisou-se nas egrejas 
uma invenção dos romanos, que chegara ao mundo bar
baro por intermedio dos arabes-o orgão de longos tu 
bos de folles . 

No seculo XI, Gui d' Aree;zo, frade italiano1 expo .. ela· 
ramente o methodo para se escrever a musica e deu a 
cada nota o nome que ainda hoje conserva. 

Finalmente, ao lado do cantochão, introduziu-se o 
descante (o canto em diversas partest que , sendo geral
mente admiíticlo no seculo XIII, deu origem á harmonia. 

! I 

~ J 

PARTE IH 

CIVILI SAÇÃO MODERNA 

AS «<NVENÇOES» E OS DESCOBRUIENTOS MA

RITilUOS; SUAS CONSEQUENCIAS 

a ) AS GRANDES 1 VENÇÕES 

O ultimo pePiodo da Edade Média é assignalado po.tr' 
quatro descobertas .impo1"Lantes: a polvora, a bussola, o 
'J.Iapel e a imprensa. 

A polvora, que foi clescoberla no decimo terceiro se
curlo pelo frade inglez RogeTio Bacon ou pelo frade alle
mão Schwartz, era já conhecida pelos chinezes. Applicou· 
se pr.imeiro aos canhões e foi no decimo quarto seculo 
que os Venezianos a empregaram em arcabuzes e mos
quetes de mecha sem. mola. A polvora foi empregada 
pela primeira vez em Hespanha na defesa de Niehla (1257) 
e depois em França na batalha de Crecy (1346). A des
coberta da pollvora modificou profundamente a constitui
ção dos exercitos, e os barões, cobertos de armadura<; de 
ferro, perderam grande parte da sua superioridade so- , 
bre os villões armado"s mais modestamente. 

A bussola, conhecida pelos Provençaes desde o deci
mo seculo, que a tinham talvez imitado dos Arabes, dos 
quaes já era conhecida, foi aperfeiçoada por Gioia dfl 
Amalfi, no decimo terceiro seculo. Este instrumento 
prestou relevantes serviços aos navegadores, permittin
do-lhe.s abandonar a navegação costeira. 

Os papyros do Egypto . e os pergaminhos rla Asia
menor, empregados para escrever na Eclacle Média, cus
tavam um preço elevado, ditfficultanclo assim 

/ 



~ "w.... Ção das obras mJn'uEcriptas . Os Arabes introduziram na 
k~ -. Hespanha o papel de algodão, que foi substituído pelo 

papel de linho (trapos), acontecimento que muito dimi
nuiu o preço Jas obras manuscriptas. 

. \. descoberta da imprensa foi a mais importa e de 
1 toda~. Gutenberq de Moquncia foi o inventor dos lypos 
'moveis, que constituem o caracter essencia1 da imprensa. 
Anteriormente , nos livros impressos, era cada pagina 
gravada sobre uma chapa de madeira. Fausl, Schmf
fer, associados com Gutenbetg, aperfeiçoaram a descober
ta, substituindo os primitivos typos de madeira por letras 
de melai fundido , etc . A imprensa produziu uma revo
lução immensa, permittindo a rapida e economica pro
pagação das idéas. 

b) OS DESCOBRIYEXTOS 

Apenas terminadas as cruzadas contra os mouros, 
no meado do seculo XIII, pela conquista definit iva do Al-

... garve, os Portuguezes começaram a lançar olhares pres
crutadores para es e Oceano que deanle delLes se estendia 
a perder de vista, como que convidando-os a irem devas
sar-lhe os seus segredos. 

Foi o infante D. Henrique, que, pela fundação do 
observatorio de Sagres, deu unidade ás aspirações e aos 
esforços da nação, e que pelos seus proprios trabalhos 
mais que ninguem concorreu para ·o bom exito dos em-
prehenàimentos marítimos. 

Em H19 João Gonçalres Zarco e Tristão Vaz Teixei
ra descobr·em a illla üe Porto Santo. Em 1422 dobra-se 
o Cabo Não , que o terror despertado pelas extravagan
tes lendas da Edade Média até ahi impedira de transpôr. 
Em 1ft.23 chega Gonçalo Velho Cabral á ilha de Sant.[l 
l\Jaria. pertencente ao grupo dos Açores , ilha que parece 
ter sido já descoberta no lempo de D. Affonso IV. Em 
H34 Gil Eanes dobra o Cabo Bojador, segunda barrei
ra qu~ as superstições do tempo .levantaYam em frente 
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dos na,·cgadores. Em 1436 Affonso GonçalYes Baldaya 
descobre o Cabo Branco e em 1445 chega até á SePe
gambia. Em seguida descobrem-se as ilhas de Cabo Ver
de, a costa da Mina e as ilhas de S. Thomé e Príncipe . 

Em 14 72 os portuguezes passam o equador e iutel'
nam-se pelo heuüspherio austral. Até aqui tinham sido, 
por assim dizer , simples r8conhecimentos . O passo capi
tal na historia das descobertas ia porém dar-se. 

Xo reinado de D. João li, Diogo Cão e Diogo de 
Azambuja exploram minuciosamente toda a costa afri
cana até ahi descoberta. Finalmente1 em 1487, Bartholu
meu Dias chega ao Cabo das Tormentas (da Boa Espe
rança), para além do qual se estendia já sem obstacuios 
o raminho para a lndia; e dez annos depois (H97), pat
tia do porto de Lisboa uma esquadra commanclarla por 
YaJSco da Gama, a qual no anno seguinte surgia no porto 
de Calicut, na costa do Hindustão. EstaYa real.i ado o 
facto mais importante da historia das descobertas e o 
acontecimento mais femmclo em consequencias dos tem
pos modernos . 

Dahi a dous annos (1500) Pedro Nlvares Cabral, par
tindo para a India, descobre o Brazil, e, em 1501 , Gas.
par Côrte Real a Terra Nova. Assim, estava completo 
o cyclo das grandes de cobertas : o novo caminho para 
a lndia havia sido encontrado á custa tle enorme per
severança e dos mais custosos sacrificios; a America rto 
Norte e a do Sul, como que por uma compensação da 
Providencia , tinham-se revelado cllas proprias aos navr
gadores já fatigados de tantos e tão brilhante. successos. 

Um pouco antes, porem, "os Portuguezes chegarerr•. 
<ls terras do ~ovo Mundo pelo norte e pelo sul, Christo
vão Colombo, um genovez ao serviço dos Reis Catholicos, 
aportava á America Central,_ desembarcando na ill1a •i e 
Guanahani, uma das Lucaias, á qual elle pôz o nome 
de S. Salvador. Em 1498, isto é, na sua terceira via
gem. Colombo chegou ao continente no qual até á sua , 
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morte elle se obstinou em ver um prolongamento das lu
dias para o oecidentc , resultando desta i'llusão o nome 
por que a America ficou sendo conhecida, de - Indias 
OccidentaAs. Encontrado o caminho do novo continente, 
as descobertas nelle succederam-se rapidamente. Em 
1513 Balboa atrave sa o isthmo de Panamá e pela pri 
meira vez acha-se em frente do Grande Oceano. Em 1518 
Grijalm descobre o ~Jiexico, que dous annos depois Fer
nando Cortez conquist.a . Em 1520 o portuguez Fernão 
de Magalhães chega ao es treito, que hoje tem o seu no-· 
me, entre a ponta da Am.erica meridional e a Terra do 
Fogo, .e passando para o Oceano Pacifico realisa a pri
meira viagem de circum-navegação, que infelizmente elle 
não poude concluir. Almagro e Pizarro realisam a con
quista do Perú e do Chili , etc . 

Portuguezes e Hespanhóes tinham, pois, duplicado 
o mundo até então conhecido, pelas descobertas que aca
bamos de rapidamente esboçar. 

Os r~'>ultados dos descobrimentos foram importanlis
simos para a Europa. A primeira consequencia da des
coberta do caminho marítimo para a India , foi o perde
rem a importancia commcrcial as podero, as republicas 
mantimas da Italia-Veneza e Genova , e em gera l todos 
os paize banhados pelo Medilerraneo, passando essa im
portancia para os paizes banhados pelo Atlanlico, e espe
cia1mente para Portugal. Lisboa herdou a prosperidade 
das suas predeces ora da Edade Média, e no secu lo XVI 
converteu-se no emporio commercial do mundo. Além 
disso, as riquezas que da Jndia e do rovo Mundo, pela 
exploração das minas , vinham para a Europa, crem·am 
ao lado da riqueza territorialJ apanagio da aristocracia, 
a riqueza mobiliaria,, qne pa ou a, concentrar-se nn.s 
mãos dos burgueze enriquecidos pelo monopoho quasi ex: 
clusivo das transacções commerciaes. 
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ESTABELECllUENTO DOS GOVERXOS 

ABSOLUTOS NA EUROPA 

Até o seculo XV, em consequencia da falta de inte
resses e de idéas geraes, na Europa, não havia a socie
dade podido chegar á regularidade a que . tendia-tendo 
si.do infructiferas todas as tentativas de organização. Só 
então, começou francamente a applicar o principio da 
centratisação até attingir á unidade. 

Na França , a guerra contra os inglezes reuniu a no
breza, os burguezes e os camponezes para a defesa do 
territorio e do nome frahcezes - e esta approxima
ção de elementos , até entã tão diversos e oppostos, for
ma a nacionalidade que antes havia sido eshoça.da uas 
cruzadas, e mais caracterisada nas communas. Ao mes
mo tempo , numerosos feudos são encorporados á Corôa 
e começam sva unidade material. Na Hespanha, tambem, 
a unidade nacional se complela com a terminação da 
luta com os mouro , e a do t.erritorio e forma pela re
união ele Castella e de Aragão. O engrandecimento da 
Casa rl' Austria nos apresenta, na Allemanha, o mesmo 
espectacu1o; adquire com ella o poder imperial uma per
manencia que jamais teve. Na Inglaterra , com Henrique 
VIl, começa a centralisação politica , Na Italia desap
parecem as r.epublicas para dar logar á dominaçã0 de al
gumas familias em cujas mã.os se concentra o poder; 
deixam de existir os pequenos estados ,. absorvidos pelos 
grandes. e só dominam Napoles, Milão e Roma. 

Foi., pois, no seculo XV que se formou na Europa a 
unidade nacional , política e governamental - e que as 
liberdades tradicionaes e locaes foram substituídas por 
novos poderes mais regulares e mais concentrarlos. 

Foi em provei.to da realeza, em geral, que esta uni
dade se formou. 

A realeza,_ com effeito , confundida na egualdade feu
dal e quasi sem prestigio., vae pouco a pouco se forta-
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lecendo, Yencenuo a nobreza com o auxilio da bnrgue
zia, até que personiflaa.da em Luiz XI, Henrique VI, Fer
nando o Catholico., domina ao mesmo tempo não só o 
burguez com o nobre -- confLscan<lo em seu proveito a 
liberdade feudal e a liberdade das communas. As gran
des guerras com o estrangeiro, finalmente, fizeram sentir 
a necessidade de um centro commum e determinaram n. 
unidade goYernaunentaL 

Desta regularisação elos elementos sociaes, desta coD · 
centração de poderes na realeza, resultaram entre os po
vos novas ligações : formaram-se allianças para a paz e 
para a guerra que, por fim, deram origem ao systema 
do equilíbrio. 

E.stabelecuam-se, pois, a partir elo seculo XV, n('S 
seculos XVI, XVII e XVTII os governos absolutos em toda 
Europa - predominando o direito divino. 

O dzreito divino era o principio segundo o qual vin
do todo o poder de Deus, tornava-se o depositaria do 
poder sagrado, e obrigado a dar contas de sua conducta, 
sómente a D.eus. O poder Jos reis vinha de Deus e era 
rsso o que constituía sua legitimidade. 

Esta theoria política subsistiu até ser substituirla pe
la theoria opposta !la solJe-rania da nação. 

REINADOS DE LUIZ XIII E LUIZ XlY 
NA FRANÇA 

Com Luiz XJli, que leve por primeiro ministro o ce
lebre Richelieu, radica-se o absolutismo na monarchia 
franceza. 

A vacillante figura de Luiz XIII desapparece perante 
u ~energi'Ca individualidade do seu ministro, que, decla
rando guerra aos nobres que podiam fazer sombra ao seu 
prestigio ou compromeUer o regimen despotico que impe
rava, põe em pratica um systema político baseado no 
terror e na oppressão. 
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A luta durou meio seculo. Richelieu consegui.u do
mar os protestantes; abater o poder da nobreza, e com 
isto fortificar a nacionalidade franceza, fazendo desappa
recer as ultimas lendencias feudaes; neutralizar a Ingla
terra, e enfraquecer a Casa d' Austria. Pacificou a "Fran
ça no interior, e conL[uistou para ella proeminente logar 
no estrangeiro . 

Richelieu preparára o terr1eno para a gloria do rei
nado de Luiz XlV, o qual levára ao apogeu o regimen 
do poder pessoa;{ symbolisaclo nesta phrase celebre: O 
Estado sou eu. 

Filho de Luiz XIII e de Anna d' Austria, Luiz XIV .su
biu ao throno em 1643, contando apeiJas 5 annos ele edu.
de. Costumam dividir seu reinado em dous IJeriouo.s: 
de 164:J a 1661, que pertence exclusivamenle a Jlla~arino, 
seu ministro ; e de 1661 a 1715, que comprehende o go
verno pessoa,! do rei. Durante esse ultimo período Luiz 
domina ab olutamente em França. A Europa soffre a 
influencia de sua vontade, ambição, e:tcessos e faltas. 
Habeis ministros, como Colbert, le Tellie1·, Louvais, Fou
quet, Lionne; generaes experimentados; homens distin
ctos em Lodo o genero, formam o cortejo do grande rei 
que com muilo talento soute escolher os instrumentos de 
sua gloria. Até 1642, em consequencia da menoei"hde 
de Luiz XJV, exerceu a regencia sua mãe , que chamou 
para ministro o cardeal Julio Mazarino. Este ministro , 
cuja administração interna :eslá bem longe de merer.er 
elogios, especial~ente no tocante ás finanças" continuou 
entretanto no exterior a política de Richelieu. A guen a 
dos Trinta annos . em que a França se envolv:era no rei
nado de Luiz XUI, continuaYa ainda, e Mazarino , fiel ás 
tradições de Richelieu, proseguiu resolutamente no em
penho de combater a Casa cl' Austria na Allemanha e ne 
Hespanha. As batalhas ele Rocroi , Friburgo, Nordigen. 
e Lens , ganhas por Condé, e a de Somershausen ganha 
por Turcnne impuzemm á Casa d' Auslria a paz de West-
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phalia, que firmou a pr.eponderancia da França na poli·· 
tica européa e entregou-lhe a Alsacia. No interior a re
gencia de Anna d' Austria foi perturbada pela guerra civil 
da Fronda , promovida pelo parlamento e petl.os nobres, 
que procuravam recuperar suas antigas regalias . E La 
guerra intestina terminou com a declaração da maiori
dade de Luiz XIV. A Fronda, o ultimo protesto na aris
tocracia, foi vencida e a nação ir~.teira acceitou sem con
testação e de uma maneira definitiva a monarchia abso
luta e omnipot-ente de Luiz XIV, que poude então dizer 
com tanta arrogancia como exactidão: «0 Estado c:;ou 
eu». Entretanto, apesar de haver chegado á maioridade, 
Luiz XIV continuou a ser dirigido pelo cardeal Mazat'ino , 
e foi somente depois da morte deste ministro, em 1661, 
que, declarando não querer mais primeiro ministro , go
vernou por si mesmo a França. Pertence, portanto, ain
da á administração de Mazarino o desf:echo glorioso que 
teve a .iuta que. a França, depois da paz de Westphalia , 
continuou a sustentar com a Hespanha, obrigada á assi
gnar em 1659 a paz dos Py1'Cmeus, pela qual cedeu á 
França o ArLois e o Roussilon. Foi ainda em consequen
cia desse tratado que Luiz casou-se com a infanta Maria 
Thereza d'Austria1 filha do rei de Hespanha. Depois d.:t 
morte de Mazarino, Luiz XIV encetou o seu governo pes
soal, e, comquanto diversos homens eminentes tivessem 
grandemente concorrido para a prosperidade e esplendor 
do seu reinado , é certo que muirlo contribuíram tambem 
para isso as suas qualidades pessoaes. Entre os homens 
superiores que no seu reinado mais cooperaram para a 
grandeza da França, distinguem-se especialmente Cal. 
bert e Louvais . O primeirro , pelo impulso vigoroso que 
deu ao commercio, á industria, á marinha e ás colonias; 
pela sabia e proficua direcção das finanças ; restabeleceu 
o credito publico e enriqueceu o erario real. O segundo, 
creou um exercito numeroso, aguerrido e disciplinado , 
com o qual Luiz XIV ameaçou a .independencia da Eu-
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ropa, sustentando as grandes guerras que encheram o 
seu /reinado , e que prepararam a .sua ruína , exhaurindo 
e prostrando a nação. 

A longa luta de Luiz XIV contra a Europa com
prehende quatro grandes guerras - a da Flandres, cha
mada tambem guerra do direito de devolução; a da Hol .. 
landa, d' Allemanha e a da Hespanha. 

Em 1715 falleceu Luiz XIV, em Versalhes , deixando 
por successor seu bisneto Luiz XV. 

E' forçoso diz·er que constitue o seu reinado o período 
mais brilhante da monarchia. A' par. da grandeza polí
tica caminhavam o desenvolvimento intellectual , os me
lhoramentos administrativos e a prosperidade colonial. 
Foi o tempo da grandeza !iteraria, scientifica, e arti·stica 
da França. 

A ENTRADA DOS SL.A. VOS NA POLITICA GERAL 
DA EUROPA.-A RUSSIA ; PEDRO O GRAN 
DE E CATHARINA li 

Das nações slavas, conforme se disse anteriormente, 
a que primeiro constiltuiu uma nacionalidade foi a Po
Jonia. 

Pelo tratado de Wilna ( 1656) os russos obngam os 
polacos a cederem-lhes Smolensk, TchernigoY., e a Ukra
nia. Ao mesmo tempo · dous tsares energicos Ivan III, e 
Ivan IV, iam procurando introduzir alguns elementos de 
organização no seu imperio. 

Mas o verdadeiro creador da B.ussia moderna, que 
introduziu neste paiz a civilisação occidental, e o f,ez ap
parecer pela primeira vez na scena da Europa, foi Pe
dro o Grande . 

Sob dous pontos de .vista póde considerar-se o gover
no deste monarcha: o da politica interior e o ela exte-
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rior. A poliiica interna tle Pedro o Grande teve constao
temente por alvo civilisar o seu povQ, dando--lhe institui
ções regulares; instituindo escólas para o ensino das 
mathematicas, da astronomia e da nautica; creanclo a in
dustria; desenvolvendo o commercio; fomentandu em
fim todos os progr.essos que as suas viagens á Hollanda, 
·á Allemanha e á França lhe tinham feito conhecer. Ao 
mesmo tempo, Pedro o Grande, comprehenflendo que so
mente por proces at5 vi<Olentos se poderia tran formar 
uma nação n'um tal estado de rudeza, esforçou-se por 
cercar a auto.ridade real do prest'igio ue que carecia, 
não duvidando para isso esmagar com mão de ferro to
da as resistencias, que contra a sua obra se leyantas-

sem. 
~o exterior o reinado de P·edro o Grande é, por as

sim dizer, completamente absorvido pela luta contra 
Carlos XII. Com Gustavo Adolpho a Suecia conquistára 
desde logo um papel pruponderante no norte e centro da 
Europa. Depois da morte d'este illustre principe na ba
talha de Lulzen, si bem que os suecos experimentassem 
imrÍ1ediatamente graves rerezes~ continuavam comtndo a 
exercer uma preponderanci.a inoontestada. Por morte de 
Carlos XI , a Russ ia, a Dinamarca e a Po·lonia, julgando 
a occasião propicia, resoln3ram atacar simultaneamentfl 
o noYo monarcha, o joven Carlos XII, que ellas não sup
punham em estado de lhes poder resistir . Mas Carlos XII , 
yerdadeiro discipulo de Gustavo _Adolpho pelos talentos 
militare , preveniu o ataque invadindo a Dinamarca, e 
destroçando em Nar-ra, com um pequeno exercito de oito 
mil homens , oitenta mil russos. Em seguida expulsa os 
saxonios da Livonia.., desthrona Augusto li e obriga-o pe
lo tratado de Altranstadt a abdicar a corôa da Polonia a 
favor de Stanislau Leczinski. Foram estes , porém, o seus 
ultimas triumphos. 

Pedro o Grande, embora veljcido, aproveita o tempo 
or ''anisando um exercito peló modelo dos das nações do 
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Occidente, especialmente ela Allemanha. Conquista com 
elle a Ingria e a Carelia, e funda a cidade de S. Peters
burgo, para onde transfere a capital do seu imperio, afim 
de dominar t.odo o golfo de Finlandia. 

Carlos XII , inquietando-se com este engrandecimento 
do Eeu rival, allia-se com Mazeppa, chefe dos cosacco~, 
e Yae ao encontro do monarcha russo. Perdendo-se toda
via nos pantanos de Pinsk, não tem tempo de operar a 
sua j uncção com Mazeppa, que é destroçado por Pedro 
o Grande, sendo em seguida tambem vencido o exercit~ 
sueco, que chegava já tarde em auxilio dos cossacos. Fi
nalmente na batalha de Pultava, Carlos XII é completa
mente esmagado e vê-se obrigado a ir procurar um asylo 
entre os turcos, apenas seguido de quinhentos compa .. 
nheiros. 

Depois de refugiado êm Bender, Levou a Turquia a 
passar o Danub:o com um exercito de cento e cincoenta 
mil homens; mas os turcos, tendo-se apressado a tratar 
mediante a restituição de Azov, Carlos XII nada poude co
lher d'esta campanha. 

Em vez de entrar sem d·emora na Suecia, ameaçada 
por tão rep!ficlos desastres, o rival de Pedro o Grande 
permaneceu ainda tres annos na Turquia. Quando voltou 
para o seu paiz, no fim d'-este tempo encontrou-o des
membrado. Jorge I de Inglaterra, eleitor do Hanover, 
apossára-se de Brcmen e Verden; o rei da Prussia tinha 
tornado Stettin e conquistado a Pomerania. Apenas Stral
sund resistia. Carlos XII ainda a defendeu um mez. De. 
pois entrou novamente no seu pai~ e foi morrer no cerro 
de Fredrikshall ( 1718). 

A consequ-encia d'esta serie de desastres foi o tra
tado de Nytsadt (1721). pelo qual o tsar obrigou os sue
cos a renunciarem :í LIVonia1 á Eslhonia, á Ingria, á Fin
landia., á uma parte da Carelia e do paiz de Viborg. 
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Catharina li , successora de Pedro o Grande, con
tinuou a anterior política firme e resoluta. Foi sobretudo 
para a política exterior que ella dirigiu sua attenção, 
completando por este lado o que Pedro o Grande apenas 
tivera tempo de começar. 

A Polonia foi a primeira a s.er atacada. A realeza 
electiva d'esle paiz, a sua nobreza turbulenta, e o seu 
clero cheio de paixões, tinham transformado a nação 
n'uma vasta arena, onde todas as ambições disputavam 
anarchicamente o poder. 

Primeiramente Catharina fez eleger rei dos polacos 
o seu favorito Poniatowski. Em seguida assignou com Fre
derico li um tratado secreto , que era já o prologo do des
membramento. 

Ao mesmo tempo a dieta de Vaesovia mostrava-se dis
posta a perseguir os dissidentes em materia de religião. 
Tanto bastou !para que Catbarina se constituísse a pro
tectora dos opprimidos. Os catholicos 1então formaram 3. 

conf ederação de Bar, e começaram a guerra religiosa. 
Era o momento por que esperaYam as tres potencias vi
sinhas. Os prussianos entraram no reino pelo oeste , os 
austríacos pelo sul , os russos finalmente pelas differentes 
fronteiras , invadindo todo o paiz. 

A França..! não podendo soccorrer direcLamente a Po
lonia, tentou ao menos operar uma diversão contra o 
mais formiclavel dos s.e us conquistadores, 1evando os tur
cos a declararem a guerra á Russia. Mas a Turquia 
foi derrotada, perdendo toda a esquadra. 

Ao mesmo tempo Frederico If , que via inquieto Ca
tharina pr stes a incorporar no seu imperio toda a Po
lonia, alliou-se com a . Austria e os · dous propuzeram á 
tsarina a partilha deste reino~ ameaçando-a de lhe de
clararem guerra no caso de recusa. Catharina, não po
dendo resistir, cedeu, e em Abril de 1773 pealisou-se o pri
meiro desmembramento , apossando-se cada um dos inva
sores de uma porção de territorio polaco. 

J 
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D.esembaraçada por este lado , a imperatriz da Rus
sia voltou-se contra a Turquia. Em 177 4- impoz-lhe o 
tratado de Kainardji , pelo qual esta potencia teve de 
ceder aos russos um certo numero de cidades, permittin
do-lhes a livre navegação no mar Negro , e reconhecer
lhes o protec lorado sobre a Moldo-Valachia. 

Algum lempo depois Catharina entendia-se com José 
Il d' Austria para o desmembramento definitivo ela Tur
quia. A Porta, conhecedora desle projecto, apressou- e 
a declarar a guerra , mas uma série de desastres pôz os 
ottomanos á disposição da Russia, que leria exigido du
ras condições ao vencido, si por ventura a intervenção 
da Prussia, ela Inglaterra e da Hollanda não tivesse 
evitado o desmembramento. Ainda assim, o tratado de 
Jassy (1 792) deu o rio Dniester como fronteira aos dous 
imperios. 

Annos antes Catharina tinha acabado com a repu
blica dos cossacos zaporogos, tinha comprado ao khan 
da Crimea a sua soberania sobre esta peninsula, e havia 
feito acceitar o seu protectoraclo ao rei da Georgia. 

Finalmente, em 1793 e 1795 realisa-se· novo e defini
tivo desmembramento da Polonia1 ficando a Austria com 
a Galicia, a Pru si a com os territorios que constituem o 
granducado ele Posen, e a Russia com o restante sob a 
irrisoria denominação de r eino da Polonia . Deixava ele 
exist ir politicamente uma nação. 

A Russia:, durante o reinado de Catharina li, tinha
se transformado rapidamente numa. grande potencia mi
litar. Ao ·findar o seculo XVIII, a sua influencia era já 

·grande na política geral da Europa. Veremos como essa 
influencia se tornou preponderante mais tarde . 

• 
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Engl'anclecimento da Prussia. Riualidade desta potencza 

com a Austria; as duas guerras dos sete annos. 

Em principias do seculo XV (1417) Frederico de Ho
henzoUern, então simples burgrave de Nuremberg, com
prou ao imperado Sigismundo o margraviado de Brande
burgo, que tinha um dos sete votos eleitoraes na Dieta. 
Alberto I (1469) lançou as bases da futura grandeza da 
sua dynastia, decretando que todas as acquisições terri
toriaes J.os seus Estados seriam dahi em diante inaliena
veis. A primeira destas acquisiçôes realisa-se, com ef
feito. em 1.618, e dá aos Hohenzollern, Kõnigsberg. Em 
1621- chega a ~ez de ser cncorporado o ducado de Cle
Yes com o~ condados de Mars e de Ravensberg. Pelo 
tratado de Westphalia ( 1648) ainda a Prussia obteve 
Ma.gdeburgo e a Pomerania ulterior. Em 1701 Frederico 
comprou ao imperador o titulo de ((rein~ e coroou-se el
Je proprio -em Kõnigsberg. E' deste momento que data 
a creação do reino da Prussia. 

Frederico-Guilherme I organisa então o exercito 
prussiano, e dispondo já de cons;deraveis recursos mili
tares, toma á Suecia Stettin e quasi toda a Pomerama 
eiterior. e prepara-se para o desmembramento da Po
lonia 

Ao mesmo passo l]Ue a Prussia se ia assim constan
temente engrandecendo, o poder da Austria não cessava 
de declinar, principalmente depois da guerra dos trinta 
annos e não obstante o engrandecimento territorial, que 
esta potencia tivera depois da guerra da successão de 
Hespanha. 

Em 17 40 fallecia o imperador Carlos VI , e em virtu
de desta morte extinguia-se o ramo masculino dos Habs
burgos. Apesar das precauções diplomatica3 que Carlos 
tomára ao expirar, afim de assegurar a posse do throno 
a sua fil:1a Maria Thereza,, nem menos de cinco preteq-
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dentes se apresentaral.l!. á coroa. Entre estes contava-se 
Frederico li da Prussia. que ambicionava a Silesia. 
' A guerra geral ou a Hprimeira guerra dos sete annosn 
(1741-1748) começou a proposito das hostilidades entre 
Jrancezes e inglezes por causa de uma questão de con- • 
trabando nas colonias. FrederlCo li alliou-se com a Fran-
ça; pelo seu lado , Maria Thereza 8Jl1iou-se com a Ingla
terra. Logo no primeiro momento Frederico revelou-se 
um grande capitão. Em Molwitz venceu o exercito do 
príncipe Eugenio, e esta victoria tornou-o immediata
mente senhor da Silesia. Ao mesmo tempo os francezes 
iif'vadiam a Bohemia e o duque da Baviera coroava-~e 
imperador. 

· A Austria, encontrando-se nesta difficil sfiuação, pro
curou enfraquecer o ataque, separando Frederico Il da 
colligaçâo peJa cessão da Silesia, afim de fazer cair to
das as suas forças sobr.e a França. ·o exercito francez, 
cercado então em Praga, teye de emprehender uma cus
tosa retirada. Em seguida os austríacos invadiram a 
Baúera e ameaçaram ·a França pela Alsacia, emquanto 
que os outros aliJados a ameaçavam do lado do Palati
nado. Quando assistiu a estes repetidos successos da 
sua riv8Jl, Frederico II reo~ou vêr em perigo as recentes 
conquistas que llzera, e tomando de novo as armas in
Yadiu a Bohemia. O imperador Carlos XII entrou em 
Muních, onde o seu filho tratou com Maria Tbereza · e a 
França, desembaraçada do lado da sua fronteira do 'Rhe
no, proseguiu com. novo vigor a campanha. As vlCto
rias de Raur>oux e de Laufeld, e a tomada de Maestrichf 
deram-lhe a paz, que se firmou em Aix-la-Chapelle 
(17 48) . Pelo seu ladD, Frede..rico Yencia de noyo a Austria, 
e impunha-lhe ~ tratado de Dresde . 

A ccsegunda guerra dos sete annos)) (1756-1763) co
meçou peJa invasão de Frederico II no Saxe. Deste pa1z o 
monarcha prussiano lançou-se na Bohemia e venceu os 
~ustriacos em Lo,vositz. A França entrou ao mesmo tem-
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po com dous exercitas na Allemanha, e forçou os anglo
hanoverianos a capitularem, mas pouco depo:is soffreu 
o grande desastre de Rosbach (1757) ; e Freder1co en
wntrando-se só, viu- e obrigado durante alguns annos a 
fazer face simultaneamente á Austria, á Russia, á Fran
ça e á Suecia tendo apenas pela sua parte, além do seu 
valor pessorul, os subsídios da Inglaterra, agora sua al
liada. 

Em 1763 , finalmente, concluia-se a guerra pelo lra
tado de Paris. Por este tratado ficava a Silesia perten
cendo a Frederico, emquanto que a França perdia Pon
dichéry e Quebec; quer dizer, fundava-se definitivamente 
a grandeza politica da Prussia e a marítima da lngla
terra e neconhecia-se a decadencia miliLar da Austria e 

' a colonial da França. 

Engmndecimento maritimo da Inglaterra; conquista df)S 

inglezcs na lndia. 

O engrandecimento marítimo e colonial da lngla.lPr· 
ra é uma consequencia ao mesmo tempo da restauração 
das suas liberdades publicas e das guerras da Europa 
nos seculos XVI, XVII e XVIH, que arruinaram a mari
nha e o commercio das nações continentaes. 

Cromwell foi o primeiro que lançou as bases da for
tuna marítima da Inglaterra pela promulgação da cele
bre lei sobre a navegação. Em seguida o triumpho da 
revolução de 1688 e a declaração dos direitos, a eguran
do a paz no interior e faciNtando, a livre expansão da 
sociedade ingleza, permiltiram que as attenções se rliri
gissem para os progressos coloniaes, qu.e por esta época 
já começavam a ser importantes. Além disso a subida 
ao throno elo stathouder da HoUanda , Guilherme ele Oran
ge, pôz á disposição da Inglaterra toda a marinha dos 
Paizes-Baixos que se achava espalhada pelos mares dos 
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clous hemispherios, assegurando a es ta polencia uma in
oontestacla supremacia commercial . 

Na segunda metade do seculo XVIII , a ascensão ao 
poder do grande ministro William Pitt completou a ruina 
da mat'linha e elas collonias da Françéll, a ultima rival que 
por mais tempo disputou á Grau-Bretanha a preponde
rancia nos mares. 

E' nesta occasião que os inglezes começam a des
envolver as suas possessões na grande península indiana. 
Desde o reinado de Isabel que elles possuíam uma com
panhia das Indias orientaes, que obtivera do Grão-Mo
gGl a pecrnissão de negociar em Bengala . Em 1690 fun
dám Calcuttá. Por um momento, o brilhante reinado de 
Aureng-Zeb impediu-lhes que realisassem novos progres-

. so ; mas, por morte desle príncipe, e em virtude rlo aban
dono feito por Luiz XV elo seu imperio colonial, os in
glezes sub tituiram-sc ao Estado fundado por Dupl~ix, e 
desde então não teem ces ado de consolidar por todas 
as fórmas o seu dommio, que hoje incontestavelmente é 
a mais preciosa joia d.a riquíssima corôa ele Inglaterra. 

A companhia elas ~ndias poude estender livrementP. 
os seus domínios sobre as r u1nas do imperio de Aureng
Zeb, c assim todo o norle ela India, ou Hindustão pro
priamente diLo , se enconlrou na posse dos negociantes 
da Grã-Bretanha. 

No sul, comtudo, ou no Deccan, a dominação ingle
·za encontrou sérios embaraços. Haider Alil 1'(1já ele My
sore, e depois Tipo-Saib, lutBJI~am sem descanço de 1761 
a 1799. De 1í7D a1818 os maratbas continuaram a luta 
pela inclependenoia. O Pendjab conservou a sua auto
nomia até 181,6. De enüio para cá, e apenas interrom
pidos na sua obra pela revolta. dos cipaios, os inglezes 
não teem cessado de progredir no Hindustão. Hoje a ce
lebre companhia já não ·existe , e o ~mp.erio da India, que 
conta milhões ele. habitantes~ é cliJr ectamenle administra-

• 
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do pela Inglaterra., por meio dos seus governadores, e em 
parte governado por ella indirectamente por intermedio 
dos rajás indígenas. 

A RENASCENÇA 

Dá-se o nome de Renascença á profunda revolução in
tellectual que, no seculo XVI, lançou por terra as letras 
e as artes medievaes, e fez reviver as bellezas do pas
sado grego. 

Foram causas princtpaes do estudo da antiguidade, 
estudo que precedeu a Renascença: a invenção da im
prensa., tlue espalhou profusamente as obras dos escri· 
ptores antigos, até então só conhecidas por alguns pn
ülegiados ; a descoberta e publicação de manuscriptos 
antigos , occultos nos Conventos; a chegada á ltalia de 
sabios gregos, expulsos de Constantinopla pelos conquis· 
tadores turcos, 1aes como Constantino, João Las caris, 
Chalcondylas, primeiro editor de Homero, etc.; a pro
tecção esclarec ida dos príncipes da época, dispensada 
aos sabios e aos estudos classicos, taes como Pin li, Ju
lio li, Leao X, em Roma ; os Sforza, em Milão; os Medi
eis, em Florença, onde L ourenço-o-M agnif ico fundou a 
Academia platonica; Francisco I , em França, fundador 
do Collegio de França, etc. 

Como todos os grandes factos historicos, a Renascen
ça teve um período preparatorio, e, aos artistas e letra
dos que se salientaram nessa phase,, se deu o nome de 
precursores da 1'enascença. 

Foram elles que a prepararam, e como foi a ltalia 
que iniciou o movimento , é ahi que se deve estuda! o. 

Dante, Petrarca e Bocaccio foram os precursores da 
renascença nas letras. 

Dante, embora tomando por patrono um grande poe
ta latino , recebe o influxo da original poesia hellenica 
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e offerece ao mundo a sua grande Divina Comedia, tal
vez a mais robusta e "'randiosa manifesta ão poctica que 
se póde admirar. 

Petearca, tomando para tltema de seus cantos o amor, 
que era o assumpto obrigado de toda a poesia medieval, 
insufla-lhe no entanto o lyri mo hellenico. 

Finalmente Bocaccio , o espirituoso autor do Deca
. meron, afastando-se da prosa cansada dos chronistas . 
transporta para a língua italiana a pureza de estylo e 
a belleza da fórma, peculiares ás letras gregas. 

.Na esculptura, foram precursores da renascença Ni
colau e João André de Piza: no seculo XIII , e Ghiberli 

·ê Donatello no seculo XIV; Bruneleschi é o pt·ecur ·or da 
renascença da architectura, assim como Cimalme, no se
culo XIII; Giotto no seculo XIV ; Masaccio e Gbirlanclaio 
no sectdo XV, o foram ela pintura. 

Além destes, a muitos outros artista cabe o titulo 
de precur ures, como acontece com os pintores desconhe
cidos que fizeram o admiravel Jui:so Final do cemiterio 
de Pisa (Cainpo Santo) . 

~o éculo XVI a Italia teY.c um grande poela épico , 
Torquato Tasso . cuja obra capital é a Jerusalém Liber 
tadai um grande poeta heróe-comico . Ariosto , que escre
veu o bello poema 01·lando Fw·ioso: c um grande pro
sador, Machiavel. 

Foi a época amea da literatma ilaliana. que depois 
foi caindo na affectação e na semsaboria. 

Na França a renascença operou-se sómenle no meia· 
do do seculo XVI , época em que appareceram os grandes 
prosadore · Rabe1lais e Montaigne, c os poetas Marot e 
Ronsarcl. · 

A es es grande. escriplores se eleve reuni!' Jodelle 
que foi o creador ela tragcdia franceza. 

,; 
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~a H e panha a renasc.ença começa no seculo X\' 11 , 
em que Cel'vantes e creve a sua gmnde obra o D. Qui
cll ote, satyra profuncla contra os costumes medievicos , e 
Calcleron e Lope Llu Vega crêam o th eatro h espanhol. 

Na Inglaterra, no reinado de Isabel, é que a renas
cença adquire mais intensidade. A esse período pertenc.e 
Shakspeare, o maior genio poetico dos tempo modernos , 
que ergue o theatro da mi eria em que se debatia , e 
compõe obra que ainda hoje fazem a no ' sa admiração 

e gozo. 
Verdadeiramente falamlo, a renascença !iteraria na 

Allemanlla só teve um homem, porém, esse, de tão agi
gantada estatura intellectual , que suppre perfei!amen1e 
a falta de um grande numero de auxiliar ·. Esse homem 
foi Erasmo , o celebre a utor do Elogio ela loucura, dos 
Colloquios e dos Adagio. . ' 

Em Portugal a r ena cença produziu o grande Luiz 
ele Camões , que concreti ou no seu notavel poema (( Os 
Lusiadasn os factos memoraseis: que exaltaram o pequeno 
reino da Europa Occidental, no seu glorioso periodo das 
descobertas marítimas. Portugal teve ainda, na poesia, 
--<Í de Miranda e Garcia de Re)Zende; na pmsa ;romanti0a 
Bernardim Ribeiro , e na historia Damião de Góes. 

Os progressos da pintura se. accentuaram na renas
cença com o aperfeiçoamentos que se introduziram nos 
processos de pintura a oleo , que desde o meiado do se
cuJo XV eram conhecidos . 

Formaram-se na Jtalia cinco esco las de pintura: 

A escola florentina, que teve por chefe Miguel Angelo ; 
a escola lombarda, creada por Leonardo de Vinci; a es
cola Tomana, cuj o chefe foi o suave Rafa el Sanzio cl'Ur
bino; a escora veneziana, que teve por pri1ncipaes pinto
res Tic-iano, Tintoreto e Veronezo; e a escola bolonheza,· 
creacla pelo irmãos Carrache . 
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. A escola reneziana e di tingue ela outras pela vi v a. 
mdade elas tintas - sendo a escola bolonheza uma com
binação de todas as outras . 

As grandes obeas da pintma italiana se enron tram 
na egrejas, e, em geral , os as umplos são tirados da 
Escriptura agrada , dos Erangelhos ou da vida do San 
tos . Caracteris.am-se pelo Yigor de expre ão das .figu
ras , pelo consme~0 1 0 . o estudo da.s pi'Oporções do corpo 
humano e pela VIvaCidade das tintas. 

A obra principal ela pintura itali ana ó o Juizo Final 
d.e Miguel Angelo , pintado nas paredes da Capella Six~ 
tma. 

Miguel Angelo fo i ainda o grande genio ela esculplurn 
sendo o seu Moysé~ considerado uma obra sublime. 

A architectuea, cujEJ mais bello monumento é a egreja 
de · Pedro ele Roma., ainda obra ele Miguel Angelo , Loma 
caracter n?vo con: a renascença" e se lil erla completa
mente ela mftuencta hysanrina. 

Os allemãe conseguiram, pela imita ão elo italia
no', erguer a ua pintura) no seculo XVI , a um eleYado 
grau de perfeição .. Os mais celebres pintores dessa · épo
ca foram Alberto ])[ircr , de Nurembera e Holbein de 
Basi .l éa. 

5
' ' 

Entre os csc u lptore a llemães o principal foi Vis. 
cher , de Nuremberg. 

A Hespanha leve dous grande pintores: Vela quez e 
Ri beta. 

Nos Paizes Baixos. onde e fmmaram dua escolas 
de pintura : a flranenoa a hollandc:sa . de lacam ·~ P 0 
nomes de Gerarcl Do'" , H.ubens, H.embran L e Ruyscla 1. 

Na França citam-se o nomes de Pou sin, Clamlio Lo-
reno e Fe.lippe de Champagne . · 

' 
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• 
A «REFORMA» 

Denomina-se ileforma a grande revolução religiosa 
que;, no seculo XVI , tendo começado ~a Allemanha, ;e 
estendeu por toda a Europa - produzmdo a separaçan 
da Europa septentrioual. e de pat'te da c;entral, da com
munhão catholica. 

M artinho Luthero , nascido de parentes pobres em 
Eisleben, na Saxonia, conseguiu frequentar os estudo;; 
em Erfurt, professando mais tarde na Ordem do. .Ago:s
tinhos. Nomeado professor da Universidade de WI1 te~
bera pelo seu fundador Frederico de Saxe, Luthero dls
tin;uiu-se por seu amor ao estudo e PC.:a e!oquen~ia. , U 
Jubileu, mandado prégar pelo papa Leao X, e OUJa p1 -
dica 0 arcebispo de Moguncia1, prima~ de Allemanba , con
fiou aos dominicanos, que, segundo Luthero, commette
ram abusos na concessão das indulgencias, foi causa do 
co~11eço da dissensão entre este e a Egreja. 

Tetzel frade da ordem de S. Domingos, foi accusa
do por Lutlwro, em theses publicadas ~a _Universidade, d,e 
confund~r as indulgencias com a rem1ssao dos peccados. 
Estas theses,, que continham alguma proposições con· 
trarias aos dogmas! foram atacadas por Tetzel, e pel0 
sabio Eck, vice-chanceller da Universidade de Ingolsta::ll. 

Continuando a d1scussão, o eleitm· de Sa:re preten
deu mas deba,lde, pôr-lhe termo, e o me mo tentou 
I.eã~ X, que enviou o cardeal Cajetan, como legado, á 
Allemanha. BaJdado foram estes esforços, e Luthero 
afastando-se cada vez mais da D-outrina da Egreja,Leão X 
ameaçou-o com a excommunhão. Luthero queimou pu· 
blicamente a bulia do papa, a que respondeu pela sua 
obra - Capliveiro de Babylonia. 

o únterregno, que se seguira á morte de Maxin:ilia
;10 foi .favol'avel a Lulhero, cujo protector, Frerlenco-o

dbio fôra nomeado vigario do Imperio . A el-eição de 
Carlo; V modificou a. situação. O novo imperador inti-
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mou Lulhel'o a comparecer perante a Dieta de Worms. 
onde, não se querendo retratar, foi condemnado ao de....;
terro e á perda de lodos os direitos. Levado por emis
sarios mascarado elo eleitor de Saxe, Lulhero recolheu
se ao castelfo ele Wartburgo •e neste abrigo, ignorado de 
todos, traduziu a Bíblia, compondo e espalhando, du
rante,. onze mezes, numero os pamphl.elo por toda a .\1-
lemanha. 

A Reforma fez rapidos progressos na Uemanha, es
cuclando-se na questão religiosa interesses politicos. 

Os principes allemães viam na Reforma um mP-10 de 
resistir á ambição do imperadot', que pretendia estabe
lecer a sua autoridade absoluta na Allemanha, e ele apo
derar-se dos bens do clero, qu.e existiam nos seus uomi
nios. O eleitor de Saxe, successor de Freclerico·O- a!Jio, 
os duques ele ilfecklemburgo , [la Pomerania, e quasi todos 
os principes ob2rano da Allemanha do orte , abraçaram 
a Heforma. O o-rão-meslre da ordem Teutonica, Alberto 
ele Brancleburgo , secularisou a província. prussiana 
constituindo com os domínio ele que era apenas senhor 
vitalicio. um principado hereditario. Nas classes infe
ciores, as doutrinas da lleforma, exaggenada por alguns 
dos diseiipulos de Luthero, produziram sérias revoltas, 
uble\'ando-se o ppvo cança.do da oppres ão feudal• eccle

siastica ou secular. Os aldeões da Franconia, da Thu
ringia, e da Suabia proclamaram a communidade tio 
bens, a inutilidade ele um governo civil e a neces idade 
de um segundo baptismo, cloncle lhe proveiu a denomina
ção de AnabapListas. 

Devastaram o paiz. saquearam e incendiannn os 
ras tellos , ameaçando a ociedacl.e na sua existencia. Os 
nobres, catholicos c lutheranos, ligaram-se contra o pe
rigo commum; o proprio Luthero p1·égou uma guerra de 
extermínio contra elles. Dispersos em Frankenltausen , o 
. eu chefe illunzerJ feito prisioneiro , poreceu no meio de 
crueis supplicios. Os ca tltolicos formaram então a liya 
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callwlica de Dessau . e os lutl1eranos a de 1'org(/.u. Ca:·
los r, querendo imtedir a luta entre as duas ligas, e re
unir todas as suas forças conlra os Turcos, convocou 
uma dieta em Spira, a quall promulgou a liberdade de 
consciencia, mas prohibiu innoYações sobre o dogma ·la 
Eucllari.stia (1529). O sectarios de Lulhero protesta
ram contra esta re tr.icção . sendo es te protesto a origem 
da denominação ele cc proteslantes.» No anno egniute. 
na dieta de Augsburgo. renovou-se a tentativa de conci
liação; Jlelanchton, discípulo de Luthero, conhecid0 
pela sua cordura e espírito conciliador, r.edig~u a Conf.s
são ele Augsburr;o, que ambos os partidos deviam accei
tar. Carlos V recusou- e. porém, a confirmai-a, e os lu
tlleranos, pa1·a os quaes a Confissão de 1-lugsburgo devia 
ser codigo reltgioso, receando serem atacados pelo impe
rador, firmaram a sua união pela liga de ' ~ malkalde. 

Uma nova revolta dos .\nabaptistas, em Munster. sus
tou. por algum tempo, a luta entre catholicos e protestau
tes. Dou Hollandezes ele Leyde (o padeiro Malhias e o 
alfaiate João Bocl;ol) collocaram- e á frente do movimen
to e sustentaram em Mun ter um cerco de onze mezes. 
Bocl<ol moneu em uma orti la e Mathias , que se inti
tuJa,·a rei de lsrael e cingira a corôa, tomou- e odioso 
peilo seus exces o . de moclo que, quapclo a cidarle caiu 
em poder dos sitiant·es. elle p.ereceu no meio de suppJi
cios. Carlos V, terminada a luta com a França pelo 
tratado de Crespy, procurou submetter finalmente o pro
tes tantes. E tes reuniram- e em numero ele oitenta mil ~ 

tendo como chefe o eleitor ele Saxe. João Frecler:co e o 
LanclgraYe ele Hesse, mas foram vencido em Muhlberg. 
<;aindo o dou~ il efe na. mão de Carlos V. ~[auricio 

de axe, · que abanclonát'a os prol laJltes. e pa ára pa
ra o partido impel'ial . foi recompensado com o eleitorado 
el e SCL\e. As cidade livres e todos o estados da Alie
manha perderam os eus pr.i ,·ilegios. Emqnallto o conci
lio de Trento não p11bl icara as suas resoluções . obre os 
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protestante , o imperador mnndou redigir o ln/f'rim de 
Aur;sburgo, que. não atisfez nem a catholi cos nem a pro
testantes. Entretanto, Henrique JI ele França , aprovei
tando-se do descontentamento que lavrava no Imperio, 
celebrou um tratado com Mauricio de SéL'Ce, que pas á
ra para o partido prolestante2 e marcllou contra oo tres 
bispados, emquanto Mauricio· ele Saxe marcha \'a para o 
Tyrol, chegando quasi a apri ionar o Yelho imperador, 
colhido de surpreza em Inspruck. O resultado infeliz da 
luta com a França levou Carlos V a conceder , pela paz 
de Augsburgo , aos lutherano (os calvinistas eram exclui
dos) liberdade ele éonsciencia e livre exercicio elo seu 
culto; as terras seculari ada até 1555 ficavam perten 
cendo aos que se havinm apoderado della , mas fica.vam 
prohibiclas noras seculari ações; o b.i po e o abbttde 
que abraçassem o protestantismo, deviam renunciar á 
propriedade elos seus beneficios. · Esta clausula deno
minada ccexcepção eccle iastican foi uma elas causas da 
Guerra dos Trinta annos. 

Mas, apesar ele ludo, a Reforma tri<umphava. · O lu
lheranismo propriamente dito tava senhor de todo o 
norte ela Allemanha e dos Estados escandinavo onde fó-

' ra intmcluzido por Gustavo Va a (Suec:ia). , 
Na Suissa, na Franga, nos Pa1zes-Bai~os e na Es

cocia dominava o calvinismo. Xo primeiro destes paizes 
Zwinglio declarara desde o anuo 1517 que o Evangelho 
(' t'a o unico fundamento ela fé religiosa , e pela publica
ção do seu livro intitulado A Religião Evangelica come
çou nos Estados da confederação a propaganda do novo 
credo. 

Com a morte deste reformador, porém, o protestan
tismo soffreu um grande reve.z e ia talvez , pelo menos 
ele momento , alli succumbir , quamclo a chegada ele Cal
,·ino o reanimou , dando-lhe nova força. 

A Reforma nos Paizes-Baixo~ principiou com a in
troclucção elo lutherani<.smo. Carlos V afogou este movi-
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men to .em sangue pela fundação de uma inqui ição espe
cial que condemnou á morte maris de trin_ta mil pes~oas. 
A Reforma, comtudo, Lrinmphou neste paJZ ·sob a forma 
de calvinismo. 

Na Franca o prolestanli mo estabeleceu-sr muito 
mais tarde. F"oí tambem o calvinismo. Francisco I que 
na Allemanha era o allia.do dos protestante ~ perseguiu
os cruelmenl no seu proprio paiz. Foi durante o seu 
reinado que le,·c Jogar o horrível morticinio dos yalclen es. 

.'\a Escocia o Calvinií'.mo estabeleceu-se depois da 
morte de Diogo Y. 

Ka Inglaterra u lleforma tomou um caracter parll
cula,r, que hcou sendo conhecido pelo nome de anglica
nismo. Foi Henrique Vlll quem a introduziu. Todavia o 
protestantismo de Henrique Vlll era um wotestanlismo 
sui generis, por i . o que c te rei con tinuava n usar o 
titulo d.e defensor ela f é, que o Papa em tempo lltc con
cedera em Yirtucle de uma refutação que elle .fizera das 
doutrinas de Luthero. Foi no reinado de Eduardo Yl 
(1 547) que o protes tantismo puro se implantou em ln
glaterra. Finalmente, a Egreja angliéana. tal como exJs
te hoje. só foi con Liluida pela rainha J abel (1562). 

A Reforma, apena..c:; triumpbante. clil'idira-se logo. 
além das seitas secundarias, em tres Egrejas ou -confis-
ôes principaes, por vezes rivaes declaradas en tre si: o 

lutlleranismo. o calvini mo e o anglicanismo. llm dnpio 
la ·o. porém.· unia todo o reformaclore , qualquer que 
fos e a doutrina particular que profes as t m. Este laço 
era por um lado a 11ejeiçúo ela atitoriçiadc do Papa, r: 
por outro a acceitação do dogma ela ((justificação pela 
graça» . 

A «CONTRA-REFORlUA» 

.\ propaganda tlas doutrina de Luthern exigia . a con
Yocação ele um concilio, que. reformando a Egreja, lhe 
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uppoZ<:sse ob taculos rea.~ . Leão .\: , em cujo ponti1ica
do começára Lutber.o as uas prédicas , enteegue aos es· 
tudos classicos. não ligou a principio :importancia á re
' 'olução religiosa, e só no fim elo seu pontificado é que 
tomou algumas providencias para pôr termo á luta reli
giosa. 

Adriano 1~ procurou reformar os abusos do clero , 
mas descontentou-o pela sua severidade, monenclo em 
nada ha,ver conseguido . 

Clemente VII , devido ás suas clissen.-;ões com Car-
los V, adiou a convocação do concilio ·que catholico e 
protestantes reclamavam. 

Paulo lll , seu uccessor~ conseguiu com·ocar final
mente o conciJio desejado para i\fantua (1537), ele onde 
l'oi transferido para Vicença, abrindo-se finalmente em 
Trento. 

O concilio durou dewilo an~os, com di~f~r'entes in
Lereupções, dev·1clas aos aconteCiménto poliit1co . 

~este concilio firmaram-se os principaes dogmas do 
catholicismo , sendo condcmnada~ as doutrinas protes
Lantes. Resolveu-se a publicação de um catecismo p~

ra o ensino da doutrina catholica, cuju r·rdacção foi 
confiada a S. Carlos JJvn·omeu (Catecismo 1·omano) ; de 
um hreviario e ele um missal para o culto (breviario ro · 
mmw) ; de uma nova edição da Vulgata. O concilio , 
depois de haver tomado outras decisõe relativas á disci
plina ecclesiastica , dissolveu-se. 

Os Papas eminentes que governaram a Egreja duran
te o seculo XVI foram Paulo IV, Pio V e Xisto V, que 
completaram as reformas do concílio de 'frento e toma
ram medidas que permittiram á Egreja comhater o seu 
novo adversario - a Reforma. 

Para defender a Egreja das heresias, reoro·anisou-se 
a Inqoisição1 á qual foi confiada a perseguição dos he
reticos . O tribunal supremo t~nha a sua éde em Roma. 
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A Congregação do Inde.r devia examinar o livro eiH1-
dos ele doutrinas hereticas . 

Os Papas emprehendern.m tambem importantes refor
mas nos costumes da Egreja e nos estados pontificios. 
Foi principalmenLe no go verno dos Papas Pio I· e Xisto V, 
que es as reformas foram promulgadas. 

Afim de oppôr adversarios aos propagandistas da 
Heforma, o Pontificado reorganisou as antigas orden·· 
religiosas, promoveu, e approvou a fundação de outras. 

A Ordem, porém, mais notavtlll, fundada neste perio
do. foi a dos Jesuítas. Ignacio de Loyola , o seu funda
dor, era um fidalgo hespanhol, ferido no cerco de Pam
plona, e que frequentou depois os estudos do Collegiu 
de Santa Barbara, em Paris, onde se ligou com S. Fr-an
cisco Xavier , Lainez, Salrneron, BobadJilla, o porLugucz 
Rodrigues , e o belga Peclro Lefem·e. Indo á Roma ob
te,·e elo Papa Paulo III a approYação do estatutos rla 
Ordem, que pretendia fundar. 

Os membro da nora Ordem, que foi denominada 
Companhia ele Je u , pronunciavam, além dos tres votos 
-ele castidade, obedtencia e pobreza, o ele oberliencia ao 
Papa . A séd~ da ordem foi em Roma, residencia do 
geml, que tinha para conselheiros seis membros (os assis
/Pntes) eleilos pelas assembléas ela Ordem. O mem
bros da Ordem dividiam- e em tres ela ses : profes os, 
coacl juclores espiriluaes (aos quaes cabia especialmente 
o ensino) e coadjuctores tcmpomcs (encarregados es
pêóalmente elo ·et'Yiços manuae ). Os clifferentes pai
zes onde e tabe leccram as casas ela Ordem, constituí
ram províncias, á frente das quae eslava um provincial 
representante elo geeal de Roma. 
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AS RELAÇOES INTERX .. ACIOXAES: A DIPLO}l A

CIA., O DIREITO DAS GEKTES, A GUERR~\. 

Até o tratado ele Weslphalia a Europa não teve ver- ) 0 

dacleira vida internacional. Em consequencia, porém, 
das negociações que esse tratado est·ipu lou , Lodo os gu
,·ernos julgaram-se com necessidade de ter junto aos ou-
tro governo um embaixador para os repre ~ntar. 

Esses embaixadores tinham residencia fixa na côrtc 
e trangeira, e, quando algum era re~irado em ser • ul1-
tituido por outro, isto representava um rompimento de 

reJações. Gozava na côrte estrangeira de direi lo exce
pcionaes: era convidado a todas as fe tas officiaes, sua 
ca a. era inviolavel, etc. Tratava de todos os negocios 
do governo que r.epre entava, junto ao governo rlo paiz 
em que es tava, concluia allianças, firmava a paz, ou cle
clarava a guerra. Alguma vezes os diplomatas levavam 
inslmcções, que indicamm a co uducta a seguir, conti
nuando a receber ordens por despacho ; porém1 em ge
ral, levavam plenos poderes, de onde o nome de pleni1JO
tencia1'io e tudo o que fize sem era approvado de ante
mão pelos seus governos. 

Em consequencin. da intensidade que adquiriu a viela 
in temacional na Buropa, a d!p11omacia tornou-se· rapida
mente uma arte muito adiantada, pois , em o·eral. pat'a 
diplomatas eram e colhido o homens ele maior illnstra-
ão e tino poütico. A negor iações dip lomaticas toma

mm logo 0Tande importancia. 

.-\s relações ele Estado para E. tado lornaram-. c afi
nal um assumpto de e tudo . .e os juristas procura r·am ef'
tabelecer lei e regra que definis em com clareza os de
Yeres e direitos de un. para com os outros. 

O hollan lez Hugo Grocio, natural de Delft, foi qu ent 
em 1627 abriu a serie desses estudos com a sua grande 
ohr·a Direito da JHI:; c ela UUf'ITn. a qual fo·i a base do 
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direito inlernacional , do qual a antiguidade e a euade

média não tiveram a comprebensão. 
Hugo Grocio, com a sua obra, inspirou este seutimen

to de tolerancia que faz hoje a grandeza e a força da 

civilisação contemporanea, procurando substituir a forçil 

pelo direito, e a paixão que desvaira pela discu ão sin

cera. 
Grocio estabeleceu que na guerra o vencedor não li · 

nha direito absoluto sobre o vencido, não devenrlo fazer

lhe ma~or mal do que o necessario, como tambem nàJ 

tinha o direito de conquistar as uas províncias. Além 

di so a guerra só devia ser declarada para a ma>mteu

ção de um direito lesado. 
A obra de Grocio foi continuada por Locl<e na T ogla

terra e Puffendorf na Allemanha, que confirmaram as 

suas dou trinas. 
O conjuncto das regras formuladas por estes notavei 

e criptores constituiu o direito das gentes ou das nações , 

que , no seculo XVIII, foi objecto de um e tudo regular 

para os homens poliLicos. 
Estes princípios de direilo internacional, nem sem

JJfe el'am observados pelos chefes de Estado, que, confqr·

me o seus interesses, frequentemente os desrespeitavam. 

Por maiores que fos em, porém, essas violações, a vet

dade 6 que pre,·aleciam-se de outro direito - o privarlo, 

ao qual procuraYam dar visos de jusliça. e raras veze,

recorriam á força bruta , o que assignala um progr'esso 

notaYel na historia da civilisação. 

A REVOLUÇAO DE 1648 NA INGLATERRA 

Carlos I , subindo ao throno em 1625, enconLrou na 

tradição da sua família o €Spirito ab ·olutista, e enten

deu deYer guardar com lodo o zelo as prerogativas de 

que se achava inveslido: embol'a por uma usurpa~ão pra

til:adl'l oelos seu predecessores. 
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O publico, porém, princ1p1ava a protestar conll'a 

este estado de cousas. 
Durante os ultimos tempos era costume, quando su

bia ao throno um novo príncipe, votarem-se os direitos 

das alfandegas, por toda a duração desse reinado. Desta 

vez o parlamento negou-se a votar esses direitos por mais 

de um anno. Carlos I, irritado~ dissolveu a camara. Mas 

o parlamento convocado em 1626 foi mais lon~ ainda 

na sua opposição, porquanto decretou a accusação de 

Buckingham, valido do rei . Carlos I tarnou a dissolver 

a a.ssembléa, que tão indoci1 se mostrava , e para fazer 

desviar as attenções da po'litica interna, e ao mesmo 

tempo readquirir a popularidade tão abalada por esta~ 

violencias contra os represen tantes da nação, enviou 

uma expedição á França em auxilio dos protestantes. A 

expe~ição, porém, foi infeliz, e por consequencia os seu.c; 

effeitos foram contraproducentes. As communas, apro-

• yeitando do revez soffrido pelo rei, obrigaram-no a sanc

cionar o bíll dos direitos, e ao mesmo tempo dirigiram

lhe duas exposições2 uma contra a percepção illega~l dos 

direitos aduaneiros, que continuavam a ser cobrados sem 

autorisação , e a outra contra Buckingham, a quem o 
povo accusava de ser o fautor da miseria publica. Car

los I, ante essa attitude firme da nação, mais uma vez 

dissolveu o parlamento e chamou para seu ministro o 

conde Strafford. 
No fim de onze annos, como a situação fosse de 

masiadamente violenta, Carlos I decidiu-se a convocar 

uma nova assembléa, que se devia tornar cell"bre sob o 

nome de Longo Parlamento. Esta assembléa foi mais 

longe que nenhuma das anteriores nas suas reivindica

ções. Avocou a si a percepÇão do imposto e a auLoi'i .. 

dade judiciaria, aboliu todos os tribunaes de excepção , 

votou a periodicidade da sua convocação e condemnou 

á morte o conde de Strafford, que foi immediatamente 

executado . jo mesmo tempo estwlava uma revolta na 
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Irlanda, na qual foram assassinados 40.000 protestan
tes. O rei pediu ao parlamento o meio rwcessario, pa · 
l'a a poder suffocar.l mas este aproveitou a occasião pa
ra o censurar asperamente, e votou o bill da mil'!cia, P.m 
virtude do qual o exercito passava a .estar sob a ordens 
elos representantes ela nação. Era uma verdadeira de
claração de guerra. Carlos I assim o comprehendeu , e 
por i5SQI, depois de ter tentado debalde prender os ch!.'
fes da oppo ição , . aiu de Londre paea ir começar u 
guerra civil. 

As primeiras Yanlagen foram do exercito real. Os 
parlamentares foram vencidos em Edge-Hill e em Worces
ter, marchando Carlo l de Nottingham, onde começára 
a lula, para Londres. Hampden, Oliveiro Cromwel e os 
ouli'OS ;;JlCfes não pet·dcrum as esperança · n 111 a cora 
gem; e, com effeito, clahi a pouco saiam vencedores 
em Newbury, unindo- e .aos escoce2'1e por um pacto sole
mne. Ganharam, d.epoi . uma nova victoria em Mars- o 

ton-Moor, e em Naseby. 

Carlos I, vendo- e perdido. refugiou-se no ~ampa
mento dos escocezes, que o entregaram ao parlamento 
mediante a somma de quatrocentas mil librw . Depois 
de preso, o rei foi julgado e sentenciado á pena ultima, 
rroclamando-se em seguida a republica. 

Mas o novo governo não foi mais liberal que o do 
monaecha clesthronado. Dous parlamentos foram tam
bem dissolvidos, e afinal o dictador concluiu por procla
mar-se loTd protector, isto é, _rei de facto. Verdade é 
que Cromwell sómenle u ou do poder discricionario de 
que se apossára, para fomentar a grandeza da sua pa
tt'ia. Com effeito , é do ·-eu governo que data a prospe
ridade ela Inglaterra, que, mesmo durant E' este tempo. 
Yiu augme11tar-se-lhe extraordinariamente o poderio. 

Uma elas medidas elo novo governo , sobretudo ..__ a 
eelebre lei de naveuação, em Yi rtud da qual o navios 
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que entravam nos portos inglezes só poderiam lrazer car
ga proveniente dos paizes da sua respectiva nacionalida. · 
de, lançou as bases elo futuro desenvolvimento da m:lri .. 
nlla mercante ingleza, arruinando ao mesmo tempo a Hol 
landa, a mais LemiveJ rival da Grã-Bretanha pela sua in
dustria e pelo seu commercio. 

Cromwell sómente esleve no poder cinco annos. Sue
cedeu-lhe seu fiUJo Hicardo, que, incapaz de supportar 
nos hombros lão pesado encargo , abdicou no fim de al
guns mezes. 

A Inglaterra caiu enlão na anarchia, e um gener~l ha
bil , Monk, aproveitando-se da opvorlunidade, prepamu 
o golpe d' Estado que devia restaurar os Stuarts. 

No throno, Carlos ll seguiu as tradições ele seu pae. 

A REVOLUÇÃO DE 1688, NA INGLA'l'ERRA~ E 

ESTABELECIMENTO DO REGIMEN P ARLA .. 

1UENTAR 

Em 1685 subiu ao throno Diogo li. A questão, debatida 
entre a corôa e o paiz , que até então fôra puramente po 
litica, tornou-se, com a exaltação do novo rei, simulta
neamente política e· religiosa. Este reinado represen1a , 
a um tempo, uma reacção catholica e absolutista. Os pu
ritanos foram esmagados na Escocia; os principaes che
fes whigs foram executados; e, finalmente, Diogo TI en
viou uma embaixada solemne a Roma para conciliar a In
glaterra com o Vaticano. 

Todos este actos tinham provocado no paiz uma vio
lenta opposição , quando o nascimento ele um hrrrleiro J 
corôa, catholi co por parte da mãe, veiu determinar o mo
vimento revolucionaria. Guilherme do Orange. stathoude1· 

da !Jo1landa, e genro de Diogo IJ , tendo-se até ahi recu-
ado a acceitar as propo las do whigs, que lhe offere

ceram o throno ele l nglntcrra, elo momento em que Yiu 

/ 
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os eus direitos prejudicados pelo nascimento do novo 
príncipe, resolveu acceder á instancias que n'este mo· 
mento se repetiram. Diogo tentou resistir; mas, vendo-se 
abandonado de todos. refugiou-se em França. 

{ . 

O parlamento proclamou rei o príncipe J.e Orange, 
com o titulo de Guilherme III , não sem primeiramente 
lhe ter feilo assignar u declaração dos direitos, pela qual 
D realeza passava a ser uma depositaria apenas do poder 
da nação - sendo a ortigem da ua autoridade , em Yez :-lo 
diTeito divino, a vontade nacional. 

Assim em 1688 estava defi.nitimmen te consummada 
. ' ' 

a revolu ção ingteza: a soberania nacional levantava-se 
victoriosa. em fac.e do poder absoluto dos reis. 

Dahi data o regimen par.Lamentar e a creação de um 
novo Direito - o Constitucional. 

Nesse regimen o rei continuava a nomear os gran
.des officiaJe encarregados de gerir os negocias rio Es
tado (chanceller, lord tlwsoureiro, lord do almirantado, 
presidente do Conselho, etc.), porém não podia. escolhel
os um por um, e conforme o seu capricho . Os ministms 
ileviam pertencer ao partido em maioria no parlamento 
e estarem de accru:do sobre a politica a seguir. 

De 1695, em deante, tomou-se uso dar-se o poder, 
não mais a mini ·ti·os isolados~ cada um . senhor em sua 
jurisdicção, porém a um corpo cujos membros actuas
sem de accórdo. Este corpo, que é o ministe1·io ou conse
lho , baseava-se nas seguintes regras 1 que tornaram-se ':1. 

norma da vida parlameDLar de tonos o· paizes con titu
cionae : 

1. <) O rei reina e não governa. 
2.") Os mimstros são os unicos responsaveis pelos 

n.egocios do Estado . 
3. 0

) O parlamento é o supt·emo arbitro da nação 
e o rei de,-e subordinar- e a suas decisões. 
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4. ") O presidente elo conselho de mini tro deve ser 
u chefe do partido em maioria no padamento. 

5. 0 ) O parlamento tem o di1re.ito de accusar e con
demnar os ministro . 

6. 0 ) Quando um ministr0 é derrotado , no parlamen
to. todo o conselho deve pedir demissão. 

7. 0 ) o ministerio pode forçar o rei a clis olver o par
lamento, quando! em desaccôrclo com este, julgar que elle 
.uão representa a opinião dos elei tores. 

i). 
0

) Neste caso , deve-se proceder a eleição ele um uo
vo parlamento , o qual, si não dér maiori a ao ministerio , 
determinará sua retirada. 

!L ") A vontade dos eleitores 6 soberana. 

O REGiMEN COLONIAL NO SECULO XVIU 

.~ssenhoreando-se. da diir.er ·a regiões do NoYo 
Mundo , os Es tad~ europeus preoccupavam .. e unicamen-· 
te com os produclo que deLtas pocliam retirar , e, n'esse 

intuito , e tabeleceram o reyimen do monopo /io, ba eandu-
e no principio de que a colonia era uma peowiedacle do 

Estado . 

O governo não explorava por si mesmo o seu mo
nopolio. Cedia-o a particulares, que organisavam compa
nhias, da· quaes a Companhia das lndias, fundada na 
Hollanda em 1.602, foi o modelo. Todos os outros paizes 
ela Europa ,seguiram o exemplo da J!ollanda , e organiza
ram companhias privilegiadas , ás quaes entregaram o 
commercio do mundo. 

Portugal, embora querendo ti'rar o maximo eesultado 
das sua colonias, empregou systemas desvantajosos. que 
néi.o foram sufficientes para opulental-o. 

A Hespanha, fascinada pela utopia da monarchia uni
Yersa>L. só preoccupava-se com a dilatação ronstantf' dos ---
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seus domínios. O go\'erno hespanhol contentava-se com 
a posse do solo e pouco se incommodava e:n attrahir ~ul
tivadores e operarias. Applicaram á Amenca a orgamza
ção e as instituiçõe politicas da HespanhéJ... o_Estado mo
nopolisava o commercio, tanto de exportaça, como tle 
importação. 

Os Ho:llandeze tinham forrnadr sua marinha com a 
p ca no mar do :\orle, e no seculo XVII possuiam já 
numerosa esquadra mercante. As colonias hollandezas fo
ram «Colonias de cornmercio »: pertenciam á grande 
Companhia das Indias. 

As colonias· francezas eram administradas 0omo as 
províncias da metropole. Soffl'iam Lambem as consequen· 
cias do regimen do <nnonopolio'» quanto ao commerc10. 
Só fLoresceram, entre ella , as plantações elas Antilhas, 
sobretudo as de S. Domingos, onde o trabalho da lavoura 
era feito por escrayos africanos. 

A primeiras colonias iugleza.S fo ram es tabelecida 
na costa orienta•l ua .-\.merica do arte, e, como pouco 
rendimento dayam á metrupole, o go,·erno deixou-as de
senvolverem-se livremente. Todos os colonos constitui
ram-se grandes proprielarios territoriaes. Até o meiadu 
elo eculo XVll os colonos tinham liberdade ele commer
do. Crom,vell, porém, querendo fomenlar o desenvol
vimento da marinha ingleza1 promulgou em 1561 o t'clito 
que prohibia o commercio com estrangeiros. No seculo 
X\'111 foi redigido o pacto colonial , em virtude do qual 
o colonos só podiam comprar as manufacturas ingleLas. 
trazida por inglezes. E, para forçal-o a is o, prohi
biu-' e expres amente que se es tabelecessem forjas no no
vo mundo. 

A descoberta da America, a. par de enormes vanlél
gens , teve o inconveniente de fazer reapparecer, mais re
quintada ainda em crueldade , a chaga das sociedades 
antigas - a escrm•alura . Como o incligena . pouco ha-
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biluaclo ao trabalho , fugiam para as maltas ou morriam 
de fadiga , os colonos Liveram a idéa. de substituil-o por 
uegros da Africa, mais rob u tos e habitua.dos aos climas 
l{Uentes; e assim foi creado o iufame trafico, qn e durou 
até o seculo pa.ssaclo. 

O trafico ele negros clmou até 1815. Todo · os povos 
da Europa. o exerceram para fornecer escravos ús colo
nias da America: o commercio elo ·«pé'm ele ébano>>, 'como 
vor rlerrisão o chama ,'am, tornou-se o mais lucratiYo e 
enriquecia rapidamente os negreiro . Tão consideravel fui 
a importação de e ceavos na Antri1has , no Brazil, em Ve
nezuéla. e nas colonias ingleza da America do Norte , 
llUe, em algumas regiõe , chegaram en'es a formar o fundu 
da população. Podemos até dizer que a raça a fricana 
ubst iluiu a raça americana quasi toda. destnliicla -- GOn

quistando , máo grado seu. a .\merica tropical. 
O clous governo da França e da Ingla terra tinham 

fnncla rlo cada um na lndia uma Companhia rle com
mer cio ptivilegiada . As cl ua companhra , franceza e iu
gleza , tinham a me ma organização; pos uiam amba na 
costa algumas cidarlc. cldenclidas por fortes proyirlas 
de armazens, com empregados de commercio, a lguns sol
dados e um governador. As Companhias era m ass im pe
quena· po tencias. No eculo XVIII , foi-lhes preciso. para 
defenderem o seu estabelecimentos, tomar pal'te nas 
guerras que faziam uns aos outro . os pequeno sobera
nos elo paiz. Tendo- e obuervaclo que um pequeno exer
cito organisado c disciplinado á f'UJ'opcrt podi a w•nrer um 
geande exercito indígena e que se podia fo rmar um cx
cellente exercito europe u com soldados hindu , Ot'gani. 
aram-se os regimento ele cipayos campo los ele merce

narios indígenas , commandados por officiaes europeus e 
armados éÍ europea. A inven ão era elo director ela Com
panhia franceza., Duplerix; mas foi a Companhi a ingleza 
que a poz em pratica. e tirou proYeito clel la. Os ac ·io
nistas da. Companh ia franceza a uizeram que ella . ó se 
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occupas e elos negocias elo commercio e rev~caram Du
pleix a quem censuravam de ter comprom~ttldo a ~om
panhia em guerras custosas. A Companh1a 1~gleza cletxou 
os seus empregados obrar livremente~ e Cltve , em uma 
só batalha, conquistou todo o reino de Bengal..~. 

Os aovernadure.s geraes continuaram a conquista em 
nome d: Companhia que passou a ser no seculo XlX 0 

uuico soberano da Jndia . 
Parece maravilhoso, á primeira. vista, que um paiz 

dl:l 200 milhões de a~mas se tinha dcixad.o conq?istar por 
uma Companhia de mercadores estrangevros . E , que, na 
realidade, a lndia não era unw. uação, mas sim um ag
gregado de povo , uns brahmrunes, out~os mussnlmanos , 
sem laço que os unissem nem de relig1ão, .nem de raç~. 
nem de go\'erno, e que não tinham motivo para ag1r 
d'accordo. A ma sa da população era cmnposla de cul-
1ivaclores pacíficos, habituados a verem-se sempre oppri
midos por estrangeiros. Não havia nação , mas somente 
príncipes soberanos. A Companhia elas Inclias era um so
berano em luta com outros soberanos, que ella venceu. 
porque dispunha de um exercito regula·r. 

APRECIAÇÃO GERAL DA CIVILISAÇÃO MODER~A 

A Eclade Moderna é constituída pelos seculos XVI , 
XVII e XVIII. 

Ao findar a Edade Média houve um movimento geral 
dos espíritos e uma profunda transformação no modo de 
ser das nações européas presagiando o advento de um 
novo periodo historico. Na mesma occasião os descobri
mentos, que no seculo XV tomaram um extraordinariQ 
desenvolvimento , preparavam uma importante modifica
ção nas condições economicas e sociaes de todos os pai
zesJ. sem se exceptuarem os do Oriente, aberto desde eu
tão.,por um ininterrompido contacto á influencia occiden· 
tal. 
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A civili ação da Edade Moderna distingue- e, com e f. 
feito, da civüisação da edade anterior~ não só sob o ponto 
de vista materia~, mas sob o ponto. de vista mor<)J sobre
tudo. Materialmente os tres seculos acima indicados são 
superiores aos que os antecederam. 

A industria desemolve-se de uma maneira muito no-
, taVl€1, graças á descoberta de novas materias primas e 
de mais aperfeiçoado processo technicos. O commercio , 
lendo a explorar duas novas partes do mundo - a Ame
rica e a Oceania, que lhe ba\'iam entregado o recentes 
descobrimentos, e um continente (AsiaL yercladeiro ma
nanci'al de riqueza , encontrado de novo depois de secu
los de um completo olvido amplia a suas transacções, es
t·endendo-as a lodo o globo. A ciencia, que até ahi não 
conseguira encontrar um methodo positivo: perdendo-.-;P 
em s ubtis divagaçõ , funda-se definitivamente sobre a 
solida ba e da observação e da experiencia. A astronomia 
deixa as puerilidades da astrologia, para achar com 
~ewton e Kepler a Ie1i dos movimento do a tros. A phy
SICa abandona as velhas idéas das causa occullas , para 
se ystemtisar com Galil('o, o mesmo que descobre o mo
vimento da terra. 

A chimica com Faraday -e Lavoisier transforma-se 
numa sciencia rigorosamente experimental. Finalmente 
a biologia encontra em BichaL o ~u primeiro legislador. 
I to com relação ás ciencia propriamente abstractas. 

1 -o que re peita ás sciencias concretaiS ou secunda
rias. os progressos são talvez maiúres ainda. Cuvier funda 
a anatomia comparada; Harvey descobre a circulação 
do angue; Huyghens o pcndulo ; Mo'stesquieu a influen
cia ·dos dimas sobre a activ!dade do homem em ocieda
de etc ... Com Descartes e Locl<e a Edade Moderna revo
lucionou a metaphysica e a philosophia polit.ica. · Com 
Vico e Gibbon eleva a historia, considerada como produc
ção Jiteearia, a uma extraordinaria perfeição. Nas mn-
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tilemalica Le.ib1útz e Pascal ,le cobrem o calculo cliffe
pencial e o elas pl'obabilidacles. Na ·phy ica applicada Pa
pin rev'ela á industria a força motriz do vapor cl 'agua 
condensado , H.omcr Yerifica a velocidade da iuz e Fran
klin arranca ao céo o raio dominando a sct.ulelha elec
trica. Poderia ainda continuar-se esta longa enumeração, 
ma o que fica indicado basta para mo trar a superiori
dade cmmnercial. indu trial e ·cienhfica dos tempos mo 
dernos. 

Sob o ponto ele Yi la arti lico não é meno nolavel o 
progeesso realisado na Edade Modema. A pintura~ além 
dos grandes mestres da Henascença italiana, apeesenta
nos em França, Poussin , Lesue~ur , Lorrain e Lebrun; o a 
Hespanha, Mueillo, Ve~.asquez e Ribera; na HolJancla, 
Van-Dick e RembrandL; em Portugal, Domingos Sequeira. 
A poesia, com Camões, produz uma das mais espJemlidas 
epopéas conhecida " e com Shakespeare :eleva . a tragedia 
<Í. digna riYal do theatro grego. 

A musica cria obras primas iuimilaveis e desconhe
cidas até então, com os italianos Cimarosa Rossini, Bel
lini ,e Don1zeLti. com os francezes Bo"ieldieu e Berlioz, e 
com os allemães .Uozaet, Weher. Haydn , BeeLhoYen e 
Mendelsohn, cuja perpetuação c comprehen. ão universal 
a inv>e.nção da notaçã.o musical legada pela Eda.de Mrdia 
lorna possiyeJ. 

Politicamente o periodo moderno funda um novo Di
reito Publico, pela declaração dos direitos indivicluaes , 
tacita na revolução fro.nceza, e pelo reconhecimento da 
soberania popular como origem e fonte de todo o po
dei--es e de todas as instituições sociaes. O Dir·eito Pri
vado, Lambem torna- e mais consentaneo com as neces-
idades elo individuo em sociedade. Esta benefica modí

ficaçao da legislação , applicada ás relações entre parti.
rulal~es, deixou glorio o vesligio em. todos os Cod.igos 
elas nações europeas. 
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Ao mesmo Lempo que o direito ciYil , o direi lo penal 
e o direito cr iminal as im se humanisavam , o lrolJandez 
Grocio e o sueco Puffendorf procuraYam fazer extensi
Yos os preceitos juridicos ao proprio estado de guerra , 
introduzindo por este modo , n'um domínio anele até en
tão a selvageria tlominüra , os pl'incipios da ju tiça e da 
li.umaniclacle. A creação rlo Direito internacional, que nem 
a .~ntiguidade nem a Edacle Média conheceram, é por ul
timo ainda uma conquis ta rla Eclade Moderna . 



PARTE IV 

A ÜIVILISAQÃO CONTEMPORANEA 

A REVOLUÇAO FRANCEZA DE 1789 

A <<Revolução» foi a con equencia do estado político 
e spcial da França no eculo XVIII : institu'ições anol'
maes. abusos mve lerados, interesses egoístas, soffrimell
tos secu1m~2s, neces idades intellectu8J s- tudo accumu
lára-se pal'a tornar inevitavel esse grande acontecimento 
historico. 

Em 1.787 Luiz :\VI , rus ustado pela enorme divido. uo 
E tado , que ainda nos uHimo annos SE' aggeavára ex
traordinariamente pela prodiga administração rie Calon- . 
ne, convocou uma assembléa de notaveis, para examinar 
este as umpLo e propor o remedio (Jue julga se com-eni~u
te. Esta assembléa, porém, sem prestigio e sem força. 
por isso que não tinha a eu lado a nação , dissolveu-se 
sem nada ter feito. 

De toda ::t parte começou então a levantar- e o gr iLo 
de-convocação uos E lados geraes. 1 eder, ilabil r opu
lento banqueiro ele Genebra,. que entrára para o minis· 
lerio . não poude tão pouco organisar a fmança . nem 
acalmar os espíri to . 

~ão restando outro recurso. poi . ·onvocaram-se os 
Estados gerae . clelerminando- que os deputndo do 
terceiro estado fossem em numero egual ao elas outras 
orden reunidas . Et<l nm a primeira ronces ão exigida 
pela opinião publica. 

Effectivamenl em G ele Maio ele 1789 juntaram-se 
em Verlsailles 1..145 depu tado : 361 perten entes ao clero 
e ú nobreza, e 584 ao terceiro estado . 
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Em 27 de Junho , c não obs tante a opposição da Côr
le, a,s lr ordens reuniram-se em assembléa naciunal 
constituinte, depois de terem jurado que não se separa
riam sem ter dado uma constituição á França. Luiz XVI 
pouco tempo depo is demitLe do ministerio • ecker . Teem 
então Jogar algum LumuJtos,e, no dia 14 de Julho de 1789, 
o poro de Pari toma a Bastilha, fortaleza onde os mo- · 
narchas francer..:es mandavam encerrar os presos politi
co.s . E' com este acto que começa ,·erdadeiramente a rE:
\'Olucâo. 

Na noite de 4 de Agosto, numa sessão celebre a As 
s.embléa declara abolidos todos os dir·eilos feudaes, de 
que a propria nobreza espontaneamente viera abdicar. 
D'ahi a pouco tempo os deputados votaram a dPclam
cão dos direitos do homem , estabelecem um unica cama
;,a legisLativa,. e acabam com o ve to illimitado do rei . 

No dia 5 dB Outubro , as mulheres parisienses, e -
coitadas pela guarda nacional, dirigem- e a Versaill es 
onde estava a Côrte, e trazem o rei e a rainh a para a ca-
pitaL • 

Em quanto tas scenas se passavam em Paris, nas 
províncias rebentavam tumultos por toda a parte: os cas
tellos eram invadidOI'l , os pergaminhos feuclaes despeda
çados , e tudo quanto lembrava o estado ele servidão an
terior implacavelmente destrurido. 

Os grandes fidalgos, os proprios irmãos de Luiz 
\VI e os membro do alto clero emigravam para o es
trangeiro 1 e iam preparar em Coblentz e nas Côrtes de 
Vienna e de Berlim, a invasão com que intentavam es· 
magar o partido popular. 

Por seu lado a Assembléa Constituinte decretava um 
grande numero de medidas liberaes, e reformava a ncl
ministração , purgando-a dos vícios que de longe a cor
roiam. 
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Como era de prevêr , nem Luiz XVI , nem Maria An
tonieta, nem o resto da Côrte podiam tolerar o novo es
tado ele cousas, que os representante ela nação assim 
es tasam estabe1ec.enclo. 

A's hostilidades contra a As.sembléa eram manifestas. 
O rompimento não tardou a dar-se , sendo o pretexto de 
tal rompimento a constituição civi l do clero. Por .esta 
cons tituição a A embléa acionai applicava á Egrcja 
as reformas que haYiam sido decretadas para o eslat.lo 
civil; ·e tatuia o principio da eleição para todo os car
gos ecclesiastico c exigia dos sacerdotes o juramento c)e 

obecliencia , Lui•z XV 1 oppôz seu ve lo , mas vendo-se for
çado a acceitar a lei cleJibemu fugir ele Paris na inten· 
ção de. ir refugiar"" e no acampamento elo duque de 
Bouillé, que o esperava na fronteira. A fuga cl1egou a 
rea lisar- e. Ao entrarem todavia em Varenne o rei e a 
rainha foram preso e trazidos ~ol.J cu toclia para a ca
pita~· . Chegado que foi a Paris, a Asve.mbléa su.:pendeu 
Luiz XVI das uas funcçôes, reconciliando-se clle mai 
uma yez apparentemente com el la , quando jurou a con -
tiluição de 1791. 

D'ahi a pouco a As embléa Constituinte di soJria-se, 
pruhibindo a todos os membros o serem reeleitos. Entre 
e tes contamm-'se alguns , que em curto prazo e tinha!Il 
tornado celebres: Ma ury, Duport, l\ialouet, Bat'llan', u · 
Lameth. o abbacle Sieyés, e sobreluclo J\l irabeau. 

A As.sembléa novamente com'ocacla, conhecida pelo 
nome de legislativa, pouco notaY.el se tornou , dUt'anclo 
apenas desde ~1 de Outubro de 1791 até 21 d Setembro 
ele 1792 . Sobresairam entre o s-eus membro : Vergniau ~l , 
Dri sot, Geus oné, L nard, Valazé, Pclion e outros, per
tencentes ao partido dos yironrlinos . 

Em 11 ele .\ o-oslo de 1791 o imperador da \u tJ·ia 
e u rei da Prussia publicaram a declamção de Pilnilz, na 
qual se trataya ela inva ão ela França c ela re lamaçâo 
ele Luiz XVI, co mo soberano absoluto. 
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A A.ssembléa legislatira respondeu a e ta declaração 
com uma série de decretos contra os emigrado e os pa
dres, que não tinham querido a const'ituição. civil e que 
prorlioviam o levantamento da Vendéa. Ao me mo tempo 
u re.i foi obrigado a assignar a declaração de guerra con
tra a Austria, que não cessava de amontoar tropas na 
fronteira. 

No publico corriam boalos de que Luiz XVI ecreta
mente se entendia com os invasores. ~esta desconfiança 
mais o veiu confirmar o manifesto do duque de Brunswick, 
que, ao invadir a França, ameaçou com a morte todos 
os cidadãos, que fossem colhidos com as armas nas 
mãós. A Legislativa declarou então a patria em perigo, 
e os chefes do partido republicano com o povo de Paris 
invadiram no dia 1.0 de Agosto de 17192 o paço, obri
gando o rei a refugiar-se no seio da Assembléa. 

.\ assembléa , associando-se á revolta, declarou o rei 
uspen o das su~ funcçôe , e mandou-o encarcerar na 

pri ão do Templo com toda a família real. Ao mesmo 
tempo convocou- e uma Convcnr:ão para tomar contas a 
Luiz XVI do seu procedimento e redigir uma noYa cons
tituição, vislo que a ele 1791 fôra violada. 

A ,invasão tinha começado. i\1as no dia 20 ele e
Lembro de 1792 os prussianos eram comp,letamente ven
cidos em Valmy por Dumou~iez. O mesmo general in
flingia aos austria ·os a derrota de Je"n1mapes em Novem
bro cl'esse anno. 

O ;:wimeiro acto ela Convenção foi abolir a realeza 
e proclamar a republica (21 ele Setembro ele 1792). 

Em seguida decidiu que o rei seria julaado por ella . 
Malesherbes pediu para defender Luiz XVI , mas em vão , 
por isso que o rei foi condemnado á morte e decapitado 
no dia 2t de .Janeiro de 1793. 

Depois desta execução começou para a Fran a um 
período funes,to que ficou sendo conhecido pela designa· 
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ção de Te1'ror . .Por um lado a invasão por toda. a~ frou
teiras, e a revolta na Vendéa; por outro a soiJJ'eexcita
ção dos animos no seio da Assembléa, que se encontrava 
dividida em dous pm·tidos rivaes-os jacobinos e os giron
dinos, os quaes se combatiam com Bncarniçado furor. 

Danton1 Maral e H.obesp~erre , chefes da montanha 
(jacobinos), promoveram a accusação dos principa;es 
membros do partido girondino, que dahi a pouco mor· 
riam na guilhotina. Logo depois chegou a yez a Danton 
e ao.s seus partidarios. Por ultimo H.obespierre e aint 
Just foram condemnados ·pelo golpe de E tado de 0 thcr
midor e executados 1em seguida. 

Marat tinha sido morto antes por uma mulher . -
Carlota Corday. · -

Com o golpe de e tado de 9 thtermidor (1794) fecha 
o eu cyclo a rerolução franceza , e finda, póde dizer-se, 
o eculo XVIII. 

.A par de loucuras e crimes, que em seu nome e prati
caram, a Revolução marca uma éra importante na His
toria da Civilisa ção: funda-se definitivamente o direito 
publico moderno; e as suas conquistas políticas, _ociaes 
e •economicas determinam uma profunda transformação 
no organismo de todas as naçõe européas. Apesar dB to

das as contra-revoluções e reacções, que posteriorme~te 
e rea1isar.am para destruir a sua obra, os princípios que 

ella proclamou, e as conquistas que levou a cabo na or
dem material e moral, ainda hoje ão a base em que as
senta a sociedade contemporanea. 

O DIRECTORIO E O CONSULADO 

O seculo XIX começa por t;ma reacção política con
. tra movimento irriciado na França em 1789. 

Depois da morte de Robespierre, e dos seus parti 
darios. a Convenção aboliu a constituição democratica 

' 1 
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de 1793, que ainda não tinha começado a se executar . 
Em eu logar, repartiu o poder legislativo por rluas a. 
.sembléas-a elos quinhentos e a dos anciãos, delegando o 
poder executivo a um directo1'io composto de cinco mem
bros , que se renovava , saindo todos os annos t m delles. 

Os cinco primeiro directores, eleitos em obediencia 
8 nom constituição, que ficou sendo conhecida pelo no
m de consh Luição do anno li I foram: Lareveillere-Le
peaux, Carnot, Rewbell , Barras c Lctourneur . 

A ituação, no interior, não podia er mais difficí l; 
no exterior, era mais desafogada. Além das grandes vic
to rias de Valmy e de Jemmapes , Houchard vencera os 
inglez·es em Hondschoote; Jourdan derrotára os aus1ria.
cos em Vatbignies ; Bonaparte- retomára Toulon; Hoche 
rcconquis t<:ira as linhas de Wissemburgo; e os hespanl1ó.e ·. 
os piemonleze e o prussianos haviam sido obeigado 
a pas ar de. novo a dn·ersas fronteiras por onde tinl1am 
penetrado no começo da invasão. 

Em 1797 Bonapart.e tomou o commando do exercito 
da lla lia . Uma s0eie de brilhantes victorias, entre as 
quaes se devem contar as ele Montenàttc , Làdi, Cas li
ghoni e Arcole , fizeram-no em pouco tempo senhor ela pe
nínsula~ depois de ter destroçado todos os exercites que 
os piemontezes e os austríacos lil e oppuzeram. Em 1G 
de Outubro de i 797 > finalmente, assignou o tralado ele 
Campo-Formio , em Yirtude lo qual a França aclqui!'ia . 
a lrm ele outra , conces ões, a da fronteira do Rheno. 

Da Itaüa passou Bonaparte ao Egypto. O Directo
rio. para obrigar a Inglaterra a depor as armas,imaginára 
a campanha do Oriente, que a seu yer devia abrir aos 
ft'anceq;e o caminho da lmlias, ou pc lo me no peejudicar 
grav,emenle o commercio inglez desta ultima região. i\a 
batalha das Pyramides, e na de Monte Thabor, des
troçou effectiYamente Bonaparle os mamelúcos e o Lur
cos. ~ia s tendo-lhe sido des truída a e quadra em Almkir. 
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os francezes offreram um re,·ez em São João rl ' Aere e 
viram-se forçado · a abandonar o Egypto. 

Bonapart-e, vo ltando do Oriente com o pre tigio das 
\.ietoeras que alcançára, facilmente se impoz á situação, 
tornando-se, bem depressa o unico homem que naquelle 
momento a podia dominar. A 9 eLe ovembro de 1799 (18 
ln'umario) deu o golpe de es tado , em virtude do qual 0 

Directorio foi abolido . creando-se em seu logar um -Con
sulado. 

A Constitu ição do anno J 11 foi abolida, en:lo subs
tituída pela Constituição do anno Vlll (conforme a no' a 
consütuição ficou sendo denominada). Os Lre consul es 
primeiramente nomeados fo ram : Siéye , noger-Duco c 
Ronaparte. Não tardou, porém, qu e. es te ulLimo se fizes e 
lll'Oclamar «primeiro consul », avocando a si toda a auLo
r.iclade, pois não passava de um mero simula,.cro o poder 
l[Ue era deixado aos seu dou collegas, l.amba ére e 
Lebrun. 

. O re~tabelecimento da ordem no interior foi o pri
meu'o cmdado ele Bonaparte. Em seguida voltou a suas 
attenções paea a Italia , cuj a situação para os fmncezes 
era mais gr<1ve a inda do que em 1796. Uma unica üa
ta lha, toda,·ia - a de Marêngo - bastou para lhe dar 
ele novo a posse da peninsula e para. obrigar a Auslria 
a assignar a paz de Lunéville (9 de Fevereiro de 1801). 
llm anno depois a paz geral res tabelece u- c peJa a i
gnatura do tratado de Amiens , (25 de Março de t802) 
entre a França e a Inglaterra. 

Q~atro annos depois da paz de Amien , Bonaparte, 
nproveitando-se habilmente da boas disposições, que por 
toda a parte encontrava em seu favor, fez-se nomear 
·· consul-vitalicio ». Ao mesmo tempo a ·constituição elo 
anno VIII era Peformada. O enado dirigiu-lhe uma meu 
. ngem, pedindo_ que elle dahi por deante rpassasse a go
vernar a França, com o titulo de «imperador ••. 
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0 GOVERNO DE NAPOLEÃO 

B:onapar.te não ousou resistir á intimação de que el~e 
p_ro,pi1io fôra indirectamcnle o autor, e ~o dia 18 de Ma\o 
de 1804 foi olemnemente proclamado I~p~rador her.e~ -
ta rio com o titulo de Napoleão I. Inshtum UIIHl noln r-

, sta de condes marquezes e duque á semelhan-za compo , . , 
ça da do velho regimen, e creou dezm_to I_Uarecllaes, , que 
representavam 0 pap~l de astros de pnmeira _grand~za em 
torno do radiante sol, que se levantava. ~apole_ao era 
presidente da republica italiana, a qual e fundara de
pois das campanhas da pemnsula ; com a ~udança _de 
titulo em França, pas ou a denominar-se re1 da Itaha, 
em conformidade. da sua nova dignidade. 

Em 1805 formára-se sob a inspira ão de PitL, ~ue 

novamente subira ao ministerio em Inglaterra, a terce1ra 
colligação contra a França. A victoria, porflm, de Au~ter
liLz rranha por Napoleão oos imp.eradores da Au tna e 
da 'n~ssia , desfez e la colligação, ohrigando a A.u tr1a a 
ass~gnar a paz de Presburgo. Mas ao mesmo tempo~ a 
França era forçada a abandonar pela sua parte ~ .:.u
vremacia elo mare á Inglaterra" em consequenc:ta do 
grande desastre de Trafalgar. 

.O este momenlo em deante Napoleão sonllou cou~ a 
reconstituição do Jmperio de Carlos V. Dissolveu ~ lm
perio aJ,lemão e em seu Jogar fundou a confeder~çuo do 
Hheno, cuj a dieta devia ::Jahi para o futuro reumr- e em 
francforl. 

~ão lhe bastava todaYia ter acabado com um irn
perio . creanclo um Estado noYo em seu proYe_ito. Os seus 
tres irmãos, Luiz , Jeronyrno e Jose foram felt?s por elle 
re pectivamente reis da Hollan~a.:. d_a W tpha~1a ~ d~ ~ a
paJes; Eugenio de Beauharna1~ fm elevado_ a ch§P1ldclde 
de Yice-rei da Italia ; Murn.t fo1 coroado 1'e1 ?e i\ apoles. 
quando , depois da invasão da _Hespanha , _Jose Bonavarte 
foi por sua vez proclamado rea. 
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Perante esta ambição desmedida, a guerra recome
~ou, como era natural. Mas Napoleão, cuja estrella ainda 
não principiára a declinar , venceu os pru sianos em Iena 
c os russos em Friedland, obrigando o imperador Ale
:.\andre a assignar a paz de Tilsitt (1.807). 

Sómenle a Ingla terra se conservava invulnera vel no 
se u 1solamento. Napoleão concebeu então a idéa de a 
obrigar a pedir a pa.z, fechando todos os portos da Eu
Iopa ás suas mercadorias, por meio de um bloqueio wn-

. únental . Conseguiu effectivamente fechar o d:t Hollanda, 
Ailemanha do Norte e da Prussia. Restavam, porém, ainda 
aberto , ao nor~e, os ela Hussia> e ao occidenle os de Hes
panha e Portugal. 

Napoleão intimou esta ultima nação a associar-se 
ü sua pohtica contra os inglez . Recusando-se, porém, 
a côrte de Lisboa a acceder a tal intimação, apoleão 
concluiu com a Hespanha o tratado de Fontainebleau 
peJo qual se dividia Portugal em tres Estado : o pri
m.eiro era dado ao principe da Paz; o segundo deveria 
}Jertencer a uma infanla de Hespanha; o terceiro, final
mente. fica,ria em poder da .França, até á conclusão da paz 
geral. As tres invasões francezas r2spectivamente com
mandadas por J unot (1807), por Soult (1809) e por Mas
sena (1810), são uma consequencia deste tratado. A in
vasão ele Porluga11 assim como a da Hespanha, que pela 
mesma occasião l.e ,·e Jogar, foram porém um grave de
sastre pam o imperio, porquan to pela primeira vez en
contrava Napoleão uma séria resistencia deante de si, 
rusistencia de que não poude lriumphar apesar de todos 
os meios que para isso empregou. 

Depois da invasão da península hispanira ain<la 
1
a,poleão ganlta a victoria de Wagmm, mas a fortuna 

começava a abandonar o grande conquistador. Por Locln 
a parte se accentuara uma poderosa reacção contra a 
Fr·ança. 

7 
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1\apoleão, comLudo
2 

cégo pelas uas \'ictorias, não 
\'ia o circulo ele ferro que em torno delle se ia pouco a 
pouco apertando. Em 1812 passou o Niemen, á frente de 
450,000 soldados, para obrigar a Ru sia a acr,eitar o 
bloqueio conNnental. Venceu effectivamente e11 Witepsk, 
em Smolensk, em Valutina, e entrou em Moscou, espe
rando ahi dictar a paz. Os russos, porém, preferiram 
incendiar a cidade a tratar com o inimigo·, e Napoleão, 
não podendo continuar para S. Petersburgo afim de to
mar o ultimo reducto do poder moscovita, emprehendeu 
uma de astrosa retirada, no meio das difftculdades de um 
inverno rigorosissimo. Foi este o grande golpe, que, con
j unctamente com a mallogmcla invasão da Hespanha, 
abalou o seu prestigio. Na batalha de Leipzig (1813) a 
Allemanha inteira com os alliados que conseguira alcan
çar, travou coml:i,ate. contra Napoleão, que pela pri
me-ira vez soffreu uma grande derrota. Depois seguiu-se 
a in\'asão da França, e. o novo tratado de Fontaineblean, 
em que o Imperador se viu forçado a abdicar. 

O .irmão de Luiz XVI, que entrára em França com 
os exercitos alliados, foi proclamado rei , com o titulo de 
Luiz XVIII. Esta primeira restmuração dos Bourbons, 
comtudo, que fôra. imposta pelos imperadores da Austria 
e da Russia e velo rei da Prussia no tratado rle Paris 
de 30 de Maio de 1814, pouco tempo durou, porquanto 
a 1.0 de Março de 1815 ·apoleão, evadindo-se da ilha 
de Elba, para onde havia sido enviado depois da sua 
abdicação, entrou novamente em França, obrigando Luiz 
XVIII a fugir de Paris, e restabelecendo o imperio. Du
rante o governo dos cem. dias (assim ficou sendo conhe
cida a restauração imperial) Napoleão procurou, para 
fazer face á colhgação que novamente se tinha formado 
contra 1eJle, attrahir a si os liberaes pela proclamação 
do acto adàioional. Ganhou ainda a batalha de Ligny (16 
de Junho de 1815) aos prussianos; mas dahi a dous dias 
(18 de Junho) tendo de fazer face em Waterloo ao exercito 

-191-

~nglo-lJeJga-p~:usso-hanoveriano, commandaclo por \Yel
lmgton e Blucher, experimentou um terrivel desastre 
per?endo compl~tamente esta batalha decisiva, e vendo-s~ 
obngado, a abdwar pela. segunda vez, sendo em seguida 
enc_errado na ilha de Santa Helena., onde morreu a 5 de 
~Iaw de 1821. · 

D.e1~ois ela abdicação de Napoleão entrou novamente 
e.~1 Parrs L~iz VXIII. Os alliados obrigaram então a 
1, ran~a a·assignar o tratado de 20 de Novembro de 1815 
~m ~rrtucl[8 do qual esLe paiz perdia todas as conquista~ 
reahs~das no tempo do ünperio, grande. parte das suas 
colomasJ, e tinha que paaar uma eno . d . -
1 

o rme m emntsaçao 
c c guerra. 

Ao mesmo tempo o Congresso ele Vienna1 que se abrira 
em Setembro da 1814 procedia á remodel - d 

~ ' açao o map-
pa da Europa, que por este acto diplomatico se achou 
profundamente modificado. 

A H.ussia reoebeu a maior pa.rte do grão-ducado de 
~aesovu~, a Galicia occidental, e o districto de Zamosk. 
a Aus:rm foram adjudicados os EsLados venezianos, ~ 
Tyrol: Ragu ~' . Salzburgo; e os valles da· Valtelina, de 
Bornuo e de Chravenna; a Prus ia teve o ducado de Po
~en, a ~omerania sueca, parte da Saxe, a Westphalia e 
a Prussm R~enana; a lnglalerra, além da re tituição á 
sua casa remante do eleitorado do Hanover, foi con
~rm~~a na posse de todas as conquista coloniaes que 
Ieali ara durante as gucnas do Imperio, e obteve Heli
g?land •. Malt~, e o proteclorado das ilhas Jonias. a Bel
grca fOl reunida á Hollanda sob o sceiJtro d ' ~ . 
de o o prmClpe 
r r~nge; _a confederação do Rheno, instituida por 
Nap~leao, for tran ,formada na confederação germanica 

~=b~rxo da presidencia perpetua da Austria; a ronfede'· 
c çao smssa passou a denominar- e confederação helvetica 
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e reoebeu 0 augmento de uma parte do le1:ritorio ~1: GcÀ 
e da Saboia , j'unt.ando- e as d~zenove a,ntigos can~o~~ o 
Valois Genebra e Neufchi.itel; ao rei das Duas S!C~l~as 
e ao Papa foi restituído o que tinham perdido_; a Suecm, 
em compensação da Finlandia cedida á Ru..,sm, recebeu 
a Noruega que foi tirada á. Dinamarca; e a esta ul~1ma 
potencia coube o ducado de Lauembu~go, , o qual amda 
assim, conjunctamente com o de Holstem, hcavam fazen
do parte da confederação germanica. 

No dia 14 de Setembro de 1816, os tres soberanos da 
Russia, da Austria e da Prussia' assignavam o lrat~<lo da 
Santa Alliança, pelo qual elles se obrigavam ~ s.eg~m uma 
política identica no governo dos s~us_ r~spe~tlVos Estaclos, 
segundo certos e determinado , pnnClpiOs ~ msem:los nesse 
instrumento cliplomatico. 

O ESTABELECIMENTO DOS GOVERNOS 
CONSTITUCIONAES NA EUROPA 

Depois d.e esmagaua a França, que dmante um lluar
to de seculo agitüra toda a Europa, os soberanos en
trando mais tranquillos na posse dos seus E lados, nâu 
obstante terem de conservar parte das reformas pro
clamadas pela Hevoluçâo, fizeram todos os esforços para 
?'estourarem a monarchia absoluta. Dec;de então ficou ha· 
Yendo em cada paiz dous partidos opposlos: o absolu
ti ta ou realistu, que não acceitava ou1ra regra ele go
verno senão a Yontade do rei, e cujo ent1mento domi
nante era o re. peito pelo passado e o amor á. ordem; e 
o constitucional ou liberal, cujo J.emma em o pcogres o e 
a liberdade. E que, partindo do principio da soberania 
da nação , preconisado pela Revolução , queria pat·a ga
I'antlir os direitos do paiz, como no sysbema de goverllG 
parlamen Lar inglBz, uma constituição escripta, e que hou · 
yesse um parlamento ao qual coubesse a elaboração das 
leis. 
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Em 1815, os absolutista ficam enbores do poder 
em quasi todo o Estados ela Europa. Mas os liheraes, 
apesar do regimcn oppressi1'o da Santa-A.Hiança, conse
guiram com o tempo, lançando mão da propaganda, das 
sociedades secretas ~~ tlas insmreições populares, fazer 
triumphar as sua idéa . 

a) A REVOLUÇÃO DE 1830, ~A Ji'HA:NÇA , E SE S EFFEITOS 

De 1815-1830 houve, em França, o período que se 
denominou a ,·estaumção dos Bourbons, e o seu caracter 
mais saliente é o ele uma forte reacção contra os factos 
consummados, e as icléas po tas em voga pelo perio rlo 
anterior, sobretudo pela época de 1i89-1793. 

Apesar de tudo, porém, Luiz XVIIJ resistiu durante 
um certo tempo aos fanaticoo partidarios do antigo re
gimen, que procuravam por todos os modos impellil-o 
num caminho de violencia e perseguiçõ contra turlo o 
que parece 'se eivado das idéas do liberalismo. Oepois 
ele outorgar a carta constitucional de 1814, pareceu mes
mo animar o movimento li.beral em França chamando 
um ministerio conciliador (D.ecazes) ; mas os ultra-rea
listas conseguiram afinal assenhorear-se do animo do rei, 
c Luiz XVIII lançou-se resolutamente na senda traçada 
uos soberanos ela Europa pela Santa-Alliança. 

A reacção ainda se accentuou mais com a subida 
ao lhrono de Carlos X, chefe confes o dos realistas exal
tados. Por intermedio do seu primeiro ministro Villêle, 
pediu este monarcha á camara , logo depois da sua exal
tação ao poder, uma enorme indemnisação para os emi
grados ; o estabelecimento de conventos de freiras ; e uma 
lei draconiana contra a imprensa, cuja liberdade, apesar 
rle restringida, extremwmente o assustava. Como, porém, 
o progPesso elas icléa l~beraes se accentuasse todos os dias 
em França na literatura~ na sciencia, e por conseguinte 
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na política:, esta .evocação violenta do passado lev~ntou 
grande resistencia no paiz, crcando-se_ mesmo no fJeto ~o 
parlamento uma opposição legal capitanead~ P?r Cha
teaubriand1 Royer-Collard, Broglie, Molé, BenJamm C?n_s
tant e outros. Uma das con equencias desta OPI•OSiçao 
das camaras.l que malis se fortificou com taS eleições geraes 
de 1827., foi a queda do ministerio Villele e a sua sub
stituição pelo ministerio liberal de Martignac. Este. abo
liu a censura que pe ava sobre os jornaes, reabrm os 
cursos encerrados por ordem da situação anberior, e pro
curou impedir as numerosas fraudes que falsificavam a 
composição do corpo eleitoral. 

Mas Carlos X, que só muito contra yontade tolerava 
0 ministerio, aprovei to u-se da primeira occasiã? que lhe 
pareceu favoravel para e desfazer delle. EffectlVamen~, 
em Agosto de 1829, foi chamado ao gov\3rno o. reaccw
nario Polignac, que se estreou por uma verdade1ra cam
panha contra as regalias concedidas pelo seu antecessor. 

Em Julho de 1830 publicaram-se as celebres orde
nações que supprimiam a liberdade da imprensa, _e que 
annullavam as ullimas eleições geraes, em que tmham 
sido reeleitos os membros da opposição liberal da camara 
anterior dissolvida. Ao mesmo tempo estas ordenações 
modificavam o antigo systema eleitoraL Era um verda
deiro golpe de. Estado para annullar, não só a carta con
stitucional, mas todas as conquistas Pealisadas desde 1789 
no domínio do direito publico. 

O povo de Paris assim o comprehendeu, e, a esta 
provocação da Côrte, respondeu com a revolução dos tres 
dias de Julho (27, 28 e 29) de 1830 que derrubou Carlos 
X do throno, apezar do recente successo militar da con
quista da Argelia, obrigando-o a tomar o caminho do 
exílio. 

O rei ainda quiz abdicar a favor do duque de Bor· 
cléos, seu neto, para ao menos salvar a dynastia. Mas já 
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era demasiado tarde, e o partido liberal , senhor da vi
clorifll, quiz impôr as condições. Luiz Felippe, duque 
de Or1eans, e chefe do ramo segundo da casa de Bourbon, 

· foi proclamado rei a 9 de Agosto de 1830, depoi<> de 
ter jurado a carta reformada. 

A influencia da revolução·, que . desthronou os Bour
bons, fez-se sentir em toda a Europa. a Inglaterra o 
ministerio tory, presidido por lord Wellington, cedeu o 
Jogar a um ministerio whig (2 de novembro de 1830), 
que democratisou o corpo eleitoral, elevando-o somente 
para a Inglaterra a 800.000 Y!Qtantes; emancipo.u 600.000 
negros e fez votar a lei dos pobres a favor dos indigentes 
do paiz. Na Suissa, Dinamarca e Suecia, as antigas con
stituições ar-istocraticas modificaram-se em sentido libe
ral. Na Hespanha e Portugal D. Carlos e D. Miguel, parti
darias do antigo reg.imen, foram vencidos, implantan
do-se nestes dous paizes o regimen constitucional defini
tivamente. Na AUemanha, Italia e Polonia, si bem que os 
esforços dos liberaes se viram impotentes para fundar 
nm regimen constitucional, o protesto ficou lavrado. 

I 
b) A REVOLUÇÃO DE 1848, NA FRANÇA 

A revolução, de 1830, que para a Europa inteira 
fôra o signal duma profunda transformação politica, era 
na França desnaturada pela nova dynas.tia que subiu ao 
throno. Os dous partidos, que por essa occasião se de
gladiavam em todos os Estados europeus-a Santa Alli
ança e o Liberalismo - con tinuaram, sob a monarchia 
d-e julho (assim se ficou chamando a monarchia de Luiz 
Felippe), a luta em que e taYam empenhado desde o 
começo da restauração. 

Primeri.ramente o ministerio Lafitte (1830) propoz-se 
auxiliar no exterior o movimento liQ.eral, cuja iniciativa 
\>artira da França. Mas o rei, recusando-se a sanccionar 

I 
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a sua política a respeito da Italial, obrigou-o a demit
tir-se,. substituindo-o por Casimiro Périer. Est:e de~lCou-se 
a esmagar no interior as tentativas revolumonanas dos 
republicanos e dos legitimistas , e inaugufDu. uma firme· 
p()litica de não-intervenção, que com. effelto mante~e 
até a sua morte. Thiers ainda segmu, como presl
dente de conselho (1836), as pisadas do . eu antecessor, 
que elle com effeito tomou por modelo. Mas já a politica 
interna se ia complicando demasiadamente, tendo-se ag · 
gravando ainda mais a situação da nova clynastia pelas 
insurreições de Lyão e de Paris (183ft.), e pelo attentado 
de Fieschi (1835), que levou o terror ao seio elos par
tidos moderados. 

O minisLerio Molé, chamado pouco depois ao poder, 
não era bastante paea acalmar as apprehensões que mai'> 
se accentuaram com a subida do ministerio Soult (1839), 
em detrimento da colligação vencedora capitanea::la por 
Guizot chefe dos (( doutf!inariosn ; Thier , chefe ele um 
·grupo 'do cenLro esquerdo ; e Odilon Barrot, chefe d~-; 
deputados oppostos á política governamental, mqs parti
cularmente dedicados á pessoa do rei. 

De 1840 em dianle, a politica franceza toma uma 
nova feição, tanlo no interior como no exterior. Neste 
pe.riodo é Guizot, um dos chefes da colligação_. ~uem go
verna já como simples ministro, já como pres1dente do 
conselho , mas impondo sempre num ou noutro caso o 
seu principio de estreito utilitarismo,, em virtude ::lo q~al 
em pouca ou nenhuma conta se deviam ter as reclamaç~s 
da opposição liberal, comtanto que o orçamento da naça? 
fosse constantemente accusando um augmento nas recm
ta , e portanto na riqu8!Za publica. 

Emquanto que no governo se proclamavam .estas 
idéas no seio das massas ganhava extranha cons1sten
cia a' propaganda ~ocialista, que achava na mi~eria ~1 0 
próletariado, aggravada pela revolução economtca pt'O-

• 
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duzida pela recente introducção das machinas ele va
por, um campo azado a sua expansão. 

Finalmente, em Fev.:~reiro de 1848, teve logar a crise. 
,\ opposição ao governo tentou, como ultima e decisiva 
uumifc.stação, uma erie de banquetes em Paris, onde se 
pediam alta e quasi que já extra-legalmente as fl<'formas 
a que Guizot obstinadamente se negava. O dilemma, com 
effeito, era infallivel: si o minislerio consentia, cahia evi
dentémente; se prohibia a manifestação, no estado d;J 
tensão em que se achavam os espiritos, promovia uma 
re,·olução. No clJa 23 a opposiqão tinha ganho o pleito 
Um minislerio liberal era chamado, sob a presidenc1a de 
Thliiers. Mas, o movimento revolucionaria não se detendo 
no seu curso, a revolução e talou no dia 24 , desthronando 
Luiz Felippe , o qual, do mesmo modo que Car,Jos X, se 
viu obrigado a seguir o caminho do exilio. 

Abolida a monarchia, foi novamente instituida a 
republica- , que ao tlm de liX's annos, e depois de terri
Yei carnificinas occasionadas pela ioourrcição socialista, 
teve de ceder o Jogar ao segundo imperio fundado por 
Lui7 Napoleão . 

REPERCUSSAO DAS ID:t!:AS REVOLUCIONARIAS 
NA EUROPA 

O brado reYolucionarío, erguido nas margen do Se
na, achou éco em qua i toda a Europa, endo princi~ 
palmente na ltalia e na Allemanha onde mat fez-se 
senLir. 

A situação que os tratado de Vienna creára para a 
l tal ia offendêra profundamente os brio desse genero o 
povo:, que desde e · a époc.a não cessou de almejar por 
qualquer mudança politica que o libertasse do jugo estran
geiro. A exalta<;ão ao soüo pontificio do cardeal Fer
I'etti, que tomára o nome de Pio I r (a 21 de Junho de 

' 
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1846), foi o signal para o movimento liberal que ~~ni~ 
restou-se em toda a península , difficilmente compnm1do 
pela presença dos soldados austríacos, não. só no reino 
lombardo-veneto , que em virtude dos refendos tratados 
de Vienna lhes pertencia, mais ainda nos ducados de 
Toscana, Modena, Parma e tambem na cidade de F·errara, 
que sem a mínima contemplação para com o seu sobe
rano (o Papa) entenderam dever occupar. 

Poucos dias antes de rebentar em Paris a revolução 
que epilogámos na lição anterior, já alguns monarchas 
italianos haviam sido obrigados a pactuar com as noYas 
idéas. No dia 1." de Fevereiro, Fernando li, ameaçado 
de uma formidaYel revolla na Sicília com grandes ra
m'ificações na propria capital do reino (Napole.s), outor
gava a seus subdilos uma carta constitucional moldada 
pela franceza (a de 1830). Com ligeiro intervallo de tem
po seguiam-lhe o exemplo Leopoldo li , geão-duque da 
Toscana,, Carlo -Alberto, rei de Sardenha, e o Sununo 
Ponlifice Pio IX . 

Logo que con lou em Milão o feliz exito do movi-
mento revolucionario effectuado em Vienna (a 13 de Março 
de 1848) declarou-se" a capital da Lombardia em p]ena in- · 
surreição, e ao eabo de cinco dias de heroicas lutas ex
pulsava a guarnição austríaca, commandada pelo ma
rechal Rade.tzlü, que foi refugiar-se em Verona. 

A derrota dos Austríacos em Milão acoroçoou as se
diÇões que succesivamente rebentaram em Como, Bresciu., 
Bergamo, Cremona, Parma e Modena, donde lambem fo
mm expul as as guarnições e os governos que á sua som
bra viviam. 

Veneza, que impacientemente supporlava o jugo que 
lhe impuzera o tratado de Campo-Formio, julgou azada 
a occasião para protestar contra elle, restaurando a an~ 
tiga republica de São Marcos (a 24 de Março de 1848) 
collocando á sua frente dous honestos e patrioticos ci
dadãos (Manin e Th.umasoo). 
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Os acontecimentos de que acabamos de fa\Zer men~ 

ção despertáram em toda a península a imeterada idéa 
de lançar o estrangeiro para rulém dos Alpes . Aquelle.s 
mesmos príncipes que, pela sua origem e relações de fa~ 
milia ou força de tradições, mais adhesos deveram ser 
ao regimen austríaco', quizeram dar arrhas dos sentimen
tos de que se achavam po uidos, ou pelo menos de que di
ziam acharem-se. Leopoldo li da Toscana, Carlos Al
berto de Sardenha, Fernando li de apoles decretaram 
a formação de um exercito italiano que devia operar 
contra os Austriacos e em auxilio dos sublevados. A este 
exercito não tardou a aJunt<ar- e o general Durando, com 
um corpo de tropas pontificias. 

Emquanto Radetzki1 fortificado no famoso quadrila
tero , aguardava soccorro que tardavam em lhe serem 
enviados , os Piemontezes, capitaneados pelo seu re i, fran
queavam o Tessino e o Mincio, sem ·~ncontrarem a mínima 
opposiçâo , e a entando eu campo deanle dos muro de 
Verona e l\1antua obrigavam os inimigos a lhe offerece~ 
rem combate uerrolanclo-o completamente em Goito e 
Pastrengo. 

Já os Austríacos viam-se arriscauos a soffrerem to
elos o horrores de um longo assedio, quando as discar
dias civis as ornando entre os Italianos , lhes facultaram 
lllilios cl.:~ reparar seus revezes e tirarem delles pi'Ompla 
e completa desforra. 

O paftido republicano , tendo por chefe o celebre 
l\l'azzini, colligára ao principio suas forças ás elos seus 
adrersarios politicos, parecendo querêr immolar no altar 
da patria antigas e quiçá infundadas dissiclencias; mas 
vendo· que Carlos~Alberto caminhava de victoria em vic
toria, e que o 1westigio elo seu nome eclipsava os de to
elos os outros campeões da ind'epenclencia nacional, re
solveu crear-lhe por toda a parte embaraços e tolh e:l-o em 
sua marcha. Para e se fim fez conf que successiva mente 
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apparecessem movimentos sediciosos em Palermo, Napo·· 
Jes, Roma e Milão. 

A 13 de Abril proclamava-se em Palermo o decahi
mento da dynastia bourbonica, e um mez rlepois reben
tava em Napoles uma insurreição em sentido anJ.logo, que 
obrigava Fernando a chamar o seu exercito, que ás or
dens do general Pepe mandára em auxilio de Veneza. 

Era tambem esse partido demagogi'co que, que
rendo constranger o Papa a declarar guerra á Austria, 
c não acceitando a razão que lhe dava e. te da impossi
bilidade em que n.ch:wa-sc pda -.;ua qualidncle rl c prtf! com 
mt~m dos fieis, forçava o successor de S. Pedro a deixar 
Homa, retirando-se occullamente para Gaeta. 

Em Milão conseguiram os agentes de Mazzini ci .. 
mentar a desconfiança contra os actos os mais innocentes 
de Carlos-Alberto c promoveram a creação de uma junla 
que devia vigiar e superintender a conducta do gene
ralissimo do exercito italiano. 

Ao passo que assim dividiam os patriotas as suas 
forças e desgos tavam os homens que mais dedicados se 
haviam mostrado, aproveitára-&e habilmente Radetzki 
da inacção em que o h a viam deixado ; e. depois de recc
bet' reforços consideraveis pelas estradas elo Tyrol e do 
Friul, que conseguira manter sempre francas, entrou no
vamente em campanha com um exercito elevado ao com
puto ele cento e cincoenta mi'l homens. 

Saindo da praça de Verona, em que o vimos for
tificado desbaratou com summa facilidade os Toscanos 

l 

e Napolitanos em Coito, e sem se embaraçar com a percla 
de Peschiera, que caíra em poder dos Piemontezes, foi 
submettemlo todas as povoações sublevadas com uo;ca 
exoepção d:e Veneza. e tenrto derrotado o general Du
rando·, obrigo u-o a assignar o compromi so ele não em
punhar mais armas contra a Austr ia na presente guerra. 

Eram os Piemontezes os unicos aclversarios a quem 
o velho marechal Hàcle tzki j ulgava digno de se medi-
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rem com os eus soldado ~ ; por isso marchou ao seu encon
tro quando constou-lhe que se dispunham elle.s para em
prcilencl~r o cea·co de ~J antua. FO'i a 25 de Junho que em
penhou-se a batalha de Cu ·toza, cujo exito tão fatal foi 
a Carlos-Alberto e á causa ele que se constituíra esforçado 
paladino. Natural consequencia ela derrota dos Piemon
tezes foi a prompta submissão das praças de Cremona, 
Lodi e Milão. N la ultima cidade deu-se a triste oc
currencia de rebenlar' uma sedição republieana no mo
mento preciso em que o rei de ·sarclenha expunha sua 
Yida em pro·l da indcp nclencia italiana . ;'\a ab ·o'luta im
[JOSsibilidade de re i tir aos inimigo externos e fazer ao 
mesmo tempo face ao · sediciosos, assignou Carlos-A.l
herlo um armísticio (a 5 de Agosto) pelo qua:l obrigava-se 
a resti1uir ü Auslria a praças que ha\ria conquistado. 

Antes de pro eguirmos na nmTação da campanha do 
fcld-marechal Radetzki , da qual resultou a sujeição de 
Veneza, rUnica das cidades do reino lombardo-veneto que 
a inda resistia, volvamos o olhos para a cidade de Homa, 
onde uma frenetica demagogia deshonr~wa pelos seus ex
c·essos a belleza. e santidade da causa italiana. 

Como já cli semos, teve o Summo Pontifice de aban .. 
donar furtivamente a capi,'al do .eus Estados (a 24 de 
·ovembro) por não te t· qu erido pactuar com os gri los de 

guena a ,·iuslria que uma plebe fu riosa. guiada pelos pe
io.Des energumeno ., rugia clcbai'Xo ela janellas do Qui
rinal. 

Amedrontado por semelhantes actos, e consternado 
pelo 1a sassi.nalo elo seu principal ministro, Ro si , que o 
punhal de um sicario traspa sára no proprio vestíbulo da 
camara dos deputados (a 15 de Novembro), 11esolveu o 
Santo Padre buscar a ylo e protecção no reino visinho 
(Napoles). Desassombrados com essa retirada decretam os 
revolucionarias a immecliata convocação ele uma assem .. 
bléa constituinte que a 9 de Fe\'ereiro de 1849 declarou 
abolido de f acto e lle direito o 1JOder temporal do Papa, 
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cujos Estados passavam a seT eTectos em 1-epub lica tlemo

cmtica e social. Para rematar a obra elegeu-se um trium

Yirato presidido por Ma!Zzini. 

Nove dias depois da proclamação da rcpublica ro

mana, adoptava a Toscana identica fórma de governo, 

tendo-se mallogrado, por opposição do romancista Guer

razzi, o projecto de encorporação favoneado por Mazzini 

a quem estavam inteiramente entregues o destinos da ee

publica. 

ão querendo que em parte alguma ·rla Italia fa

lhasse o seu plano de agirlação e anarchia, insufflavam os 

ilfa::;zinis ias as paixô · populares, sempre tão moveis, e 

fazendo-lhes crer que Carlos-Alberto atraiçoára a patl'ia 

firmando o armísticio de Milão, determinaram a quéda 

do ministerio presidido por Gioberti. que parecia ani

mado dos mais conciliadores sentimen to . e a consequente 

ascensão de outro , que entendeu dar mostras de acrylo

sado liberalismo rompendo o referido armistício e de

rr.eta9clo a immecliata guerra á Austria . 
• 

Encarregaram-se o acontecimentos de provar quão 

precipitado e erronco fôra semelhante pa o; por isso 

que o exercito piemontez, debaixo do commando do gene

ral polaco Cllrzannowi ki 1 foi completamente desbara

ratado em i\ovara (a 23 ele Iarço ele 1849). Não que

rendo submelter-se ás humilhantes e dura condições que 

lhe eram impo tas pelo yencedor (Radelzki) , abdicou Car

los-Alberto a corôa de Sardenha em favor de seu filho o 

duque de Saboya. que a umiu o nome ele Victor-Manuel 

11 (a 24 de Março). 

Curta foi a existencia des as rcpublicas1 dominadas 

por um pugillo de demagogos_. cumprindo fazer excepção 

tão sómenle de Veneza, onde, como já dissemo 1 a habil 

e desinteressada direcção de seus chefes, principalmente 

de Manin , oube grangcar a estima e admiração do 

mundo . 
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O mui famoso cauclil11o Garibaldi, chamado por Maz4 

zini para defender Roma1 logrou organisar uma resisten. 

cia com que por cer to não contava o general Oudinot , 

enviado pela França, á frente de um exercito destinado 

a derribar a republica romana e re tabelecer a autori· 

da de temporal do Papa . 

Deante porém da incontes tavel s uperioridade de for

ças de que dispunham os invasores, necessario foi ce

der; e a 3 de Julho de 1849 abria a Cidade Eterna as 

suas portas ao exerci to victor ioso. De novo sobre o cas

tello ele S. Angelo fluctuava o pavilhão pontificio. 

Defendida pelas sua. lagunas e oegulhosa pelo inex

cedível valor eLe seus filhos , lutou Veneza braço a braço 

com o immenso poderio ausLriaco , e só dobrou a cerviz 

quando , flagellada pela pe te c perdida a uiltima espe

rança de estranho soccorro, conheceu gue a sua resis

tencia tomára proporções de loucura. A 30 de Agosto 

de 1849 fez Racletzki sua lriumphal entrada na praça 

el e S. Marcos. 

Ministro potleroso do imperador da Austria, o prin~ 
cipe de Metternick, ultimo representante dos princípios 

da Santa Alliança, li ongeava-se de poder pre ervar eu 

paiz do con lagio re-rolucionario ; e querendo mo trar-se 

superior aos acon tecimen tos, que abalavam toda a Euro

pa, publicou o famoso manifesto de 10 de Março de 

1848, no qual solcmnemente declara.va que nenhuma mu · 

dança seria feita no systema político e admini trativo do 
imperio. 

Não es lava , porém, em mãos ele homem algum deter 

o vertiginoso galopar das icléas que tão ostento a appa

r1ção havia feito em dia de Fe\'ereiro na capital da 

França, e as palavras de Mellernich , outrora ouvidas 

com religio o acatamento, foram interpretadas como um 

insulto , uma pungente ironia, e. quiçá uma audaz pro

voca.ção ao espírito novo. Na noite de· 13 para 14 ele 
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~Jarço1 rebentou em Vienna uma formidaYel sedição, ca
pitaneada por estudantes, que aos brados de v·iva a cons
tituição e a liberdade da imprensa, arrancou da fraque . 
za do impemdor todo o genero de concessões que lhe 
aprouve ditar, entre as quaes a do desterro do seu habi
lis imo ministro. 

Tornando- e cada vez mais audaciosos os promotores 
dos motins populares , entendeu Fernando I que impor
taya ú sua segurança pe oal refugiar-se no Tyrol, don
de promulgou o decreto de 20 ele Maio nevoganclo algu
mas medidas que lhe haviam sido arrancadas pelo temor. 
Teve de passar, porém, pelo dissabor de ver desconhecida 
a sua autoridade e df',sobedeciclas as suas ordens, che
gando a humilhação a ponto de sanccionar com a sua 
presença scenas de anarchia que nodoaram a capital rlo 
imperio , dominada por uma facção uemagogica, que nas 
dasses operarias buscava apoio , despertando-lhe os maus 
instinclos. Como em Pari. foi necessario que a burgue
ria , que formaya a guarda nacional, contivesse pela de· 
dicação aos principias de ordem as demasias dos opera
rios das officinas nacionaes, consliluida pelos aposto
los do socialismo. 

Propagou-se pelas lJrovincias a revolução viennense 
com indizível rapidez. Já vimos que no reino lombardo
,·eneziano vira-se o feld-marechal Radetzki constrangido 
a encerrar-se no quadrilatero emquanto o estandarte da 
independcncia c l iberclacl·e 'tlrtliana fazia o gyro da penín
sula: na Bohemia ,onclc n raça !ta v a achava-se em s·uperio
ridade de numero sol>re a germanica, pareceu aaado o en
sejo para vindicar antigas injurias e reclamar egualdade 
de direitos. Kas ruas de Praga empenhou-se encarniça
do combate entre a guarda nacional e a tropa rle llllha, 
de que resultou grande numero de mortos ·e feridos. 

Muito mais clifficil foi, porém1 o supplantar a revolta 
que se mostrou na Hungria sob fórmas muito mais ameu· 
çacloras. Levado pelos conselhos e sugg tõ'es do oele· 
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hre ad\'ogado Kossuth, o archiduque Estevam, nomeádo 
para governar este reino em nome do imperador da Aus
tria, concebeu o projecto de assegurar-lhe a independen
cia em seu proveito, explorando sagazmente Yelhos odios 
e antipathias de raças. 

Com identicas armas., bateu aos Hungaros o gover
no austríaco antepondo-lhes os Croatas, cujo kan, J ella
chich , convocando uma dieta em Agran, revogou as deci
sões da de Pesth e fez-se proclamar genera'lissimo da 
liga contra os mayyyares . Respondeu a dieta de Pesth 
a este acto de hostilidade ordenando a organisação ele 
um 0xeroito de duzentos mil homens , sob o commando 
dú archiduque Estevam, do conde Bathyany e elo fogoso 
tribuno Ko5suth. 

A defecção do archiduque Estevam, que deu· se pres
sa em acudir ao chamado do imperador , exasperou a po
pulaça que assa~sinou o conde de Ramberg, encarrega
elo de uma missão de concordia. A batalha de Palwrd, 
ganha pelos Hungaros (a 29 de Set-embro), pareceu as· 
segurar-lhe o definitivo triumpho ; mas a rencliçáo le 
Vienna ao príncipe de Windischgraetz, auxiliado pelos 
Croatas , restabele.ceu a fortuna elo imperio, e ameaçou 
a revolução hungara de completo ex lerminio . Encon
trou. jJOrém , esta na co ragem e patriotismo ele alguns ci
dadãos noyos e inesperado auxílios; com sós quarenta 
e dous mil homens lutou vantajosamente com um exer .. 
c_ito ele centD e ' "inl mil aguerridos soldado , e depois 
do comph~to desbarato do general Wilde11, prorlamou o 
decaimento da dynastia de Hapsburgo e a inauguração 
da republica federal da Hungria e Tran ylvania, ob a 
presiclencia de Kossuth (a 14 de Abril de 1849). 

Semelhante r.evez acabou de pw trar o animo irre
soluto elo imperador Francisco José (que succedêra a seu 
tiD Fernando , por abdicaç5o de te) ; 0. lançando os olhos 
para o mais poderoso das seus al'liaclo . pediu ao impera-
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ctor da Ru ia. ~icolau, que o ajudasse a subjugar seus 
rebellados subditos. Circumdados por forças despropor
cionadas ás sua , vi.ram- e os Hungaros constrangidos a 
capitular, assignando a convenção de Villagos (a 12 de 
Agosto) pela qual se obrigavam a depôr a nrmas. Re
leva observar que esta conv.enção foi celebrada entre o 
general Georgey, que substituíra Kossuth na dictadura, 
e 0 general ru o Rudiger, po,r não quererem os revolto
sos o menor contaclo com delegado algum do governo 
de Vienna. 

A reYoluçào que, como acabamos de ver, tão profu~-
damente agitára a velha monarchia dos Hapsburgos h
nha ramificações no resto da Allemanha, onde por toda a 
parte fizeram-se conhecer os seus resultados . Lancem~s 
um rapido olhar sobre os principaes successos dessa atn-
bulada época. _ . . 

Em Baden não puderam largas concessoes 1mped1r a 
revolução que ahi manifestou-se no me~ de Abril obrig~
do 0 grão-duque a bu car algures seguro asylo. Jo grao
clucado de Hesse-Darmstadt Luiz li conjurou a borrasca 
associando á governança seu filho do mesmo nome, surr~
mamente sympathico ao partido liberal ; na Hesse-Elei
toral recorreu Frederico-Guilherme ás mais largas con
cessões para que a ordem publica não fo se perturbada. 
Em Stuttgard e Dresda nenhuma opposição encontrou o 
liberalismo o mais ardente e exaltado pela prudente an
nuencia Idos respectivos mona['cbas. a Baviera o rei 
Luiz, que jú perdera grande parte da sua_ antiga popu
laridade nelo seu casamento com a dansarma LoJa Mon 
tes teve ·de ceder a corôa a seu filho Maximiliano. Nem 
a ~ma Prus ia, que, graças á sua poderosa org:misa
ção militar., parecia dever assoberbar ~ onda revolucio
naria, poude escapar ás suas devwsta?oes; ~o~·quant~ a 
H de Mar-ço rebentou em Berlim uma msurre1çao mumda 
de taes elemenws, que. após tres di:ais de porfiosos' comba-

• tes entre o povo e a tropa , viu-se o rei Fre.derico-Gw-
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lherme IV na dura neces idade de demittir o s.eu nums
terio -e de fazer sair da capital seu irmão , herdeiro pre
sumptivo do throno , accusado de sympat.hias com as 
idéas retrogradas. 
· Vendo-se arrastado pelo furacão revolucionaria pensou 
o rei da Prussia poder refreal-o e até me mo tirar delle 
partido para o cumprimento dos ambicio os planos con
cebido por Frederico li. Utili~nclo-se elo erro da Aus
tria em constituir-se oentro da reacção ab olutista, cuidou 
Frederico-Guilherme em fatzer praça de principio libe
raes que jamais professára, pronunciando emphaticamen
te a magica phrase - patria allemã. Tanto bastou pa
ra que alguns enthusiastas reunidos em Heidelberg se 
lembra sem ele convocar um parlamento encarregado de 
estudar os meios praticas ele operar essa fusão de nacio
nalidades num ó e podero o imperio, cujo sceptro, co
mo facil é de conjec turar , devêra ser offerecido ao rei 
ela Prussia, noramente convertiuo ao principias de que 
f~ra um elos mais acerrimos antagonista . 

Os primeiros actos desse parlamento , que fnnccio
nou na mesma cidade em que se reunia a eli.eta germ'lni
ca (Francfort), foram sellaelos ele grande sabedoria; e 
os verdadeiros amigos da liberdade lisongearam- e que 
felizes dias iriam bem cedo raiar para a Allemanha. Na 
escolha, porém, do príncipe que devia governar a nação 
até a sua organisação defmitiva, houv-e manifesto etTo, 
recaindo na pe oa elo archiduque João , conclecorado com 
o titulo de l 'igario do Impel'io . A conhecida inrapaci
dade d e príncipe não poude achar correclivo na alta 
in Lelligencia e boa \'O.ntacle de eu primeiro ministro o il
lustre Schmerling. Os demagogos , que ao principio es
taram em insignificante minoria no parlamento, foram 
pouco ·a pouco ganhando terreno e aventurando-se ás 
mais inso1itas propostas , em cujas discussões virulentas 
diatribes e grosseiro insLJltos eram arremes ados aos 
homens sensatos que queriam sopeal-os em seus de varios. 
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1\ão tardou que a anarchia do parlamento e as in
solitas pro,·ocações da tribuna resoass.em fóra do seu re
cinto, dando origem a lameutaveis disturbios que ensan
guenlaram as ruas e praças de Francfort. Vagarosa e 
intermitteuLe proseguia a discussão elo projeclo tlc COllB

tituição, ao passo que em quasi toda a, Allemanha Lrium
phavam as idéas revolucionarias, que a Austria, como 

jú dissemos, patrocinava. Resultou dahi que quando a 
2 de Abril de 1849 uma deputação desse mesmo parla
mento foi a Berlim offerecer a Frederico-Guilherme lV 
a corôa imperial da AI!emanha, objecto de seus mais dou
rados sonhos, o cauteloso neto de Frederico li deu-lhes 
uma resposta ele tal modo eva im, que bem equivalia a 
formal recusa . 

Esse desapego explica-se facilmente pelo desgosto, 

c quiçá temor , LJUe lhe haviam incutido a declamações 
e tendencias demagogicas rio parlamento de Francfort. 

Suas vistas, porém, rerelavam-se na liga que pretendeu 
organisar com vinte e sete Estados secundarias denomi
nando-a União restricla, a qual chegou a ter o seu par

lamento em Erfulh (Saxonia) e a formular uma consti
tuição, chamada de segunda edição ria de Francfo1'l. O 
mallogro dessa tentativa inspirou ainda ao ambicioso mo
narcha prussiano a formação ele um Callegio de Principes 

que não foi mai duradouro do que a União restricta. 

Desv.ancceram-se :lSsim os sonhos elos unitarios alle
mães. Entr·etanlo es e movimento de 1848 não ficou sem 

resultado para a Allemanha: entretere as e~peranç8 

patriotica.s, que deviam mais tarde servir de base á gran
de transformação politica de 1871. 

UNIFICAÇAO DE NACIONALIDADES 

O principio ua ((soberania ela nação)) rleu origem, a 

par da antJiga theoria constitucional , á nova theoria das 

(( nacionalidadesn: cada nação deve formar um Estado 
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independente ; todas a.s partes de uma me ma nação de

vem ser reunidas em um só Estado - eis a formu'la do 
principio das nacionalidades. 

·Até o seculo XJ X os Estados tinham-se formado ao 
acaso das successões e das conquistas, sem que se atten

desse a esse novo principio - não tendo havido escru
pulo em se reunir povos de lingua, de raças e a,té de 

costumes . differentes, nem de reduzir um povo a peda
c,;os. A s1m se prooedeu no Congresso de Vienna. Houve 
Estados, na Europa, forma.dos de nações estranhas e até 

mesm? inimigas umas das outt·as (o lmperio Turco, a 
Prussta e a Austria), e nações partilhadas entre diversos 
Estados (a Allemanha, a Italia). 

Pouco tempo. U.epo,is da Hl'estauraçãon, na França, 
começaram n~s d1.fferentes paizes da Europa a se agi
tarem os patnotas conLra os govemos. Onde, como no 

I~nperio Turco e no lmperio da Austria, uma pequena na
çao achava- e encorporada a. um grande EsLaclo P.S~ran
geiro, procuravam os patriotas desligar a nação do Esta

c!?;. onde·, pelo contrario , uma grande nação achava-se di
ndi?a em pequenos estadoS1 como na Allemanha e na 
ltaha, trabalhavam os patriotas em destruir os pequenos 
(•stados para reunil-os em uma só nação. O movimento 
poi , Lendia, inver.t;amente, ora para a eparação, or~ 
para a concentração. 

Houve agitações em quasi todos os pa1zes da Euro
P~ para a separação do Imperio Turco, e para liberta

çao dos. Gregos., dos Servios, e Bulgaros; para libertar 

d~ Austna a Hungria, a Bohemia, a Lombarclia, a Croa
Cla; para emancipar a Irlanda ela Inglaterra, a Belgica 
da Hollanda, a Polonia da Hus~ia . 

Esta agitação gera l, que durou meio seculo e teve 

div~rsas. fórm~1~ deu afmal ganho. de causa ao partido 
?acwn~b~ta. Na Servt~. na Grecta e na Belgica-peJa 
msurre1çao; na Rumama, na Bulgaria e na Lombardia 
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-com o am..ilio estrangetro; nos paizes austríacos por 
um accôrdo com o governo ; na I tal ia e na Allemanba
grupando-se em redor do reino da Sardenha, e do reino 
da Prussia. Só na Polonia e na Irlanda nada conseguiu. 

A Italia realisou a sua unidade, porque uma larga 
tradição lhe estava apontando esse caminho. Desde a 
guerra dos samnitas que a península se acostumára a 
formar um povo unico ; e si durante a Edade Media e 
o · primeiros Lempo da Edade Modernao a: ambições 
cios monarchas allemães, do Papado , da Hespanha e da 
França a tiveram dividida por tr'istes rivalidades, não 
deixou nunca de existir um protesto contra tal esta:io 
de causas, que por fim cessou em 1866 pela cessão do 
Veneta á casa de Saboia, depois da derrota da Austria 
em Sadowa, e pela retirada em 1870, depois dos desas
tres da França1 do exercito de occupação em Roma, ci
dade que pas ou a ser a capital da Italia unificada e 
entregue de novo a si propria. 

A situação do Papa ficou regulada pela lei de ga
ranl~a (1871), que o reconheceu soberano independente, 
conseemndo em eu palacio do Va.ticano podere'! mages
taticos, tendo o direito de receber plenipotenciarios , go
sando de complela jurisdicção sobre §ua guarda e seus 
archivos. 

A Ital.ia obriga,'a-se a pagar-lhe um subsidio de tres 
milhões e um quarto, tem troca do poder temporal; ou
torgava-lhe absoluto poderes sobre o clero italiano. Pio 
IX , porém, excommungou os invasores, declarou-se ccmo
ra !mente prisioneiron e deliberou não sair do Vaticano; 
recu ou entreter relações com o governo e repelliu o 
subsidio. 

Na Allemanha1 a idéa da unidade germanica, acalen
tada como uma esperança e propagada como um idc.al , 
desde os de ast r'es da Prussia em 1806.funda-se principal
mente no principio de unificação de todos os paizes que 
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falam a língua aJlemã, si bem que sob este ponto de vista 
a reunião dos ducados de Slesvig-Holstein e de Lauem
burgo, depois da guerra com a Dinamarca, e em parte 
a reunião da Alsacia e Lorena depois da guerra com 
a França., não tenham razão de ser, por isso que a lín 
gua falada nos dous primeiros é a dinamarqueza, e nas 
duas ultimas províncias é até certo ponto a franceza. 
Por outro lado, a Austria ainda tem sob o seu rlominio 
alguns milhões de indivíduos falando o idioma de GoethP.. 

A unidade politica da Allemanha começou a reali· 
sar-se em 1866, em que detJois da guerra austro-prussia
n_a, a Austria perdeu o logar proeminente, que lhe ha,'ia 
s1do . dado na confederação germanica, pelo congresso 
de V~enna; e acabou de u1timar-se em 1871, em qu , 
depo1s da invasão da França, o r.ei da Prus ia se coroou 
chefe elo novo imperio allemão. 

_Finalmente, a unidacle moral do slavismo on o ccpan
slavlS~on , com? é geralmente conhecida, differença-se 
d~ umda_de ltahana e da unidade allemã, por isso que 
amda naJO p_o~de passar do campo especulativo para 
o campo pohtiCo, sua ultima e inevitavel consequeneia 
num porvir mais ou menos afastado. 

O c~ntro deste movimento ele attracção é o imperio 
da Russ1a, que, pela sua civilisação relativa , pelos seus 
recu:sos e pela sua vastidão, constitue a potencia hegf.
momca elo mundo slavo. 

.A «QUESTAO DO ORIENTE» NO SECULO XIX 

Denomina-se (( Questão do Orienten o conjuncLo de 
problemas políticos resultantes da existencia do Tmperio 
Turco no contorno do M·editerraneo oriental-na Euro
pa, na Asia e na Africa . 

. _Surgiu ~ ccquestão do Oriente)) no seculo XV, por oc
casiao da ruma do Imperio Byzantino, desde que se esta-
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helecel'am os Turcos na península dos BalkR:.ns; nos se
culos XVl e XVll continuou a existir a «questãlo do 
Orienten porque os Turco constituiam um perigo para a 
Europa-e sobretudo para a Austria; subsistiu ainda, no 
seculo XVIII, a «questão do Orienlen , porque 1. Austria 
em primeiro logar1 e depois a Russia, repelliam os Tur
co para o Balkans; no seculo XIX, finalmente, a «ques
tão elo Oriente n, não ue apparece ainda e torna-se muito 
complicada. 

Em primeiro logar as ambições dos Russos e Jos 
Austríacos continuaram a ameaçar a Turquia da Eu
ropa; em segundo logar, o Imperio Turco foi victima 
de ·ua propria desorgnnisação. Os di1·er os povos clms
tãos dos Balkans - Servio , Gregos , Rumanios, Bulga
ros, sub1e1·aram-se e conquistaram sua emancipação ; fó· 
ra ela Europa , o Pachá do Egypto se tornou independen
te. Por fim a França e a Inglaterra vieram a intervir 
no negoci'OS da Turquia, e, conforme :Seus interesses, 
ora fayorecendo , ora impedindo o desmembramento do 
lmperio Turco. 

O episodios principaes da «Ques tão do Orienten no · 
sE'culo XIX, foram os seguintes: 
1. 0 ) A insurreição servia (1804-1815) e a formação de 

um Principado de Servi~ (1830); 
2. 0

) A insurreição grega (1821-1829) e a guerra rus
~'>o-turca (1829)-terminàdas pelo tratado de Andri
nopla (1829) .a pela fundação do Reino da Grecia; 

:i. 0
) Os Casos do Egypto e da Syria (1831-1841) -

que produziram a autonomia do Egypto; 
4. 0

) A auerra da Ctiméa (1854-1856), travada entre 
5 p · a Ru/ ia, Turquia, França, Inglaterra e o Iemon-

te - a qual , tendo como feito principal o .cêrco ;e 
Sebastopol, terminou pelo Tratado de Pans; 

5. 0
) A insurreição da Bosn'ia e ck'l Her.zegovina, e a 

guerra dos Balkans (1875- 1878), em que a Tur-
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quia teve de combater os S.ervios . Montenegrinos, 
R'llSsos e Rumanios ; e da qual r esultot1 , pelo Tra
tado de Berlim, a independencia da Servia e da Rn
mani•a, a emancipação da Bulgaria, e a occupaçào 
da Bosnia e da Herzegovina pela Austria. 
A revolução dos <<Jovens Turcosn, ultimamente ef

fectuada , veiu embaraçar um tanto as ambições politicas' 
elos interessados na «Questão do Oriente )) . 

A verdade·, porém, é que as aspirações e as rivalida
des dos oovos balkanicos, os interesses contradictorios 
e as vistM secretas das grandes Potencias visinhas - 
a Italia e a Austria, o despertar da energia da Turquia, 
que pretende se regenerar pela liberdade, depois de ha
ver derrocado o absolutismo do Sultão (1908)-tuio isso, 
torna cada vez mais complexo o problema oriental. 

Ultlmamente , ela guerra Halo-Turca resultou a anne
xação da Trípoli Lan!a e Cyrenaica á ltalia. 

Na intrincada confusão de questões pendentes, al
gumas das quaes insoluveis, que assoberbam as chan· 
cellarias européas, fazem-se e desfazem-se oombinaçõtis 
c tratados , firmam-se allianças e concertam-se paoi<Js 
que agrupam nações umas contra as outras, procurando 
como que uma situação de equilib:r'io de forças.l que se 
reoonheoe ser a maior e mais efficaz defesa da paz do 
mundo. 

A DEMOCRACIA; AS QUESTÕES SOCIAES ~ 

A partir do seculo XVIII, formou-se em todos os ~ 
paizes o sentimento que se denominou democratico em 
opposição a aristocraciar: o termo democracia perdeu 
sua primitiva sign ificação e começou a ser usado para 
qualificar os governos nos quaes não se fa,zia questão 
de nascimento. 

Os prmcipios democrat.ieos se applicaram ao gover
no , 0, sociedade e aos cost.umes. 

t: 
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A servidão dos camponios foi abolida em toda a 
Europa nessa época. 

Produziu tambem o senLimento democraiico um mo
vimento em favor elas mulheres. Surgiu o «Femin'ismon, 
que reclamava a emancipação ela mulher, mais ou me
nos compLeta,, em nome ela humanidade e da justiça: 
egualdacle absoluta do homem e da mulher, exercício 
dos direitos politicos1 de occupar cargos publicos, o ex
ercício de todas as profissões liberaes - contentando-se 
alguns com a egualdade civil apenas. 

A verdade é que a mulher moderna deve ter tres qua
lidades, que são essenciaes: 

1. a) Instruída, não de uma sciencia pedantesca e 
exterior, mas de conhecimentos das necessidades da sua 
época, daiS grandes questões sociaes actuaes. 

2. a) Religiosa1 não em beatices e devoções forma
listas, mas religiosa pelo estudo aprofundado dos prin
cípios do Christianismo. 

3. 4
) Pratica, no manejo dos negocios da virla e de 

sua acção sociaL 
A· mulher deve ser tão culta quanto o homem, não 

tle um modo egual, mas de um modo equivalente, de ac
rôrdo com as exigencias de seu sexo. Não se quer a 
sabichona palradora, mas sim a mulher habituarla a re
fiectir, a julgar por si, a ter idéas exactas sobre todos 
os grandes probl.emas que interessam o mundo. Para 
chegar a isso, porém, é preciso que siga processos di
Yersos, porque a mulher é como que o parallelo do ho
mem. Demais, ella, mais fraca, tem um organismo mais 
delicado, e representa outro papel no seio da humani
dade. 

A sociedade moderna tem sido agitada por impor
tantes e grayes difficuldades praticas. 
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ra organisação do ltabalho, principalmente, com
pleta revolução se operou : creou-<Se no seculo XIX a 
grande industTia. Para utllisar a força das machinas 
reuniu-se grande numero de operarias na mesma usina 
ou fabrica; para fornecer o necessario combustível ás 
machinas das immensas é numerosas fabricas exploram
se minas que empregam milhares de homens. A liberda: 
de absoluta da industria, permitte aos proprietarios rlas 
officinas, fabricas , usinas, minas" etc., tomar a seu ser
\iço os operario pagantlo-lhcs por dia de trabalho certa 
quantia. Dahi a lula entre o capital e o trabalho. 

Os proletarios, descontentes porque seu modo de 
\'ida é instavel , precario, nunca podendo contar com o 
futuro - passaram do simples descontentamento a re
clamações, cada vez mais vehementes, e chegaram a ver
dadeiras revoltas em alguns paizes. 

Apparccem, por 11m , theoricos a sustentar que a ri
queza .está mal repartida entre os homens, e dahi o so
cialismo. 

Os socialistas, embora de accordo em atacar o actual 
regimen da propriedade e em reclamar a intervenção do 
Estado para estabelecimento do novo regimen, divergem 
tluanto á organisação, e meios a empregar, formando as
sim escolas differentes. Grande clifferença ha, sobretu
do, entre os socialistas franceee.S e allemães. 

Pela influencia do sociaJísmo aLiiemão, e de um de 
seus chefes, Karl Marx, fundou-se a Associação interna
cional dos trabalhadoTes em 1862; e, mais tarde, em 
1872, um partido novo que. se denominou anarcldsta, cu
jo chefe era o russo Bakounine. Embora espalhados em 
toda a Europa, fo'i na Russia onde exerceram papPl mais 
aotivo e formaram um partido político - os nihilistus, 
assim denominados porque, em odio á tyrannia, queriam 
tudo destruir e nada crear. 

As doutrinas socialistas, communista , e anarchi<>
tas, .espalhando-se por toda a Europa, promoveram con-
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juraçõ e rerolta.s em muitos paime ; e Lornaram-se um 
motiYo permanente de inquietação e c1e J.U:ta para os 
governos. 

A verdade é que O· socialismo durante os ullimos 
trinta annos tem progredido muito. Tendo aido do 
periodo das declamações sentimentaes e das vaga uto
pias, compenetrou-se da doutrina scientifica cujos prin
cípios formulou Karl Marx; e, hoj ~, as diversas escolas, 
representadas por .Pei~sa.dores e escripbores rde grande 
yalor , offerecem á aLt.enção popular um conjuncto de re
iYindicações mais ou menos radicaes, para sen~m con
yertidas em leis, que, todas, tendem para uma reparti
ção nora da riqueza industrial e agrícola pela apropria
ção collecti \'a do sol() e dos instrumentos do trabalho. 

A's reivindicações precisas, ameaçadoras, e já se
guras de si mesmas Jo socialismo não é bastante res
ponder com simples negações. E' necessario oppôr-lhe 
um progmmma positivo ; uma legislação que imponha 
ao contracLo do trabalho, ao uso, da propriedade, ao em
prego do capila l - regras conformes á l~i divina, á 
salmgua.rcla das familias, e á prosperidade publica. 

APRECIAÇAO DO 1\IOVIMENTO SCIEN'nFICO, 
LITERARIO E ARTISTICO NO SECULO XIX 

O seculo XIX foi aquelle em que as manife<::Lações 
do saber humano maior importancia tiveram: progredi
ram assombrosamente algumas sciencias e produziram 
maravilhas; tran formaram-se outras; crearam-se muitas. 
Seriam precisos Yolumes inteiros para enumerar todos os 
progressos de cada sc1encia. 

Os progressos mais rapidos, porém, foram incon
testavelmente os da chimica e das sciencias natura.~s. 

Na physica, a principal descoberta foi a do eleci'ro-ma
gnetümo, assim como a principal thooria a da equiva-
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lencia da ( orça e do calor; a mais notavel invenção ·-o 
spectr(]Scopio, que deu lugar á analyse spectral. 

A astronomia acal.Jou de se constituir pela hypoLhe
S{' üe Laplace, que explica a formação dos astros em ge
ral, e peJa descollerta da composição das nebulosas. 

A meteorologia, ainda em via de constituição, tra
balha para prevêr as mudanças athmosphericas e desco
Lrir as leis elas tempestades (i\laury, Oo\·e .. Pacldington, 
etc). 

A chünica, crcada no secuio XVIII por Scheele, Pries
fley e Lavoisier, Le1 e progr sos contínuos e ao mesmo 
tempo na França, na lnglaterra e na Allemanha até che
gar ao estabelecimento da chimica organica e da syntflc. 
se chimica. 

Progr.ediram l•umbem a zoologia , oonslituida por 
Cm·ier; a botanica, que se completou com a anatomia e 
?Jflysiologia vegetaes; a geologia e a paleontologia- sci
eucias inteiramente novas; a physiologia geral, con-;ti
tuida por Clautle Bernarcl. pelas vivisecções; a histologia, 
na Al:"'manha, pelos e tudos nlicro copicos. 

Foram creadas a philologia e a mythologia compa
radas. Da gramrnatica, simples collecção de regro.s até· 
então, fitzeram Grimm e Bopp uma sciencia que explica 
a o;oigem e as transformações das línguas-a lingnistica. 

A hisloria foi renovada: em lugar de simples nar
ração ele factos, procurou-se fazer della um estudo mc
thodico das transformações das sociedades humanas. 

A philosophia produziu duas grandes .e colas - a 
allemã e a inglew. Os philosophos ,allemães, desde 
Kant, são mais do que tudo metaphysicos; procuram 
construir um systema que expiique o conjuncto do mun .. 
do e O· iogar do homem no universo. Cada um dos gran
des philosophos (Kant, Fichbe., Schelling, Hegel, Schope
nhauer) teve seu systema original. Os philosophos in
glezes (Stuart, Mill, Bain, Herbert Spencer) , pelo con-
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trario\ são sobretudo logicos e vsychologos. Observam os 
factos que se passam no €\Spirito dos homen , e"proe;u
ram classificai-os; e occupam-se de preferencia ela polí
tica e ela moral, que tentam constituir scientificamente, 
obsen-ando as leis que regem as acções human<~ . 

Nos dema:iJS paJZes os philosophos não pa sam àe 
discípulos dos allemães ou dos inglezes. 

Os oovos methodos lambem foram applicados ao 
estudo do homem social, e do desenvolvimento da huma
nidade no tempo e no espaço. - Assim se croou a So
ciologia., que se propõe a explicar a vida do genero hu
mano como se explica qualquer composto organico, isto 
é2 pelas condições universaes da biologia, e pela deter
minação das causas proximas, .e das leis dos factos so
ciaes. 

No domínio elas letras o seculo XIX começa por aban
donar a imitação dos classicos, e, em vez de tirar seus 
assumptos dos tempos da Grecia e de Roma, vae bus
cai-os nos tempos medievaes. Na poesia, de presa as 

. bucolicas e pastoraes para se inspirar em uma fonte mais 
proxima, mais original. e mais popular - as canções 
medievicas. 

Essa literatura nova, que se denominou romantis
mo, e foi iniciada na AHemanha com Goethe, teve ainda 
na Allemanha cultores taes como Schiller, Iloffmann, 
Tieck, Wieland. Todos os paizes da Europa abraçaram 
o romantismo, que se tornou a escola dominante. A' 
ella pertenceram, entre os mais notaveis: 

Na Inglaterra - Byron, Shellcy, Cowper, Words
worLh , Chatter1ton e Walter Scott; na Hespanha-Cam
poamor, Zotilla e Espronceda; em Portugal -- Garret e 
Herculano; na Italia - Leopardi, Silvio Pellico e Bren
tano. Na França~ Mme. de Stael tornou conhecicla com 
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seus trabalhos a literatura allemã, e o romantismo ma
nifestou-se Jogo nos trabalhos literarios de Chateau
briand, Lamartine e Victor Hugo, que o levou ao apo
geu. A estes vieram juntar-se Alexandre Dumas, Alfredo 
de Musset, Theoplülo Gauthier, e outros vividos talent0 . 

Juntamente com a escola romantica foi se desen
volvendo uma outra escola literaria,, que, tendo suas ori
gens em alguns trabalhos de escriptores do seculo XVIII, 
recebeu n.o primeiro qua,rtel do seculo XIX o vigoro o im
pulso de dous talentos soberanos - Balzac e Gustavo 
Flaubert. E' a escola realista, levada ao apogeu por 
Emílio Zola. 

Citam-Se, entre os mais no,taveis productores rla escola 
realista, os seguintes: na França - A. Daudet1 os Gon
court·, e muitos outros; em PortugaJ. - Eça de Quei
roz; na ltalia - Eclmunào de Amicis; pa Inglaterra -
Dickens, Tackeray e Elliot; na Russia - Leão Tolstoi, 
Tourgueneff e Dostoiviesky; na Allemanha - Freitag; 
na America do Norte -- Edgard Poe e Bret Hart; e, 
entre nós, Aluirúo Azevedo e out os . 

A pintura passou successivamente por tres esr.olas: 
a classica, a romantica e a realista. Foi chefe da pri
meira o pintor francez David; ela segunda, os allemães 
Overbreck e Cornelius, e os francezes Ingres e Dela
croix ; a terceira ainda não se firmou com trabalhos Je 
reputação incontestada. 

Os ideaes dessas escolas são os mesmos das escolas 
lit.erarias , e, quanto as particularidades da arte, diffe
rençam-se unicamente pela preferencia que umas dão ao 
desenho e outras á coloração. 

São dignos de figurar entre os grandes pintores do 
seculo XIX - Carot: Roussea.u, Mille.t e Meissonier. 
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A esculplura, entre seus mais not{lveis cultores, con
ta o italiano Canova , o dinamarquez Thonvaldsen, e os 
allemães Schanthaler .e Histler. 

Na archilectura, começou a enfa tiar o es l ·lo ro
cocó, que esteve em moda no seculo XVIII; e fol'mou-se 
a escola classica, que se esforçou por imrtar as maravi
lhas do trabalho monumental dos gregos e romanos. Em 
1848 Viollet-le-Duc levanta a escola romantica que tem 
por ~bjectiYo a reproducção dos edificios medievaPs. Fi
nalmente, trabalha-se agora na producção de um estylo 
que, afastando-se de todos os outros2 seja mais apropria
do ás condições da vida moderna. 

Como aconteceu no seculo XVIII , a musica é ainda 
a grande arte do seculo XIX; é nella que se vão encon
trar os genios equivalentes a Miguel Angelo , a Raphael, 
a Ticiano , a Cellini, ele. E' cultivada e praticada em 
toda a parte: nas casas de família., nas escolas, nos 
trealros , na rua. o começo do seculo XIX appareceu 
o ar.tista que se considera como o maior genio musical 
-Beethoven. 

Formam-se depoi duas escolas musicaes : a allemâ 
e a italiana. A primeira, que teve por creaclor o artista 
qu e já mencionámos, conta por principaes representan
tantes: Weber, Schubert! Mende1ssohn e Schumann. A 
musica allemã consiste, principalmente, em symplwnias, 
melodias, ouverturas e sonatas. 

Representam a escola italiana Bellini, Donizotti, 
Hossini', Verdi , os nossos patrícios Carlos Gomes, H. de 
Mesquita e muito · outros. Ultimamente appareceu um 
bello talento musical - Mascagni. 

Formou-se tambem uma escola franceza, intermedia
ria entre as duas adma mencionadas e que tem por 
principaffi artistas Meyerbeer, Gounod, Harold1 llo1cl
dioo , Auber , Halevy, Offenbach, Saint-Saens, etc. Final
mente um allemão, Ricardo Wagner , opera uma revolu-
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ção, cujos effeitos já se vão senti11do com muita_ intensi
dade no mundo lyrico -· creando o drama mustcal. 

A arte dramatica, aviventada por Talma1 no seculo 
XVIII , é vigorosamente impulsionada por Garrick , Le
maiLre, Kean , Modena , João Caetano; e, ultimamente, 
por lrving, Emmanuel e Sarah Bernhardt. 

AS TRANS:FOlUL-\.~'OE ECONOMICAS 

Na hisloria do seculo XIX occupam u.s sciencias lo
gar de honra porque rcnoraram pelas suas applicaçõ•;s 
praticas as condi õe. economi,..as do mundo inteiro. 

A substituição ela forças do homem ou de animaes 
clomesticos pelas mnachinas» foi um de seus primeiros 
beneficios. , 

Jamais houve, ua ordem economica, re\"olução corn
paraYel a que foi produzida pelos «Caminhos ou estradas 
de ferro » e os cc barcos de vapor'» , que , upprimindo as 
distancias, duplicaram! por assim dizer , a vida dos via
jant-es . e ma:lhoraram as condições da ''ida sociaL A 
quantidade de producto trazidos aos me rcado , graças 
á facilidade do transporte , modificou sau antigo pre
ços - pondo ao alcance de lodos o que dantes era o 
priYilegio elos ricos. Por outro lado, os procluctos de 
uma dada região. :ão encontrados no mundo inteiro. O 
mundo, aclualment.e, fórma como que cc um merrado uni
co », sendo a troca universal. 

E la troca ele procluctos, entretanto , emhom rupida, 
exige tempo. A troca de pensamento!-., porém, gra ·a,· á 
cc telegrapllia electrira n, é tão rapida COillO o ,Jroprio pen
samento: a applicação da electriciclade á lrun mi ão do 
pensamento e da \'Onlade humana é um dos _ factos que 
mais honram o genio inrenti\"o do homem. 

De aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, tornou-se 
o telegrapho. nuo só teerestre como mnritimo, um agcnlf' 
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poderoso do commercio: as e traclas de fe~ro e a navf:
gação a yapor fornecem-lhe a força material ,. e o tele
grapho é por assim düzer o seu elemento espmtual. . De 
milhões de despachos telegraphicos.1 que são e~ped1dos 
annualmente, mais da l.erça par~e são .commerc1~cs . . ~ 1 

grande commercio, o commercw de especulaçao lJ~u · 
priamente diw, só se tornou possivel com a te:egraph~a. 
As bolsas de Paris e de Londres exercem sua mfluenctal 
quasi subila, sobre as Bolsas de Chicago e de Sydney. 

As applicações scientificas não foram pro:eitosas só 
ao commercio, porquanto , graças a ellas, mmto progre
liram tambem a agr icullura e as industria ' «~1e

chanica n deve a agricultura as numerosas e Vartas 
«machinas agricolasn por meio das quaes consegue la:ou
ra mais rapida, menos dispendiosa e mais prod,uchva; 
ü «Chimica n os ((adubos chimicos n pelos quaes po.de mo
dificar, corrigir e adaptar o terreno a culturas .d~fferen
tes; á «zoologia» e á «botanican, emfim, aux!lws po
derosos para seu aperfeiçoamento. 

As industrias, em gera l, finalmente, graças ri phy-
ica. á chimica, e á mecbanica (principalmente), toma

ram nos tempos modernos um incremento espantoso. Fo
ram desprezados os antigos processos , in~entad~s nov~s 
meios de fabricação e creadas dentre as mduslrtas .mUl
tas clesconheeidas até então. O seu progresso, contmuo , 
vae acompanhando praticamente o progresso theorico da~ 
sciencias physico-chimicas e das sciencias naturaes. 

A EXP ANSAO DA CIVILISAÇAO EUROPEA 

Desde a antiguidade o desenvolvimento da civiJisa
cão se mede pelo pmgresso ás vezes lento mas continuo 
da nações clmistãs da Europa. Povoam ellas , actua~ 
mente, toda a America e a Oceania; acabam de parb
lhar a Africa e disputam a Asia. 

) 

11 
( 
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Esta expansão prodigiosa, lentamente preparada nos 
seculos anteriores, teve no seculo XIX como cau~a prin
cipal as «explorações scientificasn. 

Os primeiros descobridores, dentre os qua('5 Colom
l.Jo foi o typo mais completo, obedeciam a dous nobres 
sentimentos: o enllmsiasmo religio o e o desejn ardente 
de saber. Bem depres a, porém, foram es es incentivos 
. ubstituiàos pela ambição, e appareceram - «OS con
qui tadoresn. Veiu a época das pesquizas do ouro, das 
e peciarias e das ·aventuras . 

Com os Cook e os Bougainville, porém, começam as 
grandes viagens de descobertas scientificas, cuja historia 
gloriosa se escreve no correr elo seculo XJ X. Todos os 
ill ustr.es viajantes, desde La Pérouse ou Dumont rl'Urville 
até Nordenskiold, assim como os l\lissionarios Christão«, 
que muitas ve.zes foram os primeiros a penetrar nas mais 
longínquas regiões1 em vez de conqu;stadores ou pesqui
zadores de ouro foram operar•ios da fé, da sciencia e da 
eivilisação. Sua obra desinter ssada, internacional , ou 
melhor supranaciona l -- tornou possível a grandE' expan
são colonial: suas viagens foram o pro logo cientifico tia 
partilha do mundo entre os povos europeus. 

Intrepidos operarias, de 1803 a 1810, descobrem as 
origens do Míssis ipi e de seus a.ffluentes e penetram 
além das montanhas Rochosa. no Orégon e na Baixa· 
Colombia. 

Começam em 1815 , sob os arcl01re · de um sol mol'
tifero. os ensaios de penetração da Inglaterra nas bacias 
do Niger e do Congo. Depois, em 1818, o pavilhão 
hrilannico se av.enLura através dos gelos boreaes á pro
cura ela passagem do nordéste - empreza em que se 
illu traram.. com sacrificio de Yida ·a.Jgun , os Jolm 
Ho.ss, os John Franklin e tantos outros, e que foi complr
tada .em 1850 por ~iac Clure, tendo como resultado a 
dc.~coher la ele um elos polos magnetico . 
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~ão foram lambem esquecidas as regwes do polo 
auslral, que, de 1838 a l842. são Yi iludas proveitosa
mente pelos Dumont d'Urville , Wilke e James Ro s; no 
me mo tempo Baker dedica-se á descoberta las rigens 
do .Nrilol emquanto Levingstone aborda a Africa . \u~lral ; 

a França emprehende sua penetração no Sahara, ·e Barth 
se llluslra com a traves ia elo Grande Deserto. 

A Africa rerela pouco a pouco seus utimos myste
rios. Os grande lagos interiores o Tanganyka, o ~yaiJ
za, o Nya sa ão explorados; tanley atm.res a o con
tinente negro; a França penetra em Tombuctú. A Aus
tralia. por sua vez. é atrave ada - Perelando sua par
te oriental riquezas cada yez maiores. A Hussia lança 
seus e-..,:ploradores na As1a central, onde est•?ncle pouco a 
pouco o seu dominio. Ou ·ados viajantes, zombanrlo elas 
mai rudes fadiga , a trave. sam uns o Thibet, outro a 
lnílo-China ou o Gobi . Nonlenskiold completa sua Yia
gem ele circumnaYega ão fla Noruega ao estreito de Beh
ring; e Nan en, pela lrare sia do campo ele ne,·e gro
enlancleza . se inicia no regimen elas regiões polnres. 

Todas es as exp diçõe concorreram, conjunctamenle, 
com diversas outras cauó'as, para o gnuxle movimen to 
de emigração colonisação. 

Passemos a es tudar, separadamente, a acção ela ci
vil isação européa na ,\merica. na .-\sia. na Oceania e na 
Africa. 

§ I 

ACÇÃO D,\ ClYILI ,\ ÇÃO N,\ XlfEHIC.\ 

~os fin do eculo XVJII a America. cujo tenii orio 
rliYidia-se entre a He panbaJ, a Inglaterra e Portugal,, 
con taYa uma população de cerca de 35 milil õc . A la· 
voura e a cria ão ele animaes clesenYolvimn-se. mas a 
inclustria principal era a rla mineração . Eram incalcu
la.Yeis o lhesouros remellirlos para a Europa . 
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Desde pr inc ipio foi muilu di,·erso o ·ystema co lonial 
da Jnglalf'rra do yst.ema pra ticaclo pela Hespanha e Por
tugal. Os colonos inglezes, de chegada, iam se fa'Zendo 
proprietario , e go ,·ernando-se por si mesmos; eram mai 
livres na America do que na Inglaterra. O Lrahalllo e 
a l~berdade foram os clous grandes fumlamenlP elo aclm.i
la\·el progresso das colonias britannica . 

Para as colonia he panholas e porlugueza . ao con
tral'io , lraslaclaYa-se, ainda aggramdo , o despoli mo rei
nante na península. Os aYentureiros não traziam fami
lia, e isso deu lugar ao almslat'clamenlo de numerosas 
gerações. ~a parte occidental do Sul-America houve 
commixtão ele raças, e na parte oriental houve a simila
çuo por conqui ta exclusim. Os aborígenes ontretanto 
exerceram influencia mais ou menos profunda em toda 
a parte. Os male da America latina foram principal
mente a riqueza elo ub-solo e o regimen colonial. 

O regimen co lonial , po to em pralica pelos govBrnos 
l,e panhol e portuguez, foi o mais iniquo e vexatorio <.J.UC 

se pócle imaginar. Toda orte de especulaçõe e abusos 
r maga\·am os indígenas e os colonos. :\ con quencia 
fo i Joo-o a rival idade eu lre o poYos elas colonias e os 
repre.senlantes da metl'opoles. 

A na ão que hoJe caminha á fren L<~ üa c i vi I i ação 
elo novo mundo - os Estado--Unido , leve a sua fun
dação á repeLidas lêmigrações de colono inglezes, que 
desde o eculo XVll começaram a affl uir á Amel'ica do 
;\'orle em grande e·ca la. Fomm pr incipalmente o mem
bros elo partidos pol:ilicos vencidos. e o ec lari0 da 
religião ou da· eila per eguülas . que deram D maior 
contingente a es ta emigmção. Pouco a pouco . e foi 
lles te modo consliLuinclo a Nova lnglalena. 

Ao mesmo tempo as icléas administrativa. que os 
emigrantes lera nnn da metr·opole contribuíam para que 
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os novos estabelecimentos prospera em á sombra de 
uma ampla liberdade politica e commercial. 

Ao PI'incipio a Inglaterra pouca attenção prestou ás 
suas nascentes colonias americanas. l.\Ja quan·lo Yiu 
a prosperidade que ellas iam adquirindo, julgou poder 
impunemente associa i-as aos encargos que sobre a me
tropole pesaram, embora até ahi as não tires e a socia
do as vantagens que para 1ellas deviam resultar da sua 
un ião com a mãe-,patria. Assim, depoi da guerra dos 
sete annos, o ministerio inglez quiz ubmeitel-as ao im
po to do sellol e depois tentou estabelecer um dir,eito 
sobre ·o vidro , sobre o papel e sobre o chá (1767 ). As 
c:olonias, que não tinham representação , por is o que 
não e1=giam deputados ao parlamento, imocaram o pl'in
cipio da Constituição ingleza , pelo qual o cidadão só
mente eram obrigados a pagar os impostos votados pelos 
seu:s representantes; e, continuando o goViarno da me 
tropole a insistir , noventa e eis cidades pactuaram não 
comprar genero ou mercadoria alguma proveniente da In
glaterra, sem que as suas rec lamaçõe fossem altRodi
das. Em Boston Lres carregamentos de chá foram mes
mo num momento de indignação lançados ao mar (1774). 
Alguns mezes depois estalava a guerra da emancipação, 
e finalmente em 14 de .Ju lho de 1776 o congresso dr, PlJ!
ladelphia proclamava a independencia das treze colonias 
que se reuniram numa confederaçãol conservando pOI"ém 
cada Estado a sua autonomia e sómente delegando ao 
governo central os dir>.:itos cujo exercício importava ao 
interesse commum. 

Um rico proprietario da Virgínia, George Wasllin
gton , foi então proclamado che{e da insurreição. Ao 
principio soffreu Yarios revezes, chegando a perder New
York e Philadelphia. Mas, dotado de um caracter ener
gico e ele uma peeseYerança a toda a prova , cont inuou 
com inquelJrantaYel ralor a lula. A primeira grande ba-

- 227 -

taUJ·a ganha foi a de Saraloga, em que Burgoyne ficou 
vencido. 

Nessa occasiào a França.l onde uma forte corrente 
liberal impellia o governo a prestar auxilio aos insur
reccionados, interveiu na contenda, sob o pretextq de 
ferir a Inglaterra nos seus interesses coloniaes. Enviou 
uma esquadra commandada pelo conde de Rochambeau , 
0 qual , juntando-se com o joven e heroico marquez .de 
Lafáyette, e reunindo-se ús forças ele George Wa hm
gton, obrigou Cormmll1s a capitular em York Town ,. ter
minando ele facto com esta victoria a guerra, e obngan
clo a Ingiaterra a assignar o tratado de Versailles , no 
qual era reconhecida a independencia dos Estados-Uni
dos (1783). 

Terminada a campanha da emancipação, Washing
ton foi unanimemente escolhido (1789) para presidir ao 
grande Estado, que elle mais que ninguem contribuíra 
para fundar pelo seu valor, pela sua perseverança e pelo 
seu civismo. 

Duas vezes consecutivas a gratidão dos seus conci
dadãos o elevou ao honroso e elevado cargo de presi
dente da republica dos Estados-Unidos. Descendo pela 
ultima vez da cadeira presidencial, retirou-se modesta
mente á sua vivenda de Monle-Vernon, levando como 
unica recompensa dos seus serviços o amor de um gran
de povo e dando ao mundo o maior e~emplo ele honrad::t. 
abnegação que a hisloria registra nas suas paginas. 

A revolução nas colonias l1espanholas foi longamente 
preparada pelos abuso do regimen colonial, e qua i si
multaneamente explodiu em todas as ,·ice-realezas. Em 
1809 Caracas Quito e Santa-Fé, erigiram juntas insur-

~ . 
reccionaes, e no anno seguinte Buenos-.-\yres e Chile se-
guiram-lhe o exemplo. 
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So .\lexica, o cura Htdalgo sublevou o paiz inteir·o, 
tendo por continuadores tla sua temeraria empreza outro 
cura poe nome l\Ioeillos e um heroico mancebo chl'tmado 
Mina. A palria de Montezuma foi o theatro da mni 
encarniçada luta entre o untigos dominadore e os co
lonos ávidos de liherdade. O temor da anarchia inspi
rou ao coronel J turbide o plano de Iguala, em virtude 
do qual devera o Mexico ser erecto em monarchia. em 
favor de algum príncipe pertencente a qualquer das ca
sas oberanas da Europa. Não poude esle plano ser le
vado a effeito. Prevaleceu comtudo a idéa da monar
chia, sendo o me mo llurbide proclanllado intperador, 
debaixo da denominação de Agostinho l. 

Vencidos em Guatemala e no Perú , acceitaram os 
Hespanhóes humilhantes condições ele paz que lhes clilou 
o general Simão Bolivar, reunindo com o nome de repu
hlica ele Colombia o Alto-Perú, Nova-Granada e Venezue
la (26 de Fevereiro de 1826). 

O antigo vice-re~nado elo Hio da Prata formou tres 
Estados independentes, o sob o regimen republicano. a 
aber: Bueno -Ayres, que com as pmvincias que clelle 

mais par-ticularmente dependiam, denominou-se Confe
deração Argentina; o Paraguay; e Monle\'iclt'o , que se
parando-se do Braail, ao qual se annexára , entrou Pm 
1828 no mappa elas na ções com o titulo cie Hepuhlica 
Oriental do Uruguay. 

I o BrajZil , o principe real D. Pedm, que ficára no 
Hio de Janeiro como luaar-tenente de seu pae, conhecendo 
a impossibilidade em que se achava de contrariar os vo
tos geraes dos Brazileiros, tomou a nobre resolução de 
dirigil-os, identJificando- e com a sor.te elos seus gover na
dos. A 9 de Janeiro de 1822 declara &o senado da ca
mara do Rio de Janeiro que ficaria no Brazil a despeito 
elas ordens das Córtes que o chamavam a Li boa; toma 
para seu primeiro ministro o vice-presidente da junta 
de S. Paulo , e um dos mais ardentes promotores da in-
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dependencia (.José Bonifacio de Andrada) ; e, a 7 de Se
tembro desse mesmo anno, levanta o brado da indepen
clencia nas margens do Ypiranga. 

Em tocla a America reina tambem a «Civili açilo eu
ropéan. Todos os paize t~n a mesma cultu ra inlelle
C"tual e moral; a mesmas occupações, u os e co lume.~, 
em gemi, dos européu ; Lodos lcm fabricas , caminhos de 
ferro, telegraphos, etc., e exp lot·am suas minas e eu só In. 

§ 2. 

ACÇÃO DA CIVILISAÇÃO ~A A IA 

Os russos estabelecidos ao norte da Asia, na Sil>eria, 
desde o seculo XVI; e o. inglezes fixados ao sul , na 
Imlia., desde o seculo \V IIJ , por suas conquistas no se
cuJo XIX adeantaram-se ao encontro un. elos outros, 
ameaçando juntarem-se na parte central. 

Até nossos dias o extremo Oriente conservára-sc 
mais ou menos vedado ao europeus. Na China, o. Por
tuguezes tinham-se estabelecido desde o seculo XVI em 
~Jacau; no Japão , os Hollandezes possuíam um porto em 
Decima, perl.o de Nagasaki. Os lnglezes, conquistm1do 
a India, pensaram logo em explorar a China, em beneft
r.io do commercio brilannico . 

Em 1800 o Inglezes acabaram ele submetter o Dek
kan; e os nus os começavam a longa marcha que os 
leYou até as porta de Pekin . Mas lodo o Oeste era o 
domínio ilwiolado do I Iam~ e Lodo o E'. te pertencia ti 
raças amarellas. Primeiro , lentamente, e depois nos 
ultimo tempos com febril impacicncia, os Enropeus oc
cuparam-se da Asia. t) lento recúo do Islam deautc das 
armas européas e a hberlação successiva dos povos ou
trora ujeitos aos Turco. estão intimamente ligados á his
toria da partilha elo munrlo -en tre as nações da ciYilisaçào 
chrislã. 
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A obra da Hussia na Asia, longamente preparada, ~ 
um dos mais admiraveis exemplos de conquista e de as
similação que a hisloria conhece. Com um admiravel 
espírito de sequencia os Czares teem proseguido e La mar
cha para E'ste; ora no <taucaso, ora nas teppes do 
Turkestan ou nas neves do Pamir, ora nas margens do 
rio Amor ou nos confins da China - a política e as ar
mas russas jamais deixaram de caminhar para a frente. 
Detidos em Conslantinopla pelas complicações da ((ques
ti1o do Oriente»

1 procuraram os Russos na direcção do 
golfo Persico e da China o ((mar livre» que a natureza 
e o homens lhes recusaram sempre no Occidente. us 
oolonos seguiram os oldados; fecundaram o sólo; rusçi . 
ficaram os habitantes, alistaram as tribus da steppe sob 
os estandartes do grande Gzar-Branco. As estradas de 
ferro, e princ·ipalmente Rs Transcaspiana e Transiberia
na, vehiculos de conquista, são tambem instrumentos 
incomparaveis de pro peridade economica. A que, par
tindo das fraldas das montanhas do Iran, vae a Fergha
na - e que foi a principio puramente estrategic~ tor
nou-se bem depre sa um meio de colonisação; sua dllpla 
imporlancia, política e economica, augmentará no dia 
E:m que transpuzer o planalto da Per ia e levar ás praias 
do golfo Persico as locomotivas russas. A conr.lusão da 
Transiberiana marcará uma grande data na historia eco 
nomica do mundo. 

Os lnglezes , pelo sul, se adeantaram ao encontro do_ 
nus ·os. Acabaram no seculo XIX, de submetter as In
dias; chegaram até ao Ihmalaya, ao Pamir, aos montr.~ 
Solimão ; occuparam Beloutchistan; annexaram a Bir
mania - dominando, emfim, todo o contorno do Ocea
no Indico. 

A expansão franceza é de data recente. Mas a Co
chinchina o Cambodge, o Annam, Tonkin e Laos for
mam um magnífico imperio, que limita o Mékong (con
Yenção de 4 de Maio de 1894 ), cujas estradas de ferro 
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em construcção vão modificar a vida economica e a ac
tividade .commercial. 

As posses ôes russas do norte da Asia, e os paize 
occupados no sul pelos Inglezes e pelos Francezr.s, for
mam um immenso circulo que encerra a massa compacta 
do Imperio da Ch!na - sendo a abertura da China ao 
commercio ; a concessão aos Européus de Lerritor ios, 
portos, estradas de ferro e minns, o maior facto econo
mico dos ultimos tempos . 

A' exemplo do Japão , desde 1900, emprehendeu a 
China tambem a sua transformação: reformou a organi
sação do ensino, abriu collegios e universidades; conLra
ctou instructores militares européus para o seu exercito; 
já permitte a publicação de jornaes, etc., e, pela re
cente revolução , adoptou a fôrma republicana no seu go
verno. 

Quanto ao Japão, a sua transformação é um dos fa
c.tos mais surprehendentes da Historia . Com effeitü, 
sendo as suas instituições políticas, sociaes e militares, 
em 1868 , mais ou menos analogas ás dos Estados euro
péus no seculo XIII - tornaram-se, em nossos dias. 
mais ou menos identicas ás nossas. De 1868 á 1889, em 
vinte e um annos, o Japonezp viveram por a sim dizer 
seis seculos da Hisloria! 

.,., Tornou-se o anno de 1868 o inicio ela <<era nova» , 
- da ((éra do progresso», no Japão. O progres o con
sistiu em implantar lá as instituições admini tratiras , 
militares, politicas - e as ciencias e industrias euro
péa ; e, tudo i o, se fez com extraordinaria audacia e 
as ombrosa rapide,z . 

Começaram, procl;~mando a egualçlade perante a 
lei , e abolindo o ((regimen feudal» existente: deixaram 
os Da1myo o governo Llas provincias. Foram introduzi
das missões francezas , inglezas e allemãs; e officiae 

· militares, engenheiros, juristas e profe sores. Enviaram 



- 232 

es tudantes á Europa; abriram escolas, collegios e uni
Yer.sidaeles; redigiram um conjuncto de cocligos -- codigo 
ciYil. cocligo penal, codi go de processo (inspirnrlos pPlos 
codigos franoezes e aiJemães) ; construíram es Lraclas de 
ferro, linhas telegraphicas, arsenae~ etc. Por ult1mo, 
em 1889 promulgou o Imperador uma Constituição fican
do e ·tabelecida a monarcllia constitucional representatiYa. 

A sim, se tornou o Japão a potencia preponderante 
no Extremo Oriente - sendo tal situação confirmada pe
la alliança llefensi ra e offen i\'a com a lnglaLerra (29 
de Setembro de Hl05), pelo accórdo com a França (.Ju
nlio de 1907), e Lambem com a RUISsia .(30 de Julho de 
J 907). Actualmente, engrandecido o seu elominio com 
a po se ela Formosa, de parte de Sakllalin, e da Corúa, 
di põe de um exercito ele 600 .000 homens perfeltamenle 
armados e disciplinado 2 e de uma esquadra de guerra 
ele 40 grandes unidades. ua marinha mercan te onla 
c.;erca de 1800 va pores - hayendo linhas de llarega 'âo 
c tabelecida para Ameri a do Norte , Au tralia, AsHt, 

Europa. Marselha e Londre . Sua industria, principal
mente metallurgica , já é muito importante e o seu corn
mercio de exportação immenso. Nenhum outro povo, 
cmfim, nos mostra tamanha evolução em tão pequeno 
período de tempo. 

§ 3. 

ACÇÃO DA Cl VILIS :\ÇÃO NA 0CEAJ'\IA 

A Oceania, á exoepção das ilhas da Malasia, que são 
prolongamento da Asia, só foi descoberta e exp lorada nos 
eculos XVII e XVIII . 

Dous poms no scoulo XlX , os inglezes c os france
zes, fundaram -um imperio colonial nessa quasi deserta 
parte do mundo. 

Os francezes estabeleceram-se em cinco grupos de 
ilhas na Polynesia e nas ilhas l\1arquezas e Tuatou rm . 
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J 842,e uas ihas Cambier e Taiti , cujo protectorado, cotb
L'i luiclo 0m 1842 c em 1844 , foi tran formado em posse-
são clirecta (1880 a 1881). A nova Caledonia, de clima 
insalubre ·e populaçâo indígena pouco numerosa , foi Õc
eupada em 1853-1854, pas ando depois da guerra allemã 
a simples presídio. 

O continente au lraliano , cujas costas foram explo
rada pelos hollandezes e pelo grande navegador Cook, 
não pos uia ainda colonia européas no fim do seculo 
XVlll , quando o governo inglez enviou á cos ta oriental 
da .\.ustralia, em Bolany Bay , um comboio de 850 crimi
no o , ob a guarda de 200 soldados , para ahi fundar 
um estaLelecimenlo peniteumario (1788). O 1mperio in
gle·z da Ocennia . aiu dessa penitenciaria. Durante cin
co anno a Auslralia recebeu os deportados da Inglaterra 
(convitts ) e, da mesma maneira: a ilha de Tasman ia. ao 
sul. Em seguida formaram-se algumas colonias- a Tas
mania, a Xova-Galles do Sul , a Australia occid{'ntal, e 
a Auslralía meridional. 

Por fim a lnglulerra, á Yi ta do florescimento das 
colonias . deixou . de ·de 18 1t0, de enviar para a Australla 
os deportados, e desde 1853 procedeu da me ma forma 
para com a Tasmania. 

A descoberta de jazidas auri'feras e o accrcscimo na 
puvulação das província orien taes prorocarmn o de -
mC'miJramento das a1ltigas colonias :independente (VJCtO· 
ria, l85j , Queensland, 1 5fl ), esquecendo os ausl~'al i auo 

suas occupaçücs agrícolas e procurando ómcnle expio · 
rar as mina . 

Em 1852 a Au Ira lia produziu 400 milhões ele o m o; 
no anno . eguinle - 500 milhões . 

~o fim , porém , de alguns auuo.-, as mina, de ouro 
ni1o deram mais tão secluclor resultado . Os au tralia.no · 
'oll"eraJl11. enlEio , ü ugri(·ullu ra e ú criação, explorando 
tambem o cobre, o estanho e o can·ão de pedra. 
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Hoje, na producçào, a .-\.u tralia é principalmente 
agrícola e pastoril, endo de todos os paizes rio mundo 
o que exporta mais lã. 

A Nova Zelandia teve desenvolvimento ainda muis 
rapido do que a Australia. Francezes e Inglezes J.hi se 
e ·tabe1e.oeram a partir de 1840 ; a p~ulação augmen
tou rapidamente, pois que a Nova Zelandia, além de ter 
prados magníficos que servem para a criação e lavoura, 
vo sue tambem muito ouro. 

As colonias austraEanas fo rmam seis estados distin
rtos (Kova-Galles do Sul, Victoria1 Queensland, Austrn
lia Meridional~ Occidental e Tasmania), tendo cada um 
constituição semelhante á da Inglaterra, governando-::;e 
aut?~omicamente e tendo com a metropole apenas laços 
poht1cos, que se reduvem á presença dum representante 
mglez em cada colonia. 

Tornou-se, poi 1 a Oceania - devido aos Européus, 
um ,dos grandes focos de commercio do mundo. Releva, 
porem~ notar que não é só pelo desenvolvimento commer
cial e mdustrial que ella se tem salientado. Tem se des
envolvido muito a cultura do e pirito tambem. A Anstra
lia já possue seus pintores, esculptores , poetas e artistas 
de todo o genero; tem jornaes notaveis como «Ü .<\rgusn 
de Melbourne; revistas scientificas e !iterarias; escolas 
collegws, universidades e bibliothecas. 

§ 4. 

ACÇÃO DA CIVILISAÇÃO NA AFRICA 

A Africa, ele todos o conbinentes, foi o que mai t.em
po _se conservou impeneLravel ; e, não obstante, 0 mais 
rapidamente disputado e conquistado em nossos dias. 

~a histeria da conquista da Africa merece especial 
menç~o a . França. Comet;ada em 1830 a conquista da 
Algena fo1 acabada em 1871, e completada em 1881 
pela proclamação do protectorndo francez de Tunis. À 
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Algeria-Tunisia, paiz de cultura, tem se engrandecido len
tamente pelo augmento da população franceza e dos in
dígenas. 

Até 1875, não falando do paiz de Maghreb , podemos 
dizer que os Europeus só haviam se estabelecido no lit
torn.l. F'oi quasi subilamenle1 sob a pre5 fío da..c:; neces
sidades economicas modernas , que as nações produclora.s 
e commerciantes tentaram penetrar no interior do co n
tinente negro. Depois das primeiras viagens de Stanley , 
c graças ao prodigioso reclamo feito com o seu nome, 
começou a ardente sêde de conquista. Mais do que 'lS 

terras se disputou as vias de penetração, os rios - o 
:\iger, o Gongo, o Zambese, o Nilo , porque se tratava 
mais de commercio que ele exploração e povoamento. 

Foi fundado o Estado livre do Congo2 que , na.c:; mãos 
elo Belgas, tornou-se um centro de exploração r.ommer
cial e uma empreza financeira ; procuraram estender o 
Hovo Estado até aos Grandes Lagos e ao Nilo , e con lrui
ram uma estrada de ferro de Loango á «Stanley-Pooln. 

Os Francezes, de 1852 á 1865, proseguem em uas 
conquistas e asseguram o seu dominio na bácia do Se
negal. Em 188J aLhngem Bamaku; dez annos depois 
penetram em Tombuc lú ; ligaram o Gabon ao Congo, fun
dando nova colonia - o ongo Francez . Madagascar, fi
nalmente, em 1896, passou a ser tambem uma simples 
colonia franceza. Pelo menos th eoricamente, o domínio 
francez, hoje, de A.lger á embocadura do Congo, e dfl 
S. Luiz ás fronteiras de Darfour, forma um todo intei
riço. 

Quanto aos Jnglezes, que penetraram na Africa pelo 
sul, pelo norte, e por ésle, podemos dizer que seriam os 
dominadores incontestado de loda a Africa oriental -
de de Alexandria até o Cabo, si os Allemães não tiYe sem 
fundado a sua colonia da «Af!'ica OrientaJn de Zanzibar, 
c· não existissem os dous Estados independentes do Tt·an
S\·aal e ela Aby sinia. 
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A occupação da praia esteril de Massouah pelos lla
lianos , em 1 85 , e a fundação da colonia de Erythréa. 
não tem sido para elles mais tio que um sumidouro de 
Yidas e de dinheiro. 

Os AJolemães, que foram os ultimos a che ar, para 
assegurar o seu commercio occuparam e annexaram ao 
seu Imperio, de 1884 a 1890, na Guiné, a colonia de 
Togo, e o Lerritorio de Cameroun; o (( Sudoeste Africa
no» , e o rasto territorio do «E'ste africano allemãon. 

Portugal, que possuiu outrora immen os territorio:s 
entre a costa da Angola e a de Moçambique, conservou 
apena algumas zona - do litoral, relativamente pouco 
extensas. 

Actualmente, pois, os Europeus penetraram em todas 
as partes da Africa. E, de suas exploraçõe pouco es
crupulosas, e até certo ponto qua i barbaras. resnitar::í, 
por fim , no mundo africano, um progresso pà.ra a civili· 
sação. 

A Africa •Pntrou no cyclo da \'ida civilisada , no <lo 
minio do Christianismo. Sua vida e seus de. tinos estão 
para sempre hgad.os aos elos poYos europeus. 

APRECIAÇÃO FINAL 

São dous os característicos da civilisação contempo
ranea : a sua universalidade, e a preponderancia da sci
enc:a e da indu tria como forças directrizes rla sociedade . 

Ha sobre a terra um grande numero de raças distin 
ctas. Mas a maior parte dellas1 reduz~das a algumas 
tribus selvagens , es tão qua. i a extinguirem-se como os 
1ndigenas da Tasrnania, ou a fundirem-se em raças mai-, 
podero. as como o índios da America . Restam, pois, 
tres amnrles raças : á raça branca pertencem a metadt' 
da Asia, a Europa, a America, a Australia e as costas 
d'Africa; á raça amare!Ja, a ,\.sia oriental ~londe ella .e 
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espalha pelo archipelago Malaio ; os pretos occupam íl 

.\f'rica e as rctiiões tropicae.s da America pa.ra oude fo
ram lerados como escravos. 

O mesmo se dá com as religiões. São ainda nume
rosas. Mas, na maior parte, só são praticadas por algu
mas tribus e vão desapparecendo mais depressa ainllíl 
elo que aE raças, tleante das religiões de organisação mai 
forte. Ha quatro grandes Teligiões no mundo. O chris
tian ismo domina na Europa e na America; o mohnmctis
mo domina na Africa e na Asia occidental ; o buddhisnw 
clomina na Asia oriental; o brahmanismo na lndia . Exi::.
tem tambem Israelitas e palhados pelo mundo. Restam 
milhões de idol atras entre os salvagens ela Oceania , os 
i nrlios ela Amerirn, e o pretos da Afl'ica, indo-se con
rertendo uns ao cheistianismo, outros ao mabometismo. 

As raças não correspondem ás religiões : ha chris
tãos, mussulmanos e brahmanistas , brancos; os pretos 
dividem-se em mussulmano · e chri tãos. Mas a cada re
ligião corresponcle ema form a ele ch·ili~ação: ao chris
tianismo a civili ação européa, ao mahometismo a civili
sa~·ão arabe , ao bralnnanismo a civilisação hindu, ao 
budhismo, a óYilisação chineza. A civilisação hindu 
deixou de se desenvolver e de se estender, vindo, talvez, 
a fundir-se com a civilisação da Europa levada para a 
lndia pelos lnglezes. A r.ivilisação arabe está em cieca
<l "'ncia deS{le que o mnndo mussulmano se acha em pod r 
dos barbaros turro.. He.slam duas ci\'ilisaçúes que alé 
agora pouco se relacionaram, a Européa e a Chineza. 

Somos, irresistivelmente1 lemdos a considerar uniru 
1·crdodeira a civilisação européa, que é a nossa, e a es
perar que ella absorva ou rechace as suas rivaes. Já lem 
mu1dido a .\sia, onde, graças á sua benefica acção , a 
Persia e a lndia estão rejuvenescidas" e a China e o 
.lapão começam a abrir-se á influencia da cultura moder
na. O proprio cou tinente ~fricano não escapa a esta 
fecunda iniciação. nem lão pouco o longínquo archipela-

9 
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go oceanico. chamado pela Inglaterra, pela Hollanda e 
pela França ao convívio da civilisação européa. 

Com relação ás forças directrizes da sociedarte con
temporanea, são ellas a sciencia e a industria nas suas 
variadíssimas applicações. O regimen aristocra 4 ico da 
Edade Média cede por toda a parte o logar ao novo regi
meu , no qual as grandes descobertas cientificas e os 
maravilhosos prodígios industniaes vão estabelecendo uma 
egualdade, que apenas reconhece a preeminencia ao sa
ber e ao trabalho . 

Assim, tudo o que constitue a vida dos povos civili
sa.dos: a indu lria, o ommercio, a viela pratica, a scien
cia , as artes, os costumes políticos-tudo (excepto a lín
gua) se tornou internacional. Comtudo, as nações, uni
das por tantos laços não procuram nem fundir-o;e nem 
associar-se. Ficam separadas pela lingua, pela concur
rencia industrial e por antigas antipathi&s~ Na Europa, 
sobretudo, em que a população é mais condensada, em 
que as agitações. nacionaes duram ainda., em que nlguns 
seculos de guerra . de conquistas, de annexações, semea
ram o odio entre os povos.1 os Estados olham-se com des
confiança, vivendo em uma paz armada tão ruinosa como 
rt guerra. 

O mundo civilisado acha-se , pois, entre duas correntes 
oppQ tas: a civilisa ção commum crêa. uma corrente intm'
nacional, que leva os povos a sentirem-se solidarios e a 
approximarem-se; a rivalidade e o odio crêam uma 
r.orrente nacional que leva os povos a isolarem-se e a tra
tarem-se como inimigos. Entre estas duas forças, cuja 
acção e reacção parecem ás vezes excessivas, o equilíbrio 
e e tabelecerá. A unidade futura não con i tirá em sup

primir as naçõ•es - e sim, na sua ligação, pela re lauf'a. 
çâo do re.ino social de Christo. 
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